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7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi
Helikobakter pilori eradikasyon oran›n› artt›r›r
Supplementation of 7-day standard triple therapy with vitamins C and E increases the
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Giriﬂ ve Amaç: Türkiye’de Helikobakter pilori prevalans› yaklaﬂ›k
%80’dir. Proton pompa inhibitörü, amoksisilin ve klaritromisinden oluﬂan standard üçlü tedavi rejimi ile eradikasyon oran› zamanla azalmaktad›r. Eradikasyon oran›n› artt›rmak amac› ile bu rejimlere probiyotikler
ve çeﬂitli vitaminler eklenmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n amac› 7 günlük standard
üçlü tedaviye 14 gün süre ile C ve E vitamini eklenmesinin Helikobakter pilori eradikasyon oran›n› artt›r›p artt›rmayaca¤›n› araﬂt›rmakt›r.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmaya 53 Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili hasta dahil edildi. Tüm hastalar 7 günlük lansoprazol 30
mg BID, amoksisilin 1000 mg BID ve klaritromisin 500 mg BID ile birlikte 14 günlük vitamin C 500 mg BID ve vitamin E 200 IU BID ald›. Eradikasyon oranlar› intention-to-treat ve per-protocol analizleri ile hesapland›. Bulgular: Elli hasta çal›ﬂmay› tamamlad›. Helikobakter pilori eradikasyonu intention-to-treat analizde 53 hastan›n 31’inde (58,5%),
per-protocol analizde 50 hastan›n 31’inde(62%) sa¤land›. Sonuç: Bu
çal›ﬂmada elde edilen eradikasyon oran› baﬂar›l› olarak kabul edilen
%80’in alt›nda olsa da daha önceki çal›ﬂmalarda 7 günlük standard üçlü tedavi ile elde edilen oranlardan daha yüksektir. Tedaviye antioksidan C ve E vitaminlerinin eklenmesi eradikasyon oran›n› artt›rmaktad›r.
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Background and Aims: In Turkey, the estimated prevalence of Helicobacter pylori infection is approximately 80%. The eradication rate has
been decreasing over time with standard triple therapy regimens including a proton pump inhibitor plus amoxicillin plus clarithromycin. These regimens have been supplemented with probiotics and various antioxidants to increase the eradication rate. The aim of this study was to
evaluate whether supplementation of the 7-day standard triple therapy
with vitamins C and E for 14 days would increase the Helicobacter pylori eradication rate. Materials and Methods: This study included 53 patients with Helicobacter pylori-positive non-ulcer dyspepsia. All patients
received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and clarithromycin 500 mg BID for 7 days, as well as vitamin C 500 mg BID and
vitamin E 200 IU BID for 14 days. Eradication rates were calculated
using both intention-to-treat and per-protocol analyses. Results: Fiftythree patients were analyzed using intention-to-treat analysis. Fifty patients completed the study. Helicobacter pylori eradication was achieved in 31 (58.5%) of the 53 patients included in the intention-to-treat
analysis and in 31 (62%) of the 50 patients included in the per-protocol analysis. Conclusions: Although this eradication rate is lower than
the accepted 80% eradication rate, it is higher than eradication rates
achieved in previous studies with 7-day standard triple therapy. Supplementation with antioxidants increases the eradication rate.
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G‹R‹ﬁ
Dünya nüfusunun yaklaﬂ›k yar›s› Helikobakter pilori (Hp)
ile enfektedir. Hp enfeksiyonu kronik gastrit, peptik ülser, gastrik adenokanser ve mukoza ile iliﬂkili lenfoid doku lenfomas›’n›n (MALT) patogenezinde suçlanmaktad›r
(1-4). Hp 1994 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birinci derece karsinojen olarak tan›mlanm›ﬂt›r (5).
Türkiye dünyadaki yüksek Hp enfeksiyonu prevalans›na
sahip ülkelerden birisidir. Türkiye’de Hp enfeksiyonu prevalans›n›n yaklaﬂ›k %80 oldu¤u tahmin edilmektedir (6).
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Proton pompa inhibitörü, amoksisilin ve klaritromisin’den
oluﬂan standard üçlü tedavi rejimi, Hp eradikasyonunda
en s›k kullan›lan tedavi seçene¤idir (7). 7 günlük standard üçlü tedavi rejimi düﬂük prevalansl› bölgelerde uygun bir tedavi seçene¤i olmas›na ra¤men Türkiye gibi
yüksek prevalansl› bölgelerde 10 veya 14 günlük standard üçlü tedavi rejiminin kullan›lmas› önerilmektedir.
Bununla birlikte 14 günlük standard üçlü tedavi ile de Hp
eradikasyon oranlar› giderek düﬂmektedir. Yeni antibiyo-
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tiklere karﬂ› direnç geliﬂmesi kaç›n›lmaz görünmektedir.
Hp eradikasyon oranlar›n› artt›rmak için bu tedavilere çeﬂitli probiyotikler ve antioksidanler eklenmiﬂtir. Yak›n zamanda yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada 14 günlük standard üçlü
tedavi rejimi ve bizmut subsitrat kombinasyonuna C ve E
vitamini eklenmesi ile hastalar›n %90’›ndan fazlas›nda
Hp eradikasyonu sa¤lanm›ﬂt›r (8). Antioksidanlar›n Hp taraf›ndan meydana getirilen mikroçevreyi bozarak veya
do¤rudan bakteriyi inhibe ederek eradikasyonu artt›rd›¤›
düﬂünülmektedir. Baz› çal›ﬂmalarda antioksidanlar›n Hp
kolonizasyonu ve proliferasyonu üzerine etkileri gösterilmiﬂtir (9-11). Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda 7 günlük standard üçlü tedavi rejimine 14 günlük C ve E vitamini ekleyerek
hasta uyumunu artt›rmak ve tedavi maliyetini azaltmak
sureti ile eradikasyon oran›n›n art›p artmayaca¤›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›ﬂmaya gastroenterolji poliklini¤ine baﬂvuran Hp-positif non-ülser dispepsi tan›l› 53 hasta al›nd›. Hp pozitifli¤i
histolojik inceleme ve h›zl› üreaz testi (CLOtest, Ballard
Medical Products, USA) ile saptand›. Üst gastrointestinal
sistem endoskopisi s›ras›nda histolojik inceleme ve h›zl›
üreaz testi için mide antrum ve korpusundan 2 örnek
al›nd›. Daha önce Hp eradikasyon tedavisi alanlar, üst
gastrointestinal sistem cerrahisi veya malignite öyküsü
olanlar, karaci¤er veya böbrek fonksiyon bozuklu¤u olanlar, pilor darl›¤› olanlar, gebeler ve penisilin veya di¤er
antibiyotiklere allerjisi olanlar çal›ﬂmaya al›nmad›. Ayr›ca
Hp eradikasyonunu etkileyebilece¤i için son 4 hafta içinde bizmut tuzlar›, H2 histamin reseptör blokerleri, steroid
d›ﬂ› antiinflamatuar, proton pompa inhibitörü, antibiyotik
veya probiyotik kullananlar da çal›ﬂmaya al›nmad›. Çal›ﬂma 2004 Helsinki Deklarasyonuna uygun olarak yürütüldü. Tüm hastalar çal›ﬂma hakk›nda bilgilendirildi ve hastalardan bilgilendirilmiﬂ olur al›nd›. Çal›ﬂma yerel etik kurul taraf›ndan onand›.
Çal›ﬂma prospektif, aç›k uçlu ve tek merkezli olarak yap›ld›. Tüm hastalara 7 gün lansoprazol 30 mg BID, amoksisilin 1000 mg BID ve klaritromisin 500 mg BID ile birlikte
14 gün vitamin C 500 mg BID ve vitamin E 200 IU BID
verildi. 14 gün sonunda hastalar ilaç yan etkileri aç›s›ndan de¤erlendirildi. Reçete edilen ilaçlar›n %80’inden
fazlas›n› alan hastalar tedaviye uyumlu kabul edildi. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra Hp eradikasyonu 14C-üre nefes testi ile de¤erlendirildi.
Tüm hastalar intention-to-treat (ITT) ve per-protocol (PP)
analiz ile de¤erlendirildi. ‹statistiksel de¤erlendirmeler
SPSS 10.0 statistical software (SPSS Inc., Chicago, IL,

USA) program› ile yap›ld›. Sonuçlar kantitatif de¤iﬂkenler
için ortalama ± standard deviasyon ve kalitatif de¤erlendirmeler için say› ve yüzde olarak verildi. Gruplar aras›ndaki Hp eradikasyon oranlar› aras›ndaki fark Ki-kare testi
ile de¤erlendirildi ve p<0,05 anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Otuzüçü kad›n ve 20’si erkek olmak üzere toplam 53
hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n demografik özellikleri
Tablo 1’de verilmiﬂtir. 3 kad›n hasta tedavi sonras› takiplere gelmedi ve 50 hasta çal›ﬂmay› tamamlad›. ITT analizde 53 hastan›n 31’inde (%58,5), PP analizde 50 hastan›n
31’inde (%62) Hp eradikasyonu sa¤land›. Eradikasyon
oranlar› Tablo 2’de verilmiﬂtir. Sigara içmeyenlerde sigara içenlere göre hem ITT hem de PP analizde daha iyi eradikasyon oranlar› elde edildi. Ancak fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0,528) (Tablo 3):
En s›k görülen yan etkiler bulant› ve a¤›zda metalik tatt›.
Ancak belirtilen yan etkiler hafifti ve tedavi iyi tolere edildi.

TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂmada lansoprazol 30 mg BID, amoksisilin 1000
mg BID ve klaritromisin 500 mg BID’den oluﬂan 7 günlük
standard üçlü tedaviye 14 günlük vitamin C 500 mg BID
ve vitamin E 200 IU BID eklendi. Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda 7 günlük standard üçlü tedavi ile elde edilen Hp
eradikasyon oranlar› baﬂar›l› olarak kabul edilen %80’in
çok alt›nda oldu¤u için kontrol grubu oluﬂturulmad›. Bunun yerine bu çal›ﬂmada elde edilen eradikasyon oran›

Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri ve sigara içme al›ﬂkanl›klar›
Hasta
Hasta say›s›

53

Ortalama yaﬂ (y›l)

39,13±11,88

Cinsiyet
Kad›n
Erkek

33
20

Sigara kullan›m›
Var
Yok

15
38

Tablo 2. Eradikasyon oranlar›
Hasta - ITT/PP
Eradikasyon oran›

Kad›n (n=17)
Erkek (n=14)

51,5/56,7%
70/70%

Toplam (n=31)

58,5/62%

61
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Tablo 3. Sigara içme al›ﬂkanl›¤› ve eradikasyon oranlar›

Eradikasyon oran›

Sigara içen
(n=8) - ITT/PP

Sigara içmeyen
(n=23) - ITT/PP

p

53,3/53,3%

60,5/65,7%

0.528

daha önce 7 günlük standard üçlü tedavi kullan›larak yap›lan çal›ﬂmalarda elde edilen eradikasyon oranlar› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂmam›zda eradikasyon oranlar› ITT analizde %58,49,
PP analizde %62 olarak gerçekleﬂti. Bu oranlar baﬂar›l›
olarak kabul edilen %80’in alt›nda olmas›na ra¤men daha önce 7 günlük standard üçlü tedavi ile elde edilen
oranlardan daha yüksekti. Daha önce Türkiye’de yap›lan
bir çal›ﬂmada omeprazol 30 mg BID, amoksisilin 1000
mg BID ve klaritromisinden oluﬂan 7 günlük üçlü tedavi
ile 1996’da %88 oran›nda Hp eradikasyonu sa¤land›¤›, 3
y›l sonra ayn› tedavi ile bu oran›n %69,4’e düﬂtü¤ü gösterilmiﬂtir (12, 13). Ayn› tedavi ile eradikasyon oranlar›
düﬂmeye devam etmiﬂ ve 2005’te %40’a inmiﬂtir (14).
Türkiye’de 7 günlük standard üçlü tedavi art›k kullan›lmamaktad›r. Günümüzde 10 veya 14 günlük standard üçlü
tedavi Hp eradikasyonunda en s›k tercih edilen tedavi seçene¤idir. Omeprazol 30 mg BID, amoksisilin 1000 mg
BID ve klaritromisinden oluﬂan 14 günlük üçlü tedavi ile
%45-60 oran›nda Hp eradikasyonu sa¤lanmaktad›r ve bu
oran baﬂar›l› olarak kabul edilenin çok alt›ndad›r. Türkiye’de yap›lm›ﬂ geniﬂ, randomize, kontrollü bir çal›ﬂmada
hastalara söz konusu rejim kullan›larak 7 ve 14 gün tedavi verilmiﬂ ve s›ras› ile %24 ve %43 oran›nda Hp eradikasyonu sa¤lanm›ﬂt›r (15). Güliter ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada ise ayn› rejim ile hastalar›n
%45,8’inde Hp eradikasyonu sa¤lanm›ﬂt›r (16). Bu çal›ﬂmam›zda C ve E vitamini ekleyerek ayn› tedavi rejimini
daha düﬂük doz ve daha k›sa süre ile ve dolay›s› ile daha
az yan etki ile vererek hastalar›n %58,49’unda Hp eradikasyonu sa¤lad›k. Bu oran 2 kat dozda ve 2 kat› süre ile
tedavinin verildi¤i 14 günlük standard üçlü tedavi rejimi
ile elde edilen oranlar düzeyindedir. Her ne kadar bu
oran %80’in çok alt›nda da olsa 7 günlük standard üçlü
tedavi ile elde edilenlerden çok daha yüksektir.
Antioksidanlar Hp taraf›ndan meydana getirilen mikroçevreyi bozarak ve antibiyotik özelliklerinden dolay› bak-

teriyi do¤rudan inhibe ederek eradikasyon oran›n› yükseltmektedir. Hp kolonize oldu¤u bölgede oksidatif stresi artt›rmakta ve kendisini gastrik asitten ve vücudun defans mekanizmalar›ndan koruyacak bir mikroçevre oluﬂturmaktad›r. Reaktif oksijen ürünleri bakteri taraf›ndan
metabolik ve fizyolojik yolaklarla oluﬂturulmakta ve vücut
için zararl› oksidatif reaksiyonlara yol açmaktad›r. Oksidanlarda artma ya da antioksidanlarda azalma önlenemezse oksidatif stres meydana gelmektedir. Bu nedenle
vücutta homeostaz› sa¤layacak, sürekli yenilenen antioksidan sistemlere ihtiyaç duyulmaktad›r. Aksi taktirde oksidatif stres meydana gelecek ve çeﬂitli patofizyolojik durumlara yol açacakt›r. Reaktif oksijen ürünlerini zarars›z
moleküllere dönüﬂtüren iﬂleme scavenger aktivite denmektedir. Do¤al antioksidanlar bu yolla etki göstermektedir. C ve E vitaminleri ise reaktif oksijen ürünlerinin etkisini azaltarak veya onlara hidrojen molekülü transfer
ederek inaktif moleküllere dönüﬂtürmekte ve bask›lay›c›
etki göstermektedir. C ve E vitaminlerinin inflamasyonu
azaltt›¤› ve bakteri taraf›ndan meydana getirilen mikroçevreyi bozdu¤u gösterilmiﬂtir (17, 18).
Daha önce yapt›¤›m›z çal›ﬂmada oldu¤u gibi bu çal›ﬂmada da antibiyotikler üzerine olan olumlu etkilerini sürdürmek için C ve E vitaminini antibiyotiklerin 2 kat› sürede
verdik. Elde etti¤imiz eradikasyon oran› düﬂük olmas›na
ra¤men ayn› antibiyotiklerin ayn› dozda ve sürede verildi¤i çal›ﬂmalara göre daha yüksekti. Hp için henüz ideal ve
standard bir tedavinin olmamas› ve günden güne antibiyotiklere direnç geliﬂmesi de bizim tezimizi desteklemektedir. Buna göre Hp eradikasyon tedavileri sadece antibiyotikleri de¤il, Hp’ye karﬂ› etkili olan di¤er materyalleri de
içermelidir.
Sonuç olarak 7 günlük standard üçlü tedavi rejimleri ülkemiz için art›k önerilmeyen bir tedavi seçene¤idir. Bu tedavi rejimine E ve C vitaminleri eklenmesi ise eradikasyon
oran›n› artt›rmas›na ra¤men elde edilen oranlar yeterli
de¤ildir. Ancak sonuçlar›m›z E ve C vitaminlerini mevcut
eradikasyon rejimlerine eklemenin eradikasyon oran›n›
artt›rabilece¤i yönünde yol göstermektedir. Antioksidanlar›n bakteri taraf›ndan oluﬂturulan mikroçevreyi bozarak
m› yoksa bakteriyi do¤rudan inhibe ederek mi eradikasyon oran›n› artt›rd›¤› konusunda daha ayr›nt›l› çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
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