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elikobakter pylori (Hp) çocukluk çaùında
bulaüan ve midede ömür boyu kronik gastrit, gastrik ve duodenal ülser, seyrek olarak
MALTOMA ve mide kanseri gibi ciddi saùlık sorunlarına neden olabilen bir bakteridir. Bu bakteri tedavisindeki olumlu bir özellik eradikasyon saùlanan eriükinlerde yeniden infekte olmanın son derece nadir olmasıdır. Böylece Hp’yi bir defa eradike etmekle muhtemelen ömür boyu bu bakteriye
baùlı hastalıklara karüı kür saùlanmıü olunacaktır.
Ancak sorun bakterinin gün geçtikçe antibiyotiklere daha dirençli hale gelmesidir.

H

úkinci basamak tedavisi ilk tedaviden daha zordur.
Çünkü antibiyotiùe duyarlı, hızla yok edilebilen
bakteriler birinci basamak tedavisi ile eradike olurlar. Geriye genellikle temel antibiyotiklere dirençli,
zor öldürülebilen bakteriler kalmıütır. Ayrıca hasta
uyumu tedavi süresi uzadıkça azalmaktadır. Bu
nedenlerle ilk tedavide en etkili üemayı seçmek en
etkin tedavi üeklidir. Esasında Hp tedavisi için bir
strateji belirlerken birinci ve ikinci tedavileri birlikte düüünmek ve iki tedavi sonrası eradikasyon oranını mümkün olduùu kadar %00’e yakın tutmayı
hedeflemek daha akılcı bir yaklaüımdır.

Günümüzde en etkin tedavi olarak kabul edilen
proton pompa inhibitörü (PPú) veya ranitidine bizmut sitratın (RBC) iki antibiyotik ile kombine edildiùi üemalarla bile Hp ile infekte hastaların %050’sinde eradikasyon saùlanamamaktadır. Bu hastalar bir yandan peptik ülser rekürens ve komplikasyonları açısından yüksek risk altında iken diùer
yandan Hp eradikasyonunun faydalı etkilerinden
mahrum kalmaktadırlar. Hp eradikasyonunun en
azından ülser hastalarında faydalı etkilerinin olması ve antibiyotiklerin-ihmal edilememesine karüın- yan etkilerinin az olması nedeni ile bu hastalardan endikasyonu olanlarda ikinci eradikasyon
(ikinci basamak) tedavisi gerekli görülmektedir.
Hp eradikasyon tedavilerinin artan sıklıkta reçete
edilmesi ve ilk tedavilerle baüarı oranlarının giderek düümesi nedeni ile ikinci basamak tedavisi daha da güncellik kazanmaktadır.

A. úkinci basamak tedavisi öncesinde kültür yapılmalı mıdır? Normalde ilk basamak tedaviye
yanıtsızlık olması kullanılan antibiyotiklere direnç
geliütiùini gösterir ve teorik olarak ideal olanı kültür yapıp antibiyotik direncini saptadıktan sonra
tedavi üemasını yeniden belirlemektir. Ancak Hp
kültürü pahalı, zaman alıcı, özel laboratuvarlarda
gerçekleütirilebilen ve sensitivitesi %00 olmayan
bir yöntemdir. Antibiyotik duyarlılıùı tespit edildiùinde bile tedavi sonuçları beklenilen kadar yüz
güldürücü olmamaktadır. Örneùin bir çalıümada
kültür sonucuna göre üçüncü aüamada verilen 4
günlük dörtlü tedavi ile hastaların %50’sinde eradikasyon saùlanabilmiütir (). Diùer bir deyiüle
Hp’nin antibiyotiklere in vivo ve in vitro duyarlılıùı
beklenildiùi kadar örtüümemektedir. Öte yandan
ikinci basamak tedavisi verilirken kültür yapılmadan sadece ilk tedavide verilen üema gözden ge-
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çirilerek Hp’nin antibiyotiklere duyarlılıùı konusunda kabaca fikir edinilebilir. Bir çalıümada bu düüünceyi destekler nitelikte ikinci basamak tedavisinin ampirik olarak verildiùi grup ile kültür sonucuna göre verildiùi grup arasında tedavi baüarısı açısından fark görülmemiütir (2). Bütün bu bilgiler ıüıùında günümüzde ikinci basamak tedavisi öncesinde Hp kültürü yapılması önerilmemektedir. Kültür, ikinci basamak tedavisinin de baüarılı olamadıùı olgularda, üçüncü basamak tedaviye baülamadan önce önerilmektedir.
B. úkinci basamak üemaları: úlk tedavideki baüarısızlıùın en önemli nedeni antibiyotik direncidir. Bu
nedenle ikinci basamak tedavisinde kullanılan
ilaçların seçimi ilk tedavide kullanılan üemaya
baùlı olup, aynı ilaçlarla tekrar tedavi önerilmemektedir. úlk tedavide metronidazol verilmiü ise
ikinci basamak tedavisinde klaritromisin, ilk tedavide klaritromisin verilmiüse ikinci basamak tedavisinde metronidazol verilmesi önerilmektedir. Bunun nedeni metronidazol ve klaritromisin direncinin çoùunlukla baüarısız tedavi sonucunda geliümesidir. Bu açıdan bakıldıùında ilk tedavide
metronidazol ve klaritromisinin birlikte verilmesinin uygun olmayacaùı da anlaüılmaktadır.
metronidazol ve klaritromisinin birlikte verildiùi üemalar çok etkili olmasına raùmen tedavinin baüarısız olduùu olgularda en az birine ve genelde ikisine birlikte direnç geliüir. Bu durum ikinci basamak
tedavisi aüamasında ampirik olarak verilecek üemayı mantıksal çerçevede belirleme imkanını ortadan kaldırır. Bazı yayınlarda metronidazol ve
klaritromisinin birlikte verildiùi üemalarla tedavi
edilen hastalarda 2. ve 3. tedavinin sonrasında
multi-rezistan suüların geliüimine baùlı olarak toplam eradikasyon oranının daha düüük olduùu gösterilmiütir (3). Aynı zamanda bu hastalarda ikinci
basamak tedavisi öncesinde antibiyotik duyarlılıùı
çalıüılması da gerekmektedir.
úkinci basamak tedavisinde PPú içeren üçlü üemalar, bizmut içeren üçlü üemalar, ranitidine bizmut
içeren üçlü üemalar ve dörtlü üemalar kullanılabilir. Genel kabul tedavi süresinin ilk tedaviden uzun
tutulması yönündedir. Hastaların aldıkları ilk tedaviler dikkate alınmadan ikinci basamak tedavisinde kullanılan üemalar karüılaütırıldıùında RBC içeren üçlü üemalar ve dörtlü üemaların eradikasyon
oranları PPú içeren üemalardan daha yüksek bulunmuütur (Tablo ) (4).
úkinci basamak tedavisinde verilecek üemalar genel olarak ilk tedavide kullanılan üemaya göre be8

Tablo. Hp’nin ikinci basamak tedavisinde kullanılan
tedavi üemaları ve baüarı oranları
ûema

Çalıüma
sayısı

Hasta
sayısı

Eradikasyon
oranı

PPú içeren üemalar
O+A+M

8

67

%74,9

O+A+C

6

59

%79,2

O+NT+C

2

34

%58,8

B+M+T

2

60

%68,3

B+C+T



2

%66,7

Bizmut içeren üemalar

RB içeren üemalar
RB+NT+T

3

84

%83,3

RB+A+C



33

%84,8

RB+TN+C

2

74

%75,7

Dörtlü tedavi
AA+B+M+T

24

444

%74,4

AA+B+A+M

3

20

%78,

O+B+A+C



0

%70

O: omeprazol, A: amoksisilin, M: metranidazol, C: klaritromisin, T: tetrasiklin, PPú: proton pompa inhibitörü, NT: nitroimidazol, B: bizmut, RB:
ranitidine bizmut, AA: Antiasit (PPú veya H2RA) TN: tinidazol

lirlenir. úkinci basamak üemaları bu gözle deùerlendirildiùinde:
. Baüarısız PPú+klaritromisin + amoksisilin tedavisi sonrasında ikinci basamak tedavisi: Avrupa Hp
çalıüma grubu tarafından 2000 yılında yayınlanan
Maastricht-2 konsensus raporunda üçlü tedavi ile
eradikasyon
saùlanamayan
hastalarda
PPú+metronidazol+bizmut+tetrasiklin’den oluüan
dörtlü tedavi önerilmektedir (ûekil ) (5). Bazı çalıümalarda dörtlü tedavi ile %95’lere ulaüan baüarılar

øON%DVDPDN
33ø 5%& ELGNODULWURPLVLQ PJELG DPRNVLVLOLQ PJELG 
YH\D
PHWUDQLGD]RO PJLELG PLQLPXPJQVUHLOH

øNLQFL%DVDPDN
33øELGEL]PXWVXEVDOLVLODWVXEVLWUDWPJTLGPHWUDQLGD]RO
PJWLG WHWUDVLNOLQ PJTLG PLQLPXPJQVUHLOH

ûekil . Hp eradikasyonu için Maastricht 2-2000 panelinde önerilen tedavi stratejisi
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bildirilmiüse de çalıümalar toplu olarak deùerlendirildiùinde ortalama %77’lik eradikasyon oranı elde
edildiùi görülmektedir (Tablo 2) (6). Yedi, 0 ve 4
günlük tedaviler ile sırasıyla %77, %72 ve %82 oranında eradikasyon saùlanabilmesi nedeni ile en
az 7 günlük tedavi önerilmektedir. 200 yılında yayınlanan bir meta analizde dörtlü tedavinin ikinci
basamak tedavisinde baüarı oranı ortalama %78,2
olarak bildirilmiütir (4).
Son dönemdeki çalıümalarda dörtlü tedavideki PPú
ve bizmutun yerine RBC verilmesi ile iyi sonuçlar
alındıùı bildirilmektedir. Bu sayede alınan ilaç sayısı azalırken pozoloji basitleüecek ve hasta uyumu
artacaktır. úlk olarak 999 yılında Perri ve arkadaülarının yaptıùı çalıümada 285 hastaya pantoprazol
(40mg, bid)+amoksisilin (g, bid)+klaritromisin
(500mg, bid) verilmiü ve tedavi sonrası eradikasyon saùlanamayan hastalar üç gruba randomize
edilerek 4 gün süre ile birinci gruba RBC (400mg,
bid)+amoksisilin (g, bid)+tinidazol (500mg, bid),
ikinci gruba RBC ( 400mg, bid)+amoksisilin (g,
bid)+ klaritromisin (500mg, bid), üçüncü gruba
RBC (400mg, bid)+ tinidazol (500mg, bid)+ klaritromisin (500mg, bid) verilmiü. Eradikasyon oranı birinci grupta %8, ikinci grupta %43 ve üçüncü
grupta %62 olarak bulunmuütur. Yazarlar ikinci basamak tedavisinde RBC+tinidazol ile birlikte amoksisilin veya klaritromisinin verilebileceùini fakat
RBC+amoksisilin+klaritromisin tedavisinin tercih
edilmemesini önermiülerdir (7). Bu çalıümanın aksine Tursi ve arkadaülarının yaptıùı bir çalıümada
daha önceden 59’u hariç hepsi klaritromisinli üemalar alıp eradikasyon saùlanamayan 23 hastaya RBC (400mg, bid)+klaritromisin (500mg,
bid)+amoksisilin (g, bid) verildiùinde eradikas-

Tablo 2. Baüarısız PPú+amoksisilin+klaritromisin tedavisinden sonra verilen dörtlü tedavinin baüarı oranları
Referans

Hasta

Tedavi

Sayısı

Süresi

Tedavi

Eradikasyon

Gisbert

30

PPú+B+M+T

7

57

Perri

45

PPú+B+M+T

0

67

Lee

20

PPú+B+M+T

7

68

Michopoulos 38

PPú+B+M+T

4

76

oranı

Gisbert

9

PPú+B+M+T

7

78

Sicilia

2

PPú+B+M+T

0

83

Elizalde

3

PPú+B+M+T

7

87

Gasbarrini

9

PPú+B+M+T

7

88

Baena Diez

3

PPú+B+M+T

4

90

Gomollon

2

PPú+B+M+T

7

95
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yon oranı %93,8 olarak bulunmuütur (8). Yazarlar
RBC+klaritromisin+amoksisilin kombinasyonunun
ikinci tedavi olarak daha etkili olduùu ve bu baüarının RBC’nin klaritromisin direncini yenmesine
baùlı olabileceùi sonucuna varmıülardır. Rinaldi
ve arkadaüları bir haftalık PPú+klaritromisin+amoksisilin tedavisi ile baüarı saùlanamayan
hastalara 4 gün süre ile RBC+tinidazol+tetrasiklin
verdiklerinde eradikasyon oranını %82 olarak bulmuülardır. Diùer bir çalıümada 4 günlük RBC+tetrasiklin+tinidazol kombinasyonu ile %96’lık eradikasyon bildirilmiütir (9). Diùer bir randomize çalıümada PPú+klaritromisin+amoksisilin tedavisi ile
eradikasyon saùlanamayan 60 hasta yedi günlük
dörtlü tedavi ve RBC (400mg ,bid)+tetrasiklin
(500mg, tid)+metronidazol (250mg, tid) üçlü tedavi gruplarına randomize edildiklerinde, üçlü tedavi verilen gruptaki eradikasyon oranının (%86)
dörtlü tedavi verilen gruba göre (%59) daha yüksek olduùu bulunmuütur (0). Diùer bir çalıümada
7 günlük PPú+amoksisilin+klaritromisin tedavisi
sonrasında verilen RBC+nitroimidazol+tetrasiklin
veya klaritromisin tedavisi ile %80’lik eradikasyon
oranı bildirilmiütir (). Bir meta-analizde RBC+tetrasiklin+nitroimidazol kombinasyonunun ortalama eradikasyon oranı %83,3 olarak bildirilmiütir
(4). RBC ile yapılan çalıümalarda alınan iyi yanıt
RBC’nin metronidazol ve klaritromisin direncini yenebilmesine baùlanmaktadır. Sonuç olarak RBC’li
üemalarla daha fazla çalıümalara ihtiyaç duyulmakla birlikte bugünkü bilgiler ıüıùında PPú+klaritromisin+amoksisilin tedavisinin baüarısız olduùu
hastalarda tercih edilebilecek üemalardır.
Son yıllarda standart üçlü tedavi ile eradike edilemeyen hastaların levofloxacin içeren üçlü üemalarla tedavi edilebileceklerini bildiren yayınlar
mevcuttur. Çalıümalarda eradikasyon oranları
arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Bir
çalıümada PPú, amoksisilin, klaritromisin tedavis ile
eradikasyon saùlanamayan hastalara 7 günlük
levofloxacin, pantoprazol, amoksisilin kombinasyonu verildiùinde %63’lük eradikasyon saùlandıùı
bildirilmiütir (2). Diùer bir çalıümada aynı hastalarda 0 günlük rabeprazol, amoksisilin, levofloxacin kombinasyonu ile %94’lük, rabeprazol, levofloxacin, tinidazol kombinasyonu ile %90’lık eradikasyon saùlandıùı bildirilmiütir (3).
PPú+klaritromisin+amoksisilin üçlü tedavisi almıü
hastalarda ikinci basamak tedavisi olarak PPú ve
amoksisilin ile birlikte ilk tedavide verilmeyen
metronidazol vermek teorik olarak doùru bir yaklaüımdır. Fakat bu tedavi ilk defa verildiùinde gün9

de iki defa, hafta süreli uygulama ile %50’den az
baüarı saùlayabildiùi görülmüütür (4). Nagara ve
arkadaülarının yaptıkları bir çalıümada ise
PPú+klaritromisin+amoksisilin tedavisi ile baüarısız
olunan olgularda aynı tedavi 4 gün süre ile tekrar verildiùinde %53, 0 günlük PPú+metronidazol+amoksisiline deùiütirildiùinde %8’lik eradikasyon saùlanmıütır (5).
a. Baüarısız PPú+amoksisilin+metronidazol tedavisi
sonrasında ikinci basamak tedavisi: PPú+amoksisilin+metronidazol tedavisi ile eradikasyon saùlanamayan olgularda ikinci basamak tedavisinde ilk
üemadaki metronidazolün yerine klaritromisin verilerek oluüturulan PPú+klaritromisin+amoksisilin tedavisi oldukça etkili bir tedavidir. Bu tedavi ile
%85’lerden %00’lere ulaüan baüarı oranları bildirilmektedir (4,6). Tedavideki PPú’nin yerine RBC verilmesi ile aynı ve hatta daha iyi sonuçlar alınabileceùi bildirilmektedir (3).
b. Baüarısız PPú+klaritromisin+metronidazol tedavisi sonrasında ikinci basamak tedavisi:
Daha önce de belirtildiùi üzere ilk tedavide bu iki
antibiyotiùi birlikte vermekten kaçınmak lazımdır.
Bu kombinasyonun kullanıldıùı ve baüarısız olduùu durumlarda antibiyotik duyarlılıùı çalıümak gereklidir. Kültür imkanı yoksa ampirik olarak bazı tedavi yaklaüımları denenebilir:
. metronidazolün tekrar verilmesi: metronidazol
direnci sık olduùu için tekrar verildiùinde bizmut
içeren dörtlü üemalar içinde veya RBC’li üemalarda verilmesi etkinliùini arttırmaktadır. Bir metaanalizde PPú+Bizmut+nitroimidazol+tetrasiklin üeklinde verilen dörtlü tedavilerin ortalama baüarı
oranı %69,6 olarak bildirilmiütir (4). RBC+amoksisilin+metronidazol kombinasyonu ile %89,5’lik baüarı saùlanmıütır.
2. Klaritromisinin tekrar verilmesi: Bazı çalıümalarda klaritromisinin tekrar verilmesi önerilirken bazılarında PPú+amoksisilin+klaritromisin üemasına
bizmut eklenmesi önerilmektedir (4).
3. Klaritromisin veya metronidazolden hiçbirinin
verilmemesi: Bir çalıümada RBC+amoksisilin+tetrasiklin tedavisi ile %90’a yaklaüan tedavi baüarısı
bildirilmiütir (7).
4. Rifabutinli üemaların verimesi: Rifabutin bir tüberküloz ilacı olan rifamisinin türevi olup Hp’ye
karüı çok etkilidir. Daha da önemlisi bugüne kadar
tedavi almıü veya almamıü hastalarda dirençli suü
gösterilmemiü olmasıdır. Bugüne kadar yapılan
çalıümalarda daha önceden multiple tedavi alan
10

veya metronidazol ve klaritromisine dirençli olgulara rifabutin verildiùinde %60-70 baüarı bildirilmiütir (3,8). Perri ve arkadaülarının yaptıùı bir çalıümada PPú+amoksisilin+rifabutin (300mg) verilen
hastalardaki baüarı oranı (%87) dörtlü tedaviye göre (%67) daha yüksek bulunmuütur (9). Rifabutinin önemli dezavantajları arasında ilacın pahalı
olması ve daha da önemlisi anti-tüberküloz ilacı
olan rifampisine karüı dirençli suüların geliümesine
neden olabilmesidir. Tüberkülozun önemli sorun
olduùu ülkemizde bu ilacı kullanmaya karar vermeden önce endikasyonu çok iyi gözden geçirmek gereklidir.
úlk eradikasyon tedavisine göre ikinci basamak tedavisi olarak verilecek üema belirlenirken üu algoritma izlenebilir ( ûekil 2) (6).
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ûekil 2. PPú içeren üemalardan sonra verilebilecek ikinci
ve üçüncü tedaviler

c. Baüarısız RBC içeren tedaviler sonrasında ikinci
basamak tedavisi: Bu hastalardaki en uygun tedavi tercihi konusunda sınırlı veri mevcuttur. Bir çalıümada bu hastalar PPú+amoksisilin+klaritromisin ile
tedavi edildiklerinde %68 eradikasyon oranı
bildirilmiütir (20). Dörtlü tedavinin RBC+amoksisilin+klaritromisine yanıtsız hastalarda etkili olduùu
bildirilmiütir (3).
Sonuç olarak ilaç direncini arttırdıùı ve ikinci basamak tedavi planlamasını zorlaütırdıùı için ilk basamakta klaritromisin ve metronidazol birlikte verilmemelidir. úlk basamakta bu ilaçlardan hangisi
seçilmiüse ikinci basamakta diùeri ile deùiütirilmelidir. úkinci basamakta dörtlü kombinasyonlar daha etkili görünmektedir ve ikinci basamak tedavisi 4 gün olarak verilmelidir.
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