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ÖZ 
 
Tüm dünyada değişen beslenme dinamikleri ile insanlar, sağlıklı yaşamı destekleyecek fonksiyonel besinler 
tüketmeye yönelmektedir. Günümüz yaşam koşullarında yaşanan stres düzeyi ve duygu değişimleri gibi psikolojik 
belirtilerin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerde görülen nöropsikiyatrik bozukluklar, 
gama-amino bütirik asit vb. nörotransmitterlerin salınımındaki değişimlerde rol oynarken, fonksiyonel gıda bileşenleri 
terapötik ürün olarak bu nöropsikiyatrik bozuklar üzerinde etkili olabilmektedir. Derlemenin amacı, prebiyotik ve 
probiyotiklerin ve bunları içeren fonksiyonel gıdaların mikrobiyota sağlığı, dolayısıyla bağırsak-beyin aksı üzerindeki 
olumlu katkılarının incelenmesidir. Probiyotik ve prebiyotik tanımı, sentezledikleri nörotransmiterler, nöropsikolojik 
sağlık üzerindeki etkileri, bağırsaklardaki metabolik bozuklukların nöropsikiyatrik rahatsızlıkların meydana 
gelmesindeki rolü, bağırsak-beyin ekseninin bu mekanizmadaki önemi bilimsel araştırmalar ve güncel literatür 
ışığında sunulmaktadır, bu disiplinlerarası alanda gıda biyobilimlerinin katkısının ve öneminin altı çizilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Psikobiyotik, Fonksiyonel Gıda, Beslenme, Nöropsikiyatrik bozukluklar, Nörotransmitter 
 
 

Effect of Probiotics and Prebiotics on Gut-Brain Axis 
 

ABSTRACT 
 
People have been started to consume functional foods that promote health with changing nutritional dynamics all over 
the world. Psychological signs such as level of daily stress and emotional changes affect the microbiota negatively. 
Neuropsychiatric disorders cause irregular release of neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid; therefore, 
functional food ingredients can be used as therapeutic agents. The purpose of this study is to review the positive 
impacts of prebiotics, and probiotics, and functional foods containing these ingredients on the gut-brain axis through 
the health of microbiota. The definition of probiotics and prebiotics and their neurotransmitters secreted, the effects on 
neuropsychological health, the role of intestinal metabolic disorders in the formation of neuropsychiatric diseases, the 
importance of gut-brain axis on this mechanism are presented in the light of scientific researches and current 
literature. In this study, the contribution of food biosciences into this interdisciplinary area is highlighted. 
 
Keywords: Psychobiotics, Functional foods, Nutrition, Neuropsychiatric disorders, Neurotransmitter 
 

 
GİRİŞ 
 
Birçok ülkede benzer yöntemler kullanılarak yapılan 
araştırmalar sonucunda, psikiyatrik bozuklukların 
toplumda oldukça yaygın olarak görüldüğü ortaya 

konulmuştur. Bir yıl süreyle 17 ülkede gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda, psikiyatrik bozuklukların bu 
ülkelerdeki nüfusun %4.5-26’sında rastlandığı tespit 
edilmiştir. Ülkemizde ise 12 aylık Türkiye Ruh Sağlığı 
Profili’’ adılı çalışmada bu oran %17.2 olarak 
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bulunmuştur. Bu sonuç, toplumdaki altı kişiden birinde, 
psikiyatrik bozukluk tanısının konulabileceğini 
göstermektedir [1]. Bu hastalıklar bireylerin günlük 
yaşamda okul, iş ve sosyal ilişkilerini önemli şekilde 
etkilemektedir. Genellikle, psikiyatrik bozukluklar için, 
nörotransmitterlere etki ederek aktivitesini regüle 
edebilecek farmakolojik tedavi uygulanmaktadır. Ancak 
bu tedavi sürecinde baş ağrısı, mide bulantısı, cinsel 
işlev bozukluğu ve heyecan gibi yan etkileri 
üretebilmektedir [2]. Son on yılda yapılan 
nörogastroenteroloji alanındaki araştırmalar ‘’bağırsak- 
beyin ekseni’’ olarak adlandırılan, gastrointestinal (GI) 
sistem ve merkezi sinir sistemleri arasında bir ilişki 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu iletişim ağı enterik sinir 
sistemi, otonom sinir sistemi, nöroendokrin sistemi ve 
bağışıklık sistemi aracılığı ile gerçekleşir [3]. Psikiyatrik 
bozukluklar, merkezi sinir sistemine etkisinden dolayı 
gastrointestinal mikrobiyomdaki değişiklikler ile 
ilişkilendirilmektedir [4, 5]. Bu da yeni psikotrop tedavileri 
için potansiyel bir hedef haline getirilmiştir. Ayrıca GI 
bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklar eş zamanlı ortaya 
çıkabilecek hastalıklar olarak belirtilmiştir [6]. 
Mikrobiyom, 100 trilyon mikroorganizma içeren karmaşık 
bir mikrobiyal ekosistemde bağırsak sisteminde etkilidir 
[7]. Bireylerin bağırsak mikrobiyotası; doğum şekli, 
genetik yatkınlık, yaş, fiziksel aktivite, çevresel faktörler, 
stres, enfeksiyon, diğer hastalıklar ve antibiyotik 
kullanımına bağlı olarak etkilenir [8, 13]. Beslenmenin 
de psikiyatrik bozukluklar üzerine etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Beyin yapısı ve işlevi; mineraller, 
vitaminler, yağlar ve amino asitleri besinlerinin alımına 
bağlıdır [14]. Balık, meyve ve bakliyat gibi besinler 
tüketilmesiyle gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar 
sonucunda, beslenme ve nörolojik sistem sağlığı 
arasında ilişkili olduğu ortaya konmuştur [15, 16]. Ayrıca 
başka bir araştırma konusu ise probiyotiklerin bağırsak- 
beyin eksenine olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. 
Probiyotiklerin GI bozukluğu üzerinde törapötik etkisi 
olduğu bilinmektedir [17]. Ancak, bağırsak- beyin 
eksenin ilişkisi ortaya çıktıktan sonra probiyotiklerin bu 
eksene ve merkezi sinir sistemine etkisi ile 
nörotransmitter aktivitesini değiştirerek anksiyete 
üzerine olumlu etkisi olduğu çalışmalarca 
desteklenmiştir (Tablo1) [18]. Derleme çalışması, 
probiyotik ve prebiyotiklerin ve bu fonksiyonel 
bileşenlerin kullanılmasıyla üretilen fonksiyonel gıdaların 
önemi ile mikrobiyota-bağırsak beyin ekseni ve 
nöropsikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkisinin 
incelenmesini amaçlamaktadır. 
 
PROBİYOTİKLER 
 
Son yıllarda tüketiciler daha sağlıklı besinler tüketmeye 
önem verdikleri için fonksiyonel besinler tüketmeye 
tercih etmektedirler. Buna bağlı olarak son yıllarda 
probiyotiklere olan ilgi tüm dünyada artmıştır [19]. 
Probiyotik özellik gösteren bazı mikroorganizmaların 
yoğurt, peynir, kefir, boza vb geleneksel gıdalardaki 
varlığı bilinmekte olup, binlerce yıldır insanlar tarafından 
bu fermente besinlerle birlikte tüketilmektedir [20- 22]. 
Probiyotikler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, vücuda 
yeteri kadar alındığında konakçının sağlığını olumlu 
yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar olarak 

tanımlanmaktadırlar [23]. Probiyotikli ürünlerin 
tüketiminin, sağlığın korunması, bağırsak ve vücut 
sağlığının güçlendirilmesi ve diğer hastalıklarla 
mücadelede yararlı etkileri vardır ve bu bakterilerin 
insan sağlığına yararları da uzun süredir bilinmektedir. 
Bu yararlarının en önemlileri gastrointestinal sistemin 
düzenlenmesi yönündedir. Fakat bunun yanı sıra daha 
birçok hastalığın önlenmesi ve iyileşmesine de katkıları 
vardır. Örneğin; probiyotiklerin, hiperkolesteroleminin 
önlenmesi, kolon/mesane kanserine karşı koruma, 
osteoporozun önlenmesi, ishalden korunma, kabızlığın 
hafifletilmesi ve ürogenital enfeksiyonun önlenmesi gibi 
tedavi edici (terapötik uygulamalar) özeliklerinin yanı 
sıra, bağışıklık sistemini geliştirdiği, normal bağırsak 
mikroflorasını patojenlere karşı koruduğu ve kan 
basıncını azalttığı gibi yararlarının da bulunduğu yapılan 
çalışmalarda belirtilmektedir [22, 24, 25]. İnsan sağlığı 
üzerine, tüm bu yararlı etkileri ve tedavi edici 
özelliklerinden dolayı probiyotik bakteri içeren 
fonksiyonel ürünlere ilgi giderek artmıştır. Bu nedenle 
yeni birçok probiyotikli ürün piyasada yer almaya devam 
etmektedir [19]. Bu ürünlerin başında ise yoğurt, 
dondurma, süt tozu, çeşitli peynirler, soğuk sütlü tatlılar 
gibi birçok süt ve süt ürünü gelmektedir [26]. 
 
Ticari olarak potansiyeli olabilecek probiyotik 
bakterilerinin gıdalarda kullanılması ve suş seçimleri 
yeni ürünlerin oluşturulması ve var olan ürünlerin ise 
fonksiyonelliğinin arttırılmasında önemlidir. Bu kriterler 
göz önüne alındığında Bifidobacterium sp. ve 
Lactobacillus sp. türlerinin insan bağırsağında baskın 
olarak görülmelerinden ve GRAS (genellikle güvenilir 
kabul edilen) listesinde yer almalarından dolayı yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar [23, 25]. Bu probiyotik türlere 
ek olarak Saccharomyces sp., Enterococus sp., 
Propionibacterium sp. ve Lactococcus sp. türleri de 
sağlık üzerine olumlu etkileri olduğu için ticari olarak 
daha az yaygın kullanılmaktadırlar [27]. Yapılan bilimsel 
çalışmalarda probiyotik içeren gıdaların probiyotik 
miktarlarının tüketim anında minimum 106 -107 kob/mL 
olması bildirilmektedir [28]. Bireylerde probiyotik 
bakterilerin etkisini görmek için ise sindirilen minimum 
probiyotik mikroorganizma miktarı 108 -109 kob/mL 
olması istenmektedir [29]. 109 kob/mL probiyotik 
bakterinin sindirim sistemine geçmesi için günde 100 
gram probiyotikli ürün veya ürünlerin tüketilmesi tavsiye 
edilmektedir [25]. Çakır’ın [30] yaptığı çalışmada insan 
sağlığına etki etmesi için probiyotik bakterilerin gıda 
üretim hattı boyunca, depolama ve raf ömrü süresince 
canlı kalabilmesi gerektiğini belirtmiştir.  Ayrıca 
tüketildikten sonra sindirim sisteminde canlı kalabilmesi 
ve bu canlılığı tüm sistemde sürdürebilmesi de sağlık ve 
fonksiyonelliği açısından diğer önemli husustur. Bu 
nedenle; düşük pH değerlerine dayanıklılık, gastrik sıvı, 
safra, pankreas, bağırsak ve bağırsak sıvılarına karşı 
dirençli olmaları gerekmektedir [31]. 
 

PREBİYOTİKLER 
 
Prebiyotikler, mikrobiyotadaki bazı mikroorganizmaları 
çoğalmasını ve seçici olarak aktivasyonunu sağlayarak 
konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyebilen 
oligosakkarit yapısında sindirilmeyen gıda bileşenleridir 
[32]. Pankreas enzimlerine ve mide asidine karşı 
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direncinden dolayı prebiyotik olarak inulin, 
fruktooligosakkarit (FOS) ve galaktooligosakkarit (GOS) 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar [33]. İnsanların sindirim 
siteminde prebiyotiği parçalayan sindirim enzimleri 
bulunmadığından ve bu bileşiklerin tamamı 
sindirilemediğinden dolayı emilimle kana karışamazlar. 
Fakat, bağırsakta probiyotik bakterilerin yardımıyla 
fermantasyona uğradıktan sonra enerji verirler ve bu 
kompleks karbonhidratlar kolonda metabolize edilip kısa 
zincirli yağ asitleri (SCFA) üretirler [34]. Kısa zincirli yağ 
asitlerinin sindirimi yavaşlattığı, kan şekeri seviyesini 
dengede tuttuğu bilinmektedir [35]. Prebiyotikler ayrıca 
obezite, diyabet çeşitli metabolik rahatsızların 
önlenmesinde ve tedavisinde son yıllarda oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar [36, 37]. GOS ve 
FOS’ların alımı gastrointestinal sistemde pozitif 
metabolik etkisi bulunan Lactobacillus ve 
Bifidobacterium gibi probiyotik türlerinin oranını 
arttırmaktadır [38]. Bu olumlu özellikleri nedeniyle gıda 
sanayinde çok yaygın bir kullanım alanına sahiptirler 
[39].  
 

NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR  
 
Probiyotikler ve prebiyotikler bağırsak mukoza salgısını 
artırırken, enteroendokrin hücreleri ile etkileşen 
kolesistokini (CCK), peptid tirozin tirozin (PYY) ve 
glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) gibi bağırsak 
hormonlarının salınmasını sağlayan SCFA’ların üretimini 
de arttırır [40]. Bu sebeple nöropsikiyatrik bozuklukların 

irritabl bağırsak sendromuyla (IBS) ilişkisi olabilir [41]. 
Bu çalışmalar son yıllarda bağırsak mikrobiyotasının 
beyin-bağırsak ekseni ve davranışlar üzerine olan 
etkileri açısından ilgi odağı olmuştur [42]. 
 
Probiyotik, prebiyotik, diyet ürünleri ve çeşitli yararlı 
besinlerin tüketilmesiyle mikrobiyota olumlu şekilde 
etkilenirken strese maruz kalındığında, antibiyotik gibi 
çeşitli ilaçların kullanılmasıyla birlikte mikrobiyota 
olumsuz etkilenmektedir. Bağırsak mikrobiyota 
dengesinin bozulması patojenlerin sebep olduğu GI 
hastalıklar olan; irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve 
inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) vb metabolik 
bozukluklar meydana gelmektedir [43, 44]. Bağırsak 
mikrobiyotasının bozulması ve bağırsak- beyin 
ekseninin olumsuz etkilenmesiyle, çeşitli psikiyatrik 
bozuklukların ortaya çıktığı gözlenmiştir [45]. Şekil 1’de 
mikrobiyota-beyin arasındaki ilişki ve mikrobiyota 
üzerinde etkili dış etkenler görülmektedir. 
 
Şekil 1’de görüldüğü üzere, “Stres” bağırsak 
mikrobiyotasının dengesini bozarak metabolik 
bozukluklara neden olmaktadır. Stresin, bağırsak-beyin 
eksenindeki bu etkisi dış etmenlere bağlı olarak 
değişmektedir. Bu dış etmenler, örneğin antibiyotikler, 
bağırsak- beyin aksına etki ederek hem 1 numaradaki 
gibi psikiyatrik hastalıkların, hem de 3 numaradaki 
metabolik bozukluklara yol açmasıyla çeşitli hastalıkların 
ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 
 

 

 

Şekil 1. Bağırsak ve/ veya beyin aksına bağlı meydana gelen psikiyatrik ve metabolik hastalıklar 
 

Yapılan araştırmalarda probiyotiklerin ve prebiyotiklerin 
insan vücudu için çeşitli yararlı etkileri ortaya konmuştur. 
Hatta ticari ürünlerde probiyotik ve prebiyotiğin bir arada 
kullanılmasıyla elde edilen simbiyotik fonksiyonel 
gıdaların; bağırsak sağlığını destekleyici, hastalıkları 
önleyici ve tedaviye yardımcı oldukları, yapılan bilimsel 
çalışmalarda kanıtlanmıştır [31]. Bu bakterilerin bağırsak 

sistemini güçlendirmesi, bireyleri gıda kaynaklı 
patojenlere karşı koruması gibi yararlı etkileri ele 
alınmıştır [46]. 
 
Vücuttaki en geniş mukozal yüzeye sahip bölge, 
intestinal epiteldir. Tükettiğimiz gıdalar sindirim 
sisteminde bağırsak duvarından emildikten sonra 
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vücuda girmiş olur. Sağlıklı bireylerde bu durum, 
yabancı antijen ve bakteriler için bağırsak epitelindeki 
bağ doku proteinleri ile birlikte mukus tabakasının 
fiziksel bir bariyer oluşturmasıyla gerçekleşmektedir 
[47]. Mikrobiyotanın değişmesi sonucu bağırsak epitel 
duvarındaki geçirgenliğin artması (sızdıran bağırsak) ve 
mikro hasarların oluşmasıyla, mikroorganizmalar 
tarafından üretilen zararlı maddeler sistemik dolaşıma 
karışmaktadırlar [48]. Bu durum ayrıntılı olarak şekil 2’de 
belirtilmektedir. Probiyotik bakteriler ile prebiyotiklerin 
birlikte en önemli yararlı etkilerinden biri bağırsak 
yüzeyine yapışarak immün sistem modülasyonu 
sağlaması ile patojen bakterilerin kolonizasyonunu 
azaltmaları ve zarar gören bağırsak mukozanın 
iyileşmesine yardımcı olmalarıdır [49, 50].  Bu durumda 
sindirilmiş olan gıda parçacıklarının bağırsak epitel 
duvarından süzülerek vücuda girişine müsaade 
ederken, zararlı maddelerin geçişini de engellerler. 
İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, 
prebiyotiklerin intestinal hormonlar ve doyma üzerine 
etkisi araştırılmıştır. İki haftalık prebiyotik tedavisi 
sürecinde bağırsak mikrobiyotasının fermentasyonu 
sonucunda, bağırsak fonksiyonunu düzenleyici etkisi 
olduğu, açlık durumunu azaltmada etkili olduğu ve 
postprandiyal hiperglisemiyi düzelttiği gözlenmiştir. Bu 
etkiler sırasında plazma GLP1 ve PYY’nin arttığı 
saptanmıştır [51]. 
 
 
 

MİKROBİYOTANIN BAĞIRSAK-BEYİN EKSENİNDEKİ 
ROLÜ  
 
Son zamanlarda yapılan başka bir önemli çalışma ise 
bağırsak sağlığının direk olarak beyin ile bağlantılı 
olduğunu ortaya koymaktadır [52]. Çünkü bağırsak 
mikrobiyotası, prebiyotikleri ve diyet polisakkaritlerini 
fermente ve hidrolize ederek, propiyonat, asetat ve 
bütirat gibi SCFA’ları üretmektedirler.  SCFA’lar, 
konakçının enerji gereksinimi için çeşitli metabolik 
aktiviteler ile yağ ve glikozun biyosentezi için kullanırlar 
[53]. SCFA’ların gıda-enerji alımında ve inflamatuar 
süreçlerde düzenleyici etkilerinin olduğu da 
bilinmektedir. Bundan dolayı SCFA’lar besin alımının 
azalması ve tokluk hissinin artışı ile yakından ilişkilidirler 
[54]. Bağırsak mikrobiyatasındaki SCFA, safra asidi ve 
biyoaktif lipidler gibi metabolitlerin, enteroendokrin 
hücreleri serotonin (5-HT), dopamin (DA), gamma amino 
bütirik asit (GABA) ve noradrenalin (NA) gibi 
monoaminler, farklı hormonlar üzerindeki etkisi bağırsak 
ve beyin sağlığını ortak olarak ilgilendirir. Bu 
nörotransmiterler ayrıca, enteroendokrin hücrelerini 
uyararak insülin salınımını tetikleyerek, GLP-1, PYY ve 
CCK gibi bağırsak hormonlarının artışıyla kan şekerini 
düzenleyerek, inkretin hormon peptidleri salgılanmasıyla 
GI sistem, yağ dokusu, beyin ve karaciğer gibi organ ve 
dokuları olumlu olarak etkilemektedirler [55].  
Enteroendokrin hücrelerinin uyarılmasıyla GLP gibi 
inkretin hormonlarının ve PYY’nin plazma seviyeleri 
artırmasıyla birlikte oral glukoz toleransı ve insülin 
duyarlılığı iyileşir. 

 

 

Şekil 2. Bağırsak-beyin eksenine genel bakış [40] 
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Bağırsak sistemi-beyin iletişimi vagus siniri ile 
gerçekleşir. Şekil 2’de 1 numaralı oklar psikobiyotik 
(psikiyatrik bozukluklar üzerinde olumlu etkiye sahip 
olan probiyotikler) etkisini, 2 numaralı oklar ise sızdıran 
bağırsağın beyne olan etkisini gösterir. Psikobiyotikler 
SCFA’ları katalize eder ve bağırsak mukozal 
enteroendokrin hücreleri ile etkileşime girmesiyle PYY, 
CKK ve GLP-1 gibi bağırsak hormonlarının üretimini 
arttırır. SCFA’lar ve bağırsak hormonları dolaşıma girer 
ve merkezi sinir sistemine geçebilir. Bağırsakta bulunan 
psikobiyotikler enterik sinir sisteminin sinapslarında 
nörotransmisyonu modüle eden DA, 5-HT, NA ve GABA 
nörotransmiter üretimini artırır.  Strese ve benzeri dış 
etkenlere bağlı olarak glukokortikoid bağırsak epiteli 
üzerinde fonskiyonel bozukluklar oluşur. Ayrıca pro-
inflamatuar bileşenlerin göçünü sağlamasıyla 
inflamasyonu artırır ve immünolojik yanıt yoluyla pro-
inflamatuar sitokinlerde artırır. Bu sitokinler, kan-beyin 
bariyerlerinin bütünlüğünü bozmasıyla patojenik ve 
inflamatuar elementlere erişime izin verir. Pro-
inflamatuar sitokinleri bağırsak bariyerinin bütünlüğünü 
azaltırken, psikobiyotikler bağırsak bariyerinin işlevinin 
geri kazanmasını sağlar, glukokortikoid 
konstrasyonlarını ve pro-inflamatuar sitokinleri azaltır. 
Ayrıca anti-inflamatuar konsantrasyonunu artıran 
sitokinler kan-beyin bariyerini, bağırsak bariyerini ve 
genel inflamasyonu azaltır.  
 
Ağırlıklı olarak karbonhidratlı besinlerin tüketildiği 
diyetlerin fermantasyonu sonucunda SCFA’ların 
sistemik dolaşıma karışmasıyla beyin işlevleri 
etkilenmektedir [56]. Vagus siniri; beyin, mide ve 
bağırsaklar arasında direk olarak bağ kurmaktadır. Bu 
sinir yoluyla bağırsaklardaki sinirsel, hormonal ve 
bakteriyel değişim beyine iletilir [57-59]. Bağırsak 
mikrobiyotası merkezi sinir sistemi (CNS) ve bağışıklık 
sistemini; endokrin (hipatalamus-hipofiz-adrenal aks), 
bağışıklık (kemokinler, sitokin), otonom sinir sistemi ve 
enterik sinir sistemi mikrobiyota-bağırsak-beyin etkileşim 
sırasıyla uyarır [52]. Yaşanan stres ve duygusal 
değişimler bağırsak mikrobiyotasının olumsuz 
etkilenmesine neden olur [60]. Psikiyatrik bir bozukluk 
olan major depresif bozuklukta interlökin, tümör nekroz 
faktörü (TNF)-ɑ, C reaktif protein ve inflamatuar biyolojik 
belirteçlerin artmış olduğu gösterilmiştir [61]. Bağırsak 
mikrobiyotası bağışıklığı düzenleyip, bağışıklık sistemi 
üzerine etki ettiği için de patojenler doğrudan ve dolaylı 
olarak inflamasyon (yangı) ve ağrıya neden olmaktadır 
[62]. Başka bir çalışmada beyindeki 5-HT, DA ve NA gibi 
monoamin düzeyleri ve plazmadaki sitokin düzeyleri ile 
psikiyatrik bozuklukların ilişkili olabileceği belirtilmiştir 
[63]. Bu rahatsızlıklar için, 1910 yılında ilk olarak 
probiyotikler tedavi amaçlı kullanmıştır [64]. 
Probiyotiklerin çeşitli suşları GABA, 5-HT ve histamin 
gibi nörotransmitterleri üretip salgılarlar. Probiyotik 
bakteriler tarafından üretilen, beyin kimyasalları ve 
vücudun ürettiği hormonlar olan bu nörotransmitter 
maddeler de enterik sinir ve/veya enterokromafin 
hücreleri aracılığıyla CNS’yi uyarmaktadırlar [65, 66]. 

Çeşitli çalışmalarda belirli probiyotiklerin sağlıklı kişiler 
de dahil olmak üzere insan beyninin etkinliği, beyin 
gelişimi ve davranışlar üzerine olumlu etkilere sahip 
olduğunu gözlemlemiştir [67]. Flint [68] çalışmasında 
modern yaşamımızdaki gelişmelerin örneğin; 
dezenfektan temizlik ürünlerinin yoğun bir şekilde 
kullanılması ve diyetteki değişikliklerin, antimikrobiyal 
tedavilerin mikrobiyota üzerinde kalıcı etkileri olduğunu 
belirtmiştir. Bağırsak mikrobiyotasındaki bozukluklar, 
metabolik bozukluklar, psikiyatrik bozuklukların tedavisi 
için probiyotik ve prebiyotiklerin kullanıldığı birçok klinik 
çalışmalar yapılmıştır (Tablo 1) [69, 73]. Tüm bu 
rahatsızlıkların önlenmesi için farklı probiyotik suşlar 
kullanılmış olup, GI sistemde varolan patojen, probiyotik 
ve dost mikroorganizmaların, sırasıyla vücudumuzun 
bağışıklık sistemini, nöral yolak ve merkezi sinir 
sistemini uyardığı ortaya konmuştur [42, 47, 74]. 
 
Lactobacillus reuteri için bildirilen duyusal sinirlerinin 
modülasyonu yoluyla mikrobiyota, bağırsak-beyin aks ile 
etkileşime girebilir. Bu da kalsiyum bağımlı potasyum 
kanallarını inhibe edip uyarının artmasını sağlayarak 
intestinal hareketliliği ve ağrı algılamasını modüle 
edebilir [75]. Duygusal hafıza ve duyusal tepkilerin 
oluşmasına bağlı vücudun ürettiği hormonlardan 
etkilenen amigdala beynin önemli bir bölgesidir. 
Bağırsak mikrobiyotasının herhangi olumsuz bir durumla 
karşılaşmasıyla ile amigdalada nörotransmitter 
değişiklikleri olup korku, kaygı ve benzer duyguların 
oluşmasına neden olur [76, 77]. 
 
Barret ve ark.’nın [65] yaptığı çalışmada Lactobacillus 
ve Bifidobacterium probiyotik suşlarının GABA 
sentezleme yeteneğinden bahsetmiştir. Tüm bu 
çalışmaların sonucu olarak probiyotiklerin ve 
prebiyotiklerin anksiyete belirtileri ve depresif belirtiler 
üzerine olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir [77]. 
 
Gıda maddelerinin seçimi psikolojik yapımızı etkileyerek 
duygusal etkileşimlerimiz üzerinde rol oynamaktadırlar 
[108]. Örneğin; stresin, vücuttaki korzitol salınımını 
arttırmasıyla aşırı yeme isteğine neden olduğu 
düşünülmektedir [109, 110]. Stresin yeme isteğini 
arttırmasının yanı sıra demir, magnezyum ve çinko gibi 
bazı maddelerin vücuttaki eksikliği ile dopamin ve 
serotonin eksikliğine de yol açar [109, 111, 112]. 
Kimyasalı vücutta doğal olarak üretilen ve 
nörotransmitter olarak görev yapar, dopamine ve 
endorfin beyindeki zevk ve ödül sisteminde olduğu gibi 
ayrıca hafızada etkilidir. Nörotransmitter ve endorfin 
seviyeleri ilaç kullanımı, kötü beslenme, stres, 
uykusuzluk ve antidepresan kullanımı gibi sebeplerle 
Şekil 1’ deki 2. numaralı ok işareti ile gösterilmektedir) 
düştüğünde depresif belirtiler, dikkat dağınıklığı ve yeme 
isteği gibi belirtiler görülür. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/otonom%20sinir%20sistemi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/enterik%20sinir%20sistemi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/enterik%20sinir%20sistemi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/enterokromafin%20h%C3%BCcre
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/enterokromafin%20h%C3%BCcre
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Tablo 1. Probiyotik ve prebiyotiklerin, gastrointestinal ve/veya nöropsikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkileri 
Probiyotik ve 
Prebiyotik 

Hastalık 
Klinik 

Çalışması 
Denek Çalışma Sonucu Kaynak 

L. salivarius veya B. 
infantis 

IBS 
Randomize 

kontrollü 
Sağlıklı 
bireyler 

B. infantis IBS’ de daha etkili 
olduğu gözlenmiştir. 

[78] 

L. helveticus NS8 
Anksiyete benzeri 

davranış bozuklukları 
Morris su 
labirenti 

Fareler 
Bu davranış bozuklukları 

üzerinde probiyotiğin tedavi 
edici etkisi olduğu gözlenmiştir. 

[79] 

Prebiyotik, Galakto-
oligosakkarit 

Anksiyete bozukluğu Anksiyete testi 
Lipopolisakk
arit enjekte 

edilen fareler 

Beyin fonksiyonlarında etkili 
olduğu ve anti-enflamatuar 

özelliği sayesinde anksiyeteyi 
azalttığı gözlenmiştir. 

[80, 81] 

L. acidophilus,  
B. lactis ve  
L. fermentum 

Diyabet ve beyin 
fonksiyonları üzerine 

olumsuz belirtileri 

Morris su 
labirenti 

Diyabetik 
fareler 

Beyin fonksiyonlarını olumlu 
yönde etkilediği görülmüştür. 

[82] 

L. reuteri 
Bakteri enfeksiyonu 

(Citrobacter rodentium) 
 Fareler 

Enfeksiyon kaynaklı stresde 
azalma görülmüştür. 

[83] 

Prebiyotik, kitosan 
oligosakkarit 

Öğrenme ve hafıza 
bozuklukları, dikkat 

eksikliği-hiperaktivite 
bozukluğu 
(ADHD) 

Morris su 
labirent testi 

 
Sıçanlar 

Enflamatuar sitokinleri 
baskıladığı ve ADHD 

tedavisinde etkili olduğu 
bulunmuştur. 

[84] 

B. bifidum BB-02 ve 
B. lactis BL-01+ 
inulin 

Gastrointestinal 
enfeksiyonlar 

Randomize 
çift kör 
plasebo 

Yaşlı bireyler 
Zararlı mikroorganizmalara 

karşı doğal bir savunma 
oluşturmuştur. 

[85] 

L. acidophilus Candida enfeksiyonu  
Otistik 

çocuklar 

Probiyotiklerin, gastrointestinal 
sistemdeki Candida türlerinin 

gelişmesini önlediği 
gözlemlenmiştir. 

[86] 

L. helveticus içeren 
fermente süt 

Uyku bozukluğu 

Randomize 
çift kör 

plasebo 
kontrollü 

Bireyler 
Lactobacillus helveticus içerikli 
ürünün placebodan daha etkili 

olduğu bulunmuştur. 
[87, 88] 

B. longum R0175 
ve inulin 
maltodekstrin ve 
askorbik asit 

Ülseratif kolit hastalığı 
Randomize 

kontrollü 
Bireyler 

Simbiyotik terapinin daha etkili 
ve güvenli olduğu çalışmalarda 

görülmüştür. 
[89] 

L. acidophilus 
Rosell-52 ve  
B. longum Rosell-
175 

Stresten kaynaklı karın 
ağrısı ve mide bulantısı 

vb hastalıklar 

Randomize 
çift kör 

plasebo 
kontrollü 

Sağlıklı 
bireyler 

Strese bağlı olan bu 
hastalıkların etkilediği GI 

sistemi iyileştirmiştir. 
[90] 

L. rhamnosus GG 
ve / veya 
prebiyotiklerin 
polidekstroz / GOS 

Nörotranmitter 
seviyelerinin 

değişmesine bağlı 
kronik viseral 

hiperaljezi 

Viseral 
duyarlılık test 

Fareler 

PDX / GOS veya L. rhamnosus 
alan viseral hiperaljezi  

görülmemiştir. L. rhamnosus ile 
nörotransmitter seviyelerinin 
terapötik etkisi görülmüştür. 

[91] 

L. rhamnosus 
R0011 ve  
L. helveticus R0052 

Kronik strese bağlı IBD, 
IBS gibi GI hastalıklar 

 Sıçanlar 

Mukozal savunmayı artırır ve 
strese maruz kalmış 

bağırsakları bu stresten 
korumuştur. 

[92] 

L. rhamnosus 
(R0011) + 
L. helveticus 
(R0052) 

Sterese maruz 
kalmasıyla görülen 
hafıza bozuklukları 

Davranış Testi 

Citrobacter 
rodentium 

enfeksiyonu 
olan fareler 

Hafıza bozuklarını önlediği 
gözlemlenmiştir. 

[93, 94] 

L. rhamnosus GG 
Asperger sendromu 

(AS) ve ADHD, atopik 
hastalıklar 

Randomize 
seçilmiş 
kontrollü 

Bebek, 
çocuklar 

Probiyotik verilen çocuklarda, 
AS ve ADHD riski daha az 

görülebilir. 

[95, 96, 
97] 

L. helveticus R0052 
ve B. longum 
R0175 

Viseral ağrı 

Ex-vivo 
sistemde Gen 

etkisinin 
incelenmesi 

Strese 
maruz 
kalmış 
fareler 

Kronik strese bağlı viseral ağrı 
tedavi edici etkisi olup, ağrıyı 

azaltmıştır. 
[98] 

L. helveticus 
R0052,  
B. longum R0175 
ve kombinasyonları 

Stres, kaygı ve 
depresyon gibi 

psikiyatrik bozukluklar 

Randomize 
çift kör 

plasebo 
kontrollü 

Sağlıklı 
bireyler ve 
sıçanlar 

Probiyotik karışımlarının 
tüketmesiyle kaygı ve 

depresyon düzeyleri azalmıştır. 
[99] 
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Tablo 1. Probiyotik ve prebiyotiklerin, gastrointestinal ve/veya nöropsikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkileri (Devam) 
Probiyotik ve 
Prebiyotik 

Hastalık 
Klinik 

Çalışması 
Denek Çalışma Sonucu Kaynak 

B. animalis subsp 
lactis, 
S. thermophilus, 
L. bulgaricus ve  
L. lactis subsp. 
lactis 

Duygu durum 
bozukluğu 

Randomize 
kontrollü 

Sağlıklı 
kadınlar 

Beyindeki bazı bölgelerin 
duygu iletimi ve duygu 

durumunu olumlu yönde etkiler 
[100] 

L. plantarum 
WCFS1 

Otizmli çocuklarda 
görülen davranış 

bozuklukları 

Randomize 
çift kör 

plasebo 
kontrollü 

3-16 yaş 
arasındaki 

otizmli 
çocuklar 

Antisosyal davranış, kaygı ve 
iletişim bozuklukları olumlu 

yönde etkilediği belirlenmiştir. 
[101] 

Lactobacillus 
helveticus ROO52 

Intörlökin eksikliği IL-10 Kontrollü Fareler Anksiyete düzeyini azaltmıştır. [102] 

L. helveticus NS8 

Obezite, stres, 
anksiyete, anti-

inflamatuar sitokin IL-
10, 5-HT 

Davranış Testi 

Strese 
maruz kalan 

yetişkin 
sıçanlar 

Antidepresan etki göstermiştir. 
Ayrıca 

5-HT ve sentezini düzenler 
[103] 

B. longum 1714 ve 
B. breve 1205 

Strese bağlı psikiyatrik 
rahatsızlıklar 

Kontrollü Fareler 
B. longum 1714 hastalıklarda 

pozitif ve terapötik etki 
göstermiştir. 

[104] 

B. bifidum,  
B. lactis, 
L. acidophilus,  
L. brevis,  
L. casei,  
L. salivarius, ve Lc. 
lactis 

Depresyon 

Randomize 
çift kör 

plasebo 
kontrollü 

Sağlıklı 
bireyler 

Depresif belirtilerin düzeyini 
önemli ölçüde azalttığı 

gösterilmiştir. 
[105] 

B. infantis Depresyon 
Zorunlu 

yüzme testi 

Glukozla 
beslenmiş 
sıçanlar 

Antidepresan etkisi görülmüş 
olup, depresif belirtilerin 

kaybolduğu gözlemlenmiştir. 
[106] 

L. rhamnosus 
Anksiyete ve 
depresyon 

Zorunlu 
yüzme testi 

Sağlıklı ve 
vagus siniri 

kesilmiş 
(Vagotomi) 

fareler 

GABA, CNS etki ederek, 
stresle ilgili hastalıklara 

terapötik etki göstermiştir. 
Vagotomi uygulanan farelerde 

duygu durumu değişiminin 
olmadığı, bağırsak-beyin 

aksının önemi gözlemlenmiştir. 

[107] 

 

SONUÇ 
 
Değişen beslenme alışkanlıkları ve bunun sonucu olarak 
ortaya çıkan metabolik rahatsızlıklar, ülkemizde ve 
dünyada giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Özellikle 
gelişme çağındaki çocuklarda görülen yeme 
bozuklukları, obezite ve buna bağlı olarak çeşitli sindirim 
problemlerine sebep olurken; hiperaktivite, dikkat 
dağınıklığı ve anksiyete gibi birçok psikiyatrik belirtiyi de 
beraberinde getirebilmektedir. Yeme alışkanlıklarının 
belirlendiği gelişme çağında düzenli olarak tüketilen 
probiyotikli ürünlerin, bağırsak mikrobiyotasını 
düzenleyip geliştirdiği için sağlık sorunlarının 
önlenmesinde önemli rol oynadığı ile ilgili çalışmalar bu 
derlemede özetlenmiştir. Probiyotiklerden GABA, 5-HT 
ve DA gibi nörotransmitter aktivitesi gösterenlerin 
tüketilmesinin; bazı metabolik hastalıklar ile depresif 
bozukluk ve anksiyete bozukluğu üzerinde terapötik 
etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Terapötik etkiye sahip 
olan probiyotikler ile ilgili araştırmalar güncel olup, 
nörotransmitter içeren bazı nutrasötikler mevcut iken, 
nöropsikiyatri alanında etkin olabilecek FGB ve 
fonksiyonel gıdalarla ilgili araştırmalara uluslararası 
literatürde de henüz rastlanmamaktadır.  Dolayısıyla, bu 

alanda kullanılmak üzere probiyotik bakteri preperatları, 
prebiyotikler ve hastalık hedefli (terapötik) yeni 
fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine 
yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derleme; 
yukarıda önemi vurgulanan probiyotik ve/veya 
prebiyotiklerin, konakçının GI sistemine gıda yoluyla 
taşınması ve nörotransmiter sentezleme mekanizmaları ile 
fizyolojik etkilerinin incelenmesi çalışmalarına ışık tutacağı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, nörotransmitter üreticisi 
yeni ve özgün probiyotik özelliklere sahip suşların 
izolasyonu, saflaştırılması, karakterizasyonu ve bunların 
gıdalara entegrasyonu ile ilgili araştırmaların 
başlatılmasına katkı sağlayacak niteliktedir. 
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