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Flora durumu

0-3 önemli dengesizlik
mevcut değildir

4-5 Hafif disbiyoz mevcuttur

6-7 orta derecede
dengesizlik mevcuttur

8-14 Şiddetli bir dengesizlik
mevcuttur

>14 çok şiddetli bir
dengesizlik mevcuttur

Flora durumu: 7 (orta derecede dengesizlik mevcuttur)
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özet
E.coli zorunlu fizyolojik barsak florasına aittir. Bakteri sayısının artması fazla protein alımı ile karakterize olan yanlış beslenmeyle ya da 
hazım bozuklukları ile ilgili olabilir.
Dışkı florasında  aerob asitleme florasında azalma,anerob çürüme florasında artış ve barsak mantarı bulunmaktadır. Bu durum koloni 
direncinin şiddetli bozulduğunu gösterir ve patojen  bakteri yerleşimini kolaylaştırır. Aerob asitleme florası eksikliği ince barsakta koloni 
direncine  neden olabilir. Aerob çürüme florası ek olarak kolon kanseri oluşumunda rol oynayan prokanserojen maddeleri oluşturduğu
şüphesi altındadır. Barsak mantarları barsak mukozasını zedeleyebilir ve barsak geçirgenliğinin artışında rol oynar.
Gaz şikayetleri gibi sindirim bozuklukları ve alerjik reaksiyonların oluşumundan da sorumludur.
Sindirim kapasitesinde azalma yoktur.
Alfa-1-antitripsin değerinin tek başına yükselmesi enflamasyon olmaksızın barsak geçirgenliğinde artışa işaret eder. Geçirgenliğin 
uzun süreli şiddetli artışı bir yandan besin maddeleri alerjisinin (öncelikle tip III) artmasına, bir yandan da protein kaybettiren sendroma 
yol açabilir.
Salgısal IgA nın yükselmesi , mukozal bağışıklık sisteminin uyarılmış olmasına işaret eder.

Koloni direnci
Enterokoklar, Laktobasiller, Bifidobakteriler, E.coli ve Bakteroidesler gibi zorunlu barsak bakterileri ve salgısal IgA barsakta yabancı
bakterilerin sürekli konaklamasını zorlaştıran şartlar yaratırlar. Barsak epitelini kaplarlar ve yabancı bakteriler ve mantarlar/mayaların
yerleşmesini önleyen metabolitler üretirler. Bu bileşenlerden birinin veya bazılarının eksikliği sonucu bu denge bozulduğu takdirde
yabancı bakterilerin yerleşebileceği ekolojik nişler oluşur. Bu durumda koloni direncinde azalmadan bahsedilir.
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Rapor
ölçülen değer tolerans

alanı
Mikrobioloji

aerob
E. koli 3·107 KBE/g 5·105 - 1·107

E. koli biovare < 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

< 1·105 KBE/g ≤ 9·104

Enterobakteriakeae 
Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris 

Klebsiella oxytoca 

Klebsiella pneumniae 

Citrobacter spp 

Serratia spp

Hafnia alvei 

Morganella morganii 

Providencia spp 

Pseudomonas spp 

diğer aerob < 1·105 KBE/g ≤ 9·104

Enterococcus 5·105 KBE/g 1·106 - 1·107

Staphylococus aureus < 1·105 KBE/g ≤ 9·104

β-haemolys. Strepto. < 1·105 KBE/g ≤ 9·104

Bacillus spp. < 1·105 KBE/g ≤ 9·104

anaerob flora
Bacteroidales 1·109 KBE/g 1·108 - 1·1010

Clostridium spp 3·106 KBE/g ≤ 1·105

Bifidobacterium spp 2·108 KBE/g 1·108 - 1·1010

Lactobacillus spp 6·105 KBE/g 5·105 - 1·108

Mantarlar
< 1·103 KBE/g ≤ 1·103

6·103 KBE/g ≤ 1·103

< 1·103 KBE/g ≤ 1·103

Candida albicans 
Candida spp 
Geotrichum 

Diğer maya/Küf < 1·103 KBE/g ≤ 1·103

Parazitoloji
Parasitler -

Diğer faktörler

gayta hemoglobin -

sindirim
pH 6 5.8 - 6.5

renk kahve rengi
kıvam yumuşak, fakat şekilli

Nişasta -
Yağ -
Kas +

Pankreaselastas 1 > 500 µg/g ≥ 200

bağışıklık
sIgA > 7500 µg/ml 510 - 2040

inflamasyon / permeabilite
Calprotektin 14.6 mg/kg ≤ 50

alfa-1-Antitripsin 992 µg/ml ≤ 270
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Değerlendirme
Aerob flora E.koli floranın şiddetli artışı ve asitleme floranın azalması ile karakterizedir. Enterokok floranın eksikliği mukozal 
bağışıklığın azalmasına neden olabilir. Enterokok preparatların alınması tavsiye edilir.

Anaerob floranın karakteristiği Klostridyum türlerinin artmasıdır. Klostridyumlar barsağın mikroortamı için herhangi bir faydalı özellik 
taşımazlar. Tam aksine bunların metabolik özellikleri nedeni ile kalınbarsak karsinomların oluşumu ile ilişkilendirilmektedir. Bunun
yanı sıra proteolitik özellikleri ile anlamlı miktarlarda biyoaktif aminler, histamin ve gazlar ( kükürthidrojen, CO2 ve H2) açığa çıkararak 
şiddetli şişkinliğe neden olabilirler. Klostridyumların çoğalması özellikle yağdan ve proteinden zengin tek yönlü yanlış beslenme ile 
kolaylaşır. Yaşlılardaki barsak hareketlerinin yavaşlaması da Klostridyumların çoğalmasını destekler. Şekerlerin sindirilmesindeki ve 
kullanılmasındaki bozukluklar da Klostridyumların artışına katkıda bulunarak şişkinlik, kramplar ve ishale yol açabilir. Spor oluşturan 
Klostridyumların çoğalması antibiyotiklerin kullanımı ile de, dirençli flora özelliği kazanabildikleri için kolaylaşır. Klostridyumların 
azaltılması için barsak geçiş hızının normal olması, dengeli beslenme ve probiyotiklerin kullanımı önerilir.

Kandida  koloni sayısında artış tesbit edilmiştir. 103 CFU/gdan daha az koloni sayısı bazen kontamine olmuş yiyeceklerden 
bulaşmaya bağlı geçici bir fenomen olarak değerlendirilebilir. Mayaların dışkı ile atılması düzenli olmadığından 2 hafta ara ile böyle 
bir bulgu elde edildiğinde , bir kolonizasyon ihtimalini elimine etmek için değerlendirilmelidir. 103 CFU/gdan daha fazla koloni sayısı 
barsak ortamının bozulduğuna ve koloni direncinin azaldığına işaret eder. Kandida spp. tarafından yoğun bir kolonizasyon, besinlerin 
kullanımındaki yarışma yolu ile yerleşik barsak florasının kaybolmasına neden olarak barsak bariyerinin bozulmasında aktif rol oynar, 
bu da sıklıkla barsak geçirgenliğinin artmasına katkıda bulunur.

pH değeri normal sınırlar içindedir.

Sadece önemsiz sindirim artıkları saptanmıştır. Sindirim ve emilim bozukluğuna ait bulgu yoktur.

Yükselmiş sıgA, mukozal bağışıklığın aşırı derecede uyarıldığına, yani geçirgenlikte bir artışla birlikte yabancı mikroorganizmalar 
veya mantarlara bağlı olarak olası bir enflamatuar olaya işaret eder.

Dışkıda kan tespit edilmemiştir. İntestinal tümörler ve polipler kanamada ara verebilirler. Bu nedenle süphe durumunda birden fazla 
dışkı örneği analiz edilmelidir ve test daha sonra tekrarlanmalıdır.

Tedavi tavsiyeleri
Enterokok probiyotikler  asit floranın gelişimini stimüle eder.
Tedavi süresi :3 ay
Bağırsak geçişini yüksek bir lif diyeti ve yeterli bir sıvı alımı, tercihen su ile arttırın. Süt ürünlerinden kaçının ve yağ tüketimini 
sınırlandırın. Bir antibiyotik tedavisi ancak Clostridiumun aşırı artışı ile ilgili klinik semptomlar varsa önerilir.
Candida kolonizasyonu: Nystatin absorbe olmaz ve sindirim sisteminde aktif kalır bu nedenle, nyistatin ile tedavi önerilir.
Nystatin tedavisinden sonra, essential oils veya caprylic acid ile tekrarlanan kürler, candida ile yeni bir kolonizasyonun önlenmesine 
yardımcı olabilir.
Beslenme değişikliği:
Candida'nın çoğalmasını önlemek için düşük karbonhidratlı bir diyet tavsiye edilir. Yüksek glisemik indeksli yiyeceklerden ve pirinç, 
erişte, patates, hamur işi, beyaz ekmek, pizza ve meşrubat gibi yiyecek maddelerinden uzak durulmalıdır. Tüketimden önce iyice 
sebze ve meyveler iyice yıkanmalıdır.
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Genel açıklamalar
Escherichia coli
E. koli uzunca bir süre en önemli barsak bakterisi olarak düşünülmüştür. Ancak, E. koli kolon bakteri kütlesinin % 0,1’den azını temsil 
etmekte olup, floranın çoğunluğunu tam anaerobik bakteriler oluşturmaktadır. E. koli kolonda önemli aktiviteler yürütmektedir: 
Antibakteriyel direnç: Enteropatojenik bakteriye karşı antagonistik aktivitesi olan sayısız mikrobiyosit maddelerin sentezi. Bakteriyel 
duvarın lipopolisakaritler (LPS), gruba özgü antijen ve düşük moleküler ağırlıklı peptitler vasıtasıyla barsak immün sistemi üzerinde 
doğrudan etki yaparak barsak bariyerinin stabilizasyonu.
Metabolik aktivite: Oksijenin varlığında ve anaerobik koşullar altında karbohidratların transformasyonu yoluyla kısa zincirli yağ asidi
üretimi. Yüksek karbonhidrat konsantrasyonlarında gaz (H2 ve CO2) üretimi (emilimde azalma ya da sindirim bozuklukları) Protein 
kokuşması yoluyla enerji üretiminde artış (örn., aşırı hazım ya da sindirim bozuklukları). Kokuşma enzimleri optimum aktivitelerini 
6.5’un üzerindeki pH değerlerinde gösterirler. Bozunma ürünleri, yani biyojenik aminler ve amonyum (barsak içeriğinin alkalileşmesi) 
potansiyel olarak zararlıdır.

Enterococcus
Enterococcus spp. safraya karşı dirençleri ve asiditeleri nedeniyle kolonun zorunlu kalıcı florasına ve ince bağırsağa aittirler. Bazı 
suşları fermente gıdada (sosis ve peynir, ...) bulunur. Enterokoklar temelde sakkarolitiktir; karbonhidratları enerji kaynağı olarak 
kullanırlar, kısa zincirli yağ asitleri üretirler, barsak içeriğini asitleştirirler ve çok sayıda bakteriyosit (enterosinler) ve bakteriyostatik 
ürün üretimi yoluyla antibakteriyel dirence katkıda bulunurlar.

Clostridium spp.
Clostridium spp. kalıcı flora grubundandır ve ortamdan (toprak) gelir. Clostridium spp.’nin barsak ekolojisinde temel bir işlev 
göstermediği görülmektedir, ancak metabolik aktivitesi nedeniyle organizmaya zarar verme potansiyeli vardır. Bu nedenle koloni 
sayısı 105 CFU/g’ı geçmemelidir. Barsak hareketliliğinin ve çiğneme eyleminin azalması ve lif içeriği düşük yüksek kalorili diyet (aşırı 
yağ ve protein) sonucunda, yaşlılarda daima yüksek sayılarda gözlenmektedirler. Bifidobakteriyum ve laktobasillus ile düzenli 
değişim yapılması Klostridiyum artışını sınırlandırabilir. Yaşlılarda konsantrasyonlarının artması emilimde azalma, geçişte azalma, 
kötü beslenme ya da başka bir sindirim bozukluğunun göstergesi olabilir. Her ne kadar Klostridiyum spp sakkarolitik aktivite gösterse
de, ağırlıklı metabolik aktiviteleri, amonyaklı proteoliz ve H2S üretimi ve lipolizdir. Yağ asimilasyonu tümör destekleyicileri gibi hareket 
eden steroit bileşenleri üretir. Clostridium spp yağ asitlerini bu asitlerin steroit halkalarını dekonjügasyon ve dehidroksilasyon yoluyla 
dönüşüme uğratır. Epidemiyolojik veriler "batı tarzı" (yağ oranı yüksek, lif oranı düşük) beslenme yoluyla dehidroksilasyon ürünlerin 
sentezindeki artış ile bu tür dysbiosis ve kolon ile meme kanseri arasında bir bağlantı olduğuna dair bulgular olduğunu 
göstermektedir. Bu enzimlerin optimum aktivitesi pH >6,5’dedir. Clostridium spp. ayrıca endojen histamin üretimine katkıda bulunur. 
Klostridiyumda aşırı artış olması durumunda, özellikle uzun süren antibiyotik tedavilerinden sonra şiddetli psödomembranöz kolite 
neden olabileceğinden "Clostridium difficile toxin A" tespiti yapılması önerilir.

Maya ve Küf
Küfler ve mayalar yerleşik flora ait değildir ve geçici mikroplar olarak kabul edilebilir. Vejetaryen yiyeceklerle (meyve,sebze, baharat 
ve salatalar) yüksek konsantrasyonda yutulurlar. Maya ve küflerin mide asidine karşı direnci nedeniyle barsaktan çok sayıda geçiş 
yaparlar. Ancak, sindirim enzimlerinin seyreltme ve bozunma etkileri nedeniyle feçes ile vücut dışına atılan maya ve küf sayısı, 
fizyolojik koşullar altında görece azdır. Sayılarındaki artış çoğunlukla koloni direncinde azalmadan kaynaklanır, bu duruma şu 
koşullarda rastlanmaktadır:

• Antibiyotik tedavisi
• Kortikosteroid tedavisi
• İmmünbaskı (iatrojenik, kanser)
• Alerji ve aşırı duyarlılık
• Psişik bozukluklar
• Kötü beslenme (şeker alımında artış)
• Barsak florasında dengesizlik

 Candida albicans karbondioksit (ballooning), etanol ve fermantasyon yağı ürettikleri karbonhidratlar için diğer organizmalarla 
mücadele içine girerler, bu durum uzun süreli kolonizasyon durumunda hepatik detoksifikasyon kapasitesini aşabilir. Barsak 
bariyerinin bozulması: Mukozal epitelyuma bağlanan Candida albicans, barsak bariyerinin bütünlüğünü korumada önemli rolü olan 
otokton florayı engeller. Ayrıca, mayalar proteazlar, fosfolipazlar ve kolajenazları serbest bırakıp, barsak mukozasının hücrelerini 
tahrip eden invasif formlar (pseudomicelia) üretirler.

 sIgA
Salgısal IgA (sIgA), barsağın iç boşluğunda yer alan imünoglobülindir. Mukoza bağışıklığının temel etkin bileşenini sIgA’lar
oluşturur.IgA’lar plasmositler tarafından dimerik formlar halinde oluşturularak, epitel hücreleri tarafından,  barsak lümenine taşınırlar.
IgA, enterositler tarafından, bazal kutuptan apikal kutuba doğru (barsak iç boşluğu) hücreler arası aktarıldığı sırada salgısal özellik
kazanır. Özellikle barsak mukozasının bütünlüğü sIgA sentezi için temel önem taşır.
 sIgA’ların en önemli fonksiyonu,  bağışıklık sistemini zayıflatıcı maddelerin dışarıya atılımını sağlamaktır. sIgA çözünür antijenlerin
penetrasyonunu büyük ölçüde azaltmakta ve barsak mukozasında bakteri ve virüs kolonizasyonunu önlemektedir. sIgA sentezi
serum IgA’sı üretiminden bağımsızdır. Birbirleri arasında ilişki bulunmaz.
 sIgA’nın aktivitesi, şu koşullarda ciddi ölçüde azalma gösterir:

• Alerjiler ve aşırı duyarlılık durumları örneğin atopik rinit, bronşial astım, atopik egzama, tip 3 gecikmeli gıda alerjileri 
• Tekrar eden enfeksiyonlar 
• Barsak geçirgenliğinde bozukluklar 
• Barsak mikozları 
• Bağışıklık yetersizliği 

 Yüksek sIgA değerleri,bağışıklık sisteminin uyarıldığına yada barsak mukozasında lokal bir enflamasyona işaret eder.
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serum IgA’sı üretiminden bağımsızdır. Birbirleri arasında ilişki bulunmaz.
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• Alerjiler ve aşırı duyarlılık durumları örneğin atopik rinit, bronşial astım, atopik egzama, tip 3 gecikmeli gıda alerjileri
• Tekrar eden enfeksiyonlar
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 Yüksek sIgA değerleri,bağışıklık sisteminin uyarıldığına yada barsak mukozasında lokal bir enflamasyona işaret eder.

Alfa-1-Antitripsin
Alfa-1-antitripsin, akut evrede, temelde karaciğer tarafından sentezlenen bir enflamasyon proteinidir. Enflamatuar reaksiyon halinde,
PMN-elastaz ve benzeri serin proteazlar için olduğu kadar, genel anlamda lökositler ve makrofajjlar tarafından serbest bırakılan tüm
enzimler için de etkili bir inhibitördür. Bu nedenle de Alfa-1-antitripsin enflamatuar reaksiyon üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir.
Bu anti-proteolitik aktivite nedeniyle, barsakta hiçbir yıkıma maruz kalmadan, olduğu gibi dışkı ile birlikte dışarıya atılır. Ayrıca barsak
geçirgenliğinin artmasına neden olan enflamasyonlarda (leaky gut sendromu) miktarlarında bariz artış söz konusu olur. Şu koşullarda
yüksek değerlerine rastlanır:

• Barsak proteinleri kaybı
• Barsak geçirgenliğinde artış
• Enterokolitler
• Crohn hastalığı
• Rektokolit kanamalı ülseri
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Genetik profiller:
FEMgen: Sporadic breast cancer

OSTEOgen: Osteoporosis

THROMBOgen: Thrombosis

PROSTATEgen: Prostate cancer

DETOXgen: Detoxification capacities

DETOXgen
heavy metals: Detoxification of heavy metals

OXIgen: Oxidative stress

DENTYgen: Periodontitis

NEUROgen Neurodegenerative diseases

CARDIOgen: Cardiovascular diseases

MACULAgen: Age-Related Macular Degeneration

LIPIDgen: Lipid metabolism disorders

DIABETOgen: Diabetes type II

COLOgen: Sporadic colon carcinoma

ALOPECIAgen: Androgenetic alopecia

EMOgen: Emotional instability

AUTISMgen: Autism

SKINgen: Skin health

WEIGHTgen: Weight control

WELL-BEING: Anti-aging

NICOTINEgen: Nicotine addiction




