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G‹R‹ﬁ
Araütırıcılar yıllarca insan midesinin steril ya da
küçük sayıdaki bakterilerle kolonize olduùunu düüündüler. Ancak 982 yılında, gastrointestinal mikrobiyal ekoloji ve hastalıklar açısından önemli bir
dönüm noktası yaüandı. Marshall ve Warren ()
spiral basilleri, insan gastrik antral mukozadan alınan 00 biyopsi örneùinden 58’inde tanımladılar.
Bunların ’inde de gram negatif mikroaerofilik
bakteri kültürü elde ettiler. Bu organizmalara önce
Campylobacter pyloridis, sonra da Campylobacter pylori (Cp) adı verildi. Son olarak da, 6S rRNA
dizi analizi Campylobacter pylori ve asıl Campylobacter türleri arasındaki farkı gösterdi (2) ve Helicobacter pylori (Hp) olarak adlandırıldı (3). Daha
sonra ise Hp’nin gastrit, peptik ülser, gastrik adenokarsinoma ve gastrik non-Hodgkin’s Lenfoma’ya
neden olduùu gösterildi (, 4, 5).
únsanlardaki gastrik spiral bakteri gözlenmeden
önce, hayvanlarda benzer organizmalar görülmüütü (6-8).

Hp kültürünün yapılmasının ardından Hp’nin klinik
önemi daha iyi anlaüıldı. Bunu takiben insanların,
hayvanların gastrointestinal ve hepatobilier yollar
ile iliükili bakteriler araütırıcıların merak konusu olGüncel Gastroenteroloji 10/1

muütur. Bu organizmalar insanlardaki ve hayvanlardaki patolojik rolleri ilgi konusu olmaya devam
etmektedir. Yeni tanımlanan bazı Helicobacter türlerinin de insanları infekte ettiùi ortaya konmuütur.

GASTR‹K HELICOBACTER TÜRLER‹
Bugüne kadar, insanlarda ve diùer hayvanların
midesinden 8 tane Helicobacter türü kültürü yapılmıütır (Tablo ). Kemirgen barsaùında nadiren kolonize olan H. muridarum, midede de gözlenmiütir.

Helicobacter Mustelae
úlk kez Mustela putorious’da (yaban gelinciliùi)
gözlenmiütir. Bu canlının midesi, insan midesine
anatomik ve fizyolojik olarak benzerdir (9) ve bu
mikroorganizmanın gastrit ve gastrik ülsere neden
olduùu bilinmektedir (0). Yaban gelinciùinin midesindeki bu bakteri, morfolojik ve biyokimyasal
olarak Cp’e çok benziyordu. Bu nedenle de önce
Campylobacter pylori, sonra da Campylobacter
pylori subsp. mustelae adı verilmiütir (). Daha
sonra 6S rRNA geni dizi analizi, bu organizmanın
yeni bir tür olduùunu gösterdi ve önce Campylobacter mustelae (4-2), sonra da Helicobacter
mustelae (3) adı verildi.
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Tablo . Midede yaüayan Helicobacter türlerinin sınıflandırılması. a. Candidatus Helicobacter suis ile identik olması
muhtemel. H. heilmannii tip ’in 6S rRNA’sı insanlarda, domuzlarda, insan dıüı primatlarda da tanımlanmıütır, konakçı sayısının daha da geniü olduùu düüünülmektedir. Diùer konakçılarda da H. heilmannii morfolojisine benzeyen
diùer organizmalar bulunmaktadır ancak bunlar H. bizzozeroni ya da henüz tanımlanmamıü diùer Helicobacter türlerini temsil etmektedir. b. yayınlanmamıü bilgi (3)
Takson

Doùal Konakçı

H. acinonychis

Çita

64

H. bizzozeroni

Köpek

05

Candidatus Helicobacter bovis

Sıùır

68

H. felis

Kedi, köpek

2

"H. heilmannii"

únsan, insan olmayan primatlar

34

Candidatus Helicobacter suisa

Domuz

59

H. mustelae

Yaban gelinciùi

3

H. nemestrinae

Makak maymunu

65

H. pylori

únsan, maymun

H. salomonis

Köpek

06

"H. suncus"

Kır faresi

66

a

b

Referans
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Hp ile karüılaütırıldıùında, H. mustelae, küçük, bazen hafif kıvrımlı, çoklu kılıflı flagellaları lateral olarak 2 uçta yerleümiütir. Üreyi hidrolize eder (tüm
Helicobacter türlerinde vardır), nalidiksik aside duyarlıdır (ayırt edici özelliktir), yaù asidi kompozisyonu (2) ve protein profili (3) Hp’den farklıdır. 6S
rRNA’larına dayanan filogenetik aùaca göre ise,
H. mustelae, kolon ve hepatobilier sistemi infekte
eden Hp ve H. cholecytus’a diùer gastrik Helicobacter türlerine olduùundan daha yakındır (ûekil
). Genom boyutu yaklaüık . 7 Mb’dır ve Hp genomuna yakındır (4, 5). H. mustelae izolatları arasında anlamlı bir korunum vardır (4, 6). Bu da
Hp izolatları arasında görülen heterojeniteden
farklıdır. Hp izolatları, aynı bireyden ya da yakın
iliükili bireylerden izole edilmediùi sürece genetik
olarak farklıdır (7, 8). Transmisyonun ise fekaloral yolla olduùu düüünülmektedir (9).
Helicobacter felis
Kedi ve köpeklerin mide mukoza örneklerinin histopatolojik tetkiklerde spiral bakteriler gözlenmiütir.
úlk olarak 988’de Lee ve ark. , kedi midesinden
izole etmiülerdir (20). Benzer bir organizmaya köpeklerde de rastlanmıü ve H. felis olarak adlandırılmıütır (2).

H. felis, biyokimyasal olarak diùer gastrik Helicobacter türlerine benzemektedir (Tablo 2). Helikal
bir morfolojiye sahiptir, Hp gibi spiral ya da
kıvrımlı yapıda deùildir. H. felis, çiftler halinde bulunan, organizmayı çevreleyen karakteristik periplazmik ipliklere sahiptir. Bu özelliùi ile morfolojik
olarak çok benzeyen ancak kültür yapılamayan
2

ûekil . 6S rRNA sekansına dayanarak hazırlanan,
geçerli 9 Helicobacter türünün ve 9 geçici türün
filogenetik aùacı

H. heilmannii’den ayrılır. Ancak bu iplikçikler tüm
suülarda bulunmaz ve alt kültürlerde kaybolur. Çeüitli kedi ve köpeklerden izole edilen H. felis’in 6S
rRNA’sının dizi analizi yapıldıùında %’den az bir
farklılık gösterdiùi görülmüütür (22) ve bu özelliùi
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Tablo 2. Kültürü yapılmıü Helicobacter türlerinin özellikleri. S, duyarlı; R, dirençli; I: orta, ND, tanımlanmamıü, V, çeüitli
(3)
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Helicobacter sp.

ile midedeki diùer Helicobacter türlerine en yakın
türdür.

Helicobacter bizzozeronii ve Helicobacter
salomanis
Büyük, gastrik spiral bakterilerdir. Bizzozeronii (7)
ve Saloman (8) tarafından ilk kültürü yapılmıütır.
Bu iki organizma da köpeklerden izole edilmiütir.
Diùerlerinden farklı olarak kültürde brucella broth
yerine brain heart infision agar kullanılmıü ve 2
gün nemli ortamda inkübasyonu yapılmıütır. H.
bizzozeronii, 5-0 μm uzunlukta ve 0. 3 μm geniülikte bipolar kılıflı flagellalıdır. H. salomonis daha küçük (5-7 tane 0,8-,2 μm) ve daha sıkı sarmallıdır.
6S rRNA ve 23S rDNA dizi analizi sonucunda H.
bizzozeronii ile H. salomonis’in genetik olarak birbirine yakın olduùu gözlenmiütir (23, 24).

Helicobacter heilmannii
987 yılında 3 hastanın mide biyopsi örneklerinde
yeni bir gram negatif spiral bakteri bulunmuütur
(25). Büyük boyutu, daha sıkı sarmalı, morfolojisi
GG

ve mikroaerobik kültürde ürememesinden dolayı
Hp’den kolayca ayırt edilebilir (26). Bu bakteri önceleri diùer memelilerdeki bakterilere benzetilmiü,
ancak daha sonra organizma, insanlarda etkisini
gösteren bir bakteri olarak, yeni bir cins ve tür adı
almıütır (Gastrospirillum hominis) (27). Bu yeni tür
hızla diùer çalıümalarda küçük sayıdaki hastalarda gözlenmiütir (28, 29).
Taksanomi ve Terminoloji
Bu büyük gastrik spiral bakterinin invitro ortamdaki kültürü hala baüarılamamıütır. Fakat infekte olmuü insan ve insan olmayan primatlardan alınan
mide homojenatlarından fare ve ratlara inoküle
edildiùinde invivo ortamda baüarı saùlanmıütır
(30, 3). úki hastadan infekte edilmiü fare mide dokusu daha sonra DNA hedefi olarak kullanılmıü ve
bakteri 6S rRNA genleri çoùaltılmıütır (6S rRNA
dizi analizi, kültürü yapılamayan bakterilerin tanımlanması için ortak bir teknolojidir) (32). Sonuçlar, çapraz-reaktiviteli antikora dayanan erken
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spekülasyonu doùrulanmıü, (33) Gastrospirillum
hominis olarak tanımlanan büyük, gastrik spiral
organizmanın bir Helicobacter türü olduùu ve H.
felis’e çok benzediùi görülmüütür (34). Bu bakteri
daha sonra H. heilmannii olarak adlandırıldı (34).
Ancak ilginç olarak 2 farklı hastadan alınan H. heilmannii 6S rRNA analizler incelendiùinde %3.
5’lik bir farklılık gözlenmiüti ve bu sonuç organizmaların ayrı türler olduùunu düüündürmüütür. úlk
kültürü yapılan H. heilmannii’nin 6S rRNA’sının dizi analizi, H. felis, H. bizzozeronii ve H. salomonis ile
%98.2- %98,4 oranında identik olduùu açıklanmıütır. Bu organizmanın kültürü yapıldıùına göre, türlerin kimliklerini doùrulamak amacı ile DNA-DNA
hibridizasyon yapılsa da H. heilmannii  ile aynı olmayacaùı düüünülmektedir. Saùlıklı bir kedinin
midesinden elde edilen bakteriden çoùaltılan 6S
rRNA’dan  tane tüme yakın, 9 tane tüm genom
gösterilmiütir (35). Bu sekanslar çok benzer fakat
türler birbiri ile identik deùildir. Üreaz ya da diùer
genlerin dizi analizinin yapılması 6S rRNA’nın ötesinde açıklamalar getirebilmektedir.
Peki öyleyse, kültürünü yapamadıùımız, üreaz pozitif ve gastrospirillum’un morfolojisine benzeyen
gastrik bakteriye ne isim vermeliyiz? Gastrospirillum da, hominis de uygun deùil çünkü bu bakteri
net olarak Helicobacter cinsine baùlı ve insanlar tipik olarak doùal konakçı deùildir. Yeni bir öneri
olarak üöyle bir teklif sunulmuütur; kültürü yapılmayan ve hakkında sınırlı bilgi bulunan, 6S rRNA
dizi analizi gibi, türler yeni bir taksaya dahil edilmelidir. Alıüılagelmiü olan binominal tür isimlendirilmeleri yeni bir kategori ile yer deùiütirmelidir,
Candidatus (L., a candidate) ve devamını da açıklayıcı sıfat ya da lakap olmalıdır (36, 37). Bu düüünceyi takiben H. heilmannii ile %99. 5 oranında
6S rRNA’ların benzerliùi olan organizma "Candidatus Helicobacter suis" olarak adlandırılmıütır (38,
39).
Mikrobiyolojisi

H. heilmannii’nin morfolojisi H. felis’e oldukça benzemektedir fakat periplazmiik iplikçikleri yoktur.
Organizma, 4-0 μm uzunlukta, 0. 5-0. 8 μm çapında ve 4-8 spirale sahiptir. Genelde tipik olarak 6-0
tane kümeli bipolar flagellalıdır. H. heilmannii iyi
görüntülenmiütir. úlginç olarak son yıllardaki bir
çalıüma Hp’nin kanlı agar yerinde brucella broth’da %’lik siklodekstrinde kültürü yapıldıùında morfolojisinin H. heilmannii’ye benzediùi görülmüütür
(40). Ancak Hp ile H. heilmannii’nin 6S rDNA dizi
analizleri birbirine benzememesi bu gözlemin invi4

voda kalacaùını göstermektedir. Bu konu ile ilgili
kesin bir üeyler söyleyebilmek için daha fazla çalıümaya gerek vardır.
Yapılan bir çok çalıüma, dokuda üreaz aranırken
eùer sonuç negatif gibi görünürse ya da negatif gibi görünüp sonradan pozitifleüirse, bu organizmanın üreazının diùer Helicobacter türlerinin üreazından oldukça farklı olduùunu gösterirken DNA dizi
analizi ve Hp sekansına göre dejenere primerlerle
yapılan PCR, H. heilmannii’nin, %82-92 oranında
H. felis üreazına benzemekte olduùunu göstermiütir. Üre nefes testi hayvanlarda H. heilmannii’yi
saptamak için kullanılmıütır (4, 42) ve bunun sonucunda pozitif üre nefes testi olan insanların küçük bir yüzdesinde de Hp deùil H. heilmannii saptanmıütır.
Ultra yapısı ve tipik Helicobacter üreazı dıüında, bu
kültürü yapılamamıü organizma hakkında çok az
üey bilinmektedir.
Konakçı Oranı ve Epidemiyolojisi

H. heilmannii-benzeri organizma ile infeksiyon
%0.5’den daha az gözlenmiütir (43-46). Ancak Çin
ve Tayland’da % 6 gibi yüksek bir oranda saptanmıütır (47, 48). Bu gözlemler diùer geliümekte olan
ülkelerde yapılacak olan çalıümalarca desteklenmelidir. Tam tersi olarak insanlarda düüük oranlarda görülmesine karüın infeksiyon, köpeklerde (49,
50), kedilerde (5-53), domuzlarda (54) ve insan dıüı primatlarda (55, 56) oldukça yaygındır. Çalıümalar H. heilmannii benzeri organizmanın ratlarda
infekte edici olduùunu göstermektedir (57). H. heilmannii, diùer Helicobacter türlerine göre daha fazla hayvan türünde gözlenmektedir. Ancak bugüne kadar H. heilmannii infeksiyonu 6S rDNA analizi ile insanlarda (58), domuzlarda (59) ve insan dıüı primatlarda gösterilmiütir.
H. heilmannii’nin hayvanlarda yaygın olarak görülmesi, insanlardaki H. heilmannii varlıùının hayvansal kaynaklı olabileceùini düüündürmüütür.
Evinde köpek besleyen bir çocuùun midesindeki
H. heilmannii’nin köpeùin midesindeki H. heilmannii’ye benzediùi görülmüütür (60). Benzer üekilde
bir çalıümada da, kedisi ve sahibinin aynı H. heilmannii suüu ile infekte olduùu, üreaz B genlerinin
dizi analizi sonucu gösterilmiütir (6). Ancak bu
gözlemler transmisyonun hayvansal kaynaklı olduùunu ispatlayamamıütır çünkü H. heilmanniibenzeri bakteriler, kedi ve köpeklerde oldukça
yaygındır ve üre geni yüksek korunumlu bir gendir. Eùer görüldüùü insanlardaki H. heilmannii infeksiyonu hayvansal kaynaklı ise organizmanın
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insanın mide ortamına adaptasyonu ve evcil hayvanlarla teması olmayan insanlarda çok nadir görülmesi gerekir. Alternatif olarak Hp insanlara daha iyi adapte olmuü olabilir ve H. heilmannii ile infeksiyona karüı korumuü olabilir. Ancak ikili enfeksiyonlar da nadir olarak görülmektedir.

Helicobacter acinonychis

Tablo 3. Enterohepatik helicobacter sınıflandırması
Sınıflandırma

Doùal Konakçı

Referans

H. bilis

Fare, köpek, insan

97

H. canis

Köpek, insan

80

H. cinaedi

únsan, hamster

76

H. cholecystus

Hamster

85

H. fennelliae

únsan

76

Hayvanat bahçelerinde yaüayan çitalar için kronik gastrit oldukça yaygın ve önemli bir klinik
problemi teükil etmektedir (62). Çitaların mide biyopsileri incelendiùinde 2 tip Helicobacter türüne
rastlanmıütır (63);

H. hepaticus

Fare

7

H. muridarum

Fare, rat

07

H. pamntenis

Kuü, domuz

2

H. pullorum

Tavuk, insan

83

. H. acinonychis

"H. canadensis"

únsan

84

H. rodentium

Fare

86

H. trogontum

Rat

02

"H. typhlonicus"

Fare

08

"H. mesocricetorum"

Hamster

88

2. H. heilmannii

H. acinonychis, morfolojik ve biyokimyasal olarak
Hp’ye çok benzer fakat daha küçüktür, G+C kompozisyonu Hp’de %39 iken H. acinonychis’de
%30’dur. Kültür yapılmıü organizmadan 6S rRNA
gen analizi yapıldıùında Hp’ye %97.4 benzerlik
oranı görülmüütür (64).
Helicobacter nemestrinae

"Helicobacter sp.
flexispira" taxon 5

Koyun, köpek, insan, fare 09

"H. mainz"

únsan

"H. westmeadii"

únsan



Helicobacter sp. cottontop

Maymun

2

0

Macaca nemestrina’dan izole edilmiütir. Hp’den
farklı olarak 42°C’de üremektedir ve yaù asidi profili de farklılık göstermektedir (65). 6S rDNA çalıümaları ve DNA-DNA hibiridizasyon çalıümaları
Hp’ye oldukça benzer olduùunu göstermiütir. G+C
kompozisyonu farklı olarak, diùer bilinen Helicobacter türlerinden düüüktür (%24).

pıları ve fizyolojik özellikleri gastrik Helicobacter
türlerine benzerdir. EHS’lerin gastroenterit, hepatit
ve diùer bazı hastalıklara hayvanlarda ve insanlarda neden olduùu bilinmektedir.

Helicobacter suncus

Helicobacter hepaticus

Suncus murinus’un midesinden izole edilmiütir.
Gram negatif, üreaz pozitif bakteridir (66).

úlk defa Fox ve ark., kronik aktif hepatitli farenin
karaciùer ve kolonik mukozasından izole etmiülerdir (70). Mikroaerobik ortamda, 3-7 günlük inkübasyonda organizmanın ürediùi gözlenmiütir. Organizma, basit spiral, kılıflı flagellalı, üreaz katalaz
ve oksidaz pozitif, 37°C’de üreyen bir organizmadır. Ayrıca 6S rRNA analizi ile H. hepaticus’un ayrı bir tür olduùu ve en çok H. muridarum’a benzediùi gösterilmiütir (7).

Candidatus Helicobacter bovis
Bir sıùır cinsinde Helicobacter benzeri üreaz pozitif
bakteriler saptanmıütır (67). Kültürü yapılamamıütır
ancak 6S rDNA analizi ile yeni bir tür olduùunu
gösterilmiü ve Candidatus Helicobacter bovis adı
verilmiütir (68). Bu türün sıùır midesinde ülser ile iliükisi olup olamadıùı bilinmemektedir (69).

ENTEROHEPAT‹K HELICOBACTER
TÜRLER‹
Gastrik, spiral üekilli bakterilere ek olarak diùer bir
Helicobacter grubu da, insanların, diùer memelilerin ve kuüların barsak ve/veya karaciùerinde yaüayan Helicobacter türleridir (Tablo 3). Bu enterohepatik Helicobacter türleri (EHS) normalde gastrik
mukozada kolonize olmamasına raùmen, ultra yaGG

H. hepaticus, en iyi karakterize edilen EHS türüdür.
Farelerde kronik aktif hepatite (72, 73), hepatoselüler kansere (73) ve inflamatuar barsak hastalıùına
(74) neden olduùu iyi bilinmektedir. H. hepaticus
ile infeksiyon, laboratuar farelerinde yüksek oranda görülür (75) fakat diùer canlılardan henüz izole
edilememiütir. H. hepaticus ile infekte farelerde
hastalık belirtisizdir bu yüzden birçok araütırıcı, farenin bu bakteri ile infeksiyonundan habersizdir.
5

Helicobacter cinaedi ve Helicobacter fenneliae

Helicobacter mesocricetorum

H. cinaedi ve H. fenneliae, basit, spiral üekilli ve
morfolojik olarak H. hepaticus’a benzer fakat üreaz
negatiftir. úlk defa homoseksüel erkeklerden izole
edilmiütir (76).

Asemptomatik hamsterların fekal pelletlerinden
izole edilen üreaz negatif bir organizmadır (88).
Gastrointestinal yolları bu bakteri ile infekte olan
hamsterlarda patojenik deùiüiklik gözlenmemiütir.
Bakterinin insanlara hayvansal yollarla geçtiùi düüünülmektedir.

H. cinaedi, köpeklerde, kedilerde ve hamsterlarda, DNA-DNA hibridizasyonu ile gösterilmiütir (77).
Akut diareye neden olduùu bilinmesine karüın,
AIDS’li ve diùer hastalarda gastroenteritsiz bakteremi ile de iliükilendirilmiütir (78, 79).
Helicobacter canis
H. hepaticus’a morfolojik olarak çok benzerdir fakat fark olarak 42°C’de ve 37°C’de ürer ve üreaz
negatiftir. DNA-DNA hibridizasyonu ve 6S rRNA
analizi, H. canis’in diùer türlerden farklı bir tür olduùunu göstermiütir (80). H. canis, 5 yaüındaki gastroenteritli bir hastanın feçesinden (8) ve 2 aylık hepatitli bir köpek yavrusunun karaciùerinden izole
edilmiütir (82).
Helicobacter pametensis, Helicobacter pullorum
ve Helicobacter canadensis
H. pametensis ve H. pullorum kuü ve memelileri
infekte etmektedir. H. pullorum izolatları, hepatitli
tavukların karaciùerinden, intestinal içeriklerinden ve gastroenteritli hastalardan izole edilmiütir
(83). H. pametensis ve H. pullorum üreaz negatiftir
ve hem 42°C’de hem de 37°C’de üreyebilmektedir.
H. pametensis kılıflı flagellaya sahipken, H. pullorum flagellası kılıfsızdır (83).
Diareli Kanada’lı hastalardan izole edilen H. pullorum’un, daha sonra 6S rRNA dizi analizi yapılması ile yeni bir tür olduùu gözlenmiü ve H. canadensis adı verilmiütir (84).

Helicobacter cholecytus
úlk defa kolangiofibrozisli ve pankreatitisli hamsterların safra keselerinden izole edilmiütir (85). Diùer
spiral üekilli Helicobacter türlerinden morfolojik
olarak farklıdır. Yuvarlak üekilli ve tek polar kılıflı
flagellaya sahiptir fakat periplazmik iplikçikleri
yoktur. Üreaz negatiftir ve 42°C’de üreyebilmektedir.

Helicobacter rodentium
Üreaz negatif, spiral üekilli, 42 ve 37°C’de üreyebilen bir organizmadır (86). H. pullorum gibi, kılıfsız
flagellalıdır. úlk defa, subklinik olarak infekte edilmiü laboratuar faresinden izole edilmiütir (87). Bakterinin, gerçek patojenik potansiyeli immünokompotent ve immün sistemi yetersiz farelerde tam
açıklanamamıütır.
6

Helicobacter typhlonicus
Fox ve ark., inflamatuar barsak sendromu ve IL-0
yetersizliùi olan, H. hepaticus ile infekte olmamıü
farelerin feçesinden izole edilmiütir (89). Bu farede
hepatik gronulomatozis ve kolonjitis olmasına raùmen karaciùerde bu bakteriye rastlanmamıütır.

Helicobacter muridarum
úlk defa 983 yılında Phillips ve Lee tarafından ratlardan ve farelerden izole edilmiütir (90). úzolatlar
0,5-0,6 μm çapında ve 3,5-5 μm uzunluùunda, periplazmik iplikleri ve kılıflı flagellalı, 2-3 spiral dönüülüdür (9, 92). Bu bakteri, kemiricilerin intestinal
mukozasına yerleümiütir. Hücre dejenerasyonu ile
iliükilendirilmektedir. Ayrıca farelerin midesinde
de kolonize olduùu ve inflamatuar lezyonlar ile iliükili olduùu düüünülmektedir (93).

Helicobacter flexispira ("Felxispira rappini")
Koyunlarda, diareli ya da diaresiz insanlardan, köpeklerden ve saùlıklı laboratuar farelerinden izole
edilmiütir (94, 95). úlk defa koyundan izole edilmiütir. Bir hafta kanlı agarda, %80 N2, %0 CO2, %0 H2
ve 37°C’de inkübasyon sonucu üreme gözlenmiütir
(96).

Helicobacter bilis
únsanlarda, farelerde, ratlarda, gerbilde, kedilerde
gösterilmiütir (97-99). únkübasyon sıcaklıùı 42°C ve
37°C olabilir. Üreaz, katalaz, oksidaz pozitiftir ve
safra varlıùında (%20’lik) ürer. Diare ile iliükilendirilmektedir ve H. rodentum ile birlikte dual infeksiyon yapabilmektedir (00). únsanlarda, kronik kolesistitli hastalarda PCR ile çoùaltılan 6S rRNA geni fragmentleri analizinde, H. bilis’in safra kesesini
infekte ettiùi gözlenmiütir (0). H. bilis ile insanlardaki çeüitli hastalıklar (kronik kolesistit, safra kesesi
kanser) arasındaki iliükiyi ölçmek için daha fazla
çalıümaya ihtiyaç vardır.

Helicobacter trogontum
úlk kez ratların kolon mukozasından izole edilmiütir
(02). únkübasyon sıcaklıùı 37 ya da 42°C olabilir.
Üreaz, katalaz, oksidaz pozitiftir (02). Ratların karaciùerinde kolonize olup olmadıkları ve ratların
Mart 2006

Helicobacter-iliükili hepatite duyarlı olup olmadıkları belirsizdir (03).

SONUÇ
ûu ana kadar toplam 20 tane isimlendirilmiü Helicobacter türü vardır. Yeni türler geçici olarak isimlendirilmiü fakat henüz geçerli olan ismini almamıütır. Helicobacter cinsi, hızlı adımlarla büyümeye, geniülemeye devam etmekte ve her geçen
gün listeye yeni türler eklenmektedir. Helicobacter
türlerinin neden olduùu hastalıkların etyopatogenezini anlamak için iyi bir sınıflandırma gereklidir.
Yeni Helicobacter türlerinin tanımlanması için minimal standartlar hala geliüme halindedir (04).
Taksonun geçerliliùini deùerlendirmek için gerekli
karakterizasyonlar yapılmalıdır. Kültürü yapılan
Helicobacter türler için, 6S rDNA sekansı, DNADNA hibridizasyon, protein profilinin çıkarılması,
sellüler yaù asidi proteininin çıkarılması ve biyokimyasal karakterizasyonlar yapılmalıdır (3).
Ancak kültürü yapılmamıü Helicobacter türleri için
yalnızca 6S rDNA sekansı karüılaütırılması yapılabilmekte ve sekanslar türler arasında birbirine çok
benzer olduùundan bazen yanlıü sonuçlara varılabilmektedir (3).
Helicobacter türleri için uygun ekolojik ortam henüz tam olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda,
Helicobacter infeksiyonu ile iliükili hastalıklar ve

sendromlar da tam olarak açıklanamamıütır. Bununla birlikte Helicobacter cinslerinin insandan insana ve hayvandan insana bulaü yolları henüz kesinlik kazanmamıütır. Hayvanlardan insana geçiüin fekal-oral yolla ve et ürünlerinden olduùu düüünülmektedir (4). Gastrik Helicobacter türlerinin
hayvanlarda oldukça yüksek prevelanslarda görülmesine karüın (5-7), insanlarda bu oranın
oldukça düüük olduùu görülmektedir (8, 9). Bu
sonuç da, hayvanların, insanlar için güçlü rezervuarlar olduùunu desteklemektedir. Özellikle de
kedi ve köpeklerden HHLO (Helicobacter heilmanii
benzeri organizma) infeksiyonlarının insanlara geçiüi hipotezi çeüitli çalıümalarla desteklenmiütir
(4, 20, 2). Bu non-pylori Helicobacter türlerinin insanlarda ve hayvanlarda tek tek rastlanmasının yanında bu türlerin aynı anda tek bir bireyde
bulunabileceùi yani “mixed infeksiyon”da gözlenmiütir (4). Groote ve ark., Candidatus Helicobacter suis ve evcil karnivor Helicobacter türlerinin Helicobacter pylori ile birlikte mixed infeksiyon yapabildiùini göstermiülerdir. Ancak bu mixed infeksiyonların geçici mi ya da kalıcı mı kolonizasyon
yaptıùı açık deùildir.
Yalnızca yeni ve geliütirilmiü moleküler teühis yöntemleri, kültürün ve izolasyon yöntemlerinin optimize edilmesi, Helicobacter cinsi hakkında daha
geniü bilgi edinmemizi saùlayacaktır.
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