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1983 Robin Warren ve Barry Marshall:

 İnsan midesinde Campylobacter benzeri    

spiral mikroorganizmaları göstermiş. 

1989 Goodwin ve ark.:  

 Bakterinin  helikal yapısı ve midenin pilor 

bölgesinden izole  edilmesi nedeniyle  Helicobacter 

pylori adını vermişler.



Helikobakter pylori

(mikrobiyolojik özellikleri)

Gram (-)

Mikro-aerofilik

Spiral yapıda (0.5x3 mikrometre)

Flajelli 



Helikobakter Pylori ilişkili 

inflamasyon nerede gözlenir? 

Mide (insan ve maymun)

Gastrik metaplazi/ heterotopi



Bulaş yolu 
İnsandan-insana

Fekal-oral

Gastro-oral yolla

Endoskopik işlemlerle ??



H. pylori enfeksiyonu için risk 

faktörleri

 Gelişmekte olan bir ülkede doğmak veya bulunmak

 Düşük sosyoekonomik durum

 Kalabalık aile ortamı

 Sağlıklı olmayan yaşam koşulları

 Temiz olmayan yiyecek ve içecekler

 Enfekte bireyin mide içeriğiyle temas



Midede yerleşim yeri

Başlangıçta: Antrum

Zamanla: midenin proksimal tarafına göç 

eder. 

Yaşam koşulları güçleşince: cocooid ” forma 

döner

 İnaktif form



Helikobakter Pylori nerede 

yaşar? 

 Mide antrumu

Gastrik epitel ile mukus tabakası arasında bulunur. 

Gastrik epitel hücrelerine yapışabilir ancak normal 

koşullarda hücreleri istila etmez.

Hücre içi endositozu da söz konusudur. 



Ülke Görülme oranı (%)

Japonya 80

Güney amerika 80

İngiltere 40

İskandinav ülkeleri 20

Türkiye 76.8

Epidemiyoloji

Dünya populasyonunun %50’si etkilenmiştir. 



Kolonizasyon ve mukozal hasar için  

salgıladığı faktörler
 Üreaz: Üreyi, amonyak ve suya çevirir.

 Bakteri etrafındaki asidik ortamı  amonyakla tamponlar.

 Katalaz ve Lipaz

 Mukus jelin glikoprotein-lipid kompleksi yapısını parçalar.

 Mukozal koruyucu bariyeri kırar. 

 Adhezinler

 Epitel hücresine yapışabilir

 Trombosit aktive edici faktör (PAF)

 Lipopolisakkarit (LPS):

 Diğer bakterilere göre düşük immunolojik aktiviteye sahiptir. 

 Kronik inflamasyon gelişimine neden olur. 

 CagA :Sitotoksin ilişkili gen proteini  

 VacA: Vakuolize edici sitotoksin



Adezyon 

Epitel bariyerinde

bozulma , displastik

değişiklikler .

CagA

VacA

Sitokinlerin etkisiyle 

mide fizyolojisinde 

değişiklikler oluyor.

Helikobakter Pylori infeksiyonuna konağın yanıtı



Helikobakter Pylori infeksiyonuna konağın yanıtı

Th1 aracılı yanıt

Kronik

Gastrit
Otoimmun

Gastrit

Ülser Kanser Maltoma

B lenfositT lenfosit



Helikobakter Pylorinin B lenfositlere 

sunumu sonrası ne olur? 

 IgM

 ilk Ab yanıtı (1-2 ayda kaybolur). 

 IgA

 Mukozada lokal yanıtın göstergesi (uzun süre kalır)

 H.pylori’nin mide epiteline yapışmasını engeller

– IgG 

• Kompleman fiksasyon ve aktivasyonda yol oynar

• IgG1 

• IgG2 ve IgG4 yanıtları (kısa sürelidir)  

Tedavi ile H. Pylori  eradikasyonu sağlanırsa

IgG ve IgA düzeylerinde düşüş gözlenir. 



Helikobakter Pylori infeksiyonunun 

mide hormonlarına etkisi

 Gastrin salınımı artar

 Somatostatin azalır

 Pepsinojen artar (fundus, duodenum brunner bezleri) 

 Pepsinojen 1 artar

 Pepsinojen 2 artar



H.pylori enfeksiyonuna sahip bütün  

bireyler hastalanır mı?

 Hayır
Büyük çoğunluğu asemptomatik

Bakteriyel suş farklılıkları

Hastalığa konağın yatkınlığı

Çevresel faktörler



MALT Lenfoma Akut/kronik 

gastrit

Gastrik Ülser

Duodenal Ülser Mide kanseri

Atrofik gastrit 

%1

%5

%1

%10

%100

Helikobakter Pylori Enfeksiyonu 

ve Klinik



Helikobakter Pylori 

infeksiyonu

Antral 

predominant 

gastrit

Hipergastrinemi

Asit hipersekresyonu

Duodenal Ülser

Klinik hastalık yok Korpus 

predominat 

gastrit

Asit hiposekresyonu

Mukozal inflamasyon

ve atrofi

Mide ülseri

Mide kanseri



Helikobakter  Pylori İnfeksiyonu-

Fonksiyonel dispepsi İlişkisi
(%10-15)

• FD patogenezinde H. pylorinin rolu az.

– Epidemiyolojik çalışmalarda: Orta derece de ilişki  

FD’de H. pylori eradikasyonu yapılmalı.

Avrupa Maastricht 2-2000 raporu



Duodenal Ülser Hastalığı 
 Antral H.pylori kolonizasyonu, somatostatin üreten 

hücre sayısını azaltır. 

 Gastrin salınımı üzerine inhibisyon ortadan kalkar.

 H.pylorinin kendisi

 Direk/proinflamatuar sitokinlerin ( IL-8, TNF ve IL-1) salınımı

 İndirekt olarak da G, D ve pariyetal hücreleri etkileyerek asit 

salınımında artışa neden olabilir. 

 H.pylori enfeksiyonu duodenal mukozal bikarbonat üretiminde  

azalmaya yol açmaktadır..



Epitele zararlı

maddelerin sekresyonu Asit 

hipersekresyonu

İmmün sistemin aktivasyonu

lökosit-sitokin-GF

Helikobakter

Pylori

MUKOZAL

LEZYON

İnflamasyon

COX-2

Doku tamiri

Koagulan

etki

Mirovasküler

alanda değişiklik



Helikobakter Pylori İnfeksiyonu 

ve GÖRH İlişkisi

GÖRH’nı artırıcı etkisi

 LES basıncını azaltır.

 İnflamasyon

 Çeşitli sitokinler/NO ve 

 PG aşırı üretimi

 Transient LES relaksasyonunu 

kolaylaştırır.

 Hiperasidite var olan reflü 

hastalığını şiddetlendirir.

 Mide boşalmasını geciktirir

 Postprandial gastroözofagiyal 

basınç gradiyentini artırır

GÖRH’nı önleyici etkisi 

 H. Pylori’nin oluşturduğu 

amaonyak mide pH’sını 

nötralize eder

 Korpus yerleşimli gastritte  asit 

sekresyonu  azalır.

 Gastrik glandlarda hasar ile 

multifokal atrofik gastrit

 Gastrin LES basıncını artırır.



Helikobakter Pylori İnfeksiyonu 

ve GÖRH İlişkisi

 H. Pylori infeksiyonunun koruyucu etkisi:

 GÖRH

 Barrett özofagus 

 Özafagus  adeno ca

 Kardia bölgesi adeno- karsinoma

 H.pylori prevalansı düşük/azalan toplumlarda bu 

hastalıkların  insidansında artış var.

 CagA+ H.pylori enfeksiyonu  prevalansı düşük.

 GÖRH: %39

 Kontrol grup: %50

 Korpus gastriti predominant olgularda eradikasyon 

sonrası GÖRD semptomları gelişmekte/artmakta? 



H. Pylori infeksiyonunu mide 

kanseri oluşumundaki rolü

Tip I Karsinojen 

(1994)

Epidemiyolojik 

çalışmalar 

Hayvan modeli 

(Mongolian gerbil)
Mide kanseri 

Katkı riski

% 50~73

Honda et al . 1998

Watanabe et al. 1998

RF: 2.8~6 kat 



Helicobacter Pylori- Mide kanseri



Mide adenokanserine ilerleme 

nasıl oluyor ? (Correa Hipotezi)

H. Pylori Diğer faktörler

Kronik 

yüzeyel 

gastrit

İntestinal 

metaplazi

Atrofik gastrit Displazi

FAP or 

Adenoma varlığı

Mide 

adenokanseri

Diğer faktörler

İlişki Güçlü ilişki



Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) 

lenfoma  Helikobakter Pylori İlişkisi 

 Tüm mide lenfomalarının %10’nu 

 Normal mide MALT içermez. Kronik H.pylori

enfeksiyonundan sonra bulunur.

 Mide dokusundaki lenfoid infiltrasyon derecesi ile 

enfeksiyonun şiddeti ilişkilidir.

 Kronik enfeksiyon mide epitelinde sitokin indüksiyonu yapar.

 IL2, IL8 

 T lenfositleri sitümüle ederek IL6, IL10 ve  Tümör büyüme faktörü 

salınmasını

 Lenfositlerin uyarılması ile IgA yapılır.

 Kronik enfeksiyonun devam etmesi, B lenfositlerin sürekli uyarır.



Serbest oksijen 

radikalleri  salınımıNötrofil

kemotaksisi

T lenfosit

aktivasyonu

B  lenfosit 

MALT artışı
B lenfosit propliferasyonu Genetik 

anormallikler 

Gastrik MALTOMA

Gastrik MALTOMA

H pylori eradikasyon 

tedavisi



Helikobakter  pylori infeksiyonunun 

neden olduğu mide  dışı durumlar

 Demir eksikliği anemisi

 İTP

 Vitamin B12 eksikliği

 Ciddi nörolojik hastalıklar

Stroke

Demans

Parkinson

 İskemik kalp hastalığı

 Astım/allerji (negatif ilişki)

 Çocuklarda

 İlaçların emilimini bozar (l-dopa, thyroxine)



Non-invaziv (Endoskopi dışı testler )

Test Sensitivite

%

Spesifite

%

Maliyet 

Serum IgG Ab 88-94 74-88 $10-30

Stool Ag 94 92 $50-100

Üre nefes testi 90-9 88-98 $250-300

Seroloji+ pepsinojenI/pepsinojen II

Gastrik atrofiyi belirlemede non invaziv yöntemdir. 



Endoskopik testler

Test Sensitivite

%

Spesifite

%

Maliyet

CLO test 88-95 95-100 $6-20

Histoloji 93-96 98-99 $60-250

Kültür 80-98 100 $150

PCR 85-96 90-100



PPI kullanımının helikobakter pylori 

testleri üzerine etkisi var mı?

PPI kullanan hastalarda  tedavi 2 hafta önce 

kesilmeli

Kültür

Histoloji

Hızlı üreaz testi (CLO) 

Üre-nefes testi: %10-40 yalancı negatif 

Stool antijen: %10-40 yalancı negatif 

PPI tedavisini kesmek mümkün değilse 

Serolojik olarak Ig G bakılmalı



Helikobakter Pylori Tedavi Edilmezse  



Hangi durumlarda Helikobakter 

pylori enfeksiyonu tedavi edilmeli?

 Duodenum ve mide ülseri

 MALT lenfoma

 Atrofik gastrit

 Rezeke edilmiş mide kanseri

 Mide kanserli hastanın 1. derece akrabası

 Hastanın istemesi.

 Fonksiyonel dispepsili hastalar

 Uzun süreli yoğun asit baskılaması uygulanacak hastalar 

 Non-steroid antienflamatuar ilaç kullanan hastalar. 

 ITP/DEA



Araştırılmamış Dispepsi

>55 yaş / Alarm semptomları

ENDOSKOPİ

<55 yaş

Alarm semptomları yok

H pylori prevalansı

>%20
H pylori prevalansı

<%20

PPİ

H pylori test

H Pylori eradikasyonu

H pylori test

H Pylori eradikasyonu

H pylori test

H Pylori eradikasyonu

ENDOSKOPİ ENDOSKOPİ

PPİ

H pylori test 

(Üre nefes testi/Stool Ag)

H pylori eradikasyonu

Cevapsız Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Alarm semptomları
•Kilo kaybı

•Disfaji

•GİS kanaması

•DEA

•İntra abdominal kitle



Fonksiyonel dispepside Eradikasyon 

tedavisi

• Helikobakter pylori eradikasyonu sonrası dispepsi 

semptomlarında azalma (uzun dönem takip:2-7)

– %25 

– 12 hastadan 1 tanesinde semptomlarda düzelme

– Avrupa ve Amerikada FD de eradikasyon tedavisi yararlı 

– Asya da semptomlarda düzelme 3.6-13 kat fazla



GÖRH’da Helikobakter pylori 

eradikasyonu

Helikobakter pylorinin varlığı
Semptomların şiddeti

Semptomların nüks etmesi

Reflü tedavisi üzerine etkili değil.



Helikobakter Pylori İnfeksiyonu 

ve GÖRH İlişkisi

(epidemiyolojik çalışmalarda negatif korelasyon)

GÖRH

Barret 

Özofagus

Özofagus 

adenokanseri

H pylori

infeksiyonu



NSAİ, Aspirin alanlarda Helikobakter  

pylori  eradikasyonu gerekli mi?

 Helikobakter  pylori varlığında NSAİve/veya aspirin  

kullananlarda

 Komplike /Komplike olmayan Gastroduodenal ülserler artar.

 H pylori eradikasyonu

 Gastroduodenal ülserlerin oluşumunu azaltır.

 NSAİ başlamadan önce yapılmalı.

 Uzun dönem NSAİ alacaklarda  tek başına yetersiz. PPI tedavisi 

de verilmeli.

 PÜ hikayesi olan ASA kullanıcılarında 

H pylori testi yapılamalı. 

PPI devam edilmese bile tek başına eradikasyon tedavisi 

kanama oranını azaltır.



Uzun süreli PPI kullananlarda Helikobakter  

pylori  eradikasyonu gerekli mi? 

Gastritin lokalizasyonunu değiştirir.

Antrumdan-korpusa ilerler

Midenin bez yapıları kaybolur

Atrofik gastrit

Mide kanseri

Mongolian gerbillerde gösterilmiş

İnsanda ?? 



İntestinal metaplazi/atrofik gastritte 

Helikobakter  pylori  eradikasyonu

 2568 hastalık meta-analiz

Korpus fonksiyonları geri döner

Atrofi geriler

Antrum fonksiyonları düzelmez

 İntestinal metaplaziyi düzeltmez.



MALT lenfomada gastritte 

Helikobakter  pylori  eradikasyonu

Erken dönem (lugano I/II) Low grade MALT 

lenfomada  

1. basamak tedavi: H pylori eradikasyonu

Eradikasyon sonrası kür %60-80

 t(11/18) de eradikasyon tedavisi başarısızdır. 

Cevap yetersiz/progresyon varsa kemoterapi verilir.



Helikobakter Pylori Tedavisinin mide 

kanserini önleyici etkileri

 İnflamasyon azalır

 Atrofi geriler

 Eradiksyon preneoplastik durumlar gelişmeden önce 

yapılırsa daha etkili.

 Mide kanseri yüksek populasyonlarda cost efektif.

 Hastanın dispepsi semptomları geriler.



Helikobakter  pylorinin neden olduğu  mide  

dışı hastalıklarda eradikasyon tedavisi

 Demir eksikliği anemisi

 Hb değerleri yükselir

 İTP

 ˃%50 yanıt

 Ciddi nörolojik hastalıklar

 Veri yetersiz

 İskemik kalp hastalığı ( CagA+)

 Veri yetersiz

 L-dopa ve Lthroxine emilimini artırır



H. pylori tedavisinde de 

başarı
 Mikrobun duyarlı olduğu antibiyotiklerle sağlanabilmektedir.

 Mide mukozasına salgılanabilmeli 

 Mukus katmana penetre olmalı

 Tedavi süresi:7-14 gün

10 günlük: %4

14 günlük:%5

Ülkemizde:14 gün

 Çoklu antibiyotik kullanımı

 Mide asit sekresyonu baskılanmalı

 H. pylori asidik ortamda yaşar.

 PPI ile olur.

 Direnç gelişimini engeller.



 Metronidazol

 Klaritromisin

 Amoksisilin

 Tetrasiklin

 Kinolonlar

 Furozolidonlar

 Ketolidler

H. pylori tedavisinde kullanılan 

antibiyotikler



Helikobakter Pylori 

infeksiyonu

Klaritromisin direnci 

düşük (<%20)

PPI +Amok.+ Kla.

PPI +Amok.+ Metr.

Bizmut içeren 4 lü grup

Bizmut içeren 4 lü grup

PPI  +Levof. +Amok. 

Klaritromisin direnci 

Yüksek (˃%20)

Bizmut içeren 4 lü grup veya  

Ardışık tedavi

Kombinasyon tedavileri 

PPI  +Levof. +Amok.

1. Basamak 

2. basamak

3. Basamak Kültür antibiyogram sonrası uygun tedavi 



Tedavi tipi Kullanılan ilaçlar ve doz Süre

(gün)

1. Basamak Standart üçlü 

tedavi

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg) 7-14 

Ardışık tedavi 5 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)

5 gün PPI (2x1) +Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg)

10

Kombinasyon 

tedavileri

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg) 10

Hibrid tedavi 7 gün) PPI (2x1+Amok. (2x1 gr)

7 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr) +Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg)

14

Bizmut içeren 

grup

PPI (2x1)+ Bizmut (4x1) +tetrasiklin (4x1)+ Metr.(4x250) 10-14

2. Basamak Bizmut içeren 

grup

PPI (2x1)+ Bizmut (4x1)+ tetrasiklin (4x1)+ Metr.(4x250) 10-14

Levofloksasin 

içeren grup

PPI (2x1) +Levofloksasin (4x500) +Amok. (2x1 gr) 10

3. Basamak Kültür sonrası PPI (2x1)+ Bizmut (4x1)+ duyarlılığı yapılmış 2 antibiyotik 10

Levofloksasin 

içeren 4’lü grup

PPI (2x1) +Bizmut (4x1)+Levofloksasin (4x500) +Amok. (2x1 gr) 10

Rifabutin-içeren 3 

lü tedavi

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ rifabutin (150 mg 2x1) 14

Furazolidonetem

elli 4lü tedavi

PPI (2x1)+ tripotassium dicitratobismuthate (240 mg 2x1)+

furazolidone (200 mg, 2x1) + tetracycline (1 g, b.i.d.)



1. Basamak tedaviye yanıtlar

Tedavi tipi Kullanılan ilaçlar ve doz Süre

(gün)

Yanıt 

(%)

Standart üçlü 

tedavi

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg) 7-14 88/70

Ardışık tedavi 5 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)

5 gün PPI (2x1) +Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg)

10 90-94

Kombinasyon 

tedavileri

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg) 10 93

Hibrid tedavi 7 gün) PPI (2x1+Amok. (2x1 gr)

7 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr) +Kla. (2x500 mg)+ 

Metr.(2x500mg)

14 99

Bizmut içeren 

grup

PPI (2x1)+ Bizmut (4x1) +tetrasiklin (4x1)+ Metr.(4x250) 10-14 90



Klaritromisin direnci

Dünyada kloritromisin direnci: %1-49

Türkiye:%20

N:1975 hastalık bir çalışmada

H pylori eradikasyonu

%

Klaritromisin R (-) 88

Klaritromisin R (+) %18



Ülkemizde durum ne?
Tedavi tipi Kullanılan ilaçlar ve doz Yıl Yanıt 

(%)

Üçlü tedavi PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg)

Bizmut+ Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg 

Bizmut (4x1) +tetrasiklin (4x1)+ Metr.(4x250)

1995

2003

2002

100

55-70

46-87

92.3

Ardışık tedavi 5 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)

5 gün PPI (2x1) +Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg)

7 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Bizmut (4x1) 

7gün PPI (2x1) + Bizmut (4x1) +Kla. (2x500 mg)+ 

Metr.(2x500mg)

14 75-80*

87

Kombinasyon 

tedavileri

PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr)+ Kla. (2x500 mg)+ Metr.(2x500mg) 14 66.6

Hibrid tedavi 7 gün) PPI (2x1+Amok. (2x1 gr)

7 gün PPI (2x1)+Amok. (2x1 gr) +Kla. (2x500 mg)+ 

Metr.(2x500mg)

14 99

Bizmut içeren 

grup

PPI (2x1)+ Bizmut (4x1) +tetrasiklin (4x1)+ Metr.(4x250) 14 81



Yüksek doz PPI kullanımının 

etkisi var mı?

Yüksek doz  (günde 2 kez) PPI kullanımı üçlü 

tedavinin etkinliğini artırır. 

Standart doza göre %6-10 eradikasyon oranı artar. 

Omeprazol 2x1 vs Esomeprazol 2x1/ rabeprazol 2x1 

eradikasyon oranı %8-12 artar 



Tedavi süresini uzatmanın 

etkisi var mı?

 PPI+Klaritromisin içeren üçlü rejimlerde 

 7 gün ile  10-14 gün karşılaştırılmış

 Eradikasyon oranında artış: 
 10 gün: %4

 14 gün:%5-6 

 Yan etkiler açısından fark yok. 



Amoksisilin yerine Metranidazol 

kullanımının etkisi var mı?

 Kloritromisin direnci  (-) 

 PPI+Klaritromisin+ Amoksisilin:    %65         p>0.05

 PPI+Klaritromisin+ Metranidazol: %71

 Kloritromisin direnci (+) 

 PPI+Klaritromisin+ Amoksisilin                        p<0.05

 PPI+Klaritromisin+ Metranidazol 



Üçlü tedaviye Adjuvan tedavi 

eklenmesi 

Etkileri indirekt olup antibiyotiklere bağlı  diareyi 

azaltırlar.

Laktoferin 

PPP +Kla+Amok.:  etkiyi artırır.

Lactobacilli

Saccharomyces boulardii

Etkiyi artırır.



Helikobakter Pylori Tedavide yetersizlik 

yapan diğer durumlar Diğer faktörler

 CYP2C19 ve MDR1 polimorfizmi

 Yüksek BMI( midede antibiyotik konsatrasyonu 

az)

 Sigara 

 Mide kan akımını azaltır

 Mide pH’sıdüşer

 VagA’nın hücreler üzerien etkisini potansiyalize eder.



Ülser kanaması olan hastada H pylori 

eradikasyonuna ne zaman başlanmalı?

 Ağızdan beslenmeye  geçince

 Kanamanın tekrarlamasını önler. 

 PPI tedavisine kanama sonrası devam edilmeli

 H pylori prevalansı düşük toplumlarda
 Önce ülser tedavi edilmeli

 Test kanmadan 4 hafta sonra yapılmalı. 

 Komplike olmayan ülserlerde 
 Eradikasyon tedavisı sonrası PPI önerilmez. 



Helikobakter Pylori Tedavisi sonrası 

Takip

 Hangi testler yapılmalı?

 Non-invaziv testler kullanılmalı

Üre nefes testi

 Stool Antijen 

 İnvaziv testler

 Biyopsi 

 MALTOMA

 Mide ülseri

 Test ne zaman yapılmalı?

 H. Pylori tedavisi bitiminden en az 4 hafta sonra

 Nüks ne zaman olur?

 Tedaviden 6 ay-1 yıl sonra 



Preneoplastik durumlarda endoskopik takip 

nasıl olmalı?

• Preneoplastik durumlar

– Pernisyöz anemi-Tip A atrofik gastrit

– Histoloji/seroloji ile ortaya konan atrofi (subtotal/total) 

– Gastrik adenoma

• Orta-ciddi atrofisi olan hastalarda

– 2-3 yılda bir

• Displazi

– 3-6 ay



Helikobakter Pylori infeksiyonu 

eliminasyonunda Aşının rolü nedir?

Hayvan modellerinde etkin

 İnsanlarda??

 İleri çalışmalara ihtiyaç var.



SONUÇ
 Helikobakter pylori dünyadaki en yaygın infeksiyon.

 Mide kanseri yapıcı etkisi ispatlanmış.

 Risk gruplarında ve mide kanserinin yüksek olduğu 
toplumlarda mutlaka eradike edilmeli.
 Mide kanseri gelişimini önler

 Mide asidini artırıcı ilaçlar ve çoklu antibiyotik tedavisi gerekli

 Kullanılan antibiyotiklere karşı  gelişen direnç nedeniyle tedavinin 
başarı şansı düşük.

 Eradikasyon sonrası test en erken 1 ay sonra yapılmalı.
 Non-invaziv yöntemler tercih edilmeli.

 PPI tedavisi 2 hafta önceden kesilmeli.

 Klaritromisin direci>%20 standart 3’lü tedavi tercih 
edilmemeli


