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Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Yayım Amacı;
Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının probiyotik ve prebiyotiklerle ilgili son gelişmelerden 
haberdar olmalarını, zaman kazanmalarını ve konuyu daha detaylı takip etmelerini sağlamaktır. 
Ağırlıklı olarak pediatrik ve perinatal alandaki son klinik gelişmeleri tarafsız bir gözle okurlarına 
aktaracaktır.
Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman hekimler 
tarafından değerlendirilecektir. Klinik çalışmaların değerlendirildiği bölümlerimizin dışında yakın 
tarihte gerçekleşen bilimsel aktivitelerden ve toplantılarda anlatılan verilerden de bahsedilecektir. 
Dergideki makalelerde açıklanan görüşlerden yalnız yazarları sorumludur. Okurlarımızın görüş ve 
önerileri bizler için son derece önemli olup katkılarınız bizlere güç verecektir.
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1 SAŞEDEKİ AKTİF MADDELER:Lactobacillus rhamnosus GG, (LGG) 109 cfuBifidobacterium animalis, (BB-12) 109 cfuB
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Enfeksiyöz diyare tedavisinde1,

Antibiyotik ilişkili diyareyi önlemede1,

Seyahat ishal riskini azaltmada2 kullan›l›r. 

LGG bugüne kadar raporlanan en etkili probiyotiktir.5

LGG ile Kanıt IA düzeyinde fayda sa€lan›r.6

LGG güvenilirlikle ilgili yay›nlanm›ş en kapsamlı
insan çalışmalarına sahiptir.7

Probiyotiklerin altın standardı LGG’yi içerir.3,4

Türkiye’nin ilk ve tek bilimsel probiyotik ve 
prebiyotik dergisi olan “Pro/Prebiyotik Günlükleri” 
yayım hayatına devam etmektedir. Üçüncü 
yılımızı bitirmek üzere olduğumuz bu aylarda 
dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve olumlu 
geri bildirimleriniz için çok teşekkür ederiz. 
Türkiye’nin her yerinden konusunda uzman 
meslektaşlarımızla beraber sizlere rehber olarak 
kullanabileceğiniz ve keyifle okuyacağınız bir sayı 
daha hazırladık.
Bu sayımızda sizlerle 2 yeni gelişmeyi paylaşmak 
istedim. Pfizer Tüketici Sağlığı’nın koşulsuz 
desteği ile yayım hayatına devam eden dergimiz 
Pfizer Türkiye tarafından başlatılan ve hepimizi 
yakından ilgilendiren ve merakla okuyacağınız 
“Sen Çok Yaşa” kampanyasını konuk etmektedir. 
İkinci olarak, düzenli okuyucularımızın fark 
edeceği üzere dergimiz yeni bir düzenleme 
ile görsel olarak daha çarpıcı ve rahat okunur 
olmuştur. Bu düzenlemenim yayım hayatımıza 
pozitif etkilerini göreceğimize inanıyorum.
Değerli Hocamız Prof. Dr. Sırrı Bektaş bizlere son 
yıllarda probiyotiklerin pediatride en çok klinik 
çalışma yapıldığı konuda bir yazıyı yorumladı 
ve bazı suşların (LGG) çocuklarda üst solunum 
yolu semptomlarını azalttığını belirtti. Prof. Dr. 
Nihat Sapan ise bizlere sağlıklı bağırsak florasının 
önemini bir kez daha vurgulayacak olan alerjik 
çocuklarda flora farklılığını göstere, ileri teknoloji 
ile yapılan bir çalışmayı yorumladı. 

Prof Dr Berkan Gürakan ise pediatristler için 
çok önemli bir konu olan NEK hastalığı ile ilgili 
geniş bir derlemeyi bizler için yorumladı. NEK’ten 
korunmada özellikle anne sütü ve probiyotiklerin 
etkili olduğunun altını çizmektedir. Doç. Dr. Ahmet 
Akçay ise son yıllarda çok konuşulan hamilelik 
döneminde probiyotik kullanımının anne sütü 
ve bebek üzerine olan olumlu etkileri üzerine bir 
çalışmayı değerlendirdi.
Değerli yorumlarını ilk kez bizimle paylaşan Prof. 
Dr. Tufan Kutlu değişik bir çalışmayı bizler için 
yorumladı. Bir hastanede akut gastroenterit 
tedavisinde LGG kullanılmasının artırılması için 
yapılan değişiklikleri ve bu yöntemin ulaştığı 
başarıyı özetledi. Prof. Dr. Ergin Çiftçi Tayvan’da 
ailelerin küçük çocuklara probiyotik desteği 
verilmesinin sebeplerini anlatan ilginç bir çalışmayı 
bizler için değerlendirdi.   
Prof Dr Nur Arslan ise bizlere erişkinde probiyotik 
kullanımının önemli bir sebebi olan H. pylori 
enfeksiyonları üzerine pediatride yapılan az sayıda 
çalışmadan birini yorumladı ve erişkinde olduğu 
gibi benzer şekilde olumlu etkilerini belirtti.  
Bu sayımız sayesinde probiyotik ve prebiyotik 
desteğini günlük hekimlik sanatınızda daha etkili 
ve verimli şekilde kullanacağınızı ümit etmekteyiz.  
Başka bir sayıda buluşana kadar, okulların açıldığı 
ve enfeksiyonların arttığı önümüzdeki sonbahar 
günlerinde sağlıklı bir bağırsak florası için 
probiyotik desteğini ihmal etmeyelim…

Değerli Meslektaşlarım,

Editör’den

ERGIN
Highlight
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Tayvanlı Küçük Çocuklarda 
Probiyotik Suplemantasyonu: 
Prospektif bir Kohort Çalışma

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Tayvanlı küçük 
çocuklarda probiyotik desteği yapılmasının 
ayrıntılarını sunmaktır.
KATILIMCILAR VE YÖNTEM: Bu araştırma 
Tayvan Doğum Kohort Çalışma Veritabanına 
dayanmaktadır. Doğumdan 18 aylık olana 
dek olan küçük çocuklarda, probiyotik 
suplementasyonu yanında demografik özellikler 
ve diğer eşlik eden değişkenler konusunda bilgi 
toplamak için anketler kullanılmıştır. Düşük doğum 
ağırlıklı bebekler, prematür doğanlar, doğumsal 
defekti olanlar ve ailesi ankete eksik yanıt verenler 
araştırma dışı bırakılmıştır. Nihai geçerli örneklem 
16,991 vakadan oluşmuştur.
BULGULAR: Çocukların yaklaşık yarısına 
18 aydan önce probiyotik suplementasyonu 
verilmiştir. Çocukların yalnızca %6.3’ü, doğumdan 
6 aylığa kadar ve 7-18 aylar arasında olmak üzere 
her iki dönem süresince de probiyotik desteği 
almıştır. İlk doğan çocuklar, yerli anneler, eğitim 

seviyesi yüksek olan anneler, aile geliri yüksek 
olanlar ve sağlıklı yaşamı tarzını benimseyen 
ebeveynler gibi etmenlerle çocuklarda probiyotik 
kullanımı arasında pozitif ilişkili bulunmuştur. 
Anne sütü almış küçük çocuklarda egzema veya 
gastrointestinal sistem problemleri probiyotik 
kullanımıyla anlamlı düzeyde pozitif olarak ilişkili 
bulunmuştur.
SONUÇ: Bulgular, küçük çocuklarda probiyotik 
kullanımının sosyal olarak daha avantajlı 
koşullarla ve egzama, ishal ve kabızlık gibi 
bazı çocuk sağlığı etkenleriyle ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Ebeveynler probiyotik desteğini 
çocukluk hastalıklarının önlemesi veya tedavisi 
için kullanabilirler. Bu araştırmanın bulguları 
gelecekteki araştırmalar için bir dayanak 
oluşturabilir ve bebeklerle küçük çocuklara bakım 
veren sağlık profesyonelleri için probiyotik kullanım 
davranışının kavranmasını sağlayabilir.

Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Ebeveynler probiyotik 
desteğini çocukluk 
hastalıklarının önlemesi 
veya tedavisi için 
kullanabilirler. 
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1. Probiyotikler günümüzde çok sayıda ülkede 
gıdalara katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 
Bu ürünlerin Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki 
popülaritesi giderek artmaktadır.

2. Probiyotiklerin anne ve babalar tarafından 
çocuklarında kullanılmasını etkileyen faktörler 
yeterince iyi bilinmemektedir. Tayvanlı anne ve 
babalara anket aracılığıyla yapılan bu çalışmada 
küçük çocuklarda probiyotik kullanımları ve bunu 
etkileyen etmenler araştırılmıştır.

3. Araştırmaya katılan anne ve babaların yaklaşık 
yarısı çocuklarına probiyotik kullandıklarını 
bildirmişlerdir.

4. Küçük çocuklarda probiyotik kullanımıyla pozitif 
olarak ilişkili bulunan durumlar; çocuğun ilk doğan 
olması, annenin Tayvan’ın yerlisi olması, annenin 

eğitim seviyesinin yüksek olması, ailenin gelirinin 
yüksek olması ve ebeveynlerin sağlıklı yaşam 
tarzını benimsemiş olmaları olarak saptanmıştır. 

5. Anne sütü ile beslenen veya az miktarda 
formül mama alan çocuklarda daha fazla oranda 
probiyotik kullanımı ebeveynlerin çocuklarının 
yeterince probiyotik almamasından endişe 
etmelerine bağlanmıştır. 

Alerjisi olan ebeveynlerin küçük çocuklarını 
egzema gibi alerjilerden korumak için daha 
yüksek oranda probiyotik kullanımını tercih ettikleri 
görülmüştür.

Chen YC, Chien YW, Chang PJ, Hsieh WS, Chen PC. Probiotic Supplement Use among Young Children in Taiwan: A Prospective Cohort Study. PLoS 
ONE 2012; 7(9): e43885.
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