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Keşfi büyük yankı uyandıran Hp’nin, yapılan birçok çalışma-
da kronik gastrit, gastrik-duodenal ülser ve Mucosa-associ-
ated lymphoid tissue (MALT lenfoma) ile sıkı ilişkisi ortaya 
konulmuştur (6,7). Dünya Sağlık Teşkilatı ( WHO) 1994 yılın-
da kronik Hp enfeksiyonunu insanlar için kesin prekanseröz 
olarak kabul etmiştir (8). 

Hp ile ilişkili hastalıkları; ilk izolasyonundan gelinen yaklaşık 
4 dekadlık süre içinde 3 ayrı grupta toplamak daha doğru 
olacaktır. 

1. Hp ile ilişkisi iyi bilinen hastalıklar (kronik gastritler, gast-
rik ülser, duodenal ülser, MALT lenfoma).

2. Hp ile ilişkili olduğu son dönemlerde kabul edilen has-
talıklar [idiopatik trombositopenik purpura (İTP), demir 
eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği].

3. Hp ile ilişkisi mevcut kanıtlara göre hala spekülatif olsa da 
Hp ile muhtemel ilişkili hastalıklar (diabetes mellitus, me-
tabolik sendrom, koroner arter hastalığı, vasküler demans, 
Parkinson, karaciğer, pankreas, dermatolojik, üro-jineko-
lojik hastalıklar, oftalmolojik hastalıklar vb.).

Birinci gruptaki hastalıklar ile Hp enfeksiyonunun ilişkisi iyi 
bilinmektedir. Amacımız son yıllarda Hp ile ilişkili olduğu ka-
bul edilen ve mevcut kanıtlarla muhtemel ilişkili hastalıkları 
tartışmaktır.

Helicobacter pylori (Hp) enfeksiyonu, tüm dünyada düşük 
(<%20) ve yüksek (>%80) insidanslı bölgeler olsa da, en 
yaygın kronik enfeksiyonlardan biri kabul edilmektedir. Ya-
pılan çalışmalarda Dünya nüfusunun %50’sinin bu bakteri 
tarafından enfekte olduğu ortaya konulmuştur (1). Hp en-
feksiyonunun 60 bin yıllık insanlık tarihinin başından itiba-
ren mevcut olduğu kabul edilmektedir (2). Hp ile enfekte 
kişilerin %80’inin herhangi bir semptom olmadan bakteriyi 
taşıdıkları, ancak %20’sinin semptomatik olduğu ortaya ko-
nulmuştur (3). İlk defa Warren ve Marshall tarafından 1983 
yılında keşfedildiğinde midede kronik gastrit ve duodenal 
ülserin etiyolojisinde rol oynadığı bile şaşkınlık yaratmış ve 
bilim çevrelerinin bir kısmı tarafından söz konusu tablolardan 
sorumlu olabileceği bile kabul edilmeyen bu bakterinin ne-
den olduğu enfeksiyonun günümüzde birçok hastalığın pa-
togenezinde rol oynadığı ortaya konulmuş ve bu hastalıkların 
sayısı giderek artmaktadır (4). 

Hp Gram negatif mikro-aerofilik bir bakteridir. Kültürde 
üretimi oldukça zordur. Bu durum antibiyogramla antibiyo-
tik direncinin ortaya konularak en uygun tedavi verilmesini 
oldukça güç hale getirmektedir. Daha önce Campylobacter 
grubunda kabul edilmiştir. Ancak en son 1989 yılında tama-
men yeni bir cins bakteri olarak kabul edilip Helicobacter 
pylori (helikal yapı ve pilora yakın yerleşim nedeniyle) adı 
verilmiştir (5). 
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olanlara göre oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir (18). Yine 
bir meta-analizde özellikle 5 yıllık takip sürecinde Hp (+) 
olan hastalarda koroner kalp hastalık riskinin oldukça yüksek 
olduğu bildirilmiştir (19). Bu enfeksiyon ile artmış koroner 
kalp hastalığı riskinin temelinde rol oynayan faktörün özel-
likle koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olan Hsp-60 
ile anti- Hp HspB Ig G ile çapraz reaksiyonun olduğu bildi-
rilmiştir (20). 

Nörolojik Hastalıklar

Son yıllarda yapılan bir çalışmada Hp enfeksiyon varlığının 
artmış kardiyo-vasküler risk faktörleri ve proinflamatuvar 
peptid YKL-40’ın daha yüksek düzeyleriyle ilişkili olarak vas-
küler demans patogenezinde rol oynadığı bildirilmiştir. Hp 
(+)’liğinin artmış YKL-40 ve karotis intima media kalınlığı 
ile korele olduğu ve vasküler demans için geleneksel kardi-
yo-vasküler risk faktörlerinden bağımsız bir risk faktörü ol-
duğu gösterilmiştir (21). Çok geniş bir hasta popülasyonunu 
içeren çalışmada manyetik rezonans (MR) bulguları ile Hp 
(+)’liğinin vasküler demans için bir risk faktörü olmadığı bil-
dirilse de (22) bir başka çalışmada Hp varlığında kardiyo-vas-
küler demans için bir risk faktörü olan artmış antikardiyolipin 
antikorlarının, eradikasyonla normal düzeylere geldiği göste-
rilmiştir (23). 

Başka bir çalışmada diğer bazı enfeksiyonlarla birlikte Hp’nin 
de özellikle bozulmuş kognitif fonksiyonlarla ilişkili olduğu 
ve yine diğer bazı enfeksiyonlar gibi Hp’nin de inflamasyon/
enfeksiyon temelinde Alzheimer hastalığı patogenezinde rol 
oynadığı bildirilmiştir (24). Bu birlikteliğin temelinde nöro-
dejeneratif hastalıklarda önemli rol oynayan mikrotübül 
ilişkili protein Tau’nun hiperfosforilasyonunun olduğu gös-
terilmiştir. Hp varlığında bu proteinin birçok noktadan hiper-
fosforile olduğu gözlenmiştir (25). Hp eradikasyonunun bu 
hiperfosforilasyonu geri çevirebildiği bildirilmiştir (26). 

Respiratuvar Hastalıklar

Geniş hasta popülasyonunu içeren bir çalışmada Hp (+) 
kronik obstrüktif akciğer hastalarının FEV1 volümlerinin Hp 
(-) olanlara göre belirgin düşük olduğu, buna daha yüksek 
C reaktif protein (CRP) düzeylerinin de eşlik ettiği gösteril-
miştir (27). İnterstisyel akciğer hastalıkları ve pnömoni ile 
ilgili bulgular oldukça çelişkilidir. Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığının (KOAH) aksine astım, alerji ve atopik pulmoner 
hastalıklar açısından negatif korelasyon olduğu bildirilmiştir 

HP İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU SON ZAMANLARDA 
KABUL EDİLEN HASTALIKLAR

İdiopatik Trombositopenik Purpura

İTP Helicobacter pylori ile ilişkisi iyi bilinen bir hastalıktır. 
Hp’nin eradikasyonu ile trombosit sayısının önemli oranda 
arttığı gösterilmiştir (9). Özellikle hızlı başlangıçlı persistan 
kronik orta derecede trombositopenik hastalarda Hp eradi-
kasyonunun uzun süreli trombosit normalizasyonunu sağla-
mada etkili olduğu gösterilmiştir (10). Hp eradikasyonunun 
ortalama trombosit volümünü de düzelttiği ortaya konul-
muştur. Özellikle Hp (+) olan hastalarda ortalama trombosit 
volümünün yüksek olduğu ve Hp eradikasyonu ile ortalama 
trombosit volümünün normale gelerek trombosit harabiyeti-
ni engellediği bildirilmiştir (11). İTP’li hastalarda Hp eradikas-
yonunun özellikle trombosit yıkımına neden olan oto-antikor 
düzeyinin düşmesiyle sonuçlandığı bildirilmiştir (12). 

Demir Eksikliği Anemisi

Özellikle Hp (+) çocuklarda demir eksikliği anemisinin daha 
sık olduğu ortaya konulmuştur. Hp (+)’liğinin çocuklarda art-
mış prohepsidin ve düşük ferritin düzeyleriyle birlikte olduğu 
gösterilmiştir (13). Yine nedeni bilinmeyen demir eksiliği ane-
misi olan çocuklarda serum bakır ve artmış anti Hp immüng-
lobulin (Ig) A birlikteliği saptanmıştır (14). Tüm bu bulgular 
ister erişkin ister çocuk olsun, demir eksikliği anemisinin ne-
deni ortaya konulamıyorsa ve Hp (+) ise anemi tedavisi için 
Hp’nin eradike edilmesinin uygun olduğunu göstermektedir.

Vitamin B12 Eksikliği

Kronik antral ve oksintik mukoza tutulumlu Hp enfeksiyo-
nunun atrofik gastrite yol açarak vitamin B12 eksikliği ile 
sonuçlanması beklenebilir. Maastricht V/Florence Konsensus 
Raporu’nda Hp kronik enfeksiyonunun aralarında vitamin 
B12’nin de bulunduğu birçok vitamin malabsorbsiyonuna 
yol açabileceği ve bu nedenle Hp’nin eradike edilmesi tavsiye 
edilmektedir (15-17). 

HP İLE MUHTEMEL İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Kardiyovasküler Hastalıklar

Sitoksin ilişkili gen A (CagA) (+) Hp enfeksiyonu ile daha 
önce akut koroner sendrom öyküsü arasında ciddi ilişki ol-
duğu ve bu hastalarda majör kardiyak olay oranının CagA (-) 
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Hp üreaz enzimi salgılayabilen bir bakteridir. Özellikle siro-
tik hastalarda üreazın etkisiyle amonyak oluşumunun arttığı 
ve bunun da hepatik ensefalopatiye neden olabileceği bildi-
rilmişse de (42) başka bir çalışmada üretilen bu amonyağın 
hepatik ensefalopati oluşturabilecek düzeyde olmadığı vur-
gulanmıştır (43). 

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) gelişmiş ülkeler-
de daha yüksek oranlarda olsa da tüm dünyada önemli bir so-
run haline gelmiştir. Bu hastalığın spektrumu basit yağlanma, 
nonalkolik steatohepatit, siroz ve HCC’ye kadar uzanır. Daha 
önce de belirtildiği gibi Hp artmış insülin direnciyle birlikte-
dir. NAYKH ile insülin direnci sıkı ilişkili bir durumdur. Tüm 
bu bilgiler Hp enfeksiyonunun NAYKH patogenezinde rol oy-
nayabileceğini düşündürmektedir. Karaciğer dokusunda Hp 
DNA ve 16S rDNA’sının kronik karaciğer hastalığı olan hasta-
larda izolasyonu bu ihtimalin hiç de uzak olmadığını ortaya 
koymuştur (44). Yine Hp eradikasyonu sonrası insülin di-
rencinin normalleşerek NAYKH’nın düzeldiğinin bildirilmesi 
(45) daha sonra Hp ile birlikte daha yüksek tümör nekroz 
faktör (TNF) alfa ve düşük adiponektin düzeylerinin kontrol-
lere göre NAYKH olanlarda daha yüksek olması Hp’nin rolü-
nün olabileceği ihtimalini güçlendirmiştir (46). Yağlı karaci-
ğer zemininde gelişen siroz ve HCC’ye ilerleme potansiyeline 
sahip nonalkolik steatohepatit (NASH)’in Hp ile enfekte olan-
larda daha sık olduğunun saptanması ve NASH’in histopato-
lojik spesifik bulgusu olan hepatosit balonlaşma bulgusunun 
Hp’de de sözkonusu olması bu iki antite arasında ilişki olabi-
leceğini düşündürmüştür (2).

Fibrozis ileri evre karaciğer hastalıklarının en önemli özelli-
ğidir. Karbon tetraklorürle oluşturulan karaciğer hasar mo-
delinde Hp ile enfekte olan farelerin enfekte olmayan fare-
lere oranla daha ileri fibrozise sahip oldukları görülmüştür. 
Hp ile enfekte farelerin tümör growth faktör (TGF) beta-1 
ve alfa-düz kas aktin düzeylerinin daha yüksek olduğu izlen-
miştir (47). Yine bir diğer çalışmada Hp’nin tek başına ya da 
TGF-beta-1 ile birlikte hepatik stellat hücreyi (HSH) aktive 
ederek ve hidrojen peroksit düzeyini arttırarak hepatik infla-
masyonu agrave ettiği gösterilmiştir (48). Hepatit C’ye sekon-
der ileri evre karaciğer fibrozisi ile Hp CagA geni arasında sıkı 
ilişki ortaya konmuştur. Tüm bu bulgular Hp enfeksiyonunun 
karaciğer fibrozisi üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olduğu-
nu düşündürmektedir. 

(28). Özellikle CagA (+) Hp kolonizasyonunun alerjik has-
talıkların sıklığıyla negatif korele olduğu ve bunun temelinde 
de hijyen hipotezinin olduğu kabul edilmektedir (29). 

Diabetes Mellitus ve Metabolik Bozukluklar

Hem Tip1 hem de Tip 2 diabetes mellitus (DM) Hp (+) 
popülasyonda daha sık saptanmıştır (30). Bir meta-analizde 
Hp enfeksiyonunda özellikle tip 2 DM prevalansı yüksek bu-
lunmuştur (31). Çinli popülasyonu içeren bir çalışmada Hp 
enfeksiyonunun hiperglisemi ve azalmış insülin etkisi için ba-
ğımsız bir risk faktörü olabileceği bildirilmiştir (32).

Metabolik sendrom günümüzün de önemli sağlık sorunların-
dan biridir. Bu sendrom insülin direnç artışına neden olarak 
tip 2 diyabet gelişmesine neden olur. Hp enfeksiyonu mev-
cudiyetinin özellikle insülin direnç artışına neden olarak DM 
gelişmesini kolaylaştırabileceği bildirilmiştir (33). Hp enfeksi-
yonu tedavisinin insülin direncini düzelterek DM gelişimini 
engellediği gösterilmiştir (34). 

Karaciğer Hastalıkları

Hepatosellüler kanser (HCC) maligniteler arasında ölüme 
neden olan en sık 3. kanser tipidir. Etiyolojisinde alkolizm, 
aflatoksin, herediter hemokoromatozis, kronik hepatit B ve 
C vs. varlığı suçlanmaktadır (35). Serolojik ve polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda ka-
raciğer dokusunda, HCC ve kolanjiyokarsinomda Hp saptan-
mış olması bu bakterinin de HCC patogenezinde rol oynaya-
bileceğini düşündürmüştür (36,37). Çalışmalarda kontrollere 
kıyasla, HCC hastalarında oldukça yüksek oranda Hp (+) 
olduğu görülmüştür. Bu yüksekliğin özellikle ilerlemiş siroz 
ve HCC hastalarında en yüksek olduğu bildirilmiştir (38). He-
patit B ve C ile enfekte hastalarda erken dönemde Hp (+)’liği 
%3.5’lerde iken özellikle ileri siroz ve HCC’de bu oranların 
%90’lara varmasının tespiti özellikle Hp enfeksiyonunun he-
patit B ve C virusları ile birlikte siroz ve HCC gelişimini hız-
landıran bir kofaktör olarak rol oynadığını düşündürmüştür 
(39). Hp’nin direkt doku invazyonuna ek olarak toksinler ve 
proinflamatuvar sitokin artışına neden olarak HCC gelişimine 
katkısı olabileceği bildirilmiştir. Yine hepatosit kültürlerinde 
Hp’nin hepatosit içine girdiği, böylece immün sistemden ka-
çarak hücre içi değişikliklere yol açtığı ve bunun HCC gelişi-
minde rol oynayabileceği vurgulanmıştır (40). Hp’nin virülans 
faktörleri olan vakuolize edici sitotoksin A ( VacA) ve CagA 
genlerinin de HCC gelişiminde rol oynadığı bildirilmiştir (41). 
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hastalıklara olan katkısı net değildir. Kronik tonsillitli geniş 
bir hasta popülasyonunda Hp’nin bu tabloda belirgin rolü 
olmadığı bildirilmiştir (58). Hp’nin diş eti hastalıklarındaki 
rolü iyi bilinmektedir. Ancak özellikle tekrarlayan aftöz sto-
matit patogenezindeki rolü net değildir. Ülkemizde yapılan 
bir çalışmada Hp ile tekrarlayan aftöz stomatit arasında ciddi 
birliktelik olduğu gösterilmiştir (59). 

Dermatolojik Hastalıklar

Hp kronik bir enfeksiyondur ve bunun sistemik inflamasyon-
la birlikte olduğu speküle edilmektedir. Yapılan çalışmalarda 
Hp (+)’liğinin kronik spontanöz ürtikerya ve eritrozisle iliş-
kili olduğu bildirilmiştir (60,61). 

Üro-Jinekolojik Hastalıklar

Son yıllarda yapılan çalışmalar Hp enfeksiyonunun hem 
kadınlarda hem de erkeklerde üreme sağlığını negatif etki-
lediği vurgulanmaktadır. Erkeklerde Hp (+)’liğinin semen-
de TNF-alfa ve interlökin (IL)-6 düzeyini arttırdığı, özellikle 
CagA pozitifliğinin spermlerin hareket kabiliyetini azalttığı ve 
spermlere hasar veren inflamatuvar sitokinleri arttırdığı gös-
terilmiştir (62). Yine gestasyonel diyabetin Hp (+) gebeler-
de oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir (63). 

İlk keşfedildiğinde gastrik ve duodenal hastalıklarla ilişkisi 
önemli oranda bilim adamları tarafından kabul edilmeyen 
Hp, günümüze gelene kadar ki yaklaşık 4 dekatlık süre için-
de birçok ekstra-intestinal hastalıkla ilişkili olduğu kabulü 
noktasına gelinmiştir. Bu hastalıkların sayısı biriken bilgiler 
doğrultusunda gün geçtikçe artmakta ve giderek artacak gibi 
görünmektedir. 

HELICOBACTER PYLORI TEDAVİSİ

Hp enfeksiyonunun tedavisi oldukça güçtür. Bu güçlüklerin 
temelinde yatan başlıca faktörler: enfeksiyonun yerleşim 
yeri, mikroorganizmanın antibiyotiklere birçok basamakta 
geliştirdiği direnç mekanizmalarını içerir. Hp’nin antibiyo-
tiklere karşı ileri derecede artmış direnç mekanizmaları: a) 
Kullanılan antibiyotiklerin hedeflediği DNA ve RNA mole-
küllerinde yüksek derecede mutasyon geliştirme kabiliyeti, 
b) Hücre membranında ve effüks sistemde gelişen değişik-
likler, c) Mikroorganizmanın ilaç direncine neden olan form 
değişikliklerine uğraması, d) Mikroorganizmanın antibiyo-
tikleri bizzat etkisiz hale getiren enzim ve virülans faktörler  

Pankreas Hastalıkları

Akut pankreatit sırasında genellikle ciddi gastrointestinal 
mukozal hasarın eşlik etmesi Hp’nin akut pankreatit progres-
yonunda bir şekilde etkili olduğunu düşündürmüştür (49). 
Burada Hp’nin mikroorganizmanın direk pankreasa invazyo-
nu ya da Hp toksinlerinin pankreasa etkisiyle akut pankreatit 
gelişebileceği bildirilmiştir.

Yine Hp’nin özellikle idiyopatik kronik pankreatit patogene-
zinde rol oynadığı, Hp’nin pankreas ekzokrin fonksiyonlarını 
etkilediği ve kronik pankreatitin gastrointestinal birçok fizyo-
lojik değişikliğe neden olarak Hp’nin kolonizasyonunu etki-
lediği bildirilmiştir (50). Ancak bir başka çalışmada ise Hp’nin 
kronik pankreatit gelişiminde katkıda bulunabileceği ama 
ana nedenlerden biri olamayacağı belirtilmiştir (51). 

Hp’nin gastrik mukozanın kronik inflamasyonunda olduğu 
gibi kronik pankreatitte de izlenebileceği ve bunun da so-
nuçta pankreas kanserine yol açabileceği bildirilmiştir (52). 
Ancak bununla birlikte Hp’nin gastrin hipersekresyonu ve so-
matostatini baskılaması, DNA sentezini arttırması, nitröz bile-
şikleri arttırması ve kronik inflamasyon yoluyla da pankreas 
kanseri gelişmesine yol açabileceği vurgulanmıştır (53). Bir 
diğer çalışmada ise özellikle CagA (+) Hp varlığının pankre-
as kanserinin diğer klasik etiyolojik faktörleri kadar önemli 
olduğu gösterilmiştir (54). 

Otoimmün pankreatit diğer bir kronik pankreatit formudur. 
Diğer otoimmün hastalıklara eşlik edebilir. Hp’nin otoimmün 
pankreatit patogenezinde bakteriyel antijenlerinin insan an-
tijenlerine benzerlikleri yoluyla rol oynayabileceği bildirilmiş-
tir. Özellikle bakteriyel heat shock proteinleri (Hsp) Hsp-60 
ve Hsp-70 antijenlerinin oto-reaktiviteye yol açabileceği bu-
nun da aralarında otoimmün pankreatitin de olduğu birçok 
otoimmün hastalıkla sonuçlanabileceği gösterilmiştir (55). 
Yine Hp’nin birçok büyüme faktörü, transkripsiyon faktörü 
ve apopitozis protein genlerinin ekspresyonunu değiştirerek 
birçok hastalık patogenezinde rol oynayabileceği bildirilmiş-
tir (2). 

Baş ve Boyun Hastalıkları

Hp enfekisyonunun santral seröz koryoretinopati için 
önemli bir risk faktörü olduğu (56), glokom patogenezinde 
rol oynadığı bildirilmiştir (57). Hp’nin kulak, burun ve bo-
ğazda kolonize olduğu saptanmıştır. Ancak bu bölgelerdeki 
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d) Konkomitant tedavi (PPİ 2x1, amoksisilin 1 gr 2x1, klarit-
romisin 500 mg 2x1 ve metronidazol 250 mg 4x1 tedavisi-
nin 7 veya 14 gün kesintisiz uygulandığı protokol).

e) Hibrid tedavi (PPİ 2x1, amoksisilin 1 gr 2x1 tedavisine 7. 
günden sonra klaritromisin 500 mg 2x1 ve metronidazol 
250 mg 4x1 eklenerek tedavinin 14 güne tamamlandığı 
protokol).

f ) Revers hibrid tedavi (burada hibrid tedavinin aksine kla-
ritromisin ve metronidazol PPİ ve amoksisilinle ilk 7 gün 
kullanılıp bırakılır ve tedavi PPİ ve amoksisilin şeklinde 14 
güne tamamlanır).

g) Yüksek doz dual tedavi (PPİ 4x1, amoksisilin 750 mg 4x1, 
14 gün boyunca devam edilen protokol şeklinde).

h) Kinolon içeren 3’lü tedavi (PPİ 2x1, amoksisilin 1 gr 2x1 ve 
kinolon grubu antibiyotik tedavisi 14 gün şeklinde uygu-
lanır). Bu tedavinin özellikle klaritromisin direnci yüksek 
ancak kinolon direnci %10’nun altında olan bölgelerde 1. 
basamak olarak tercih edilebileceği bildirilmektedir (1). 

Ülkemiz için yukarıdaki tedavi protokollerinden hangisinin 
en uygun olduğuna karar vermek için dikkat edilmesi ge-
reken önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. 
Klaritromisin içeren üçlü tedavinin 1. basamakta kullanıla-
bilmesi için bölgesel klaritromisin direncinin ≤%15 olması 
önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde klaritromisin 
direncinin %36.7 olduğu gösterilmiştir (71). Bu bulgu klarit-
romisin içeren 3’lü tedavinin ülkemizde Hp eradikasyonu 
için kesinlikle uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Bu ne-
denle halihazırda ülkemizde hala ilaç pazarında bulunan ve il-
ginçtir ki en yüksek oranda reçete edilen klaritromisin içeren 
üçlü tedavi paketlerinin biran önce pazardan çekilmesi ge-
rekmektedir. Yine ülkemizde metronidazol direncinin %35.5 
olduğu, bir kinolon olan levofloksasin direncinin ise %29.5 
olduğu gösterilmiştir. Bu bulgular özellikle kinolon içeren 
üçlü tedavilerin de ülkemiz için uygun olmadığını ortaya koy-
maktadır. Nitroimidazol direncinin >%30 olduğu bölgelerde 
Hp eradikasyonunda seçilebilecek en uygun 1. basamak te-
davinin bizmut içeren 4’lü tedavi olduğu bildirilmiştir (15). 
Maastricht V Konsensus Raporu ışığında ülkemiz için 1. ba-
samakta en uygun tedavi protokolünün bizmutlu 4’lü tedavi 
olduğu ortadadır. Birinci basamak tedavinin başarısız olması 
durumunda seçilecek 2. basamak tedavi seçenekleri ise PPİ, 
amoksisilin ve rifabutin içeren kombinasyon ve konkomitant 

salgılamasıdır. Tüm bu direnç geliştirme potansiyeli tedavide 
kullanılan moleküllerin multipl basamakta etkisiz hale gel-
mesine yol açar (64). Yukarıdaki nedenlerden dolayı Hp te-
davisi zorunluluğu ortaya çıktığında dikkat edilmesi gereken 
birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Bunların 
başlıcaları: a) Bölgesel klaritromisin direnç oranı, b) Bölgesel 
nitroimidazol direnç oranı, c) Bölgesel kinolon direnç oranı, 
d) Kişinin ilaç transport ve metabolizmasındaki gen polimor-
fizmi [antibiyotik ve proton pompası inhibitörleri (PPİ) için 
oldukça önemli] e) Kişinin tedaviye uyumu ve tolerabilitesi, 
f ) Tedavi rejiminin uygulama süresidir (65). Tüm bu faktörler 
dikkate alınırsa ampirik uygulanan Hp tedavisinin eradikas-
yonunda Kyoto Konsensus Raporu’nun da uygun gördüğü 
≥%90 tedavi başarısı elde edilebilir (66). 

Hp eradikasyon tedavisi için günümüzde PPİ’larla birlikte en 
az 2 farklı antibiyotik kullanımı zaruri kabul edilmektedir. Hp 
tedavisinde kullanılan başlıca PPİ’lar; lansoprazol, pantop-
razol, esomeprazol, rabeprazol ve vonoprazan (ülkemizde 
yok)’dır. Antibiyotik olarak amoksisilin, klaritromisin, nitroi-
midazoller, kinolonlar, tetrasiklin ve rifabutin kullanılır (1). Te-
davilere oldukça dirençli bu mikroorganizmanın tedavisinde 
ayrıca bizmut tuzları da kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
dünya genelinde klaritromisin (67) ve nitroimidazol (68) tü-
revlerine karşı direnç oranının giderek arttığı ve bunun eradi-
kasyonun başarılmasının önünde önemli sorunlar yaratmaya 
devam ettiği vurgulanmaktadır. Bunun aksine amoksisilin di-
rencinin ise dünya genelinde stabil kalmaya devam ettiği bil-
dirilmektedir (69). Hızla artan antibiyotik direnci nedeniyle 
çoğu dünya ülkelerinde 3’lü tedavi protokollerinin bile artık 
eradikasyonda yetersiz olduğu da vurgulanmaktadır (70). 

Günümüzde Hp eradikasyonu amacıyla farklı tedavi proto-
kolleri uygulanmaktadır. Bunlar: 

a) Standart üçlü tedavi (PPİ 2x1, amoksisilin 1 gr 2x1, klarit-
romisin 500 mg 2x1 protokolü, 7 veya 14 gün şeklinde).

b) Bizmut içeren dörtlü tedavi (PPİ 2x1, Bizmut tuzu 120 mg 
4x1, metronidazol 250 mg 4x1, ve tetrasiklin 500 mg 4x1, 
7 veya 14 gün şeklinde).

c) Sekansiyel tedavi (ilk 5 gün PPİ 2x1, amoksisilin 1 gr 2x1 
tedavisi sonrası amoksisilin kesilerek PPİ tedavisine klarit-
romisin 500 mg 2x1 ve metronidazol 250 mg 4x1 eklene-
rek tedavinin 10 güne tamamlandığı protokol).
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nümüzün önemli sorunları olan DM, artmış insülin direnci 
ve metabolik sendromun da aralarında bulunduğu birçok 
ekstra-intestinal hastalıkla Hp’nin ilişkili olduğunu gösteren 
giderek artan sayıda çalışmalar bildirilmektedir. Konunun 
netleşmesi çok da uzun sürmeyecek gibi görünmektedir. 
Tüm bunlar bir tarafa, Hp’nin yüksek tedavi direnç geliştirme 
kapasitesi ve global olarak antibiyotik direnç artışı bu mikro-
organizmanın tedavisinin hala önemli bir sorun olarak devam 
etmesine neden olmaktadır. Ülkemizde Hp’ye karşı en sık 
kullanılan antibiyotiklerin çoğunun direnç oranı oldukça yük-
sektir. Bu veriler ülkemizde Hp’nin eradikasyonunun önemli 
bir sorun olarak kalmaya devam edeceğini göstermektedir. 

tedaviler gibi görünmektedir. Kinolon direncinin de yüksek 
olması nedeniyle kinolon içeren tedavilerin etkinliğinin başa-
rılı olamayacağı açıktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
amoksisilin direncinin düşük olduğu bilinmektedir. 2. basa-
mak tedavi olarak yüksek doz dual tedavi (yüksek doz PPİ ve 
yüksek doz amoksisilin)’nin seçilmesinin doğruluğunu belir-
lemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. İkinci basamak 
tedavinin yetersizliği durumunda ise seçilecek tedaviyi, kül-
türe edilmesi veya PCR ile antibiyotik direnci ortaya konarak 
belirlemek seçilecek yoldur.

Sonuç olarak, Hp keşfinden sonra bu mikroorganizmanın 
birçok gastrointestinal hastalıkla ilişkisi iyi bilinmektedir. Gü-
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