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Infekce Helicobacter pylori patří celosvětově mezi nejčastější infekce
vůbec, a to i přes skutečnost, že ve
vyspělých zemích prevalence této
infekce trvale klesá. Přes veškerý
výzkumný pokrok, shromážděné poznatky a informace (na PubMed evidováno více než 27 000 publikací),
nebylo s výjimkou vředové choroby
dosaženo plné shody v otázce indikací
k eradikační léčbě. Až dosud bylo
uveřejněno více než tisíc různých terapeutických schémat, žádné z nich
však není optimální. Nejčastěji se
doporučuje a používá trojkombinační
léčba – inhibitor protonové pumpy
a dvě antibiotika na 1–2 týdny (amoxicilin, makrolid, nitroimidazol nebo chinolon), další možností je „klasická“
duální léčba inhibitorem protonové
pumpy s amoxicilinem (ve vyšší dávce
a/nebo po delší dobu: 2–4 týdny)
nebo ranitidin-bismut-citrát se dvěma
antibiotiky (na 1–2 týdny). V případě
selhání eradikace je k druhému terapeutickému pokusu většinou doporučována čtyřkombinace (inhibitor protonové pumpy, koloidní vizmut, amoxicilin a tetracyklin na 2–4 týdny). Přesto se u části nemocných (∼ 5–30 %)
úspěšné eradikace nedosáhne ani po
opakovaných pokusech. Nejčastější
příčinou neúspěchu je nedostatečná
compliance pacienta, problémem je
také narůstající rezistence Helicobacter pylori vůči klaritromycinu a metronidazolu [1–4,7,8,12]. V České republice navíc v současné době není dostupný koloidní vizmut ani ranitidin-bismut-citrát, tetracyklin je možno získat
pouze po přípravě magistraliter. Ze
všech výše uvedených důvodů považu-
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jeme za nezbytné, aby již po prvním
selhání eradikační léčby byl Helicobacter pylori kultivován a byla stanovena
jeho citlivost na antibiotika. Je třeba
připomenout, že indikaci k eradikační
léčbě je samozřejmě třeba pečlivě
zvažovat, paušální eradikace jsou minulostí, neindikovaná terapie může
pacienta dokonce poškodit. Při volbě
eradikačního schématu – není-li nemocný alergický na penicilinová antibiotika – je vhodné vždy volit amoxicilin, protože Helicobacter pylori je
vůči tomuto antibiotiku 100% citlivý.
Novinkou v eradikační léčbě Helicobacter pylori je tzv. sekvenční terapie. Představuje léčbu inhibitory
protonové pumpy s amoxicilinem na
3–5 dní, na kterou bezprostředně
naváže podávání inhibitoru protonové
pumpy s jinými dvěma antibiotiky
(makrolid a nitroimidazol) na dalších
3–5 dnů.
Tato nová koncepce vzešla z prací
italských autorů. De Francesco et al
[5,6] porovnávali standardní trojkombinační léčbu se sekvenční léčbou
rabeprazol + amoxicilin (na pět dní)
a rabeprazol + klaritromycin a tinidazol (na dalších pět dní) u 90, resp.
342 pacientů. Sekvenční léčba byla
signifikantně úspěšnější: eradikace
bylo dosaženo v 95,5 % (intention-totreat), resp. 97,7 % (per protocol analyses) ve srovnání se standardní trojkombinační léčbou (eradikace 80,7 %,
resp. 82,3 %). Nezávislými rizikovými
faktory pro selhání eradikační terapie
bylo kouření a nepřítomnost CagA
genu [6]. Scaccianoce et al [15] podávali ve studii s 231 nemocnými sekvenční léčbu esomeprazol s amoxici-

linem pět dní a poté esomeprazol
s klaritromycinem a tinidazolem dalších pět dní. Při standardní trojkombinační léčbě byl podáván esomeprazol
s klaritromycinem a amoxicilinem
sedm nebo deset dní. Sekvenční léčba byla účinnější (eradikace 97,1 %)
ve srovnání s oběma variantami standardní trojkombinační terapie (eradikace 75,7 a 77,9 %). Podobné výsledky získali i Vaira et al [18] ve studii se
300 pacienty (s pantoprazolem, amoxicilinem, klaritromycinem a tinidazolem). Rozdíl se ukázal zejména významný u osob s kmeny Helicobacter
pylori rezistentními na klaritromycin,
u této podskupiny byla eradikační
úspěšnost sekvenční léčby 89 %,
zatímco u standardní trojkombinační
léčby pouze 29 % [18]. Závěry prací
italských autorů byly následně podpořeny obdobnými výsledky dalších
studií [14,17,20].
Je otázkou, jaký inhibitor protonové pumpy v kombinaci s jakými antibiotiky bude nejvhodnější. Marshall
[13] k sekvenční léčbě doporučuje pro
první fázi pantoprazol (40 mg 2krát
denně) a amoxicilin (1 g 2krát denně)
na pět dní a poté na dalších pět dní
pantoprazol (40 mg 2krát denně), klaritromycin (500 mg 2krát denně)
a tinidazol (500 mg 2krát denně).
Byly publikovány již první metaanalýzy dosud uveřejněných studií se
sekvenční léčbou Helicobacter pylori
[10,16]. Z analýzy celkem 10 [10],
resp. 11 studií [16] s celkovým počtem
více než 2 700 pacientů vyplývá, že
sekvenční léčba má vyšší eradikační
úspěšnost ve srovnání se standardní
trojkombinační léčbou.
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Přes povzbudivé zprávy z literatury
někteří autoři zůstávají prozatím
zdrženliví [9,11]. Vakil [19] přirovnává
sekvenční léčbu Helicobacter pylori
k „novému vínu ve starých lahvích“.
Jeho editorial však vyznívá spíše jako
„kyselé hrozny“ (byť je sám spoluautorem jedné ze studií).
Z dosavadních poznatků vyplývá,
že sekvenční léčba ve srovnání
s dosavadní standardní terapií je účinnější (zhruba o 10–20 %), překonává
problémy narůstající antibiotické rezistence (zejména na makrolidová antibiotika) a není spojena s nežádoucími
vedlejšími účinky protrahované trojnebo čtyřkombinační léčby. Adherence k terapii je u sekvenční léčby lepší
a motivace pacientů je snazší
[5,6,13]. Z farmakoekonomického
hlediska jsou finanční náklady na léky
obou postupů srovnatelné, ve výše
uvedených souvislostech však sekvenční terapie vychází ekonomicky
příznivěji.
Proč je sekvenční léčba účinnější
než dosavadní „standardní“ terapie,
není dosud plně objasněno. Zdá se, že
jedním z vysvětlení by mohla být bakteriální denzita Helicobacter pylori
v žaludku. Z dřívějších studií vyplývá,
že vysoká denzita bakterií v žaludečním hlenu snižuje eradikační úspěšnost klasické trojkombinační terapie.
První fáze sekvenční léčby sníží bakteriální denzitu, a zvýší tak eradikační
efekt druhé fáze sekvenční terapie
[15]. Léčba přitom musí postihnout
jak bakterie žijící v nízkém pH (na
povrchu žaludeční sliznice), tak i bakterie žijící v neutrálním pH (ve
žlázkách žaludečního antra), terapie
musí tedy působit i na pomalu rostoucí bakterie (které jsou na amoxicilin
méně citlivé). Snížení denzity bakterií
první fází sekvenční léčby vede ke
snížení rizika náhodných mutací zodpovědných za rezistenci ke klaritromycinu (ribozom S23) a metronidazolu
(gen rdxA), tím se zvyšuje citlivost na
antibiotika druhé fáze, a tedy i účinnost eradikační terapie [13].
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Řada otázek dosud zůstává nezodpovězených. Není zcela jasné, zda
generika budou stejně účinná jako
originální molekuly. Bude třeba ověřit,
které z navržených schémat sekvenční
léčby je nejvhodnější, zda postačí
délka terapie 3 + 3 dny, nebo zda
bude vhodnější sekvenční léčbu standardně podávat 5 + 5 dní. Bude třeba
ověřit také dlouhodobou efektivitu
tohoto nového postupu a sledovat vliv
na „mikrobiom“ Helicobacter pylori.
Závěrem je možno konstatovat, že
sekvenční eradikační léčba Helicobacter pylori se zdá být významným
pokrokem v terapii této infekce. S trochou nadsázky bychom mohli napsat,
že je prvním (a dosud jediným) zásadním pokrokem od klasických prací
Bayerdörffera (1993–1995). Při vyšší
účinnosti je nutně výhodnější tím, že
redukuje potřebu následných vyšetření, návštěv u lékaře a nákladů za
druhý nebo další eradikační pokus. Je
otázkou, zda již nyní můžeme konstatovat, že sekvenční léčba Helicobacter
pylori je terapií první řady (tj. první
volby u všech nemocných), a upravit
tak dosavadní doporučené postupy.
Práce vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MZO 00179906.
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