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Bozulmuş bağırsak mikroflorasının 
(disbiyozis) ana nedenleri 

Değişen bir mikrofloranın nedenleri çok yönlüdür. Son 
zamanlarda, aşağıda belirtilen çeşitli hastalıkları bulunan 
hastalarda disbiyozis tespit edilebildiğini açıkça gösteren 
çok sayıda klinik çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır.  
(Bknz 1-9)

İrritabl bağırsak hastalığı (IBH)
(ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
İrritabl bağırsak sendromu (IBS)
Kolon kanseri
Tip II diyabet 
Metabolik sendrom
İnsülin direnci
Obezite
Çölyak hastalığı
Alerjiler
Bağırsak enfeksiyonları
Romatoid artrit
Stres ve depresyon
Kısmi beslenme
İlaç alımı (örn. Antibiyotikler, kortikosteroidler, laksantin)

Neden FlorInScan?

FlorInScan fekal flora analizini ve önemli parametreleri 
içeren kapsamlı bir dışkı testidir.

Fekal floranın kantitatif bakteriyolojik analizi
Kantitatif mikolojik kültür ve parazit taraması
Sindirim parametreleri
Hemoglobin taraması
PH analizi

Ek olarak FlorInScan Plus'ta
Mukozadaki inflamatuvar ve geçirgenlik parametreleri 
(kalprotektin, alfa 1 antitripsin),
İmmunolojik parametre (sekretuar IgA),
Pankreas elastaz 1, test edilmektedir.

Elde edilen sonuçlar ile tıbbi durumun nedeni ile ilgili 
bilgilere ulaşılabilir ve buna göre, hedefe yönelik terapiler 
ve beslenme programları gerçekleştirilebilir. Ayrıca,  
intestinal mikrofloranın belirlenmesinin ardından 
uygulanacak, probiyotik terapileri (örneğin irritabl 
bağırsak sendromunun tedavisi için) hastalığın 
baskılanmasına yardımcı olabilir.(Bknz 10-11)

İntestinal Mikrobiyata

Bağırsakların temel görevi, besinlerin sindirilmesi 
ve emilimidir. Ayrıca bağırsaklar insan vücudunun 
bağışıklık sisteminin merkezidir. Lenfositlerin       
%70’i bağırsaklarda lokalizedir.

Bağırsak epitelyumu dış patojenlere karşı bir 
bariyer görevi görür. Bu görevi sağlamakta, 
bağırsaktaki mikroflora önemli bir rol oynar. 
1.000'den fazla bakteri türü gastrointestinal 
sisteminde kolonizedir. İnsan bağırsağındaki 
bakteri hücrelerinin toplamının (~100trilyon), 
insan vücudunda bulunan toplam somatik ve 
germ hücresi sayısının 10 katı olduğu tahmin 
edilmektedir. Birlikte ele alındığında, bu 
hücrelerin toplamı 1,5-2 kg ağırlığındadır. Bu 
bakterilerin vücut fizyolojisi ve sağlığı üzerindeki 
önemi birçok klinik çalışmayla kanıtlamıştır.

Bozulmamış bir intestinal floranın ana görevleri:

Patojenlerin kolonizasyonunu önlemek için bariyer 
görevi üstlenmektedir.
K ve B vitaminlerinin sentezi 
Karbonhidratların fermantasyonu ile kısa zincirli 
yağ asitleri (asetat, propionat ve bütirat) 
üretilmektedir. Böylece, epitelyal çoğalma oranının 
artması sonucu bariyer dokularının bütünlüğü ve 
enerji dengesi korunmaktadır. Bununla birlikte 
epitel hücre farklılaşmasının kolaylaştırılması ve bu 
sayede kolonda kanserojenik bir riskin azalması 
sağlamaktadır.
İntestinal bağışıklığın modülasyonu.

Bozulmuş bir mikrofloranın ciddi sonuçlarından 
biri, bariyer görevini kaybederek enfeksiyona karşı 
duyarlılığa yol açabilecek olmasıdır. Dahası, gıda 
alerjileri ile sonuçlanabilecek şekilde mukozaların 
geçirgenliğini artırabilir ve ayrıca mukozada bir 
bozulma meydana gelmesine neden olabilir.

FlorInScan analizi için 
endikasyonlar

Gastrointestinal bozukluklar 
Gıda alerjileri 
Enfeksiyona duyarlılık 
Tip II diyabet
Cilt hastalıkları 
Otoimmün hastalıklar

Sonuçlar ve Yorumlama
Her hasta için, daha detaylı bir gözlem sağlayan, 
grafiksel olarak desteklenen ayrıntılı ve 
bireyselleştirilmiş bir rapor tarafınıza sunulmaktadır. 
Ek olarak, sonuçların kapsamlı bir yorumu ile 
birlikte daha fazla teşhis araştırması ve olası tedaviler 
için size özel tavsiyeler raporda yer almaktadır.

Ek Bilgi
FlorInScan ve FlorInScan Plus için bir gaita örneği 
gereklidir. İlgili örnek alma tüpü ile numune alım ve 
transfer talimatları talebiniz üzerine laboratuvarımız 
tarafından temin edilecektir. Gaita örnekleri, 
haftanın belli günlerinde toplanabilmektedir ve özel 
koşulları vardır. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle 
iletişime geçin.
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