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ÖZET

Helicobacter pylori dünyada en s›k rastlan›lan bakteriyel infeksiyonlar içerisinde yer almakta, bir milyar-
dan daha fazla insan›n infekte oldu¤u düflünülmektedir. Buna karfl›l›k infekte olanlar›n ancak %10-20’sinde
peptik ülser, çok daha az›nda ise mide maligniteleri geliflmektedir. Patogenezin anlafl›lmas›; risk faktörlerinin
belirlenmesi, hastaya yaklafl›m ve tedavi aç›s›ndan önemli ölçüde yol gösterici olacakt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: H. pylori, Epidemiyoloji, Patogenez.

SUMMARY

Helicobacter pylori Infection: Epidemiology and Pathogenesis

Helicobacter pylori infection is widespread, affecting over one billion people worldwide. Curiously, ho-
wever, only 10-20% of patients evolve peptic ulcer, and much more smaller number of infected people de-
velop gastric malignancy. Knowledge of pathogenesis can point to risk factors, and promote management
and approaches to therapy.

KKeeyy  WWoorrddss  :: H. pylori, Epidemiology, Pathogenesis.



Helicobacter pylori (Hp) dünyada en sık rastla-
nan bakteriyel infeksiyonlar içerisinde yer almakta-
dır. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun hemen ta-
mamı çocukluk çağından itibaren infeksiyona yaka-
lanmakta, spontan eradikasyon hemen hemen
mümkün olmadığından hastalık prevalansı yaşla ar-
tış göstermektedir.

Helicobacter pylori Nedir ?

Hp, Helicobacter ailesi içerisinde yer alan gram
negatif, spiral, mikroaerofilik bir mikroorganizmadır
(1). Yapılan son çalışmalar insan vücudunun dışında
1-2 gün canlı kalabileceğini göstermekle birlikte
önemli bir çevresel rezervuarın varlığı tartışmalıdır
ve bulaşma muhtemelen insandan insana olmakta-
dır (2).

Türkiye’de H. pylori Epidemiyolojisi

Hp bulaşmasında en önemli yol fekal-oral yoldur
(3,4). Sanitasyon ve hijyen sorunlarını halletmiş batı
ülkeleri ile, bu sorunları devam eden az gelişmiş ül-

keler arasındaki önemli farklardan birisi de Hp in-
feksiyonu prevalansıdır (Tablo 1) (5). Batı ülkelerin-
de yeni infeksiyonun seyrek karşılaşılan bir olgu ol-
ması; infeksiyonu, sanitasyon koşullarının henüz
standardize edilemediği yıllarda doğan ve bu yıllarda
infeksiyonu edinmiş erişkin populasyona sınırlandır-
maktadır. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerin kötü
hijyen koşulları, infeksiyonun çocukluk yaşlarından
itibaren edinilmesine uygun ortamı hazırlamaktadır.

Ülkemiz, Hp infeksiyonunun en sık görüldüğü
ülkelerden biri konumundadır. Değişik bölgelerde
yapılan çalışmalar önemli bir prevalans farklılığının
olmadığını göstermektedir (Tablo 2) (6-8). Prevalans
fekal-oral yolla bulaşan diğer bir mikroorganizma
olan hepatit A virüsü (HAV) ile yakın bir paralellik
göstermektedir (9). Bölgeler arasındaki gelişme dü-
zeyi farklılıklarına rağmen prevalans farklılığının ol-
maması, son yılların önemli bir sorunu olan kırsal
bölgelerden kente olan göçün doğal sonucu olabilir.
Nitekim, yapılan bir çalışmada Almanya’daki Türk-
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Tablo 1. Değişik Yaş Gruplarına Göre Hp Prevalansı (%) (5 nolu kaynaktan modifiye edilmiştir).

Ülke n Hp% 0-20 y 21-30 y 31-40 y 41-50 y 51-60 y 61-70 y 71-80 y

İngiltere 498 25 6 19 19 16 40 49 49

USA 239 30 12 14 12 38 38 31 34

Fransa 1086 30 16 25 26 33 37 33

İtalya 545 37 11 29 40 49 49

Japonya 426 50 11 25 40 78 70 80 80

Yunanistan 414 55 39 67

İsrail 310 65 43 65 67 76 80

S. Arabistan 551 66 45 75 73 75 85 80 80

İstanbul (8) 400 78 57 79 74 79 100 100

Tablo 2. Türk Toplumunda Farklı Yaş Gruplarında Hp Prevalansı (%) (6-8).

Merkez n 7-12 y 13-18 y 19-24 y 25-29 y 30-34 y 35-39 y 40 y ve üstü

Ankara (6) 538 79 83 75 96 91 83 94

İstanbul (8) 400 57 79 74 79-100

n 0-5 y 6-10 y 11-15 y 16-20 y 21-30 y

Diyarbakır (7) 509 28 44 69 68 72

Almanya’da 304 3 37 50 67 64
yaşayan
Türkler (7)



ler ile, Güneydoğu Anadolu populasyonu karşılaştı-
rılmıştır. Bu çalışmada erişkin populasyon içinde
anlamlı bir farklılık saptanmaz iken, Almanya’da
doğan çocuklar ile, bu bölgenin çocukları arasındaki
fark anlamlı bulunmuştur (7). Bu da yaşanan ev ka-
dar, yaşanan bölgenin de infeksiyonun edinilmesin-
de önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.
Mendall MA ve arkadaşları Edinburgh’daki 30 farklı
okulda okuyan 550 çocukta “DNA typing” yönte-
miyle yaptıkları çalışmada, çocuğun oturduğu ev ve
ailesinden çok, çocuğun yaşadığı bölgenin risk fak-
törü niteliği taşıdığını göstermişlerdir (10). Dolayısı
ile muhtemelen, çocuklar infeksiyonu, ev dışında,
oynadığı diğer çocuklardan daha kolay edinmekte-
dir. Nitekim ülkemizde de özellikle okul çağından
itibaren hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Bunun ya-
nı sıra ülkemizde sulara kirli atıkların karışmasının
önlenememesi fekal-oral yolla bulaşmada önemli bir
risk faktörü olabilir. Peru’da PCR ile yapılan çalış-
malarda içme suyunda Hp DNA’sı gösterilmiştir
(11). Ancak bakterinin, dış şartlara son derece da-
yanıksız olduğu ve PCR ile DNA’sının gösterilmesi-
nin bakterinin canlı olacağı anlamına gelmediği
unutulmamalıdır.

Üzerinde durulan diğer bir bulaş yolu ise oral-
oral (öpme, annenin çocuğa gıdayı önce kendi ağ-
zında çiğneyip yumuşatarak vermesi vs.) yoldur.
Dolar E ve arkadaşları Ankara’da dispeptik 60 has-
tanın 1/3’ünde dental plakta Hp’nin varlığını gös-
termişlerdir (12). Buna karşılık yine Ankara’da yapı-
lan diğer bir çalışmada ise hiç bir hastada dental
plakta Hp gösterilememiştir (13). Regürjitasyon he-
nüz tam olarak bilinmeyen bir süre için ağız içerisini
kontamine ediyor olabilir. Ancak, Blecker ve arka-
daşları hayatın birinci yılında, infekte annelerin hiç-
birinin çocuğuna infeksiyonu bulaştırmadığını izle-
mişlerdir (14). Bu da oral-oral yolun önemli bir bu-
laş yolu olmadığına işaret etmektedir. 

Hp insan dışında da diğer bazı omurgalıların
(maymun, domuz vs.) midesinde de gösterilmiştir
(5-15). Ancak, bu hayvanlar ile insanlar arasındaki
az temas göz önünde tutulduğunda Hp epidemiyo-
lojisindeki rollerinin göz ardı edilebileceği ortadadır.

PATOGENEZ

Hp infeksiyonu akut gastritten peptik ülsere, mi-
de kanseri ve lenfomasına kadar değişik klinik tab-
lolar ile karşımıza gelebilmektedir. Bu hastalık tablo-
larının mekanizmalarının anlaşılabilmesi hangi has-
tada hangi yaklaşım tarzının belirlenmesi konusunda
da önemli ölçüde yol gösterici olacaktır.

1. Helicobacter’ler midenin mikro-ortamına

adaptasyon gösterebilmiş tek bakteri türüdür (16).
Bir bakterinin mideye yerleşip kronik infeksiyon ya-
pabilmesi hem aside hem de immün yanıta direnç
gösterebilmesi ile mümkündür.

A. İmmün Yanıta Direnç

a) Gastrointestinal immün sistem, lümende yani
organizmanın dışında yerleşik mikroorganizmalara
karşı nispeten etkisizdir.

b) İmmün yanıttaki protein-protein etkileşimleri
pH’a bağımlıdır ve midenin asid ortamı uygunsuz
olabilir.

c) Bakteri kendi ürünü olan katalar aracılığı ile,
nötrofil kaynaklı serbest oksijen radikallerine karşı
dirençlidir (17).

ç) Hp endotoksini mononükleer hücreler için za-
yıf bir uyarıcıdır (18).

d) Evrimsel gelişim sırasında güçlü immün yanıt
uyaramayan Hp suşları doğal seleksiyona uğramış
olabilir.

B. Aside Direnç

a) Hp, içerdiği H+/K+ ATPaz (proton pompası)
aracılığı ile bakteri sitoplazmasına geçebilmiş H+

iyonlarını hücre dışına atabilir (19).

b) Hp, parietal hücrelerden asid salgılanmasını
inhibe eden proteinler üretir (20).

c) Hp infeksiyonu sırasında lökositlerden salgıla-
nan IL-1 asid salgısı için inhibitördür (21).

ç) Spiral şekli ve flagellaları ile nispeten asidden
fakir bölgelere doğru uzaklaşıp yerleşir. Mide mu-
kus-bikarbonat örtüsünün derinlerinde, bazen epitel
hücreleri arasında kolonize olur (22).

d) İçerdiği üreaz aracılığı ile, üre varlığında, pH:
1.5’a kadar direnç gösterebilir (23).

2. Hp mide epitel hücrelerinin membranlarına
adhesinleri aracılığı ile tutunur. Patojen suşlar daha
adheziftir.

Adhesinler

a) 63 kDa protein: Membran fosfolipidlerine
(fosfatidiletanolamin...) bağlanır (24).

b) Subünitesi hpaA geni tarafından kodlanan ad-
hesin: Siyalik asid türevi olan N-asetilnuraminillak-
toza bağlanır (25).

c) Leb kan grubu antijenine bağlanan adhesin:
Özellikle O kan grubu olanlarda belirgindir (26).

3. Mukozal hasardan bakteri kaynaklı ürünler ve
infekte bireyin immün yanıtı sorumludur.
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A. Bakteri Kaynaklı Ürünler

a) Üreaz: üreA ve üreB genlerince kodlanır. Ser-
bestçe mide sıvısına geçip üreyi amonyum ve hid-
rokside parçalar. Amonyum iyonları ise asidik intra-
sellüler vakuollerin ekspansiyonuna yol açar. Vaku-
olan toksin bu etkiyi potansiyalize eder (27). Amonyak
midede inflamasyona, atrofik değişikliklere yol aça-
bilir, proliferasyonu arttırabilir, karsinogenezi
kolaylaştırabilir, somatostatin fizyolojisini değiştire-
bilir, PNL fagositozuna direnç sağlar (28-30).
Amonyum iyonları pH’ı değiştirmeden gastrin salını-
mını arttırabilir (31). Amonyak, nötrofillerden re-
aktif oksijen metabolitlerinin salınımını arttırır (32).
HCI oksidasyonu ile hipokloröz asid oluşur, bu ise
amonyak ile birleşir, oluşan monokloramin ise güç-
lü bir gastrin uyarıcısıdır (33).

Proton pompası inhibitörleri, üreazı inhibe edip
üreaz testini yalancı negatif yapabilir.

b) Kemotaktik faktörler ve lökosit aktivatörleri
(10.5 kDa protein, <3 kDa protein, FMLP like pro-
tein): Nötrofillerdeki CD11b/CD18 glikoprotein
kompleksi epitel hücreleri üzerindeki ICAM-1’de tu-
tunur. Peptik ülser yapan suşlarda bu etki daha be-
lirgindir. Lipopolisakkarid (endotoksin): Nispeten
zayıf etkilidir (34).

c) Fosfolipaz A2: Membran fosfolipidlerini parça-
lar. Bu sırada açığa çıkan lisolesitin de sitotoksiktir.
Mide mukozasının hidrofobisitesi azalır; mukus taba-
kası incelir, depolimerizasyon ve desulfasyon
sonucu kalitesi bozulur (35).

d) Toksinler:

- 94 kDa vacA: Hücre kültürlerinde asidik vaku-
oller oluşturur. Hp suşlarının %60’ında yapılır.
vacA geninin en az iki formu vardır. Gen1 vacA ta-
şıyan suşlar vakuolan toksin yaparken, gen2 vacA
taşıyan suşlar vakuolan toksin yapamaz (36).

- 120-128 kDa toksin: cagA genince kodlanır.
Hp ile infekte bireylerin %70’inde, ülserli hastaların
ise %100’ünde bulunur (37).

Klasik toksijen suşlar (Tip 1): cagA ve 1vacA
genlerini taşır. Tip 1a ise cagA ve 2vacA genlerini
taşır. Non-toksijen (Tip 2) suşlar ise 2vacA geni ta-
şırken cagA geninden yoksundur. 

B. İnfekte Bireyin İmmün Yanıtı

a) Sitokinler: Hemen tüm sitokinlerin (IL-1, IL-6,
IL-8, TNFα, IF-γ, PAF...) yapımı artmıştır. Hp
(yüzey proteinleri, lipopolisakkarid, tüm bakteri...)
mide epitel hücrelerinde IL-8 ekspresyonunu indük-
ler. IL-8 ise nötrofiller için kemotaktikdir ve PNL’yi

ve mononükleer hücreleri sitokin yapmak için uya-
rır. Salınan sitokinler ise mide epitel hücrelerinde
IL-8 ekspresyonunu arttırır (38).

b) Hümoral yanıt: Hp ile infekte mide ve duode-
num mukozası Hp antijenlerine karşı IgG ve IgA
antikorlar üretir. Hümoral yanıt, Hp infeksiyonunu
eradike edememekle birlikte infeksiyonun gidişini,
atrofi gelişimini yavaşlatır.

Hp 58 kDa proteini, insan hsp60 ile epitop ola-
rak benzeşmekte, otoimmün yanıta yol açabilmekte-
dir (39). Hp eradikasyonundan sonra, mide mukoza-
sında mononükleer hücrelerin persistansından oto-
immünite sorumlu olabilir.

c) T lenfositleri: Mononükleer hücre infiltrasyo-
nunun büyük bölümünü T lenfositleri oluşturur.
Bunların da çoğu “helper” T lenfositleridir. “Killer”
ve “supressor” T lenfositleri ise epitele yakın bölge-
lerde daha sıktır. NK T lenfositleri de artmıştır.

ç) Makrofaj, monosit ve nötrofiller: Proteolitik
enzimler ve reaktif oksijen metabolitleri (ROM) sal-
gılarlar. Bunlar mukusu parçalar, doku hasarı oluş-
turur, N-nitroso bileşiklerinin oluşumunu kolaylaştı-
rır (40,41). Gastritli mukozadan antioksidanların (C
ve E vitamini) sekresyonunun azalmış olması, bu
olumsuz etkileri potansiyalize eder.

4. Hp infeksiyonu hormonal yanıtta ve mide
asid sekresyonunda değişikliklere yol açar.

A. Hormonal Disregülasyon

a) Gastrin: Hp infeksiyonu bazal ve uyarılmış
gastrin düzeyini arttırır (42,43). Bu artış G17 dü-
zeylerinde daha belirgindir. Normalde mide lüme-
nindeki asid, pepton ile uyarılmış gastrin yanıtını,
somatostatin aracılığı ile inhibe eder. İnfekte birey-
lerde bu refleks inhibisyon da azalmıştır (44). Üreaz
etkisi ile açığa çıkan amonyak ve metabolitleri; IL-
1, IL-2, TNF-α, IF-γ, LTC4, LTD4, lenfokinler ve
monokinler gastrin salınımını arttırır.

Paryetal hücrelerin gastrine duyarlılığı ise değiş-
mez.

b) Somatostatin: Parakrin etkili bir hormondur.
Korpusta asid salınımını, antrumda ise gastrin salı-
nımını inhibe eder. Hp ile infekte antral mukozada
somatostatin konsantrasyonu ve D hücre densitesi
azalmıştır (46).

B. Asid Salınımındaki Değişiklikler

Duodenal ülserlerin (DÜ) pek çoğunda “bazal
asid output”u (BAO) artmıştır. Hastaların en azın-
dan bir kısmında paryetal hücre kitlesindeki artışa
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paralel olarak “maksimal asid output” (MAO) artmış
olarak bulunur. Bu durum, Hp infeksiyonu zeminin
de artmış gastrinin trofik etkisi ile ilgili olabilir. Yine
yemek yemekle salınan asid miktarı artmış, artan
luminal asid ile salgının inhibisyonu azalmıştır. Yine
mide gerilmesine ve duodenal yağ varlığına refleks
yanıt olarak normalde gelişen asid inhibisyonu da
azalmıştır. Tüm bunlar, DÜ hastalarında asid salını-
mının inhibisyonunda jeneralize bir defektin varlığı-
na işaret etmektedir. Bu jeneralize defektten soma-
tostatin eksikliği sorumlu olabilir.

DÜ hastalarında, Hp eradikasyonu, BAO’yu or-
talama %60 oranında azaltmakta, bazal ve uyarıl-
mış gastrin yanıtını normale döndürmektedir (47).

Akut Hp infeksiyonu ise asid sekresyonunda
azalmaya yol açmaktadır. Bu durum, Hp’den salı-
nan asid supresan faktörlere bağlı olabileceği gibi,
akut inflamasyon sırasında salınan sitokinler (IL-1...)
ile de ilgili olabilir (20,48).

Hp gastriti zemininde zamanla atrofi, paryetal
hücre kitlesinde azalma, hipo/aklorhidri gelişebilir.

5. Hp İnfeksiyonu ve Hastalık

A. Gastrit

Hp infeksiyonu hemen daima histolojik gastrit
ile beraberdir ve gastritin en sık sebebidir (16). Bak-
teri kaynaklı ürünler ve gelişen immünolojik ve inf-
lamatuvar yanıt gastritten sorumludur.

B. Duodenal Ülser

DÜ hastalığının en sık sebebi Hp infeksiyonu-
dur. Hp infeksiyonu mideden asid salgılanmasını
arttırmakta, duodenuma daha fazla asid geçebil-
mekte, bu ise duodenal mukozada gastrik metapla-
ziye, yani Hp için uygun bir kolonizasyon barınağı-
na yol açabilmektedir. Gastrik metaplazi odağının
inflamasyonu, erozyon ve ülser ile sonuçlanabilmek-
tedir.

C. Mide Ülseri

Mide ülseri (MÜ) hastalığının en önde gelen se-
bebi Hp infeksiyonudur. MÜ hastalarında gastrik
inflamasyon daha yaygındır, atrofi daha belirgindir
yani mukoza daha ağır hastadır ve genellikle daha
az asid salgılarlar. Bu ağır hastalıklı mukozada özel-
likle antrum-korpus sınırı gibi instabl mukozal geçiş
bölgeleri ülser gelişimi için uygun zemini oluşturur.
Ayrıca, mide küçük kurvaturu end-arterlerce beslen-
mektedir ve bu arterler Hp infeksiyonu zemininde
artan PAF etkisi ile kolaylıkla tromboze olup tıkana-
bilirler ve ülser gelişimine yol açabilirler (49).

Ç. MALT Lenfoması

Kronik infeksiyon zemininde sürekli lenfosit ak-
tivasyonu malign proliferasyon ile neticelenebilir
(50).

D. Mide Kanseri

Devam eden inflamasyon, bakteri ve immün ya-
nıt kaynaklı ürünlerin (amonyak, reaktif oksijen me-
tabolitleri...) proliferatif etkileri, azalmış askorbik
asid sekresyonu, gelişen atrofi zemininde azalmış
asid sekresyonu, bakteriyel aşırı gelişim ve artmış
nitrozamin bileşikleri yapımı karsinogenez ile neti-
celenebilir (51).

E. Halihazırda, Hp nasıl oluyorda farklı hastalık
tablolarına yol açabiliyor bilinmemektedir.

a) Toksikojen suşlar, non-toksikojen suşlara göre
daha sık peptik ülser veya mide kanserine yol aç-
maktadır (37,52).

b) O kan grubu non-sekretörlerde DÜ, A kan
grubu olanlarda ise mide kanseri daha sık gelişmek-
tedir. Sekretörler, kan grubu maddelerini tüm vücut
sekresyonları ile salgılarlar. Salgılanan kan grubu
antijenleri bakteriye bağlanıp adhezivitesini azaltabi-
lir.

c) Hp ile infekte mukozada yüzey epitel hücrele-
re HLA antijenlerini eksprese eder, lenfositlere anti-
jenleri sunabilir,  IL-8 de dahil olmak üzere birtakım
sitokinler salgılarlar. Dolayısı ile HLA farklılıkları,
değişik düzeylerde immün aktivasyon ile neticelene-
bilir. Bir çalışmada, atrofi gelişenlerde HLA-DQ(B)5
doku grubu daha sık bulunmuştur (53).

ç) Çevresel faktörler önemli rol oynayabilir. Si-
gara içenlerde DÜ ve mide kanseri daha sık görül-
mektedir. Yine infeksiyon beş yaşından daha erken
edinilecek olur ve diyette tuzdan zengin, antioksi-
danlardan fakir ise gastrik atrofi gelişme olasılığı
artmaktadır. DÜ hastaları ise genellikle atrofisiz,
korpusu ve asid salgılama kapasitesi korunmuş, ant-
ral predominan gastritli hastalardır. MÜ hastaların
da orta derecede multifokal, mide kanseri hastala-
rında ise ağır atrofi söz konusudur.

d) MÜ hastalarında duodeno-gastrik reflü sık gö-
rülen bir bulgudur (54). Normal mide mukozasından
salgılanan tripsin inhibitö ile mukoza reflü içeriğinin
proteolitik etkisinden korunur. MÜ’lü hastalarda ise
tripsin inhibitörü salgısı azalmıştır (55).

Tüm bu gelişmelere rağmen, Hp infeksiyonun
epidemiyoloji ve patogenezinde pek çok bilemediği-
miz yön açıklanmayı beklemektedir. Ancak, böylece
daha rasyonel hasta ve tedavi yaklaşımları mümkün
olabilecektir.
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