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Helikobakter pylori (Hp) çocukluk ça�ında
bula�an ve midede ömür boyu kronik gast-
rit, gastrik ve duodenal ülser, seyrek olarak

MALTOMA ve mide kanseri gibi ciddi sa�lık sorun-
larına neden olabilen bir bakteridir. Bu bakteri te-
davisindeki olumlu bir özellik eradikasyon sa�la-
nan eri�kinlerde yeniden infekte olmanın son de-
rece nadir olmasıdır. Böylece Hp’yi bir defa eradi-
ke etmekle muhtemelen ömür boyu bu bakteriye
ba�lı hastalıklara kar�ı kür sa�lanmı� olunacaktır.
Ancak sorun bakterinin gün geçtikçe antibiyotikle-
re daha dirençli hale gelmesidir.

Günümüzde en etkin tedavi olarak kabul edilen
proton pompa inhibitörü (PP�) veya ranitidine biz-
mut sitratın (RBC) iki antibiyotik ile kombine edildi-
�i �emalarla bile Hp ile infekte hastaların %�0-
50’sinde eradikasyon sa�lanamamaktadır. Bu has-
talar bir yandan peptik ülser rekürens ve kompli-
kasyonları açısından yüksek risk altında iken di�er
yandan Hp eradikasyonunun faydalı etkilerinden
mahrum kalmaktadırlar. Hp eradikasyonunun en
azından ülser hastalarında faydalı etkilerinin ol-
ması ve antibiyotiklerin-ihmal edilememesine kar-
�ın- yan etkilerinin az olması nedeni ile bu hasta-
lardan endikasyonu olanlarda ikinci eradikasyon
(ikinci basamak) tedavisi gerekli görülmektedir.
Hp eradikasyon tedavilerinin artan sıklıkta reçete
edilmesi ve ilk tedavilerle ba�arı oranlarının gide-
rek dü�mesi nedeni ile ikinci basamak tedavisi da-
ha da güncellik kazanmaktadır.

�kinci basamak tedavisi ilk tedaviden daha zordur.
Çünkü antibiyoti�e duyarlı, hızla yok edilebilen
bakteriler birinci basamak tedavisi ile eradike olur-
lar. Geriye genellikle temel antibiyotiklere dirençli,
zor öldürülebilen bakteriler kalmı�tır. Ayrıca hasta
uyumu tedavi süresi uzadıkça azalmaktadır. Bu
nedenlerle ilk tedavide en etkili �emayı seçmek en
etkin tedavi �eklidir. Esasında Hp tedavisi için bir
strateji belirlerken birinci ve ikinci tedavileri birlik-
te dü�ünmek ve iki tedavi sonrası eradikasyon ora-
nını mümkün oldu�u kadar %�00’e yakın tutmayı
hedeflemek daha akılcı bir yakla�ımdır.

A. �kinci basamak tedavisi öncesinde kültür ya-
pılmalı mıdır? Normalde ilk basamak tedaviye
yanıtsızlık olması kullanılan antibiyotiklere direnç
geli�ti�ini gösterir ve teorik olarak ideal olanı kül-
tür yapıp antibiyotik direncini saptadıktan sonra
tedavi �emasını yeniden belirlemektir. Ancak Hp
kültürü pahalı, zaman alıcı, özel laboratuvarlarda
gerçekle�tirilebilen ve sensitivitesi %�00 olmayan
bir yöntemdir. Antibiyotik duyarlılı�ı tespit edildi-
�inde bile tedavi sonuçları beklenilen kadar yüz
güldürücü olmamaktadır. Örne�in bir çalı�mada
kültür sonucuna göre üçüncü a�amada verilen �4
günlük dörtlü tedavi ile hastaların %50’sinde eradi-
kasyon sa�lanabilmi�tir (�). Di�er bir deyi�le
Hp’nin antibiyotiklere in vivo ve in vitro duyarlılı�ı
beklenildi�i kadar örtü�memektedir. Öte yandan
ikinci basamak tedavisi verilirken kültür yapılma-
dan sadece ilk tedavide verilen �ema gözden ge-



8 Mart 2004

çirilerek Hp’nin antibiyotiklere duyarlılı�ı konusun-
da kabaca fikir edinilebilir. Bir çalı�mada bu dü-
�ünceyi destekler nitelikte ikinci basamak tedavisi-
nin ampirik olarak verildi�i grup ile kültür sonucu-
na göre verildi�i grup arasında tedavi ba�arısı açı-
sından fark görülmemi�tir (2). Bütün bu bilgiler ı�ı-
�ında günümüzde ikinci basamak tedavisi önce-
sinde Hp kültürü yapılması önerilmemektedir. Kül-
tür, ikinci basamak tedavisinin de ba�arılı olama-
dı�ı olgularda, üçüncü basamak tedaviye ba�la-
madan önce önerilmektedir. 

B. �kinci basamak �emaları: �lk tedavideki ba�arı-
sızlı�ın en önemli nedeni antibiyotik direncidir. Bu
nedenle ikinci basamak tedavisinde kullanılan
ilaçların seçimi ilk tedavide kullanılan �emaya
ba�lı olup, aynı ilaçlarla tekrar tedavi önerilme-
mektedir. �lk tedavide metronidazol verilmi� ise
ikinci basamak tedavisinde klaritromisin, ilk teda-
vide klaritromisin verilmi�se ikinci basamak teda-
visinde metronidazol verilmesi önerilmektedir. Bu-
nun nedeni metronidazol ve klaritromisin direnci-
nin ço�unlukla ba�arısız tedavi sonucunda geli�-
mesidir. Bu açıdan bakıldı�ında ilk tedavide
metronidazol ve klaritromisinin birlikte verilmesi-
nin uygun olmayaca�ı da anla�ılmaktadır.
metronidazol ve klaritromisinin birlikte verildi�i �e-
malar çok etkili olmasına ra�men tedavinin ba�a-
rısız oldu�u olgularda en az birine ve genelde ikisi-
ne birlikte direnç geli�ir. Bu durum ikinci basamak
tedavisi a�amasında ampirik olarak verilecek �e-
mayı mantıksal çerçevede belirleme imkanını or-
tadan kaldırır. Bazı yayınlarda metronidazol ve
klaritromisinin birlikte verildi�i �emalarla tedavi
edilen hastalarda 2. ve 3. tedavinin sonrasında
multi-rezistan su�ların geli�imine ba�lı olarak top-
lam eradikasyon oranının daha dü�ük oldu�u gös-
terilmi�tir (3). Aynı zamanda bu hastalarda ikinci
basamak tedavisi öncesinde antibiyotik duyarlılı�ı
çalı�ılması da gerekmektedir. 

�kinci basamak tedavisinde PP� içeren üçlü �ema-
lar, bizmut içeren üçlü �emalar, ranitidine bizmut
içeren üçlü �emalar ve dörtlü �emalar kullanılabi-
lir. Genel kabul tedavi süresinin ilk tedaviden uzun
tutulması yönündedir. Hastaların aldıkları ilk teda-
viler dikkate alınmadan ikinci basamak tedavisin-
de kullanılan �emalar kar�ıla�tırıldı�ında RBC içe-
ren üçlü �emalar ve dörtlü �emaların eradikasyon
oranları PP� içeren �emalardan daha yüksek bu-
lunmu�tur (Tablo �) (4).

�kinci basamak tedavisinde verilecek �emalar ge-
nel olarak ilk tedavide kullanılan �emaya göre be-
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�ekil �. Hp eradikasyonu için Maastricht 2-2000 pane-
linde önerilen tedavi stratejisi

lirlenir. �kinci basamak �emaları bu gözle de�er-
lendirildi�inde:

�. Ba�arısız PP�+klaritromisin + amoksisilin tedavi-
si sonrasında ikinci basamak tedavisi: Avrupa Hp
çalı�ma grubu tarafından 2000 yılında yayınlanan
Maastricht-2 konsensus raporunda üçlü tedavi ile
eradikasyon sa�lanamayan hastalarda
PP�+metronidazol+bizmut+tetrasiklin’den olu�an
dörtlü tedavi önerilmektedir (�ekil �) (5). Bazı çalı�-
malarda dörtlü tedavi ile %95’lere ula�an ba�arılar

�ema Çalı�ma Hasta Eradikasyon
sayısı sayısı oranı

PP� içeren �emalar

O+A+M 8 �67 %74,9

O+A+C 6 �59 %79,2

O+NT+C 2 34 %58,8

Bizmut içeren �emalar

B+M+T 2 60 %68,3

B+C+T � �2 %66,7

RB içeren �emalar

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

Tablo�. Hp’nin ikinci basamak tedavisinde kullanılan
tedavi �emaları ve ba�arı oranları

O: omeprazol, A: amoksisilin, M: metranidazol, C: klaritromisin, T: tetra-

siklin, PP�: proton pompa inhibitörü, NT: nitroimidazol, B: bizmut, RB:

ranitidine bizmut, AA: Antiasit (PP� veya H2RA) TN: tinidazol
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bildirilmi�se de çalı�malar toplu olarak de�erlendi-
rildi�inde ortalama %77’lik eradikasyon oranı elde
edildi�i görülmektedir (Tablo 2) (6). Yedi, �0 ve �4
günlük tedaviler ile sırasıyla %77, %72 ve %82 ora-
nında eradikasyon sa�lanabilmesi nedeni ile en
az 7 günlük tedavi önerilmektedir. 200� yılında ya-
yınlanan bir meta analizde dörtlü tedavinin ikinci
basamak tedavisinde ba�arı oranı ortalama %78,2
olarak bildirilmi�tir (4).

Son dönemdeki çalı�malarda dörtlü tedavideki PP�
ve bizmutun yerine RBC verilmesi ile iyi sonuçlar
alındı�ı bildirilmektedir. Bu sayede alınan ilaç sa-
yısı azalırken pozoloji basitle�ecek ve hasta uyumu
artacaktır. �lk olarak �999 yılında Perri ve arkada�-
larının yaptı�ı çalı�mada 285 hastaya pantoprazol
(40mg, bid)+amoksisilin (�g, bid)+klaritromisin
(500mg, bid) verilmi� ve tedavi sonrası eradikas-
yon sa�lanamayan 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)+ klaritro-
misin (500mg, bid) verilmi�. Eradikasyon oranı bi-
rinci grupta %8�, ikinci grupta %43 ve üçüncü
grupta %62 olarak bulunmu�tur. Yazarlar ikinci ba-
samak tedavisinde RBC+tinidazol ile birlikte amok-
sisilin veya klaritromisinin verilebilece�ini fakat
RBC+amoksisilin+klaritromisin tedavisinin tercih
edilmemesini önermi�lerdir (7). Bu çalı�manın aksi-
ne Tursi ve arkada�larının yaptı�ı bir çalı�mada
daha önceden 59’u hariç hepsi klaritromisinli �e-
malar alıp eradikasyon sa�lanamayan 2�3 hasta-
ya RBC (400mg, bid)+klaritromisin (500mg,
bid)+amoksisilin (�g, bid) verildi�inde eradikas-

yon oranı %93,8 olarak bulunmu�tur (8). Yazarlar
RBC+klaritromisin+amoksisilin kombinasyonunun
ikinci tedavi olarak daha etkili oldu�u ve bu ba�a-
rının RBC’nin klaritromisin direncini yenmesine
ba�lı olabilece�i sonucuna varmı�lardır. Rinaldi
ve arkada�ları bir haftalık PP�+klaritromi-
sin+amoksisilin tedavisi ile ba�arı sa�lanamayan
hastalara �4 gün süre ile RBC+tinidazol+tetrasiklin
verdiklerinde eradikasyon oranını %82 olarak bul-
mu�lardır. Di�er bir çalı�mada �4 günlük RBC+tet-
rasiklin+tinidazol kombinasyonu ile %96’lık eradi-
kasyon bildirilmi�tir (9). Di�er bir randomize çalı�-
mada PP�+klaritromisin+amoksisilin tedavisi ile
eradikasyon sa�lanamayan 60 hasta yedi günlük
dörtlü tedavi ve RBC (400mg ,bid)+tetrasiklin
(500mg, tid)+metronidazol (250mg, tid) üçlü teda-
vi gruplarına randomize edildiklerinde, üçlü teda-
vi verilen gruptaki eradikasyon oranının (%86)
dörtlü tedavi verilen gruba göre (%59) daha yük-
sek oldu�u bulunmu�tur (�0). Di�er bir çalı�mada
7 günlük PP�+amoksisilin+klaritromisin tedavisi
sonrasında verilen RBC+nitroimidazol+tetrasiklin
veya klaritromisin tedavisi ile %80’lik eradikasyon
oranı bildirilmi�tir (��). Bir meta-analizde RBC+tet-
rasiklin+nitroimidazol kombinasyonunun ortala-
ma eradikasyon oranı %83,3 olarak bildirilmi�tir
(4). RBC ile yapılan çalı�malarda alınan iyi yanıt
RBC’nin metronidazol ve klaritromisin direncini ye-
nebilmesine ba�lanmaktadır. Sonuç olarak RBC’li
�emalarla daha fazla çalı�malara ihtiyaç duyul-
makla birlikte bugünkü bilgiler ı�ı�ında PP�+klarit-
romisin+amoksisilin tedavisinin ba�arısız oldu�u
hastalarda tercih edilebilecek �emalardır.

Son yıllarda standart üçlü tedavi ile eradike edile-
meyen hastaların levofloxacin içeren üçlü �ema-
larla tedavi edilebileceklerini bildiren yayınlar
mevcuttur. Çalı�malarda eradikasyon oranları
arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Bir
çalı�mada PP�, amoksisilin, klaritromisin tedavis ile
eradikasyon sa�lanamayan hastalara 7 günlük
levofloxacin, pantoprazol, amoksisilin kombinas-
yonu verildi�inde %63’lük eradikasyon sa�landı�ı
bildirilmi�tir (�2). Di�er bir çalı�mada aynı hasta-
larda �0 günlük rabeprazol, amoksisilin, levofloxa-
cin kombinasyonu ile %94’lük, rabeprazol, levoflo-
xacin, tinidazol kombinasyonu ile %90’lık eradikas-
yon sa�landı�ı bildirilmi�tir (�3).

PP�+klaritromisin+amoksisilin üçlü tedavisi almı�
hastalarda ikinci basamak tedavisi olarak PP� ve
amoksisilin ile birlikte ilk tedavide verilmeyen
metronidazol vermek teorik olarak do�ru bir yak-
la�ımdır. Fakat bu tedavi ilk defa verildi�inde gün-

Referans Hasta Tedavi Tedavi Eradikasyon
Sayısı Süresi oranı

Gisbert 30 PP�+B+M+T 7 57

Perri 45 PP�+B+M+T �0 67

Lee 20 PP�+B+M+T 7 68

Michopoulos 38 PP�+B+M+T �4 76

Gisbert 9 PP�+B+M+T 7 78

Sicilia 2� PP�+B+M+T �0 83

Elizalde 3� PP�+B+M+T 7 87

Gasbarrini 9 PP�+B+M+T 7 88

Baena Diez 3� PP�+B+M+T �4 90

Gomollon 2� PP�+B+M+T 7 95

Tablo 2. Ba�arısız PP�+amoksisilin+klaritromisin tedavi-
sinden sonra verilen dörtlü tedavinin ba�arı oranları
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veya metronidazol ve klaritromisine dirençli olgu-
lara rifabutin verildi�inde %60-70 ba�arı bildirilmi�-
tir (3,�8). Perri ve arkada�larının yaptı�ı bir çalı�-
mada PP�+amoksisilin+rifabutin (300mg) verilen
hastalardaki ba�arı oranı (%87) dörtlü tedaviye gö-
re (%67) daha yüksek bulunmu�tur (�9). Rifabuti-
nin önemli dezavantajları arasında ilacın pahalı
olması ve daha da önemlisi anti-tüberküloz ilacı
olan rifampisine kar�ı dirençli su�ların geli�mesine
neden olabilmesidir. Tüberkülozun önemli sorun
oldu�u ülkemizde bu ilacı kullanmaya karar ver-
meden önce endikasyonu çok iyi gözden geçir-
mek gereklidir.

�lk eradikasyon tedavisine göre ikinci basamak te-
davisi olarak verilecek �ema belirlenirken �u algo-
ritma izlenebilir ( �ekil 2) (6).

de iki defa, �hafta süreli uygulama ile %50’den az
ba�arı sa�layabildi�i görülmü�tür (�4). Nagara ve
arkada�larının yaptıkları bir çalı�mada ise
PP�+klaritromisin+amoksisilin tedavisi ile ba�arısız
olunan olgularda aynı tedavi �4 gün süre ile tek-
rar verildi�inde %53, �0 günlük PP�+metronida-
zol+amoksisiline de�i�tirildi�inde %8�’lik eradikas-
yon sa�lanmı�tır (�5).

a. Ba�arısız PP�+amoksisilin+metronidazol tedavisi
sonrasında ikinci basamak tedavisi: PP�+amoksisi-
lin+metronidazol tedavisi ile eradikasyon sa�lana-
mayan olgularda ikinci basamak tedavisinde ilk
�emadaki metronidazolün yerine klaritromisin veri-
lerek olu�turulan PP�+klaritromisin+amoksisilin te-
davisi oldukça etkili bir tedavidir. Bu tedavi ile
%85’lerden %�00’lere ula�an ba�arı oranları bildiril-
mektedir (�4,�6). Tedavideki PP�’nin yerine RBC ve-
rilmesi ile aynı ve hatta daha iyi sonuçlar alınabi-
lece�i bildirilmektedir (3).

b. Ba�arısız PP�+klaritromisin+metronidazol tedavi-
si sonrasında ikinci basamak tedavisi:

Daha önce de belirtildi�i üzere ilk tedavide bu iki
antibiyoti�i birlikte vermekten kaçınmak lazımdır.
Bu kombinasyonun kullanıldı�ı ve ba�arısız oldu-
�u durumlarda antibiyotik duyarlılı�ı çalı�mak ge-
reklidir. Kültür imkanı yoksa ampirik olarak bazı te-
davi yakla�ımları denenebilir: 

�. metronidazolün tekrar verilmesi: metronidazol
direnci sık oldu�u için tekrar verildi�inde bizmut
içeren dörtlü �emalar içinde veya RBC’li �emalar-
da verilmesi etkinli�ini arttırmaktadır. Bir meta-
analizde PP�+Bizmut+nitroimidazol+tetrasiklin �ek-
linde verilen dörtlü tedavilerin ortalama ba�arı
oranı %69,6 olarak bildirilmi�tir (4). RBC+amoksisi-
lin+metronidazol kombinasyonu ile %89,5’lik ba�a-
rı sa�lanmı�tır.

2. Klaritromisinin tekrar verilmesi: Bazı çalı�malar-
da klaritromisinin tekrar verilmesi önerilirken bazı-
larında PP�+amoksisilin+klaritromisin �emasına
bizmut eklenmesi önerilmektedir (�4).

3. Klaritromisin veya metronidazolden hiçbirinin
verilmemesi: Bir çalı�mada RBC+amoksisilin+tet-
rasiklin tedavisi ile %90’a yakla�an tedavi ba�arısı
bildirilmi�tir (�7).

4. Rifabutinli �emaların verimesi: Rifabutin bir tü-
berküloz ilacı olan rifamisinin türevi olup Hp’ye
kar�ı çok etkilidir. Daha da önemlisi bugüne kadar
tedavi almı� veya almamı� hastalarda dirençli su�
gösterilmemi� olmasıdır. Bugüne kadar yapılan
çalı�malarda daha önceden multiple tedavi alan
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�ekil 2. PP� içeren �emalardan sonra verilebilecek ikinci
ve üçüncü tedaviler 

c. Ba�arısız RBC içeren tedaviler sonrasında ikinci
basamak tedavisi: Bu hastalardaki en uygun teda-
vi tercihi konusunda sınırlı veri mevcuttur. Bir çalı�-
mada bu hastalar PP�+amoksisilin+klaritromisin ile
tedavi edildiklerinde %68 eradikasyon oranı
bildirilmi�tir (20). Dörtlü tedavinin RBC+amoksisi-
lin+klaritromisine yanıtsız hastalarda etkili oldu�u
bildirilmi�tir (3). 

Sonuç olarak ilaç direncini arttırdı�ı ve ikinci basa-
mak tedavi planlamasını zorla�tırdı�ı için ilk basa-
makta klaritromisin ve metronidazol birlikte veril-
memelidir. �lk basamakta bu ilaçlardan hangisi
seçilmi�se ikinci basamakta di�eri ile de�i�tirilme-
lidir. �kinci basamakta dörtlü kombinasyonlar da-
ha etkili görünmektedir ve ikinci basamak tedavi-
si �4 gün olarak verilmelidir.
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