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GİRİŞ

• Antibiyotik direnci, periyodik incelemeler 

gerektiren gelişen bir süreçtir.

• Helicobacter pylori -klaritromisine direnci:  

~>25 yıl kullanımı   standart tedavi 

başarısızlığının ana nedeni (>% 15) 



AMAÇ

▪ Tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı: primer ve sekonder direnç sıklığı 

▪ Tanımlamada kültür ile moleküler yöntemlerin karşılaştırılması

▪ Klaritromisin direnciyle ile ilişkili mutasyonların saptanması



CAMPYLOBACTER PYLORI

HELICOBACTER PYLORI

✓ 1981 Warren ve Marshall klinik araştırma başladı

✓ Yaşlı bir Rus hastasının gastrit semptomlarının olması üzerine endoskopi 
yapılarak ülser tespit edildi.

✓ Biyopsi örneği Wharthin-Starry boyasıyla boyayarak mukoza bakterisi saptadı.

✓ Basilleri üretmek için yapılan girişimlerde 

başarısızlık

✓ Nisan 1982-Paskalya haftası boyunca istemeden 

inkübe olan petrilerde üreme

✓ Mikroskopik olarak inceleyip

✓ Campylobacter benzeri bir organizma olarak ilk 

kez tanımlıyorlar

✓ 1989-Helicobacter cinsi olarak sınıflandırılmıştır.

British Medical Bulletin 1998;54 (No. 1) 2005 – Nobel Bilim Ödülü



HELICOBACTER PYLORI

✓ Kıvrımlı, spiral şekilli gram (–)

✓ Mikroaerofilik

✓ Multipl, unipolar kamçılı

✓ Mide/duodenum yüzey epitelinin altında mukus tabakasında kolonize

✓ Nötral pH da optimum üreme  (üreaz enzimi)

✓ Oksidaz(+), Katalaz(+), Üreaz(+)



EPİDEMİYOLOJİ

• Dünya nüfusunun ~%60’ı enfekte

• %70-80: Gelişmekte olan ülkelerde

• Aynı ülkedeki farklı popülasyon gruplarında dahi farklı 

• Doğal kaynağı ?

• İnsan majör rezervuar

• Sosyoekonomik düzey ; prevelans 

• Kolonizasyon yaşla birlikte

• Erkek ≥ Kadın



EPİDEMİYOLOJİ

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.04.022

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.04.022


İNSANDAN-İNSANA BULAŞ

• Fekal-oral

• Gastro-oral ?

• Oral-oral ?

• Gelişmekte olan ülkelerde

KONTAMİNE SULAR

EPİDEMİYOLOJİ

Mide içeriği; tükürük ve

dışkıdan 100 kat daha fazla

İYATROJENİK

• Endoskopik aletlerin yetersiz 
dezenfeksiyonu

Tranmission of Helicobacter pylori:a role for food ? Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79: 455–460.



PATOGENEZ



Sherris Medical Microbiology 6.th

✓ Kamçı: hareket ederek mikroortamını

kolaylaştırır

✓ Üreaz: gastrik mukoza nötralizasyonu

✓ Dış yüzey proteinleri: adezyon.

✓ Sekretuar enzimler: gastrik mukoza 

tahribi

✓ VacA: doğrudan hücresel değişiklikleri 

ve ölümü tetikler.

✓ CagA: hücre iskeletinde değişiklik

✓ Kronik enflamasyon metaplaziye yol 

açar.

✓ CagA, onkojenik sinyalleri tetikleyebilir.



KLİNİK

✓ Peptik ülser, gastrit, mide kanseri ve mide lenfomasını içeren çoğu hastalıktan sorumlu 

✓Düşük virulans

✓Hafif düzeyde enflamasyon oluşturup, dispeptik semptomlara yol açar

✓ H.pylori olanların %100’ünde gastrit gelişirken,

✓ Yaşam boyu peptik ülser olma riski %15-20’dir. 

✓ Uzun dönem inflamasyon atrofik gastrit  gastrik metaplazi  gastrik Ca

✓Mide kanseri riski %1-3

✓ 1994 - DSÖ, bir numaralı kanserojen faktör (ilk bakteri)



LABORATUAR TANI YÖNTEMLERİ

NON-İNVAZİF TESTLER Duyarlılık-Özgüllük Avantaj Dezavantaj

Dışkıda antijen testleri

(monoklonal antikor) 

%91 - %94 Aktif enfeksiyon +

Düşük-orta prevalansta en 

uygun test

PPI, Ab ve bizmut tuzlarından 

etkilenme

Aktif peptik ülser kanamasında ; 

özgüllük düşmekte

Üre-Nefes testi >%95 - >%95 Aktif enfeksiyon tanımlama

PPD ve NPD; Hp tarafından 

etkilenmez

Tedavi öncesi ve sonrası 

kullanımı uygun

Kullanılabilirlik yetersiz

PPI ve Ab kullanımından etkilenme

14C test az miktarda radyasyon +

Serolojik testler

(kalitatif veya kantitatif IgG)

%85 - %79 Yaygın kullanım

Ucuz

İyi NPD

Validasyon problemleri

Hp prevalansı düşük ise zayıf PPD

Indications and diagnostic tests for Helicobacter pylori infection in adults, Author:J Thomas Lamont, MD

Korean J Gastroenterol. 2018 Nov 25;72(5):229-236

Journal of Tropical Pediatrics, 2019, 65, 210–216

Gisbert JP, A systematic review. Helicobacter 2004, 9(4): 347-368

https://www.uptodate.com/contents/indications-and-diagnostic-tests-for-helicobacter-pylori-infection-in-adults/contributors


LABORATUAR TANI YÖNTEMLERİ

İNVAZİF TESTLER Duyarlılık-Özgüllük Avantaj Dezavantaj

Histoloji %95 - %99 İdeal test

Gastrik mukoza hakkında ekstra 

bildiği sahibi olmamızı sağlıyor

Pahalı

Deneyimli personel ihtiyacı

Hızlı üreaz testi %90 - %93 Hızlı sonuç

Ek histopatoloji maliyeti yok

PPI ve Ab kullanım yanlış 

negatifliğe neden olabilir

Kültür %51,8 -%100 Özgüllüğü en yüksek test

Antibiyotik duyarlılık 

yapılabilmesi

Pahalı

Deneyimli personel 

PCR %97 - %96 Mükemmel özgüllük-duyarlılık

Ab direnci saptanması

Pahalı

Yaygın değil

Teknik standardize değil

Indications and diagnostic tests for Helicobacter pylori infection in adultsAuthor:J Thomas Lamont, MD

Korean J Gastroenterol. 2018 Nov 25;72(5):229-236  

Journal of Tropical Pediatrics, 2019, 65, 210–216

Gisbert JP, A systematic review. Helicobacter 2004, 9(4): 347-368

https://www.uptodate.com/contents/indications-and-diagnostic-tests-for-helicobacter-pylori-infection-in-adults/contributors


TEDAVİ

TEMEL TEDAVİ REJİMİ

3’lü Terapi:

PPI+Klaritromisin+Amoksisilin

PPI+Klaritromisin+Metronidazol(Penisilin alerjisi+)

Direnç problemleri?

Ardışık Tedavi      4’lü Terapi                         

PPI+Amoksisilin (5-7 gün)                 PPI+Bizmut tuzları+

metronidazol+Tetrasiklin

PPI+Cl+nitroimidazol (5-7gün)

İKİNCİL –KURTARMA TEDAVİ REJİMİ

PPI+Amoksisilin+ Cl+nitroimidazol (2*1)

PPI+Amoksisilin+Rifabutin (Talicia® -FDA onaylı) 

(14gün)(pahalı-kısıtlı data)

Levofloksasin temelli rejim;Her tedavi protokolünde 

klaritromisin yerine 

Direnç problemleri?

VONOPRAZON(P-CAB)

PPI alternatifi

PPI’lar dan daha hızlı bir etki başlangıcı, daha uzun süre ve daha 

derin asit baskılamasına sahiptir.



EUCAST UZMAN KURALLARI
Tables v.11.0 

(2021-01-01)

2020’den farkı 

yok



CSLI



KLAR İTROM İS İN D İRENC İ

• Nitroimidazol grubu antibiyotikler DNA ile 

etkileşime girerek etkilerini gösterirler.

• Bu etkileşim için rdxA (oksijene duyarsız 

NADPH redüktaz geni) önemli bir proteindir. 

Bu proteindeki mutasyonlar bu ilaçları etkisiz 

kılabilmektedir?

• Ayrıca ilaç atım proteinlerinin de nitroimidazol

direncinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Makrolidler, 23S rRNA’nın peptidil transferaz

bölgesinden ribozomlara bağlanırlar.

2143 (A2143G)

2142 (A2142G ve A2142C) 

nükleotidlerindeki bu mutasyonlar yapısal 

değişikliğe neden olur ve makrolidlerin

bağlanması engellenir

METRON İDAZOL D İRENC İ

H. pylori; M. tuberculosis gibi mutasyonlarlar direnç kazanan bir bakteridir.

Direnç mekanizmasında plazmidlerin yeri yoktur.

Nokta mutasyonlar ve ilaç atım proteinleri yer almaktadır.

Moder KA et al.. J Med Microbiol 2007; 56: 1370–76 15. Hoffman, P. S, et al  J. Bacteriol.1996; 178:4822–29.



AMOKS İS İL İN D İRENC İ TETRAS İKL İN D İRENC İ

LEVOFLOKSAS İN D İRENC İ

▪ Amoksisilin, PBP’leri inhibe ederek peptidoglikan

sentezini bozar. 

▪ H. pylori’de direnç nadir ve bu dirençli suşlarda da

PBP1a geninde, tek bir bölgesindeki serin-arjinin

değişimi yüksek düzeyde amoksisilin direncini 

tetikleyebileceği düşünülmektedir.

▪ Tetrasiklinler, ribozomun 30 S alt birimine 

bağlanarak protein sentezini engellerler.

▪ 16S r-RNA’ı kodlayan gendeki üçlü nükleotid 

AGA965–967 – TTC değişimi, tetrasiklinin

ribozoma bağlanmasını engeller. 

Florokinolonlar gyrA geni tarafından kodlanan DNA giraz enziminin A subünitesini

inhibe ederek etki ederler. 

Kinolon dirençli H. pylori’lerde bu gende mutasyonlar saptanmış.

Gerrits MM, et al. Antimicrob. Agents Chemother 2002;46:2229–33

Antımıcrobial Wu JY, et al. Agents Chemother 2005;49:578.

Tankovic JC, et al. Antimicrob Agents Chemother 2003;47:3942.



GİRİŞ-1

• Bu makalede de Fransa’da H. pylori enfeksiyonunda tedavi başarısızlığına 

yol açan antibiyotik direnci üzerine gözleme dayalı 5 yıllık direnç paterni

incelenmiştir.

• Çalışmanın ikinci kısmı olan 2018 yılına ait sonuçlar ve 2014 yılından beri 

takip edilen antibiyotik direncinin gelişimi sunulmuştur.

• Klaritromisin ve metronidazol direncinde anlamlı bir artış gözlenmiştir.



GİRİŞ-2

• Çalışma iki makale halinde rapor edilmiştir. 

• 2016 yılında yayınlanan ilk sonuçlarda yeni rejim olarak;

• PYLERA(Bizmut+Tetrasiklin+Metranidazol) + PPI

Bu rejimden sonrada tetrasiklin direnci gündeme gelmiştir.



GEREÇ-YÖNTEM

• 2014- 2016: rastgele 100 gastroenterolog ; 

her birinden maks. 20 hasta 

• Şubat 2014 - Şubat 2015                  984 hasta

• 2018- 2019: rastgele 62 gastroenterolog 

her birinden maks. 20 hasta

• Mart 2018- Şubat 2019                  951 hasta

• Fransa’nın 5 metropolitan bölgesinden 

(Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı ve Paris bölgeleri)

Popülasyon Seçimi

• H. pylori enfeksiyonu veya eradikasyon tedavisi başarısızlığıyla bağlantılı olabilecek 

semptomları olan; seçilen merkezlerden birinde endoskopisi planlanan 

• Aydınlatılmış onamları alınmış >18 yaş üstü hastalar 



GEREÇ-YÖNTEM

• Endoskopi sırasında antrum ve korpus bölgelerinden 2 biyopsi alınmış

• Alınan örnekler Portogerm pylori transport besiyeri ile 24-48 sa içerisinde 4°C’de 

Bordeaux’daki merkez laboratuvara transfer edilmiş

• Örnekler 1ml’lik in-house Brucella sıvı besiyeri içinde tek kullanımlık öğütücülerde öğütülmüş

Biyopsi örnekleri merkez laboratuvara gönderilmiş



1)kültür - antibiyotik duyarlılık testleri 

2) Real-time PCR yöntemi ile H. pylori tanımlaması, 

3)MIK değerileri ve klaritromisin direnç geni bakılmış.



GEREÇ-YÖNTEM

• Süspansiyonun bir kısmı 2 besiyerine ;

• Pylori agar (bioMerieux) 

• Wilkins Chalgren agar (in-house) ekilmiştir. 

%10 insan kanlı agar

(sefsulodin, trimetoprim, vankomisin ve amfoterisin B)eklenmiştir.

36°C’de Baker Ruskinn özel ortamında mikroaerofilik

atmosferde 10 gün inkübe edilmiştir. 

• 48 saat sonra olmak üzere günlük takip edilmiştir

• Şüpheli koloniler oksidaz,katalaz,üreaz ve morfolojik olarak incelenmiştir.

Çalışma Planlaması



• Klaritromisin, amoksisilin, metronidazol, levofloksasin  Gradient test (Etest)

• Rifampisin ve Tetrasiklin Disk (TE < 20mm ; RF < 19mm ise Etest ile doğrulanmış) 

• Duyarlılık sınır değerleri: 2020-EUCAST’e göre değerlendirilmiştir.

• Klaritromisin için I  R  kabul edilmiştir.

• Eğer H. pylori identifiye edilmiş ise, antibiyotik duyarlılık testi yapılmıştır

▪ yoğunluk:3 Mcfarland

▪ %10’luk koyun kanı içeren Müller-Hinton agar ekim yapılmıştır.

▪ Mikroaerofilik ortamda 37°C’de 48 sa inkübe edilmiştir.

Çalışma Planlaması

• Ek olarak ; Suspansiyonun diğer kısmıyla da ;

Real-time PCR ile H. pylori'nin 23S rRNA genini hedefleyen bölgesinden makrolid direnci araştırılmıştır.



SONUÇLAR

Fransa

Africa

Avrupa
Asya Amerika

Etnik dağılım

Fransa Africa Avrupa Asya Amerika

%71,6
%55

%45

Cinsiyet

Kadın

Erkek

• Median yaş 52.4 +-15,7



• 356 hastada (%37,4) gastrik mukoza normal bulunmuştur.



SONUÇLAR

• 359 hasta kültür ve PCR ile H.pylori (+) 

saptanmıştır.

• 7 hastada ise PCR ile pozitif 

• 4’u tedavisiz (Biri CL-R)

• 3’ü tedavi altında (2’si CL-R)

▪ 244 hasta Daha önce tedavi almamış (birincil direnç )

▪ 110 hasta Tedavi görmüş (ikincil direnç )





SONUÇLAR

• Birincil direnç, Metronidazol direncindeki artış haricinde 2014-2018 yılları arasında kısmen stabil 

seyretmiştir.

• %12.3 : CL-MZ direnci 

• %5.1 :CL-LEV direnci

• %71.3 : En az bir antibiyotik direnci saptanmıştır. 

• İkincil dirençte ise; yıllar içinde klaritromisin direncinde bir azalma saptanmıştır.

• Bunda, birinci basamak tedavi olarak klaritromisin bazlı üçlü tedavi rejimlerinden 

dörtlü tedavilere geçişin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

• Alternatif ikinci sıra tedavide kullanılan levofloksasin için ise hafif bir artış söz

konusu olmuştur. 

Klaritromisin direnci ile ilişkili mutasyonların dağılımı :

• A2142/2143G: 114

• A2142C: 2

Hepsi sık rastladığımız fenotipik sonuçlara karşılık gelmektedir.



• Toplum kaynaklı enfeksiyonlardan tipik olarak sorumlu olan bakteriler arasında 

en yüksek sırada, 

▪ % 44,8 klaritromisine dirençli H. pylori

▪ % 41 florokinolona dirençli Campylobacter türleri yer almaktadır.

Lancet,Volume 18, Issue 3, March 2018, Pages 318-327

WHO

Öncelik 2

https://www.sciencedirect.com/science/journal/14733099/18/3


TARTIŞMA

• 5 yıllık direnç gelişimi araştırılmıştır.

• Toplumdaki makrolid tüketimi ile 3-4 yıl sonraki klaritromisin birincil direnci arasında iyi bir 
korelasyon saptanmıştır.

• 1000 kişi başına günlük doz: 2000-2015 arasında 6'dan 3,2'ye düştüğünü, çalışmanın son 3 yılında 
bu oran sabit kalırken % 46,5'lik bir düşüş olduğu gösterilmiştir. Ancak yine de direnç hızı %15’in 
üstünde seyretmektedir. 

• Güncel uygulama olarak Fransız Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS) 4’lü bir terapi yerine 
klaritromisine duyarlı ise optimize edilmiş üçlü bir tedavi önermek için klaritromisin direncini test 
etmeyi önermektedir.



TARTIŞMA

• Çalışma süresinceki 5 yıl içinde birincil direncin % 45.9’dan % 58.6'ya yükseldiği 

ancak metronidazol için durum farklılık göstermektedir.

• Genellikle dental, genital ve parazitik enfeksiyonları ilgilendiren durumlarda da reçete 

edilen bir antibiyotik olduğu için çalışma sırasında bu veriler elde edilememiştir.

• Bu antibiyotik için rutin olarak AST yapmanın gerekli olmadığı ?



TARTIŞMA 

• Amoksisilin ve tetrasiklin için çok düşük veya sıfır direnç oranı bulunmuştur.

• Ciddi kullanıma rağmen neden direnç gelişimi yok ?

• Amoksisilin için, genellikle subkültürlerden sonra çoğaltılamayan dirençli türler rapor edilmiştir.

• Direnç eşik değeri diğer bakterilere analoji (benzerliği ) ilkesiyle tanımlanmış,  bu da sözde 

dirençli suşların neden eşiğin hemen üzerinde MIK'lere sahip olduğunu açıklayabilir. ( kısıtlılık)



TARTIŞMA

• TE-RİF için E-test ile kolayca saptanabilen olağan düşük MIK için DD yöntemi tercih 

edilmiştir.

TE<20mm, RIF<19mm olanlar dirençli kabul edilmiştir.

(CSLI – EUCAST belirlenmiş bir eşik değerleri bulunmamaktadır.)

• Bu iki antibiyotik için disk diffüzyon için eşik değer önerilmediği için araştırmacılar da 

RIF ve -TE için seçilen eşik değerlerini doğrulayan normal bir dağılım gösteren 388 

suşun zon çaplarının dağılımı üzerine bir çalışma yaparak bu değerleri belirlemişlerdir.



TARTIŞMA

• Klaritromisin için fenotipik olarak gözlemlenen direnç ile PCR ile tespit edilen ilişkili 

mutasyonlar arasında neredeyse mükemmel bir ilişki

• Farklılaştırmamış A2142/2143G mutasyonları, 

• A2142C mutasyonuna kıyasla en sık görülen mutasyondur.

Klaritromisin için genotipik ve fenotipik sonuçlar arasındaki bu mükemmel 

korelasyon, PCR'yi ilk tanı yaklaşımı olarak kullanmamızı sağlayabilir mi ?

Kısa zamanda tanımlama ve direnç paterni hakkında bilgi elde edebilme imkanı ?

Alarme semptomları yoksa; genç hasta ise biyopsi örneğine ihtiyaç olmadan dışkı materyaliyle çalışma imkanı ? 



TARTIŞMA

Çalışmaya, üçüncü basamak merkezlerden değil, tüm ülke genelindeki 

hastalar dahil edilmiş ve merkezi bir laboratuvar kullanılmıştır.

Bununla birlikte, bölge başına düşük vaka sayısı gibi belirli kısıtlılıkları vardır, bu da 

enfeksiyonun yaygınlığını ve ülkenin bölgelerine göre direnç prevalansını

karşılaştırma olasılığını  bozabilir.

Diğer bir kısıtlılık ise; tedavi olmuş grupta H. pylori eradikasyonuyla ilgili olarak, 

ulusal bir tedavi kaydı bulunmaması, 

sadece gastroenterologların kaydına ve bazı durumlarda hastaların verdiği bilgilere 

(ki hatalı olabilir) güvenerek veriler kaydedilmiş. 




