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ÖZET
Serçe, H. Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacillus Rhamnosus GG Desteğinin
Gastrointestinal Sistem ve Pulmoner İnflamasyon ile Beslenme Durumuna Etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik
Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2021. Bu çalışmada, kistik fibrozisli hastalarda
Lactobacillus rhamnosus GG probiyotik desteğinin intestinal inflamasyon ve
pulmoner inflamasyon belirteçleri ile beslenme durumuna etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Randomize, kontrollü çalışmada yaş ortalaması 12±3,4 yıl olan (6-18
yaş arası) kistik fibrozisli 36 hasta (erkek=19, kız=17) eşit sayıda probiyotik (n=18)
ve kontrol (n=18) olarak rastgele 2 gruba ayrılmıştır. Probiyotik grubundaki hastalara
90 gün süresince günde 1 kapsül (6x109 kob) Lactobacillus rhamnosus GG probiyotik
desteği verilmiştir. Çalışmanın başında ve sonunda hastaların besin tüketim kayıtları,
antropometrik ölçümleri, kan ve gaita numuneleri alınmış, balgam kültürü ve %FEV1
ölçümleri incelenmiştir. Müdahale sonunda serum total protein, albümin, prealbümin
TNF-α, IL-6, IL-1β, IgG, IgM, %FEV1 düzeylerinde ve balgam kültürlerinde
probiyotik ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p
>0,05). Antropometrik ölçümlerde müdahale öncesine göre artış saptanmış, ancak
gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p >0,05). Serum IL-8 düzeyi, müdahale
sonrası probiyotik grubunda anlamlı olarak azalırken, kontrol grubunda yükselmiştir
(p=0,03). Serum IL-17 düzeyi yüksek hasta oranı, müdahale sonrası probiyotik
grubunda kontrol grubuna göre azalmış ancak anlamlı bulunmamıştır (p >0,05). Fekal
kalprotektin düzeyi müdahale sonrası probiyotik grubunda azalmış kontrol grubunda
yükselmiş, ancak müdahale öncesi ve sonrası gruplar arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p=0,5). Bu bulgular kistik fibrozisli hastalarda Lactobacillus
rhamnosus GG probiyotik desteğinin serum IL-8, IL-17 ve fekal kalprotektin düzeyini
azaltabileceğini desteklemiştir. Sonuç olarak rutin tedavide probiyotik desteği için
kullanılacak tür, suş, doz önerisi ya da kullanım süresi belirtmek için veriler yetersiz
olsa da, probiyotiklerin tedavi edici özellikleri oldukça önemli bir yaklaşımdır.
Anahtar kelimeler: Kistik fibrozis, probiyotik, inflamasyon, interlökin, beslenme.
Destekleyen Kurumlar: Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir (Hızlı destek projesi, Proje no:
THD-2019-18415).
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ABSTRACT

Serçe, H. The Effect of Lactobacillus Rhamnosus GG Support on
Gastrointestinal System and Pulmonary Inflammation and Nutrition Status in
Patients with Cystic Fibrosis. Hacettepe University Institute of Health Sciences,
Nutrition and Dietetics Program, Doctoral Thesis, Ankara, 2021. In this study, it
was aimed to investigate the effect of Lactobacillus rhamnosus GG probiotic
supplementation on nutritional status with markers of intestinal inflammation and
pulmonary inflammation in patients with cystic fibrosis. In a randomized, controlled
study, 36 patients with cystic fibrosis (male=19, female=17) with a mean age of 12±3,4
years (between the ages of 6 and 18) were randomly divided into 2 groups as equal
numbers of probiotics (n=18) and controls (n=18). The patients in the probiotic group
were given 1 capsule (6x109 cfu) Lactobacillus rhamnosus GG probiotic supplement
daily for 90 days. At the beginning and at the end of the study, food consumption
records, anthropometric measurements, blood and stool samples of the patients were
taken, sputum culture and %FEV1 measurements were examined. At the end of the
intervention, no significant difference was found between probiotic and control group
patients in serum total protein, albumin, prealbumin, TNF-α, IL-6, IL-1β, IgG, IgM,
%FEV1 levels and sputum cultures (p >0.05). There was an increase in anthropometric
measurements compared to before the intervention, but the difference between the
groups was not significant (p >0.05). While IL-8 level decreased significantly in the
probiotic group after the intervention, it increased in the control group (p =0.03). The
proportion of patients with high IL-17 levels decreased in the probiotic group after the
intervention compared to the control group, but was not found to be significant (p
>0.05). Fecal calprotectin level decreased in the probiotic group after the intervention
and increased in the control group, but the difference between the groups before and
after the intervention was not significant (p =0.5). These findings suggest that
Lactobacillus rhamnosus GG probiotic supplementation may reduce serum IL-8, IL17 and fecal calprotectin levels in patients with cystic fibrosis. As a result, although
the data are insufficient to specify the species, strain, dose recommendation or duration
of use for probiotic support in routine treatment, the therapeutic properties of
probiotics are a very important approach.
Keywords:

Cystic

fibrosis,

probiotic, inflammation,

interleukin,

nutrition.

Supporting Institutions: This study was supported by Hacettepe University Scientific
Research Projects Coordination Unit (Project no: THD-2019-18415).

ix

İÇİNDEKİLER

ONAY SAYFASI

İİİ

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

İV

ETİK BEYAN SAYFASI

V

TEŞEKKÜR

Vİ

ÖZET

Vİİ

ABSTRACT

Vİİİ

İÇİNDEKİLER

İX

SİMGELER ve KISALTMALAR

Xİİ

ŞEKİLLER

XV

TABLOLAR

XVİ

1. GİRİŞ
1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam

1

1.2. Amaç ve Varsayımlar

4

2. GENEL BİLGİLER

5

2.1. Tanım ve Patogenez

5

2.2. Klinik Bulgular

6

2.3. Tanı Yöntemleri

6

2.4. Komplikasyonlar

8

2.4.1. Gastrointestinal Sistem (GİS) Tutulumu

8

2.4.2. Endokrinolojik Komplikasyonlar

11

2.4.3. Akciğer Mikrobiyotası İnflamasyon ve Akciğer Hasarı

11

2.4.4. Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası ve İnflamasyon

16

2.4.5. Bağırsak-Akciğer Aksı

20

2.4.6. Kistik Fibrozisli Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri

21

x

2.5. Kistik Fibrozis Hastalığında Tedavi Yöntemleri

26

2.5.1. Solunum Sistemi Tutulumuna Yönelik Tedaviler

26

2.5.2. Gastrointestinal Sistem Tutulumuna Yönelik Tedaviler

27

2.5.3. Endokrin Sistem Tutulumuna Yönelik Tedaviler

32

2.5.4. Kistik Fibrozis Hastalığında Probiyotik Yönetimi

33

3. BİREYLER ve YÖNTEM

40

3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı, Örneklem Seçimi ve Çalışma İzni

40

3.2. Araştırmanın Genel Planı

40

3.3. Araştırmaya Katılacak Bireylerin Seçilmesi
3.4. Araştırma Verilerinin Toplanması

43
44

3.4.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Belirlenmesi

44

3.4.2. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

45

3.4.3. Bireylerin Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi

45

3.4.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi

46

3.4.5. Bireylerin Solunum İşlev Testlerinin, Balgam Kültürlerinin,
Biyokimyasal
Bulgularının
ve
Gaita
Kültürlerinin 47
Değerlendirilmesi
3.5. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

49

4. BULGULAR

50

4.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

50

4.2. Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Durumlarına İlişkin
Bulguların Değerlendirilmesi

53

4.3. Antropometrik Ölçümlere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

66

4.4. Solunum İşlev Testleri, Balgam Kültürleri, Biyokimyasal Bulgular
ve Gaita Kültürlerinin Değerlendirilmesi

68

5. TARTIŞMA

79

5.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

79

xi

5.2. Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Durumlarına İlişkin
Bulguların Değerlendirilmesi

81

5.3. Antropometrik Ölçümlere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

90

5.4. Akciğer İşlevleri, Balgam ve Gaita Kültürü ile Biyokimyasal Ölçümlere
İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

94

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

105

6.1. Sonuçlar

105

6.2. Öneriler

116

7. KAYNAKLAR

118

8. EKLER
EK-1: Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı
EK-2: Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Etik Kurulu Onayı
EK-3: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Ebeveyn/Vasi İçin)
EK-4: *Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu (6-8 Yaş)
*Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu (9-15 Yaş)
*Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu (16-18 Yaş)
EK-5: Probiyotik Gıda Takviyesinin İçeriği
EK-6: Olgu Rapor Formu
EK-7: Prebiyotik-Probiyotik İçerdiği Düşünülen Besinlerin Tüketim Sıklığı Formu
EK-8: 3 Günlük İleriye Dönük Besin Tüketim Kayıt Formu
EK-9: Dijital Makbuz
EK-10: Orijinallik Raporunun Ekran Görüntüsü
9. ÖZGEÇMİŞ

xii

SİMGELER ve KISALTMALAR

ATP

Adenozin trifosfat

α

Alfa

BAL

Bronkoalveolar lavaj

BEBİS

Beslenme Bilgi Sistemi

BKİ

Beden Kütle İndeksi

β

Beta

C. difficile

Clostridium difficile

cfu

Koloni oluşturan birim

CRP

C-reaktif protein

DİOS

Distal İntestinal Obstrüksiyon Sendromu

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

dL

Desilitre

EFSA

European Food Safety Authority
(Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)

E. coli

Escherichia coli

E. rectale

Eubacterium rectale

FEV1

Birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi

FDA

Food and Drug Administration (Besin ve İlaç Dairesi)

F. prausnitzii

Faecalibacterium prausnitzii

g

Gram

GİS

Gastrointestinal Sistem

GÖR

Gastroözofageal Reflü

GRAS

Generally Recognized as Safe
(Genel olarak güvenli kabul edilir)

HIV

İmmuno Deficiency Virüs

H. influenzae

Haemophilus influenzae

IBM-SPSS

İstatistiksel yazılım programı

IgG

İmmünglobülin G

IgM

İmmünglobülin M

IL-1β

İnterlökin -1β

xiii

IL-6

İnterlökin -6

IL-8

İnterlökin -8

IL-17

İnterlökin -17

IRT

İmmün Reaktif Tripsinojen

IU

İnternasyonel Ünite

İBD

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı

İBS

İrritable Bağırsak Sendromu

KF

Kistik Fibrozis

KFBD

Kistik Fibrozise Bağlı Diyabet

KFTR

Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör

kg

kilogram

kob

Koloni Oluşturan Birim

L. paracasei

Lactobacillus paracasei

L. rhamnosus GG

Lactobacillus rhamnosus GG

L. reuteri

Lactobacillus reuteri

m2

metrekare

mcg

Mikrogram

MCT

Orta Zincirli Yağ Asitleri

mg

Miligram

mL

Mililitre

MSSA

Metisilin Duyarlı Staphylococcus Aureus

MRSA

Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus

NK

Natural Killer (Doğal öldürücü)

OGTT

Oral Glukoz Tolerans Testi

P. aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

PASS

Power Analysis and Sample Size
(Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğü)

PERT

Pankreatik Enzim Replasman Tedavisi

pg

Pikogram

pH

Hidrojen gücü

RDA

Recommended Dietary Allowances
(Önerilen Diyet Alım Düzeyi)

xiv

rNO

Rektal Nitrik Oksit

SD

Standard Deviation (Standart Sapma)

SİBO

İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Gelişimi

S. aureus

Staphylococcus aureus

S. maltophilia

Stenotrophomonas maltophilia

TNF-α

Tümör nekroz faktör-alfa

Th-17

Aktif hafıza T hücreleri

QPS

Qualified Presumption of Safety (Güvenli Varsayımı)

%

Yüzde
Ki-kare

xv

ŞEKİLLER

Şekil

Sayfa

3.1

Çalışma planı.

43

4.1.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası fekal
kalprotektin değerleri arasındaki fark.

76

4.2.

Kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası fekal
kalprotektin değeri arasındaki fark.

76

4.3.

Müdahale sonrası fekal kalprotektin değerinin çalışma grupları
arasındaki fark.

77

4.4.

Müdahale öncesi serum IL-8 değerinin çalışma grupları arasındaki
farklılık.

77

4.5.

Müdahale sonrası serum IL-8 değerinin çalışma grupları arasındaki
farklılık.

78

xvi

TABLOLAR

Tablo

Sayfa

2.1.

Ter testi sonuçları ve yorumlaması.

7

2.2.

KF’li hastalarda yağda çözünen vitaminlerin önerilen günlük alım
düzeyleri.

28

2.3.

Malabsorpsiyon durumuna göre ağırlık kaybının yönetimi.

30

3.1.

Probiyotik desteğinin içeriği.

41

3.2.

Bireylerin çalışmaya dahil edilme ve çalışma dışı bırakılma
kriterleri.

44

4.1.

Hastaların çalışma grubuna, yaşa ve cinsiyete göre dağılımı.

50

4.2.

Hastaların çalışma grubuna göre yaş ve hastalık yaşı ortalama
( x ), standart sapma (S) ve alt-üst değerleri.

51

4.3.

Hastaların pankreas işlevinin çalışma grubuna göre dağılımı.

51

4.4.

Hastaların akciğer enfeksiyonu geçirme sıklığının çalışma grubuna
göre dağılımı.

52

Hastaların solunum yoluna yönelik kullandığı ilaçların çalışma
grubuna göre dağılımı.

52

Hastaların vitamin desteği kullanma durumunun çalışma grubuna
göre dağılımı.

53

Hastaların beslenme destek ürünü kullanımının çalışma grubuna
göre dağılımı.

54

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Hastalarda çalışma grubuna göre beslenme destek ürününden alınan
enerji ve bu enerjinin önerilen enerji gereksinimi ile diyetle alınan
toplam enerjiyi karşılama oranına ilişkin ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri.

55

Hastaların çalışma grubuna göre prebiyotik-probiyotik içerdiği
düşünülen besinleri alımına ilişkin ortalama ( x ), standart sapma
(S) ve alt-üst değerleri.

56

Hastaların müdahale öncesi yaşa ve çalışma grubuna göre enerji ve
besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst
değerleri (n=36).

59

Hastaların müdahale sonrası yaşa ve çalışma grubuna göre enerji ve
besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst
değerleri (n=36).

61

xvii

4.12. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre enerji ve
besin ögesi alımlarının önerilen miktarları karşılama yüzdelerine
ilişkin ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst değerleri.
4.13. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası yaşa ve çalışma grubuna göre
diyet + beslenme destek ürünü ve multivitamin ile aldıkları yağda
çözünen vitamin alım miktarlarına ve önerilen miktarları karşılama
yüzdelerine ilişkin ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst
değerleri.
4.14. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre vücut
ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ Z skorlarının ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri.

63

65

67

4.15. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre vücut
ağırlığı Z skoru değerlerinin dağılımı (n=11).

67

4.16. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre boy
uzunluğu Z skoru değerlerinin dağılımı (n=36).

68

4.17. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre BKİ Z
skoru değerlerinin dağılımı (n=36).

68

4.18. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre %FEV1
değerlerinin ortalama ( x ), standart sapma (S), alt-üst ve ortanca
değerleri (n=22).

69

4.19. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası %FEV1 değerlerinin çalışma
gruplarına göre dağılımı (n=22).

69

4.20. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası balgam kültürlerinin çalışma
gruplarına göre dağılımı (n=26).

70

4.21. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre
biyokimya ve gaita kültürü bulgularının ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri.

74

4.22. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre
biyokimya ve gaita kültürü bulgularının dağılımı.

75

1

1. GİRİŞ
1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam
Kistik fibrozisli (KF) hastalarda bağırsaklar inflamatuvar sürecin temel
bölgesidir. Hastalarda sağlıklı yaşıtlarına göre bağırsak mikrobiyotasının farklı
olduğu, Bifidobacterium yoğunluğunun azaldığı, bakteri çoğunluğunun Veillonella ve
Streptococcus türleri olduğu gösterilmiştir. Hastaların bağırsak lavajında albümin,
immünglobülin G (IgG), immünglobülin M (IgM), interlökin-1β (IL-1β), interlökin-8
(IL-8), nötrofil elastaz ve eozinofilik katinoik protein gibi inflamatuvar proteinlerin
çıkışının arttığı, fekal kalprotektin ve rektal nitrik oksit (rNO) düzeylerinin yüksek
olduğu, bu durumun bağırsak inflamasyonu göstergesi ve hastalığa ait bir bulgu
olduğu belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada KF’li hastalarda fekal kalprotektin düzeyi,
sağlıklı yaşıtlarından 4 kat daha yüksek çıkmıştır (1, 2).
Probiyotiklerin mekanizması henüz net olarak tanımlanamasa da, etkilerini
temel olarak konakçının bağırsak inflamasyonunu ve sistemik inflamasyonu
etkilemesi yoluyla yapmaktadır (3). Probiyotiklerin etkileri türe ve suşa özgüdür,
bazıları epitel hücrelerin bariyer etkisini güçlendirmek ve bağışıklığı desteklemek için
kullanılırken, bazıları patojenlerin kolonizasyonları ile mücadele etmek için
kullanılabilir. Bifidobacterium türü probiyotikler farklı bağırsak enfeksiyonlarına karşı
koruma sağlarken, aynı zamanda antibiyotik tedavi sürecinde normal bağırsak
mikrobiyotasını da onarır. Lactobacillus türü probiyotiklerin kullanımı da bağırsaktaki
mikrobiyal dengenin onarılmasına yardımcı olur (4, 5). KF’li hastalarda yapılan
çalışmalarda Lactobacillus rhamnosus GG (L. rhamnosus GG) probiyotik desteğinin,
inflamasyon göstergesi olan fekal kalprotektin ve rNO düzeylerini azalttığı
gösterilmiştir (1, 6, 7).
İspanya’da KF’li 33 hasta ile yapılan bir çalışmada 6 ay süresince
Lactobacillus reuteri (L. reuteri) probiyotik desteği sonrasında fekal kalprotektin ve
IL-1β düzeyinin önemli derecede azaldığı, bağırsakta total bakteri yükünün azalması
uyarılırken, bakteri çeşitliliğinin arttığı bildirilmiştir (8). Başka bir çalışmada da 6 ay
süresince L. rhamnosus GG probiyotik desteği verilen KF’li hastalarda plasebo
grubundaki hastalara kıyasla enfeksiyon kaynaklı hastane yatışının ve akciğer
işlevlerinde düşüşün azaldığı, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi (%FEV1) ile
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vücut ağırlığında artış olduğu belirtilmiştir (9). İtalya’da yapılan benzer bir çalışmada
ise 2-9 yaş arası KF’li hastalara 1 ay süre ile verilen 6x109 kob/gün L. rhamnosus GG
probiyotik desteğinin, bağırsağın mikrobiyota bileşimini onararak sağlıklı kontrol
grubunun mikrobiyotası ile benzer bir flora oluşturduğu rapor edilmiştir (1).
Son yıllarda bağırsak-akciğer aksında probiyotiklerin rolü ön plana
çıkmaktadır. Bu kavram, doğuştan ve kazanılmış akciğer bağışıklığını artıran Peyer
plakları gibi bağırsak ilişkili lenfoid doku ile probiyotiklerin etkileşimi varsayımına
dayanır. Buna ilişkin birçok mekanizma desteklenmiştir. Bunlardan bazıları,
probiyotikler bronşial mukozada sekretuvar IgA hücre sayısını, natural killer (NK)
hücrelerin aktivasyonunu, T-düzenleyici hücrelerin yayılımını, antibakteriyel
bileşenlerin üretimini, alveolar makrofajların fagositik aktivitesini ve patojenik
bakterilerin yayılımının inhibisyonunu artırır. Böylece probiyotikler, gastrointestinal
bölgenin yanı sıra akciğerin bağışıklık yanıtını da etkileyebilir (10).
Kronik solunum yolu hastalıkları üzerine yapılan bir çalışmada, pulmoner
inflamasyon ve bağırsak inflamasyonunun birbiri ile ilişkili olduğu ve her ikisinin de
kronik akciğer hastalığının kötü prognozuna katkı sağladığı desteklenmiştir. Başka bir
çalışmada, KF’li yetişkin hastaların solunum yolundan alınan örneklerde mikrobiyal
çeşitlilik ile akciğer enfeksiyonu ve inflamasyon göstergeleri arasında ters ilişki
olduğu belirtilmiştir (11, 12). Bu nedenle KF’li hastalarda beslenme aracılığıyla
bağırsak mikrobiyotasının değişimine bağlı akciğer mikrobiyotasının bozulmuş
florasını düzeltmek, oldukça önemli bir yaklaşımdır (9, 13).
Kistik fibrozisli hastalarda yaş artışı ile birlikte akciğer hasarının şiddeti de
artmaktadır. Hastalarda mikrobiyota çeşitliliğinin yaşamın ilk 10 yılı içinde artarken,
ikinci 10 yıl içinde azaldığı ve hastaların %70-90’ınında kronik Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa) kolonizasyonu olduğu belirtilmiştir (14). P. aeruginosa ile
enfekte olmuş hastaların tedavisinde yaygın olarak makrolid grubu antibiyotikler
kullanılır, bu antibiyotiklerin uzun dönem kullanımı kronik P.aeruginosa
kolonizasyonu olan hastaların solunum yolu inflamasyonunun klinik semptomlarını
azaltır ya da stabil kalmasına katkı sağlar. Ancak bu hastalarda antibiyotik kaynaklı
bağırsak mikrobiyotasında oluşan minimal bozulma, dirençli enfeksiyonlara karşı
konak savunması üzerine uzamış zararlı etkilerle sonuçlanabilir. Yapılan bir çalışmada
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KF geliştirilmiş farelerde makrolid grubu antibiyotik ile tedaviden sonra bağırsak
mikrobiyotasında Bacteroides türü yararlı bakterilerin azaldığı gösterilmiştir (15).
Kistik fibrozisli hastalarda sık aralıklı yoğun antibiyotik kullanımı nedeniyle
bağırsak mikrobiyotası anormal ölçüde değişmiş, bağırsak geçirgenliği artarak immün
düzenleyicilerin ve bağırsak bariyer işlevlerinin bozulması uyarılmıştır. Bu durum,
antibiyotik tedavilerinin ikincil etkilerine ilişkin endişeleri artırmakta ve KF
hastalığının tedavisinde soruna neden olabilmektedir. Bu nedenle KF’li hastalarda P.
aeruginosa kaynaklı enfeksiyonlarla mücadele etmek için, toplam bakteri yükünü
azaltan ve mikrobiyota çeşitliliğini koruyan bir tedavi yaklaşımı gerekmektedir.
Enfeksiyon olmadan profilaktik amaçlı ya da enfeksiyon varlığında terapötik olarak
probiyotiklerin kullanımı, P. aeruginosa patojeninin salgı üretimini ve aktivitesini
engeller, yayılımını ve antimikrobiyal ajanlara karşı direncini azaltır. Ayrıca P.
aeruginosa’nın baskın olduğu mikrobiyota oluşumunu engelleyerek de hastalığın kötü
prognozunu yavaşlatabilir (16, 17).
P. aeruginosa doza bağlı olarak asetik asite ve pH’a duyarlıdır, asit yoğunluğu
arttıkça ve pH azaldıkça P. aeruginosa inhibisyonu artar. Yapılan bir çalışmada
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus paracasei ve Lactobacillus zea türlerinin
asetik asit oluşturarak P. aeruginosa’nın biofilm formuna ve elastolitik aktivitesine
karşı önemli derecede inhibitör etkiye sahip oldukları gösterilmiştir (4). İki farklı
çalışmada da P. aeruginosa kaynaklı pnömoni nedeniyle hastanede mekanik ventilatör
desteği alan hastalarda Lactobacillus türü probiyotik desteğinin hastalarda farklı
düzeyde başarı gösterdiği, akciğer işlevlerindeki düşüşü ve hastane yatış süresini
azalttığı, akciğer işlevlerinde artış ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (18, 19).
Özetle, literatürde kronik akciğer inflamasyonu, bağırsak inflamasyonu ve
artmış antibiyotik kullanımı ile karakterize KF hastalığında probiyotik desteği
çalışmaları, tedavide temel hedef olan akciğer işlevlerindeki azalmayı önlemek için
bağırsak ve akciğer inflamasyonunun azaltılmasının yararlı olduğunu desteklemekte
ve probiyotiklerin alternatif tedavi seçeneklerinden biri olabileceğini göstermektedir.
Rutin tedavide probiyotik desteği için kullanılacak tür, suş, doz önerisi ya da kullanım
süresi belirtmek için verilerin yetersiz olduğu belirtilse de, probiyotiklerin tedavi edici
özellikleri oldukça önemli bir yaklaşımdır.
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1.2. Amaç ve Varsayımlar
Bu çalışma, KF’li hastalarda üç ay süre ile verilecek L. rhamnosus GG
probiyotik desteğinin gastrointestinal sistem ve pulmoner inflamasyon göstergeleri,
akciğer işlevi ve beslenme durumu üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanmış ve
yürütülmüştür. Çalışmanın dayandığı temel hipotezler şunlardır:
1. Kistik fibrozisli hastalarda inflamasyon belirteçleri probiyotik desteği
öncesinde normalden yüksektir.
2. Kistik

fibrozisli

hastalarda

profilaktik

olarak

probiyotik

desteği,

inflamasyon belirteçlerinin düzeyini düşürür.
3. Kistik fibrozisli hastalarda profilaktik olarak probiyotik desteği, %FEV1
değerini yükseltir.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Tanım ve Patogenez
Kistik fibrozis (KF) hastalığı beyaz ırkta yaygın olan, yaşam süresini kısıtlayan
ve otozomal resesif kalıtılan genetik bir hastalıktır. Hastalık ter bezleri, pankreas kanal
epiteli, solunum yolu epiteli, safra kanalı epiteli, vas deferens epiteli, ince ve kalın
bağırsak epitelini tutar (20). KF hastalığı patojen mikroorganizmaların yanı sıra
dönüştürücü genler, gendeki mutasyonlar, tedavi, beslenme ve çevresel maruziyetten
etkilendiği için oldukça heterojen bir hastalıktır (21). Hastalığın görülme sıklığı beyaz
ırkta 1/2500-3000, ülkemizde 1/3000’dir (22). Hastalığa neden olan gen, 7.
kromozomun uzun kolunda yer alır, 27 ekzon içerir ve 1480 aminoasitten oluşan Kistik
Fibrozis Transmembran Regülatör (KFTR) proteinini sentezler. Bu gendeki
mutasyonlar çeşitli derecelerde KF hastalığına yol açar. KF’de en sık görülen
mutasyon F508del mutasyonudur. Ülkemizdeki KF hastalarında da F508del
mutasyonu %20-25 sıklıkta görülmektedir (23). KFTR proteini, sekretuvar ve emici
epitel hücrelerin apikal yüzeylerinde adenozin trifosfat (ATP) ile aktive olan klor ve
bikarbonat kanalı olarak görev yapar, böylece su ve iyon dengesini düzenler. Gendeki
mutasyonlar nedeniyle KFTR proteininin üretilememesi veya hasarlı olması
sonucunda epitel hücrelerinde klor kanalı etkin çalışamaz ve dışarıya klor sekresyonu
olmaz. Sodyum kanallarının da etkilenmesi ile hücre içine sodyum girişi artar ve epitel
hücrelerinde oluşan salgılar su ve elektrolitten fakir, koyu kıvamlı ve yapışkan
özellikte olur. Bu salgılardan birçok organ etkilenmekle birlikte, özellikle akciğerin
etkilenmesi hastaların yaşam kalitesini ve süresini belirlemektedir (20-22, 24).
Akciğer epitelindeki koyu kıvamlı salgı, bronş ve bronşiolleri tıkayarak
akciğerin havalanmasını bozar. Akciğerdeki bu ortam KF’li hastaların kronik akciğer
enfeksiyonuna ve solunum yolu inflamasyonuna yatkınlığını artırır, patojen
mikroorganizmaların kolay yerleşmesine uygun alan oluşturur. Kronik enfeksiyon
sürecinde patojen bakteriler, KF solunum yolu mikro çevresine adapte olur ve küçük
yaşlardan itibaren tekrarlayan akciğer enfeksiyonları da bronşların yapısında hasara
yol açarak kronik akciğer hastalığı ile sonuçlanır (24, 25).
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Gastrointestinal

alanda

aynı

patofizyoloji

pankreas

yetmezliği,

malabsorpsiyon, dismotilite, ince bağırsakta aşırı bakteri gelişimi (SİBO), fonksiyonel
gastrointestinal bulgular ve distal intestinal obstrüksiyon sendromu (DİOS) olarak
belirti gösterebilir (26). Pankreas bezinde de koyu kıvamlı salgılar pankreas kanallarını
tıkar, pankreas enzimleri duodenuma ulaşamaz ve pankreas dokusunun içine sızarak
organa zarar verir, zamanla fibrozis gelişerek pankreas bezi ekzokrin işlevini yitirir ve
sindirim işlemine yeterli düzeyde katılamaz. Daha ileri dönemlerde insülin salgılayan
adacık hücrelerinin de zarar görmesi ile pankreas bezinin endokrin işlevleri azalır ve
kistik fibrozise bağlı diyabet (KFBD) ortaya çıkabilir (23, 27).
2.2. Klinik Bulgular
Kistik fibrozis hastalığında klinik bulgular, doğum öncesi dönemden erişkin
döneme kadar farklı özellikler gösterir (23, 28). Bu klinik bulguların dağılımı:


Doğum öncesi dönem: Bağırsak perforasyonu, hiperekojenik bağırsak.



Yenidoğan dönemi: Mekonyum ileusu, intestinal atrezi, uzamış direkt
hiperbiluribinemi ile seyreden sarılık, abdominal ve skrotal kalsifikasyon,
yenidoğanın hemorajik hastalığı.



Bebeklik ve çocukluk dönemi: Kronik öksürük, tekrarlayan hışıltı atakları,
tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, bronşektazi, hemoptizi, kronik yağlı ishal
ve kilo alamama, tekrarlayan nazal polip, pansinüzit, parmaklarda
çomaklaşma, rektal prolapsus, akut pankreatit.



Adölesan ve erişkinlik dönemi: Bronşektazi, atelektazi, kronik pansinüzit,
tekrarlayan nazal polip, hemoptizi, idiyopatik tekrarlayan pankreatit, DİOS,
parmaklarda çomaklaşma, gecikmiş puberte, siroz, portal hipertansiyon ve
varis kanamaları, azospermi, infertilite ve vaskülitik cilt döküntüleri (23, 28).
2.3. Tanı Yöntemleri
Kistik fibrozis hastalığının tanısı, hastalığa ait klinik bulgular veya KF’li

kardeş öyküsü veya yenidoğan tarama testinin pozitif olduğu durumlarda:


Ayrı günlerde yapılan iki ter testi sonucunda terde klor düzeyi ≥60 mEq/L
olması ile veya,
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KF hastalığına ait 2 mutasyonun gösterilmesi ile veya,



KF ile uyumlu nazal potansiyel farkın ölçümü ile kesin tanı konulur (23, 29).
Ülkemizde 1 Ocak 2015’den itibaren KF hastalığı yenidoğan tarama

programına eklenmiştir. Yenidoğan bebeklerde topuk kanından alınan örneklerde
immün reaktif tripsinojen (IRT) ölçümü yapılır. IRT değeri, belirlenen düzeyin
üzerinde bulunan bebeklerde 2. kez topuk kanından IRT ölçümü yapılır. İki IRT değeri
de belirlenen eşik değerinin üzerinde olan bebekler, ter testi yapan merkezlere
yönlendirilir. KF tarama testi pozitifliği KF riski olan yenidoğanları tanımlamak için
kullanılır, tanı koydurucu bir test değildir. KF tanısını doğrulamak ya da dışlamak için
ter testi altın standarttır. Sağlıklı bireylerde ter bezlerinde üretilen ter hipotonik
özelliktedir, ancak KF’li hastalarda klor geri emilimi olmadığı için terde klor düzeyi
yüksektir. Bu nedenle ter testinde ideal olan klor ölçülmesidir, klor ölçümü
yapılamadığında standart yöntemlerle yapılan konduktivite ölçümü de tanı için
kullanılmaktadır. Terde ölçülen klor ya da konduktivite düzeylerinin yaş gruplarına
göre normal ve KF için pozitif kabul edilen değerleri Tablo 2.1.’de gösterilmiştir (23,
27, 29).
Kistik fibrozis yenidoğan tarama programındaki amaç, KF’li hastaların çok
erken dönemde teşhis edilip tedavilerinin başlanması ile organ hasarlarının
azaltılmasıdır. Tarama programı yapılan ülkelerde hastaların beslenme durumunun
daha iyi olabildiği, akciğer işlevlerinin daha iyi korunabildiği, yaşam sürelerinin ve
yaşam kalitelerinin artabileceği belirtilmiştir (20, 23, 29).
Tablo 2.1. Ter testi sonuçları ve yorumlaması (29).

Yöntem
Terde
klor ölçümü
Terde konduktivite
ölçümü

Yaş
grupları

Ter testi negatif

Ara değer

Ter testi pozitif

(Düşük Olasılık)

(Test tekrarlanır)

(KF tanısını destekler)

0- 6 ay

< 30 mmol/L

30-59 mmol/L

> 60 mmol/L

≥ 6 ay

< 40 mmol/L

40-59 mmol/L

> 60 mmol/L

Her yaş
grubu

< 50 mmol/L

50-89 mmol/L

> 90 mmol/L
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3.4.

Komplikasyonlar

3.4.1. Gastrointestinal Sistem (GİS) Tutulumu
Kistik fibrozis hastalığında GİS’de bağırsaklar, pankreas, karaciğer ve safra
kesesine ait komplikasyonlar görülmektedir.
Kistik Fibrozisli Hastalarda Malabsorpsiyon
Kistik fibrozis hastalığı, çocuklardaki pankreas yetmezliğinin en yaygın
nedenidir. KF’li hastaların yaklaşık %90’ında ekzokrin pankreas tutulumu bulunur ve
intrauterin dönemde başlar. Pankreas yetmezliği ile mutasyon arasındaki genotipfenotip

ilişkisi

çok

belirgindir.

Hastalarda

pankreas

yetmezliğine

bağlı

malabsorpsiyonun tipik bulguları yağlı dışkı, kötü kokulu gaz, karında şişlik, karın
ağrısı, ishal ve kilo alamamadır. Hastalarda pankreatik enzim replasman tedavisi
(PERT)’ne rağmen malabsorpsiyon kısmi olarak devam eder. Bu duruma neden olan
etmenler, intestinal çevrenin asidik olması ve bunun da enzim aktivitesini bozmasıdır.
Bir çalışmada intestinal inflamasyonun da malabsorpsiyona katkı sağlayabileceği
belirtilmiştir (20, 28, 30).
Kistik Fibrozisli Hastalarda DİOS ve Kabızlık
Distal intestinal obstrüksiyon sendromu (DİOS), yoğun kıvamlı mukus içeren
tortulu gaitanın terminal ileum veya çekumda birikerek bağırsakta kısmi tıkanıklık
oluşturmasıdır.

KF’li

hastaların

yaklaşık

%8’ini

etkileyen

yaygın

bir

komplikasyondur. Genellikle pankreas enzimlerini yeterli kullanmayan hastalarda
görülmektedir. Kabızlık ise KF’li hastalarda enzim dozunun fazla olması nedeniyle
gelişebilen bir komplikasyondur ve DİOS’dan farkı, etkilenen alanın rektum ile sınırlı
olmasıdır (20, 28).
Kistik Fibrozisli Hastalarda Gastroözofageal Reflü
Gastroözofageal reflü (GÖR), KF’li hastaların %26.5-50’sini etkiler. Öksürük
ile abdominal basıncın artması, uygulanan fizyoterapi ve kullanılan ilaçlar GÖR
gelişimine katkı sağlamaktadır (23, 27).

9

Kistik Fibrozisli Hastalarda Karaciğer Hastalığı
Kistik fibrozis ilişkili siroz erişkin hastaların %20-30’unu, portal hipertansiyon
%5-10’unu etkilerken, hepatosteatoz tüm KF’li hastaların %23-75’ini etkiler. KF’li
hastalarda karaciğer hastalıkları, özellikle erkeklerde yaygındır ve 10-20 yaşları
arasında en yüksek düzeye ulaşır. Karaciğer yetmezliği, KF’li hastalarda pulmoner
nedenler dışındaki en önemli mortalite nedenidir (27, 28).
Kistik Fibrozisli Hastalarda Beslenme ve Gelişim Sorunları
Kistik fibrozisli hastaların beslenme durumu, pulmoner sağlığın ve yaşam
süresinin en önemli belirleyicilerinden biridir. Beslenme durumunun yetersiz olması
hem akciğer işlevinin daha düşük olması ile ilişkilidir, hem de KF’li çocuklardaki
erken ölümlerin bağımsız bir risk etmenidir. KF’li hastalarda yapılan kohort
çalışmalarında beslenme durumu iyi olan hastaların yaşam sürelerinin daha fazla
olduğu rapor edilmiştir (3, 30).
Kistik fibrozisli hastalar, büyümeyi yakalamak ve sağlıklı yaşıtlarının beslenme
durumuna ulaşmak için mücadele ederler. Çünkü hastalarda yağ ve enerji içeriği
yüksek diyet, beslenme destek ürünleri ve yeterli düzeyde PERT uygulanmasına
rağmen besinlerin emilimi ve hastaların büyüme ölçütleri istenen düzeyin altındadır.
Kistik Fibrozis Derneği’nin raporunda KF’li çocukların beden kütle indeksi (BKİ)
persentiline göre %10-15’inin, erişkin hastaların BKİ değerine göre %9.4’ünün zayıf
olduğu belirtilmiştir (31-34).
Akciğer işlevlerindeki azalma, tekrarlayan pulmoner alevlenmeler, kronik
enfeksiyon, aşırı öksürük, tedavi edilmemiş GÖR, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik,
DİOS ve depresyon gibi durumların varlığı, hastalarda yaygın görülen iştahsızlığı
uyarır. Hastalarda iştah azlığına bağlı besin alımının yetersizliği, artmış enerji
harcaması, dışkı ile artmış enerji kaybı, enfeksiyonlara bağlı hiperkatabolizma,
gastroparezi ve glukozüri gibi etmenler de beslenme durumunun bozulmasına ve
büyüme geriliğine yol açmaktadır. Ayrıca intestinal inflamasyon da, KF’li hastaların
beslenme durumunu negatif etkiler. Yapılan bir çalışmada intestinal inflamasyon ve
beslenme durumu arasında ters ilişki olabileceği rapor edilmiştir (31, 33, 34).

10

Kistik fibrozisli bebeklerin doğumda ortalama vücut ağırlığı ve boy uzunluğu,
sağlıklı bebeklere kıyasla hafif derecede daha düşüktür. KF’li bebeklerin teşhis
sonrasında beslenme durumu genellikle düzelir ve normal büyüme sağlanır.
Yenidoğan taraması ile tanı alan bebeklerin çocukluk çağında boy uzunluğu, tarama
yapılmayıp daha sonra tanı alan çocuklardan daha uzundur. KF tedavisindeki
gelişmeler ile KF’li çocukların büyümesi çocukluk çağında sağlıklı yaşıtlarına
yakındır, boy uzama hızı normal aralıktadır. Ancak adölesan dönemde pubertenin
gecikmesiyle boy uzamasında gerilik artabilir. Beslenme sorunları, akciğer hasarının
artışı ve KFBD, hastalarda gelişen gecikmiş puberteye katkı sağlayan etmenlerdir.
Kemik yoğunluğu, adölesan dönemde artar ve yetişkinliğin başında doruk noktasına
ulaşır. KF’li hastalarda gecikmiş puberte nedeniyle kemik yoğunluğunun düşük olma
riski yüksektir ve erişkin hastaların yaklaşık %25’inde osteoporoz bulunmaktadır (28).
Kistik fibrozisli tedavi merkezlerinin hedeflerinden biri de çocukluk çağında
beslenme durumunun ve büyümenin yeterli düzeyde sağlanmasıdır (3, 28, 33-35).
KF’li hastalarda yaş gruplarına göre hedeflenen büyüme ölçütleri ve risk değerleri:


Sıfır-iki yaş arası hastalarda boya göre vücut ağırlığı ≥50. persentilde olması
hedeflenir. Boya göre vücut ağırlığı 10-25. persentil olduğunda beslenme
durumu riskli ve boya göre vücut ağırlığı <10. persentil olduğunda beslenme
durumu yetersiz olarak değerlendirilir.



Üç–on sekiz yaş arası hastalarda BKİ ≥50. persentil olması hedeflenir. BKİ
değeri 10-25. persentil olduğunda beslenme durumu riskli ve BKİ değeri <10.
persentil olduğunda beslenme durumu yetersiz olarak değerlendirilir.



On sekiz yaş üstü hastalarda BKİ >20 kg/m2 olması, ideal olanı kadınlarda
BKİ >22 kg/m2 ve erkeklerde BKİ >23 kg/m2 olması hedeflenir. BKİ değeri
<18.5 kg/m2 olduğunda zayıf olarak değerlendirilir (3, 28, 33-35).
Sıfır-on sekiz yaş arası KF’li 28 hasta ile yapılan bir çalışmada, pankreas

yetmezliği olan hastaların yaşa göre vücut ağırlığı Z skoru pankreas işlevi normal olan
hastalardan daha düşük çıkmış, ancak yaşa göre boy uzunluğu Z skoru değerinde
farklılık bulunmamıştır. Pankreas işlevi normal olan hastalarda fekal kalprotektin
düzeyi de normalken, pankreas yetmezliği olan hastaların %77.2’sinde fekal
kalprotektin düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Tüm KF’li hastalarda fekal kalprotektin
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düzeyi, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu Z skorları ile ters ilişkili bulunmuştur. Bu
bulgular, intestinal inflamasyonun tedavisi aracılığı ile KF’de beslenme sorunlarının
da düzeltilebileceğini göstermiştir (31).
2.4.2. Endokrinolojik Komplikasyonlar
Kistik fibrozisli hastalarda endokrin sistem tutulumu KFBD, gecikmiş puberte
ve kemik mineral yoğunluğunda azalma ile görülebilir. Ağır akciğer bulguları olan
özellikle hipoksik hastalarda gecikmiş puberte daha belirgindir (20).
Kistik Fibrozise Bağlı Diyabet (KFBD)
Ekzokrin pankreas yetmezliği olan KF’li hastalarda yaş artışı ile pankreasın
endokrin işlevleri de kademeli bozulur, hastalarda insülin salgılanması azalır,
bozulmuş glukoz toleransı sıklığı artar. KFBD 10 yaş altı hastalarda yaygın değilken,
hastaların yaklaşık %50’si 30 yaşına kadar KFBD tanısı almaktadır. KFBD, tip-1 ve
tip-2 diyabetten farklı olup, öğündeki glukoz yüküne insülin yanıtı azalmış ve
gecikmiştir. KFBD’nin erken aşamalarında belirgin özelliği, açlık glukoz düzeyi
normalken öğün sonrasında yüksek olmasıdır, çünkü bazal insülin salgısı diğer diyabet
türlerine göre korunmuştur. KF’li hastalarda glukoz metabolizmasındaki bozulma,
akciğerde bakteri kolonizasyonunu artırarak pulmoner işlevleri ve yaşam süresini
olumsuz etkiler, bu etki kızlarda daha belirgindir (3, 28).
2.4.3. Akciğer Mikrobiyotası İnflamasyon ve Akciğer Hasarı
Bakteri, mantar ve virüsler dahil patojen mikroorganizmaların organlara
yerleşmesi şiddetli mikrobiyal disbiyozise neden olur, bu patojenlerden etkilenen
organlardan biri de KF’li hastaların akciğeridir (21, 36).
Kistik fibrozis hastalığında akciğerin patolojik özelliklerinden biri, hastalarda
immün yetmezliğin olmamasına ve yoğun tedavi uygulanmasına rağmen patojenler ile
kronik enfekte olmasıdır. KFTR proteinindeki bozukluk, tekrarlayan sekonder
enfeksiyonlara neden olur. Buna bağlı olarak hastalarda kronik öksürük, balgam,
hemoptizi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi bulgulara sık rastlanmaktadır (37, 38).
Üst solunum yolları özellikle oral kavite, vücuttaki mikrobiyal çeşitliliğin
çoğunu barındırır ve çevre ile etkileşim içindedir. Kültür çalışmalarında KF’li

12

hastaların oral kavitesinde yaygın bulunan bakterilerin hastaların solunum yolu
salgılarında da bulunduğu ve yaşayabildiği, yoğunluklarının oral kavite ile benzer
olduğu ve bu bakteri düzeylerinin, KF’li hastalarda sağlıklı bireylerden yüksek olduğu
gösterilmiştir (39, 40).
Sağlıklı bireylerde alt solunum yolunun steril olduğuna inanılmakta ve
akciğerde aerosol mikropların sürekli üretilmesine rağmen, bu mikropların kişinin
doğal immün sistem mekanizmaları ile hızla yok edildiği düşünülmektedir. Akciğer
mikrobiyotası, üst solunum yolunun orofarinks kısmındaki mikrofloranın mikro
aspirasyonu ile oluşturulur. Sağlıklı akciğer mikrobiyotasında Streptococcus,
Veillonella, Prevotella ve Actinomyces türlerini içeren yararlı bakteriler baskındır.
Sağlıklı akciğer mikrobiyotasının korunması, solunum yolu hastalıklarının gelişme
riskinin azalması ve immün yanıtın sağlıklı gelişmesi için elzemdir (21, 36, 41).
Kistik fibrozisli hastaların alt solunum yolunun karmaşık çoklu-mikrobiyal
mikroorganizmalar ile kolonize olduğu belirtilmektedir. Bu durum yeni bir gelişme
değildir, ancak hastalıkla ilgili olduğu son zamanlarda dikkate alınmaktadır (21, 40).
KF’de gelişen kronik akciğer enfeksiyonu ile ilişkili patojen mikroorganizmalar P.
aeruginosa, Staphylococcus aureus (S. aureus), Haemophilus influenzae (H.
influenzae) olmakla birlikte, hastaların akciğer mikrobiyomunda sıklıkla tanımlanan
diğer türler; Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter
xylosoxidans,

Rothia,

Gemella,

Actinomyces,

Neisseria,

Atopobium

ve

Granulicatella’dır. Ayrıca zorunlu anaerob bakterilerden Streptococcus, Prevotella,
Veillonella, Fusobacterium ve Porphyromonas spp ile Aspergillus fumigatus, Candida
albicans, Scedosporium spp ve Malessezia spp gibi mantar türleri, tüberküloz dışı
mikobakteri, solunum yolu virüsleri ve bakteriyofajlar da bulunur (21, 40). KF’li
hastaların

solunum

yolunda

bakteriyofajların

olması,

bakterilerin

ortama

adaptasyonunu ve antibiyotik direncinin yayılımını artırarak enfeksiyon dinamiğinde
rol alabilir (24).
Kistik fibrozisli hastaların akciğerinde en erken H. influenzae ardından S.
aureus kolonizasyonu görülürken, erişkin hastaların %75’ini etkileyen KF
hastalığında en yaygın ve birinci patojen P. aeruginosa’dır. Hastalarda metisilin
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) görülme sıklığı da artmaktadır. MRSA çok
tehlikelidir, çünkü akciğer işlevlerinde hızlı düşüş ile ilişkilidir. Bu patojenlerin büyük
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bir kısmı geniş spektrumlu antibiyotiklere dirençlidir. Son zamanlarda patojenlerin
yaygın çevresel kaynaklardan ve hastalar arasında geçişten kazanıldığı, aynı klinikte
bulunan hastalarda aynı tür patojenlerin kolonize olabildiği gösterilmiştir (21).
Yapılan bir çalışmada KF’li 88 yetişkin hastadan alınan balgam kültürlerinde 2 durum
bulunmuştur. Birinci durum, düşük kimyasal çeşitlilik-yüksek mikrobiyal çeşitliliktir.
Bu durum hastalık şiddeti ile daha az ilişkilidir. İkinci durum, daha yüksek kimyasal
çeşitlilik-daha düşük mikrobiyal çeşitliliktir ve hastalık şiddeti ile daha çok ilişkili
bulunmuştur. Daha düşük mikrobiyal çeşitlilikte, P. aeruginosa gibi patojenler
baskındır. Bu iki durum, KF’li hastalarda akciğer hastalığının seyrini yansıtabilir (40).
Akciğer mikrobiyotasını etkileyen etmenler (24, 42):
 Yaş: Bebeklerin solunum yolu nispeten sterildir. KF’li hastaların akciğer
mikrobiyomunun bileşimi zaman içinde kademeli değişir, en yüksek mikrobiyal
çeşitlilik çocukluk çağında gözlenirken, adölesan dönemden erişkinliğe doğru
çeşitlilik azalır. Yaş artışı ile mikrobiyal çeşitlilikteki bu azalma, çoğunlukla
mikrobiyomda S. aureus, ve P. aeruginosa gibi KF’de sık karşılaşılan patojenlerin
baskın olması, sık aralıklı antibiyotik kullanımı ve akciğer hasarının ilerlemesi
nedeniyledir (24, 42).
 Genetik: F508del mutasyonu, solunum yolu bakteri çeşitliliğinin ve koruyucu
mikrobiyota bileşiminin kaybı ile ilişkilidir. F508del mutasyonu olan hastalarda P.
aureginosa prevalansının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (24, 42).
 Akciğer immünitesi: Bu konuya ilişkin veriler kısıtlı olmakla birlikte, akciğer
mikrobiyotasında alfa (α)-çeşitliliğin artışı ile akciğer inflamasyonu azalırken S.
aureus ve P. aeruginosa gibi patojenlerin artışından sonra α-çeşitlilik azalır,
hastalığa özgü anaeroblar ile ilişkili inflamasyon artar. Bu değişiklikler akciğer
işlevinin azalması ve antibiyotik maruziyetinin artışı ile ilişkilidir (24, 42).
 Antibiyotik maruziyeti: KF’li hastalarda mikrobiyal çeşitlilikteki kademeli
azalma, hastalarda biriken antibiyotik maruziyeti ile ilişkilidir (24, 42).
 Akciğer hastalığının seyri ve pulmoner alevlenme: KF akciğer hastalığı, stabil
dönem ve pulmoner alevlenme dönemi ile seyreder. Kliniğin stabil olduğu dönemde
akciğer mikrobiyotası uzun yıllar değişmez. Pulmoner alevlenme sürecinde ya da
hemen öncesinde mikrobiyal toplulukta sıklıkla zararlı patojenler (saldırgan
mikrobiyom) baskındır. Saldırgan mikrobiyom, pulmoner alevlenme ile ilişkilidir.
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Yaşamın erken döneminde akciğer mikrobiyotasında azalmış çeşitlilik, akciğer
işlevlerinde daha hızlı azalma ile ilişkilidir (24, 42).
Akciğer mikrobiyotasının iki önemli karakteri vardır, bunlar direnç ve
esnekliktir (42, 43). Direnç, antibiyotiğe dirençli bakterilerin antibiyotiği enzimatik
yolla parçalaması sonucu antibiyotiğe duyarlı patojeni koruyarak mikrobiyota
bileşiminin değişmeden kalma özelliğidir. Dirence en iyi örnek Prevotella gibi bazı
anaerob bakterilerin β-laktamaz üreterek P. aeruginosa patojenini ceftazidime
antibiyotiğine karşı korumasıdır. Esneklik ise mikrobiyal bileşimin değiştikten sonra
tekrar orijinal formuna dönme yeteneğidir. Akciğer mikrobiyotasının direnç ve
esneklik özelliği türlerin sayısını, doğasını, türler içi ilişkiyi ve türlerin etki gücünü
önemli derecede etkiler. KF’li hastalarda antibiyotik kullanımı kısa dönem için etkili
ve güvenilir olmasına karşın uzun dönem kullanımı, antibiyotiğe dirençli bakterilerin
gelişiminin artmasına ve P. aeruginosa gibi doğal toleransı yüksek bakterilerin
yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir (42, 43).
Kistik fibrozisli hastaların sağlıklı yaşıtlarına kıyasla akciğer mikrobiyotasında
fırsatçı bakterilerin artışı ve çeşitliliğin azalması, akciğer hastalığının seyrini etkileyen
önemli bir özelliğidir (36). Yapılan bir kohort çalışmasında KF’li hastaların pulmoner
alevlenme tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin akciğerdeki fırsatçı patojenlerin
sayısını hafif düzeyde azaltırken, yararlı bakterilerin sayısını belirgin düzeyde azalttığı
bulunmuştur (36).
İnflamasyon, doku hasarının önemli bir sonucudur ve enfeksiyon, travma,
otoimmün hastalıklar gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. KF’li hastalarda
akciğerdeki tutulum, solunum yolundaki kronik inflamasyondur. Hastaların solunum
yolunda gelişen dirençli nötrofil baskın inflamasyonun nedeni bakteriyel enfeksiyon,
oksidatif stres ve sitokin üretiminin düzenlenmesindeki temel anormallikler olabilir
(37). KF’li hastalarda yapılan bir çalışmada inflamasyonun akciğer enfeksiyonunu
takiben geliştiği belirtilirken, diğer çalışmada KF’li bebeklerin yaşamın erken
döneminde bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısında inflamatuvar belirteçlerin yüksek
olduğu ve bu yüksekliğin, enfeksiyon ya da bakteriyel kolonizasyon yokken olduğu
belirtilmiştir (24, 39). Bu durum KF’li hastalarda solunum yolu inflamasyonunun
akciğerde çok erken gelişebileceğini destekler. Erken başlayan solunum yolu
inflamasyonunun temel nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak teşhis edilmemiş
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enfeksiyonu, değişmiş immün işlevi veya mukus tıkanıklığına yanıtı gösterebilir.
Hastalarda erken gelişen inflamasyon, enfeksiyona yatkınlık oluşturur. Ayrıca KFTR
proteinindeki temel bozukluk da inflamasyonu başlatabilir ya da artırabilir (44, 45).
Kistik fibrozisli hastalarda tekrarlayan inflamatuvar pulmoner alevlenmeler,
akciğer hastalığının kötü prognozunda ve mortalitedeki temel nedendir (21). Kontrollü
inflamasyon enfeksiyonla mücadele için önemlidir, ancak inflamasyonun fazlası
akciğerin yapısına zarar verir (36, 44). KF’li hastalarda çoklu mikrobiyal enfeksiyona
yanıt olarak solunum yolu epitel hücrelerinde nötrofil düzeyi yüksektir. Bu abartılı
inflamatuvar yanıtın KFTR proteinindeki bozuklukdan mı kaynaklı, yoksa kronik
çoklu mikrobiyal enfeksiyonun sonucu mu olduğu net değildir. Ancak nötrofil
düzeyindeki bu yükseklik, akciğerde son derece inflamatuvar çevre oluşturur. Bu
değişmiş çevre yoğun kıvamlı mukus salgısına yol açar, bu da mukosiliyer klirensin
ve immün sistem savunmasının bozulması ile sonuçlanır. Dolayısıyla KF akciğer
hastalığı yoğun kıvamlı mukus, kronik çoklu mikrobiyal enfeksiyon ve nötrofil baskın
inflamasyon ile karakterizedir. Bu durum, KF’li hastalarda yaşamı tehdit eden akciğer
yetmezliğine yol açmaktadır (21, 36, 44, 46).
Zemanick ve ark. (47) KF’li 21 hasta ile yaptığı bir çalışmada inflamasyon
belirteçleri ile akciğer mikrobiyomu arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu çalışmada
P. aeruginosa’nın %FEV1 değerinin düşmesiyle, serum C-reaktif protein (CRP) ve
balgamda nötrofil elastaz düzeyinin artışı ile önemli derecede ilişkili olduğu
gözlenmiştir. Bu sonuç, KF’li hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarında P.
aeruginosa’nın temel rol aldığını destekler.
Kistik

fibrozisli

68

hastanın

BAL

sıvısında

tanımlanan

akciğer

mikrobiyotasının alveolar inflamasyona ve akciğer hasarına etkisinin incelendiği bir
çalışmada, akciğer mikrobiyotasındaki bozulmanın akciğer hasarının ilerlemesini
yansıttığı, akciğerdeki lokal inflamasyon ile ilişkili olduğu ve akciğer hasarının
ilerlemesine katkı sağladığı belirtilmiştir. Akciğer mikrobiyotasının düzenlenmesi, KF
hastalığında yeni bir tedavi yaklaşımı olabilir (48).
Başka bir çalışmada ilerlemiş akciğer yetmezliği olan 91 hastanın BAL
sıvısında tanımlanan akciğer mikrobiyotasının, ventilatörsüz gün sayısının göstergesi
olduğu belirtilmiştir. Çalışmada akciğerde bakteri yükü artmış hastaların, ventilatörsüz
gün sayısı daha az bulunmuştur. Çalışma sonunda akciğer mikrobiyotasının
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düzenlenmesinin, akut pulmoner alevlenmelerin önlenmesi ve tedavisi için yeni bir
terapötik yaklaşım olabileceği bildirilmiştir (49).
2.4.4. Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası ve İnflamasyon
Bağırsak Mikrobiyotası
Bağırsaklar, oldukça dinamik ve karmaşık mikrobiyal mikroorganizmalar ile
kolonize olur. Bu mikrobiyotanın oluşumu uterusta başlar, erken çocukluk döneminde
gelişir ve yaklaşık 3 yaşında yetişkin mikrobiyota bileşimine benzer. Yetişkin insan
vücudunda 1000’den fazla bakteri türü yaşar ve bunların çoğu (%70) bağırsaklarda
bulunur. Bu nedenle bağırsaklar, önemli bir hayati organdır ve insanı süper-organizma
yapan özelliğidir (50-52). Sağlıklı durumda bağırsak mikrobiyotası, konak için
yararlıdır ve vücuttaki birçok işleve önemli düzeyde katkı sağlar. Bağırsak
mikrobiyotasının rol aldığı işlevler:


İmmün modülasyon,



Vitamin sentezi,



Epitelyal homeostazinin korunması,



İntestinal geçirgenliğin azaltılması,



Mukozal bütünlüğün korunması,



Gastrointestinal alanda patojen gelişiminin önlenmesi,



Diyet ile alınan enerji metabolizmasının düzenlenmesi,



Konak yağ depolanmasının düzenlenmesi,



Sindirilemeyen diyet polisakkaritlerinin fermente edilerek kısa zincirli yağ
asitlerinin üretilmesi,



Kolesterolün bağırsaktan emiliminin azaltılması,



İlaç metabolizmasının düzenlenmesi,



Laktoz intoleransının hafifletilmesi,



İshal ve kabızlığın iyileştirilmesi,



Kognitif sağlığın korunması gibi sayısız metabolik ve immünolojik işlevlerde
önemli görev almaktadır (50-52).
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Doğrudan emilebilen monosakkaritler için konak ile mikroorganizmalar
arasında yarışı önlemek amacıyla bağırsağın üst kısmında bakteri sayısı azdır, ancak
bağırsağın alt kısmında polisakkaritlerin fermentasyonu için çok sayıda bakteri
bulunmaktadır (51).
Bağırsak Mikrobiyotasını Etkileyen Etmenler ve Disbiyozis
Bağırsakta baskın mikrobiyal topluluk, yetişkinlik döneminden yaşlılık
döneminin başına kadar durağandır ve bireye özgüdür. Ancak bireyin genetiği,
maternal mikrobiyota, maternal beslenme, doğum şekli, anne sütü ya da formüla ile
beslenme, aile çevresi, yaş artışı, diyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları, stres, hastalık, ilaç
kullanımı, coğrafik etki, probiyotik ve prebiyotik destek kullanımı gibi etmenler
bağırsak mikrobiyota çeşitliliğini ve bileşimini etkiler (51). Bu etmenlerden özellikle
diyet ilgi alanıdır, çünkü diyet bağırsak bakterilerinin temel besin kaynağıdır ve diyetin
bileşenleri, bağırsak çevresini ve bağırsak mikrobiyotasını doğrudan etkiler (51).
Bağırsak mikrobiyotası, doğrudan ya da kısa zincirli yağ asitleri gibi ürettiği
metabolitler ile diğer organlara ulaşarak onlarda değişikliklere neden olabilir. Bu
nedenle bağırsak mikrobiyotasında gelişen disbiyozis, akciğer dahil diğer distal
organları da etkileyen sağlık sorunları ile ilişkilidir. Literatürde bağırsak disbiyozisinin
inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH), irritable bağırsak sendromu (İBS), DİOS,
SİBO, GÖR, dismotilite ve alerjik solunum yolu inflamasyonu gibi pulmoner sorunları
da içeren inflamatuvar hastalıklar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (52).
Kistik Fibrozisli Hastalarda Değişmiş Bağırsak Mikrobiyotası
Kistik fibrozisli hastalarda ince bağırsak geçiş zamanının uzaması, yoğun
kıvamlı mukus, proksimal ince bağırsakta bikarbonat tamponlama kapasitesinde
değişiklikler, tekrarlayan antibiyotik kullanımı, proton pompa inhibitörlerinin
kullanımı, intestinal rezeksiyon, PERT’in yüksek doz kullanımı, yağ içeriği yüksek
diyet, çevre değişiklikleri, fiziksel ve psikolojik stres bağırsakta disbiyozis gelişimine
önemli katkı sağlayan etmenlerdir. Bu etmenler, doğal kolonizasyon bariyerini
bozarak fırsatçı patojenlerin aşırı gelişimini uyarabilir (45, 53-55).
Kistik fibrozisli hastalarda bağırsaklar, inflamatuvar sürecin temel bölgesidir.
Pankreas yetmezliği olan KF’li hastalarda intestinal inflamasyonun varlığını
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kanıtlayan güçlü veriler vardır ve hastaların bağırsak mikrobiyotasında anormallik
olduğu rapor edilmiştir (26). Bu değişmiş mikrobiyotanın hastalığın sonucu mu, yoksa
antibiyotik tedavilerinin sonucu mu olduğu henüz net olarak bilinmese de, birçok olası
mekanizma vardır. Bunlardan biri KFTR proteinindeki bozukluğun şiddetidir, bunun
birincil sonucu olarak intestinal mukus sekresyonları dehidratasyon nedeniyle yoğun
kıvamlıdır, mukus birikimi vardır, intestinal çevre asidiktir, musin glikozilasyonu
değişmiştir, kısa zincirli yağ asitlerinin katabolizması artarken sentezi azalmıştır. Bu
durum intestinal mikrobiyotanın bileşiminde veya dengesinde disbiyozise eğilimi
artırır, intestinal disbiyozis de inflamasyon ile sonuçlanabilir (52). Bir diğer olası
mekanizma KF’li hastaların çoğunluğunda gelişen ekzokrin pankreas yetmezliğidir,
bu durum intestinal geçirgenlikteki değişiklikler ile ilişkili olabilir ve bu geçirgenlik
KF’de intestinal inflamasyonun düzeyini etkileyebilir. PERT, hastaların GİS
yakınmalarını tamamen çözememektedir. GİS yakınmaları olan KF’li hastalara
yapılan endoskopide saptanan ödem, eritem, mukozal bozulma ve açık ülserasyon
bulguları hastalardaki intestinal inflamasyonu yansıtmaktadır (56-62).
Bir çalışmada KF’li 21 çocuğun bağırsak lavajında albümin, IgG, IgM,
eozinofilik katinoik protein, kalprotektin, nötrofil elastaz, IL-1β ve IL-8 dahil
inflamatuvar proteinlerin çıkışının arttığı gösterilmiş ve bunun inflamasyonu yansıttığı
rapor edilmiştir (2). Yapılan çalışmalarda sıklıkla KF’li hastaların bağırsak
mikrobiyotasında Bifidobacterium catenulatum, Bifidobacterium adolescentis,
Bacteroides vulgatus, Bacteroides uniformis, Prevotella, Clostridium cluster XIVa,
Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale gibi yararlı bakterilerin çoğunluğu
azalmışken, Enterobacteriaceae ve Clostridia türlerinin arttığı gösterilmiştir (30, 52).
Kistik fibrozisli hastalar ve sağlıklı kardeşlerinde fekal mikrobiyotanın
kıyaslandığı çalışmalarda (55, 63) KF’li hastalarda Enterobacteriaceae miktarının
sağlıklı kardeşlerinden daha yüksek olduğu ve hastalarda intestinal inflamasyonun,
artmış Enterobacteriaceae ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Diğer çalışmalarda (26,
63, 64) KF’li hastalarda bağırsak mikrobiyotasında Escherichia coli (E. coli)
düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu, bu durumun dismotilite ve mukus birikimi
nedeniyle olabileceği ve disbiyozisi uyarabileceği belirtilmiştir. Bağırsak lümenindeki
değişiklikler, E. coli’nin intestinal mukozaya kolonizasyon yeteneğini artırır ve daha
ileri inflamasyonu uyarır. KF geliştirilmiş farelerde de bağırsak mikrobiyotasında
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değişiklikler ve intestinal dismotilite gözlenmiştir. İntestinal dismotilitenin daha ileri
disbiyozise ve SİBO’ya katkı sağladığı rapor edilmiştir. Farelerde tanımlanmış
intestinal disbiyozisin anti-inflamatuvar özelliğe sahip kısa zincirli yağ asitlerinin
azalmış üretimi ve artmış katabolizması ile sonuçlanabileceği belirtilmiş, bu etkilerin
yüksek yağlı intestinal çevre ve proinflamatuvar bakteriler için seçici kötü emilim
yükü nedeniyle olabileceği bildirilmiştir. İntestinal disbiyozis tanımlanmış farelerde
antibiyotik tedavisi sonrasında inflamasyon ilişkili genlerin ekspresyonu azalmıştır.
KF geliştirilmiş domuzlarda da solunum yolundaki bakteri öldürücüler zedelenmiştir
ve bu durumun yüzey pH’sını azaltarak bağırsakta inflamatuvar yanıta neden
olabileceği belirtilmiştir. Bu veriler, KF’de intestinal inflamasyon ve intestinal
disbiyozis arasında ilişki olduğunu destekler (30, 60, 65-69).
Kistik fibrozisli hastalar tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile sık aralıklı
antibiyotik kullanımına maruz kalmaktadır. Antibiyotik tedavi sürecinde bağırsaktaki
önemli bakteri grupları büyük oranda azalır ya da tamamen yok olur. Ayrıca
antibiyotiklerin

sık

kullanımı,

bağırsak

mikrobiyotasının

immün

yanıtın

düzenlenmesindeki rolünü de olumsuz etkiler. Bağırsak mikrobiyotasının antibiyotik
tedavisinden birkaç hafta sonra orijinal formuna dönebildiği kabul edilmesine rağmen,
bağırsakta antibiyotik dirençli bakteri ve mantarların aşırı çoğalımı gibi antibiyotik
ilişkili bozuklukların uzun dönem kalıcı olabileceğini gösteren veriler de mevcuttur
(52, 55, 70-72).
İntestinal inflamasyonun tanımlanması için altın standart endoskopi ve
biyopsidir, ancak invazif ve pahalı yöntemlerdir. İntestinal inflamasyonu doğru bir
şekilde tanımlayan invazif olmayan bir test yoktur, ancak fekal kalprotektin düzeyi
intestinal inflamasyonun iyi bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bruzzese ve ark. (2)
yaptığı bir çalışmada, çocuk yaş grubu KF’li 30 hasta, aktif İBH’lı 15 hasta ve 30
sağlıklı kontrol grubunun fekal kalprotektin düzeyleri karşılaştırılmıştır. KF’li
hastaların fekal kalprotektin düzeyi kontrol grubundan önemli derecede yüksekken,
İBH hastalarından önemli derecede daha düşük çıkmıştır. Ancak intestinal
inflamasyon insidansı her iki hasta grubunda da benzerdir ve fekal kalprotektin
değerleri, normalden yüksek bulunmuştur.
Yapılan bir çalışmada antibiyotik kullanan KF’li hastalarda fekal kalprotektin
düzeyi, antibiyotik kullanmayan KF’li hastalar ile benzer bulunurken sağlıklı kontrol
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grubundan anlamlı ölçüde yüksek çıkmıştır. E. rectale ve F. prausnitzii düzeyi,
antibiyotik kullanan ve kullanmayan KF’li grupta benzerken, sağlıklı kontrol
grubundan önemli derecede yüksek çıkmıştır. Bifidobacterium spp. ve L. paracasei
düzeyi her iki KF’li grupta sağlıklı kontrol grubundan daha düşükken, Bifidobacterium
spp. düzeyi antibiyotik kullanan KF’li grupta antibiyotik kullanmayan KF’li gruba
kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük çıkmıştır. E. coli, C. difficile ve P. aeruginosa
düzeyi KF’li gruplar arasında benzer bulunurken, her iki KF’li grupta kontrol grubuna
göre daha yüksek çıkmıştır (52). Bu çalışmada fekal kalprotektin düzeyi ile F.
prausnitzii ve L. paracasei arasında ters ilişki bulunması, intestinal inflamasyonun bu
bakterilerin azalması ile ilişkili olabileceğini desteklemiştir. F. prausnitzii, bütirat
üreten bakteridir ve bütirat üretiminin azalması hem enterositlerin beslenme durumunu
hem de luminal pH düzeyini olumsuz etkileyerek bağırsak mikrobiyotasında
disbiyozisi uyarabilir (1, 45, 73).
2.4.5. Bağırsak-Akciğer Aksı
Literatürdeki verilerde bağırsak mikrobiyotası ve akciğer immünitesi arasında
bir bağ olduğu, bağırsak mikrobiyota disbiyozisinin akciğer hastalıkları ve solunum
yolu enfeksiyonları ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bağırsak mikrobiyotası tarafından
üretilen metabolitler, intestinal lenfatik sistem aracılığıyla sistemik dolaşıma katılarak
akciğerde immün yanıtı değiştirebilir. Bağırsak mikrobiyotasının akciğer immünitesi
üzerine etkisi daha çok araştırılırken, akciğer bakterilerinin intestinal immüniteye
etkisine yönelik veriler henüz kısıtlıdır (41, 74-76).
Bağırsakta Bifidobacteriaceae türünün azalması ve Clostridia türünün artması,
yaşamın erken döneminde astım ile ilişkilidir (41, 77). Farelerde yapılan bir çalışmada
akciğer hastalıkları ve alerjik inflamasyonda antibiyotik kullanımı nedeniyle bağırsak
mikrobiyotasında bazı bakteri türlerinin yok olduğu ve bu durumun akciğerde H.
influenzae enfeksiyonuna duyarlılığın artmasına yol açtığı gösterilmiştir (78). Başka
bir fare çalışmasında solunum yolunda H. influenzae bakterisinin intestinal
mikrobiyotada Lactobacilli ve Lactococci tür sayısını azaltırken, Enterobacteriaceae
sayısını artırdığı gösterilmiştir (79). Diğer bir fare çalışmasında akciğerde S. aureus
ve P. aeruginosa nedeniyle gelişen pnömoni enfeksiyonunun intestinal hasarı
uyarabildiği, bağırsaklarda epitelyal proliferasyonu azalttığı ve hücre döngüsünün M-
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fazını engellediği gösterilmiştir (80). Başka bir çalışmada antibiyotik yönetiminden
sonra farelerin akciğer mikrobiyotasında disbiyozis kaynaklı kan dolaşımına geçen
bakteriler nedeniyle bağırsakta bakteri yükünün arttığı ve mikrobiyal florada bozulma
olduğu gösterilmiştir (81). Bu bulgular bağırsak ve akciğerin birbirlerinin
homeostazisini etkilediğini, bağırsak–akciğer aksının her iki organın immünitesindeki
değişiklikler tarafından uyarılan çift yönlü hat olduğunu doğrulamaktadır (41, 77-81).
2.4.6. Kistik Fibrozisli Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri
Sitokin ağları ve etkileşimleri henüz geniş ölçüde bilinmemekle birlikte,
sitokinler çeşitli inflamatuvar ve enfeksiyöz akciğer hastalıklarında önemlidir.
İnflamatuvar sitokinler, KF’li hastaların akciğerinde doku hasarı ve inflamasyon
artışında önemli rol oynayabilir (82).
KF hastalığında araştırılan tedavilerin etkinliğini göstermek oldukça zordur,
erken faz klinik çalışmalarda başarı ölçümlerinin ve tedavi yanıtının göstergesi olan
belirteçlerin tanımlanması gerekmektedir. Solunum yolu inflamasyonu, KF akciğer
hastalığının ayırt edici özelliğidir ve enfeksiyona karşı inflamatuvar yanıt geniş ölçüde
akciğerde toplanır. Bu durum, inflamasyonu ölçen pulmoner belirteçler ile ilgili
araştırmalar için güçlü bir gerekçedir (83-86).
Pulmoner alevlenme sürecinde tedaviye yanıtın izlenmesi için sistemik
belirteçler kullanılmaktadır (84, 87-89). Çok merkezli prospektif bir çalışmada (84)
pulmoner alevlenme sürecinde intravenöz antibiyotik tedavisi alan KF’li 100 hastadan
alınan kan örneklerinde pulmoner alevlenmenin başlangıcında plazma CRP ve
kalprotektin düzeyi yüksekken, antibiyotik tedavisi sonrasında azalmış, bu da ağırlık
kazanımı ve BKİ artışı ile ilişkili çıkmıştır. Bu bulgular plazma CRP ve kalprotektin
belirteçlerinin, KF pulmoner alevlenme tedavisine önemli ölçüde yanıt verdiğini ve
hastalığın şiddetlenmesini yansıtabileceğini göstermektedir.
Kistik fibrozisli hastalarda inflamasyonun değerlendirilmesinde öncelikli
kullanılan belirteçler, S100A12, kalprotektin (S100A8-S100A9), TNF-α, IL-8, IL-1,
IgM, IgG, albümin, laktoferrin, nötrofil elastaz ve eozinofilik katinoik proteindir.
Kalprotektin ve S100A12 proteinleri, hem solunum yolu hem de sistemik inflamasyon
belirteçleri olarak kullanılmaktadır (30).
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Kalprotektin (S100A8-S100A9): Kalprotektin, S100 ailesine ait S100A8S100A9 proteinlerinin heterojen karışımı olan ve bol miktarda kalsiyum bağlayan bir
proteindir. Baskın olarak nötrofillerden daha az olarak da monositler ve aktif
makrofajlardan salgılanmaktadır. Kalprotektin özellikle nötrofilik inflamasyonda
uyarılır, enfeksiyon ve inflamasyon durumlarında plazma kalprotektin düzeyinin 5-40
kata kadar yükselebildiği gösterilmiştir (90). Kalprotektin gaitada da bulunur ve fekal
kalprotektin düzeyi, normal plazma kalprotektin düzeyinden yaklaşık 6 kat daha
yüksektir. KF’li hastalarda özellikle pankreas yetmezliği olan hastalarda fekal
kalprotektin düzeyi, belirgin derecede yüksektir (25, 30, 73, 90, 91).
Kalprotektin,

endotel

hücreleri

aktive

ederek

intestinal

hücrelerin

inflamasyonu için lökositlerin tutunmasını uyarır. Ayrıca bağırsaktaki bakterilerin
yaşaması için elzem bir metabolit olan çinkoyu bağlayarak bağırsak mikrobiyotasını
da değiştirebilir (90-93). Yapılan bir çalışmada KF’li hastalarda fekal kalprotektin
düzeyinin, hastaların yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (94).
Sağlıklı çocuklarda fekal kalprotektin değeri bebeklikte ve yaşamın ilk birkaç
yılında genellikle yüksektir, ancak yaş artışı ile kademeli azalır. Bu nedenle fekal
kalprotektin için sınır değeri 50 mcg/g olarak kullanılmaktadır ve 4 yaş altı çocuklarda
bu değer güvenilir değildir (91). Yaşamın erken döneminde kalprotektin düzeyindeki
yüksekliğin patofizyolojisi net değildir, ancak yenidoğanlarda immün sistemin
gelişmesi ve immatür immünitenin dengelenmesi için yükseldiği düşünülmektedir.
KF’li hastalarda 4 yaşa kadar intestinal inflamasyonun başlamasıyla fekal kalprotektin
düzeyi yükselmeye başlar ve sağlıklı yaşıtlarından yüksek olur (91, 95-98).
Kistik fibrozisli 171 hasta ile yapılan bir çalışmada hastaların %66’sının fekal
kalprotektin düzeyi >50 mcg/g bulunmuştur. Pankreas yetmezliği olan hastalarda fekal
kalprotektin düzeyi, pankreas işlevi normal olan hastalardan önemli derecede daha
yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada fekal kalprotektin düzeyi ile hastaların yaşı,
cinsiyeti, FEV1 Z skoru, BKİ Z skoru arasında klinik olarak bir ilişki gözlenmemiştir
(91).
Avustralya’da yapılmış çok merkezli prospektif bir çalışmada da KF’li 64
hastanın fekal kalprotektin düzeyinde, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla yaş grupları
arasında hafif derecede değişiklikler gözlenmiştir. Yaşamın ilk birkaç yılında pankreas
yetmezliği olan KF’li hastalarda fekal kalprotektin düzeyi, sağlıklı kontrol grubundan
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daha düşükken, pankreas işlevi normal hastalarda fekal kalprotektin değeri normal
çıkmıştır (99). Pankreas yetmezliği olan KF’li bebeklerde bu durumun temelindeki
mekanizmalar net değildir ancak pankreas yetmezliği, KFTR proteinindeki
bozukluğun şiddeti ve PERT gibi etmenler rol alabilir. Bu bulgu, KF’de doğuştan
immünitenin bozulduğunu ve bağırsak çevresinin yaşamın erken yıllarında değiştiğini
gösterebilir. Farklı çalışmalarda da bu çalışma bulgularına benzer olarak KF‘de
mukozal immünitenin ve solunum yolundaki immünolojik savunmanın bozulduğu
belirtilmiştir (100-102).
Kistik fibrozis hastalığında genetik anormallikler ve S100 proteinlerinin
üretimi arasında etkileşimler olabileceği belirtilmiştir. KFTR proteinindeki
mutasyonun S100A8 ve S100A9 protein genlerinin ekspresyonunu düzenleme
potansiyeli olduğu rapor edilmiştir. Bu ilişkiye göre KF hastalığı, epitel bariyer
işlevinin değişmesi ve azalmış doğal immünite nedeniyle temel inflamatuvar bileşene
sahiptir. Bu bileşen, solunum yolu ve intestinal epitel hücrelerinde oluşabilir (30).
KF’li farelerde yapılan bir çalışmada bakteriyel uyaranlara immün yanıtın değiştiği ve
anormal immün yanıtın temelindeki nedenin inflamasyon ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir (103).
Kistik fibrozisli 59 çocuk ile yapılan bir çalışmada hastaların %72,8’inde
pankreas yetmezliği tanımlanmıştır. Pankreas işlevi normal olan KF’li 16 hastanın
10’unda fekal kalprotektin düzeyi yüksek çıkmıştır. Hastaların fekal kalprotektin
değeri, normal ve yüksek olanlar arasında PERT, probiyotik kullanımı ve solunum
işlevleri arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Ancak inhale antibiyotik
kullanan hastalarda kullanmayan hastalara kıyasla fekal kalprotektin değeri, anlamlı
derecede daha düşük çıkmıştır. Çalışmada %FEV1 değeri düşük olan hastalarda fekal
kalprotektin değeri daha yüksek çıkmış, ancak klinik olarak anlamlı bulunmamıştır
(45).
IL-1β: Proinflamatuvar bir sitokindir ve fizyolojik etkileri vücut sıcaklığında
artış, inflamatuvar efektör hücrelerin güçlenmesi, IL-6, IL-8 ve diğer proinflamatuvar
sitokinlerin uyarılması şeklindedir (46). KF’li hastalarda IL-1β genindeki
polimorfizim, KFTR proteinindeki bozukluğun şiddeti ile ilişkilidir. KF’li hastalarda
pulmoner alevlenmenin patogenezinde IL-1β rol almaktadır. Enfeksiyona karşı IL1β’nin aşırı üretimi, kronik inflamatuvar yanıtta anahtar rol oynar ve akciğer
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parankiminde hasara neden olur (104-107). Yapılan bir çalışmada enfeksiyon
sürecinde KF’li hastaların BAL sıvısında IL-1β düzeyi yüksek bulunmuştur (46).
Akciğerde P. aeruginosa enfeksiyonuna karşı hızlı ve erken uyarılan
inflamatuvar yanıt, P. aeruginosa eradikasyonunda etkilidir. IL-1β sitokini P.
aeruginosa kaynaklı akciğer enfeksiyonuna direnci etkileme potansiyeline sahiptir.
KF’li hastalarda KFTR proteinindeki bozukluğun şiddetine bağlı P. aeruginosa
enfeksiyonuna karşı akciğerde IL-1β’nın uyardığı inflamatuvar yanıtın geciktiği ve IL1β üretiminin belirgin düzeyde daha az olduğu gösterilmiştir (105).
IL-6: Hem inflamatuvar hem de anti-inflamatuvar etkisi olan bir sitokindir.
İnflamatuvar bir sitokin olarak karaciğerden akut faz proteinlerinin sentezini ve
salgılanmasını düzenler (82). Anti-inflamatuvar bir sitokin olarak IL-1β ve TNF-α’nın
salgılanmasını uyaran endotoksin antagonizması ile bu sitokinlerin düzeyini azaltarak
negatif geribildirim döngüsü oluşturur (108).
IL-6 sitokini, inflamatuvar yanıtın düzenlenmesinde önemli rol alır,
akciğerdeki inflamatuvar sürecin ve hasarın göstergesi olarak kabul edilir (82). KF’li
hastalarda hem akut alevlenme sürecinde hem de kliniğin stabil olduğu dönemde
dolaşımda IL-6 düzeyi yüksektir. Bu durum, KF’de kliniğin stabil olduğu dönemde de
inflamatuvar süreçlerin devam ettiğini desteklemektedir (109). IL-6 düzeyinin
yüksekliği, bazı hastalarda kemik kas kütlesindeki azalmaya katkı sağlar (110).
Yapılan bir çalışmada P. aeruginosa ile enfekte KF’li hastalarda dolaşımda
immün reaktif IL-6 düzeyinin, diğer bakteri türleri ile enfekte olan hastalardan daha
yüksek olduğu gösterilmiştir (111). Başka bir çalışmada da P. aeruginosa ile kronik
enfekte KF’li hastalarda antibiyotik tedavisinden sonra dolaşımdaki IL-6 ve CRP
düzeyinin benzer oranda azaldığı belirtilmiştir (82).
TNF-α: Çeşitli mikrobiyal uyaranlar ile konak hücreler arasındaki
etkileşimden sonra makrofajlar tarafından üretilen ilk proinflamatuvar sitokindir (82).
IL-6, TNF-α ve IL-1β sitokinleri, konağın inflamatuvar ve metabolik yanıtının temel
düzenleyicisidir. KF’li hastalarda dinlenme enerji harcamasının artması ve katabolik
süreçleri destekleyen metabolik anormalliklerin patogenezi, bu sitokinlerin aktivitesi
ile açıklanabilir. Bu sitokinler, KF’de kronik akciğer enfeksiyonunda görülen ağırlık
kaybının ve akciğer işlevinin önemli prognostik belirteçleridir. KF’li hastalarda
dolaşımdaki immün reaktif TNF-α ve IL-6 sitokinlerinin kaynağı tam olarak bilinmese
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de, önemli akciğer hasarı oluştuğunu yansıtabilir ve kronik akciğer hasarının erken
göstergesi olabilir. KF’li hastalarda antibiyotik tedavileri TNF-α düzeyini azaltmış,
ancak hastaların çoğunluğunda kliniğin stabil olduğu dönemde de TNF-α düzeyinin
normalden yüksek olduğu gösterilmiştir (82, 112).
IL-8: Bu sitokin, temelde akciğerde alveolar makrofajlardan üretilmekle
birlikte birçok hücre tarafından üretilebilir. IL-8 sitokini KF’li hastalarda akciğerdeki
inflamatuvar süreçte rol alır, hastaların akciğerindeki nötrofil kemoattraktan
aktivitenin çoğunluğundan sorumlu bir kemokindir, nötrofillerin granülasyonunu
uyararak KF’de akciğer hasarına katkı sağlayan lizozomal enzimlerin serbest
kalmasına neden olur (37). KF’li hastaların solunum yolunda IL-8 düzeyinin yüksek
olduğu belirtilmiştir (113).
Kistik fibrozisli 36 hasta ile yapılan bir çalışmada hastaların serum IL-8 düzeyi,
sağlıklı kontrol grubundan önemli derecede yüksek çıkmıştır. KF’li hastalarda P.
aeruginosa kolonizasyonu olan ve olmayan grup arasında IL-8 düzeylerinde anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. 10 yaş üstü KF’li hastalarda serum IL-8 değeri, 10 yaş üstü
sağlıklı kontrol grubundan önemli derecede daha yüksek çıkmıştır. Ancak 10 yaş altı
hasta ve kontrol grubu arasında fark çıkmamıştır. Kontrol grubu kendi içinde
kıyaslandığında 10 yaş üstü çocukların IL-8 düzeyi, 10 yaş altı çocuklardan daha
düşüktür. Hasta grup kendi içinde kıyaslandığında 10 yaş üstü KF’li hastalarda IL-8
düzeyi, 10 yaş altı KF’li hastalardan önemli düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Bu
bulgulara göre sağlıklı bireylerde IL-8 düzeyi yaş ile azalırken, KF’li hastalarda IL-8
düzeyi yaş ile artmaktadır (114).
IL-17: Aktif hafıza T hücrelerinden (Th17) salınan proinflamatuvar bir
sitokindir.

Bu

sitokin,

diğer

proinflamatuvar

sitokinlerin

ve

nötrofillerin

aktivasyonunu sağlayan kemokinlerin yapımını uyarır, ayrıca doğuştan ve kazanılmış
immünite arasındaki bağı gösterir (115-119).
IL-17 sitokininin akciğer immünitesinde merkezi bir rol aldığı, epitel hücreler
tarafından IL-8 ve IL-6 yanıtı üzerine düzenleyici etkilere sahip olduğu belirtilmiştir.
KF hastalığında kazanılmış immünitenin bozukluğu, nötrofilik inflamasyon ve mukus
birikimi, IL-17 sitokini ile ilişkili bulunmuştur (120-122).
Kistik fibrozisli hastalarda IL-17 ile yapılmış çalışmalar kısıtlıdır. Kliniği stabil
olan yetişkin KF’li hastaların dolaşımında ve pulmoner alevlenme sürecinde olan
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KF’li çocukların BAL sıvısında IL-17 düzeyinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Başka
bir çalışmada ilerlemiş akciğer hastalığı olan KF’li hastaların solunum yolunda IL-17
düzeyinin yükseldiği gösterilmiştir (115, 120, 123, 124).
2.5. Kistik Fibrozis Hastalığında Tedavi Yöntemleri
2.5.1. Solunum Sistemi Tutulumuna Yönelik Tedaviler
Kistik fibrozisli hastalarda gelişen tedaviler ile yaşam beklentisi ortalama 40
yıla yükselmiştir, ancak hastaların %90’ından fazlasında ölüm nedeni akciğer
yetmezliği olarak devam etmektedir. Bu nedenle KF tedavisinin temel hedefi, akciğer
hasarının ilerleyişini yavaşlatmaktır. Bu amaçla antibiyotikler tedavinin esasını
oluşturmaktadır (3, 23, 27, 33).
Kistik fibrozis hastalığında akciğer hasarının seyri, stabil dönem ve aralıklı
pulmoner alevlenme dönemi ile karakterizedir (33). Genellikle S. aureus ve H.
influenzae kaynaklı pnömonilerde oral ya da intravenöz yol ile verilen tek antibiyotik
tedavisi yeterli olmaktadır, ancak P. aeruginosa solunum yolunda ilk kez ürediğinde
akut akciğer enfeksiyonuna yol açması beklenmeden erken eradikasyon tedavisi
yapılmaktadır (33). Böylece P. aeruginosa’nın solunum yoluna kronik kolonizasyonu
önlenerek akciğerdeki inflamasyonun oluşturduğu hasar da önlenecektir. P.
aeruginosa ile kronik enfekte olan hastalar, düzenli olarak inhale anti-psödomonal
antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Burada amaç, mikrobiyal yükü azaltarak
inflamasyonu baskılamak ve akut alevlenme sayısını azaltmaktır (23, 27). Kronik
kolonizasyon tedavilerinde kullanılan antibiyotik rejimlerinin bakterilerde direnç
geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Pulmoner alevlenme sürecindeki hastaların
yaklaşık %25’inde intravenöz antibiyotik tedavisine rağmen, akciğer işlevlerinde
düşüş devam etmektedir (33). Bu durum, KF’de önemli bir morbiditedir ve pulmoner
alevlenmeyi önlemek için koruma tedavilerine gereksinimi göstermektedir. Akciğer
işlevlerini korumak için rutin tedaviler profilaktik antibiyotik tedavisi, mukolitikler,
hidratör tedaviler, havayolu klirens teknikleri, göğüs fizyoterapisi ve beslenme
desteğidir. Ancak son dönem akciğer yetmezliği olan KF’li hastalar için yaşam
süresini ve kalitesini artıran en önemli tedavi akciğer naklidir (23, 27, 31, 33, 46, 84,
125).
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2.5.2. Gastrointestinal Sistem Tutulumuna Yönelik Tedaviler
Pankreatik Enzim Replasman Tedavisi (PERT)
Kistik fibrozisli hastaların yaklaşık %90’ında pankreas yetmezliği vardır.
Pankreas yetmezliğini en iyi tanımlayan test fekal elastaz ölçümüdür, çünkü pankreas
yetmezliği olan hastalarda fekal elastaz düzeyi düşüktür ve enzim kullanımı bu
durumu değiştirmez. Bazı KF’li bebeklerde başlangıçta pankreas işlevi normaldir,
ancak bu bebeklerin yaklaşık %90’ında 1 yaşa kadar pankreas yetmezliği gelişir. Bu
nedenle pankreas yetmezliği tanımlanan hastalarda PERT uygulanmaktadır (28).
Enzim tedavisinde lipaz, proteaz ve amilaz içeren mide asidinden korunan ve
bağırsakta çözünen formda enzimler kullanılır. Hastalarda enzim gereksinimi oldukça
değişkendir, bu nedenle enzimin dozu diyetin içeriği ve malabsorpsiyon bulgularının
analizini takiben bireye özgü belirlenir (23, 28). KF’li hastaların karbonhidrat, yağ ve
protein içeren besinleri tüketirken önerilen dozda enzim alması zorunludur, sadece
karbonhidrat içeren (protein ve yağ içermeyen) besinlerde enzim kullanılmasına gerek
yoktur (28). Bu besinler:
 Sebzeler ve meyveler (avokado hariç),
 Bal, reçel, pekmez, şeker, meyveli şekerlemeler
 Meyve suyu, gazlı içecekler, pelte, jöle
Kistik fibrozisli bebeklerde ve enzimi kapsül olarak yutamayan çocuklarda
enzim granülleri beslenmenin başında bir kaşık su ya da meyve suyu ile tüketilir,
çiğnenmez ve sıcak besinler ile karıştırılmaz (20, 23, 28). Enzimin, öğünde ideal alım
zamanına ilişkin çalışmalarda net bir zaman önerilmemektedir. Bu nedenle önerilen
miktarda enzim dozu yemeğin başında, ortasında ya da hemen sonunda alınabilir.
Ancak enzim granülleri tüketildikten sonraki 30 dakikada bağırsakta çok etkin olduğu
için, yemek süresi 30 dakikayı aşmamalıdır (28). Enzim tedavisinde “fibroz
kolonopati” tablosundan kaçınmak için 10.000 IU lipaz/kg/gün üzeri doz alımı
önerilmez, ancak büyümenin hızlı olduğu bebeklik ve adölesan dönemde
malabsorpsiyon bulgularının kontrolü için yüksek doz kullanım gerekebilir. Bu
durumda enzimin etkinliğini artırmak için proton pompa inhibitörleri ya da H2 reseptör
blokerları kullanılabilir (20, 23, 28). Enteral yol ile beslenen hastalarda enzim
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granülleri beslenme tüpü ile verilebilir, ancak sonrasında beslenme tüpünün yıkanarak
tıkanması önlenmelidir. Eğer KF’li çocukta büyüme geriliği varsa veya dışkı karakteri
yağlı, kaygan, soluk gri–sarı, bol miktarda ve abdominal bulgular varsa PERT’in dozu
yeterli değildir. Enzim dozunun yeterliliği, hastanın yağlı dışkılamasını kontrol altına
alacak düzeyde olmalıdır (28).
Pankreas yetmezliği olan KF’li hastalarda yağda çözünen A, D, E, K
vitaminlerinin malabsorpsiyonu yaygındır ve gereksinimleri sağlıklı yaşıtlarından
yüksektir (20, 23, 28). Bu nedenle tanı alan bütün hastalara A, D, E, K vitamin desteği
başlanır, pankreas işlevi normal olan hastalarda 5 yaşına kadar kullanılır sonrasında D
ve K vitaminleri, kemik metabolizması üzerine etkileri nedeniyle kullanımına devam
edilir. Pankreas yetmezliği olan hastalarda A, D, E, K vitamin desteğinin günlük
standart dozlara göre daha yüksek dozlarda devamlı kullanılması gerekmektedir (28).
Hastaların serum vitamin düzeyleri, yılda bir değerlendirilerek gerekli düzenlemeler
yapılır. KF’li hastalar için yağda çözünen vitaminlerin önerilen günlük alım düzeyleri
Tablo 2.2.’de verilmiştir.
Tablo 2.2. KF’li hastalarda yağda çözünen vitaminlerin önerilen günlük alım
düzeyleri (28).
Yaş
< 1 yaş

A vitamini

D vitamini

E vitamini

K vitamini

(IU)

(IU)

(IU)

(mg)

1500

400-2000

40-80

< 2 yaş
0,3mg/kg/gün

1-3 yaş

1500-10,000

400-5000

50-150

2-7 yaş

4-7 yaş

1500-10,000

400-5000

150-300

5 mg/gün

≥ 8 yaş

1500-10,000

400-5000

150-500

≥ 8 yaş
5-10 mg/gün

Diyet Tedavisi
Kistik fibrozisli hastalarda diyet tedavisinin amacı beslenme durumunun,
büyüme ve gelişmenin yeterli düzeyde olmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. KF’li
hastaların günlük enerji gereksinimi oldukça değişken olmakla birlikte, sağlıklı
yaşıtlarına önerilen günlük enerji alımının (Recommended Dietary Allowances, RDA)
%120-150 arasında alımı sağlamak, hastaların çoğunluğunda yeterli kabul
edilmektedir (3, 28). KF’li hastalarda önerilen enerji gereksiniminin %35-40’ının
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yağlardan, %20’sinin proteinlerden ve %40-45’inin karbonhidratlardan gelmesi
önerilir. Yağ kaynağı olarak özellikle zeytinyağı, avokado ve sert kabuklu meyvelerin
tüketilmesi önerilir (3, 28, 33). Hastalarda C ve B grubu vitaminleri gereksinimi
sağlıklı yaşıtları ile aynıdır ve eksikliği oldukça nadirdir, diyet ile önerilen alım
sağlanmaktadır. Hastaların sodyum, kalsiyum, demir, çinko ve selenyum gereksinimi
sağlıklı yaşıtlarından daha yüksektir, ancak bu minerallerin gereksiniminin diyet ile
karşılanması önerilir. Hastaların günlük sıvı gereksinimi sağlıklı yaşıtları ile aynıdır,
ancak özellikle sıcak havalarda, egzersiz yaparken ve hastalık durumunda yeterli
hidrasyonu sağlamak için önerilen miktarda sıvı tüketilmesi önemlidir (3, 28, 33).
Genel olarak KF’li hastaların diyetinde tokluk süresini artıran ve şişkinlik
oluşturabilen posa içeriği yüksek besinlerin miktarının azaltılması önerilir (28). Ancak
güncel bir derlemede diyet posasının bağırsakta ve kanda kısa zincirli yağ asitleri
düzeyini yükselterek hem intestinal mikrobiyotayı hem de akciğer mikrobiyotasını
olumlu etkilediği, akciğer işlevini geliştirdiği ve akciğerde alerjik inflamasyona karşı
koruyucu olduğu belirtilmiştir (41). Bu nedenle KF’li hastalarda diyetin posa içeriği,
Türkiye Beslenme Rehberi’nde (126) yaş gruplarına göre posa için belirlenen referans
alım miktarlarını sağlamalıdır.
Kistik fibrozisli hastaların her kontrolde büyüme ölçütleri, besin tüketim
kayıtlarından diyetle ortalama enerji alımı, diyet uyumu ve malabsorpsiyon durumu
değerlendirilmelidir (3, 28). Hastalarda malabsorpsiyon durumuna göre ağırlık
kaybının yönetimine ilişkin algoritma Tablo 2.3.’te gösterilmiştir.
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Tablo 2.3. Malabsorpsiyon durumuna göre ağırlık kaybının yönetimi (28).
Malabsorpsiyon bulguları var

Malabsorpsiyon bulguları yok

Belirlenmiş tedavi rejimine uyum zayıf mı?

Enerji ve besin ögesi alımı değerlendirilir,
izlenir.

Enzim dozu etkisiz mi ya da çok mu düşük?

Enerji alımını
yönlendirilir.

Meyve suyu-gazlı içecek-çay tüketimi fazla mı
yoksa sık mı tüketiliyor?

Beslenme tutumu değerlendirilir ve gerekli ise
müdahale edilir.

Enzim etkinliğini artırmak için proton pompa
inhibitörü ya da H2 reseptör blokeri eklenir.
(eğer enzim dozu > 12000 IU/kg/gün ise)

Psikososyal
ve
değerlendirilir.

1 ay sonra tekrar değerlendirilir, eğer iyileşme
yoksa hasta gastrointestinal değerlendirme için
yönlendirilir.

KFBD durumu değerlendirilir, oral glukoz
tolerans testi (OGTT) yapılır.

artırmak

için

diyetisyene

ekonomik

durumu

Diğer tıbbi durumlar değerlendirilir;





Demir eksikliği, GÖR
Kabızlık,
Bakteriyel aşırı gelişim
Alerji

Oral
beslenme
değerlendirilir.

desteği

kullanımı

Kistik Fibrozisli Hastalarda Beslenme Desteği
Kistik fibrozisli hastalarda önerilen günlük enerji alımını sağlamak, iştah azlığı
nedeniyle güçtür. Hastalarda malnütrisyon gelişmeden önce önleyici beslenme
danışmanlığı yapılır. Orta derecede malnütrisyonu olan hastalarda, geçici süre
beslenme destek ürünleri günlük diyetlerine eklenerek enerji alımı artırılır veya geçici
süre nazogastrik veya nazojejunal beslenme uygulaması yararlı olabilir (3). Genel
olarak beslenme destek ürünlerinin, günlük ortalama enerji gereksiniminin %20’den
fazlasını aşmaması önerilmektedir. Beslenme destek ürünlerinin fazla tüketilmesi,
iştahı azaltarak diyetle günlük besin alımını azaltır. Beslenme destek ürünlerinin kısa
süreli kullanımında hasta uyumu oldukça iyidir (28). Hastalarda PERT’e rağmen
malabsorpsiyonun devam etmesi ve ağırlık kazanımının yetersiz olması durumunda,
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yağ kaynağı orta zincirli yağ asitleri (MCT) olan ve hidrolize protein içeren beslenme
destek ürünleri önerilir. MCT ve hidrolize protein içeren beslenme desteklerinin
kullanımında genellikle enzim gereksinimi azalır (28, 29, 33).
Kistik fibrozisli hastalarda malabsorpsiyon ve pulmoner alevlenme kontrolü
sağlanmışken,

özellikle KFBD ve Pseudo- Bartter’s Sendromu gibi durumlar

dışlandıktan sonra ve beslenme destek ürünü kullanımına rağmen, devam eden ağırlık
kaybı durumunda nazogastrik ya da gastrostomi ile uzun süreli enteral beslenme
tedavisi gerekmektedir (28). Bu bütünleyici beslenme, boy uzamasını olumsuz
etkileyen ağırlık kaybının önlenmesi ve ağırlık artışı sağlanmasında yararlıdır,
beslenme durumunu geliştirir ve korur. Ancak enteral beslenme ile alınan enerjinin,
hastanın

günlük

ortalama

enerji

gereksiniminin

%20-30’unu

geçmemesi

önerilmektedir. KF yenidoğan taramasının yapılması ve hastalığın tedavisinde
beslenmenin önemine ilişkin farkındalığın artması, son yıllarda gastrostomiden uzun
süreli yoğun enteral beslenme gereksinimini azaltmıştır (28, 33).
Kistik fibrozisli hastalarda parenteral beslenmenin komplikasyon riski,
yönetim güçlüğü ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle rutinde önerilmez (3, 28, 33).
Ancak bağırsak rezeksiyonunda, enteral beslenmenin yapılamayacağı major intestinal
cerrahilerde veya nakil bekleyen yüksek riskli hastalarda, kısa süreli parenteral
beslenme elzem olabilir ve yararlıdır. Parenteral beslenmede kolestaz riskini azaltmak
için erken enteral beslenme önerilmektedir. KF’li hastalarda bozulmuş beslenme
durumunu düzeltmek 3-6 ay sürebileceğinden akciğer nakli için aday hastalarda
beslenme durumu daha yakın izlenmelidir (3, 28, 33).
Kistik Fibrozisli Hastalarda Tuz Desteği
Kistik fibrozisli hastalarda ter ile sodyum kaybı nedeniyle sodyum gereksinimi,
sağlıklı yaşıtlarından daha yüksektir. Özellikle sıcak havalarda, egzersiz sürecinde ve
ishal gibi sıvı kaybının olduğu durumlarda hastalar, sodyum depolarının hızlı
boşalmasına duyarlıdır (20, 23, 28). Sodyum minerali, hidrasyonun korunması ve
büyüme için elzemdir. KF’li bebekler, anne sütü ve standart bebek formüllerinin
sodyum içeriği düşük olduğu için sodyum yetersizliğine çok duyarlıdır. KF’li bebekte
büyüme geriliği riski varsa sodyum desteği önerilmektedir, çünkü büyümeyi yakalama
üzerine pozitif etkisi gösterilmiştir (3, 28). Güncel rehberde (28) rutin sodyum desteği
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yerine hastalarda bireysel yaklaşım önerilmekle birlikte, KF tedavi merkezleri sodyum
desteğini rutin olarak kullanmaktadır. KF’li çocuklarda günlük ek sodyum klorür
dozu, 2-4 mEq/kg olarak önerilmektedir. Bu miktar 0-6 ay arası bebeklerde 0,5 g/gün
tuz, 6-12 ay arası bebeklerde 1 g/gün tuz, 1-5 yaş arası çocuklarda 2 g/gün tuz ve 5 yaş
üstü çocuklarda 3-5 g/gün tuz ile karşılanmaktadır (20, 23).
2.5.3. Endokrin Sistem Tutulumuna Yönelik Tedaviler
Kistik Fibrozise Bağlı Diyabet (KFBD) Tedavisi
Kistik fibrozisli 10 yaş üstü hastalarda KFBD’nin değerlendirilmesi için yılda
bir defa oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmakta ve değeri yüksek çıkan
hastalarda OGTT tekrarlanmaktadır (3, 27, 28, 33):


1. saatte kan glukoz düzeyi ≥200 mg/dL iken 2. saatte normal değerde (<140
mg/dL) ise diyabet riski yüksek olarak değerlendirilmektedir.



2. saatte kan glukoz düzeyi ≥200 mg/dL ise KFBD tanımlanmaktadır.
KFBD gelişen hastalarda oral diyabetik ilaçlar önerilmez, insülin ile tedavi

önerilmektedir. Pulmoner alevlenme sürecinde kan glukozunun kontrolü güçtür,
insülin gereksinimi artmıştır, daha sık izlem yapılmalıdır. Bozulmuş glukoz toleransı
tanımlanan hastaların özellikle akut hastalık döneminde kan glukozu yakından
izlenmelidir, çünkü aralıklı insülin gerekebilir (3, 27, 28, 33). KFBD gelişen hastalarda
beslenme durumunun yeterli düzeyde korunması önceliklidir. Bu nedenle diyet
tedavisinde enerji, yağ ve protein içeriği yüksek diyet planı değiştirilmez. Ancak
hastalara besin içeriği düşük, şeker içeriği yüksek atıştırmalıkların ve içeceklerin
tüketilmemesi önerilir. Hastalarda ağırlık kazanımını sağlamak ve korumak için kan
glukoz düzeyinden bağımsız olarak öğünlerin düzenli tüketilmesi önerilir. Diyabetik
ketoasidoz durumu, KFBD gelişen hastalarda nadir görülmekle birlikte tedavi
protokolü, diğer diyabet türleri ile aynı uygulanmaktadır (28, 33).
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2.5.4. Kistik Fibrozis Hastalığında Probiyotik Yönetimi
Probiyotiklerin Tanımı ve Özellikleri
Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında bireyin sağlığına yarar sağlayan
canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır. Probiyotiklerin, belirli koşulları sağlaması
zorunludur (51). Bu koşullar:


Patojenik, infektif, toksik, alerjik ve karsinojenik olmamalıdır.



Yaşayabilir formda ve olabildiği kadar çok sayıda olmalıdır.



Bağırsak çevresinde yaşayabilmeli ve metabolize olmalıdır.



Depolama koşullarında canlılığını korumalı ve stabil kalmalıdır.



İnsan sağlığı için yararları gösterilmelidir.



Mukoza ve epitel yüzeylere tutunabilmelidir.



Asit ve safraya toleransı olmalıdır.
Probiyotikler, mikrobiyotanın işlevini ya da bileşimini etkilemek için çeşitli

süreçlerde rol alarak konağın epitelyal ve immünolojik yanıtını değiştirebilir (51, 54).
Probiyotiklerin potansiyel etki mekanizmaları:


Bağırsak motilitesinin artırılması,



Bağırsak pH’sının normal aralıkta korunması,



Bağırsak bariyerinin güçlendirilmesi,



Bağırsak mikrobiyota bütünlüğünün korunması,



Bağırsakta patojenik bakteri kolonizasyonunun inhibe edilmesi,



Diyet karsinojenlerinin detoksifikasyonu ve toksin oluşumunun baskılanması,



İmmün sistemin düzenlenmesi ve inflamasyonun azaltılması,



Laktoz intoleransının hafifletilmesi,



Kolesterol emiliminin azaltılması.
Klinik çalışmalarda probiyotiklerin İBS, İBH, pulmoner hastalıklar ve alerji

gibi inflamatuvar durumlar ile antibiyotik kaynaklı ishalin azaltılmasında etkili
olabileceği gösterilmektedir (51, 54, 127-130).
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Probiyotik Türleri
Probiyotiklerin etkileri türe ve suşa özgüdür, bazıları epitel hücrelerin bariyer
etkisini güçlendirmek ve bağışıklığı desteklemek için kullanılırken, bazıları patojen
kolonizasyonları ile mücadele etmek için kullanılabilir. Bifidobacterium türü
probiyotikler bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruma sağlarken, aynı zamanda
antibiyotik tedavi sürecinde normal bağırsak mikrobiyotasını da onarır. Lactobacillus
türü probiyotiklerin kullanımı da bağırsaktaki mikrobiyal dengenin korunmasına
yardımcı olur (4, 5). En yaygın kullanılan probiyotik türleri, endojen kökenli oldukları
için Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri olmakla birlikte probiyotik olarak
sınıflandırılan bakteri suşları (51):
1. Lactobacillus türleri
L. acidophilus, L. rhamnosus, L. gasseri, L. casei, L. reuteri, L. bulgaricus, L.
fermentum, L. plantarum, L. johnsoni, L. salivarus, L. helveticus.
2. Bifidobacterium türleri
B. bifidum, B. breve, B. lactis, B. infantis, B. longum, B. thermophilum B.
adolescentis, B. animalis.
3. Gram pozitif kok türleri
Lactococcus lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Streptococcus
thermophilus, Enterococcus faeceum, Enterococcus faecalis.
4. Maya türleri
Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae.
Probiyotiklerin Önerilen Dozu, Güvenliği ve Olası Yan Etkileri
Probiyotikler, etkilerini metabolize ve kolonize olarak gösterdikleri için günlük
olarak tüketilmesi önerilir. Genel olarak probiyotikler için önerilen günlük doz, 1-10
milyar koloni oluşturan birim (kob)’dir (131, 132).
Probiyotik mikroorganizmaların güvenliğine ilişkin veriler yakın zamana
kadar geniş oranda hipotez teorileri veya kısıtlı araştırmalar ile sınırlıydı (133, 134).
Laktik asit bakterileri (Lactobacilli ve Bifidobacterium) ve mayalar geleneksel
besinlerin fermente edilmesinde kullanılır, bağırsağın normal florasında bulunur ve
yan etki olmaksızın kuşaklar arasında aktarılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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tanımlamıştır. Bu probiyotikler Besin ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration,
FDA) tarafından verilen “genel olarak güvenli kabul edilir” (Generally Recognized as
Safe, GRAS) beyanına sahiptir (135). Ayrıca Lactobacilli ve Bifidobacterium
probiyotik bakterileri Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety
Authority, EFSA) tarafından verilen “güvenli varsayımı” (Qualified Presumption of
Safety, QPS) beyanına da sahiptir (134).
Antibiyotik maruziyeti, intestinal inflamasyon ve HIV (immuno deficiency
virüs) enfeksiyonu gibi immün sistemin baskılandığı hastalıklar ile kanser
tedavisindeki radyoterapilerden dolayı intestinal bariyer bozulabilir. Bu durumlarda
yaşayabilen her bakteri, fırsatçı enfeksiyon gelişimine neden olabilir. Bazı klinik
raporlarda probiyotiklerin nadiren sepsis, toksisite, bakteriyemi ve fungemiye neden
olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle bağırsak sızıntısı olan hastalarda, immün
supresif ilaç alan hastalarda, ağır immün yetmezliği olan hastalarda, yoğun bakım
hastalarında, nakil yapılmış hastalarda, kemoterapi veya radyoterapi uygulanan
hastalarda, endokardit geçirmiş yapısal kalp hastalığı olan hastalarda kullanılmamalı,
akut pulmoner alevlenmesi olan hastalar ve/veya şiddetli akciğer yetmezliği olan
hastalarda kontrollü kullanılmalıdır (133, 134, 136).
Probiyotiklerin potansiyel yan etkilerine yönelik tanımlanmış 4 türü vardır
(133, 136);
 Sistemik enfeksiyonlar: İmmün sistemi baskılanmış hastalarda probiyotikler,
fırsatçı enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Ancak klinikte probiyotik
kaynaklı enfeksiyon rapor edilen çok az hasta tanımlanmıştır (133, 136).
 Zararlı metabolik aktivite riski: Probiyotikler D-laktat üretimi ve safra tuzu
dekonjugasyonu potansiyeline sahiptir. Kısa bağırsak sendromu olan hastalarda
D-laktat üretimine bağlı laktik asidoz tanımlanmıştır (133, 136).
 İmmün modülasyon: Probiyotikler hem doğal bağışıklığı hem de kazanılmış
bağışıklığı etkilediği için, bazı bireylerde immün yanıtın fazla uyarılması
kaynaklı otoimmün inflamasyona yol açabilirler. Ancak bu teorik risk, hiçbir
insan çalışmasında rapor edilmemiştir (133, 136).
 Gen transfer riski: Probiyotikler bağırsakta kolonize olup genetik materyal
transfer etme potansiyeline sahiptir. Endojen floraya direnç genleri de transfer
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edilebilir ve bu durum antibiyotik tedavilerini etkiler. Ancak bu teorik risk,
hiçbir klinik veride gösterilememiştir. Ayrıca probiyotik türlerinin geniş
spektrumlu antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu ve direnç geni transfer
edemeyeceği belirtilmiştir (133, 136).
Probiyotiklerin yan etkilerini değerlendiren kısa süreli klinik denemelerin
çoğunda probiyotiklerin yan etkileri plasebo etkisinden daha fazla uyarmadığı, yaygın
yan etkilerinin şişkinlik ve midede gaz toplanması olduğu, Saccharomyces boulardii
türünün nadiren susuzluk hissi ve kabızlık artışına neden olduğu, ancak bunların
düzenli tüketim ile azaldığı ve çok iyi tolere edildiği rapor edilmiştir (50). Cochrane
veri tabanında probiyotiklerin çok az hastada kusma, ishal ve kaşıntıya neden
olabileceği belirtilmiştir (137). Epidemiyolojik çalışmalarda da probiyotiklerin
enfeksiyon insidansı %0,23 olarak belirtilmiştir ve probiyotik kaynaklı bakteriyemi
rapor edilen çok az hastada temelde şiddetli hastalık olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak
epidemiyolojik çalışma verilerinde de probiyotik mikroorganizmaların uzun süreli
kullanımının kritik hastalar dışında güvenli olduğu teyit edilmiştir (50, 54, 133, 134,
137-139).
Probiyotiklerin Kistik Fibrozis Tedavisinde Kullanımı
Kistik fibrozisli hastalarda pulmoner alevlenmelerin tedavisi ve önlenmesi için
anti-mikrobiyal ve anti-bakteriyal tedavilerin sık kullanımı ile değişen intestinal ve
pulmoner mikrobiyal dengeyi, probiyotikler onararak KF hastalığının tedavisine katkı
sağlayabilir (53, 140).
Kistik fibrozisli hastaların akciğerinde ve bağırsaklarında KFTR proteininin
ekspresyonu yüksektir ve açığa çıkmış KFTR proteininin dokularda bulunmasının,
inflamatuvar yanıtta bozulma kaynaklı olabileceği belirtilmektedir. Yapılan bir
çalışmada probiyotiklerin intestinal inflamasyonu azalttığı, pulmoner alevlenme
sıklığını ve hastane yatış sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Bu durum KF’li hastalarda
pulmoner inflamasyon ve intestinal inflamasyon arasında ilişki olabileceğini
göstermiştir (45).
Kronik abdominal ağrı KF’li hastalarda sık görülür, ancak bunun kaynağı net
değildir ve birçok etkenin rolü vardır. Bu etkenlerden biri de bağırsaklardaki kronik
inflamasyondur (2). Yapılan bir çalışmada KF’li 10 hastanın fekal kalprotektin düzeyi,
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ölçülmüş ve sonrasında 4 hafta süresince günde tek doz 5x109 kob/gün L. rhamnosus
GG probiyotik yönetiminin, intestinal inflamasyona etkisi incelenmiştir. Çalışmada
probiyotik desteğinden önce ortalama kalprotektin düzeyi, KF’li çocuklarda sağlıklı
kontrol grubundan 4 kat yüksek çıkmıştır. Probiyotik desteğinden sonra KF’li
çocukların çoğunluğunda fekal kalprotektin düzeyi azalmış, ancak hiçbirinde normal
değerlere düşmemiştir. Abdominal ağrı yakınması olan hastalarda probiyotik desteği
sonrasında abdominal ağrının azaldığı bildirilmiştir, abdominal ağrının KF’li
hastalarda intestinal inflamasyonu yansıtabileceği, probiyotik desteğinin mikroflorayı
kısmi onarıp inflamasyonu ve intestinal yakınmaları hafifletebileceği belirtilmiştir (2).
Sistemik bir derlemede (54) probiyotiklerin pulmoner alevlenme sayısını ve
intestinal inflamasyonu azalttığı desteklenmiştir. Çalışmalar (1, 16, 57, 141, 142)
arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, probiyotiklerin fekal kalprotektin
düzeyini azaltabileceği belirtilmiştir. Probiyotiklerin sağlığa olumlu etkisinin gerçekte
büyüklüğü çalışmalar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında net değildir. Ayrıca
KF’li hastalarda fekal kalprotektin düzeyi, azalsa da normalin üzerinde olduğu için bu
azalmanın klinik önemi de net değildir. Ancak probiyotik yönetimi ile KF’li hastalarda
pulmoner alevlenme sayısında küçük bir azalma dahi klinik olarak önemlidir, çünkü
akciğer hastalığı hastaların yaşam süresi ve kalitesinin temel belirleyicisidir (140,
143).
Bruzzese ve ark. (9) yaptığı randomize plasebo kontrollü bir çalışmada
pankreas yetmezliği olan KF’li 38 hasta 2 gruba ayrılmış, bir gruba 6 ay süresince
günde tek doz L. rhamnosuss GG desteği, diğer gruba da plasebo verilmiştir. Çalışma
sonucunda pulmoner alevlenme insidansı ve hastaneye yatış sayısı, plasebo grubunda
probiyotik grubundan önemli derecede daha yüksek çıkmıştır. Bu çalışma bulgularının
aksine Bruzzese ve ark. (144) geniş örneklemde yaptıkları son çalışmada 12 ay
süresince L. rhamnosuss GG desteği verilen KF’li hastaların 6. ve 12. ay kontrolünde
probiyotik grubu ve kontrol grubu arasında BKİ değeri, FEV1 değeri, pulmoner
alevlenme sayısı ve hastaneye yatış sayısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Weiss ve ark. (19) yaptığı bir çalışmada pankreas yetmezliği, hafif-orta akciğer
hasarı ve P. aeruginosa kolonizasyonu olan KF’li 10 hastaya 6 ay süresince günde tek
doz laktik asit bakterilerinin karışımını içeren probiyotik desteğinin, hastalarda
balgamın inflamatuvar özelliğine ve pulmoner alevlenmeye etkisi incelenmiştir.
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Çalışma sonucunda pulmoner alevlenme oranı, çalışmadan 2 yıl öncesine kıyasla
probiyotik desteğinden sonraki 6 ayda önemli düzeyde azalmış, ancak solunum
işlevlerinde ve serum IL-8 düzeyinde değişiklik olmamıştır. Bu çalışmada
probiyotiklerin,
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gösterilmiştir.
İran’da yapılan çift kör plasebo kontrollü randomize bir çalışmada 4 yaş üzeri
KF’li 47 hasta 2 gruba ayrılarak bir gruba 4 hafta süreyle günde tek doz 1x109 kob/gün
sinbiyotik desteği, diğer gruba da maltodekstrin verilmiştir. Çalışmada müdahale
öncesi gruplar arasında fekal kalprotektin düzeyi fark göstermezken, müdahale sonrası
probiyotik grubunun fekal kalprotektin düzeyi anlamlı ölçüde daha düşük çıkmıştır
(57).
Probiyotikler akciğer ve bağırsak arasındaki çift yönlü hat aracılığıyla
pulmoner immün yanıtı etkileyebilir, solunum yolu enfeksiyonu ve inflamasyonu
üzerine olumlu etki gösterebilirler. KF’li hastalarda diyet değişikliklerinin, hem
intestinal hem de pulmoner mikrobiyotayı değiştirebilme özelliği, probiyotiklerin
akciğer mikrobiyotasını etkileyebileceğini göstermektedir (16, 53, 54, 129, 145, 146).
Literatürde probiyotiklerin solunum işlevleri üzerine etkisini inceleyen veri
azdır ve bu çalışmaların (16, 53, 129, 145, 146) hiçbirinde probiyotiklerin %FEV1
değerini anlamlı düzeyde etkilediği gösterilememiştir, ancak çalışmada seçilen
hastaların genelinin %FEV1 değerinin normal olması ve müdahale süresinin kısa
olması, probiyotiklerin solunum işlevine etkisinin belirlenme olasılığını azaltmış
olabilir. Ayrıca hastalarda akciğerdeki geri dönüşsüz hasarın şiddeti ve hastaların
ilerlemiş yaşı da solunum işlevlerindeki değişikliğin belirlenmesindeki zorluğa katkı
sağlayabilir. P. aeruginosa kolonizasyonunun uzun sürmesi, antibiyotik kullanımı ve
KFBD’nin de tedavide %FEV1’in yanıtını etkilediği gösterilmiştir.
Probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını etkileme aracılığıyla sindirim ve
emilim süreçlerini geliştirebilir (26). KF’li hastalarda probiyotik desteğinin, beslenme
durumuna etkisini gösteren veriler çok kısıtlıdır. Hastalarda probiyotik desteğinin
vücut ağırlığı ve BKİ ölçümlerindeki değişikliğe etkisinin belirlenememesi, çalışmaya
katılan hastaların genellikle beslenme durumunun normal olmasından, antropometrik
ölçümlerdeki değişimin yavaş olmasından ve iki ölçüm arasındaki değişimin
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belirlenmesi için probiyotik kullanım süresinin yetersiz olmasından kaynaklanabilir
(147, 148).
Literatürdeki çalışma bulguları tutarlı olmamasına rağmen probiyotiklerin,
KF’li hastalarda pulmoner alevlenmeyi azaltmada ve gastrointestinal inflamasyonu
hafifletmede yararlı etkisi gösterilmiştir. Çalışmalar arasındaki tutarsız veriler
kullanılan probiyotik türü, suşu, dozu ve kullanım sürelerinin farklı olmasından
kaynaklanabilir. Ancak KF’li hastalarda klinik bulguları geliştirmek için terapötik
olarak kullanılacak probiyotik türü, suşu, dozu ve kullanım sıklığına (düzenli
kullanım/bulgulara bağlı aralıklı kullanım) ilişkin henüz net bir uzlaşı yoktur. Bu
nedenle KF’li hastalarda probiyotik kullanımının potansiyel yarar-risk analizini,
kullanılacak probiyotik türü ve suşunu, etkinlik için gereken doz ve kullanım süresini
belirlemeye yön verecek çalışmalar gereklidir.
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı, Örneklem Seçimi ve Çalışma İzni
Bu klinik araştırma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı
Çocuk Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Diyet
Ünitesi’nde izlenen 6-18 yaş arası KF’li 36 hasta (erkek=19, kız=17) ile 20.09.2019 –
08.09.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü, yayınlanmış benzer iki çalışmanın
sonuçlarından yararlanılarak tip 1 hata düzeyi α= 0.05, tip 2 hata düzeyi β=0.20 ve
testin gücü 1- β= 0.80 olarak alınıp Power Analysis and Sample Size (PASS) Paket
Programı kullanılarak hesaplanmıştır (149). Buna göre, çalışmanın en az 34 hasta ile
yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun
14.03.2019 tarih ve 2019/05-23 sayılı (Proje no: KA-180046) onayı ile Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 25.03.2019 tarih ve 66175679514.11.01-E.49770 sayılı (Proje no: 18-AKD-54) onayı alınarak gerçekleştirilmiştir
(Bkz. EK-1, EK-2).
Çalışma öncesi Helsinki Deklerasyonu’na uygun olarak hastalar ve aileleri
çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olan bireylerden “Bilgilendirilmiş
Gönüllü Rıza Formu” okutularak imzalatılmış, bir kopyası da kendilerine verilmiştir
(Bkz. EK-3, EK-4).
3.2. Araştırmanın Genel Planı
Bu çalışma tek merkezli, randomize, kontrollü ve açık etiketli olarak
planlanmıştır. Çalışmanın randomize yapılmasının amacı, araştırmacının probiyotik
desteği tüketen bireyler ile kontrol grubundaki bireyleri seçme durumunun ortadan
kaldırılmasıdır.
Çalışmaya katılan hastalardan P. aureginosa kolonizasyonu ve %FEV1
değerlerine göre (≥%80 ve <%80) katmanlandırılmış blok randomizasyon ile eşit
sayıda probiyotik ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından probiyotik
grubundaki bireylere (n=18) müdahale başında 3 ay süresince günde tek doz 6x109
kob/kapsül L. rhamnosus GG probiyotik desteği sayılı (90 adet) olarak verilmiştir.
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Kontrol grubu (n=18) probiyotik desteği verilmeyen, probiyotik grubundaki bireyler
ile benzer yaş ve cinsiyetteki bireylerden oluşturulmuştur. Çalışmanın akış şeması
Şekil 3.1.’de gösterilmiştir.
Çalışmada kullanılan probiyotik mikroorganizmanın, çocuklarda kullanımının
güvenirliği kanıtlanmış, bilinen bir suş olması ve KF’li hastalarda probiyotik desteği
için klinik yararı en çok araştırılan tür olması nedeniyle L. rhamnosus GG seçilmiştir.
Piyasada bulunan preparatlar içinde L. rhamnosus GG içeren tek ürün “Kaleidon®
Probiyotik Mikroorganizma İçeren Takviye Edici Gıda” olduğu için, çalışmada
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu ürünün bir kapsülünde 6x109 kob dozunda canlı
mikroorganizma bulunmaktadır. Probiyotik grubundaki bireylere verilen probiyotik
desteğinin içeriği Tablo 3.1.’de gösterilmiştir (Bkz. EK-5).
Tablo 3.1. Probiyotik desteğinin içeriği.
Kaleidon Probiyotik Kapsül
Maltodekstrin
Bitkisel magnezyum stearat (E470b)
Probiyotik mikroorganizma (L. rhamnosus GG)
Kapsül bileşimi

Birimdeki mg/kapsül
133
2
6x109 kob
75

Hidroksipropimetilselüloz (E464)

73,5

Titanyum dioksit (E171)

1,4

TOPLAM

270 mg

Probiyotiklerin tedavi ya da koruyucu amaçlı ne kadar süreyle kullanılması
gerektiği konusunda henüz bir uzlaşının olmaması, literatürdeki çalışmalarda (2, 9, 19,
57, 144). KF’li hastalarda probiyotik kullanım sürelerinin 1-12 ay gibi geniş bir
aralıkta olması ve KF’li hastaların rutin sağlık kontrollerinin üçer ay aralıklarla
yapılması nedeniyle, bu çalışmada probiyotik kullanım süresi 3 ay (90 gün) olarak
belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından probiyotik grubundaki tüm hastalara, verilen
probiyotik desteğinin günlük önerilen dozuna, kullanım süresine, tüketim şekline,
ürünü saklama koşullarına ve probiyotiğe uyum sürecinde gelişebilecek olası yan
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etkilere (şişkinlik, midede gaz toplanması ve ishal) yönelik bilgi verilmiştir.
Çalışmadaki tüm bireyler çalışma öncesinde prebiyotik-probiyotik desteği tüketmeyen
bireylerden oluşturulmuştur ve çalışma sürecinde başka bir prebiyotik-probiyotik
besin desteği tüketmemiştir. Probiyotik grubundaki bireylerin probiyotik desteğini
düzenli tüketimini teşvik ve teyit etmek amacıyla araştırmacı tarafından hafta içi
çalışma saatleri içerisinde (09:00-18:00) hasta/ebeveyni ile haftada bir kez telefon
görüşmesi yapılmıştır. Telefon görüşmesinde verilen probiyotik desteğinin düzenli
tüketimi sorgulanmış ve haftalık tüketim durumu, olgu rapor formunda (Bkz. EK-6)
bulunan probiyotik tüketimi izlem çizelgesine kaydedilmiştir. Çalışma sürecinde
probiyotik grubundaki bireylerde herhangi bir yan etki saptanmamıştır.
Bu çalışmaya katılan bireyler çalışma sürecinde KF hastalığına özgü rutin
izlem ve tedavi protokolüne devam etmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından
bireylerle yüz yüze görüşme yöntemiyle müdahale öncesi bireylerin prebiyotikprobiyotik içerdiği düşünülen besinlerin tüketim sıklığı sorgulanmış, müdahale öncesi
ve sonrası bireylerin ileriye dönük üç günlük besin tüketim kaydı alınmış, vücut
ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülmüştür. Müdahale öncesi ve sonrası bireylerden sabah
aç olarak kan ve aynı gün içinde gaita numuneleri alınmıştır. Alınan kan
numunelerinden serum total protein, albümin, prealbümin, IgG, IgM, serum IL-6, IL8, IL-1β, IL-17 ve TNF-α düzeyleri analiz edilmiş, gaita numunelerinden fekal
kalprotektin düzeyi ölçülerek hem probiyotik ve kontrol grubu arasındaki
değişiklikler, hem de aynı grupta müdahale öncesi ve sonrası arasındaki değişiklikler
değerlendirilmiştir.
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Probiyotik grubu
(n=18)

* Rutin tedavi
* 90 gün 6x109 kob/gün
L. rhamnosus GG desteği

Kontrol grubu
(n=18)

* Rutin tedavi

6-18 yaş
KF'li 36 hasta

Çalışmanın başında (0. Gün) ve sonunda (91. Gün)
* Çalışmanın başında prebiyotik-probiyotik olduğu düşünülen besinlerin tüketim
sıklığı alındı.
* 3 günlük ileriye dönük besin tüketim kaydı alındı.
* Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçüldü,
* Solunum işlev testinden %FEV1 ölçümü alındı.
* Balgam kültürü, kan ve gaita numunesi alındı.
* Kan numunesinden serum total protein, albümin, prealbümin, IgG, IgM, IL-6, IL-8,
IL-1β, IL-17 ve TNF-α düzeyleri ölçüldü.
* Gaita numunesinden fekal kalprotektin düzeyi ölçüldü.

Şekil 3.1. Çalışma planı.
* Gaita numunesinden fekal kalprotektin düzeyleri ölçüldü.

3.3. Araştırmaya Katılacak Bireylerin Seçilmesi
Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Gastroenteroloji Bölümü ve Diyet Ünitesi’nde
izlenen 6-18 yaş arası KF’li 36 birey katılmıştır. Bireylerin çalışmaya dahil edilme ve
çalışma dışı bırakılma kriterleri Tablo 3.2.’de gösterilmiştir.

44

Tablo 3.2. Bireylerin çalışmaya dahil edilme ve çalışma dışı bırakılma kriterleri.
Bireylerin çalışmaya dahil edilme kriterleri





En az 1 yıldır KF tanısı ile takipli olan hastalar,
6-18 yaş arasında (18 yaşını doldurmamış) olanlar,
Akut pulmoner alevlenme sürecinde olmayan hastalar,
Rutin tedavi dışında herhangi bir probiyotik-prebiyotik desteği
kullanmayanlar,
 KF dışında ikincil bir hastalığı olmayanlar,
 Araştırma kapsamında verilecek probiyotik desteğini tüketmeyi ve
değerlendirilecek parametreler için kan ve gaita numunesi vermeyi kabul
edenler,
 Ebeveyn ve çocuğun onamı alınmış olan hastalar.
Bireylerin çalışma dışı bırakılma kriterleri
 KF dışında ikincil bir hastalığı olan hastalar (immün yetmezlik, akut ya
da kronik GİS hastalığı, KFBD)
 Akut pulmoner alevlenme sürecinde olan hastalar,
 Uygulama öncesi son 4 haftada sistemik antibiyotik kullanan ya da akut
anti inflamatuvar ilaç kullanan hastalar,
 Ailesinde sigara içen ya da ev ortamında sigara dumanına maruz kalan
hastalar,
 Hastalığın terminal döneminde olan ya da %FEV1 <40 olan hastalar.

3.4. Araştırma Verilerinin Toplanması

3.4.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Belirlenmesi
Araştırmaya katılan bireylerin yaşı, cinsiyeti, beslenme destek ürünü
kullanımı, vitamin-mineral kullanımı, rutin kullanılan ilaçlar, pankreas işlev durumu,
balgam kültürleri, alınan kan ve gaita numunelerinin test sonuçları ile müdahale öncesi
ve sonrası son ölçülen solunum işlev testine ilişkin bilgiler araştırmacı tarafından olgu
rapor formuna kaydedilmiştir (Bkz. EK-6).
Akciğer Enfeksiyonu Sıklığı: Bireylerde son bir yıl içinde yüksek ateş ile
öksürüğün başlaması veya var olan öksürüğün artması, balgam kıvamında artış ya da
renginde değişiklik olması, kanlı balgam, nefes darlığı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo
kaybı gibi bulguların birkaçının olması akut akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanmıştır
(23).
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Rutin Kullanılan İlaçlar: Bireylerin rutin tedavisinde solunum yoluna
yönelik kullandıkları günlük ilaçlar ve vitamin-mineral desteklerine ilişkin tanımlayıcı
bilgiler araştırmacı tarafından hastane otomasyon sisteminden alınmıştır.
Pankreas İşlevi: Bireylerin pankreas işlevi, hastane otomasyon sisteminde
kayıtlı dosyasından yıl içinde en son ölçülen fekal elastaz düzeyine göre belirlenmiştir.
Fekal elastaz düzeyi >200 mcg/g olan hastalarda pankreas işlevi normal, fekal elastaz
düzeyi <200 mcg/g olan hastalarda pankreas yetmezliği tanımlanmıştır (29).
3.4.2. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Bu bölümde bireylerin prebiyotik-probiyotik içerdiği düşünülen besinlerin
günlük ortalama alım miktarları sorgulanmış ve araştırmacı tarafından prebiyotikprobiyotik içerdiği düşünülen besinlerin tüketim sıklığı formuna kaydedilmiştir (Bkz.
EK-7).
3.4.3. Bireylerin Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi
Bireylerin müdahale öncesi ve sonrası besin tüketim durumlarının
saptanmasında ‘‘3 Günlük İleriye Dönük Besin Tüketim Kaydı’’ kullanılmıştır.
Ankara’da ikamet eden hastalardan besin tüketim kayıt formu tamamlandığında
araştırmacı tarafından elden teslim alınmış, Ankara dışında ikamet eden hastalardan
kayıt formu tamamlandığında fotoğrafı istenmiş ve çalışma sonunda elden teslim
alınmıştır (Bkz. EK-8). Bireylerin 3 günlük tükettikleri besin miktarlarının
ortalamaları Beslenme Bilgi Sistemi (BeBİS) Programı 8.2 versiyonuna girilerek
günlük enerji, makro ve mikro besin ögeleri alım düzeyleri hesaplanmıştır (150).
Güncel rehberde (28) KF’li hastaların günlük enerji gereksiniminin, sağlıklı yaşıtlarına
önerilen günlük diyet alım düzeyinin (Recommended Dietary Allowance, RDA) (151)
%120-150’si olarak belirtildiği için, hastaların günlük önerilen enerji alımını
karşılama oranı RDA%120 ve %150’ye göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan
makro besin ögeleri alım düzeyleri rehberde (28) önerildiği gibi enerjinin %35-40’ının
yağ, %20’sinin protein ve %40-45’inin karbonhidrattan sağlanması temel alınarak
analiz edilmiştir. Hesaplanan yağın yağ türleri arasındaki dağılımı Türkiye Beslenme
Rehberi’nde (126) önerildiği gibi bir birim doymuş yağ, bir birim çoklu doymamış yağ
ve bir buçuk birim tekli doymamış yağ (1:1:1.5) temel alınmıştır, elzem yağ asitleri
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gereksimi α-linolenik asit için alınan enerjinin %0,5 ve linoleik asit için enerjinin %4’e
göre hesaplanmıştır.
Çocuklarda diyetin toplam protein içeriğinin %50’sinin hayvansal protein
olması önerildiği için (152), hayvansal protein oranı da %50’ye göre hesaplanmıştır.
KF’li hastalarda önerilen posa gereksinimi sağlıklı yaşıtlarından farklı olmadığı için,
Türkiye Beslenme Rehberi’nde (126) önerildiği gibi 4-6 yaş arası 14 g/gün, 7-10 yaş
arası 16 g/gün, 11-14 yaş arası 19 g/gün, 15-17 yaş arası 21 g/gün ve 18 yaş için 25
g/gün’e göre hesaplanmıştır.
Hesaplanan yağda çözünen A, D, E, K vitamin düzeyleri de güncel rehberde
(28) KF’li hastalar için önerilen günlük alım düzeylerinin alt sınırına göre analiz
edilmiştir (Bkz. Tablo 2.2., tüm yaş grupları için A vitamini 1500 IU/gün, D vitamini
400 IU/gün, E vitamini 150 IU/gün ve K vitamini 5 mg/gün).
3.4.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi
Çalışmaya katılan bireylerin antropometrik ölçümleri araştırmacı tarafından
yöntemine uygun olarak alınmıştır.
Boy uzunluğu (cm): Bireylerin boy uzunlukları, yalın ayak ve ayaklar bitişik,
dik pozisyonda, baş Frankurt düzlemde (göz çukurunun alt sınırı ve kulak kepçesi üstü
aynı hizada yere paralel) stadiometre ile ölçülmüştür (153). Yaşa göre boy uzunluğu
Z skorunun değerlendirilmesi DSÖ 2007 referans değerlerine göre Anthro Plus
programı kullanılarak hesaplanmıştır. Yaşa göre boy uzunluğu Z skoru -2 standart
sapmanın (-2SD) altında olan hastalar bodur olarak tanımlanmıştır (154, 155).
Vücut ağırlığı (kg): Bireylerin vücut ağırlıkları sabah aç olarak, yalın ayak
şekilde ve üzerlerinde metal aksesuar olmadan 100 g duyarlı tartı ile ölçülmüştür
(153). Yaşa göre vücut ağırlığı Z skorunun değerlendirilmesi DSÖ 2007 referans
değerlerine göre Anthro Plus programı kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre Yaşa
göre vücut ağırlığı Z skoru 6-10 yaş arasında bulunan 11 hastada değerlendirilmiştir.
Yaşa göre vücut ağırlığı Z skoru -2SD’nin altında olan hastalar malnütrisyonlu olarak
tanımlanmıştır (154, 155).
BKİ (kg/m2): Vücut ağırlığının kilogram (kg) cinsinden değerinin, boyun
metre karesine (m2) bölünmesi ile hesaplanmıştır. BKİ Z skorunun değerlendirilmesi
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DSÖ sınıflandırılmasına göre yapılmıştır. BKİ Z skoru -2SD’nin altında olan hastalar
malnütrisyonlu olarak tanımlanmıştır (154, 155).
3.4.5. Bireylerin Solunum İşlev Testlerinin, Balgam Kültürlerinin
Biyokimyasal

Bulgularının

ve

Gaita

Kültürlerinin

Değerlendirilmesi
Solunum İşlev Testi: Bireylerin çalışmaya dahil edilmesi ve probiyotik
desteğinin solunum işlev testine etkisinin değerlendirilmesi için çalışma başında ve
sonunda ölçülen solunum işlev test sonuçları temel alınmıştır. Bireylerin solunum
işlevleri spirometre ile ölçülmüştür. Spirometrik ölçümde hastanın burnuna mandal
takılır, hasta ağzına uygun tek kullanımlık ağızlığı dudakları arasına alıp sıkıca tutar
ve 4-5 defa normal solunum yapar. Olabildiğince derin ve kuvvetli bir nefes alır, hiç
beklemeden hızlı ve kuvvetli bir şekilde nefes verir. Bu şekilde zorlayarak en az 6
saniye süreyle nefes vermeye devam eder. Yeterli sürede nefes verdikten sonra tekrar
derin nefes alması sağlanarak test sonlandırılır (156). Doğru şekilde art arda yapılmış
en az üç test içinden en yüksek değerlere sahip olan seçilir, zorlu ekspirasyonun 1.
saniyesinde çıkarılan hava hacmi (FEV1)’nin mutlak değeri ölçülür, aynı yaş, boy ve
cinsiyetteki sağlıklı çocuklardan elde edilen referans değerleri ile karşılaştırılarak
yüzde (%) değeri belirlenir. Solunum işlev testi %FEV1 >%80 normal, %FEV1 = %80
hafif solunum yolu obstrüksiyonu, %50 ≤%FEV1 <%80 orta derecede solunum yolu
obstrüksiyonu ve FEV1 <%50 ileri derecede solunum yolu obstrüksiyonu olarak
değerlendirilmiştir. Müdahale öncesi tüm hastaların solunum işlev testi yapılmıştır,
ancak müdahale sonrası 22 hastanın solunum işlev testi yapılabildiği için %FEV1
ölçümleri 22 hastada değerlendirilmiştir.
Balgam Kültürü: Çalışma kapsamında probiyotik desteğinin hastaların
balgam

kültüründe

bulunan

patojen

mikroorganizmalar

üzerine

etkisinin

değerlendirilmesi için çalışmanın başında ve sonunda bireylerin balgam kültürü
alınmıştır. Bireylerin balgam kültürleri sabah ağız birkaç defa su ile çalkalandıktan
sonra derin bir nefes alarak çıkartılan balgamın tükürük ile bulaşmamasına özen
gösterilerek laboratuvardan alınan steril bir kaba konulmuş ve kapalı olarak alındığı
gün içinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda direkt
mikroskopi ile çalışılmıştır. Müdahale öncesi tüm hastaların balgam kültürü alınmıştır,
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ancak müdahale sonrası 26 hastanın balgam kültürü alınabildiği için, balgam kültürleri
26 hastada değerlendirilmiştir.
Biyokimyasal Bulgular: Bireylerden çalışmanın başında ve sonunda 8 saat
açlık ile sabah aç olarak 8 mL venöz kan numunesi sarı kapaklı tüpe alınmıştır. Alınan
kan numunelerinin her biri, alındığı gün içinde araştırmacı tarafından Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’na götürülmüştür. Burada kan
numuneleri, serum elde edilmek için santrifüj edilmiştir. Serumlar tüm bireylerin
örnekleri toplanıp çalışılana kadar geçen sürede derin dondurucuda (-80 ᴼC) muhafaza
edilmiştir. Analizden 4 saat önce kan numuneleri derin dondurucudan çıkartılarak oda
sıcaklığında (24ᴼC) çözdürülmüştür. Çalışmanın başında ve sonunda bireylerden
alınan kan numuneleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda
çalışılmıştır:
 Pulmoner inflamasyonu yansıtan serum IgG ve IgM düzeyleri immünonefelometrik
yöntemle

ölçülmüş

ve

Hacettepe

Üniversitesi

Tıp

Fakültesi

Merkez

Laboratuvarı’nın referansına göre serum IgG (650-1600 mg/dL) ve serum IgM (46304 mg/dL) aralığında değerlendirilmiştir. Serum IL-17 düzeyleri üreticinin
talimatına göre ELISA yöntemiyle ölçülmüştür (Human IL-17 ELISA Kit
PicoKineTM). Referans aralık olarak 0-1,73 pg/mL alınmıştır.
 Sistemik inflamasyonu yansıtan serum IL-6, IL-8, IL-1β ve TNF-α düzeyleri
üreticinin talimatına göre ELISA yöntemiyle ölçülmüştür (DIAsource IL-6, IL-1β,
TNF-α ELISA Kit, Human IL-8 ELISA Kit PicoKineTM). Referans aralıkları serum
IL-6 (0-7 pg/mL), serum IL-8 (0-17,4 pg/mL), serum IL-1β (0-13,6 pg/mL) ve
serum TNF-α (4,6-12,4 pg/mL) olarak alınmıştır.
 Beslenme durumunu yansıtan serum total protein ve albümin düzeyleri
spektrofotometrik yöntemle, prealbümin düzeyleri immünonefelometrik yöntemle
ölçülmüştür. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nın
referansına göre serum total protein (6-8 g/dL), serum albümin (3,5-5,2 g/dL) ve
serum prealbümin (18-38 mg/dL) aralığında değerlendirilmiştir.
Gaita Kültürü: İntestinal inflamasyonu yansıtan fekal kalprotektin düzeyinin
ölçümü için bireylerden çalışmanın başında ve sonunda 5 g gaita numunesi gaita
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kabına alınmıştır. Alınan gaita numunelerinin her biri, alındığı gün içinde araştırmacı
tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda bulunan
Mikro Elisa Laboratuvarı’na götürülmüştür. Burada gaita numuneleri ELISA kit
tüpüne alınarak santrifüj edilmiş ve derin dondurucuda (-80ᴼC) tüm bireylerin
örnekleri toplanıp çalışılana kadar muhafaza edilmiştir. Analizden 4 saat önce gaita
numuneleri derin dondurucudan çıkartılarak oda sıcaklığında (24ᴼC) çözdürülmüş ve
çalışılmıştır. Fekal kalprotektin düzeyleri, üreticinin talimatına göre ELISA yöntemi
ile ölçülmüş ve fekal kalprotektin düzeyi <50 mcg/g normal, 50-120 mcg/g sınır değer
ve >120 mcg/g yüksek olarak değerlendirilmiştir (Euroımmun Calprotectin ELISA
kit).

3.5.

Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 23 paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Sayısal değişkenlere ilişkin dağılımların normal dağılıma uyup uymadığı
Shapiro-Wilk uyum iyiliği testi ile incelenmiştir. Normal dağılım gösteren sayısal
değişkenler için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum gibi tanımlayıcı
istatistikler verilirken, normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenler için ortanca,
çeyrekler arası dağılım aralığı, minimum ve maksimum gibi tanımlayıcı istatistikler
verilmiştir. Kategorik değişkenler için yüzde değerleri ve frekans tabloları verilmiştir.
Değişkenlerin kategorileri arasında sayısal ölçümler bakımından farklılık olup
olmadığı İki Ortalama Arasındaki Farkın anlamlılık testi ile incelenmiştir. İki
Ortalama Arasındaki Farkın anlamlılık testinin varsayımlarının yerine gelmediği
durumda farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Müdahale
öncesi ve sonrası elde edilen ölçümler arasında farklılık olup olmadığı İki Eş
Arasındaki Farkın önemlilik testi ile incelenmiştir. İki Eş Arasındaki Farkın önemlilik
testinin varsayımları sağlanmadığı durumda Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek testi ile
incelenmiştir. Gruplar arasında kategorik değişkenler bakımından farklılık olup
olmadığı Ki-kare (
olarak alınmıştır.

) testi ile incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0,05
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4. BULGULAR
4.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı
ve Diyet Ünitesi tarafından izlenen 6-18 yaş arası KF’li 36 hastanın (erkek=19,
kız=17) tanımlayıcı bilgileri yer almaktadır.
KF’li hastaların çalışma grubuna, yaşa ve cinsiyete göre dağılımı Tablo
4.1.’de verilmiştir. Araştırmaya alınan 36 hastanın %52,8’ini erkekler, %47,2’sini
kızlar oluşturmaktadır. Probiyotik grubundaki erkek ve kız hastaların oranı ile kontrol
grubundaki erkek ve kız hastaların oranı benzerdir.
Tablo 4.1. Hastaların çalışma grubuna, yaşa ve cinsiyete göre dağılımı.

Cinsiyet
Erkek
(n=19)
Kız
(n=17)
Toplam

Yaş grubu
6-8 yıl
9-13 yıl
14-18 yıl
Toplam
6-8 yıl
9-13 yıl
14-18 yıl
Toplam

Çalışma grupları
Probiyotik grubu
Kontrol grubu
(n=18)
(n=18)
n
%
n
%
2
11,1
2
11,1
1
5,6
7
38,9
6
33,3
1
5,6
9
50,0
10
55,6
3
16,7
1
5,6
3
16,7
4
22,2
3
16,6
3
16,6
9
50,0
8
44,4
18
100,0
18
100,0

Toplam
n
4
8
7
19
4
7
6
17
36

%
11,1
22,2
19,5
52,8
11,1
19,5
16,6
47,2
100,0

Araştırmaya alınan hastaların çalışma grubuna göre yaş ortalaması ve KF
hastalık yaşı ortalaması Tablo 4.2.’de verilmiştir. Probiyotik grubundaki hastaların yaş
ortalaması (12,5±3,9 yıl) ile kontrol grubundaki hastaların yaş ortalaması (11,6±2,7
yıl) benzerdir (p >0,05). Benzer şekilde probiyotik (11±4 yıl) ve kontrol (10±4 yıl)
grubundaki hastaların hastalık yaşları da benzerdir (p >0,05). Tüm hastaların KF
hastalık yaşı ortalaması 10,5±3,9 yıldır.
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Tablo 4.2. Hastaların çalışma grubuna göre yaş ve hastalık yaşı ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt – üst değerleri.
Çalışma grupları
Toplam
Yaş ve KF hastalık yaşı

Probiyotik

Kontrol

x ±S
Alt-Üst
12,5±3,9
(7-18)
11±4
(2-17)

x ±S
Alt-Üst
11,6±2,7
(7-17)
10±4
(1-16)

Yaş (yıl)
KF hastalık yaşı (yıl)

pb
değeri

x ±S
Alt-Üst
12±3,4
(7-18)
10,5±3,9
(1-17)

0,1
0,2

pb Bağımsız örneklem T testi, p <0,05.

Araştırmaya alınan probiyotik ve kontrol grubundaki hastaların %2,8’inin
pankreas işlevi normal, %47,2’sinde pankreas yetmezliği tanımlanmış olup, PERT
almaktadır (Tablo 4.3.).
Tablo 4.3. Hastaların pankreas işlevinin çalışma grubuna göre dağılımı.
Çalışma grupları
Toplam

Probiyotik
n
%

Kontrol
n
%

n

%

Normal
(fekal elastaz >200 mcg/g)

1

2,8

1

2,8

2

5,6

Pankreas yetmezliği
(fekal elastaz <200 mcg/g)

17

47,2

17

47,2

34

94,4

Toplam

18

50,0

18

50,0

36

100,0

Pankreas işlevi

Tablo 4.4.’te araştırmaya alınan hastaların yıl içinde akciğer enfeksiyonu
geçirme sıklığının çalışma gruplarına göre dağılımı yer almaktadır. Probiyotik
grubundaki hastaların %66,7’si kontrol grubundaki hastaların %83,3’ü yıl içinde en
fazla 1 defa akut akciğer enfeksiyonu geçirirken, probiyotik grubundaki hastaların
%33,3’ü kontrol grubundaki hastaların %16,7’si yıl içinde 2 ya da daha fazla akciğer
enfeksiyonu geçirmektedir. Hastaların akciğer enfeksiyonu geçirme sıklığı, çalışma
grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
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Tablo 4.4. Hastaların akciğer enfeksiyonu geçirme sıklığının çalışma grubuna göre
dağılımı.
Akciğer
enfeksiyonu
sıklığı

Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)
n
%
n
%

Toplam
(n=36)
n
%

Yılda ≤ 1

12

66,7

15

83,3

27

75,0

Yılda ≥ 2

6

33,3

3

16,7

9

25,0

Toplam

18

50,0

18

50,0

36

100,0

pa
değeri

0,2

pa Ki-kare, p <0,05.

Araştırmaya alınan hastaların solunum yoluna yönelik kullandığı ilaçların
çalışma grubuna göre dağılımı Tablo 4.5.’te verilmiştir. Probiyotik grubundaki
hastaların %61,1’i kontrol grubundaki hastaların %83,3’ü solunum yolunu korumaya
yönelik ilaç kullanırken, probiyotik grubundaki hastaların %33,3’ü kontrol grubundaki
hastaların %5,6’sı buna ek olarak P. aeruginosa kolonizasyonu nedeniyle eradikasyon
tedavisi amaçlı antibiyotik kullanmaktadır. Hastaların solunum yoluna yönelik
kullandıkları ilaçlar, çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p
>0,05).
Tablo 4.5. Hastaların solunum yoluna yönelik kullandığı ilaçların çalışma grubuna
göre dağılımı.
Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)
n
%
n
%
1
5,6
2
11,1

Toplam
(n=36)
n
%
3
8,3

Profilaktik olarak
Pulmozyme
Pulmozyme/Bronchitol
Pulmozyme/Hyaneb

11

26

P. aeruginosa kolonizasyonunda

6

33,3

1

5,6

7

19,5

18

100,0

18

100,0

36

100,0

İlaç kullanmıyor

61,1

15

83,3

pa
değeri

72,2
0,3

Pulmozyme+Tobramisin
Pulmozyme+Kolistin
Toplam
pa

Ki-kare, p <0,05.

Tablo 4.6.’da araştırmaya alınan hastaların günlük vitamin desteği kullanma
durumunun çalışma grubuna göre dağılımı yer almaktadır. Hastaların %2,8’i vitamin
desteği kullanmazken, probiyotik ve kontrol grubundaki hastaların %77,8’i KF
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hastalığına özgü multivitamin-mineral desteği, %11,1’i aralıklı A, D ve E vitamini
desteği kullanmaktadır. Hastaların vitamin desteği kullanımı, çalışma grupları
arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Tablo 4.6. Hastaların vitamin desteği kullanma durumunun çalışma grubuna göre
dağılımı.
Vitamin desteği
kullanma durumu

Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)
n
%
n
%

Toplam
(n=36)
n
%

Vitamin desteği kullanmıyor

1

5,5

-

-

1

2,8

Standart
multivitamin-mineral desteği

1

5,5

2

11,1

3

8,3

KF için geliştirilmiş
multivitamin-mineral desteği

14

77,9

14

77,8

28

77,8

Aralıklı kullanılan
A, D, E vitamin desteği
Toplam

2

11,1

2

11,1

4

11,1

18

100,0

18

100,0

36

100,0

pa
değeri

0,7

pa Ki-kare, p <0,05.

4.2. Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Durumlarına İlişkin
Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırmaya alınan KF’li hastaların beslenme destek ürünü kullanımının
çalışma grubuna göre dağılımı Tablo 4.7.’de verilmiştir. Probiyotik grubundaki
hastaların %66,7’si, kontrol grubundaki hastaların %61,2’si beslenme destek ürünü
kullanmaktadır. Probiyotik ve kontrol grubundaki hastaların %5,6’sı günde 1 kutu,
probiyotik grubundaki hastaların %44,4’ü kontrol grubundaki hastaların %27,8’i
günde 2 kutu izokalorik ya da hiperkalorik beslenme destek ürünü kullanmaktadır.
Probiyotik grubundaki hastaların %16,7’si, kontrol grubundaki hastaların %27,8’i
günde 3 kutu veya üzerinde izokalorik ya da hiperkalorik beslenme destek ürünü
kullanmaktadır. Hastaların beslenme destek ürün kullanımı, çalışma grupları arasında
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
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Tablo 4.7. Hastaların beslenme destek ürünü kullanımının çalışma grubuna göre
dağılımı.
Beslenme destek ürünü
kullanımı

Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)

Kullanmıyor

n
6

%
33,3

n
7

%
38,8

n
13

%
36,1

1 kutu/gün izo/hiper kalori

1

5,6

1

5,6

2

5,6

2 kutu/gün izo/hiper kalori

8

44,4

5

27,8

13

36,1

≥ 3 kutu/gün izo/hiper kalori

3

16,7

5

27,8

8

22,2

Toplam
(n=36)

pa
değeri

0,7

pa Ki-kare testi, p <0,05 (izokalorik beslenme destek ürünü kullanan hasta sayısı 3, hiperkalorik beslenme destek
ürünü kullanan hasta sayısı 20’dir).

Hastalarda beslenme destek ürününden alınan enerji ve bu enerjinin önerilen
enerji gereksinimi ile diyetle alınan toplam enerjiyi karşılama yüzdelerine ilişkin
tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4.8.’de verilmiştir. Beslenme destek ürününden alınan
enerji probiyotik grubunda 698±278 kkal/gün, kontrol grubunda 728±199
kkal/gün’dür. Beslenme destek ürününden alınan enerjinin önerilen enerji
gereksinimini karşılama oranı, probiyotik grubu (%23,9±7,2) ile kontrol grubunda
(%28,4±8,5) benzerdir. Beslenme destek ürününden alınan enerjinin diyetle alınan
toplam enerjiyi karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası sırasıyla probiyotik
grubunda (%37,2±21,7 ve %33,9±16,2), kontrol grubunda (%34,4±9,2 ve
%36,7±14,8) olarak bulunmuştur. Beslenme destek ürününden alınan enerjinin diyetle
alınan toplam enerjiyi karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve
çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
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Tablo 4.8. Hastalarda çalışma grubuna göre beslenme destek ürününden alınan enerji
ve bu enerjinin önerilen enerji gereksinimi ile diyetle alınan toplam enerjiyi
karşılama oranına ilişkin ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst
değerleri.
Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)

Toplam
(n=18)

p
değeri

Beslenme destek ürününde alınan
enerji (kkal/gün)

x±S
Alt-Üst
698±278
(330-1200)

x±S
Alt-Üst
728±199
(330-990)

x±S
Alt-Üst
712,1±238,5
(330-1200)

Önerilen enerji gereksinimini
karşılama oranı (%)

%23,9±7,2
(11-34)

%28,4±8,5
(11-41,2)

%26±8
(11-41,2)

0,1b

Müdahale öncesi

%37,2±21,7
(7,9-86,3)

%34,4±9,2
(20,6-51,3)

%35,8±16,5
(7,9-86,3)

0,9c
0,6b

Müdahale sonrası

%33,9±16,2
(9,5-73,3)

%36,7±14,8
(18,3-71,3)

%35,2±15,2
(9,5-73,3)

0,2d
0,6b

0,7b

Diyetle alınan toplam enerjiyi
karşılama oranı (%)

pb Çalışma grupları arasındaki fark Bağımsız örneklem T testi ile, pc Probiyotik grubunda grup içi fark Wilcoxon
eşleştirilmiş iki örnek testi ile, pd Kontrol grubunda grup içi fark İki eş arasındaki farkın önemlilik testi,
p <0,05.

Tablo 4.9.’da araştırmaya alınan hastaların diyet ile prebiyotik-probiyotik
içerdiği düşünülen besinlerin alım düzeylerinin ortalama değerleri yer almaktadır.
Prebiyotik- probiyotik içerdiği düşünülen besinleri hastaların ortalama tüketimi sırayla
probiyotik ve kontrol grubunda süt ürünleri için 262,2±140,9 g/gün ve 248,2±73,6
g/gün, bazı sebze ve meyveler (pırasa, soğan, karnabahar, bezelye, enginar, muz, yer
elması, şalgam, turşu ve tarhana) için 206,4±116,7 g/gün ve 233,2±107,5 g/gün ve
kurubaklagiller için 133,1±93,2 g/gün ve 144,3±79,2 g/gün olarak bulunmuştur.
Hastalarda bu besinler ile alınan toplam oligosakkarit ve posa miktarı sırasıyla
probiyotik grubu (2,5±1,3 g/gün ve 6,04±2,7 g/gün) ile kontrol grubunda (2,6±1,2
g/gün ve 7,3±3,01 g/gün) benzerdir (p >0,05).
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Tablo 4.9. Hastaların çalışma gruplarına göre prebiyotik-probiyotik içerdiği
düşünülen besinleri alımına ilişkin ortalama ( x ), standart sapma (S) ve
alt-üst değerleri.
Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
(n=18)
(n=18)
Prebiyotik-Probiyotik
İçeren Besinler

Toplam
(n=36)

pb
değeri

x±S
Alt-Üst
262,2±140,9
(50-573)

x±S
Alt-Üst
248,2±73,6
(116-352)

x±S
Alt-Üst
255,2±111
(50-573)

Sebze ve Meyveler (g/gün)
(Pırasa, soğan, karnabahar,
bezelye, enginar, muz, yer elması,
şalgam, turşu, tarhana)

206,4±116,7
(66-520)

233,2±107,5
(51-529)

219,8±111,4
(51-529)

0,4

Kurubaklagiller (g/gün)
(Kırmız mercimek, yeşil
mercimek, kuru fasulye, nohut)

133,1±93,2
(24-275)

144,3±79,2
(46-328)

138,7±85,4
(24-328)

0,6

Toplam Posa (g/gün)

6±2,7
(2-12,3)

7,3±3
(2,4-15,3)

6,6±2,9
(2-15,3)

0,1

Toplam Oligosakkarit (g/gün)

2,5±1,3
(0,6-4,7)

2,6±1,2
(0,9-5,8)

2,5±1,2
(0,6-5,8)

0,7

Süt Ürünleri (g/gün)
(Süt, yoğurt, ayran, peynir, kefir)

0,7

pb Bağımsız örneklem T testi, p< 0,05.

Araştırmaya alınan KF’li hastaların yaşa ve çalışma grubuna göre diyet ve
beslenme destek ürünü ile aldıkları enerji ve besin ögesi düzeylerine ilişkin tanımlayıcı
istatistikleri müdahale öncesi Tablo 4.10.’da, müdahale sonrası Tablo 4.11.’de
verilmiştir. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası enerji ve besin ögesi alımlarının
önerilen miktarları karşılama yüzdelerine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri Tablo
4.12.’de verilmiştir.
Araştırmaya alınan hastaların diyet ve beslenme destek ürünü ile önerilen
günlük enerji alımını karşılama oranları RDA%120 ve RDA%150’ye göre sırasıyla
probiyotik grubu için müdahale öncesi %72,4±26,4 ve %57,9±21,2 müdahale sonrası
%73,5±25,1 ve %58,8±20,1; kontrol grubu için müdahale öncesi %80,2±15,2 ve
%64,1±12,1 müdahale sonrası %77±17,2 ve %61,6±13,8 olarak bulunmuştur (Tablo
4.12.). Hastaların müdahale öncesi ve sonrası RDA%120 ve RDA%150’ye göre
önerilen günlük enerji alımını karşılama oranları, grup içinde ve çalışma grupları
arasında anlamlı bir fark göstermemiştir. Hastaların tamamında müdahale öncesi ve
sonrası RDA%150’ye göre önerilen enerji gereksinimini karşılama oranı,
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RDA%120’den anlamlı olarak daha düşüktür (İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
müdahale öncesi p = 0,03 müdahale sonrası p = 0,04 veriler tabloda gösterilmemiştir).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin karbonhidrattan
gelen oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %49,1±6,3 ve
%46,8±6,7 kontrol grubu için %47,6±4,5 ve %47,7±5,2’dir. Hastalarda alınan
enerjinin karbonhidrattan gelen oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve
çalışma grupları arasında benzerdir, ancak müdahale öncesi günlük alınan enerjinin
karbonhidrattan gelen oranı 14-18 yaş grubundaki hastalarda, diğer yaş gruplarındaki
hastalardan anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır (Tablo 4.10., p <0,05). Hastalarda
alınan karbonhidratın önerilen günlük karbonhidrat gereksinimini karşılama oranı,
sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu (%109,1±14,1 ve %103,9±15)
ile kontrol grubunda (%105,6±10 ve %106±11,4) benzer bulunmuştur (p >0,05 Tablo
4.12.).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin proteinden gelen
oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %14,4±2 ve %15±2,
kontrol grubu için %14,2±1,6 ve %14±2’dir (Tablo 4.10., Tablo 4.11.). Hastalarda
alınan proteinin önerilen günlük protein gereksinimini karşılama oranı, probiyotik
grubunda %71,9±9,9 ve %72,5±9,1 ve kontrol grubunda %71,1±8,1 ve %71,1±8,5’dir
(Tablo 4.12.). Alınan enerjinin proteinden gelen oranı ve alınan proteinin önerilen
protein gereksinimini karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve
çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan proteinin hayvansal
protein oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %61,5±13,8
ve %62,1±16,1 kontrol grubu için %62±10,7 ve %59,1±15,3’dür (Tablo 4.10., Tablo
4.11.). Alınan hayvansal proteinin önerilen gereksinimi karşılama oranı, probiyotik
grubu için %123,7±27,6 ve %124,2±32,3 kontrol grubu için %123,9±21,4 ve
%118,3±30,6’dır (Tablo 4.12.). Hastalarda alınan proteinin hayvansal protein oranı ve
alınan hayvansal proteinin önerilen gereksinimi karşılama oranı, müdahale öncesi ve
sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında benzer bulunmuştur (p >0,05).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin yağdan gelen
oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %36,3±5,9 ve
%39±6, kontrol grubu için %38,4±4,7 ve %38±5’dir (Tablo 4.10., Tablo 4.11.).
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Hastalarda alınan yağın önerilen günlük yağ gereksinimini karşılama oranı, probiyotik
grubunda %103,8±16,9 ve %110,8±16,3 kontrol grubunda %109,8±13,4 ve
%109,2±154’dür (Tablo 4.12.). Hastalarda alınan enerjinin yağdan gelen oranı ve
alınan yağın önerilen yağ gereksinimini karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası
grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan yağın yağ türleri
arasındaki dağılımı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası doymuş yağ için (probiyotik
grubu %17±11,9 ve %14,3±3,9 kontrol grubu %14,9±3,5 ve %14,3±3,2), çoklu
doymamış yağ için (probiyotik grubu %6,5±2,2 ve %7,4±2,5 kontrol grubu %6,5±2,3
ve %7±2,2) ve tekli doymamış yağ için (probiyotik grubu %12,9±2,8 ve %13,6±3,2
kontrol grubu %14,4±4,8 ve %13,1±3,4) olarak bulunmuştur (Tablo 4.10., Tablo
4.11.). Alınan yağın yağ asidi örüntüsünün önerilen gereksinimi karşılama oranı
doymuş yağ için (probiyotik grubu %169,8±118,7 ve %142,5±38,8 kontrol grubu
%148,8±34,6 ve %142,9±31,9), çoklu doymamış yağ için (probiyotik grubu
%65,4±22,5 ve %73,8±25,2 kontrol grubu %64,9±23,4 ve %69,6±21,9), tekli
doymamış yağ için (probiyotik grubu %86,2±18,6 ve %90,7±21,3 kontrol grubu
%96,2±32 ve %87,4±22,7) olarak bulunmuştur. Alınan yağın elzem yağ asitleri için
önerilen gereksinimi karşılama oranı, α-linolenik asit için (probiyotik grubu
%136,4±69,8 ve %135,1±89,8 kontrol grubu %140,3±61,8 ve %136,6±74,2), linoleik
asit için (probiyotik grubu %108±43,4 ve % 128,7±55,3 kontrol grubu %109,3±48,5
ve 125,2±47,8) olarak bulunmuştur (Tablo 4.12.). Hastalarda alınan yağın yağ asidi
örüntüsünün enerjiye oranları ve yağ asitleri için önerilen gereksinimi karşılama
oranları, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı
bir fark göstermemiştir (p >0,05).
Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan posa miktarı ortalaması
sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için 18,9±15 g/gün ve 16,4±9,8
g/gün, kontrol grubu için 16,5±6 g/gün ve 15,6±4,6 g/gün’dür (Tablo 4.10., Tablo
4.11.). Alınan posanın önerilen gereksinimi karşılama oranı, probiyotik grubunda
%101,4±82 ve %87,2±51,9 kontrol grubunda %89,2±28,4 ve %84,9±21,9
bulunmuştur (Tablo 4.12.). Hastalarda alınan posa miktarı ve alınan posanın önerilen
gereksinimi karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma
grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

x ±S

Alt-Üst
2274,9±327,7
(1924,8-2572,6)
253,3±27,3
(223,3-286)
46,3±7,5
(39-56)
82,7±13,1
(67,4-96,6)
14,8±1
(14-16)
54,4±18
(35,7-76,4)
64,8±13,5
(46,5-79)
101,3±32,1
(66-130)
39±8,1
(28-46)

Alt-Üst
1679,9±341,3
(1462,7-2267,1)
188,5±50,5
(151,2-273,6)
45,6±3
(42-50)
59,1±7,2
(51,2-70,2)
14,4±1,7
(13-17)
39,2±7,1
(31,2-46,2)
66,4±10,6
(56-81,1)
74,6±11,8
(67,2-94,9)
39,8±1,3
(38-41)
36,3±5,9
(27-46)

61,5±13,8
(30-81,1)

14,4±2
(11-18)

49,1±6,3
(39-60)

Alt-Üst

x ±S

Toplam (n=18)

Alt-Üst
1923,5±332,1
(1658,7-2296,1)
216,9±59
(175,2-284,4)
46±5,6
(40-51)
64,3±6,5
(57,1-69,8)
14±2
(12-16)
38,8±12,4
(28-52,4)
59,5±13,7
(49-75)
86,8±12,6
(72,7-96,8)
40,7±3,8
(38-45)

x ±S

6-8 yaş (n=3)

Alt-Üst
2199,8±347,6
(1601,6-2765)
250,6±45,2
(151,9-300,2)
46,5±4,2
(39-53)
76,6±12,7
(57,9-95,9)
14,3±1,8
(12-17)
50,8±13,7
(28,4-78,1)
65,7±10,2
(49-81,4)
96,9±20,3
(65,5-134,8)
39,3±4,9
(31-46)

x ±S

Alt-Üst

Alt- Üst
2106,7±429,6
(1525,2-2451,6)
263,7±56,2
(188,6-321,5)
51,5±2,9
(48-55)
72,1±13,1
(53,6-84,1)
14,3±1,3
(13-16)
39,1±10
(25,5-48,3)
53,6±5
(47,5-57,9)
81,2±18,8
(59,7-103,5)
34,5±2,6
(32-38)

38,4±4,7
(31-46)

62±10,7
(47,5-81,4)

14,2±1,6
(12-17)

47,6±4,5
(39-55)

x ±S

Toplam (n=18)

x ±S

Kontrol grubu
9-13 yaş (n=11) 14-18 yaş (n=4)

(Yaş grupları farklı olduğu için toplam enerji ve besin ögeleri ortalamaları hesaplanmamıştır.)

Alt-Üst
2163,6±1132,5
(764-4142,8)
278,1±148,2
(93,5-515,2)
52,3±6
(41-60)
73,4±34,5
(21,9-131,8)
14,2±2,5
(11-18)
42,1±21,8
(12,8-76,4)
57,2±15,5
(30-78,2)
81,7±46,2
(28,1-166,4)
33,2±5,2
(27-40)

x ±S

Probiyotik grubu
9-13 yaş (n=4)
14-18 yaş (n=9)

x ±S

6-8 yaş (n=5)

pf Yaş grupları arasındaki fark Mann-Whitney U testi, p <0,05.

Enerji
(kkal/gün)
Karbonhidrat
(g/gün)
Karbonhidrat
(E%)
Protein
(g/gün)
Protein
(E%)
Hayvansal
Prot. (g/gün)
Hayvansal
Prot. (P%)
Yağ
(g/gün)
Yağ
(E%)

Enerji
ve
Besin Ögeleri

0,04f

p
değeri

Tablo 4.10. Hastaların müdahale öncesi yaşa ve çalışma gruplarına göre enerji ve besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart sapma (S)
ve alt-üst değerleri (n=36).
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Doymuş yağ
(g/gün)
Doymuş yağ
(E%)
Tekli doy. yağ
(g/gün)
Tekli doy. yağ
(E%)
Çoklu doy. yağ
(g/gün)
Çoklu doy. yağ
(E%)
α-Linolenik
asit (E%)
Linoleik asit
(E%)
Posa
(g/gün)

Enerji
ve
Besin Ögeleri

x ±S

Alt-Üst
37,5±8,5
(30-48,2)
14,7±1,7
(13-17,1)
37,1±14,1
(21,3-52,8)
14,3±3,9
(9,2-18,4)
19,8±10,1
(8,3-29,2)
7,5±3
(3,6-10,3)
0,7±0,5
(0,3-1,3)
4,6±1,9
(2,9-6,6)
16±8,1
(10,8-27,9)

Alt-Üst
28,6±7,4
(22,8-40,7)
15,2±2,4
(12,8-18,8)
27±4,2
(22,6-33)
14,6±1,2
(13,1-15,9)
13,3±3,6
(9,2-18,2)
7,1±1,6
(5,6-9,6)
0,6±0,3
(0,2-1,07)
4,8±2,2
(1,6-7,6)
16,4±12,2
(5,7-36,6)

Alt-Üst
32,7±19,4
(10,8-62,8)
19±16,9
(11-63,8)
27,8±16,3
(9,6-59,5)
11,4±2,3
(8,3-14,4)
14,1±9,7
(4,1-34,8)
5,8±2,2
(2,2-10,1)
0,6±0,3
(0,2-1,2)
3,8±1,4
(2,01-6,2)
21,7±19
(5,2-65,7)

x ±S

Probiyotik grubu
9-13 yaş (n=4)
14-18 yaş (n=9)

x±S

6-8 yaş (n=5)

6,5±2,2
(2,2-10,3)
0,6±0,3
(0,2-1,3)
4,3±1,7
(1,6-7,6)

12,9±2,8
(8,3-18,4)

17±11,9
(11-63,8)

Alt-Üst

x ±S

Toplam (n=18)

Alt-Üst
33,2±5,7
(29,5-39,8)
15,9±4,1
(11,5-19,7)
33±5,9
(26,8-38,5)
15,4±1,1
(14,5-16,6)
15,2±6,6
(11,2-22,9)
6,9±1,8
(5,5-8,9)
0,4±0,1
(0,4-0,6)
3,1±1,8
(1,8-5,2)
12,7±4,6
(9,1-17,8)

x ±S

6-8 yaş (n=3)

Alt-Üst
36,6±11,4
(19,2-50,5)
14,8±3,6
(7,4-18,5)
32,8±10,8
(13,4-45,4)
14,9±6
(5,9-29,2)
16,7±7,2
(6,3-30,5)
6,8±2,7
(3,2-10,6)
0,8±0,3
(0,4-1,4)
4,8±2,02
(2,2-8,6)
15,4±5
(8,6-26,2)

x ±S

Alt-Üst

Alt- Üst
33,1±9,5
(26,6-47,2)
14,3±3,3
(9,9-17,3)
29,1±5,3
(23-35)
12,5±1
(11,5-13,5)
13,4±6,6
(6,4-20,6)
5,4±1,8
(3,7-7,6)
0,5±0,05
(0,4-0,5)
3,9±1,7
(2,1-5,7)
22,3±6,4
(12,8-26,9)

6,5±2,3
(3,2-10,6)
0,7±0,3
(0,4-1,4)
4,3±1,9
(1,8-8,6)

14,4±4,8
(5,9-29,2)

14,9±3,5
(7,4-19,7)

x ±S

Toplam (n=18)

x ±S

Kontrol grubu
9-13 yaş (n=11)
14-18 yaş (n=4)

Tablo 4.10. (Devamı) Hastaların müdahale öncesi yaşa ve çalışma gruplarına göre enerji ve besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri (n=36).
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±S
Alt-Üst
1981,1±704,3
(1295,7-2639,6)
222,9±57,5
(171,5-296,2)
47,8±6,8
(39-54)
69,6±28,1
(42,6-96,5)
14±1
(13-16)
48,3±28,9
(17,9-76,3)
64,7±17
(42-79)
88±42,5
(46,8-129,9)
38±6
(32-46)

1902,2±541,3
(1406,6-2812,3)
210,6±84,3
(139,3-356,5)
44,6±5,9
(39-52)
67,7±17,1
(53,1-91,9)
15±2
(13-18)
43,4±16,1
(18,4-61,7)
64±20,2
(34,7-82,4)
85,7±19,1
(63,8-110,7)
41±5
(35-45)

x
2207±950,5
(987,5-3573,7)
266,7±137,3
(71,5-499,5)
47,6±7,6
(30-57)
75,8±29,1
(43,5-124,4)
14±2
(12-18)
44,4±16,6
(20,3-74,4)
59,9±15,2
(39,4-87,9)
90,7±33,6
(57,7-145,1)
38±6
(29-52)

x

±S
Alt-Üst

Probiyotik grubu
9-13 yaş (n=4)
14-18 yaş (n=9)

±S
Alt-Üst

x

6-8 yaş (n=5)

39±6
(29-52)

62,1±16,1
(34,7-87,9)

15±2
(12-18)

46,8±6,7
(30-57)

x

±S
Alt-Üst

Toplam (n=18)

(Yaş grupları farklı olduğu için toplam enerji ve besin ögeleri ortalamaları hesaplanmamıştır.)

Enerji
(kkal/gün)
Karbonhidrat
(g/gün)
Karbonhidrat
(E%)
Protein
(g/gün)
Protein
(E%)
Hayvansal
Protein (g/gün)
Hayvansal
Protein (P%)
Yağ
(g/gün)
Yağ
(E%)

Enerji
ve
Besin Ögeleri
2044,7±463,3
(1619-2583,2
230,3±48,2
(193,9-285)
46,3±2,5
(44-49)
67,5±12,4
(55,4-80,2)
14±1
(13-14)
44,1±10
(32,8-52)
65±6
(59,2-71,1)
92,6±24,4
(67,7-116,5)
40±3
(37-42)

±S
Alt-Üst

x

6-8 yaş (n=3)

2048,6±375,2
(1262,1-2546)
233,5±44,9
(167,6-299,4)
46,9±6
(38-58)
71,1±10,1
(54,2-83,9)
14±2
(12-18)
45,5±12,5
(28,8-64,6)
63,5±12,7
(39,6-80,1)
90,8±24,2
(34,3-123,4)
39±6
(24-46)

x

±S
Alt-Üst

2045±602,3
(1239-2684,4)
253,4±73,6
(164-339,4)
51±2,9
(47-54)
69,4±23,6
(41,4-98,5)
14±1
(12-15)
32,4±22,5
(9,6-63,5)
42,6±17,3
(23,3-64,4
81,1±24,5
(45,1-98,9)
35±3
(32-38)

x

±S
Alt- Üst

Kontrol grubu
9-13 yaş (n=11)
14-18 yaş (n=4)

38±5
(24-46)

59,1±15,3
(23,3-80,1)

14±2
(12-18)

47,7±5,2
(38-58)

x

±S
Alt-Üst

Toplam (n=18)

Tablo 4.11. Hastaların müdahale sonrası yaşa ve çalışma gruplarına göre enerji ve besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart sapma (S)
ve alt-üst değerleri (n=36).
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Doymuş yağ
(g/gün)
Doymuş yağ
(E%)
Tekli doy. yağ
(g/gün)
Tekli doy. yağ
(E%)
Çoklu doy. yağ
(g/gün)
Çoklu doy. yağ
(E%)
α-Linolenik asit
(E%)
Linoleik asit
(E%)
Posa
(g/gün)

Enerji
ve
Besin Ögeleri

x ±S
Alt-Üst
30,6±17,1
(13,5-48,1)
13,1±3,4
(9,4-17,1)
31,9±17,6
(13,5-49,7)
13,6±3,4
(9,3-16,9)
19,2±7,7
(12,1-29,1)
9,4±2,6
(7,2-12,6)
0,6±0,4
(0,2-1,1)
5,9±2,1
(3,7-8,9)
12,7±5,7
(8,2-21,1)

Alt-Üst
32,6±4,4
(27,5-37,6)
15,9±2,7
(11,5-18,3)
31,4±9,4
(20,5-44,8)
14,9±2,3
(11,5-17,6)
14,1±5,4
(10,7-23,5)
6,6±0,8
(5,4-7,5)
0,5±0,2
(0,3-0,9)
4,2±1,6
(1,3-5,2)
15,4±10,3
(6,9-32,9)

Alt-Üst
32,2±14,7
(16,5-63,7)
13,8±4,6
(7,8-22,6)
31,2±14,5
(9,8-51,9)
12,9±3,6
(5,3-18,4)
17,5±10,6
(2,2-35)
6,9±2,8
(1,2-11,4)
0,7±0,5
(0,3-2,1)
5,2±2,5
(2,6-10,5)
18,7±11,2
(3,9-36,7)

x ±S

Probiyotik grubu
9-13 yaş (n=4)
14-18 yaş (n=9)

x ±S

6-8 yaş (n=5)

7,4±2,5
(1,2-12,6)
0,6±0,4
(0,2-2,1)
5,1±2,2
(1,3-10,5)

13,6±3,2
(5,3-18,4)

14,3±3,9
(7,8-22,6)

Alt-Üst

x ±S

Toplam (n=18)

Alt-Üst
32,4±7,5
(23,7-37,3)
14,3±1,8
(13,2-16,4)
34,5±7,7
(26,2-41,5)
15,1±0,9
(14,5-16,2)
19±7,7
(13,4-27,9)
8,1±1,5
(7,1-9,8)
0,3±0,02
(0,34-0,37)
4,7±1,8
(3,1-6,7)
13±4,1
(8,7-17)

x ±S

6-8 yaş (n=3)

Alt-Üst
34±11,2
(10,8-49,5)
14,7±3,8
(7,7-19)
30,9±11,3
(8,7-46,3)
13,3±3,9
(6,2-17,3)
15,9±6,6
(4,9-27,9)
6,9±2,5
(3,4-10,5)
0,7±0,3
(0,3-1,6)
5,0±2,2
(1,3-8,6)
14,5±3,6
(9,2-20,1)

x ±S

Alt-Üst

Alt- Üst
30±8,5
(18,1-38,2)
13,3±2,2
(10,3-15,4)
24,7±6,3
(15,8-30,6)
11±1,9
(8,2-12,4)
14,5±5,4
(8,1-19,1)
6,4±2
(3,9-8,2)
0,7±0,3
(0,5-1,3)
5,1±0,9
(4,0-6,4)
20,5±4,9
(15,5-26)

7±2,2
(3,4-10,5)
0,6±0,3
(0,3-1,6)
5,01±1,9
(1,3-8,6)

13,1±3,4
(6,2-17,3)

14,3±3,2
(7,7-19)

x ±S

Toplam (n=18)

x ±S

Kontrol grubu
9-13 yaş (n=11)
14-18 yaş (n=4)

Tablo 4.11. (Devamı) Hastaların müdahale sonrası yaşa ve çalışma gruplarına göre enerji ve besin ögesi alımlarının ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri (n=36).
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Tablo 4.12. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası enerji ve besin ögesi alımlarının
önerilen miktarları karşılama yüzdelerine ilişkin ortalama ( x ), standart
sapma (S) ve alt-üst değerleri.
Çalışma grupları

Enerji ve Besin
Ögeleri
Karşılama
Oranı

Probiyotik grubu

Kontrol grubu

(n=18)

(n=18)

Önce

Sonra

Önce

Sonra

x ±S

x ±S

x ±S

x ±S

Alt-Üst

Alt-Üst

Alt-Üst

Alt-Üst

Enerji

72,4±26,4

73,5±25,1

80,2±15,2

77±17,2

RDA%120

(28,9-138)

(37,4-117,1)

(53,3-104,7)

(42-105,7)

Enerji
RDA%150

57,9±21,2

58,8±20,1

64,1±12,1

61,6±13,8

(23,1-110,4)

(29,9-93,7)

(42,7-83,7)

(33,6-84,6)

CHO

109,1±14,1

103,9±15

105,6±10

106±11,4

(%)

(86,6-133,3)

(66,6-126,6)

(86,6-122,2)

(84,4-128,8)

Protein

71,9±9,9

72,5±9,1

71,1±8,1

71,1±8,5

(%)

(55-90)

(60-90)

(60-85)

(60-90)

Hayvansal

123,7±27,6

124,2±32,3

123,9±21,4

118,3±30,6

Prot (%)

(60-162,2)

(69,4-175,8)

(95-162,8)

(46,6-160,2)

Yağ

103,8±16,9

110,8±16,3

109,8±13,4

109,2±15,4

(%)

(77,1-131,4)

(82,8-148,5)

(88,5-131,4)

(68,5-131,4)

Doymuş Yağ

169,8±118,7

142,5±38,8

148,8±34,6

142,9±31,9

(%)

(110-638)

(78-226)

(74-197)

(77-190)

Ç. Doymamış

65,4±22,5

73,8±25,2

64,9±23,4

69,6±21,9

yağ (%)

(22-103)

(12-126)

(32-106)

(34-105)

136,4±69,8

135,1±89,8

140,3±61,8

136,6±74,2

(44-270)

(58-420)

(82-296)

(62-332)

α-linolenik asit
(%)
Linoleik asit

108±43,4

128,7±55,3

109,3±48,5

125,2±47,8

(%)

(42-190,2)

(33,2-264,5)

(45,7-217)

(33,7-217)

T. Doymamış
yağ (%)

86,2±18,6

90,7±21,3

96,2±32

87,4±22,7

(55,3-122,6)

(35,3-122,6)

(39,3-194,6)

(41,3-115,3)

Posa

101,4±82

87,2±51,9

89,2±28,4

84,9±21,9

(%)

(24,7-345,7)

(15,7-206)

(45,2-137,8)

(54,7-136,8)

p değeri
Grup içi

Gruplar arası

Pro.

Kon.

Önce

Sonra

0,8d

0,1d

0,2b

0,6b

0,8d

0,1d

0,2b

0,5f

0,2d

0,8d

0,3b

0,6b

0,7d

0,8c

0,7b

0,6b

0,9d

0,2d

0,9b

0,5b

0,1d

0,8d

0,2b

0,7b

0,2c

0,6d

0,4b

0,9b

0,2d

0,2d

0,9b

0,6b

0,9d

0,7d

0,8b

0,9b

0,2d

0,07d

0,9b

0,9f

0,4d

0,6c

0,2b

0,6b

0,3c

0,5c

0,4f

0,7f

pb Bağımsız örneklem T testi, pc Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, pd İki eş arasındaki farkın önemlilik testi,
pf Mann-Whitney U testi, p <0,05.

Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma grubuna göre diyet + beslenme
destek ürünü ve multivitamin desteği ile aldıkları yağda çözünen A, D, E, K vitamin
düzeyleri ile önerilen miktarları karşılama yüzdelerine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri
Tablo 4.13’te verilmiştir.
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Hastaların diyet ve beslenme destek ürünü ile yağda çözünen A ve K
vitaminlerini günlük ortalama alım düzeyleri müdahale öncesi ve sonrası grup içinde
benzerken, probiyotik grubunda (A vitamini 1092,9±948,6 mcg/gün ve 1106,9±545,7
mcg/gün, K vitamini 68,3±45,7 mcg/gün ve 76,5±41 mcg/gün) kontrol grubundan (A
vitamini 1647±1691,9 mcg/gün ve 1495,9±1646,6 mcg/gün, K vitamini 93,3±33,7
mcg/gün ve 85,8±47,6 mcg/gün) daha düşüktür (p <0,05). Multivitamin desteği ile
alınan A ve K vitamini düzeyleri ise, probiyotik grubunda kontrol grubundan daha
yüksek olmakla birlikte anlamlı bulunmamıştır. Hastalarda müdahale öncesi ve sonrası
diyet + beslenme destek ürünü ve multivitamin desteği ile alınan D ve E vitamini
düzeyleri ile önerileni karşılama oranları çalışma grupları arasında benzerken, kontrol
grubunda müdahale sonrası D vitamini alım düzeyi ve önerileni karşılama oranı
azalmıştır (p <0,05). Müdahale öncesi ve sonrası her iki grupta da önerilen miktarları
karşılama oranı D vitamininde en yüksekken (probiyotik grubu %820,2±338,1 ve
%814,4±342, kontrol grubu %776,3±387,7 ve %757,4±393,6), K vitamininde
(probiyotik grubu %31,3±14,3 ve %31,5±14 kontrol grubu %27,4±15,2 ve
%27,3±15,3) en düşüktür.

x

±S
Alt-Üst
1092,9±948,6
(297,6-4481,6)
1073±2167
(150-9390)
468,1±484,2
(81,6-2237,7)
8±5,5
(1,7-19,8)
78,4±28,5
(20-100)
820,2±338,1
(17-1188)
10,7±5,8
(2,1-25,7)
133±56,3
(10-202)
138,3±65,6
(2,1-225,4)
68,3±45,7
(20,4-202,2)
1688±479
(1000-2000)
31,3±14,3
(0,9-44)
d

x

±S
Alt-Üst
1106,9±545,7
(390,5-2365)
1073±2167
(150-9390)
456,5±468,3
(131,6-2274,2)
7,4±4,6
(1,7-19,7)
78,4±28,5
(20-100)
814,4±342
(18-1139)
13,8±8,3
(3,7-32,9)
133±56,3
(10-202)
138,1±63,3
(5,3-219,9)
76,5±41
(30,1-155,2)
1687,5±478,7
(1000-2000)
31,5±14
(0,6-42,6)

±S
Alt-Üst
1647±1691,9
(652,6-7829,7)
452±464
(150-1515)
460,7±393,6
(168,3-1806,6)
8,7±5
(2,6-24)
72,9±35,7
(20-150)
776,3±387,7
(55-1529)
12±6.1
(4,8-26,5)
134,7±64,7
(17,8-202)
140,4±71,8
(5,9-226,2)
93,3±33,7
(37,1-176,1)
1533±516
(1000-2000)
27,4±15,2
(0,7-42,6)

x

x

±S
Alt-Üst
1495,9±1646,6
(371,3-7829,6)
452±464
(150-1515)
427,1±363,4
(84,1-1806,4)
6,8±3,1
(1,7-13,8)
72,9±35,7
(20-150)
757,4±393,6
(37-1528)
13,3±6,6
(3.5-30)
134,7±64,7
(17,8-202)
139,1±70,9
(3,4-222,7)
85,8±47,6
(30,6-226,2)
1533,3±516,4
(1000-2000)
27,3±15,3
(0,9-44,5)

Kontrol grubu
(n=18)
Önce
Sonra

b

c

f

p Bağımsız örneklem T testi, p Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, p İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p Mann-Whitney-U testi, p <0,05.

Diyet + Beslenme desteği ile alınan K vit.
(mcg/gün)
Multivitamin ile alınan K vit.
(mcg/gün)
Önerilen miktarı karşılama %

Diyet + Beslenme desteği ile alınan E vit.
(mg/gün)
Multivitamin ile alınan E vit.
(mg/gün)
Önerilen miktarı karşılama %

Diyet + Beslenme desteği ile alınan D vit.
(mcg/gün)
Multivitamin ile alınan D vit.
(mcg/gün)
Önerilen miktarı karşılama %

Diyet + Beslenme desteği ile alınan A vit.
(mcg/gün)
Multivitamin ile alınan A vit.
(mcg/gün)
Önerilen miktarı karşılama %

Yağda çözünen vitaminler
(ADEK)

Probiyotik grubu
(n=18)
Önce
Sonra

0,4c

0,5c

0,5c

0,7c

0,9d
0,6c

0,3d

0,04d

0,6c
0,06d

0,05d

0,3c

0,4c
0,6d

0,3c

Kont.

0,1c

Pro.

Grup içi

0,3b

0,3f

0,3f
0,4b

0,4f

0,01f

0,9b

0,9f

0,9f
0,9b

0,8b

0,5b

0,6b

0,5f

0,5f
0,7b

0,6b

0,6b

0,8b

0,08f

0,08f
0,9b

0,5f

Sonra

0,04f

Önce

Gruplar arası

p değeri

Tablo 4.13. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası diyet + beslenme destek ürünü ve multivitamin ile aldıkları yağda çözünen vitamin
alım miktarlarına ve önerilen miktarları karşılama yüzdelerine ilişkin ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst değerleri.
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4.3. Antropometrik Ölçümlere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırmaya alınan KF’li hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma
gruplarına göre yaşa göre vücut ağırlığı, yaşa göre boy uzunluğu ve BKİ Z skorlarına
ilişkin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4.14.’te verilmiştir. Çalışma gruplarına göre
vücut ağırlığı Z skoru değerlerinin dağılımı Tablo 4.15.’te, boy uzunluğu Z skoru
değerlerinin dağılımı Tablo 4.16.’da ve BKİ Z skoru değerlerinin dağılımı Tablo
4.17.’de yer almaktadır.
Müdahale öncesi ve sonrası hastaların vücut ağırlığı Z skoru sırasıyla
probiyotik grubunda (0,2±0,9 ve 0,1±0,6), kontrol grubunda (-0,6±1,6 ve -0,4±1,8)
olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası vücut ağırlığı Z skoru değerlendirilen
toplam 11 hastanın %18,2’sinin vücut ağırlığı Z skoru, malnütrisyon olarak tanımlanan
-2SD’nin altındadır. Vücut ağırlığı Z skoruna göre hastaların %9,1’i zayıfken,
%18,2’si hafif kiloludur. Yaşa göre vücut ağırlığı Z skoru değerinde müdahale öncesi
ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır
(Tablo 4.14., Tablo 4.15., p >0,05).
Müdahale öncesi ve sonrası hastaların boy uzunluğu Z skoru sırasıyla
probiyotik grubunda (-0,3±1,3 ve -0,3±1,2), kontrol grubunda (-0,7±0,9 ve -0,6±1,0)
olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası tüm hastaların %8,3’ünün boy
uzunluğu Z skoru, bodur olarak tanımlanan -2SD’nin altındadır. Müdahale öncesi
hastaların %30,6’sının müdahale sonrası %25’inin boy uzunluğu Z skoru, kısa boylu
olarak tanımlanan ≥-2SD<-1SD arasında olup, bu hastalarda büyüme geriliği
bulunmaktadır. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların boy uzunluğu Z skoru, grup
içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (Tablo 4.14.,
Tablo 4.16., p >0,05).
Müdahale öncesi ve sonrası hastaların BKİ Z skoru sırasıyla probiyotik
grubunda (-0,07±1,5 ve -0,02±1,3), kontrol grubunda (-0,2±1,1 ve -0,2±1,1) olarak
bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası tüm hastaların %2,7’sinin BKİ Z skoru, çok
zayıf olarak tanımlanan -2SD’nin altındadır. Müdahale öncesi hastaların %22,3’ünün
müdahale sonrası %25’inin BKİ Z skoru, zayıf olarak tanımlanan ≥-2SD<-1SD
arasındadır. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların BKİ Z skoru, grup içinde ve çalışma
grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (Tablo 4.14., Tablo 4.17., p
>0,05).
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Tablo 4.14. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre vücut
ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ Z skorlarının ortalama ( x ), standart sapma
(S) ve alt-üst değerleri.
Çalışma grupları
Probiyotik
Kontrol
grubu
grubu

Önce
Yaşa göre
vücut ağırlığı Z
skoru (n=11)

Sonra
Önce

Yaşa göre
boy uzunluğu Z
skoru (n=36)

Sonra
Önce

Yaşa göre
beden kütle indeksi
Z skoru (n=36)

Sonra

x±S

x±S

Alt-Üst
0,2±0,9
(-0,7-1,7)
0,1±0,6
(-0,4-1,2)
-0,3±1,3
(-2,8-2,6)
-0,3±1,2
(-2,1-2,6)
-0,07±1,5
(-4,3-2,0)
-0,02±1,3
(-3,4-1,7)

Alt- Üst
-0,6±1,6
(-2,6-2,4)
-0,4±1,8
(-2,4-2,3)
-0,7±0,9
(-2,4-0,9)
-0,6±1,0
(-2,5-1,2)
-0,2±1,1
(-1,8-2,6)
-0,2±1,1
(-1,6-2,3)

p değeri
Grup içi

Gruplar arası

Pro.

Kont.

Önce

Sonra

0,8d

0,08d

0,3b

0,5b

0,6d

0,1d

0,2b

0,4b

0,2d

0,9d

0,6b

0,4b

pb Bağımsız örneklem T testi, pd İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p <0,05.

Tablo 4.15. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre vücut
ağırlığı Z skoru değerlerinin dağılımı (n=11).

Müdahale öncesi
Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

Yaşa göre vücut ağırlığı Z skoru değerleri
<-2SD
≥-2SD <-1SD
≥-1SD <+1SD
≥+1SD <+2SD
(Çok zayıf)
(Zayıf)
(Normal)
(Hafif kilolu)
n
%
n
%
n
%
n
%
4
36,3
1
9,1
2
18,2
1
9,1
2
18,2
1
9,1
2
18,2
1
9,1
6
54,5
2
18,2

p
değeri

1c
0,3a

Müdahale sonrası
Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

2
2

18,2
18,2

1
1

9,1
9,1

4
2
6

36,3
18,2
54,5

1
1
2

9,1
9,1
18,2

pa Gruplar arası fark Ki-kare testi, pc Probiyotik grubunda grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, p <0,05.
Yaşa göre vücut ağırlığı Z skorunun değerlendirilmesi DSÖ referansına göre 6-10 yaş arası olduğu için n=11 alınmıştır.

1c
0,3a
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Tablo 4.16. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre boy
uzunluğu Z skoru değerlerinin dağılımı (n=36).
<-2SD
(Bodur)

Yaşa göre boy uzunluğu Z skoru değerleri
≥-2SD <-1SD
≥-1SD <+1SD
≥+1SD <+2SD
(Kısa boylu)
(Normal)
(Uzun boylu)

Müdahale öncesi

n

%

n

%

n

%

n

%

Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

1
2
3

2,8
5,6
8,3

4
7
11

11,1
19,4
30,6

10
9
19

27,8
25,0
52,8

3
3

8,3
8,3

1
2
3

2,8
5,6
8,3

4
5
9

11,1
13,8
25,0

11
10
21

30,6
27,8
58,4

2
1
3

5,6
2,8
8,3

p
değeri

0,3c
0,2a

Müdahale sonrası
Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

0,1d
0,8a

pa Gruplar arası fark Ki-kare testi, pc Probiyotik grubunda grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi,
pd Kontrol grubunda grup içi fark İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p <0,05.

Tablo 4.17. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre BKİ Z
skoru değerlerinin dağılımı (n=36).
<-2SD
(Çok zayıf)
Müdahale öncesi
Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

Yaşa göre BKİ Z skoru değerleri
≥-2SD <-1SD
≥-1SD <+1SD
≥+1SD <+2SD
(Zayıf)
(Normal)
(Hafif kilolu)

n
1
1

%
2,7
2,7

n
3
5
8

%
8,3
13,8
22,3

n
10
11
21

%
27,8
30,6
58,3

n
4
2
6

%
11,1
5,6
16,7

1
1

2,7
2,7

3
6
9

8,3
16,7
25,0

9
9
18

25,0
25,0
50,0

5
3
8

13,8
8,3
22,3

p
değeri
0,8c
0,6a

Müdahale sonrası
Probiyotik
Kontrol
TOPLAM

0,5d
0,3a

pa Gruplar arası fark Ki-kare testi, pc Probiyotik grubunda grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi,
pd Kontrol grubunda grup içi fark İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p <0,05.

4.4. Solunum İşlev Testleri, Balgam Kültürleri, Biyokimyasal Bulgular
ve Gaita Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Araştırmaya alınan KF’li 36 hastadan 22’sinin müdahale öncesi ve sonrası
ölçülen %FEV1 değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 4.18.’de verilmiştir.
Hastaların ortanca %FEV1 değerleri müdahale öncesi ve sonrası sırasıyla probiyotik
grubunda (%87,4 ve %84,4), kontrol grubunda (%88,6 ve %88,0) olarak bulunmuştur.
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Müdahale öncesi ve sonrası ölçülen %FEV1 değerleri grup içinde ve çalışma grupları
arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Tablo 4.18. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre %FEV1
değerlerinin ortalama ( x ), standart sapma (S), alt-üst ve ortanca
değerleri (n=22).
Çalışma grupları
%FEV1 değeri

Probiyotik
(n=12)

Müdahale
öncesi

x ±S
Alt-Üst
85,3±10,6
(64,8-99,1)

Müdahale
sonrası

84,0±10,4
(63,0-98,4)

p değeri
Kontrol
(n=10)

x ±S
Alt-Üst
84,3±4,9
(74,7-90)

Ort.
87,4

84,4

Ort.
88,6

88,0±8,0
(77,4-105)

pc

Toplam
(n=22)

88,0

x ±S
Alt-Üst
84,9±8,3
(64,8-99,1)
85,8±9,4
(63-105)

Ort.

pb

Pro.

Kon.

0,3c

0,06c

88,1
0,7b

85,6
0,3b

pb Çalışma grupları arasındaki fark Bağımsız örneklem T testi, pc Grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, p <0,05.

Araştırmaya alınan hastaların %FEV1 değerine göre akciğer işlevinin çalışma
gruplarına göre dağılımı Tablo 4.19.’da verilmiştir. Probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi ve sonrası %33,3’ünün, kontrol grubundaki hastaların müdahale
öncesi %20’sinin müdahale sonrası %10’unun solunum yolunda orta derecede
obstrüksiyon bulunmaktadır. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların %FEV1 değerleri,
grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Tablo 4.19. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası %FEV1 değerlerinin çalışma
gruplarına göre dağılımı (n=22).
Hastaların %FEV1 değerleri
Çalışma grubu
Müdahale
Probiyotik
(n=12)
Kontrol
(n=10)
Toplam

Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra

FEV1 >%80
n
8
8
8
9
16
17

%
66,7
66,7
80,0
90,0
72,8
77,2

%50 < FEV1 ≤%80
n
4
4
2
1
6
5

%
33,3
33,3
20,0
10,0
27,2
22,8

p
değeri
0,6a
1c
0,3c
0,3a

pa Gruplar arası fark Ki-kare testi, pc Grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, p <0,05.

Araştırmaya alınan 36 hastadan 26’sının müdahale öncesi ve sonrası balgam
kültürlerinin çalışma gruplarına göre dağılımı Tablo 4.20.’de yer almaktadır.
Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %13,3’ünde müdahale sonrası
%33,3’ünde, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %9,1’inde müdahale
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sonrası %18,2’sinde üreme/kolonizasyon yoktur. Probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi %60’ında müdahale sonrası %40’ında, kontrol grubundaki hastaların
müdahale öncesi ve sonrası %36,3’ünde MSSA/MRSA üremesi/kolonizasyonu
bulunurken, probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası
%26,7’sinde, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %54,6’sında müdahale
sonrası %45,5’inde MSSA/MRSA’ya ek olarak P. aeruginosa/H. influenzae/S.
maltophilia üremesi veya kolonizasyonu bulunmaktadır. Hastaların balgam kültürleri,
müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir
farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Tablo 4.20. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası balgam kültürlerinin çalışma
gruplarına göre dağılımı (n=26).
Hastaların balgam kültürleri
Üreme/
MSSA/MRSA
kolonizasyon yok Üreme/kolonizasyon
Çalışma grubu

Probiyotik
(n=15)
Kontrol
(n=11)
Toplam

MSSA/MRSA+
P.aeruginosa/H.influenzae
/S.maltophilia
Üreme/kolonizasyon

Müdahale

n

%

n

%

n

%

Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra

2
5
1
2
3
7

13,3
33,3
9,1
18,2
11,6
27,0

9
6
4
4
13
10

60,0
40,0
36,3
36,3
50,0
38,4

4
4
6
5
10
9

26,7
26,7
54,6
45,5
38,4
34,6

p
değeri

0,3a
0,4c
0,5d
0,6a

pa Gruplar arası fark Ki-kare testi, pc Probiyotik grubunda grup içi fark Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, pd Kontrol
grubunda grup içi fark İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p <0,05. MSSA (Metisilin Duyarlı Staphylococcus aureus), MRSA
(Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus), P. aeruginosa (Pseudomonas aeruginosa), H. influenzae (Haemophilus influenzae),
S. maltophilia (Stenotrophomonas maltophilia).

Araştırmaya alınan hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına
göre biyokimya ve gaita kültürü bulgularının tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4.21.’de,
biyokimya ve gaita kültürü bulgularının değerlendirilmesi Tablo 4.22.’de verilmiştir.
Hastaların serum total protein ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (7,7±0,3 g/dL ve 7,6±0,6 g/dL), kontrol grubunda (8,1±0,6 g/dL
ve 7,7±0,6 g/dL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi probiyotik grubundaki
hastaların serum total protein ortalaması kontrol grubundan düşükken, müdahale
sonrası kontrol grubunda ölçülen değer anlamlı olarak azalmıştır (p <0,05 Tablo 4.21.).
Çalışma gruplarındaki hiçbir hastanın müdahale öncesi ve sonrası serum total protein
düzeyi düşük bulunmamıştır (Tablo 4.22.).
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Hastaların serum albümin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (4,5±0,4 g/dL ve 4,4±0,3 g/dL), kontrol grubunda (4,7±0,3 g/dL
ve 4,5±0,2 g/dL) olarak bulunmuştur. Çalışma gruplarındaki hastaların tamamının
serum albümin düzeyi normal aralıktadır ve müdahale öncesi ile sonrası grup içinde
ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0,05).
Hastaların serum prealbümin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (25,5±5,6 mg/dL ve 23,6±6,1 mg/dL), kontrol grubunda
(20,9±5,1 mg/dL ve 21,7±6,2 mg/dL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ölçülen
değer, probiyotik grubunda kontrol grubundan daha yüksektir (p <0,05 Tablo 4.21.).
Müdahale öncesi serum prealbümin düzeyi düşük hasta oranı, kontrol grubunda
(%33,3) probiyotik grubundan (%5,6) daha yüksektir (p <0,05). Müdahale sonrası
serum prealbümin düzeyinde, grup içi ve çalışma grupları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p >0,05).
Hastaların serum IgG ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (1248±337 mg/dL ve 1180,3±378,1 mg/dL) ile kontrol grubunda
(1303±345 mg/dL ve 1179,5±385,7 mg/dL) benzerdir. Her iki grupta da müdahale
sonrası ölçülen değer, müdahale öncesinden daha düşüktür (p <0,05 Tablo 4.21.).
Ancak bu azalma düzeyi, çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir
(p >0,05).
Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %22,2’sinin müdahale
sonrası %16,7’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %27,8’inin
müdahale sonrası %16,7’sinin serum IgG düzeyi yüksektir (Tablo 4.22.). Serum IgG
düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık
göstermemiştir (p >0,05).
Hastaların serum IgM ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (147,6±72,8 mg/dL ve 139,8±74,1 mg/dL) ile kontrol grubunda
(145,4±52,2 mg/dL ve 135,1±55,9 mg/dL) benzerdir. Çalışma gruplarında müdahale
sonrası ölçülen değer müdahale öncesinden daha düşüktür, ancak anlamlı
bulunmamıştır. Müdahale öncesi hastaların tamamının serum IgM düzeyi normal
aralıktadır, ancak müdahale sonrası kontrol grubundaki hastaların %11,1’inin serum
IgM düzeyi düşük bulunmuştur. Serum IgM düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası grup
içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
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Hastaların serum IL-6 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (12±14,2 pg/mL ve 15,2±30,9 pg/mL) ile kontrol grubunda
(18,8±29,9 pg/mL ve 12±16,1 pg/mL) benzerdir. Probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi %38,8’inin müdahale sonrası %50’sinin, kontrol grubundaki
hastaların müdahale öncesi %61,1’inin müdahale sonrası %38,8’inin serum IL-6
düzeyi yüksektir (Tablo 4.22.). Hastaların serum IL-6 düzeyi, müdahale öncesi ve
sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p
>0,05).
Hastaların serum IL-8 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (48±142,3 pg/mL ve 39,2±63,4 pg/mL), kontrol grubunda
(33,5±30,9 pg/mL ve 40,5±30,5 pg/mL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi
probiyotik grubundaki hastalarının serum IL-8 düzeyi, kontrol grubundaki hastalardan
yüksektir. Müdahale sonrası probiyotik grubundaki hastalarda serum IL-8 düzeyi
azalırken, kontrol grubundaki hastalarda yükselmiştir (p <0,05 Tablo 4.21., Şekil 4.1.,
Şekil 4.2.). Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %44,4’ünün müdahale
sonrası %66,7’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %66,7’sinin
müdahale sonrası %72,2’sinin serum IL-8 düzeyi yüksek bulunmuştur (Tablo 4.22.).
Hastaların serum IL-1β ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (0,7±1,1 pg/mL ve 0,9±0,9 pg/mL), kontrol grubunda (0,8±1,0
pg/mL ve 0,9±0,9 pg/mL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların
tamamının serum IL-1β düzeyi normal aralıktadır. Hastaların serum IL-1β düzeyi,
müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de çalışma grupları arasında anlamlı
bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Hastaların serum IL-17 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (10,7±17,7 pg/mL ve 19,1±26 pg/mL), kontrol grubunda
(32,7±63,6 pg/mL ve 47,0±110,1 pg/mL) olarak bulunmuştur. Probiyotik grubundaki
hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale sonrası %88,9’unun, kontrol
grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası %88,9’unun serum IL-17 düzeyi
yüksektir. Müdahale sonrası probiyotik grubunda serum IL-17 düzeyi yüksek olan
hasta oranı azalmakla birlikte, bu oran anlamlı bulunmamıştır. Hastaların serum IL-17
düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de çalışma grupları arasında
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05 Tablo 4.21., Tablo 4.22.).
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Hastaların serum TNF-α ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (2,7±0,9 pg/mL ve 4,4±2,1 pg/mL), kontrol grubunda (3,6±1,2
pg/mL ve 4,7±1,6 pg/mL) olarak bulunmuştur. Kontrol grubundaki hastalarda
müdahale öncesi ölçülen değer, probiyotik grubundaki hastalardan daha yüksektir ve
hastaların tamamının müdahale sonrası ölçülen serum TNF-α ortalaması, müdahale
öncesine göre daha yüksek bulunmuştur (p <0,05 Tablo 4.21.).

Probiyotik

grubundaki hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale sonrası %50’sinin,
kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %72,2’sinin müdahale sonrası
%44,4’ünün serum TNF-α düzeyi düşük bulunmuştur (p <0,05 Tablo 4.22.).
Hastaların serum TNF-α düzeyi, müdahale sonrası çalışma grupları arasında anlamlı
bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
Hastaların fekal kalprotektin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (151,1±229 mcg/g ve 137,2±127,9 mcg/g), kontrol grubunda
(170,2±119,7 mcg/g ve 183,6±188,6 mcg/g) olarak bulunmuştur. Kontrol grubundaki
hastalarda müdahale öncesi ve sonrası fekal kalprotektin ortalaması probiyotik
grubundaki hastalardan daha yüksek olmakla birlikte, aralarındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p >0,05 Tablo 4.21.). Probiyotik grubundaki hastaların müdahale
sonrası fekal kalprotektin ortalaması azalmıştır, ancak müdahale öncesi ve sonrası
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (Şekil 4.3., Şekil 4.4.). Probiyotik grubundaki
hastaların müdahale öncesi %33,3’ünün müdahale sonrası %44,4’ünün, kontrol
grubundaki hastaların müdahale öncesi %66,6’sının müdahale sonrası %61,1’inin
fekal kalprotektin düzeyi yüksektir (Tablo 4.22.). Hastaların fekal kalprotektin düzeyi,
müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de çalışma grupları arasında anlamlı
bir fark göstermemiştir (p >0,05 Şekil 4.5.). Hastalarda müdahale öncesi ve sonrası
ölçülen fekal kalprotektin değeri ile %FEV1 ve BKİ değerleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi %FEV1 için p= 0,08 ve BKİ
için p=0.2 veriler tabloda gösterilmemiştir).
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Tablo 4.21. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre biyokimya
ve gaita kültürü bulgularının ortalama ( x ), standart sapma (S) ve alt-üst
değerleri.
Çalışma grupları
Probiyotik Grubu
(n=18)
Önce
Sonra

x

S. Total protein
(6-8 g/dL)
Serum Albümin
(3,5-5,2 g/dL)

x

p değeri

Kontrol Grubu
(n=18)
Önce
Sonra

x

±S
Alt-Üst
7,6±0,6

±S
Alt-Üst
8,1±0,6

±S
Alt-Üst
7,7±0,6

(6,9 – 8,3)

(6,1 – 8,5)

(6,8 – 9,2)

(6,8 – 8,8)

4,5±0,4

4,4±0,3

4,7±0,3

4,5±0,2

(3,7 – 5,3)

(3,8 – 5)

(4,1 – 5,4)

(4 – 5)

25,5±5,6

23,6±6,1

20,9±5,1

21,7±6,2

(18-38 mg/dL)

(17,7 – 36,2)

(11,2 – 38,1)

(12,6 – 31,7)

(9,7 – 31,6)

1248±337

1180,3±378,1

1303±345

1179,5±385,7

(629 – 1900)

(639 – 2030)

(774 - 2100)

(378 – 1930)

(650-1600 mg/dL)
Serum IgM

147,6±72,8

139,8±74,2

145,4±52,2

135,1±55,9

(46-304 mg/dL)

(63,3 – 381)

(64,8 – 395)

(59,8 – 251)

(44,5 – 238)

Serum IL-6

12±14,2

15,2±30,9

18,8±29,9

12±16,1

(0-7 pg/mL)

(0,6 – 44,1)

(0,8 – 136,9)

(0,05-131,8)

(0,05 – 61,9)

Serum IL-8
(0-17,4 pg/mL)
Serum IL-1β
(0-13,6 pg/mL)
Serum IL-17
(0-1,73 pg/mL)

48±142,3

39,2±63,4

33,5±30,9

40,5±30,5

(1,5 – 617,1)

(3,5 – 284,3)

(5,7 – 105,5)

(6,8 – 105,7)

0,7±1,1

0,9±0,9

0,8±1

0,9±0,9

(0,05 – 4,2)

(0,05 – 3,7)

(0,05 – 3,9)

(0,05 – 3,1)

10,7±17,7

19,1±26

32,7±63,6

47±110,1

(0,1 – 75,4)

(0,2 – 72,2)

(0,8 – 239,4)

(0,1 – 431,8)

Serum TNF-α

2,7±0,9

4,4±2,1

3,6±1,2

4,7±1,6

(4,6-12,4 pg/mL)

(1,5 – 5)

(1,9 – 9,8)

(1,9 – 6)

(2,3 – 7,6)

151,1±229

137,2±127,9

170,2±119,7

183,6±188,6

(0,6 – 956,5)

(2,7 – 383)

(23,4–401,4)

(20,6 – 767,3)

Fekal
kalprotektin

Pro.

Kon.

Gruplar
arası
M.Ö
M.S

0,5d

0,02d

0,03b

0,6b

0,2d

0,08d

0,1b

0,2b

0,1d

0,4d

0,01b

0,3b

0,04d

0,03d

0,6b

0,9b

0,08c

0,1d

0,9f

0,9f

0,9c

0,2c

0,4f

0,7f

0,03c

0,1c

0,1f

x

±S
Alt-Üst
7,7±0,3

S. Prealbümin

Serum IgG

Grup içi

0,1c

0,3c

0,2f

0,8f

0,7f

0,2c

0,7c

0,5f

0,7f

0,02d

0,04d

0,01b

0,6b

0,5c

0,9c

0,1f

0,4f

(0-50 mcg/g)
pb Bağımsız örneklem T testi, pf Mann-Whitney U testi, pd İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, pf Wilcoxon eşleştirilmiş
iki örnek testi, p <0,05. S= Serum, M.Ö= Müdahale öncesi, M.S= Müdahale sonrası
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Tablo 4.22. Hastaların müdahale öncesi ve sonrası çalışma gruplarına göre biyokimya
ve gaita kültürü bulgularının dağılımı.
Çalışma grubu
Probiyotik grubu
(n=18)
Önce
n

%

Kontrol grubu
(n=18)
Önce

Sonra
n

p
değeri

%

n

%

n

%

Serum Total

Normal

14

77,8

13

72,2

7

38,9

10

55,5

protein

Yüksek

4

22,2

5

27,8

11

61,1

8

44,4

Serum

Düşük

-

-

-

-

-

-

-

-

Normal

18

100

18

100

18

100

18

100

Düşük

1

5,6

3

16,7

6

33,3

6

33,3

Normal

17

94,4

15

83,3

12

66,7

12

66,7

Düşük

1

5,6

1

5,6

-

-

1

5,6

Normal

13

72,2

14

77,7

13

72,2

14

77,7

Yüksek

4

22,2

3

16,7

5

27,8

3

16,7

Düşük

-

-

-

-

-

-

2

11,1

Normal

18

100

18

100

18

100

16

88,9

Serum

Normal

11

61,1

9

50,0

7

38,9

11

61,1

IL-6

Yüksek

7

38,9

9

50,0

11

61,1

7

38,9

Serum

Normal

10

55,6

6

33,3

6

33,3

5

27,8

IL-8

Yüksek

8

44,4

12

66,7

12

66,7

13

72,2

Serum

Normal

18

100

18

100

18

100

18

100

IL-1β

Yüksek

-

-

-

-

-

-

-

-

Serum

Normal

1

5,6

2

11,1

2

11,1

2

11,1

IL-17

Yüksek

17

94,4

16

88,9

16

88,9

16

88,9

Serum

Düşük

17

94,4

9

50,0

13

72,2

8

44,4

Normal

1

5,6

9

50,0

5

27,8

10

55,6

Düşük

7

38,8

6

33,3

3

16,7

5

27,8

Normal

5

27,8

4

22,2

3

16,7

2

11,1

Yüksek

6

33,3

8

44,4

12

66,6

11

61,1

Albümin
Serum
Prealbümin

Serum

Grup
içi

Sonra

Pro.
0,6

d

Gruplar
arası (pa)

Kon.
0,1

d

Ö

S

0,01

0,2

1d

1d

1

1

0,6d

1d

0,03

0,3

0,3d

0,1d

0,5

0,5

1c

0,1c

1

0,2

0,4c

0,04c

0,1

0,6

0,3c

0,08c

0,2

0,1

1c

1c

1

1

0,5c

1c

0,5

1

0,02d

0,09d

0,08

0,5

0,4d

0,5d

0,1

0,5

IgG

Serum
IgM

TNF-α

Fekal
kalprotektin

pa Ki-kare testi, pc Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, pd İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, p <0,05.
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Şekil 4.1. Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası fekal
kalprotektin değerleri arasındaki fark (p >0,05).

Şekil 4.2. Kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası fekal
kalprotektin değeri arasındaki fark (p >0,05).
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Şekil 4.3. Müdahale sonrası fekal kalprotektin değerinin çalışma grupları
arasındaki fark (p >0,05).

Şekil 4.4. Müdahale öncesi serum IL-8 değerinin çalışma grupları arasındaki
fark (p <0,05).
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Şekil 4.5. Müdahale sonrası serum IL-8 değerinin çalışma grupları arasındaki
fark (p <0,05).
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5. TARTIŞMA
Kistik fibrozis hastalığı önemli derecede morbidite ve mortalite ile sonuçlanan
genetik bir hastalıktır ve hastalığın ilerleme mekanizması henüz yeterince
bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda (44, 48, 84, 112) akciğer mikrobiyotasının
disbiyozisi ve mortalite arasında ilişki olduğu desteklenmiştir. KF akciğer hastalığının
ayırt edici özelliği, kronik solunum yolu inflamasyonudur. Hastalarda intestinal
inflamasyon da hastalığın belirgin bir özelliğidir. Hastalarda intestinal inflamasyonun
patofizyolojisi ve potansiyel klinik etkisi henüz yeteri kadar bilinmemekle birlikte,
probiyotiklerin intestinal inflamasyonu azaltabileceği gösterilmektedir (30, 45, 52).
Kistik fibrozisli hastalarda probiyotik desteğine yönelik yapılan çalışmalarda
sonuçlar oldukça heterojen olmasına rağmen, probiyotik desteğinin hastalarda
intestinal mikrobiyotayı kısmi onardığı, intestinal inflamasyonu ve pulmoner
alevlenmeyi

azalttığı,

akciğer

hasarını

önleyici

potansiyele

sahip

olduğu

belirtilmektedir. Hastalarda diyet modifikasyonlarının hem intestinal hem de pulmoner
mikrobiyotayı değiştirebilme potansiyeli, KF tedavisinde umut verici bir yaklaşım
olmakla birlikte hastalarda kullanılacak probiyotik türü, suşu, dozu ve kullanım
sıklığına yönelik öneri geliştirmek için henüz veri tabanı kısıtlıdır (19, 25, 31, 45, 54,
91). Bu çalışmada KF’li hastalarda 3 ay süre ile günde tek doz 6x10 9 kob/kapsül L.
rhamnosus GG probiyotik desteğinin inflamasyon göstergelerine, solunum işlevlerine,
antropometrik ölçümlere ve beslenme durumuna etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın
hedefi, KF tedavisinde probiyotik kullanımına yönelik öneri geliştirilmesine katkı
sağlamaktır.
5.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırmanın örneklemi, KF tanısı ile tedavi gören ve çalışmaya dahil edilme
koşullarını sağlayan 6-18 yaş arası hastalardan çalışmaya katılmayı kabul edenler ile
oluşturulmuştur. Çalışmaya, ortalama yaşları 12±3,4 yıl olan ve ortalama hastalık
süresi 10,5±3,9 olan 36 hasta dahil edilmiş, çalışma gruplarından ayrılan hasta
olmamış ve çalışma eksiksiz tamamlanmıştır.
Kistik fibrozisde hastalık yaşı, hastalığa özgü komplikasyonların gelişimi için
önemli bir etkendir. Genellikle 10 yaş üstü hastalarda KFBD, karaciğer hastalıkları,
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pubertede gecikme, akciğer hasarında artış ve P. aeruginosa ile kronik kolonizasyon
gelişme riski yüksektir (23, 28). Hastalarda glukoz metabolizmasındaki bozulma,
akciğerde bakteri kolonizasyonunu artırarak pulmoner işlevleri, beslenme durumunu
ve tedaviye uyumu olumsuz etkiler (3). Bu nedenle KF’ye özgü komplikasyon
tanımlanmış hastalar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalarda komplikasyonların
gelişiminde bir diğer etken de hastalığa neden olan mutasyon türleridir. F508del
mutasyonu da dahil KFTR proteininde şiddetli hasara neden olan mutasyonların
fenotipi ağırdır. Ülkemizde hastalığa yol açan çok sayıda farklı mutasyon olduğu ve
bunların ancak %30’unun sınıflandırılabildiği bilinmektedir (22, 27). Bu çalışmaya
alınan hastalarda da mutasyon dağılımı oldukça heterojen olup hastaların %58,3’ünde
mutasyon sınıflandırılması yapılamamıştır, mutasyon sınıflandırılması yapılabilen
hastaların %25’inin homozigot F508del ve %16,7’sinin heterozigot F508del
mutasyonuna sahip olduğu saptanmıştır. Hastalarda bu komplikasyonların gelişiminin
önlenmesi ya da geciktirilmesi için erken teşhis oldukça önemlidir. Bu kapsamda
ülkemizde 1 Ocak 2015’ten itibaren KF yenidoğan taraması yapılmaktadır (29). Bu
çalışmaya alınan hastalar 6-18 yaş aralığında olduğu için yenidoğan taraması ile tanı
alan hasta olmamakla birlikte, hastaların %86,1’inde KF hastalığı yaşamın ilk 1 yılında
tanımlanmıştır. Bu durum hastaların tedavisine erken başlanmasına ve gelişebilecek
komplikasyonların azaltılmasına olanak sağlanmıştır.
Kistik fibrozisli hastalarda pankreas yetmezliği yaygındır ve tanı alan
hastaların yaklaşık %90’ında ekzokrin pankreas tutulumu bulunur (20, 28). Mevcut
bilgilerle uyumlu olarak bu çalışmada da hastaların %94,4’ünde pankreas yetmezliği
olduğu ve PERT aldıkları saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.3.).
Kistik fibrozisli hastalarda akciğerin patolojik özelliklerinden biri, uygulanan
yoğun tedaviye rağmen patojenler ile kolay enfekte olmasıdır (36-38). Hastalarda yaş
artışı ile akciğer mikrobiyomunun çeşitliliği azalır, bu duruma çoğunlukla KF’de sık
karşılaşılan patojenlerin mikrobiyomda baskın olması neden olur (24, 40, 42). Bu
çalışmada probiyotik grubundaki hastaların %61,1’i kontrol grubundaki hastaların
%83,3’ü solunum yoluna yönelik profilaktik tedavi alırken, hastaların %19,5’i buna
ek olarak eradikasyon tedavisi almakta ve bu hastaların çoğunluğunu da 14-18 yaş
grubundaki hastalar oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 4.5.). Hastaların %25’inin yıl içinde
2 ya da daha fazla akciğer enfeksiyonu geçirdiği ve bu hastaların çoğunluğunun 14-18
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yaş arasında olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.4.). Bu bulgular tedaviye rağmen
hastalarda yaş artışı ile akciğer hasarının ilerlediğini doğrulamaktadır.

5.2. Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Durumlarına İlişkin
Bulguların Değerlendirilmesi
Kistik fibrozisli hastalarda beslenme, akciğer işlevlerinin korunmasında iyi
bilinen önemli bir bileşendir. Hastalarda beslenme durumunun zayıf olması,
mortalitenin bağımsız bir göstergesidir. Hastalığa özgü birçok etken hastalarda
beslenme durumunun yeterli düzeyde korunmasını zorlaştırmaktadır. Hastalarda
önerilen diyet ile enerji alımının artırılmasına rağmen, beslenme durumu zayıf olan
hastalarda beslenme destek ürünlerinin kullanımı önerilmektedir (33, 35, 157, 158).
Serçe ve ark. (159) yaptıkları çalışmada, KF’li hastaların %60,8’inin beslenme destek
ürünü kullandığı saptanmış, bu çalışmada da probiyotik grubundaki hastaların
%66,7’si kontrol grubundaki hastaların %61,2’si ve tüm hastaların %63,9’unun
beslenme desteği kullandığı belirlenmiştir (Bkz. Tablo 4.7.). Bu çalışmada beslenme
desteği kullanan hasta oranının önceki çalışmadan yüksek olması, hastaların yaş
ortalamasının daha yüksek olmasına bağlı olabilir. Çünkü KF’li hastalarda adölesan
döneminde büyüme geriliği daha belirgindir. Neri ve ark. (160) çalışmasında da KF’li
hastaların beslenme desteği kullanım oranının okul çağı ve adölesan dönemde diğer
yaş gruplarından daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Güncel rehberde beslenme destek
ürünü ile alınan enerjinin günlük önerilen enerji gereksiniminin %20’sini aşmaması
önerilmektedir, çünkü beslenme destek ürünlerinin fazla tüketilmesi iştahı azaltarak
diyetle günlük besin alımını azaltabilir (28). Bu çalışmada hastalarda beslenme destek
ürününden alınan enerjinin önerilen enerji gereksinimini karşılama oranları, probiyotik
grubunda %23,9 kontrol grubunda %28,4 ve tüm hastalarda %26‘dır. Beslenme destek
ürününden alınan enerjinin diyetle alınan toplam enerjiyi karşılama oranlarının,
sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda %37,2 ve %33,9 kontrol
grubunda %34,4 ve %36,7 olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.8.). Hastalarda yaş artışı
ile beslenme desteğinden alınan enerjinin arttığı gösterilmiştir. Bu durumun nedeni,
yaş artışı ile günlük ortalama enerji gereksinimi artarken akciğer hasarı da arttığı için
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hastaların diyet ile günlük ortalama enerji alımlarının azalması ve beslenme desteğine
daha fazla gerek olmasına bağlı olabilir.
Bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen anti-inflamatuvar özelliğe sahip
kısa zincirli yağ asitleri, lenfatik sistem aracılığıyla akciğerde immün yanıtı
değiştirebilir. KF’li hastalarda mikrobiyota disbiyozisinin, kısa zincirli yağ asitleri
sentezinin azalması ve katabolizmasının artması ile sonuçlanabileceği belirtilmiştir
(41, 62). Kısa zincirli yağ asitlerinden bütirat üretiminin azalması, hem enterositlerin
beslenme durumunu hem de luminal pH düzeyini olumsuz etkiler (1). Prebiyotiklerden
oligosakkaritlerin bağırsakta T-hücre düzenleyicisi olarak bilinen Bifidobacterium ve
Lactobacilli türlerinin gelişimini uyararak sistemik immün yanıtı etkilediği
belirtilmiştir (161, 162). Farelerde yapılan çalışmalarda oligosakkaritler ile
zenginleştirilmiş diyetin virüs ve bakterin yol açtığı enfeksiyonlara karşı koruyucu
olduğu gösterilmiştir (163-166). Prebiyotikler, bağırsak mikrobiyotası tarafından
seçici olarak kullanılan ve sağlığa yararlı etkileri olan besin bileşenleridir. Bu tanıma
göre oligosakkaritler, bağırsakta fermente olabilen diyet posası, çoklu doymamış yağ
asitleri, polifenoller ve fitokimyasallar prebiyotiklere örnektir (167). Bu çalışmada
hastaların besin tüketim sıklığı ve besin tüketim kayıtlarına göre aldıkları toplam
oligosakkarit, diyet posası ve çoklu doymamış yağ asitleri düzeyleri sırasıyla
probiyotik grubunda (2,5±1,3 g/gün, 6±2,7 g/gün ve 16±8,5 g/gün), kontrol grubunda
(2,6±1,2 g/gün, 7,3±3,01 g/gün ve 15,9±6,5 g/gün) olarak bulunmuştur (Bkz. Tablo
4.9., Tablo 4.10., Tablo 4.11.). Prebiyotiklerin günlük önerilen alım düzeyleri
prebiyotiğin türüne ve bireyin yaşına göre değişmekle birlikte, günlük 20-30 g
üzerinde alım gastrointestinal semptomlara neden olabilir (168). Genelikle çocuklarda
tüketilmesi önerilen prebiyotik miktarı en az 5 g/gün (132) olduğu için, çalışma
gruplarındaki hastaların günlük ortalama prebiyotik alımının yeterli olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada prebiyotik türlerinin tek tek belirlenmesi mümkün
olmamıştır. Hastalarda prebiyotik türlerinin bağırsak mikrobiyotası üzerine etkilerinin
ayrı ayrı değerlendirilmesi yararlı olabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda hastalığa özgü etkenler nedeniyle beslenme durumu
her zaman risk altındadır ve hastaların beslenme durumunun yakın izlenmesi
gerekmektedir (35, 158). Beslenme yetersizliğinin en etkili göstergesi, bireyin besin
tüketiminin saptanmasıdır (153).
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Kistik fibrozisli hastalarda dinlenme enerji harcaması sağlıklı yaşıtlarından
daha yüksekken, hastalığın patofizyolojisine bağlı iştah ve tat duyusu azalmıştır (169).
KF’de genotip ve fenotip hastalar arasında çok değişken olduğu için, hastaların günlük
enerji gereksinimi de oldukça farklıdır. Rehberlerde KF’li hastalar için önerilen günlük
enerji gereksinimi RDA’nın %120-150’si veya RDA’nın %110-200’ü olarak
belirtilmiştir (3, 28, 33). Güncel rehberde (28) hastaların çoğunluğunda RDA’nın
%120-150’si kadar günlük enerji alımının yeterli olduğu belirtildiği için, bu çalışmada
hastaların önerilen günlük enerji gereksinimini karşılama oranları, RDA%120 ve
%150’ye göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Buna göre probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi %72,4’ü müdahale sonrası %73,5’i kontrol grubundaki hastaların
müdahale öncesi %80,2’si müdahale sonrası %77’si RDA’ya göre %120 enerji
gereksinimini karşılamıştır. RDA%150’ye göre tüm hastaların günlük enerji
gereksinimini karşılama oranı, müdahale öncesi %61 ve müdahale sonrası %50,1
bulunmuştur. Hastaların tamamında müdahale öncesi ve sonrası RDA%150’ye göre,
önerilen enerji alımını karşılama oranı daha düşüktür (p <0,05). Bu çalışmada
RDA%120’ye göre hastaların önerilen enerji gereksinimini karşılama oranı, Serçe ve
ark. (159) ile Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasından daha yüksekken, Neri ve ark.
(160) ile Sutherland ve ark. (171) çalışmalarından daha düşük çıkmıştır. Bunun nedeni
Neri ve ark. (160) çalışmasında hastaların öğünlerde MCT desteği kullanmasına,
Sutherland ve ark. (171) çalışmasında da hastalarda alınan enerjinin önemli bir
kısmının enerji içeriği yoğun, besin değeri zayıf yiyecek ve içeceklerden sağlanmasına
bağlı olabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda fazla enerji alımına bağlı obezite oranının arttığı
(%10-15) ve bu durumun hastalarda yaş artışı ile diyabet, metabolik sendrom ve
kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturduğu, obezitenin pulmoner işlevleri
olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada da vücut ağırlığı Z skoruna göre
hastaların %18.2’sinin hafif kilolu olduğu saptanmıştır. Bu nedenle yeni diyet
yaklaşımı olarak hastalarda enerji içeriği yüksek diyet yerine, vücut ağırlığı ve BKİ
için normal kabul edilen değerleri koruyacak enerji alımının hedeflenmesi gerektiği
belirtilmektedir (169, 171).
Literatürdeki çalışmalarda (16, 54, 137, 141, 142, 144, 172) KF’li hastalarda
çoğunlukla tek suş içeren probiyotik desteği 1-12 ay arasında kullanılmıştır. Bu
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çalışmalarda probiyotiklerin günlük besin alımına etkisine yönelik veri yoktur ve
araştırılmaya açık bir alandır. Bu durum dikkate alınarak hastalarda müdahale süresi
en az 6 ay, probiyotik ve prebiyotiğin birlikte bulunduğu sinbiyotiklerin etkisinin
çalışılması yararlı olabilir. Bu çalışmada müdahale öncesi ve sonrası günlük ortalama
enerji alımı ile önerilen enerji gereksinimini karşılama oranı, probiyotik grubu ve
kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir farklılık göstermediği için, KF’li
hastalarda probiyotik desteğinin günlük enerji alımına etkisi gösterilememiştir. Bunun
nedeni araştırmaya alınan hastaların yaş aralığının geniş olmasına bağlı olabilir, çünkü
hastaların ilerlemiş yaşına bağlı akciğerdeki geri dönüşsüz hasarın şiddeti de
probiyotik desteğinin günlük enerji alımına etkisinin belirlenmesini azaltabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda önerilen karbonhidrat gereksinimi, enerjinin %4045’ini karşılamalıdır (3, 28, 33). Bu çalışmada hastalarda diyet ve beslenme destek
ürünü ile alınan karbonhidratın enerjiyi karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda %49,1 ve %46,8 kontrol grubunda %47,6 ve %47,7’dir.
Hastalarda günlük alınan enerjinin karbonhidrattan gelen oranı, önerilene göre üst
sınırdadır ve müdahale öncesi 14-18 yaş grubundaki hastalarda alınan enerjinin
karbonhidrattan gelen oranı, diğer yaş gruplarından daha yüksektir (p <0,05 Bkz.
Tablo 4.10., Tablo 4.11.). Hastalarda önerilen günlük karbonhidrat gereksinimini
karşılama oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda %109,1 ve
%103,9 kontrol grubunda %105,6 ve %106 olarak benzerdir ve tüm hastalarda
karbonhidrat için önerilen alım düzeyi karşılanmıştır. Serçe ve ark. (159) çalışmasında
diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin karbonhidrattan gelen oranı, %46,9
olarak bulunmuştur. Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasında diyet ile alınan enerjinin
karbonhidrattan gelen oranı %51 çıkmış, ancak hastalarda yaş artışı ile karbonhidrat
alımının hafif azaldığı saptanmıştır. Neri ve ark. (160) çalışmasında hastaların
tamamında diyet ile alınan enerjinin karbonhidrattan gelen oranının yüksek olduğu,
yaş grupları arasındaki fark anlamlı bulunmasa da adölesan grubundaki hastalarda bu
oranın daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Sutherland ve ark. (171) çalışmasında
hastalarda enerji içeriği yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yoğun
tüketimine bağlı olarak karbonhidrat alımının önerilenden yüksek olduğu ve yaş artışı
ile bu durumun daha belirgin olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada da Sutherland ve
arkadaşlarının çalışma bulgularına benzer olarak hastalarda alınan karbonhidrat
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içeriğinin çoğunluğunu ekmek, makarna ve pilav oluştururken, çikolata ve soğuk
çayın da en yaygın tüketilen besin değeri düşük, enerji ve karbonhidrat içeriği yüksek
besinler olduğu saptanmıştır. Literatür ve bu çalışmanın verilerine göre KF’li
hastalarda diyetin karbonhidrat içeriği, önerilenden daha yüksektir ve yaş artışı ile
şekerli içecekler, paketlenmiş atıştırmalıklar, fırınlanmış besinler, besinlere eklenen
şeker içerikli soslar gibi karbonhidrat içeriği yüksek besinlere eğilim artmıştır. KF’li
hastalarda yaş artışı ile bozulmuş glukoz toleransı ve KFBD insidansının da arttığı
bilinmektedir (3, 28, 33). Bu durum hastalarda diyet ile alınan enerjinin makro besin
ögesi dağılımına ve alınan besinin makro besin ögesi içeriğine yönelik farkındalık
geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Kistik fibrozisli hastalarda önerilen protein gereksinimi, enerjinin %20’sini
karşılamalı ve diyetin protein içeriğinin %50’si hayvansal protein olmalıdır (3, 28, 33,
152). Bu çalışmada hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan proteinin
enerjiyi karşılama oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda
%14,4 ve %15, kontrol grubunda %14,2 ve %14’dür. Hastalarda önerilen günlük
protein gereksinimini karşılama oranı, probiyotik grubunda %71,9 ve %72,5 kontrol
grubunda %71,1 ve %71,1 olarak benzerdir, hastaların tamamında müdahale öncesi ve
sonrası protein için önerilen alım düzeyine ulaşılamamıştır. Ancak alınan hayvansal
proteinin önerilen gereksinimi karşılama oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda %123,7 ve %124,2 kontrol grubunda %123,9 ve %118,3 olup,
tüm hastalarda hayvansal protein için önerilen alımın karşılandığı bulunmuştur. Serçe
ve ark. (159) yaptığı çalışmada hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan
proteinin enerjiyi karşılama oranı %14,5 toplam proteinin hayvansal protein oranı
%66,2 olarak bulunmuş ve bu çalışma ile benzer çıkmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda
(160, 170, 171) da diyet ile alınan proteinin enerjiyi karşılama oranı %12-15 arasında
değişmektedir. Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasında hastalarda yaş artışı ile protein
alımının arttığı saptanmıştır. Neri ve ark. (160) çalışmasında da hastaların
çoğunluğunun önerilen protein gereksinimini karşılamak için beslenmelerine ek olarak
protein desteği (toz formunda saf protein modülü) kullandığı belirtilmiştir.
Literatürdeki veriler ile uyumlu olarak bu çalışmada da KF’li hastalarda rehberlerin
önerdiği protein gereksinimine ulaşılamamıştır, bu durum hastalarda önerilen diyete
uyumun yeterli olmadığını gösterir. Proteinler, vücuttaki metabolik işlevlerin
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gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin yapısında bulunur ve vücut proteinlerinin
oluşması için temel kaynak, besinlerde bulunan proteinlerdir. Bu nedenle sağlıklı
büyüme için yeterli miktarda proteinin düzenli alınması zorunludur (173). KF’li
hastalarda ideal büyüme potansiyeline ulaşmanın, sağlıklı yaşıtlarından daha güç
olduğu bilinen bir gerçektir ve bu durum hastalarda diyette protein kaynağı olan et
ürünleri, süt ürünleri, yumurta ve kurubaklagillerin tüketiminin artırılmasına dikkat
çekilmesi gerektiğini göstermiştir. Ayrıca KF’li hastalar için bir diğer protein kaynağı
da beslenme destek ürünleridir, protein içerikleri standart ürünlerde 200 mL’de 6-10
g, enerji ve protein içeriği yüksek ürünlerde 200 mL’de 15-20 g arasındadır ve tamamı
süt proteinidir. Bu nedenle beslenme destek ürünü kullanması gereken hastalarda,
protein içeriği yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi önemlidir. Bu çalışmada
hastaların %63,9’unun beslenme destek ürünü kullanımı ile protein alımının 12-18
g/gün olduğu bulunmuştur.
Kistik fibrozisli hastalarda önerilen yağ gereksinimi, enerjinin %35-40’ını
karşılamalıdır (3, 28, 33). Bu çalışmada hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile
alınan yağ sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda %36,3 ve %39
kontrol grubunda %38,4 ve %38’dir. Hastalarda önerilen günlük yağ gereksinimini
karşılama oranı probiyotik grubunda %103,8 ve %110,8 kontrol grubunda %109,8 ve
%109,2 olup, tüm hastalarda yağ için önerilen alım sağlanmıştır. Serçe ve ark. (159)
yaptıkları çalışmada da hastalarda enerjinin yağdan gelen oranı %37,5 çıkmıştır. Bu
çalışmada hasta ile ilgilenen yakınlarının KF hastalığı ve yağ kaybı konusunda bilinçli
olduğu gözlenmiş, görüşmelerde hasta yakınlarının okul öncesi dönemde olan
çocuğun dışkısını kontrol ettikleri ve yağlı dışkılama sonrasında çocuğun
öğünlerindeki yağı artırdıkları saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda (160, 170,
171) da hastalarda alınan enerjinin yağdan gelen oranı, %34-38 arasında
değişmektedir. Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasında hastalarda yaş artışı ile yağ
alımının arttığı saptanırken, Neri ve ark. (160) çalışmasında hastaların çoğunluğunun
önerilen yağ gereksinimini karşılamak için öğünlerde ek olarak MCT desteği
kullandığı belirtilmiştir. Karbon sayısı 6-12 olan orta zincirli yağ asitleri (kaproik asit,
kaprilik asit, kaprik asit ve laurik asit) portal venden şilomikronlara bağlanmadan
emildikleri için, uzun zincirli yağ asitlerine göre daha hızlı hidrolize edilir (174).
Rehberlerde (28, 33) KF’li hastalarda yağ kaynağı olarak MCT kullanımı rutinde
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önerilmemekle birlikte, PERT’e rağmen malabsorpsiyonun devam etmesi ve ağırlık
kazanımının yetersiz olması durumunda MCT içeren beslenme desteklerinin
kullanılması önerilmektedir. Ayrıca orta zincirli yağ asitlerinin başka yararları da
bulunmaktadır, örneğin diyabetli hastalarda MCT’lerin uzun zincirli yağ asitlerine
kıyasla pankreasta glukoz aracılı insülin salınımını daha az uyardığı, postprandiyal
glukozu azalttığı ve insülin duyarlılığını artırdığı belirtilmiştir (174, 175). Bu nedenle
KFBD gelişmiş hastalarda diyete eklenen MCT desteği yararlı olabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda diyet ile alınan yağın türü de önemlidir. Alınan
yağın yağ türleri arasındaki dağılımı bir birim doymuş yağ, bir birim çoklu doymamış
yağ ve bir buçuk birim tekli doymamış yağ (1:1:1.5) olmalıdır (126). Pankreas
yetmezliği olan hastalarda elzem yağ asitlerinin (α-linolenik asit, linoleik asit)
eksikliği yaygındır ve hastalarda büyüme geriliği, dermatit, saç dökülmesi,
trombositopeni, kemik mineral yoğunluğunda azalma, pulmoner işlevlerde bozulma
ile ortaya çıkabilir. Bazı çalışmalarda diyet ile elzem yağ asidi desteğinin akciğer
işlevlerini geliştirebileceği belirtilmiştir. Kistik Fibrozis Derneği de vücut ağırlığı
artışının yetersiz olduğu hastalarda elzem yağ asidi eksikliğinin tedavi edilmesini
önermektedir (3, 33, 35). Bu çalışmada diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan yağın
yağ asidi türünün önerilen gereksinimi karşılama oranları, sırasıyla müdahale öncesi
ve sonrası elzem yağ asitlerinden α-linolenik asit için (probiyotik grubu %136,4 ve
%135,1 kontrol grubunda %140,3 ve %136,6), linoleik asit için (probiyotik grubu
%108 ve %128,7 kontrol grubunda %109,3 ve %125,2), doymuş yağ için (probiyotik
grubu %169,8 ve %142,5 kontrol grubu %148,8 ve %142,9), çoklu doymamış yağ için
(probiyotik grubu %65,4 ve %73,8 kontrol grubu %64,9 ve %69,6) ve tekli doymamış
yağ için (probiyotik grubu %86,2 ve %90,7 kontrol grubu %96,2 ve %87,4) olarak
çalışma grupları arasında benzer bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.12.). Hastaların müdahale
öncesi %97.2’sinin müdahale sonrası %86.1’inin önerilene göre doymuş yağ alımının
fazla olduğu, hastaların müdahale öncesi %25’inin müdahale sonrası %27,7’sinin αlinolenik asit alımının ve müdahale öncesi %38,8’inin müdahale sonrası %19,4’ünün
de linoleik asit alımının önerileni karşılayamadığı saptanmıştır. Sutherland ve ark.
(171) çalışmasında hastalarda diyet ile alınan yağın daha çok hızlı hazır atıştırmalık
besinlerden sağlandığına, bu nedenle diyetin yağ örüntüsünün önerilenden uzak
olduğuna dikkat çekilmiştir. Diyetle alınan toplam enerjinin %10’dan fazlasının
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doymuş yağlardan sağlanmasının, kalp-damar hastalıkları için risk etmeni olduğu
bilinmektedir (126). Güncel rehberde KF’li hastaların diyet yönetiminde özellikle
zeytinyağı ve sert kabuklu meyve yağlarına öncelik verilmesi, avokado ve soğuk su
balıklarının tüketiminin artırılması önerilmektedir (28). Bu öneride yer alan avokado
meyvesinin ülkemizde sınırlı miktarda üretilmesi nedeniyle KF’li hastalarda kullanımı
yaygın değildir. Avokado meyvesinin yağ oranı %10-15, yağ asidi örüntüsünün
%67,1’i tekli doymamış yağ, %14,5’i çoklu doymamış yağ ve %14,5’i doymuş yağ
asitlerinden oluşmuştur (176). Avokado ile benzer yağ asidi örüntüsüne sahip olan ve
ülkemizde daha yaygın bulunan cevize hastaların diyetinde öncelik verilmesi ve
tüketiminin artırılması teşvik edilebilir, ancak pahalı olması nedeniyle hastaların
diyetinde yaygın bulunmamaktadır.
Kistik fibrozisli hastalarda önerilen posa gereksinimi, sağlıklı yaşıtları ile
aynıdır. Ancak güncel rehberde posa alımının şişkinlik ve doygunluğa bağlı hastaların
besin alımını azaltabileceği için, diyetle posa alımının azaltılması önerilmektedir (28).
Buna karşın diyet posasının bağırsakta ve kanda kısa zincirli yağ asitleri düzeyini
yükselterek hem intestinal mikrobiyotayı hem de akciğer mikrobiyotasını olumlu
etkilediğine yönelik bilgi de mevcuttur (41). Ayrıca hastalarda kısa zincirli yağ
asitlerinin katabolizması artarken, sentezinin azaldığı da bilinmektedir (60). Bu
çalışmada hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile önerilen posa gereksinimini
karşılama oranları, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda %101,4
ve %87,2 kontrol grubunda %89,2 ve %84,9 olarak grup içinde ve çalışma grupları
arasında benzer bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.12.). Serçe ve ark. (159) çalışmasında da
hastalarda diyet ve beslenme destek ürünleri ile önerilen posa gereksinimini karşılama
oranının %61,3 olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada müdahale öncesi ve sonrası
hastaların tamamında posa için önerilen alım karşılanmıştır. Hastaların diyetinde posa
içeren besin grupları değerlendirildiğinde sebze ve meyve tüketiminin 219,8 g/gün ve
kurubaklagil tüketiminin 138,7 g/gün olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.9.). Diyet
posasının prebiyotik özelliği ile bağırsakta hem yararlı mikroorganizmaların
metabolizmasını arttırması, hem de yararlı mikroorganizmalar tarafından fermente
edilerek anti inflamatuvar özellikteki kısa zincirli yağ asitlerinin sentezlenmesine katkı
sağlaması nedeniyle, KF’li hastaların diyet yönetiminde posa için önerilen alım
sağlanmalıdır.
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Kistik fibrozisli hastalarda pankreas yetmezliğine bağlı yağda çözünen A, D, E
ve K vitaminleri eksikliğinin görülme sıklığı %10-35’dir ve D vitamini eksikliği
yaygın olarak güneşe maruziyetten bağımsız gelişmektedir (3, 20, 23, 28, 33). Bu
nedenle hastalarda A, D, E, K vitaminleri gereksinimi, sağlıklı yaşıtlarından daha
yüksektir (Bkz. Tablo 2.2.). Bu çalışmada probiyotik grubundaki hastaların %94,5’i
kontrol grubundaki hastaların tamamı multivitamin desteği kullanmaktadır (Bkz.
Tablo 4.6.). Serçe ve ark. (159) çalışmasında da hastaların %96,4’ünün vitamin desteği
kullandığı, hastalarda diyet, beslenme destek ürünü ve multivitamin desteği ile yağda
çözünen vitaminler için önerilen gereksinimin karşılandığı saptanmıştır. Bu çalışmada
hastaların diyet, beslenme destek ürünü ve multivitamin desteği ile A, D, E, K
vitaminleri alımının önerilen gereksinimi karşılama oranları, sırasıyla müdahale öncesi
ve sonrası A vitamini için (%464,4 ve %441,8), D vitamini için (%798,2 ve %785,9),
E vitamini için (%139,3 ve %138,5) ve K vitamini için (%29,2 ve %29,3) olarak
bulunmuştur. Yağda çözünen vitaminlerin önerilen gereksinimi karşılama oranları,
müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında
anlamlı bir fark göstermemiştir (Bkz. 4.13.). Hastaların tamamında müdahale öncesi
ve sonrası A ve D vitaminleri gereksinimini karşılama oranları yüksekken, K vitamini
gereksinimini karşılama oranı oldukça düşüktür. Bu çalışmada A ve D vitamini
gereksinimini karşılama oranının yüksek çıkması, güncel rehberde (28) KF’li
hastalarda yağda çözünen vitaminler için önerilen günlük alım düzeylerinin alt sınırına
göre analiz edilmesi nedeniyle olmuştur (Bkz. Tablo 2.2.). Ancak buna rağmen K
vitamini gereksinimini karşılama oranının düşük olması, hastalarda K vitamininden
zengin koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketiminin yetersiz olması ve KF hastalığına
özgü multivitaminlerin içeriğinde bulunan K vitamini miktarının (1 mg/kapsül)
hastalara önerilenden (5-10 mg/gün) daha düşük olmasından kaynaklanmıştır. KF’li
hastalarda K vitamini yetersizliğine neden olan diğer etmenler, uzun süreli antibiyotik
kullanımı ve kistik fibrozise bağlı karaciğer hastalığıdır. Diyetle alım düzeylerinin
yeterliliği, biyokimyasal parametreler ile de değerlendirilmektedir. Hastalarda
multivitamin desteğine rağmen serum D ve K vitamini düzeylerinin sıklıkla normalin
altında olduğu belirtilmiştir (3, 177). Bu sonuçlar hastalarda diyet ile alınan vitamin
içeriğinin ve yeterli miktarda rutin vitamin desteğinin önemli olduğunu
doğrulamaktadır.
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5.3. Antropometrik Ölçümlere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Kistik fibrozisli hastalarda son 10 yılda beslenme durumu yeterli olan hasta
oranı artmakla birlikte malnütrisyon, hala devam eden bir sorundur. Kistik Fibrozis
Derneği’nin raporunda KF’li çocukların BKİ persentiline göre %10-15’inin, erişkin
hastaların BKİ değerine göre %9,4’ünün zayıf olduğu belirtilmiştir (31-34). Hastalarda
yaşamın erken döneminde beslenme durumunun yeterli olmasını sağlamak, akciğer
işlevlerini korumak için önemlidir. Hastalarda 0-2 yaş döneminde boya göre vücut
ağırlığının >%50. persentil olmasının, 6-15 yaş arasında akciğer işlevinin daha iyi
olması ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Dört yaş grubu hastalarda da yaşa göre ağırlık
persentilinin hem boy uzunluğu ve gelişim hızında artış, hem de 18 yaşa kadar
pulmoner alevlenmelerin daha az olması ve yaşam süresinde artış ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca KF’li çocuk ve adölesanlarda boy uzunluğunun akciğer hacmi ile
ilişkili olduğu ve genel sağlığı yansıtan önemli bir gösterge olduğu da bildirilmiştir (3,
28, 33, 35). İki yaş üstü hastalarda beslenme durumunun yeterli olması için BKİ ≥50.
persentil olması hedeflenmelidir (3, 28, 35).
Bu çalışmada vücut ağırlığı Z skoruna göre müdahale öncesi ve sonrası 6-10
yaş arası hastaların %18,2’sinin malnütrisyonlu, %18,2’sinin de hafif kilolu olduğu
saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.15.). Serçe ve ark. (159) yaptığı çalışmada da vücut ağırlığı
Z skoruna göre 2-10 yaş arası hastaların %10,1’inin malnütrisyonlu, %6,6’sının da
hafif kilolu olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada malnütrisyon oranının önceki
çalışmadan yüksek çıkması, hastaların yaş ortalamasının daha yüksek olmasına bağlı
olabilir. Neri ve ark. (160) çalışmasında hastalarda yaş artışı ile vücut ağırlığı Z
skorunun azaldığı saptanmıştır. Sutherland ve ark. (171) çalışmasında KF’li hastaların
vücut ağırlığı Z skorunun, sağlıklı kontrol grubundaki hastalardan anlamlı derecede
daha düşük olduğu bulunmuştur. Calvo-Lerma ve ark. (170) çok merkezli
çalışmasında vücut ağırlığı Z skoruna göre hastaların %33,5’inin zayıf olduğu
belirtilmiştir. Bu çalışmaların aksine başka bir çalışmada 2-19 yaş arası hastaların son
20 yılda yaşa göre vücut ağırlığı persentilinin %25’den %50’ye ulaştığı, fazla kilolu
ve obez hasta oranının (%10-15) da artış gösterdiği bildirilmiştir (169). KF’li
hastalarda hafif kilolu ve obez hasta oranının artması, kullanımı giderek artan kistik
fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyici modülatör tedavilerin hastalarda ağırlık
kazanımına olumlu etkisinin göstergesi olabilir. Mutasyon türüne bağlı geliştirilen bu
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modülatör ilaçlar, hatalı üretilen KFTR proteininde kısmi düzelme sağlayarak
hastalığın semptomlarını azaltır, pulmoner işlevleri artırır ve kullanımından 24-48
hafta sonra BKİ Z skorunda artış sağlar (178, 179). Bu çalışmada modülatör ilaç
kullanan hasta bulunmadığı için, hafif kilolu olan hastalarda (%18,2) mutasyon türüne
bağlı fenotipin daha hafif olduğu düşünülmüştür. Ancak KF’li hastalarda hem
malnütrisyonun hem de obezitenin akciğer işlevlerini ve akciğer nakli sonrası
mortaliteyi olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Bu durum diyet tedavisinde hastalarda
ağırlık

kazanımının

kas

dokusunu

artırmaya

yönelik

olması

gerektiğini

göstermektedir.
Bu çalışmada kontrol grubundaki hastalarda müdahale sonrası vücut ağırlığı Z
skoru, müdahale öncesine göre armıştır. Ancak müdahale öncesi ve sonrası vücut
ağırlığı Z skorunda, hem grup içinde hem de çalışma grupları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Yapılan 5 farklı klinik çalışmada da KF’li hastalarda probiyotik
desteğinin vücut ağırlığı artışına etkisinin plasebodan farklı olmadığı belirtilmiştir (9,
52, 141, 142, 180). Cochrane veri tabanında da probiyotik desteğinin KF’li hastalarda
vücut ağırlığı üzerine etkisini göstermek için mevcut verilerin yetersiz olduğu
bildirilmiştir (137). Yapılan çalışmalarda probiyotik desteğinin vücut ağırlığındaki
değişime etkisinin gösterilememesi, çalışmaya alınan hastaların kliniğinin stabil ve
beslenme durumunun iyi olmasına bağlı olabilir. Çünkü akut ya da kronik pulmoner
enfeksiyonlar iştahı azaltır, beslenme durumunu ve vücut ağırlığını olumsuz etkiler.
Bu süreçte vücut ağırlığındaki değişim, verilen tedaviye duyarlıdır ve tedavinin
etkinliğini gösterebilir (84). Ayrıca çalışmalardaki hasta sayısı (n= 10-77) ve müdahale
süresi (1-12 ay) de probiyotiklerin, vücut ağırlığındaki değişime etkisinin
belirlenememesine katkı sağlamış olabilir.
Bu çalışmada boy uzunluğu Z skoruna göre müdahale öncesi ve sonrası
hastaların %8,3’ünün bodur olduğu, hastaların %30,6’sının müdahale öncesi,
%25’inin de müdahale sonrası kısa boylu olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.16.).
Serçe ve ark. (159) yaptığı çalışmada hastaların %21’inin bodur, %33,3’ünün kısa
boylu olduğu saptanmıştır. Neri ve ark. (160) çalışmasında hastalarda yaş artışı ile boy
uzunluğu Z skorunun azaldığı belirtilmiştir. Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasında
boy uzunluğu Z skoruna göre hastaların %33,5’inin kısa boylu olduğu bulunmuştur.
Bu bulguların aksine Sutherland ve ark. (171) çalışmasında ise KF’li hastaların boy
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uzunluğu Z skorunun normal aralıkta olduğu, KF’li hastalar ve sağlıklı kontrol grubu
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Litvin ve ark. (169) çalışmasında
da son 20 yılda hastaların boy uzunluğu persentilinin %25’den %40’a ulaştığı
belirtilmiştir. Ayrıca akciğerdeki hasarı azaltmaya yönelik yeni gelişen ilaç
tedavilerinin hastalarda beslenme durumunu ve boy uzamasını olumlu etkilediği de
bilinmektedir (35). Literatürde de KF’li hastalarda probiyotik desteğinin boy
uzamasına etkisini değerlendiren 3 klinik çalışma bulunmaktadır. del Campo ve ark.
(141) çalışmasında hastalara 6 ay süresince L. reuteri probiyotik desteği verilmiş, de
Freitas ve ark. (172) çalışmasında hastalara 3 ay süresince sinbiyotik (L. paracasei, L.
rhamnosus, L. acidophilus, B. lactis, fruktooligosakkarit) desteği verilmiş, Van
Biervliet ve ark. (142) çalışmasında da hastalara 4 ay süresince probiyotik (L.
rhamnosus, B. lactis) karışımı verilmiştir. Bu çalışmaların sonunda kullanılan
probiyotik suşlarının boy uzaması üzerine etkisinin, anlamlı düzeyde olmadığı
belirtilmiştir. Cochrane veri tabanında da probiyotik desteğinin KF’li hastalarda boy
uzaması üzerine etkisini göstermek için mevcut verilerin yetersiz olduğu bildirilmiştir
(137). Bu çalışmada da literatürdeki verilere benzer olarak L. rhamnosus GG
probiyotik desteği verilen hastaların boy uzunluğu Z skorunda anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Çalışmalarda probiyotik desteğinin boy uzaması üzerine etkisinin
gösterilememesi, boy uzunluğunun çok yavaş değişkenlik göstermesine bağlı
müdahale sürelerinin (3-6 ay) iki değer arasındaki farkı göstermek için yetersiz
kalmasına bağlı olabilir. Bununla birlikte boy uzamasındaki gerilik, kronik
malnütrisyon göstergesidir ve bu çalışmadaki hastaların önemli bir kısmında gelişme
geriliği olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada BKİ Z skoruna göre müdahale öncesi ve sonrası hastaların
%2,7’sinin çok zayıf olduğu, hastaların %22,3’ünün müdahale öncesi %25’inin de
müdahale sonrası zayıf olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.17.). Serçe ve ark. (159)
çalışmasında BKİ Z skoruna göre hastaların %6,2’sinin çok zayıf, %15’inin zayıf
olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada zayıf hasta oranının önceki çalışmadan yüksek
olması, hastaların yaş ortalamasının daha yüksek olmasına bağlı olabilir. Çünkü
adölesan dönemde pubertede gecikme ve büyüme hızında yavaşlama daha belirgindir.
Bu çalışma bulgularına benzer olarak Timurağaoğlu L. (181) çalışmasında BKİ
persentiline göre KF’li hastaların %30,8’inin zayıf olduğunu belirtmiştir. Neri ve ark.
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(160) çalışmasında okul çağı dönemindeki KF’li hastaların %35,3’ünün, adölesan
hastaların %33,3’ünün BKİ Z skoruna göre zayıf olduğu ve hastalarda yaş artışı ile
BKİ Z skorunun azaldığı belirtilmiştir. Calvo-Lerma ve ark. (170) çalışmasında BKİ
Z skoruna göre hastaların %33,5’inin zayıf olduğu bulunmuştur. Bu bulguların aksine
Sutherland ve ark. (171) çalışmasında KF’li hastaların BKİ Z skorunun kontrol grubu
hastalarından daha düşük olmakla birlikte, aralarındaki farkın anlamlı olmadığı
saptanmıştır. Litvin ve ark. (169) çalışmasında da son 20 yılda KF’li hastalarda BKİ
ortanca değerinin erkek hastalarda 20’den 23’e, kız hastalarda 20’den 22’ye yükseldiği
ve hastalarda BKİ persentilinin %40’dan %60’a ulaştığı belirtilmiştir. Ayrıca BKİ
değerine göre KF’li çocukların %9,5-15’inin, yetişkin hastaların %19-25’inin fazla
kilolu olduğuna dikkat çekilmiştir. Bir diğer açıdan Sullivan ve ark. (35) derlemesinde
de büyüme hızı yavaşlamış bodur hastalarda, beslenme durumu yetersiz olmasına
rağmen BKİ değerinin yüksek çıkacağı ve beslenme durumunda yanlış pozitif tahmine
neden olabileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmada da hastalardaki malnütrisyon oranının
vücut ağırlığı Z skoruna göre %18,2 ve boy uzunluğu Z skoruna göre % 8,3
bulunurken, BKİ Z skoruna göre daha düşük (%2,7) olması, bu veriyi
doğrulamaktadır. Özellikle malnütrisyon tanımlanan KF’li hastalarda hedeflenen BKİ
değerine kas kütlesini artırarak ulaşmanın, akciğer işlevlerinde artış ile yakın ilişkili
olduğu bildirilmiştir (182). Literatürdeki mevcut bilgiler doğrultusunda KF’li
hastalarda beslenme durumunun saptanması için vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ
ölçümleri birlikte kullanılmalıdır. Hastalarda viseral yağ dokusu artışını önleyen ve
kas kütlesi artışını destekleyen diyet yaklaşımlarına öncelik verilmelidir. Bu kapsamda
viseral yağ dokusunu artıran besin değeri düşük, enerji içeriği yüksek şekerli besinlerin
diyet ile alımının günlük alınan toplam enerjinin %10’unu aşmamasına (126) dikkat
edilirken, diyet ile alınan proteinin enerjiyi karşılama oranı ve hayvansal protein
oranının önerilen aralıkta olması sağlanmalıdır.
Bu çalışmada müdahale öncesi ve sonrası BKİ Z skorunda, probiyotik grubu
ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Literatürde de
KF’li hastalarda probiyotik desteğinin BKİ üzerine etkisini değerlendiren 5 klinik
çalışma bulunmaktadır (9, 141, 142, 144, 172). Bu çalışmalarda müdahale süresi 1-12
ay arasındadır. Kullanılan probiyotik ürünler tek tür probiyotik suşu, sinbiyotik veya
probiyotik bakteri karışımından oluşmuştur. Çalışmalarda tüketilen probiyotik dozları
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108-1011 kob/gün arasındadır. Bu çalışmalarda probiyotik desteğinin BKİ üzerine
etkisinin plasebodan farklı olmadığı belirtilmiştir. Cochrane veri tabanında da
probiyotik desteğinin KF’li hastalarda BKİ üzerine etkisini göstermek için mevcut
verilerin yetersiz olduğu bildirilmiştir (137). KF’li hastalarda probiyotik desteğinin
BKİ üzerine etkisinin gösterilememesi çalışmaya alınan hastaların yaş aralığının geniş
olmasına, hastalarda kullanılan antibiyotik tedavilerinin farklı olmasına, hastalığa
neden olan mutasyon türlerine ve tedavide kullanılan probiyotik suşuna bağlı olabilir.
Ayrıca probiyotikler disbiyotik mikrobiyotada etkinlik gösteremeyebilir (41), bu
nedenle hastaların bağırsak mikrobiyotasının probiyotiğe yanıtının değerlendirilmesi
için fekal metabolomik, metagenomik ve proteomik analizlerin yapılması,
probiyotiklerin etkinliğini göstermeye katkı sağlayabilir.
5.4. Akciğer İşlevleri, Balgam ve Gaita Kültürü ile Biyokimyasal
Ölçümlere İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Kistik

fibrozisli

hastalarda

%FEV1

değeri,

hastalığın

seyrinin

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir ölçüttür. Büyük hava yollarındaki
obstrüksiyonun şiddetini göstermektedir. KF’li hastaların %FEV1 değerinde yıllık %13 azalma gözlenmektedir (20, 34, 156). Bu çalışmada probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi ve sonrası %33,3’ünün, kontrol grubundaki hastaların müdahale
öncesi %20’sinin müdahale sonrası %10’unun solunum yollarında orta derecede
obstrüksiyon saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.19.).
Literatürde KF’li hastalarda probiyotik desteğinin %FEV1 değerine göre
akciğer işlevine etkisini değerlendiren 5 farklı klinik denemede probiyotik grubundaki
hastalarda %FEV1 değeri, plasebo grubundaki hastalardan daha yüksek olsa da
aralarındaki fark, klinik olarak anlamlı bulunmamıştır (9, 16, 19, 94, 142, 144). Bu
çalışmada da müdahale öncesi ve sonrası hastaların %FEV1 değeri grup içinde ve
çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermediği için, probiyotik desteğinin
KF’li hastalarda akciğer işlevine etkisi gösterilememiştir (Bkz. Tablo 4.18., p >0,05).
Çalışmaya alınan hastaların genelinin %FEV1 değerinin normal olması, hastaların
ilerlemiş yaşına bağlı akciğerdeki geri dönüşsüz hasarın şiddeti ve bazı hastalarda
kronik P. aeruginosa kolonizasyonu olması, probiyotiklerin %FEV1 değerine etkisinin
belirlenmesini güçleştirmiş olabilir.
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Kistik fibrozisli hastaların alt solunum yollarının karmaşık çoklu-mikrobiyal
mikroorganizmalarla kolonize olduğu belirtilmektedir. Hastaların akciğerlerinde en
erken H. influenzae ardından S. aureus kolonizasyonu görülürken, yaş artışı ile P.
aeruginosa baskın olur (21). Daha önce yapılan çalışmada hastaların %31,3’ünün
balgam kültüründe MRSA, %19,3’ünde P. aeruginosa ve %9,6’sında her iki patojenin
birlikte bulunduğu saptanmıştır (159). Benzer şekilde Timurağaoğlu L. (181)
çalışmasında hastaların %19,1’inin balgam kültüründe P. aeruginosa üremesi olduğu
belirtilmiştir. Bu çalışmada da probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi ve
sonrası %26,7’sinde, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %54,6’sının
müdahale sonrası %45,5’inin balgam kültürlerinde MSSA/MRSA’ya ek olarak P.
aeruginosa/H. influenzae/S. maltophilia üremesi veya kolonizasyonu saptanmıştır
(Bkz. Tablo 4.20.). Müdahale öncesi ve sonrası hastaların balgam kültürleri, grup
içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir. Di Nardo ve ark.
(16) çalışmasında da 6 ay süre ile L. reuteri ATCC55730 (1x1010 kob/gün) probiyotik
desteği verilen KF’li hastaların balgam kültürünün, plasebo alan hastalardan anlamlı
bir farklılık göstermediği belirtilmiştir. Bu bulgulara göre KF’li hastalarda probiyotik
desteğinin, akciğer mikrobiyotasını kısmi temsil eden balgam mikrobiyotasına yeterli
düzeyde etki etmediği söylenebilir. Bu nedenle hastalarda kolonizasyon gelişmeden
önce

verilecek

probiyotik

desteğinin,

kolonizasyonu

önlemedeki

etkisinin

araştırılması önerilebilir.
Kistik fibrozisli hastalarda intestinal inflamasyon, hastalığın belirgin bir
özelliğidir. Hastalarda özellikle pankreas yetmezliği olanlarda, fekal kalprotektin
değerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Fekal kalprotektin, intestinal inflamasyonun
iyi bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Fekal kalprotektin düzeyi sıklıkla intestinal
inflamasyonda yükselmekle birlikte, diyet ile posa alımının yetersiz olması, proton
pompa inhibitörlerinin kullanımı, fiziksel aktivite düzeyinin düşük olması, sigara
kullanımı ve obeziteye bağlı değişen bağırsak mikrobiyotası da fekal kalprotein
düzeyinin yükselmesine neden olmaktadır (183). Bazı çalışmalarda KF’li hastalarda
%FEV1 ve BKİ değerlerinin fekal kalprotektin düzeyi ile ters ilişkili olabileceği
belirtilmiştir (2, 31, 45, 57, 91). Bu çalışmada da probiyotik grubundaki hastaların
müdahale öncesi %33,3’ünün müdahale sonrası %44,4’ünün, kontrol grubundaki
hastaların müdahale öncesi %66,6’sının müdahale sonrası %61,1’inin fekal
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kalprotektin düzeyi yüksek bulunmuştur. Hastalarda yapılan diğer çalışmalarda da (1,
91, 142) bu oran, benzer (%61-66) bulunmuştur. Bu çalışmada fekal kalprotektin
düzeyinin yüksek çıkması hastalarda tanımlanmamış inflamasyona, bazı hastaların
hafif kilolu (%18,2) olmasına ve bazı hastaların da (%8,3) proton pompa inhibitörü
kullanmasına bağlı olabilir. Çalışmada hastaların müdahale öncesi ve sonrası ölçülen
fekal kalprotektin değeri ile %FEV1 ve BKİ ölçümleri arasında anlamlı bir ilişki
gösterilememiştir.
Bu çalışmada probiyotik grubundaki hastaların fekal kalprotektin ortalaması
probiyotik desteği sonrasında azalmıştır, ancak bu azalma anlamlı düzeye
ulaşmamıştır (p >0,05 müdahale öncesi 151,1 mcg/g ve müdahale sonrası 137,2 mcg/g
Bkz. Tablo 4.21., Şekil 4.1.). Müdahale öncesi ve sonrası fekal kalprotektin
ortalamasında probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında da anlamlı bir fark
bulunamamıştır (kontrol grubu müdahale öncesi 170,2 mcg/g ve müdahale sonrası
183,6 mcg/g Bkz. Şekil 4.2., Şekil 4.3.). Literatürde KF’li hastalarda probiyotik
desteğinin fekal kalprotektin üzerine etkisini değerlendiren 6 klinik çalışma
bulunmaktadır. Bruzzese ve ark. (2) çalışmasında 4 hafta süre ile L. rhamnosus GG
(5x109 kob/gün) probiyotik desteği verildikten sonra KF’li 10 hastanın çoğunluğunda
fekal kalprotektin düzeyinin azaldığı, ancak hiçbir hastada normal değere düşmediği
belirtilmiştir. Bruzzese ve ark. (1) plasebo kontrollü diğer çalışmasında 4 hafta süre ile
L. rhamnosus GG (6x109 kob/gün) probiyotik desteği alan KF’li 11 hastanın fekal
kalprotektin düzeyi, plasebo alan hastalardan anlamlı olarak daha düşük çıkmıştır.
Fallahi ve ark. (57) çalışmasında 4 hafta süre ile 1x109 kob/gün sinbiyotik (L. casei, L.
rhamnosus, S. thermophilus, L. acidophilus, L. bulgaricus, B. infantis, B. breve,
fruktooligosakkarit) desteği verilen KF’li 24 hastanın fekal kalprotektin düzeyi,
plasebo alan hastalardan anlamlı ölçüde daha düşük çıkmıştır. del Cambo ve ark. (141)
çalışmasında 6 ay süre ile L. reuteri DSM17938 (1x108 kob/gün) probiyotik desteği
alan 15 hastanın fekal kalprotektin düzeyi, plasebo alan hastalardan anlamlı olarak
daha düşük çıkmıştır. Bu çalışmaların aksine Van Biervliet ve ark. (142) çalışmasında
4 ay süre ile 1x1010 kob/gün probiyotik (L. rhamnosus SP1, B. animalis lactis spp.
BLC1) karışımı verilen probiyotik grubundaki 17 hasta ile plasebo grubundaki hastalar
arasında fekal kalprotektin düzeyinde anlamlı bir fark gösterilememiştir. Di Nardo ve
ark. (16) çalışmasında 6 ay süre ile L. reuteri ATCC55730 (1x1010 kob/gün) probiyotik
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desteğinden sonra probiyotik grubundaki KF’li 30 hasta ile plasebo grubundaki
hastalar arasında fekal kalprotektin düzeyinde anlamlı bir fark gösterilememiştir.
Cochrane veri tabanında da probiyotik desteğinin, KF’li hastalarda intestinal
inflamasyonun göstergesi olan fekal kalprotektin düzeyini önemli derecede azalttığı,
ancak bu azalmanın klinik öneminin henüz tam olarak anlaşılamadığı ve araştırılması
gerektiği bildirilmiştir (137). Bu çalışmada da 3 ay süre ile L. rhamnosus GG (6x109
kob/gün) probiyotik desteğinin fekal kalprotektin üzerine etkisinin anlamlı düzeye
ulaşmaması hasta sayısına, tedavide kullanılan probiyotik suşuna, kullanım süresine
bağlı olabilir. Literatürdeki çalışma verilerine göre KF’li hastalarda laktik asit
bakterilerinin karışım olarak kullanılması veya L. reuteri DSM17938 suşunun
kullanılması fekal kalprotektin üzerinde daha etkili olabilir.
Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemlerden biri de
biyokimyasal testlerdir. Bu testlerden en sık kullanılan, plazma proteinlerinin
ölçülmesidir. Plazma proteinleri, viseral proteinin önemli bileşenleridir doku işlevi,
onkotik basınç, enzimatik süreçler ve immün işlevlerin sağlanması için elzemdir (153).
Ayrıca plazma proteinleri, negatif akut faz reaktanıdır ve inflamasyon durumunda
sentezleri azalır (108). Vücutta protein sentezinin azalması, malnütrisyon,
malabsorpsiyon ve protein kaybına yol açan hastalıklar serum total protein düzeyinin
düşmesine neden olmaktadır (153). Bu çalışmada müdahale öncesi serum total protein
düzeyi yüksek hasta oranı, kontrol grubunda (%61,1) probiyotik grubundan (%22,2)
daha yüksektir (p <0,05), ancak müdahale sonrası çalışma grupları arasında anlamlı
bir fark gösterilememiştir (p >0,05 Tablo 4.22.). Çalışmada müdahale öncesi ve
sonrası hiçbir hastanın serum total protein düzeyi düşük bulunmamıştır. Bu sonuca
göre hastalarda PERT’in etkinliğinin yüksek olduğu ve hastalarda diyetle alınan
proteinin dışkı ile kaybının az olduğu söylenebilir. Bir başka olasılık da total protein
artışının gammaglobülin (IgG) düzeyindeki artıştan kaynaklanması olabilir, çünkü
total protein, albümin ve globülinden (alfa, beta, gamma) oluşmaktadır. Hastaların
hiçbirinde albümin düzeyi yüksek değilken, bazı hastaların serum IgG düzeyleri
yüksek bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.22.).
Albümin kanda onkotik basıncı düzenleyen temel proteindir, akut ve kronik
inflamasyonda serum düzeyi hızlı düşmekte ve hastalık şiddetini göstermektedir (108).
Pankreas yetmezliği tanımlanmış KF’li hastaların bağırsak lavajında da albümin
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düzeyinin yüksek olduğu gösterilmiştir (184). Bu çalışmada müdahale öncesi ve
sonrası hastaların tamamının serum albümin düzeyi normal aralıktadır, ancak
müdahale sonrası ölçülen değer müdahale öncesinden daha düşüktür (Bkz. Tablo
4.21.). Bu sonuca göre hastalarda tanı eşiğinin altında olduğu için kolay
tanımlanamayan sessiz inflamasyon olduğu söylenebilir. Müdahale öncesi ve sonrası
serum albümin düzeyinde, probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0,05).
Prealbümin hepatik bir proteindir ve inflamasyonda, protein yıkımına neden
olan durumlarda ve çinko yetersizliğinde serum düzeyi düşmektedir (108). Bu
çalışmada serum prealbümin düzeyi düşük hasta oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve
sonrası kontrol grubunda (%33,3 ve %33,3) probiyotik grubundan (%5,6 ve %16,7)
daha yüksektir (Bkz. Tablo 4.22.). Hastaların diyet ve beslenme destek ürünü ile çinko
alımı yeterli olduğu için, serum prealbümin düzeyi düşük hastalarda tanımlanmamış
sessiz inflamasyon olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada müdahale öncesi ve sonrası serum total protein, albümin ve
prealbümin düzeyinde probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Bu nedenle probiyotik desteğinin plazma proteinlerine etkisi
gösterilememiştir.
Kistik fibrozisli hastalarda akciğer savunmasının yetersizliğine bağlı gelişen
enfeksiyona verilen inflamatuvar yanıt geniş ölçüde akciğerde toplanır. Hastaların
solunum yolunda temel olarak IL-6, IL-8, IL-1β, IL-17 ve TNF-α dahil birçok sitokinin
yüksek düzeyde olduğu rapor edilmiştir. Bu sitokinler akciğer hasarını artırmaktadır,
bu nedenle solunum yolundaki sitokinlerin azaltılması, akciğer işlevinin artışı ile
ilişkilidir (84, 185, 186). Hastalarda gelişen sistemik inflamasyonun da patofizyolojisi
henüz tam anlaşılamamıştır, ancak KF hastalığının komplikasyonları ile ilişkilidir. Bu
komplikasyonların tedavisinde ilk hedef, sistemik inflamasyonun azaltılmasıdır (84).
Proinflamatuvar sitokinler sistemik inflamasyonda da yükselmekte, inflamatuvar yanıt
sırasında artan enerji ve protein gereksinimini karşılamak için kas proteininin yıkımını
artırarak beslenme durumunu, tüm vücut metabolizmasını ve vücut bileşimini
etkilemektedir (84, 108).
Bu çalışmada hastaların serum IgG düzeyi, her iki grupta da müdahale
öncesinde müdahale sonrasından anlamlı olarak daha yüksektir (p <0,05). Probiyotik
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grubundaki hastaların müdahale öncesi %22,2’sinin müdahale sonrası %16,7’sinin,
kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %27,8’inin müdahale sonrası
%16,7’sinin serum IgG düzeyi yüksek bulunmuştur. Hastaların tamamının müdahale
öncesi ve sonrası serum IgM düzeyi normal aralıktadır, ancak her iki grupta da
müdahale sonrası ölçülen değer müdahale öncesinden anlamlı olmasa da daha düşük
bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.21., Tablo 4.22.). Smyth ve ark. (184) çalışmasında da
pankreas yetmezliği tanımlanmış hastaların bağırsak lavajında IgG ve IgM
düzeylerinin, sağlıklı kontrol grubundan yüksek olduğu gösterilmiştir. Başka bir
çalışmada da KF’li hastalarda serum IgG ve IgM düzeyi normal aralıkta iken, sağlıklı
kontrol grubuna kıyasla serum IgM düzeyi yüksek, IgG düzeyi benzer bulunmuştur.
Serum IgM düzeyindeki yüksekliğin, akciğer enfeksiyonlarını ve akciğer hasarının
ilerlemesini yeterince kontrol edemeyen akciğerin immün yanıtına bağlı geliştiği
belirtilmiştir (187). Bazı çalışmalarda KF’li hastalarda dolaşımda artan IL-6
düzeyinin, dolaşımdaki IgG değerinin de yükselmesine neden olduğu belirtilmiştir (82,
109). Diğer bir çalışmada da serum IgG düzeyinin 10 yaş altı KF’li hastalarda
düşükken, 10 yaş üstü hastalarda normal ya da yüksek olduğu ve bu durumun yaş artışı
ile gelişen akciğer hasarına bağlı olduğu rapor edilmiştir (187). Bu çalışmada da
hastaların serum IgG düzeyinin yüksek olması, serum IL-6 düzeyi yüksek hastaların
olmasına ve 10 yaş üstü hastaların çoğunlukta (%77,7) olmasına bağlı olabilir.
Müdahale sonrası serum IgG ve IgM düzeyleri her iki grupta da azalmış, ancak çalışma
grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı için, probiyotik desteğinin KF’li
hastalarda serum IgG ve IgM değerine etkisi gösterilememiştir. Bu durumun nedeni
çalışmaya alınan hastaların mutasyon türlerinin farklı olmasına bağlı klinik bulguların
da farklılık göstermesinden kaynaklanabilir. Sinbiyotik desteği kullanılması klinik
bulgular üzerinde daha etkili olabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda hem akut pulmoner alevlenme sürecinde hem de
kliniğin stabil olduğu dönemde dolaşımdaki IL-6 düzeyi yüksektir, bu yükseklik
antibiyotik ve steroid tedavileri sonrasında normal düzeye düşmektedir. P. aeruginosa
ile kronik enfekte hastaların dolaşımdaki IL-6 düzeyi, P. aeruginosa ile enfekte
olmayan hastalarınkinden daha yüksektir (82, 187). Yapılan 2 farklı çalışmada da
astım tanımlanmış hastalarda ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında plazma ve
serum IL-6 düzeyinin, sağlıklı kontrol grubundan yüksek olduğu ve hastalık şiddeti
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arttıkça IL-6 düzeyinin de yükseldiği gösterilmiştir (188, 189). Bu çalışmada serum
IL-6 düzeyi yüksek hasta oranı, probiyotik grubunda müdahale öncesi (%38,8)
müdahale sonrasından (%50) anlamlı olmasa da daha düşükken, kontrol grubunda
müdahale öncesi (%61,1) müdahale sonrasından (%38,8) anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (p <0,05 Bkz. Tablo 4.22.). Çalışmada serum IL-6 düzeyinin yüksek
olması, bazı hastaların müdahale öncesi ve sonrası (%38,4 ve %34,6) P. aeruginosa
ile enfekte olmasına bağlı olabilir. Çalışmada 3 ay süre ile L. rhamnosus GG (6x109
kob/gün) probiyotik desteği verilen hastalar ile kontrol grubu hastaları arasında
müdahale sonrası ölçülen serum IL-6 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p
>0,05 Bkz. Tablo 4.21.). Bu çalışmanın aksine de Freitas ve ark. (172) yaptıkları
çalışmada 3 ay süre ile her bir probiyotik suşundan 1x108-9 kob/gün içeren sinbiyotik
(L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, B. lactis, fruktooligosakkarit) desteği
verilen KF’li 41 hastanın serum IL-6 düzeyinin, plasebo grubundaki hastalardan
anlamlı olarak daha düşük olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada (190) KF
geliştirilmiş P. aeruginosa ve S. aureus ile enfekte farelere 7 gün süreyle 1x1010
kob/mL L. acidophilus desteği verildiğinde farelerin enfeksiyon ile yükselen serum
IL-6 düzeyi baskılanırken, anti-inflamatuvar IL-10 düzeyinin uyarıldığı ve bu
durumun akciğerde sitotoksisiteyi uyaran bakteriyel enfeksiyonu hafiflettiği
gösterilmiştir. Güncel bir derlemede (191) de sinbiyotik desteğinin inflamatuvar
hastalıklarda serum IL-6 düzeyini anlamlı ölçüde azalttığı belirtilmiştir. Literatürdeki
verilere göre KF’li hastalarda sinbiyotiklerin kullanılması, serum IL-6 düzeyini
düşürmede daha etkili olabilir.
Kistik fibrozisli hastaların solunum yolunda IL-8 düzeyinin yüksek olduğu ve
akciğerdeki inflamatuvar süreçte rol aldığı belirtilmiştir (37, 113, 187). Smyth ve ark.
(184) çalışmasında pankreas yetmezliği tanımlanmış KF’li hastaların bağırsak
lavajında IL-8 düzeyinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Dean ve ark. (114)
çalışmasında KF’li hastaların serum IL-8 düzeyinin sağlıklı kontrol grubundan yüksek
olduğu, ayrıca 10 yaş üstü hastalarda serum IL-8 düzeyinin, 10 yaş altı hastalardan
önemli düzeyde daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada da probiyotik
grubundaki hastaların müdahale öncesi %44,4’ünün müdahale sonrası %66,7’sinin
kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %66,7’sinin müdahale sonrası
%72,2’sinin serum IL-8 düzeyi yüksektir. Müdahale öncesi serum IL-8 düzeyi
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probiyotik grubunda kontrol grubundan daha yüksekken, müdahale sonrası probiyotik
grubundaki hastaların serum IL-8 düzeyinin azaldığı, kontrol grubundaki hastalarda
da arttığı saptanmıştır (p <0,05 Bkz. Tablo 4.21., Şekil 4.4., Şekil 4.5.). Bu sonuç, 3
ay süre ile L. rhamnosus GG (6x109 kob/gün) probiyotik desteğinin KF’li hastalarda
serum IL-8 düzeyini azaltabileceğini desteklemektedir. Bu çalışma bulgularına benzer
olarak de Freitas ve ark. (172) çalışmasında 3 ay süresince sinbiyotik (L. paracasei, L.
rhamnosus, L. acidophilus, B. lactis, fruktooligosakkarit) desteği verilen KF’li
hastaların serum IL-8 düzeyinin, plasebo grubundaki hastalardan daha düşük olduğu
gösterilmiştir. Shoaib ve ark. (190) çalışmasında 7 gün süresince L. acidophilus desteği
verilen KF’li farelerde serum IL-8 düzeyinin baskılandığı bulunmuştur. Bu
çalışmaların aksine yapılan 2 farklı çalışmada da probiyotik desteğinin KF’li hastaların
balgam ve plazma IL-8 düzeyini etkilemediği belirtilmiştir (16, 19). Bu tutarsız
bulgular çalışma yöntemlerinin farklı olmasına, kullanılan probiyotik türü, suşu, dozu,
kullanım süresi ve çalışmaya katılan hastaların klinik özelliklerine bağlı olabilir.
Kistik fibrozisli hastalarda pulmoner alevlenme sürecinde proinflamatuvar IL1β sitokininin aşırı üretimi, diğer proinflamatuvar sitokinlerden IL-8 ve IL-17
sentezini de uyararak hem akut, hem de kronik inflamasyonu artırmakta ve akciğer
parankiminde hasara neden olmaktadır. Hastalarda kemik mineral yoğunluğunun
düşük olmasına bağlı gelişen komplikasyonların patogenezinde IL-1β’nın önemli bir
uyaran olduğu ve kemik yıkımını artırdığı gösterilmiştir. Enfeksiyonu olan KF’li
hastaların balgam ve BAL sıvısında IL-1β düzeyi yüksekken, kanda normal
olabileceği belirtilmiş ve bu durumun inflamasyonun akciğer çevresi ile sınırlı
olmasına bağlı olabileceği bildirilmiştir (46, 107, 119, 192). Smyth ve ark. (184)
çalışmasında da pankreas yetmezliği tanımlanmış hastaların bağırsak lavajında IL-1β
düzeyinin, sağlıklı kontrol grubundan yüksek olduğu gösterilmiştir. Mevcut verilerin
aksine bu çalışmada müdahale öncesi ve sonrası hastaların tamamının serum IL-1β
düzeyi normal aralıktadır, grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır (p >0,05). de Freitas ve ark. (172) çalışmasında da 3 ay süresince
sinbiyotik (L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, B. lactis, fruktooligosakkarit)
desteği verilen KF’li hastalar ile plasebo grubundaki hastaların serum IL-1β düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir. Şakar ve ark. (188) çalışmasında
kliniği stabil astım hastalarında plazma IL-1β düzeyinin, sağlıklı kontrol grubuna
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benzer şekilde ölçülebilir düzeyin altında olduğu saptanmıştır. Başka bir çalışmada da
otoimmün hastalıklarda serum IL-1β düzeyinin, sistemik inflamasyonun erken
aşamalarında yüksek olduğu gösterilmiştir (193). Bu çalışmada da hastalarda serum
IL-1β düzeyinin normal aralıkta bulunması, hastaların kliniğinin stabil olmasına,
hastalarda inflamasyonun kronik olmasına veya kanda bulunan IL-1β düzeyinin
solunum yolunda bulunan IL-1β düzeyine göre daha düşük olmasına bağlı olabilir.
IL-17, aktif hafıza T hücrelerinden (Th17) salınan proinflamatuvar bir
sitokindir. Bu sitokin diğer proinflamatuvar sitokinlerin ve nötrofillerin aktivasyonunu
sağlayan kemokinlerin yapımını uyarır. Kemokinler de nötrofillerin hareketini
uyararak enfeksiyon alanında toplanmasını sağlar ve otoimmün inflamasyonu başlatır.
IL-17 sitokini, gamadelta hücrelerinden de sentezlenir ve gamadelta hücrelerinin
mikroorganizmalar tarafından uyarıldığı gösterilmiştir (119, 194). Astımlı çocuklarda
yapılan bir çalışmada serum IL-17 düzeyinin yüksek olduğu ve hastalık şiddeti arttıkça
IL-17 düzeyinin de arttığı gösterilmiştir (195). KF’li hastaların da serum ve BAL
sıvısında IL-17 düzeyinin yüksek olduğu belirtilmiştir (115, 118, 123). Bu çalışmada
da probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale sonrası
%88,9’unun, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası %88,9’unun
serum IL-17 düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.22.). Müdahale
sonrası probiyotik grubunda serum IL-17 düzeyi yüksek olan hasta oranı, azalmakla
birlikte anlamlı bulunmamıştır (p >0,05). Güncel bir derlemede (191) inflamatuvar
hastalıklarda probiyotik desteğinin, farelerde birçok hücrede IL-17 düzeyini azalttığı
belirtilmiştir. Bu çalışmada L. rhamnosus GG probiyotik desteğinin KF’li hastalarda
serum IL-17 üzerine etkisinin anlamlı düzeye ulaşmaması, probiyotik grubundaki
hastaların müdahale öncesi %86,6’sının balgam kültüründe KF hastalığına özgü
patojen mikroorganizmaların (MSSA/MRSA/P.aeruginosa/H.influenzae) üremesi veya
kolonizasyonuna

bağlı

olabilir.

Hastalarda

patojen

mikroorganizma

üremesi/kolonizasyonu gelişmeden önce probiyotik desteği verilmesi, serum IL-17
değerinin azaltılmasında yararlı olabilir. Literatürde KF’li hastalarda IL-17 sitokini
üzerine yapılmış çalışmalar çok kısıtlıdır ve hastalarda probiyotik desteğinin IL-17
üzerine etkisine ilişkin veri yoktur. Bu nedenle henüz araştırılmaya açık bir alandır.
TNF-α, çeşitli mikrobiyal uyaranlara karşı konağın makrofajları tarafından
üretilen ilk proinflamatuvar sitokindir. KF’li hastalarda dolaşımdaki immün reaktif
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TNF-α düzeyi yüksektir. Hastalarda kemik mineral yoğunluğunun düşük olmasına
bağlı gelişen komplikasyonların patogenezinde proinflamatuvar sitokinlerden IL-1β
gibi TNF-α’nın da önemli bir uyaran olduğu ve kemik yıkımını artırdığı gösterilmiştir.
(112, 187, 192). Yapılan iki farklı çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalarında ve
kliniği stabil astım hastalarında serum ve plazma TNF-α düzeyinin sağlıklı kontrol
grubundan yüksek olduğu saptanmıştır (188, 189). Mevcut bilgilerin aksine bu
çalışmada probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale
sonrası %50’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %72,2’sinin
müdahale sonrası %44,4’ünün serum TNF-α düzeyi düşük bulunmuştur. Hastalarda
serum TNF-α düzeyinin düşük çıkması, hastaların kliniğinin stabil olmasına ve akut
inflamasyon olmamasına bağlı olabilir. Müdahale öncesi probiyotik grubundaki
hastaların serum TNF-α düzeyi, kontrol grubundaki hastalardan anlamlı ölçüde daha
düşüktür. Müdahale sonrası ölçülen serum TNF-α düzeyi ise çalışma grupları arasında
anlamlı bir fark göstermezken, her iki grupta ölçülen değer müdahale öncesine göre
daha yüksektir (p <0,05, Bkz. Tablo 4.21.). Müdahale sonrası serum TNF-α düzeyinde
probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir fark bulunamadığı
için, L. rhamnosus GG probiyotik desteğinin KF’li hastalarda serum TNF-α düzeyine
etkisi gösterilememiştir. Bu çalışma bulgularına benzer olarak de Freitas ve ark. (172)
çalışmasında da 3 ay süresince sinbiyotik (L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus,
B. lactis, fruktooligosakkarit) desteği verilen KF’li hastalar ile plasebo grubundaki
hastaların serum TNF-α düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir. Di
Nardo ve ark. (16) çalışmasında 6 ay süre ile L. reuteri ATCC55730 (1x1010 kob/gün)
desteği verilen KF’li hastaların plazma TNF-α düzeyinin, plasebo alan hastalardan
anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Bu çalışmaların aksine Shoaib ve ark.
(190) çalışmasında 7 gün süresince L. acidophilus desteği verilen KF’li farelerde
serum TNF-α düzeyinin baskılandığı bulunmuştur. Sistematik bir derlemede de (191)
inflamatuvar hastalıklarda probiyotik desteğinin hayvan çalışmalarında TNF-α
düzeyini azalttığı gösterilirken, insan çalışmalarında TNF-α düzeyinde anlamlı bir
değişikliğin bulunamadığı belirtilmiştir.
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Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları 3 ay süre ile uygulanan L. rhamnosus
GG (6x109 kob/gün) probiyotik desteğinin KF’li hastalarda beslenme durumunu
gösteren antropometrik ölçüm değerlerine anlamlı bir etkisinin olmadığını
desteklerken, IL-8, IL-17 ve fekal kalprotektin gibi bazı inflamasyon parametrelerinin
azaltılmasında etkili olabileceğini göstermiştir. Çalışmada aynı mutasyon türüne sahip
hastaların alınamaması, plasebo grubunun olmaması ve bütçe sınırlılığı nedeniyle
probiyotik desteğinin mikrobiyota üzerine etkisinin değerlendirilememesi çalışmanın
önemli kısıtlılıklarıdır. Bu kısıtlılıklar dikkate alınarak geniş örneklemde, çok
merkezli, randomize, plasebo kontrollü ve çift kör yapılacak yeni çalışmalarda daha
tutarlı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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6.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

6.1. Sonuçlar
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;

1.

Araştırmaya alınan 36 hastanın %52,8’ini erkekler, %47,2’sini kızlar
oluşturmaktadır. Probiyotik grubundaki erkek ve kız hastaların oranı ile kontrol
grubundaki erkek ve kız hastaların oranı benzerdir.

2.

Probiyotik grubundaki hastaların yaş ortalaması (12,5±3,9 yıl) ile kontrol
grubundaki hastaların yaş ortalaması (11,6±2,7 yıl) benzerdir. Benzer şekilde
probiyotik (11±4 yıl) ve kontrol (10±4 yıl) grubundaki hastaların hastalık yaşları
da benzerdir (p >0,05). Tüm hastaların KF hastalık yaşı ortalaması 10,5±3,9
yıldır.

3.

Probiyotik ve kontrol grubundaki hastaların %47,2’sinde, tüm hastaların
%94,4’ünde pankreas yetmezliği olup, PERT aldıkları saptanmıştır.

4.

Probiyotik grubundaki hastaların %33,3’ünün kontrol grubundaki hastaların
%16,7’sinin yıl içinde 2 ya da daha fazla akciğer enfeksiyonu geçirdiği
saptanmıştır.

5.

Probiyotik grubundaki hastaların %61,1’i kontrol grubundaki hastaların
%83,3’ü solunum yolunu korumaya yönelik ilaç kullanırken, probiyotik
grubundaki hastaların %33,3’ünün kontrol grubundaki hastaların %5,6’sının
buna ek olarak eradikasyon tedavisi aldığı saptanmıştır.

6.

Probiyotik ve kontrol grubundaki hastaların %77,8’inin KF hastalığına özgü
multi vitamin-mineral desteği, %11,1’inin aralıklı A, D ve E vitamini desteği
kullandığı saptanmıştır.
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7.

Probiyotik grubundaki hastaların %66,7’si kontrol grubundaki hastaların
%61,2’si beslenme destek ürünü kullanmaktadır. Hastaların beslenme destek
ürün kullanımı, çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p
>0,05).

8.

Beslenme destek ürününden alınan enerjinin önerilen enerji gereksinimini
karşılama oranı, probiyotik grubu (%23,9±7,2) ile kontrol grubunda
(%28,4±8,5) benzerdir. Beslenme destek ürününden alınan enerjinin diyetle
alınan toplam enerjiyi karşılama oranı müdahale öncesi ve sonrası sırasıyla
probiyotik grubunda (%37,2±21,7 ve %33,9±16,2), kontrol grubunda
(%34,4±9,2 ve %36,7±14,8) olarak benzer bulunmuştur (p >0,05).

9.

Prebiyotik-probiyotik içerdiği düşünülen besinleri hastaların ortalama tüketimi
sırayla probiyotik ve kontrol grubunda süt ürünleri (262,2±140,9 g/gün ve
248,2±73,6 g/gün), bazı sebze ve meyveler (206,4±116,7 g/gün ve 233,2±107,5
g/gün) ve kurubaklagiller (133,1±93,2 g/gün ve 144,3±79,2 g/gün) olarak benzer
bulunmuştur (p >0,05).

10.

Hastalarda prebiyotik-probiyotik içerdiği düşünülen besinler ile alınan toplam
oligosakkarit ve posa miktarı sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik
grubu (2,5±1,3 g/gün ve 6,04±2,7 g/gün) ile kontrol grubu (2,6±1,2 g/gün ve
7,3±3,01 g/gün) arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).

11.

Hastalarda önerilen günlük enerji alımını karşılama oranı sırasıyla RDA%120
ve RDA%150’ye göre probiyotik grubunda (müdahale öncesi %72,4±26,4 ve
%57,9±21,2 müdahale sonrası %73,5±25,1 ve %58,8±20,1), kontrol grubunda
(müdahale öncesi %80,2±15,2 ve %64,1±12,1 müdahale sonrası %77±17,2 ve
%61,6±13,8) olarak benzer bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası tüm
hastalarda önerilen günlük enerji alımını karşılama oranı, RDA%150’ye göre
RDA%120’den anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p <0,05).
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12.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin karbonhidrattan
gelen oranı sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubunda %49,1±6,3
ve %46,8±6,7 kontrol grubunda %47,6±4,5 ve %47,7±5,2’dir. Hastalarda alınan
enerjinin karbonhidrattan gelen oranı müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve
çalışma grupları arasında benzerdir, ancak müdahale öncesi günlük alınan
enerjinin karbonhidrattan gelen oranı 14-18 yaş grubundaki hastalarda, diğer yaş
gruplarındaki hastalardan anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır (Tablo 4.10., p
<0,05).

13.

Hastalarda alınan karbonhidratın önerilen günlük karbonhidrat gereksinimini
karşılama oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu
(%109,1±14,1 ve %103,9±15) ile kontrol grubunda (%105,6±10 ve %106±11,4)
benzer bulunmuştur (p >0,05).

14.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin proteinden gelen
oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %14,4±2 ve
%15±2 kontrol grubu için %14,2±1,6 ve %14±2’dir. Hastalarda alınan proteinin
önerilen günlük protein gereksinimini karşılama oranı, probiyotik grubunda
%71,9±9,9 ve %72,5±9,1 kontrol grubunda %71,1±8,1 ve %71,1±8,5’dir.
Alınan enerjinin proteinden gelen oranı ve alınan proteinin önerilen protein
gereksinimini karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve
çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).

15.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan proteinin hayvansal protein
oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %61,5±13,8 ve
%62,1±16,1 kontrol grubu için %62±10,7 ve %59,1±15,3’dür. Alınan hayvansal
proteinin

önerilen

%123,7±27,6

ve

gereksinimi

karşılama

%124,2±32,3

kontrol

oranı,

probiyotik

grubunda

grubunda

%123,9±21,4

ve

%118,3±30,6’dır. Hastalarda alınan proteinin hayvansal protein oranı ve alınan
hayvansal proteinin önerilen gereksinimi karşılama oranı, müdahale öncesi ve
sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında benzer bulunmuştur (p >0,05).
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16.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan enerjinin yağdan gelen
oranı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası probiyotik grubu için %36,3±5,9 ve
%39±6 kontrol grubu için %38,4±4,7 ve %38±5’dir. Hastalarda alınan yağın
önerilen günlük yağ gereksinimini karşılama oranı, probiyotik grubunda
%103,8±16,9

ve

%110,8±16,3

kontrol

grubunda

%109,8±13,4

ve

%109,2±15,4’dür. Hastalarda alınan enerjinin yağdan gelen oranı ve alınan
yağın önerilen yağ gereksinimini karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası
grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p
>0,05).
17.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan yağın yağ türleri arasındaki
dağılımı, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası doymuş yağ için (probiyotik
grubu %17±11,9 ve %14,3±3,9 kontrol grubu %14,9±3,5 ve %14,3±3,2), çoklu
doymamış yağ için (probiyotik grubu %6,5±2,2 ve %7,4±2,5 kontrol grubu
%6,5±2,3 ve %7±2,2) ve tekli doymamış yağ için (probiyotik grubu %12,9±2,8
ve %13,6±3,2 kontrol grubu %14,4±4,8 ve %13,1±3,4) olarak grup içinde ve
çalışma grupları arasında benzer bulunmuştur (p >0,05).

18.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan yağın yağ asidi
örüntüsünün önerilen gereksinimi karşılama oranı doymuş yağ için (probiyotik
grubu %169,8±118,7 ve %142,5±38,8 kontrol grubu %148,8±34,6 ve
%142,9±31,9), çoklu doymamış yağ için (probiyotik grubu %65,4±22,5 ve
%73,8±25,2 kontrol grubu %64,9±23,4 ve %69,6±21,9) ve tekli doymamış yağ
için (probiyotik grubu %86,2±18,6 ve %90,7±21,3 kontrol grubu %96,2±32 ve
%87,4±22,7) olarak bulunmuştur. Hastalarda alınan yağın yağ asitleri için
önerilen gereksinimi karşılama oranları, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde
ve çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).

19.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan yağın önerilen elzem yağ
asitleri gereksinimini karşılama oranı, α-linolenik asit için (probiyotik grubu
%136,4±69,8 ve %135,1±89,8 kontrol grubu %140,3±61,8 ve %136,6±74,2),
linoleik asit için (probiyotik grubu %108±43,4 ve %128,7±55,3 kontrol grubu
%109,3±48,5 ve %125,2±47,8) olarak bulunmuştur (Tablo 4.12.).
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Hastalarda alınan yağın önerilen elzem yağ asitleri gereksinimini karşılama
oranları, müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında
anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).

20.

Hastalarda diyet ve beslenme destek ürünü ile alınan posanın önerilen
gereksinimi karşılama oranı, probiyotik grubunda %101,4±82 ve %87,2±51,9
kontrol grubunda %89,2±28,4 ve %84,9±21,9 bulunmuştur. Hastalarda alınan
posanın önerilen gereksinimi karşılama oranı, müdahale öncesi ve sonrası grup
içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

21.

Hastaların diyet ve beslenme destek ürünü ile yağda çözünen A ve K
vitaminlerini günlük ortalama alım düzeyleri müdahale öncesi ve sonrası grup
içinde benzerken, probiyotik grubunda (A vitamini 1092,9±948,6 ve
1106,9±545,7 mcg/gün, K vitamini 68,3±45,7 ve 76,5±41 mcg/gün) kontrol
grubundan (A vitamini 1647±1691,9 ve 1495,9±1646,6 mcg/gün, K vitamini
93,3±33,7 ve 85,8±47,6 mcg/gün) daha düşüktür (p <0,05). Multivitamin desteği
ile alınan A ve K vitamini düzeyleri ise, probiyotik grubunda kontrol grubundan
daha yüksek olmakla birlikte anlamlı bulunmamıştır (p >0,05).

22.

Hastalarda müdahale öncesi ve sonrası diyet+beslenme destek ürünü ve
multivitamin desteği ile alınan D ve E vitamini düzeyi ile önerileni karşılama
oranları çalışma grupları arasında benzerken, kontrol grubunda müdahale
sonrası D vitamini alım düzeyi ve önerileni karşılama oranı azalmıştır (p <0,05).
Müdahale öncesi ve sonrası her iki grupta da önerilen miktarları karşılama oranı
D vitamininde en yüksekken (probiyotik grubu %820,2±338,1 ve %814,4±342
kontrol grubu %776,3±387,7 ve %757,4±393,6), K vitamininde (probiyotik
grubu %31,3±14,3 ve %31,5±14 kontrol grubu %27,4±15,2 ve %27,3±15,3) en
düşük bulunmuştur.
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23.

Müdahale öncesi ve sonrası hastaların vücut ağırlığı Z skoru sırasıyla probiyotik
grubu (0,2±0,9 ve 0,1±0,6) ile kontrol grubu (-0,6±1,6 ve -0,4±1,8) arasında
benzerdir. Müdahale öncesi ve sonrası vücut ağırlığı Z skoruna göre, 6-10 yaş
arası hastaların %18,2’sinin malnütrisyonlu, %18,2’sinin de hafif kilolu olduğu
saptanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların yaşa göre vücut ağırlığı Z
skoru, grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık
göstermemiştir (p >0,05).

24.

Müdahale öncesi ve sonrası hastaların boy uzunluğu Z skoru sırasıyla probiyotik
grubu (-0,3±1,3 ve -0,3±1,2) ile kontrol grubunda (-0,7±0,9 ve -0,6±1,0)
benzerdir. Müdahale öncesi ve sonrası boy uzunluğu Z skoruna göre hastaların
%8,3’ünün bodur olduğu, hastaların müdahale öncesi %30,6’sının müdahale
sonrası da %25’inin kısa boylu olduğu saptanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası
hastaların boy uzunluğu Z skoru, grup içinde ve çalışma grupları arasında
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

25.

Müdahale öncesi ve sonrası hastaların BKİ Z skoru sırasıyla probiyotik
grubunda (-0,07±1,5 ve -0,02±1,3), kontrol grubunda (-0,2±1,1 ve -0,2±1,1)
olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası BKİ Z skoruna göre hastaların
%2,7’sinin çok zayıf olduğu, hastaların müdahale öncesi %22,3’ünün müdahale
sonrası %25’inin zayıf olduğu saptanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası
hastaların BKİ Z skoru, grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir
farklılık göstermemiştir (p >0,05).

26.

Müdahale öncesi ve sonrası vücut ağırlığı Z skoru, boy uzunluğu Z skoru ve BKİ
Z skorunda, probiyotik grubu ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı bir fark
bulunamadığı için KF’li hastalarda probiyotik desteğinin antropometrik
ölçümler üzerine etkisi gösterilememiştir.
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27.

Hastaların ortanca %FEV1 değerleri müdahale öncesi ve sonrası sırasıyla
probiyotik grubunda (%87,4 ve %84,4), kontrol grubunda (%88,6 ve %88,0)
olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası ölçülen %FEV1 değerleri grup
içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

28.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası %33,3’ünün
kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %20’sinin müdahale sonrası
%10’unun solunum yolunda orta derecede obstrüksiyon bulunmaktadır.
Müdahale öncesi ve sonrası hastaların %FEV1 değerleri, grup içinde ve çalışma
grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

29.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %60’ında müdahale sonrası
%40’ında kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası %36,3’ünde
MSSA/MRSA üremesi/kolonizasyonu saptanmıştır. Probiyotik grubundaki
hastaların müdahale öncesi ve sonrası %26,7’sinde kontrol grubundaki
hastaların müdahale öncesi %54,6’sında müdahale sonrası %45,5’inde
MSSA/MRSA’ya ek olarak P. aeruginosa/H. influenzae/S. maltophilia üremesi
veya kolonizasyonu bulunmaktadır. Hastaların balgam kültürleri, müdahale
öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık
göstermemiştir (p >0,05).

30.

Hastaların serum total protein ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (7,7±0,3 ve 7,6±0,6 g/dL), kontrol grubunda (8,1±0,6 ve
7,7±0,6 g/dL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi probiyotik grubundaki
hastaların serum total protein ortalaması kontrol grubundan düşükken, müdahale
sonrası kontrol grubunda ölçülen değer anlamlı olarak azalmıştır (p <0,05).
Çalışma gruplarındaki hiçbir hastanın müdahale öncesi ve sonrası serum total
protein düzeyi düşük bulunmamıştır (Tablo 4.21.).

31.

Hastaların serum albümin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (4,5±0,4 ve 4,4±0,3 g/dL), kontrol grubunda (4,7±0,3 ve
4,5±0,2 g/dL) olarak bulunmuştur.
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Çalışma gruplarındaki hastaların tamamının serum albümin düzeyi normal
aralıktadır ve müdahale öncesi ile sonrası çalışma grupları arasında anlamlı bir
fark bulunmamıştır (p >0,05).

32.

Hastaların serum prealbümin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (25,5±5,6 ve 23,6±6,1 mg/dL), kontrol grubunda (20,9±5,1
ve 21,7±6,2 mg/dL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ölçülen değer,
probiyotik grubunda kontrol grubundan daha yüksektir (p <0,05). Müdahale
öncesi serum prealbümin düzeyi düşük hasta oranı, kontrol grubunda (%33,3)
probiyotik grubundan (%5,6) daha yüksektir (p <0,05). Müdahale sonrası serum
prealbümin düzeyinde, grup içi ve çalışma grupları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p >0,05).

33.

Hastaların serum IgG ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (1248±337 ve 1180,3±378,1 mg/dL) ile kontrol grubunda
(1303±345 ve 1179,5±385,7 mg/dL) benzerdir. Her iki grupta da müdahale
sonrası ölçülen değer, müdahale öncesinden daha düşüktür (p <0,05). Ancak bu
azalma düzeyi, çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p
>0,05).

34.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %22,2’sinin müdahale
sonrası %16,7’sinin kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %27,8’inin
müdahale sonrası %16,7’sinin serum IgG düzeyi yüksektir. Serum IgG düzeyi,
müdahale öncesi ve sonrası çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık
göstermemiştir (p >0,05).

35.

Hastaların serum IgM ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (147,6±72,8 ve 139,8±74,1 mg/dL) ile kontrol grubunda
(145,4±52,2 ve 135,1±55,9 mg/dL) benzerdir. Çalışma gruplarında müdahale
sonrası ölçülen değer müdahale öncesinden daha düşüktür, ancak anlamlı
bulunmamıştır. Müdahale öncesi hastaların tamamının serum IgM düzeyi
normal aralıktadır, ancak müdahale sonrası kontrol grubundaki hastaların
%11,1’inin serum IgM düzeyi düşük bulunmuştur.
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Serum IgM düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de çalışma
grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

36.

Hastaların serum IL-6 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubu (12±14,2 ve 15,2±30,9 pg/mL) ile kontrol grubunda (18,8±29,9
ve 12±16,1 pg/mL) benzerdir (p >0,05).

37.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %38,8’inin müdahale sonrası
%50’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %61,1’inin müdahale
sonrası %38,8’inin serum IL-6 düzeyi yüksektir. Hastaların serum IL-6 düzeyi,
müdahale öncesi ve sonrası grup içinde ve çalışma grupları arasında anlamlı bir
farklılık göstermemiştir (p >0,05).

38.

Hastaların serum IL-8 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (48±142,3 ve 39,2±63,4 pg/mL), kontrol grubunda
(33,5±30,9 ve 40,5±30,5 pg/mL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi
probiyotik grubundaki hastalarının serum IL-8 düzeyi, kontrol grubundaki
hastalardan yüksektir. Müdahale sonrası probiyotik grubundaki hastalarda serum
IL-8 düzeyi azalırken, kontrol grubundaki hastalarda yükselmiştir (p <0,05).
Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %44,4’ünün müdahale
sonrası %66,7’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %66,7’sinin
müdahale sonrası %72,2’sinin serum IL-8 düzeyi yüksek bulunmuştur.

39.

Hastaların serum IL-1β ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (0,7±1,1 ve 0,9±0,9 pg/mL), kontrol grubunda (0,8±1,0 ve
0,9±0,9 pg/mL) olarak bulunmuştur. Müdahale öncesi ve sonrası hastaların
tamamının serum IL-1β düzeyi normal aralıktadır. Hastaların serum IL-1β
düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de çalışma grupları
arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).
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40.

Hastaların serum IL-17 ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (10,7±17,7 ve 19,1±26 pg/mL), kontrol grubunda
(32,7±63,6 ve 47,0±110,1 pg/mL) olarak bulunmuştur. Probiyotik grubundaki
hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale sonrası %88,9’unun kontrol
grubundaki hastaların müdahale öncesi ve sonrası %88,9’unun serum IL-17
düzeyi yüksektir. Müdahale sonrası probiyotik grubunda serum IL-17 düzeyi
yüksek olan hasta oranı azalmakla birlikte, bu oran anlamlı bulunmamıştır.
Hastaların serum IL-17 düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem
de çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

41.

Hastaların serum TNF-α ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (2,7±0,9 ve 4,4±2,1 pg/mL), kontrol grubunda (3,6±1,2 ve
4,7±1,6 pg/mL) olarak bulunmuştur. Kontrol grubundaki hastalarda müdahale
öncesi ölçülen değer, probiyotik grubundaki hastalardan daha yüksektir ve
hastaların tamamının müdahale sonrası ölçülen serum TNF-α ortalaması,
müdahale öncesine göre daha yüksek bulunmuştur (p <0,05).

42.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %94,4’ünün müdahale
sonrası %50’sinin, kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %72,2’sinin
müdahale sonrası %44,4’ünün serum TNF-α düzeyi düşük bulunmuştur (p
<0,05). Hastaların serum TNF-α düzeyi, müdahale sonrası çalışma grupları
arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >0,05).

43.

Hastaların fekal kalprotektin ortalaması, sırasıyla müdahale öncesi ve sonrası
probiyotik grubunda (151,1±229 ve 137,2±127,9 mcg/g), kontrol grubunda
(170,2±119,7 ve 183,6±188,6 mcg/g) olarak bulunmuştur. Kontrol grubundaki
hastalarda müdahale öncesi ve sonrası fekal kalprotektin ortalaması probiyotik
grubundaki hastalardan daha yüksek olmakla birlikte, aralarındaki fark anlamlı
bulunmamıştır. Probiyotik grubundaki hastaların müdahale sonrası fekal
kalprotektin ortalaması azalmıştır, ancak müdahale öncesi ve sonrası arasındaki
fark anlamlı bulunmamıştır (p >0,05)
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44.

Probiyotik grubundaki hastaların müdahale öncesi %33,3’ünün müdahale
sonrası %44,4’ünün kontrol grubundaki hastaların müdahale öncesi %66,6’sının
müdahale sonrası %61,1’inin fekal kalprotektin düzeyi yüksektir. Hastaların
fekal kalprotektin düzeyi, müdahale öncesi ve sonrası hem grup içinde hem de
çalışma grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p >0,05).

45.

Hastalarda müdahale öncesi ve sonrası ölçülen fekal kalprotektin değeri ile
%FEV1 ve BKİ değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Wilcoxon
eşleştirilmiş iki örnek testi %FEV1 için p= 0,08 ve BKİ için p=0,2).
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6.2. Öneriler
Kronik inflamasyon ile karakterize KF hastalığında yenidoğan taramaları ile
tanı alan hasta sayısı artarken, son 20 yılda gelişen yeni tedaviler ile KF hem çocuk
hem de yetişkin hastalığı olmuştur. Bu durum hastalığa özgü komplikasyonların da
artışına yol açmıştır. Bu komplikasyonların patofizyolojisinde de inflamasyon olduğu
bilinmektedir. Probiyotiklerin çeşitli hastalıklarda inflamasyon üzerine yararlı
etkilerini gösteren çalışmaların artması ile KF hastalığının tedavisinde de
probiyotiklerin potansiyel etkisi, yeni bir araştırma alanı olmuştur. Mevcut çalışma
bulguları tutarsız olsa da probiyotiklerin KF’li hastalarda intestinal inflamasyon,
pulmoner inflamasyon ve sistemik inflamasyon göstergeleri ile pulmoner alevlenme
oranını azaltabileceğini göstermektedir.
Bu çalışmada 3 ay süre ile 6x109 kob/kapsül L. rhamnosus GG desteğinin KF’li
hastalarda inflamatuvar belirteçlerden serum IL-8, IL-17 ve fekal kalprotektin
düzeylerini azaltabileceği saptanmıştır. Probiyotik türlerinden L. rhamnosus GG suşu,
bu inflamatuvar belirteçlerin yüksek olduğu hastalarda yararlı olabilir.
Bu çalışmada L. rhamnosus GG desteğinin KF’li hastalarda inflamatuvar
belirteçlerden serum IgG, IgM, IL-6, IL-1β ve TNF-α düzeylerine etkisi
gösterilememiştir. Bu durumun olası nedenleri ve öneriler:
 Kullanılan probiyotik suşuna (L. rhamnosus GG) bağlı olabilir. Literatürdeki
çalışmalarda genellikle sinbiyotikler veya laktik asit bakterilerinin karışımı
uygulanmıştır. Bu nedenle çalışmada kullanılan suş probiyotiklerin etkisini artıran
prebiyotikler ile veya laktik asit bakterilerinin karışımı şeklinde verilebilir.
 Müdahale süresi (3 ay) yetersiz olabilir. Literatürdeki çalışmalarda uygulanan süre
1-12 ay arasındadır. Bu nedenle müdahale süresi 3 aydan daha uzun olabilir.
 Çalışmaya alınan hastaların mutasyon türlerinin farklı olması olabilir. Probiyotik
desteğinin aynı tür mutasyonu olan hastalarda çalışılması, etkinliğinin
belirlenmesine katkı sağlayabilir.
 Çalışmaya alınan hastaların klinik bulgularında inflamasyon derecesi farklı olduğu
için probiyotik suşun etkinliği gösterilememiş olabilir. Bu nedenle probiyotik
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desteğinin intestinal inflamasyon belirteci pozitif olan hastalarda çalışılması,
etkinliğinin belirlenmesinde yararlı olabilir.
Bu çalışmada L. rhamnosus GG desteğinin KF’li hastalarda beslenme
durumunu yansıtan serum total protein, albümin ve prealbümin düzeylerine etkisi
gösterilememiştir. Bu durumun nedeni çalışmaya alınan hastaların çoğunluğunun
beslenme durumunun yeterli olmasına bağlı olabilir. Beslenme durumu riskli veya
yetersiz hastalarda probiyotik desteğinin etkisinin çalışılması yararlı olabilir.
Bu çalışmada L. rhamnosus GG desteğinin KF’li hastalarda beslenme
durumunu yansıtan antropometrik ölçüm değerlerine etkisi gösterilememiştir.
Antropometrik ölçümlerdeki değişim yavaş olduğu için, iki ölçüm arasındaki
değişimin belirlenmesinde müdahale süresi yetersiz olabilir. Müdahale süresinin
uzatılması probiyotiklerin antropometrik ölçümler üzerine etkinliğini göstermeye
katkı sağlayabilir.
Bu çalışmada L. rhamnosus GG desteğinin KF’li hastalarda balgam kültürüne
etkisi gösterilememiştir. Hastalarda probiyotik desteğinin patojenlerle kolonizasyon
gelişmeden önce verilerek kolonizasyon gelişimini önlemedeki etkisinin çalışılması
yararlı olabilir.
Bu çalışmada L. rhamnosus GG desteğinin KF’li hastalarda solunum işlevine
etkisi

gösterilememiştir.

Bu

durumun

nedeni

çalışmaya

alınan

hastaların

çoğunluğunun %FEV1 değerinin normal olmasına bağlı olabilir. %FEV1 değerine göre
orta-ağır obstrüksiyon tanımlanmış hastalarda probiyotik desteğinin etkisinin
çalışılması yararlı olabilir.
Sonuç olarak, probiyotikler KF tedavisinde de umut verici bir yaklaşım
olmakla birlikte hastalarda kullanılacak probiyotik türü, suşu, etkinlik için gereken doz
ve ideal kullanım süresine yönelik henüz bir uzlaşı olmaması nedeniyle rutinde
kullanımının önerilmesi için geniş örneklemde, çok merkezli, çift kör, randomize ve
plasebo kontrollü, müdahale süresi mevcut çalışmalardan daha uzun çalışmalar ile elde
edilen bulguların desteklenmesi gerekmektedir.
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (EBEVEYN/VASİ İÇİN)

Değerli ebeveyn/veli, çocuğunuzun katılması için davet ettiğimiz bu çalışma
bilimsel bir araştırma olup araştırmanın adı “Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacillus
rhamnosus–GG Desteğinin Gastrointestinal Sistem ve Pulmoner İnflamasyon ile
Beslenme Durumuna Etkisi”dir. Araştırmanın amacı, kistik fibrozisli hastalarda
bağırsaklarda bulunan bakterilerin dengesiz/zararlı dağılımını saptamak, sindirim
sistemi ve akciğerdeki yangı bulgularını değerlendirmek, yangı bulguları ile solunum
fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve üç ay süresince günde tek doz
probiyotik gıda takviyesi uygulamasının bağırsaklarda bulunan bakterilerin
dağılımına, yangı bulgularına ve beslenme durumuna etkisini incelemektir.
Araştırmaya katılması beklenen gönüllü sayısı 34 kişidir.
Bu araştırmada sizlere rutin sağlık kontrolleriniz için hastaneye geldiğiniz
zaman çalışma konusunda bilgilendirme yapılacak, çocuğunuzun katılmasını
istediğiniz takdirde 3 aylık rutin kontrolleriniz arasında geçen sürede çalışma
yürütülecektir ve çalışma için ayrıca gelmeniz istenmeyecektir. Çalışmaya ait
sorumluluğunuz, size çalışmanın başlangıcında detaylı bir şekilde anlatılacak süreçleri
yerine getirmenizdir, ancak istediğiniz zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak
araştırmadan ayrılabilirsiniz. Araştırmadan ayrılma durumu çocuğunuzun rutin
tedavisini etkilemez ve herhangi bir zarara yol açmaz. Araştırma sürecinde belirlenen
koşulları sağlamadığınızda da çalışmaya katılımınız sorumlu araştırmacı Prof. Dr.
Hasan ÖZEN tarafından sona erdirilecektir.
Çalışmaya katılırsanız rutin sağlık kontrolleriniz için hastaneye geldiğinizde
çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere 3 ay ara ile 2 defa çocuğunuzdan en az 8
saatlik açlık sonrası (sabah aç olarak) 8 mL kan örneği ve aynı gün içinde 5 g kadar
dışkı

örneği

alınacaktır.

Çocuklarınızdan

alınan

numuneler

hastanemizin

laboratuvarında çalışma bitene kadar bekletilecek ve sonra tahlil yapılacaktır. Kan
tahlilinde vücuttaki yangı bulgularına, dışkı tahlilinde bağırsaklardaki yangı bulgusuna
bakılacaktır. Çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere 2 defa diyetisyen Hatice
SERÇE tarafından büyümenin değerlendirilmesi için çocuğunuzun vücut ağırlığı ve
boy uzunluğu ölçülecektir. Ayrıca beslenme şeklini değerlendirmek için çocuğunuzun
normal günlük beslenmesinde aldığı prebiyotik-probiyotik içerdiği düşünülen
besinlerin tüketim sıklığı ile üç günlük besin tüketim kaydı alınacaktır. Bunun için
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hastaneye gelmeden üç gün öncesinden çocuğunuzun besin tüketim kaydını (tüm
yedikleri ve içtiklerinin tüketim miktarlarını da içerecek şekilde) tutmanız istenecektir.
Daha sonra çocuğunuz eşit sayıda hasta içeren 2 gruptan birine rastgele olarak
ayrılacaktır. Üç ay süresince bir gruba günde tek doz probiyotik gıda takviyesi
verilirken, diğer gruba verilmeyecektir. Probiyotik gıda takviyesi, belirli miktarda
alındığında bağırsak sağlığına ve vücuda yararlı etkileri olan, doğal olarak zaten
bağırsaklarımızda bulunan, canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik kullanımının gaz
artışı, şişkinlik ve ishal gibi yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler hafif düzeydedir ve
kısa sürede geçecektir. Probiyotik gıda takviyesini alan grupta olursanız
çocuğunuzdan günlük beslenmesine ek olarak günde bir defa bir kapsül şeklinde öğün
zamanında tüm olarak tüketmesi istenecektir, ama tüketilemediğinde kapsül açılarak
su ya da meye suyu ile karıştırılarak tüketilebilir. Probiyotik kapsüllerin bozulmaması
için buzdolabında saklamalısınız.
Bu çalışmaya katılırsanız Diyetisyen Hatice SERÇE sizi veya çocuğunuzu
hafta içi çalışma saatleri arasında (09:00-18:00) haftada bir defa telefon ile arayacak
çocuğunuza verilen probiyotik gıda takviyesinin düzenli tüketimi sorgulanacaktır.
Bu çalışmaya katılırsanız hastanede yapılacak tahliller ve bilgilendirmeler en
fazla bir saat (60 dk) sürecektir. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında
probiyotiklerin rutin tedavideki yeri ile ilgili bilgi edinilecektir. Ancak beklenen
herhangi bir klinik yarar olmadığında da bu durum hakkında bilgilendirileceksiniz.
Probiyotik gıda takviyesi kullanımının gaz artışı, şişkinlik ve ishal gibi yan
etkileri olabilir. Bu gibi durumlarda alınacak önlemler;
 Şişkinlik ve gaz artışı hafif düzeydedir ve probiyotik gıda takviyesi
tüketimine uyum sağlandığında kısa sürede geçecektir.
 Aşırı ishal durumunda probiyotik gıda takviyesi tüketimi, doktorunuz Prof.
Dr. Hasan ÖZEN’e danışılarak sonlandırılacaktır.
Çalışma öncesinde;


Zaten rutin kontrollerinizde de istenmekte olan 3 günlük besin tüketimi kaydı

ve besin tüketim sıklığı formu uygulanacaktır.


Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü yapılacaktır.



Dışkı ve kan tahlili yapılacaktır. Bu amaçla gün içinde dışkı örneği verilecektir.

Kan tahlili için en az 8 saat öncesine kadar hiçbir besin tüketilmeyecektir. Kan alma
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uygulaması, çocuğunuzun bir miktar acı duymasına neden olabilir. Bunun dışında
yapılacak işlemlerin hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.
Çalışma sırasında;


Probiyotik gıda takviyesi alan grupta olursanız günlük beslenmesine ek olarak

çocuğunuz için verilecek probiyotik gıda takviyesi 3 ay süresince günde bir defa bir
kapsül olarak öğün zamanında tüketilecektir, ama tüketilemediğinde kapsül açılarak
su ya da meyve suyu ile karıştırılıp tüketilebilir.


Probiyotik gıda takviyesi olarak verilen kapsülde Lactobacillus rhamnosus GG

probiyotiği kullanılacaktır.


Üç aylık izlem sürecinde ilave olarak farklı bir probiyotik-prebiyotik gıda

takviyesi kullanılmayacaktır ve sizden çocuğunuz için bu tür destek ürünlerini
almamanız istenecektir. Günlük diyette doğal olarak bulunan probiyotik ve prebiyotik
içerdiği düşünülen besinlerin tüketimine izin verilecektir.
Çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde çocuğunuza ait tüm tıbbi ve
kimlik bilgileri gizli tutulacaktır ve araştırma yayınlansa dahi çocuğunuzun kimlik
bilgileri verilmeyecektir. Ancak araştırmanın resmi izleyicileri, yoklama yapanlar, etik
kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde araştırma ile ilgili tıbbi bilgilerinize
erişebilir. Siz de istediğinizde çocuğunuza ait tıbbi bilgilere ulaşabilirsiniz. Araştırma
konusu ile ilgili ve araştırmaya katılmaya devam etme isteğinizi etkileyebilecek yeni
bilgiler elde edilirse zamanında bilgilendirileceksiniz. Çocuğunuzun bu araştırmada
yer alması nedeniyle tarafınıza yol masraflarınız da dahil hiçbir ödeme
yapılmayacaktır,

probiyotik

gıda

takviyesi

sorumlu

araştırmacı

tarafından

karşılanacaktır. Ayrıca, bu araştırma kapsamındaki bütün muayene, tetkik, testler ve
tıbbi bakım hizmetleri için sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik
kuruluşundan hiçbir ücret istenmeyecektir. Çocuğunuzun bu araştırmaya katılımını
istediğiniz durumda çocuğunuza çalışma hakkında anlayacağı şekilde sözlü
bilgilendirme yapılacaktır. Araştırma hakkında ek bilgiler almak için ya da çalışma ile
ilgili herhangi bir sorun, istenmeyen etki ya da diğer rahatsızlıklarınız için 0532 310
47 87 nolu telefondan Prof. Dr. Hasan ÖZEN’e ve 0537 768 95 87 nolu telefondan
Diyetisyen Hatice SERÇE’ye başvurabilirsiniz. Çalışmaya çocuğunuzun katılmasına
karar verirseniz bu yazılı bilgilendirilmiş olur formu imzalamanız için size
verilecektir.
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(Ebeveyn/Vasi Beyanı)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji
Bilim Dalında Prof. Dr. Hasan ÖZEN tarafından araştırma yapılacağı belirtilerek bu
araştırma ile ilgili bilgiler bana yazılı ve sözlü olarak aktarıldı ve ilgili metni okudum.
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla çocuğumun
katılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya çocuğumun gönüllü olarak katıldığını,
istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak çocuğumu araştırmadan
çıkartabileceğimi ve probiyotik gıda takviyesini verilirse çocuğumun verilen
probiyotik gıda takviyesini düzenli olarak kullanmaması durumunda ve araştırmada
istenilen süreçleri yapmadığında kendi isteğime bakılmaksızın sorumlu araştırmacı Dr.
Hasan ÖZEN tarafından çalışma dışı bırakılabileceğini biliyorum. Bu koşullarda
çalışma dâhilinde çocuğuma probiyotik gıda takviyesi verilirse üç ay süresince düzenli
olarak tüketmesini, iki ayrı kontrolde çocuğumun üçer günlük besin tüketim kaydını
tutmayı, diyetisyenin çocuğumun beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorularını
cevaplamayı, çocuğumun vücut ağırlığının ve boy uzunluğunun ölçülmesini, dışkı ve
kan alma işlemlerinin uygulanmasını kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir
kopyası bana verilecektir.
Ebeveyn/Vasi Adı, Soyadı:
İmza:

Tarih:

Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:

Tarih:

Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:

Tarih:

EK-EK-4: Çocuk Rıza Formları (6-8 Yaş)
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ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN ÇOCUK RIZA FORMU (6-8 YAŞ)

Sevgili Kardeşim,
Benim adım Doktor Hasan Özen, Kistik Fibrozisli çocuklarımızda bir
araştırma yapıyoruz. Araştırmanın adı “Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacillus
rhamnosus–GG Desteğinin Gastrointestinal Sistem ve Pulmoner İnflamasyon ile
Beslenme Durumuna Etkisi”dir. Amacımız bu çocuklarda uygulanacak probiyotik
gıda takviyesinin hastalığın tedavisine yarar sağlayıp sağlamadığını öğrenmektir.
Araştırma ile hastalığın tedavisi ile ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz. Bu araştırmaya
katılmanı öneriyoruz. Araştırmayı ben, Doktor Hasan Özen, Diyetisyen Hatice Serçe
ve başka bazı doktorlar ile birlikte yapıyoruz. Bu araştırmaya katılacak olursan
hastanedeki birbirini izleyen iki rutin/normal kontrolüne geldiğinde senden sabah aç
olmanı isteyeceğiz. Birinci kontrolünde ve doksan gün (3 ay) ara ile ikinci kontrolünde
olmak üzere 2 defa kan alacağız 8 mL (bir tatlı kaşığından biraz fazla), bu miktar bazı
kontrollerinde alınan kan kadar hatta daha azdır. Her iki rutin kontrolünde de aynı gün
içinde çok az kaka (5 g) yapmanı isteyeceğiz. Bildiğin gibi, kan alınırken canın biraz
acıyabilir ama çabuk geçecektir. Senden alınacak kan ve kaka örneğini hastanemizin
laboratuvarına götüreceğiz orada buzdolabında çalışma bitene kadar bekleteceğiz,
sonra bunlar incelenecek ve vücuttaki hastalık ölçütlerine bakacağız. Çalışmanın
başında ve sonunda diyetisyen Hatice Hanım vücut ağırlığını ve boy uzunluğunu
ölçecek, kontrollerine gelmeden üç gün önceden yediğin besinleri miktarları ile not
etmeni isteyecek, sana beslenme alışkanlıkların ile ilgili sorular soracaktır. Diyetisyen
Hatice Hanım doksan gün (3 ay) süresince günlük kullanman için sana probiyotik gıda
takviyesi verebilir. Probiyotik gıda takviyesi, belirli miktarda alındığında bağırsak
sağlığına ve vücudumuza yararlı etkileri olan canlı mikroorganizmalardır. Diyetisyen
Hatice Hanım sana probiyotik gıda takviyesi içeren kapsülleri verirse günde bir defa,
bir kapsül şeklinde öğün zamanında tüm olarak yutmanı öneriyoruz, ama
tüketemezsen su ya da meyve suyu ile karıştırıp tüketebilirsin. Probiyotik kapsüllerin
bozulmaması için buzdolabında saklamalısın. Probiyotiği kullandığın zaman gaz
artışı, şişkinlik ve ishal gibi yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler hafif düzeydedir ve
kısa sürede geçecektir. Gün içinde çok kakan (ishal) olursa probiyotiği kullanmayı bize
haber vererek bırakacaksın. Diyetisyen Hatice Hanım hafta içinde gündüz saatlerinde
seni, annen veya babanı hafta bir kez arayacak, vereceğimiz ürünü tüketip
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tüketmediğini soracaktır. Bu araştırmaya katılırsan hastanede yapılacak tahliller ve
bilgilendirmeler en fazla bir saat (60 dk) sürecektir. Ayrıca hastaneye sağlık
kontrolüne geldiğin için yol masrafın dahil sana veya ailene herhangi bir maddi ödeme
yapılmayacaktır. Bu araştırmanın sonuçları senin gibi Kistik Fibrozisli çocuklar için
yararlı bilgiler sağlayacaktır. Bu araştırmanın sonuçlarını başka doktorlara da
söyleyeceğiz, sonuçları bildireceğiz ama senin adını söylemeyeceğiz. Bu araştırmaya
katılıp katılmamak için karar vermeden önce annen ve baban ile konuşup onlara
danışmalısın. Onlara da bu araştırmadan bahsedip onaylarını/izinlerini alacağız.
Annen ve baban tamam deseler bile sen kabul etmeyebilirsin. Bu araştırmaya katılmak
senin isteğine bağlı ve istemezsen katılmazsın. Bu nedenle hiç kimse sana kızmaz ya
da küsmez. Önce katılmayı kabul etsen bile sonradan vazgeçebilirsin, bu tamamen
sana bağlı. Kabul etmediğin durumda da doktorlar tedavilerinde sana önceden olduğu
gibi iyi davranır, önceye göre farklılık olmaz. Aklına şimdi gelen veya daha sonra
gelecek olan soruları istediğin zaman bana sorabilirsin. Telefon numaram ve adresim
bu kâğıtta yazıyor. Bu araştırmaya katılmayı kabul ediyorsan aşağıya lütfen adını ve
soyadını yaz ve imzanı at. İmzaladıktan sonra sana ve ailene bu formun aynısı
verilecektir.
Çocuğun Adı, Soyadı:
Çocuğun imzası:

Tarih:

Velisinin Adı, Soyadı:
Velisinin imzası:

Tarih:

Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:

Tarih:

Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt. Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:

Tarih:
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EK-4: Çocuk Rıza Formları (9-15 Yaş )

ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN ÇOCUK RIZA FORMU (9-15 YAŞ )

Sevgili Kardeşim,
Benim adım Doktor Hasan Özen. Kistik fibrozisli hastalarımızda bir araştırma
yapıyoruz. Araştırmanın adı “Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacillus rhamnosus–
GG Desteğinin Gastrointestinal Sistem ve Pulmoner İnflamasyon ile Beslenme
Durumuna Etkisi”dir. Amacımız bu hastalarda uygulanacak probiyotik gıda
takviyesinin hastalığın tedavisine yarar sağlayıp sağlamadığını öğrenmektir.
Araştırma sonucunda hastalığın tedavisi ile ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz. Bu
araştırmaya katılmanı öneriyoruz.
Araştırmayı ben, Doktor Hasan Özen, Diyetisyen Hatice Serçe ve başka bazı
doktorlar ile birlikte yapıyoruz. Bu araştırmaya katılacak olursan rutin sağlık
kontrollerin için üç ay ara ile hastaneye geldiğinde çalışmanın başında ve sonunda
olmak üzere 2 defa 5 g dışkı tahlili ve sabah aç olarak 8 mL (bir tatlı kaşığından biraz
fazla) kan alacağız, bu miktar kan bazı kontrollerinde zaten alınan kan miktarı kadar
hatta ondan daha azdır. Kan alınırken canın biraz acıyabilir ama çabuk geçecektir.
Senden alınacak kan ve kaka örneğini hastanemizin laboratuvarına götüreceğiz, orada
buzdolabında çalışma bitene kadar bekleteceğiz, sonra bunlar incelenecek ve vücuttaki
hastalık ölçütlerine bakacağız. Çalışmanın başında ve sonunda diyetisyen Hatice Serçe
vücut ağırlığını ve boy uzunluğunu ölçecek, kontrollerine gelmeden üç gün önceden
yediğin besinleri miktarları ile not etmeni isteyecek ve sana beslenme alışkanlıkların
ile ilgili sorular soracaktır. Daha sonra Diyetisyen Hatice Serçe araştırmaya katılan
çocukların bir kısmına 3 ay süresince günlük kullanmaları için probiyotik gıda
takviyesi verecektir, bu grupta olursan sana da probiyotik gıda takviyesi verilecek,
ancak diğer grupta olursan verilmeyecektir. Probiyotik, belirli miktarda alındığında
bağırsak sağlığına ve vücudumuza yararlı etkileri olan, doğal olarak zaten
bağırsaklarımızda bulunan, canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik gıda takviyesi alan
grupta olursan probiyotik gıda takviyesi içeren kapsülleri günde bir defa, bir kapsül
şeklinde öğün zamanında tüm olarak yutmanı öneriyoruz, ama tüketemezsen su ya da
meyve suyu ile karıştırıp tüketebilirsin. Probiyotik kapsüllerini bozulmaması için
buzdolabında saklamalısın. Üç aylık izlem sürecinde doktorunun bilgisi olmadan ilave
olarak farklı bir probiyotik-prebiyotik gıda takviyesi tüketilmeyecektir. Probiyotik
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kullanımının gaz artışı, şişkinlik ve ishal gibi yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler hafif
düzeydedir ve kısa sürede geçecektir. Eğer ishal olursan kapsülleri tüketmeyi Prof. Dr.
Hasan ÖZEN’e danışarak bırakacaksın.
Diyetisyen Hatice SERÇE hafta içi gündüz saatlerinde seni, annen veya babanı
haftada bir kez arayacak, vereceğimiz probiyotik gıda takviyesini tüketip
tüketmediğini sorgulayacaktır. Bu araştırmaya katılırsan hastanede yapılacak tahliller
ve bilgilendirmeler en fazla bir saat (60 dk) sürecektir. Bu çalışma için sana veya ailene
maddi bir ödeme yapılmayacak ve çalışma hastaneye rutin sağlık kontrolüne
geldiğinde yürütüleceğinden yol masrafın da karşılanmayacaktır.
Bu araştırmanın sonuçları senin gibi kistik fibrozisli hastalar için yararlı
bilgiler sağlayacaktır. Bu araştırmanın sonuçlarını başka doktorlara da söyleyeceğiz,
sonuçları bildireceğiz ama senin adını söylemeyeceğiz.
Bu araştırmaya katılıp katılmamak için karar vermeden önce annen ve baban
ile

konuşup

onlara

danışmalısın.

Onlara

da

bu

araştırmadan

bahsedip

onaylarını/izinlerini alacağız. Annen ve baban tamam deseler bile sen kabul
etmeyebilirsin. Bu araştırmaya katılmak senin isteğine bağlı ve istemezsen
katılmazsın. Önce katılmayı kabul etsen bile sonradan vazgeçebilirsin, bu tamamen
sana bağlı. Kabul etmediğin durumda da tedavin önceki ile aynı şekilde devam
edecektir. Çalışmaya katılmayı kabul edersen çalışmanın başlangıcında detaylı bir
şekilde anlatılacak olan işlemleri yerine getirmen ve probiyotik gıda takviyesini
düzenli kullanman gerekir, istenilen işlemleri yapmadığında doktorun seni çalışmadan
çıkartacaktır. Aklına şimdi gelen veya daha sonra gelecek olan soruları istediğin zaman
bana Doktor Hasan ÖZEN’e ve Diyetisyen Hatice SERÇE’ye sorabilirsin. Telefon
numaramız ve adresimiz bu kâğıtta yazıyor. Bu araştırmaya katılmayı kabul ediyorsan
aşağıya lütfen adını ve soyadını yaz ve imzanı at. İmzaladıktan sonra sana ve ailene bu
formun bir kopyası verilecektir.
(Gönüllünün Beyanı)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji
Bilim Dalında Prof. Dr. Hasan ÖZEN tarafından araştırma yapılacağı belirtilerek bu
araştırma ile ilgili bilgiler bana yazılı ve sözlü olarak aktarıldı ve ilgili metni okudum.
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı
kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman katılmaktan
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vazgeçip ayrılabileceğimi, probiyotik gıda takviyesini düzenli tüketmediğim zaman ve
araştırmada istenilen işlemleri yapmadığımda doktorumun beni çalışmadan
çıkartabileceğini biliyorum. Bu şartlarda üç ay süresince verilecek probiyotik gıda
takviyesini düzenli olarak tüketmeyi, iki ayrı kontrolde üçer günlük besin tüketim
kaydı tutmayı, diyetisyenin beslenme alışkanlıklarım ile ilgili sorularını cevaplamayı,
vücut ağırlığımın ve boy uzunluğumun ölçülmesini, dışkı ve kan alma işlemlerinin
uygulanmasını kabul ediyorum.

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana

verilecektir.
Gönüllünün Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Ebeveyn/Vasi Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt. Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:
Tarih:
(Ebeveyn/Vasi Beyanı)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji
Bilim Dalında Prof. Dr. Hasan ÖZEN tarafından araştırma yapılacağı belirtilerek bu
araştırma ile ilgili bilgiler bana yazılı ve sözlü olarak aktarıldı ve ilgili metni okudum.
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla çocuğumun
katılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya çocuğumun gönüllü olarak katıldığını,
istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak çocuğumu araştırmadan
çıkartabileceğimi ve probiyotik gıda takviyesini verilirse çocuğumun verilen
probiyotik gıda takviyesini düzenli olarak kullanmaması durumunda ve araştırmada
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istenilen süreçleri yapmadığında kendi isteğime bakılmaksızın sorumlu araştırmacı Dr.
Hasan ÖZEN tarafından çalışma dışı bırakılabileceğini biliyorum. Bu koşullarda
çalışma dâhilinde çocuğuma probiyotik gıda takviyesi verilirse üç ay süresince düzenli
olarak tüketmesini, iki ayrı kontrolde çocuğumun üçer günlük besin tüketim kaydını
tutmayı, diyetisyenin çocuğumun beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorularını
cevaplamayı, çocuğumun vücut ağırlığının ve boy uzunluğunun ölçülmesini, dışkı ve
kan alma işlemlerinin uygulanmasını kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir
kopyası bana verilecektir.
Ebeveyn/Vasi Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:
Tarih:
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EK-4: Çocuk Rıza Formları (16-18 Yaş)
ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN GÖNÜLLÜ RIZA FORMU
(16-18 YAŞ)
Değerli katılımcı, davet ettiğimiz bu çalışma bilimsel bir araştırma olup
araştırmanın adı

“Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacillus rhamnosus–GG

Desteğinin Gastrointestinal Sistem ve Pulmoner İnflamasyon ile Beslenme Durumuna
Etkisi”dir. Araştırmanın amacı, kistik fibrozisli hastalarda bağırsaklarda bulunan
bakterilerin dengesiz/zararlı dağılımını saptamak, sindirim sistemi ve akciğerdeki
yangı bulgularını değerlendirmek ve üç ay süresince günde tek doz probiyotik gıda
takviyesi uygulamasının bağırsaklarda bulunan bakterilerin dağılımına, yangı
bulgularına ve beslenme durumuna etkisini incelemektir. Araştırmaya katılması
beklenen gönüllü sayısı 34 kişidir.
Bu araştırmada sizlere rutin kontroller için hastaneye geldiğiniz zaman çalışma
konusunda bilgilendirme yapılacak, katılmayı istediğiniz takdirde 3 aylık rutin
kontroller

arasında

geçen

sürede

çalışma

yürütülecektir.

Çalışmaya

ait

sorumluluğunuz, size çalışmanın başlangıcında detaylı olarak anlatılacak süreçleri
yerine getirmenizdir, ancak istediğiniz zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak
araştırmadan ayrılabilirsiniz. Araştırmadan ayrılma durumu rutin tedavinizi etkilemez
ve herhangi bir zarara yol açmaz. Araştırma sürecinde belirlenen koşulları
sağlamadığınızda da çalışmaya katılımınız sorumlu araştırmacı Prof. Dr. Hasan ÖZEN
tarafından sona erdirilecektir.
Çalışmaya katılırsanız rutin sağlık kontrolünüz için hastaneye geldiğinizde
sizden 3 ay ara ile çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere 2 defa sabah aç olarak
8 mL (bir tatlı kaşığından biraz fazla) kan örneği alınacak ve aynı gün içinde de 5 g
kadar dışkı tahlili vermeniz gerekecek. Sizden alınan numuneler hastanemizin
laboratuvarında çalışma bitene kadar bekletilecek ve sonra tahlil yapılacaktır. Kan
tahlilinde vücuttaki yangı bulgularına, dışkı tahlilinde bağırsaklardaki yangı bulgusuna
bakılacaktır. Çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere 2 defa diyetisyen Hatice
SERÇE tarafından büyümenizin değerlendirilmesi için vücut ağırlığınız ve boy
uzunluğunuz ölçülecek, beslenme durumunuzun değerlendirilmesi için prebiyotikprobiyotik içerdiği düşünülen besinlerin tüketim sıklığı ile üç günlük besin tüketim
kaydınız alınacaktır. Bunun için hastaneye gelmeden üç gün öncesinden besin tüketim
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kaydı tutmanız istenecektir. Çalışmanın başında gönüllüler rastgele 2 gruba
ayrılacaktır. Üç ay süresince bir gruba günde tek doz probiyotik gıda takviyesi
verilirken, diğer gruba verilmeyecektir Probiyotik gıda takviyesi, belirli miktarda
alındığında

bağırsak

sağlığına

ve

vücuda

yararlı

etkileri

olan

canlı

mikroorganizmalardır. Çalışmada kullanılacak probiyotik normalde de bağırsağımızda
bulunan bir bakteridir. Probiyotik gıda takviyesini alan grupta olursanız günlük
beslenmenize ek olarak günde bir defa, öğün zamanında bir kapsül olarak tüketmeniz
istenecektir, kapsülü tüm halde tüketemezseniz kapsül içeriğini su ya da meyve suyu
ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Probiyotik kapsüllerin bozulmaması için buzdolabında
saklamalısınız.
Bu çalışmaya katılırsanız diyetisyen Hatice SERÇE sizi hafta içi çalışma
saatleri arasında (09:00-18:00) haftada bir defa telefon ile arayacak, verilen probiyotik
gıda takviyesinin düzenli tüketimi sorgulanacaktır. Bu çalışmaya katılırsanız
hastanede yapılacak tahliller ve bilgilendirmeler en fazla bir saat (60 dk) sürecektir.
Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında probiyotiklerin rutin tedavideki
yeri ile ilgili bilgi edinilecektir. Ancak beklenen herhangi bir klinik yarar olmadığında
da bu durum hakkında bilgilendirileceksiniz. Probiyotik gıda takviyesi kullanımının
gaz artışı, şişkinlik ve ishal gibi yan etkileri olabilir. Bu gibi durumlarda alınacak
önlemler;
 Şişkinlik ve gaz artışı hafif düzeydedir ve probiyotik gıda takviyesi
tüketimine uyum sağlandığında kısa sürede geçecektir.
 Aşırı ishal durumunda probiyotik gıda takviyesi tüketimi doktorunuz Prof.
Dr. Hasan ÖZEN’e danışılarak sonlandırılacaktır.
Çalışma öncesinde;


3 günlük besin tüketimi kaydı ve normal günlük beslenmenizle aldığınız
probiyotik-prebiyotik içerdiği düşünülen besinlerin tüketim sıklığı formu
uygulanacaktır.



Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü yapılacaktır.



Dışkı ve kan tahlili yapılacaktır. Bu amaçla gün içinde dışkı örneği
verilecektir. Kan tahlili için en az 8 saat öncesine kadar hiçbir besin
tüketilmeyecektir.
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Kan alma uygulaması, bir miktar acı duymanıza neden olabilir. Bunun
dışında yapılacak işlemlerin hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

Çalışma sırasında;
Probiyotik gıda takviyesi alan grupta olursanız günlük beslenmenize ek olarak
verilecek probiyotik gıda takviyesi 3 ay süresince günde bir defa, bir kapsül olarak
öğün zamanında tüketilecektir, ama tüketilemediğinde kapsül açılarak su ya da meyve
suyu ile karıştırılıp tüketilebilir. Probiyotik gıda takviyesi için Lactobacillus
rhamnosus GG probiyotiği kullanılacaktır.
Üç aylık izlem sürecinde ilave olarak farklı bir probiyotik-prebiyotik gıda
takviyesi kullanılmayacaktır ve sizden bu tür destek ürünlerini tüketmemeniz
istenecektir. Günlük diyetinizde doğal olarak bulunan probiyotik ve prebiyotik içerdiği
düşünülen besinlerin tüketilmesine izin verilecektir.
Çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde size ait tüm tıbbi ve kimlik
bilgileri gizli tutulacaktır ve araştırma yayınlansa dahi kimlik bilgileriniz
verilmeyecektir. Ancak araştırmanın resmi izleyicileri, yoklama yapanlar, etik kurullar
ve resmi makamlar gerektiğinde bu formu imzaladığınızda tıbbi bilgilerinize erişebilir.
Siz de istediğinizde kendinize ait tıbbi bilgilere ulaşabilirsiniz. Araştırma konusu ile
ilgili ve araştırmaya katılmaya devam etme isteğinizi etkileyebilecek yeni bilgiler elde
edilirse zamanında bilgilendirileceksiniz.
Bu araştırmada yer almanız nedeniyle size veya ailenize yol masraflarınız da
dahil hiçbir ödeme yapılmayacaktır, probiyotik gıda takviyesi sorumlu araştırmacı
tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, bu araştırma kapsamındaki bütün muayene, tetkik,
testler ve tıbbi bakım hizmetleri için sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik
kuruluşundan hiçbir ücret istenmeyecektir.
Araştırma hakkında ek bilgiler almak için ya da çalışma ile ilgili herhangi bir
sorun, istenmeyen etki ya da diğer rahatsızlıklarınız için 0532 310 47 87 nolu
telefondan Prof. Dr. Hasan ÖZEN’e ve 0537 768 95 87 nolu telefondan Diyetisyen
Hatice SERÇE’ye başvurabilirsiniz. Çalışmaya katılmaya karar verirseniz bu yazılı
bilgilendirilmiş olur formu imzalamanız için size verilecektir.
(Gönüllünün Beyanı)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji
Bilim Dalında Prof. Dr. Hasan ÖZEN tarafından araştırma yapılacağı belirtilerek bu
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araştırma ile ilgili bilgiler bana yazılı ve sözlü olarak aktarıldı ve ilgili metni okudum.
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı
kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli
veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime bakılmaksızın
probiyotik gıda takviyesini düzenli tüketmediğim zaman ve araştırmada istenilen
süreçleri yapmadığımda sorumlu araştırmacı Dr. Hasan ÖZEN tarafından çalışma dışı
bırakılabileceğimi biliyorum. Bu şartlarda üç ay süresince verilecek probiyotik gıda
takviyesini düzenli olarak tüketmeyi, iki ayrı kontrolde üçer günlük besin tüketim
kaydı tutmayı, diyetisyenin beslenme alışkanlıklarım ile ilgili sorularını cevaplamayı,
vücut ağırlığımın ve boy uzunluğumun ölçülmesini, dışkı ve kan alma işlemlerinin
uygulanmasını kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.
Gönüllünün Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Ebeveyn/Vasi Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt. Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:
Tarih:
(Ebeveyn/Vasi Beyanı)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji
Bilim Dalında Prof. Dr. Hasan ÖZEN tarafından araştırma yapılacağı belirtilerek bu
araştırma ile ilgili bilgiler bana yazılı ve sözlü olarak aktarıldı ve ilgili metni okudum.
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla çocuğumun
katılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya çocuğumun gönüllü olarak katıldığını,

152

istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak çocuğumu araştırmadan
çıkartabileceğimi ve probiyotik gıda takviyesini verilirse çocuğumun verilen
probiyotik gıda takviyesini düzenli olarak kullanmaması durumunda ve araştırmada
istenilen süreçleri yapmadığında kendi isteğime bakılmaksızın sorumlu araştırmacı Dr.
Hasan ÖZEN tarafından çalışma dışı bırakılabileceğini biliyorum. Bu koşullarda
çalışma dâhilinde çocuğuma probiyotik gıda takviyesi verilirse üç ay süresince düzenli
olarak tüketmesini, iki ayrı kontrolde çocuğumun üçer günlük besin tüketim kaydını
tutmayı, diyetisyenin çocuğumun beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorularını
cevaplamayı, çocuğumun vücut ağırlığının ve boy uzunluğunun ölçülmesini, dışkı ve
kan alma işlemlerinin uygulanmasını kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir
kopyası bana verilecektir.
Ebeveyn/Vasi Adı, Soyadı:
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Telefon numarası: 0532 310 47 87
İmza:
Tarih:
Araştırmacının Adı, Soyadı: Uzm. Dyt Hatice SERÇE
Telefon numarası: 0537 768 95 87
İmza:
Tarih:
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EK-5: Probiyotik gıda takviyesinin içeriği

KALEİDON Kapsül – Takviye edici gıda
Probiyotik
Her biri 60 mg canlı bakteri içeren 20 kapsül.
İçindekiler:
Maltodekstrin, kıvam arttırıcı: hidroksipropilmetilselüloz (E464), canlı
bakteri [Lactobacillus rhamnosus GG], topaklanmayı önleyici: bitkisel
magnezyum stearat, renklendirici: titanium dioksit (E171).
Her bir doz 6 milyar (6x109) Lactobacillus rhamnosus GG canlı bakteri hücresi
içerir.
Enerji ve besin
öğeleri
Enerji (kcal)/(kJ)
Yağ (g)
Karbonhidrat (g)
Protein (g)

100 g

1 kapsül

325,8 / 1575,9
0,60
61,60
5,70

0,9/3,7
0,002
0,166
0,015

Kullanım bilgisi: Günde 1 kapsül. Kapsül açılabilir, soğuk veya ılık bir sıvı
(su, süt, meyve suyu, vb.) içinde çözündürülebilir. Tercihen yemeklerle birlikte
alınız.
Ürün canlı hücre içerir (probiyotik), ısıya duyarlıdır: sıcak veya ısı değişimi
olan yerlere koymayınız, ışığa maruz bırakmayınız, tercihen 20 oC’nin altında
saklayınız.
Üretici: S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI), İtalya
İthalatçı: UFSA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davutpaşa Cad. No. 12 Topkapı/İstanbul
Menşei ülke: İtalya

e

Net ağırlık: 5,4 g
Her bir kapsül 270 mg
Son tüketim tarihi: Dış kutu ve iç ambalaj üzerinde yer almaktadır.
Parti no: Dış kutu üzerinde yer almaktadır.
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EK-6: Olgu Rapor Formu
OLGU RAPOR FORMU

Anket No:

Tarih:

Gönüllü Kodu: Kistik Fibroziste Probiyotik Ad Soyad 100-134 (KFPAS100-134)
Dosya No:

Tel No:

A.ÇOCUĞA AİT BİLGİLER
Yaş (yıl):
Cinsiyet:

Doğum Tarihi:
1. Erkek

KF Tanı Tarihi:
2. Kız

İlk vizit
Tarih:

Son vizit (3 ay sonra)
Tarih:

Vücut ağırlığı (kg)
Boy uzunluğu (cm)
BKI (kg/m2)

Kullanılan ilaçlar ve
dozları

İlk vizit
Tarih:
BİYOKİMYASAL
BULGULAR
Serum total protein:
Serum albümin:
Serum prealbümin:
Serum IgG:

3 ay sonra
Tarih:
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Serum IgM:
Serum IL-6:
Serum IL-8:
Serum IL-1β:
Serum IL-17:
Serum TNF-α:
Fekal kalprotektin

PROBİYOTİK TÜKETİMİ TAKİP ÇİZELGESİ

Hafta/Gün
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Çavdar

Buğday

Sarı erik

Ahududu

Çilek

Muz

Şalgam

Nar ekşisi

Turşu

Sirke

Tarhana

Kaymak

Boza

Kefir

Peynir

Ayran

Yoğurt

Besinler

Kod

Evet

Hayır

Tüketir mi ?

Her öğün

Her gün

Haftada
5-6 kez

Haftada
3-4 kez

Haftada
2-3 kez

Tüketim Sıklığı
Haftada
1 kez

Ayda
2-3 kez

Ayda
1 ve daha az

PREBİYOTİK-PROBİYOTİK İÇERDİĞİ DÜŞÜNÜLEN BESİNLERİN TÜKETİM SIKLIĞI FORMU

EK-7: Prebiyotik-Probiyotik İçerdiği Düşünülen Besinlerin Tüketim Sıklığı Formu

Ölçü

Ağırlık/ Hacim

Miktar
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Kırmızı
mercimek
Yeşil
mercimek
Soya fasulyesi

Kuru fasulye

Nohut

Kuşkonmaz

Hindiba

Yer elması

Bezelye

Ispanak

Karnabahar

Enginar

Pırasa

Sarımsak

Soğan

Besinler

Kod

Evet

Hayır

Tüketir mi ?

Her öğün

Her gün

Haftada
5-6 kez

Haftada
3-4 kez

Haftada
2-3 kez

Tüketim Sıklığı
Haftada
1 kez

Ayda
2-3 kez

Ayda
1 ve daha az

Ölçü

Ağırlık/ Hacim

Miktar
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3.Gün

2.Gün

1.Gün

GÜN

SABAH

ARA

ÖĞLE

3 GÜNLÜK BESİN TÜKETİMİ KAYIT FORMU

EK-8: 3 Günlük İleriye Dönük Besin Tüketim Kayıt Formu

ARA

AKŞAM

ARA
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EK-9: Dijital Makbuz
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EK-10: Orijinallik Raporunun Ekran Görüntüsü
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TEZİN BAŞLIĞI: KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA LACTOBACİLLUS RHAMNOSUS GG DESTEĞİNİN
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE PULMONER İNFLAMASYON İLE BESLENME DURUMUNA ETKİSİ
ÖĞRENCİ: HATİCE SERÇE
DOSYANIN TOPLAM SAYFA SAYISI: 118
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8

4

3
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%

%

%

BENZERLİK ENDEKSİ
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KAYNAKLARI

YAYINLAR
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