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GiRiŞ VE AMAÇ 

Peptik ülser etyopatogenezi bugüne kadar kesin aydınlatılmış değildir. Son 

yıllarda Helicobacter veya Campylobacter Pylori olarak isimlendirilen bir bakterinin 

diğer faktörlerle birlikte hastalığın etyopatogenezinde rol oynayabileceği ileri 

sürelmektedir. Spiral şeklinde olan bu mikroorganizma, ülseri olan ve ülsere bağlı 

olmayan dispepsi vak'alarının yarıdan fazlasında mide antrumunda kolonizasyon 

yapmaktadır. Bu organizma ile, çoğu zaman histolojik gastrit bulguları bir arada 

bulunmaktadır. Helicobacter Pylori (H.P) acaba patojen bir bakterimldlr? Bu konuda 

bir çok araştırma yapılmıştır. H.P'nin mide ve duodenum mukozası üzerinde agressif 

etkisini destekleyen çalışmalar vardır. Peptik ülser ve kronik monspesifik gastiris H.P 

ile birliktedir(1•7). Sağlıklı gönüllülerin midesine H.P inokülasyonu yapıldığından bir 

süre sonra kronik aktif gastritis gelişmesine neden olmuştur. Yine aynı kişilere 

antibakteriyel ajanların verilmesiyle H.P popülasyonu azaltılmış ve buna paralel 

olarak gastrit'in histopatolojik bulgularında gerileme gözlenmiştir. Bu bulgular peptik 

ülser ve kronik nonspesifik gastrit etyopatogenezinde H.P'nin de rolü olduğunu 

düşündürmektedir(S). 

Daha önce bölgemizde bu konuda bir çalışma yapılmaması, bizi konuyla ilgili 

olarak araştırma yapmaya sevketti. Bölgemizdeki duodenal ülserli hastalar tespit 

edilerek, bunlarda H.P'nin görülme sıklığını saptamaya çalıştık. 
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GENEL BiLGiLER 

PEPTIK ÜLSER HASTALIĞI 

Tanım: 

Peptik ülser, gastrolntestinal kanalda asit ve pepsin içeren mide suyu ile temasa 

gelebilen herhangi bir yerde mukozadan başlayan en az muskularis mukozayı da !çine 

alan sınırları belirgin doku kaybıdır. Peptik ülser'in görüldüğü başlıca yerler; 1) 

Mide, 2) Duodenum, 3) Özofagus alt ucu, 4) lleum-Meckel divertikülü içinde veya 

yakınında, 5) Anastamozlu mide ameliyatlarından sonra anastomoz yerinde veya 

distalindeki barsakta. 

Ülser semptomları iki şekilde kendini gösterir; 

1) Akut Ülser: Semptomları nisbeten şiddetli olup ani başlar ve kısa sürer. 

Yerinde çok az fibrotik doku bırakarak iyileşir. Stres ülseri deyimi ile eş alamlıdır. 

2) Kronik Ülser : Semptomları yavaş başlar ve kronik bir seylr gösterir. 

iyileşirken tabanında ve çevresinde aşırı bağ dokusu teşekkül ettiğinden yerinde 

fibrotik nedbe dokusu bırakır. 

Mide urlarının nekroz ve peptik dijesyonu ile oluşan yaralara 'Malign Ülser" 

denir(9). 

Mide ve duodenum'un peptik ülserleri, aralarında yorumlanması gereken bazı 

farklılıklar olmasına rağmen, kolaylık açısından birlikte tartışılacaktır. 

lnsidans : 

Peptik ülserler en sık görülen morbidite nedenleri arasında yer almalarına 

rağmen, seyrek olarak ölüme yol açarlar. Otopsilerdeki nedbe dokularından elde edilen 

kanıya göre erkeklerin en az 1/4'ünde, kadınların ise 1/6'sında, yaşamlarının herhangi 

bir döneminde peptik ülser gelişmesine rağmen, bU-nıarın pek azı (%5-1 O) 

semptomatik hale gelir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalığın insidansında 

azalma görülmektedir. Duodenun ülserlerine, mide ülserlerinden daha sık rastlanır. 

Erkeklerde doudenum ülse·rıerine rastlanma sıklığı daha yüksektir, mide ülseri 

lnsidansı ise her iki cinste eşit orandadır(1 O). 

Patogenez : 

Peptık ülser'in asit-pepsin salgısı ile mukozanın koruyucu mekanizmaları 
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arasındaki dengenin bozulması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Herhangi bir hastada 

bu konuya ilişkin mekanizmalar birçok faktöre bağlı olabilir ve peptik ülseri olan 

çeşitli hastalarda bu olay kesinlik kazanır. Ouodenum ülserli hasatlarda Hidroklorik 

asit (HCI) salgısının bazal ve maksimal düzeyleri yüksek olma eğilimindedir, ancak 

normal kontrollerle önemli ölçüde karışıklık gösterir. Mide ülserli hastalarda normal, 

hatta düşük seviyede asit salgısı mevcuttur. Duodenum ülserli hastalarda bazan serum 

gastrin düzeyleri normal sınırlarda iken, proteinli bir yemekten sonra aşırı derecede 

yükselmeye eğilim gösterir. Artan gastrin veya pentagastrin dozlarına karşılık olarak 

asit cevabının da artmaya eğilim göstermesi, büyük olasılıkla midenin paryetal 

h Derelerinin sayısal çokluğu ile illşkllidir( 1 O}. 

Peptik ülserli hastaların bir kısmında genetik faktörlerin önemi oldu{ıu ileri 

sürelmek1edir. Duodenum ülserli hastaların birinci derecedeki akrabalarında ülser 

insindansı fazladır ve yüksek serum pepsinojen ı düzeyleriyle yakın bir ilişki gözlenir. 

Bu, dominant bir özellik gösterir ve total esas hücre (Chlef Cell) kütlesini yansıtabillr. 

Sıfır grubu kan, HLA~B5 ve peptik ülser arasında zayıf bir ilişki vardır(10}. 

Peptik ülser ile sigara arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu durum büyük 

olasılıkla, duodenum ülserlerinde pankreastan bikarbonat salınımının azalmasına, mide 

ülserinde ise pilor sfinkter tonüs0nün azalması sonucu oluşan safra reflüsüne bağlıdır. 

Ayrıca üremi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, alkolik siroz, hiperparatiroidi 

(hiperkalsemi), mastositoz (histamin), Horton'un Sefaljisi ve Polisitemia Vera gibi 

bazı sistemik hastalıklarda peptik ülser insidansı yüksektir. 

Non-steroid anti intlamatuvar ilaçların midede yüzeye! mukoza erozyonlarına 

neden olduğu iyi bilinmesine karşılık, bu ilaçların ve glikokortikoidlerin kronik peptik 

ülserlerin patogenezindeki rolü tartışmalıdır. Psikolojik faktörlerin rolü açıklığa 

kavuşmamıştır. Emosyonel değişiklikler mide salgısını arttırabilir(11 ). 

Son yıllarda duodenum ya da gastrik ülser hastalarından alınan antrum 

biyopsilerinin büyük çoğunluğunda, bir bakteri olan H.P'ye rastlandığı ve bu 

mikroorganizmanın peptik oıser etyopatogenezinde önemli roıonon olduğu 

düşünülmektedir. 

Klinik Belirti ve Bulgular : 

Peptfk ülserin klasik belirtisi, gıda ve antasld alımı ile düzelen epigastrik 
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ağrıdır. Ağrı, sıklıkla sancı veya yanma şeklinde tanımlanır ve •tipik olarak yemekten 

1~3 saat sonra meydana gelir. Ağrı, midenin boşalmasıyla ilişkilidir ve büyük 

olasılıkla, sürekli olarak salgılanan mide asidinin tamponlanamayarak ülserdeki sinir 

uçlarını doğrudan doğruya veya bir başka inanışa göre spazm meydana getirerek 

uyarması sonucu ortaya çıkar. Bu ağrı bazen haftalarca süren nöbetler hallnde gelmeye 

eğilimlidir ve bunu izleyen değişik sürell dönemler! görülür. Peptik ülser a?,rısı 

yerleşlm, karakter ve gıda ile ilişki açısından atipik olablllr. Radyolojlk veya 

endoskopik olarak gösterilen aktif bir peptik ülserde ağrı bulunmayabil!r. 

Peptik ülser hastalarında, ağrıya ek olarak dispepsl başlığı altında toplanabilen, 

şfşkinlik, bulantı, iştahsızlık, aşırı ge(Jfrme, epigastrlk huzursuzluk gibi bellrtiler 

bulunabilir. Hastaların, pepik ülserlerin kompllkasyonları~dan birisi ile başvurmaları 

hiç de seyrek değildir. 

Komplikasyonsuz vakalarda fizik muayene nadir0n peptlk ülser hastalı(Jının 

tanısında yardımcı olur. En sık rastlanan bulgu, orta şiddette epigastrik 

duyarlılıktır(11 ). 

Komplikasyonlar 

Peptik ülser hastalağrnda komplikasyonlar hiç de seyrek de(Jlldir. Ülser tamsı 

konmuş hastaların en az üçte birinde, hastalık süreci içinde bu komplikasyonlardan bir 

ya da bazen birden fazlasının ortaya çıkabileceği bildfrHmiştir. Peptik ülser 

hastalığında görülen başlıca komplikasyonlar şunlardır: 

1) Kanama, 2) Perforasyon, 3) Penetrasyon, 4) Obstrüksiyon. 

Tanı: 

Peptik ülserin tanısı, en sık üst gastrointestinal sistemin endoskopik olarak 

incelenmesiyle konur. Bununla beraber bu imkanın bulunmadığı şartlarda, üst 

gastrointestinal sistemin radyolojik olarak incelenmesiyle vakaların çoğunda lanı 

konabilir. Radyo/ojik olarak bening ülser saptandı(Jı zaman, mide ülserlerinde bunun 

malign olmadı(Jının kanıtlanması gereklidir. Bunun için bir takım yardımcı bulgular 

yanında kesin tanı, yalnızca ülserin endoskopik olarak görülmesi ve doğrudan do(Jruya 

lezyonlardan alınacak biyopsi ile konabilir. Bazı hekimler bu yaklaşımı sitolojik 

inceleme ile tamamlarlar. 
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Radyolojik veya endoskopik incelemelerle peptik ülser tanısı konan vakaların bir 

kısmında, bu lezyonların patogenezinin karanlık olması nedeniyle, başka incelemelere 

de gereksinim duyulur. Örneğin bir gastinomanm ayırıcı tamsı yapılması gerekir. 

Bunun yanında peptik ülseri taklit eden fonksiyonel dispepsi, midenin malign ülseri, 

miyokard infaktüsü, plôrezi, perikardit, özofajit, ko!esistit, pankreatit, Hiatus hamisi, 

spastik kolon, gastrilis, duodenltis, pankreas kanseri, crohn hastalığı, paraziter 

hastalıklar, lskemik barsak hastalıklar, ep!gastrlk hernla gibi durumlardan ayırd 

edilmesi gerekir(9, 1 O). 

Tedavi : 

Günümüzde peptlk ülserin tedavisinde üç önemli adım vardır : 

1) Diet, 

2) Medikal tedavi, 

3) Cerrahi tedavi. 

Diet : 

Hasta kendisinde rahatsızlık yaratan yiyecek ve içeceklerden sakınmalıdır. 

Dietteki kalsiyumun yemek aralarında rebound hiperasiditeye yol açtığı bilinmektedir. 

Süt, asit sekrosyonunu stimüle ettiğinden, hasta aşırı süt içmekten sakınmalıdır. 

Sigara, kahve, çay ve kolalı içecekler yasaklanmalıdır. 

ilaç Tedavisi : 

Peptlk ülserde kullanılan ilaçlar Tablo 1'de gösterilmişt1r{9,l1•14). 

HELICOBACTER PYLORI 

Helicobacter Pylori, gram negatif, Spiral, ~sH şeklinde, 4·6 tane kılıflı 

flagellası olan ve gastrik epitele güçlü afinitesi bulunan bir bakteridir. Memeli 

midesinde ilk spiral bakteri varlığı 1886 yılında sıçan midesinde, 1906(15) yılında 

insan mide kanseri olgularından alınan gastrektomi spesmenlerinde gösterilmiştir. 

1924(rn) yılında ise insanda endojenez gastrik üreaz aktivıtesi varlığı ve 1938, 

1940, 1975( 11) yıllarında sp!roket tipi mekroorganizmanın varlığı gösterilmiş, 

ancak bu verilerin gastrik patolojllerle Uişk!si gösterıımemlş, kontamlnasyon olduğu 
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düşünülmüştür. 1983 yılında Warren ve Marshall(17) tarafından insan midesinden 

izole edilip tanımlanması ve kültürde üretilmesi ile insan midesine ait bir organizma 

olduğu gösterilmiştir. 1983'de Warren ve Marshall tanımladıkları bakteriyi 

Campylobacter Pyloridis olarak isimlendirdiler. Ancak 1990 yrlı başlarında diğer 

Compylobacter türlerinden mikrobiyolojik özellikleri açısından farklı olduğu için adı 

Hellcobacter Py!ori olarak değ!ştirilmiştir. 

Tablo 1: Peptik Ülser Tedavisinde Ku!!anılan ilaçlar 
ILACIN AD! ETKi MEKANiZMALAR! 
ANTiASiTLER Parletal hücrelerden salgı la nan asidi nötralize ederler, 
(Allmunyum Hidroksit Pepsin! lnaktlve ederek ve safra aslılerlnl baQlayarak 
Kalsiyum Karbonat dolaylı olarak mukoza bariyerinin korunmasında da rol 
Magaldrat, oynarlar. Peptik ülser tedavisinde 4-6 haftalık tedavi 
S odvu m b lkarb o na t) sonucu % 35-40'1ık iyileştirme saQlarlar. 

H 2 REPTÖR ANTAGONISTLEF Parletal hücreden asld yapımını bloka ederek 24 saaı 
(Clmetidlne, Rantidlne, boyunca çeşitli süreler içinde mide ve lumlnal anasldlteyl 

Famotldlne, Nizaıldine). saQlarlar. 4-6 haftalık tedavi sonucu % 60-90'lık 

iy lleştlrme sa~lar 
Bir benzimidazol ıorevı olan omepazole H+ıK -,-APT ase'si 

OrvERAZOlE inhlbe ederek parletal hücreden asld salımını bloke eder. 
GDnde 20-40 mg. dozlarında 8 haftalık tedavi sonucu 
% 1 00'e varan oranda bir iyileşme saQlarlar. 

MUSKARINIK RESEPTÖR Parletal hücrede bulunan aseıil kolin reseptörlerini 
ANTAGONISTI.ERI bloke ederler. Prenzepin özelikle M reseptörleri 
( Prenzepln) bloke eder. 

Özellikle PGEz ve PGI serisi prostoglandlnler gastrlk asld 
PROSTOGLANDINLER sekresyonu inhlbe etmekte ve düşük dozlarda hücre 

korumasını sa~lamaktadı rlar 

Endojen prostoglandin yapımını artırarak ve 
SUCRALFATE prostoglandinlere baQlı olmayan gasırlk mukOs 
(S ukroz oktosulfatln sekresyonunu stümü le ederek etkisini gösierirler. ilaç 
allmlnyum tuzudur). asldik ortamda ülser tabanına baQlanır. Üİser kraterini 

asld, pepsin ve safranın auto!lzinden korur. 

KOLOiDAL BiZMUT Asld pH'da proteinlerle şelasyon yaparak ülser üzerinde 
( T rlp otass I um dicltrato bir tabaka oluşturur. Ülser tabanını asit ortama karşı 
blsmulhate -TDB) korumaktadır. Ayrıca Helicobacter Pylorl üzerine 

bakterlsidal etkisi vardır. 

Meyan KOKunoeıı.ı gıycyrıcnızıc asıoın nıoroıızın □ en eı □ e 

CARBENOXOLONE-Na+ edilir. Mide mukusunun yapısını n □ rmalleştlrlr. Mukus 
sekresyonunu artırır, mide suyunun pepıik aktivitosinl 
azaltır. Yüzeyel mukus tabakasının kalınlıQını artırır. 
Mide mukoza hücrelerinin yarı ömrünü artırır. 

PROOLUMIDE 
Gastrin antagonlstldlr. Parletal hücredeki gastrin 
reseotörlerlni bloke eder. 

TRIM!PRAMINE 
Trlsikllk antldepresandı r. Asit sekresyonu n u muhtemelen 

(Surmantll) 
antlkolinerjlk ve H 2reseptör antagonistik etkisi ile lnhibe 
etmek tedl r. 
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EPIDEMIYOLOJlSI 

Bakterinin coğ rafik ve sosyal paterni fekal-o ral, oral-oral ve endoskopi yolu ile 

insandan insana geçtiğini göstermektedir. Spiral formları suda en az 1 hafta 

yaşayabilmektedir. Kokoid formları ise yine su da 1 yıl kadar yaşayabilmektedir. Ancak 

insanlara direkt patojen etki göstermemektedir. 

Bakteri, dünyada yaygın olarak tüm insan topluluklarında bulunmaktadı r(2). 

Gelişmiş ülkelerde çocukluk yaş grubunda düşük oranda bulunur ve yaş !le paralel 

olarak sıklığı artar. 50 yaş grubunda %50 oranında He!icobacter Pylori pozitlftir(15). 

Gelişmekte olan ülkelerde ise çocukluk çağından itibaren yüksek oranda bulunur(18). 

Enfeksiyonun kaynağı bilinmemektedir. Sanitasyon şartlarının yeterli olmadığı, 

men tal motorretarde çocukların, yaşlıların toplu yaşadığı bakım evlerinde yüksek 

oranda görülmektedir. Ayrıca aile içi geçişte yaygındır. 

Şimdiye kadar edilinel bigifer, geçişin insandan insana şeklinde olduğudur. 

Çevreden insana geçiş yol/arı açığa kavuşmamıştır. 

MIKROBIYOLOJ/K ÖZELLlKLERI 

Helicobacter Pylorinin doğal üreme yeri gastrik mukustur. Kolonizasyonun 2 

önemli karakteristiği mevcuttur. Bunlardan birisi bakteri morfolojisinin heliks veya 

spiral şeklinde olması diğeri ise mikroaerofilik ortamda üreyebilmesidir. 

Mikroorganizmalar gastrik mukozada gastrik kript ve intersellüler birleşme 

yerlerinde toplanırlar ve genel dağılım yama şeklindedir. Bakterilerin bu bölgelerde 

birikmesinin nedeni bakterinin yaşaması için gerekli şartların bu bölgelerde yeterli 

olmasıdır. Bunlardan en önemllsl üredir. Helicobacter Pylori yüksek oranda üreaz 

enzim aktivitesine sahiptir. Helicobacter Pyloriye ait olan üreaz çevredeki üreyi 

amonyağa parçalar, oluşan amonyak bakterinin çevresinde yaşaması için gerekli alkalen 

ortamı sağlar. He!icobact~r Pylorinin enzim ve toksinlerinden biris! de musinolitik 

proteazdır. Musinolitik proteazın mide duvarındaki mukus bikarbonat bariyerini 

zayıflatıcı rolü mevcuttur. Bu etkisi de mukus-bikarbonat bariyerinin altındaki 

mukozanın asit ve pepsin tarafından zedelenmesinde rol oynar(2). 

TEŞHiS 

Histoloji : Helicobacter Py/ori enfeksiyonu teşhisinde histolojik tetkik standart 
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yaklaşımdır. Mikroorganizma mukus tabakası ile yüzeyel epitel arasında bulunur(2). 

Endoskopik biyopsinin en az 2 yerden alınması gerekir. Çünkü Helicobacter Pylori 

gastritisi yamalı şekilde dağılım gösterir. Preparatlar Hemotoxilen-Eozin ve Giemsa ile 

boyanabilirse de Warting-Starry gümüşleme boyası ile yapılır(2, 17, 19). Endoskopi 

esnasında mukozasının makroskopik görünümünün Helicobacter Pylori açısından değeri 

yoktur. Tamamen normal mukoza! görünümünden büyük ülserasyona kadar değişen 

mikroskobik farklılıklar gösterir. Histolojlk tanının sensitivite ve spesislfitesi 

%85-100 oranı ndadrr(2). 

Kültür: Hellcobacter Pylori enfeksiyonun tanısını kesinleştlrebllmek için kültür 

mutlaka gereklidir. Mikroorganizma 37°C'de nemli mlkroaerofillk ortamda 

üretilebilir. Kültür vasatı olarak, çikolata agarı veya Sklrrow'un selektif ortamı, 

kalp-beyin infizyon agarı kullanılabilir. lnkubasyondan sonra 5 ile 7 gün içinde üreme 

olur. Kültürün sensitivitesi %50-90, spesifitesi %100'dür. Mikroorganizmanın 

tanımlanması için boyama ve enzimatik tayinler yapılarak gram (·), oksidaz (+) 

kotalaz (+) olduğu gösterilmelidir. 

lnvitro antibiyotik sensitivite çalışmaları mikroorganizmanın Trimetoprin

Sulfametoksazol, Vankomisin ve nalidiksik aside rezistan olduğunu göstermiştir{2). 

üreaz Testleri : Helicobacter Pylorinin üreaz meydana getirme özelliğinden 

teşhiste 2 şekilde yararlanılmaktadır. Bunlardan birincisi endoskopik spesmene 

uygulanan Ureaz testleri, diğeri c13 veya c14 solunum testleridir. 

üreaz testinde biyopsi spesmeni, içinde üre ve pH indikatörü bulunan test 

ortamına konulur. Konulan parçada H.Pylori mevcut ise ona alt üreaz ortamdaki üreyi 

parçalayarak amonyağa dönüştürür ve test ortamının pH'ı alkalenleşir, indikatörün 

rengi sarıdan kırmızıya dönüşür. Genellikle reaksiyon inkubasyonu takiben 30 dk. 

içinde görülür. 3 saatten sonra görülen reaksiyonlar yanlış sonuç verebilir. Sensitivite 

ve Spesifitesi %65-95'dir(2). 

Solunum testlerinde karbon atomu işaretli üre hastaya oral yolla verilir. 

Hastanın midesinde H.Pylori ve dolayısıyla onun sentezlediği üreaz mevcut ise üreyi 

parçalayarak işaretli karbonun ayrılmasına neden olur. Ayrılan işaretli karbon atomu 

absorbe olarak bikarbonat molekülüne bağlanır. Kan dolaşımına ve oradanda akciğerlere 

ulaşır, işaretli C02 olarak ekspiryum havasına geçer ve miktarı ölçülür. Sensitivite ve 

Speslfitesi %90· 1 00'dür(2). 
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SEROLOJI: 

Helicobacter Pylori ile enfekte şahısların hem serum hem de gastrik sıvılarında 

H.Pylori antijenlerine karşı lgA , lgM ve lgG titrelerinde artış görülür(2,20}. 

Tanıda bu test geniş kitlelerin taranmasında kullanılabilir. Spesifilesi %100, 

sensitivitesi %96'dır. 

PATOGENETIK MEKANiZMA 

Hellcobacter Py!ori hem Virulan hem de patogenetlk bir mikroorganlzmadır. 

Gelişmiş ülkelerde genel popülasyonda %20 ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde 

%90 gibi yüksek oranlarda bulunması kolay bulaşan bir bakteri olduğunu ve özellikle 

su ile geçtiğini düşündürmektedir. latrojenlk geçiş laboratuvar epldem!leri ve 

endoskoplar yolu ile olmaktadır(2, 11 ). 

H. Py!orinin dış hücre membranında lektin!er mevcuttur. Lektinler protein 

yapısındadır ve mukus tabakası, epitelyal hücre membranındaki spesifik karbonhidrat

bileşiklerine selektif olarak bağlanırlar. Böylece lektinler vasıtasıyla H.Pylori gastrik 

epitelyal hücreye temas etmiş olur. Epitel hücresirıe temas eden H.Pylori salgıladığı 

çeşitli enzim ve toksinler ile çevresinde tahribat yapmaya başlar. 

H.Pylori tarafından yapılan ve çevreye en çok zarar veren enzimler üreaz, 

kata!oz ve llpazlardır(2,3,20). 

üreaz üreden amonyak sentezine yol açar. Açığa çıkan amonyak çevrede bulunan 

hücrelerdeki triklorasetik asit siklusunun normal çalışmasını engeller ve böylece 

aerobik hücrelerde ATP ve dolayısı ile enerji sentezinde azalma görülür. 

Ortamda fazla miktarda bulunan amonyak parietal hücre içine girerek hidrojen 

ile birleşir ve amonyum iyonuna dönüşür. Parietal hücre hidrojen iyonu yerine 

amonyum iyonu sekrete eder. Böylece hipoklorhidri ve parietal hücre yetmezliği 

görülür. 

Amonyak ayrıca nötrofiller tarafından sentezlenen hydrochloraus asit (HOCI) ile 

birleşerek hydroxylamine (NH20H) ve monochlaramine (NH2CI) gibi sitatoksik 

maddelerin yapımına neden olur(11 ). 

Antra! mukus tabakasında H.Pylori tarafından sentezlenen amonyak antral G 

hücresi etrafında alkalen bir ortam yaratır. Normalde lum!nal asiditenin negatif 

feedback etkisi altında sekresyonu kontrol edilen G hücresinin kontrolü böylece 
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bozulmuş olur. Gastrin salgılayan G hücresinin lumihal asiditenin kontrolünden 

kurtulması farklı klinik tabloların gelişmesine neden olur. H.Pylori gastritisi olan 

asemptomatik şahıslarda açlık serum gastrin düzeyi normal olmasına rağmen yemeğin 

stimüle ettiği gastrin salınımı aşırı miktarlarda olmakta ve H.Pylori eradikasyonundan 

sonra bu durum normale dönmektedir(21 }. 

H.Pylori tarafından sentezlenen diğer bir enzim katalazdır. Katalazın, 

nötrofillerin bakterisldal etkilerini lnhibe ettiği bilinmektedir. Nötroflller normalde 

fagositik vakuolleri içinde H202 sentezliyerek bakterileri öldürürler. Vakuoller içine 

katalaz girdiği takdirde H202 tahrip olmakta ve bakterlsidal ürünler meydana 

gelmemektedir. 

H.Pylori tarafından sentezlenen proteaz, lipaz, fosfolipaz gibi sindirim enzimleri 

gastrik mukus tabakasının bütünlüğünü bozarlar. H.Pylori ile enfekte peptik ülser 

hastalarında hem in vivo hem in vitro olarak mukus tabakasının daha solubı olduğu 

görülmüştür. 

Lipaz ve fosfolipazlar mukus tabakasının hidrofobisitesini azaltmaktadır ve epitel 

hücresi membranında lesitinin yıkımı ve lizolesitinin meydana gelmesi ile hücre 

harabiyeti görülmektedir(2, 11). 

Ayrıca H.Pylori antijenleri immun bir cevaba neden olur. Nötrofil ve makrofaj 

gibi fagositik hücrelerin aktivasyonu lamina propvia ve glanduler bölgenin bu hücreler 

tarafından infiltrasyonuna neden olur. Bu tip infiltrasyon da aktif gastritis 

görünümünün gelişmesine neden olur. 

Lomina propriada ayrıca mononükleer hücre infiltrasyonu da görülür. Buradaki 

plazma hücreleri spesifik lgG ve lgA sentezlerler. H.Pylori gastrltisinde bulunan 

lenfositler T hücresi şeklindedir. Bu hücreler epitelyal hücre üzerindeki cıass ıı 

antijenlerinin belirmesine neden olur. Olay lokal sitotoksik immun cevap ve doku 

harabiyeti ile sonuçlanır(2, 11,22,23). 

KLiNiK 
Helicobacter Pylori enfeksiyonu, çeşitli gastroduedonal hastalıklarda farklı 

oranlarda· görülebilmektedir. 
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Gastritis ve Helicobacteı Pylorl 

Kronik nen spesifik gastritis ile Hellcobacıer Pylori arasında güçlü bir 

patogenetik ilişki mevcuttur. Kro1ik nan spesifik gastritlste H.Pylori prevalansı 

% 70•1 00'dür. H.Pylorinin antimikrcbiyal supresyonu ile kronik nonpasifik gastritis 

düzelmiştir. Nan spesifik gastritlsin aksine spesifik gastritiste H.Pylori prevalansı 

düşük düzeydedir(2,B, 11,24,25). 

Duodenal Ülser ve Hellcobacter Pylori 

H.Pylorl ve duodenal ülser arasındaki l\lşkl son yıllarda üzerinde en çok 

araştırma yapılan konulardan birisidir. H.Pylorinin kronik duodena! ülser 

patogenezinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Gastrik enfeksiyonun nasıl olup da 

duodenumda ülsere neden olduğu akla gelen ilk sorudur. H.Py!orinin gastrik tip epitele 

karşı güçlü afinltesi vardır ve asla diğer tip yüzeylerde görülmez. Mide haricinde 

duodenum ve ösafagusta gastrik metaplazı odaklarında bulunabi!lr. Duodena! gastrik 

metap!azi, duodenal ülserli hastaların çoğunda görülür ve duodenaı hiperasiditenin bir 

sonucu olarak meydana geldiği düşünülmektedir. Duodenal gastrik metaplazinin ülsere 

predispoze ilk histopatolojik de~işiklik olduğu bunu takiben duodenal H.Py!ori 

kolonlzasyonunun görüldüğü ve hlstolojik olarak, duodenitten sonra peptik ülser 

geliştiği bildirilmektedir(S0,53). 

Duodenal ülser kenarından alınan biyopsilerde %92 oranında gastrik metaplazi 

ve gastrik metaplazilerin %57'sinde H.Pylori ko!onızasyonu saptanmıştır. Ancak ülser 

zemininde bakteri ve kolonizasyon tesbit edl!ememiştir(11). 
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MATERYAL VE METOD 

Çalışma Kasım 1991- Kasım 1992 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi Araştırma Hastanasi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji 

kliniğinde yatarak tedavi gören veya polikliniklere ayaktan müracaat eden, üst 

gastrointestinal sistem şikayetleri olup gastroduodeneskopi yapılan ve duodenum ülseri 

tesbit edilen 86 hasta üzerinde yapıldı. 

Kontrol grubu olarak, herhangi bir şikayet ve fizik muayene bulgusu olmayan, 

klinik incelemelerinde herhangi bir nallgnite, iflemasyon ve sistemik hastalık belirtisi 
' 

tesbit edilmeyen 20 sağlıklı kişi alındı. 

Çalışmaya alınan hastaların son 10 gün içinde herhangi bir antiblotik veya 

kollodial bizmutlu ilaç almamış olmalarına dikkat edildi. 

Hastalara kliniğimizde, bir çecelik açlıklan sonra % 0.5'1ik Bubivakain ile 

Premedikasyon yapıldı. % 4 klorheksidin glukonad ile steril edilmiş olympus-GlF 020 

Fiberoptik gastroduodenoskop ile gastroduodenoskopi yapıldı. Antrum'dan iki adet 

biyopsi alındı, aynca mide sıvısının Ph'sına bakıldı. 

Materyalin Değerlendirilmesi: 

Alınan biyopsi materlyallerinden biri, H.P. aranması ıçın lam üzerine yayıldı 

(imprint). Havada kurutulduktan sonra patoloji kliniğinde May-Grunwald / Giemsa 

boya yöntemi ile boyanarak ışık mik•oskobunda incelenmeye alındı. Işık mikroskobunda 

x 100 büyütmede immersiyon objeı<tifi ile yapılan incelemede H.P. özellikle mukoza 

epitel hücreleri kenarlarındaki mukoid alanlar içerisinde spiral şekilde, bazofilik 

renkte kümeler halinde tesbit edildi. 

ikinci biyopsi materyali ise histopatolojik inceleme için °/o 1 0'luk formalin içine 

konup patoloji lab_oratuvarına gönderildi. Laboratuvarda rutin doku takibinden sonra 

Hematoksilen-Eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelenmeye alındı. Patolojik 

inceleme neticesi kronik nan spesifik gastrit olup olmadığı rapor edildi. 

Ayrıca endoskopi sırasında, alınan mide suyunun pH'si Ph metre stripleri ile 

ölçüldü, anket formlarına kayıt editli. 

SONUÇLARIN iSTATiSTiK! DEĞERLENDiRiLMESi 

Aritmetik Ortalama: Bir ilkel dizide her birimin ölçüsel değeri belli ise, 

aritmetik ortalama, bu değerlerin cebirsel toplamının, birim sayısına bölünmesi ile 
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elde edilir. Formulü şudur (26). 

X=--- ----- ----
n n 

Standart sapma: matematiksel istatistik bakımdan varyansın kareköküdür. Genel 

formulü şöyledir(26). ·-

.E(x-m)2 

S= ✓ ---------
n 

m -- > Yığın ortalamasını 

x --> Birim değerlerini ifade eder 

1 ) Elde edilen san uç la r ın istatistik i yorumun dan Stude nt testi kull anıldı. 1 ki ayrı 

gözlem grubundan elde edilen ortalamaların kıyaslanmasında, aşağıdaki formül 

kullanılarak T- testi uygulandı. Sonucun anlamlı olup olmadığı, serbestlik derecesine 

göre t· tablosuna bakılarak değerlendirildi {26) 

s .. 

✓ -- +---
n n 

m1-- > Birinci grubun ortalaması 

m2-- > ikinci grubun ortalaması 

S1-- > Birinci grubun standart sapması 

S2-- > ikinci grubun standart sapması 

n1-- > Birinci gruptaki elemanların sayısı 

n2-- > ikinci gruptaki elemanların sayısı 

x1 -- > Birinci grupdaki elemanların kantitatif değerleri 

X2-- > ikinci grupdaki elemanların kantitatif değerleri 
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2) Her iki gruptaki parametreler kendi aralarında chı• square (X2) testi ile 

değerlendirildi. Sonucun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre X2 cetveline 

bakılarak değerlendirildi (26) 

k (Oi - Ej)2 

X 2 ... :E ____ Va (r-1) . (c - 1) 

i=1 Ei 

Oj- > Gözlenen değer V -- > Serbestlik derecesi 

Ei-- > Beklenen değer r -- > Satır 

k -- > Gözlem sayısı c -- > Kolon 

lstatistiki sonuçlar, Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'nde bulunan IBM 4381 Main Frame bilgisayarda yüklü bulunan Minitab 

istatistik Paket Programı'ndan istifade edilerek değerlendirilmiştir. 

3) 

a). Sensitivite (S1 ) : Hasta olan grupta testin pozitif olma yüzdesi 

b). Spesifite (S2 }: Hasta olmayan grupta testin negatif olma yüzdesi. 

Gerçek pozitif test sayısı 

S1 = ----------·------
Gerçek negatif test sayısı+ Yalancı negatif test sayısı 

Gerçek negatif test sayısı 

Gerçek negatif test sayısı + Yalancı pozitif test sayısı 

4} Korelasyon analizi için aşağıdaki formül kullanıldı 

n 

l:(Xı )2 l:(x2)2 

✓ (1: x12 - ___ ) . ( Ix22 - ---) 

n n 

X 100 

X 100 
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r -- > Korelasyon katsayısı 

x1-- > Karşılaştırılmak istenen birinci parametre 

x2-- > Karşılaştırılmak istenen ikinci parametre 

n -- > Vak'a sayısı 

Bulunan korelasyon katsayısına göre aşağıdaki formülle (t) değeri tesbit edilip, 

korelasyonun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre t- tablosuna bakılarak 

değerlendi ri1di. 

r 
✓ n -2 

✓ 1-r2 

n -- > x1 ve x2 değlşkenlerlndekı değer çiftlerı sayısı 

r -- > Kolerasyon katsayısı 
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BULGULAR 

- Çalışma kapsamına aldığımız hastalarım ızm sayısı 16 ne 70 arasında olup, yaş 

ortalaması 43±27 idi. 

-86 Ouodenum ülserli hastanın 71 (% 83)'inde H.P. tesbit edıtmiş olup, 

istatistiksel yönden anlamı ı idi (p<0.001) . 

• Vak'lar yaş gruplarına bölünerek ince!endlğlnde; 

Tablo.2: Ouodenum Ülserli Hastalarda H.P, M0sbetHğlnln Yaş Grubuna Göre 

Dağılımı 

Toplam Sayı (%) 
Helicobacter Hellcobacter 

Yaş Grubu Pylori Sayı (+) (%) Pylori Sayı (·) (%) 

16-25 1 8 { 2 1 ) 1 4 {78) 4 (22) 

26-35 1 9 ( 22) 1 6 ( 84) 3 ( 1 8) 

36-45 1 6 { 1 9) 1 4 ( 87) 2 ( 1 3 } 

X2 

4 6-55 1 7 ( 2 O} 1 3 ( 7 6) 4 ( 2 4} 2.394 

56-65 1 3 ( 1 5) 1 2 { 9 2) 1 ( 8) 

66 ve 0zeri 3 ( 3) 2 (67) 1 ( 3 3) 

TOPLAM 86 ( 1 O O) 71 ( 83) 1 5 ( 1 7) 

•. Yüzdeler satır yüzdesidir, • p > 0.05 olduQundan an!am!t deQitdir. 

56-65 yaş arasındaki 13 duodenal ülserli hastaların 12 (% 92) 'sinde 

Helicobacter Pylori tesbit edilmiş olup bu, yaş grupları arasında en yüksek oranı 

oluşturmaktadır. Ancak bu yaş grubunda vakalann az olması nedeni ile sonuç istatistiki 

yönden anlamlı bulunmadı (p > 0.05). 

Resim l'de 6.(H.B) vak'anın lmprinUnde Hel!cobacter Py!orıye ait örnek 

görülmektedir. Resim ll'de ise. 8.(S.Y) vak'ada antrum biyopsıs!nde kronik nonspesifik 

gastrltis hali görülmektedir. 

Vak'aların 69( %80)'u erkek, 17 (% 20}'si kadın olup kadın /erkek oranı = 

0.24'dü. 

Duodenum ülserll olup He!icobacter Pylori ıesbit edilen 71 hastanın 59 (% 

83) 'u erkek, 12 (% 17)'si kadındı. Erkeklerin 59 (% 86 )'unda, kadınların 12 (% 

71 )'sinde Hellcobacter Pylorl pozıtlf bulundu. Hellcobacıer Pylorl pozlUfliği ıle 



17 

cinsiyet arasında anlamlı farklılık tesbit edilmedi (p > 0.05). Tablo 3'de vakalarda 

cinsiyete göre H.P. pozitifliği görülmektedir. 

Tablo. 3: Duodenum Ülserli Hastalarda H.P. Müsbetliğinin Cinsiyete Göre 

Da{ıılımı. 

Kadın n = 17 Erkek n ... 69 

Halicobactar Helicobacter Helicobacter Helicobacter 
Pylori Sayı {+) (o/o) Pylori Sayı (·) (%) Pylori Sayı (+) (%) Pylori Sayı (·} (o/o) 

12 (71) 5 (29} 59 ( 8 6) 1 O ( 1 4) 

p > 0.05 olduQundan anlamlı fark tesbit edilmedi. 

.,_2 

2.108 

Çalışma kapsamına alınan duodenum ülserli vakalarda mide suyu aslditesi ile 

Helicobacter Pylorl pozitifliği arasında istatistik! yönden anlamlı bir ilişki bulunmadı 

(p>0.05). tablo 4'de bu ilişki gösterilmiştir 

Ancak yaptığımız korelasyon analizinde Ph ile Helicobacter Pylori arasında 

anlamlı ilişki bulunamamıştır (r = -0, 112, t = 1,026, p > 0.05). 
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Resim 1: Helibacter Pylori mikroskop altında martı kanadı şeklinde 

görülmektedir. 

Resim il: Helicobacter Pylorili hastalarda kronik nonspesiflk gastrltisin 

mikroskop altında görünümü. 
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Tablo. 4: Duodenum Ülserli Hastalarda Mide Asiditesi ile H.P. Pozitifliği 

Arasındaki ilişki 

Helicobacter Pylori 
ı:,t-ı Pozitif Sayı (%) Negatif Sayı (%) Toplam Sayı (%) x2 

1- 4 49 ( 84) 9 ( 1 6) 58 ( 6 7) 

5 - B 22 ( 7 9) 6 (21) 28 ( 3 3) 0.46 

p > 0.05 

Helicobacter Pylori tesbit edilen vak'alar ile kronik non spesifik gastritis tesbit 

edilen vak'alar arasındaki ilişki Tablo S'de gösterilmiştir. 

Tablo.5: Helicobacter Pylori ile Kronik Nan Spesifik Gastritlsln 

Karşılaştırılması 

Helicobacter Pylori (+) Helicobacter Pylori (·) 

Sayı (%) Sayı (%) 

Kronik non spesifik 
1 ( 1 ) 3 (20) gastritis (-) 

Kronik non spesifik 70 ( 9 9) 12 ( 8 O) 
gastritls (+) 

p < 0.001 

Toplam :;:2 

·4 9.692 

82 

Tablo 5'de...görOldOğü gibi Helicobacter Pylori tesbit edilen 71 hastanın 70'inde 

(% 99) birlikte kronik non spesifik gastritis de tesbit edilmiştir. Duodenum ülserli 86 

hastanın 82 (% 95)'slnde kronik nan spesifik gastritis tesbit edilmiştir. Helicobacter 

Pylori ile kronik nan spesifik gastritis arasında anlamlı bir ilişki vardır (p < 0.001 }. 

Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda kronik non spesifik gastritis ile H.P. 

Pylori arasında pozitif ilişki bulunmuştur (r = 0.335). 

Kontrol grubundaki deneklerin yaşları 23-70 arasında olup yaş ortalamaları 

47±23 yıl bulundu. Tablo G'da kontrol grubunda Helicobacter Pylori pozitifliği ve 

bunun yaş grubuna göre dağılımı gösterilmektedir. 
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Tablo.6: Kontrol Grubunda Helicobacter Pylori Pozitifliği ve Bunun Yaş Grubuna 

Göre Dağılımı 

Helicobacter Pylori (+) He licobacte r Pvlori (-) 
Yaş grubu Sayı (%)" Sayı (o/o) Toplam x.2 

1 6·25 1 (33) 2 ( 6 7} 3 

26-35 2 ( 3 3} 4 ( 6 7) 6 

36-45 2 ( 4 O) 3 ( 6 O) 5 

46-55 o ( O) 4 ( 1 O O) 4 2.381 

56-65 o ( O) 1 ( 1 O O) 1 

66 ve üzeri 1 ( 1 00) o ( O) 1 

TOPLAM 6 ( 3 O} 1 4 ( 70} 20 

• YOzdeler satır yOzdesidir. p > 0.05 

Kontrol grubundaki deneklerin 14 (%70)'ünde Helicobacter Pylorl negatif 

bulunmuştur. Yaş grubu ile Helicobacter Pylori arasında anlamlı bir ilişki yoktur 

(p>0.05). 

Kontrol grubundaki deneklerde, H_elicobacter Pylori müsbetliğinin cinsiyete göre 

daQılımı Tablo 7'de gösterilmiştir. Kontrol grubundaki 20 denekten 13'ü (% 65) erkek, 

7 (% 35)'sl kadındır. Kadın/erkek oranı "' 0.53 bulunmuştur. 

Tablo. 7: Kontrol Grubundaki DeneklerinHelicobacter Pylori Müsbetliğinin 

Cinsiyete Göre Dağılım·, 

Kadın Erkek Toplam 

H. Pylori (+) H. Pylori (·) H, Pylori (+) H. Pylori (·) Kadın Erkek 

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı {%) Sayı (o/o) Sayı (%) 

x2 

3 ( 4 3) 4 (5 7} 2 ( 1 5) 11 ( 8 5) 7 ( 3 5) 13 ( 6 5} 0.848 

p > 0.05 

Kontrol grubundaki 7 kadında 3 {%43)'ünde H.Pylori pozitif bulundu, 13 

erkekten 2(%1 S)'sinde H. Pylori pozitif bulundu. Cinsiyet ile H.Pylori pozitifliği 

arasında anlamlı bir ilişki yoktu {p >0.05). 

Kontrol grubundaki denekler ile duodenum ülserli hastaların Helicobacter Pylori 

yönünde~ karşılaştırılması Tablo B'de gösterilmiştir. 
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Tablo.8; Duodenum Ülserli Hastalar ile Kontrol Grubunun Helicobacter Pylori 

Yönünde Karşılaştırılması 

Duodenum 
ülserli hastalar Kontrol grubu 

n = 86 (%) n aa 20 (%) t p 

Helicobacter Pylori (+) 71 (83) 6 (30) 

He licobacter Pylori (-) 15 ( 1 7) 1 4 (70) 
4.66 p < 0.001 

Duodenum ülserli hastalarda Hellcobacter Pylori kontrol grubuna göre !statiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.001). 

Duodenum ülserli hastalar ile kontrol grubundaki deneklerin kronik nan spesifik 

gastritis yönünden karşılaştırılması Tablo. 9'da gösterilmiştir. 

Tablo.9: Duodenum Ülserli Hastalar ile Kontrol Grubunun Kronik Nan Spesifik 

Gastritis Yönünden Karşılaştırılması 

Duodenum 
ülserli hastalar Kontrol grubu 

t 
n = 86 (%} n "'20 (%) p 

; Kronik Nan spesitik 
Gastritis (+) 82 (95) 9 ( 45) 

Kronik Non spesifik 
4.33 p < 0.001 

4 ( 5) 1 1 ( 5 5) 
Gastritis (-) 

Duodenum ülserli hastalarda kronik nan spesifik gastritis, kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecelerde yüksek oranda bulundu (p < 0.001). 

Şekil 2'deduodenum ülseri ve kontrol grubunun Helicobacter Pylori ve kronik 

non spesifik gastrltis oranları toplu olarak gösterilmiştir. 
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fil§I Hasta grubunun H. Pylori {+) %'si 

Q Kontrol grubunun H. Pylori (+) %'si 

~ Hasta grubunun kronik nonspesifik 
gastrit (+) %'si 

f::] Kontrol grubunun kronik nonspaslfik 
gastrit (+) %'si 

Do udenu m ü I seri i hastalarda H e!icobacter Pylo ri m üsbetl iğin in sen s itivites i 

%84, spesifitesi % 70 bulunmuştur. 

Hasta ve kontrol gruplarının klinik ve laboratuvar özellikleri Ek-1; Ek-2'de 

gösteri J m !şt i r. 
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TARTIŞMA 

Peptik ülser, toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir hastalık olup dünyanın 

her yerinde ve her ırkta görülür. Genel nüfusun %10'unun yaşamlarının herhangi bir 

devresinde peptik ülser hastalığına yakalanacağı kabul edilmektedir. Duodenal ülser her 

yaşta görülmekle birlikte çocukluk çağında az g·örülür. 25.55 yaşları arasında sık 

görülür. Peptik ülser preva1ansı yani bu hastalığın toplumda herhangi bir anda tesbit 

edilen oranı %2-6'dır. Erkeklerde duodenum ülseri kadınlardan 4 kez fazla 

görülmektedlr(9,27). 

Duedenum ülserinin eıyolojislnde hidroklorik asidin rolü büyüktür. Duodenum 

ülserli hastalarda parietal hücre miktarının fazlalığı konstitosyonel olarak mı yoksa 

bilinmeyen bazı kronik stümülasyonlar sonucu mu meydana ge!dlğl tam 

bilinmemektedir. Gastrin'in devamlı tatbiki ile mide sekresyonunun sabit bir 

stümülasyonu parieta1 hücre kitlesinin artmasına sebep olmaktadır(27). 

Son zamanlarda peptik ülser etyolojlsinde Helicobacter Pylori suçlanan bir 

bakteri olmuştur. Özellikle duodenum ülserli hastalarda Helicobacter Pylori mide 

antrumundan yüksek oranda izole edilmiştir. Bu mikroorganizmanın mide ve duodenum 

mukozası üzerine agressil etkisini destekleyen çok sayıda çal!şma vardır. latrojen 

olmayan .bütün duodenu!Tl ülseri vakalarında, Helicobacter Pylorinin eşlik ettiği kronik 

nan spesifik gastrltis tesbit edilmiştir. Helicobacter Plori lnokü1e edilen sağlıklı 

gönüllülerde bir süre sonra kronik nan spesifik gastrilis gelişmiştir. Aynı kişilere anti 

bakteriyel ajanlar verilmek suretiyle H.P. popülasyonu azaltılmış ve buna paralel 

_olarak kronik non spesifik gastril!sin histopatolojik bulgularında düzelme gözlenmiştir. 

Bu bulgular H.P.'nin peptik ülser ve kronik nonspesifik gastritis etyolojlsindeki rolünü 

desteklemektedir(S-8 ,28, 29 ,30). 

H.Pylori dünyanın her tarafında yaşayan insanlardan izole edilebilmiştir. 

H.P.'nin en bOyük rezervuarı enfekte insanlardır. Bulaşma yolunun insandan insana 

olduğu ileri sürelmektedir. Ancak hayvanlardan insanlara geçliğini gösteren bazı 

bulgularda vardır. Ayrıca gasıroduodenoskopi sırasında ve iyi sterilize edilmemiş pH 

elektrodlarıyla bulaşma olduğu da blldiri!mlştir(20,31-33). 

Hellcobacıer Pylori alındıktan sonra mide as!dtıeslnln azaldığı durumlarda 

bakteri antruma kolonlze olmaktadır. Yüzey mukus örtüsü bakteriler! örter ve mide 

asiditeslnden korur. Ayrıca anıruma kalenize olmuş Helicobacter Pylorl Oreaz üretir. 
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Bu da antrumda mukus üzerinde pH yükselmesine neden olmaktadır. Şöyle ki, üreaz 

üreyi parçalar, amonyum oluşur. Oluşan amonyum bakteri etrafındaki pH'yı yükseltir, 

böylece bakteri mide asiditesinden korunmuş olur. Ayrıca antrumda artan pH gastrin 

salınımını arttırır. Yükselmiş gastrin'in trafik etkisi ile midenin parietal hücreleri 

uyarılır. Asit sekresyonu artarak intraluminal pH'yı düşürür. Gastrin ve artmış 

asidite, duedonum hücreleri üzerine trafik etki yapar ve dUodenumda gastrik metaplazi 

alanlarına yerleşir ve burada proteolitik enzimler salgılar ve duodenil meydana gelir. 

Duodenlt meydana geldikten sonra m!de as!ti ve safra asitlerinin etkisi ile duodenum 

epiteli daha da zedelenir ve ülser meydana gelir. Bu metaplazi alanları, H. Pyloriye 

karşı bakterisid etkisi olan bizmut sitratla tedaviden sonra normale dönmekte ancak 

H!stamin-2 reseptör antagonistlerinin yararlı etkisi olmamaktadır. H.P. eradikasyonu 

duodenal ülserlerin iyileşmesi için yeterli olabilir ve bu da duodenal ülser hastalığının 

patogenezinde bakterilerin aktif bi rol aynadığını gösterir(2,22,23,31,34). 

Helicobacter Pylorinin epidemiyolojisi pek çok ülkede araştırılmış, ancak kesin 

bir sonuca varılamamıştır, prevalansı yaş, ırk, coğrafik yerleşim, kültür düzeyi ve 

beslenme durumuna göre değlşkenlik göstermektedir. H.Pylori, gelişmiş ülkelerde 

asemptomatik kişilerde 30 yaş altında % 20 oranında görülürken, 50 yaş üzerinde bu 

oran % S0'ye çıkmaktadır. Duodenum ülserli hastalarda %70-100 oranında 

bildlrllm ektedlr(2, 16 ,20, 23,31,33). 

H.P. aseptomatik şahısların ¾ 20 ile S0'sinde, mide antrumunda kolonize olduğu 

halde niçin duodenum ülseri yapmadığı açıklanamamıştır. Ancak duodenum ülserli 

hastaların büyük bir kısmında mide antrumunda kronik nan spesisifik gastritis mevcut 

iken anti bakteriye! ilaçlarla Helicobacter Pylori eradike edildikten sonra kronik nan 

spesifik gastritis ve duodenum ülserinin düzelmesi bu bakterinin dUodenum ülseri ve 

kronik nan spesifik gastritisin etyopatogenezlnde rol oynayabileceğini desteklemektedir 

(2,8,28). 

Bazı hastaların mide sıvısında H.P.'ye karşı lgA cinsi antikorların varlığı 

gösterilmiştir. Bakteriye karşı antikor oluşması, mide biyopsi örneklerinde bakterinin 

konak organizmasına ait immunglobulinleri absorbe etmesi, organizmanın lntrasellüler 

olarak da görülebilmesi ve organizmanın inokülasyonundan sonra fundusa doğru 

yayılması bakterinin patojen olduğunu gösterir(31,33). Çalışmamızda duodenum 

ülserli 86 hastanın 71 (%83)'!nde HP pozitif iken, kontrol grubundaki 20 deneğin 



25 

G'sında (%30) pozitif bulundu. Duedenum ülserli hastalarda Helicobacter Pylori, 

kontrol grubuna göre, istatistiksel yönden anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001 ), 

Bizden önce yapılan çalışmaların hemen hemen hepsinde Helicobacter Pylori, 

duodenal ülserli hastaların mide biyopsilerinde tesbit edilmiştir. 

Dooley (1991) yaptığı çalışmada duodenum ülserıı hastalarda Helicobacter 

Pylorl müsbetllOini % 100 blldlrmlştlr(31 ). 

Garcia-Rodrigvez ve arkadaşlarının (1990) yaptıkları bir çalışmada, duedonum 

ülserli hastaların % BO'lnde antrum biyopsilerinde H.Pylori tesbit etmlşlerdlr(32). 

Mantis ve arkadaşları (1991) 454 hastaya gastroduodenoskopl yapmışlar, 

bunların % 62'slnde H.Pylori tesblt etmişler ve bu H.Pylori tesbit edllen hastaların 

%88'1nde de duodenum ülseri saptamışlardır(35). 

LI ve arkadaşlarının (1991) yaptıkları çalışmada, duodenal ülserli hastaların 

%73'ünde H.Pylori tesbit etmişlerdlr. Ayrıca histolojik olarak antrum biyopsisi 

normal olan vak'aların %8'inde H.Pylori izole etmişlerdir(36). 

Dobronte ve arkadaşlarının (1990) yaptıkları bir çalışmada, duodenal ülserli 

hastaların mide antrum biyopsilerinde %89 oranında H.Pylori tesbit etmlşlerdir(37). 

Tesaro ve arkadaşlarının (1990) yaptıkları çalışmada ise duodenal ülserli 99 

hastanın mide antrum blyopsilerinde %89 oranında H.Pylori tesbit etmişlerdir(34). 

Aathborle ve arkadaşlarının (1986) duodenal ülserli 70 hastanın 63'ünde (%90) 

mide antrum biyopsllerinde H.Pylori tesbit ettiklerini bildirmlşlerdir(23). 

Yardley ve Paull (1989) 332 duodenat ülserli hastanın 197'sinde (%85), Levi 

ve arkadaşları (1989) 31 duodenal ülserli hastanın 25'inde (%81) mide antrum 

biyopsilerinde H.Pylori tesbit etmişlerdir(21,38). 

Peterson (1991) ise duodenum ülserli hastaların hemen hepsinde H.Pylori teshil 

etmiştir. Ayrıca, H.Pylorinin yaşla ilgili prevalansının olduğunu ve 30 yaşından genç 

sa~lıklı kişllerde prevalansı %10, 60 yaş üstünde %60 olarak bildirmiştir(39). 

Oderda ve arkadaşlarının (1991) yaptıkları bir çalışmada, duodenum ülserli 

çocukların %55'1nde H.Pylori tesbil etmlşlerdir(40). 

Göksel ve arkadaşları (1992) 31 duodenal ülserli hastanın 26'sında (%83.5), 

Marshall ve arkadaşları (1988) vak'alarının %84'ünde H.Pylori tesbit 

etmlşlerdlr(16,41 ). 

Bu oranı Coghlan ve arkadaşları(42) %79, Uzun lsmail ve arkadaşları(43) % 
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100, yine Walter ve arkadaşları( 44) % 1 00 olarak bildirmişlerdir. 

Benzer bir çalışmada Schubert ve arkadaşları(45) duodenum ülserli hastaların 

%85'1nde. Yoo ve arkadaşları - duodenum ülserli 1 o hastanın 9 (%90}'unda, mide 

antrumunda H.Pylori tesbit etmişlerdir. 

Podolsky ve arkadaşları (1988) 27 duodenal ülserli hastanın 23'0nde (%85) 

H.P. tesbit etmişler, bu oranı 55· yaş üzerinde %88, 55 yaş altında -%82 bulduklarım 

blldirmişlerdlr(4 7). 

Karabiber ve arkadaşları(48) duodenum ülserli 6 hastanın 4'ünde (%75), Göraı 

ve arkadaşları(49) duodenum ülserli 30 hastanın 24'ünde (%80), Helvacı ve 

arkadaşları(SO) ise 23 duodenum ülserli hastaların 1 S'lnde (%78), mide antrum 

biyopsilerinde H.P. tesbit etmişlerdir. 

Ayrıca Özden ve arkadaşları(3) · peptik ülserli hastaların mide antrum 

biyopsilerinde %93 oranında H.P. tesbit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Daha önce yapılan çalışmaların bir kısmında duedonum ülserli hastaların antrum 

biyopsilerinde HP bulunma yüzdesi bizim sonuçlarımızın üzerinde iken bazılarında ise 

bizim sonuçlarımızın altındadır. 

Çalışmamızda duodenum ülserli kadınların %71'inde, erkeklerin %86'sında HP 

tesbit edildi. Erkeklerde HP'nin daha yüksek oranda görülmesinin sebebi, erkeklerin dış 

şartlara daha çok maruz kalması, stresin erkeklerde daha fazla olması ve zararlı 

alışkanlıklar nedeniyle direnç kaybı olabilir. Direnç kaybı bakterinin kolonizasyonunda 

önemlidlr. 

Daha önce H.P, müsbetliği ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi gösteren yeteri sayıda 

çalışma yapılmamış olmasına rağmen, bizim çalışmamızda H.P ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir fark tesbit edilemedi (p>0.05). Ancak kadın hasta sayılarımızın sayısı 

erkeklerden azdı. 

Kang (1991) da yapmış olduğu çalışmada H.P. ile cinsiyet arasında bir ilişkinin 

olmadığını bildirmişti r(24). 

Bizden önce yapılan birçok çalışmada duodenum ülserli hastalarda H.P 

prevalansının yaş ile ilgili olarak artmış olduğu bildirilmesine rağmen, bizim 

çalışmamızda H.P. müsbetliği ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı {p>0.05). 

Bunun nedeni hastaların yaş ortalamasının düşük olmasına bağlı olabilir. 

ileri yaşlarda HP'nin yüksek· oranda tesbit edilmesi beklenir, şöyleki yaş 
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ilerledikçe midenin asiditesinin azaldığı bilinmektedir. Bu durum HP'nin mide 

antrumuna yerleşme şansını arttırır ve ayrıca ileri yaşlarda doğal direnç düşüklüğü de 

bakterinin mideye yerleşmesini kolaylaştırabilir. 

Çalışmamızda vakalarımızın mide suyu pH'ları da ölçüldü H.P. müsbetliğiile mide 

suyu pH'sı arasında istatistiki yönden anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0.05). Ancak 

yapılan korelasyon analizinde mide suyu pH'sı ile H.P. arasında negatif ilişki görüldü. 

Mide suyu pH'sı düştükçe H.P. görülme aranı artmaktadır. Diğer bakterilerin üremesi 

ve çoğalabilmesi için nötral ya da nötrale yakın bir ortam gerekirken, aksine H.P. düşük 

pH'da (pH: 4'ün altında) daha fazla tesbı't edilmiştir. Bunun nedeni HP'nln üreaz enzim! 

salgılaması ve üreyi parçalayıp amonyum oluşturarak mukus tarafından korunmuş 

olmasına bağlı olabilir(1,2). 

Kronik Antral Gastritin etyolojis!nde sorumlu ajan olarak göster/len HP 

pangastrite neden olabilmektedir. HP asit ortamda inhibe olmaktadır. Fakat ürenin 

bulunduğu ortamda pH 2.6 değerlerinde canlılığını devam ettirebilmektedir. Mide pH'sı 

yüksek olduğu zaman antruma kolonlze olarak epitel hücre yüzeylerine yerleşen HP 

üzerindeki mukus plaklarıyla mide asitinin olumsuz etkilerinden korunmaktadır. 

Mukus plakları içinde yerleştikten sonra burada inflamasyona yol açarak gastritls 

gelişimine neden olmaktadır. 

Çalışmamızda HP bulunan hastalar ile kronik monspesifik gastritis tesbit edilen 

hastaları karşılaştırdık. HP tesbit ettiğimiz 71 hastanın 70'inde (%99), birlikte 

kron!k nonspesifik gastritis de mevcuttu. HP ile kronik nonspeslfik gastritis arasında 

istatistiki yönden anlamlı bir ilişki bulduk (pc::0.001). Bu konuda daha önce çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. 

Hassal! ve Dimmick (1991) yaptıkları çalışmada, duodenum ülserli olup HP 

tesbit edilen hastaların %85'inde kronik nonspesifik gastritis tesbit etmişlerdir(18). 

Orman d ve arkadaşları (1991), kronik nan spesifik gastrilis!i hastaların 

%71'inde HP tesbit edildiğini bildirmişlerdir(S). Ayrıca HP'nın kronik nonspeslfik 

gastrit!se neden olabileceği Karman {1990) tarafından gösterilmiştir(22). 

Dobronte ve arkadaşları (1990), HP tesbit edilen hastalarının tümünde kronik 

antral gastritise tesbit etmişlerdir(37). 

Kang ve arkadaşlarının (1990) Singapurda yaptıkları bir çalışmada, mide 

antrum biyopsisi yapılan 1502 hastanın 892'sinde (%59) HP tesbit etmişler ve HP 



28 

tesbit edilen hastaların çoğunda kronik nonspesifik gastritisin de mevcut olduğunu 

göstermişlerdi r(24). 

Dooley ve Cohen (1988) duodenum ülserli hastaların hemen hepsinde, antrumda 

kronik nonspesifik gastritis He birlikte HP tesblt etmişler, bakterinin eradikasyonu ile 

duodenum ve antrumdakl lezyonların geri!ediğlnl blldlrmişlerdir(33). 

Rathbone ve arkadaşları (1986), HP'ln kronik nonspeslfik gastritls 

patogenezinde önemli rolü olduğunu ve peptik ü!Serll pekçok hastada kronik nonspestfik 

gastritisin de mevcut olduğunu bildlrmiş!erdlr(23). 

Axon (1986), iyatrojen olmayan bütün duodenum ülser vaka!arında HP'nln eşlik 

ettiği kronik nonspesifik gastritisin bulunduğunu rapor etmişlerdir(48). 

Çalışmamızda kontrol grubundaki (n=20) asemptomatlk şahısların 6'sında 

(%30), HP mide antrum biyopsilerinde tesbil ed!lmiş olup 14'ünde (%70) HP tesbit 

edllememiştlr. Hasta grubunda olduğu gibi kontrol grubunda da HP müsbetllği ile yaş 

grubu ve cinsiyet arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulamadık (p>0.005). 

Lagenberg ve arkadaşları yaş ortalamaları 27 olan 250 sağlıklı tıp öğrencisinde 

yaptıkları çalışmada, mide antrumundan alınan biyopsilerde %24 oranında HP tesbit 

etmlşlerdlr(S 1). 

Yine sağlıklı gönüllülerde yapılan değişik çalışmalarda, antrum biyopsilerinde 

HP sıkhQı %13, %20 ve %24 olarak blldlrilmiştir(2,49). 

Holcombe ve arkadaşları (1992) Nljeryada 268 sa§lıklı kişide HP antikorları 

araştırmışlar, bunların 228 (%85)'1nde HP antıkorları tesbll etmişler, ancak bu 

toplumda HP prevaıansının yüksek olmasına rağmen peptik ülser !nsidansımn yüksek 

olmadığını bildirmişler, HP müsbetliği ile peptlk ülser arasındaki ilişkinin ıartışı!ır 

olduğu sonucuna varmışlardır{52). 

Cornelıus ve arkadaşları {1989); asemptomatik 113 denekten mide antrum 

biyopsisi yapmışlar ve %32 oranında HP tesbit etmişlerdir. Ayrıca 18 ve 19 

yaşlarında HP prevalansı %10 iken 60 yaş üzerinde %47 bulmuşlar, yaşın istatistiksel 

önemini araştırmamışlardır{25). 

Graham ve_ arkadaşları (1988); aseptomatlk 351 sağlıklı kişiden (140 siyah, 

211 beyaz) mide antrum biyopsisi yapmışlar, siyahlarda %48.6, beyazlarda %45 

oranında HP tesbll etmişlerdir. Ayrıca HP lnfensiyonunun prevalansının yaş He 

arttığını, cinsiyet ile HP arasında ilişki bulunmadığını, ancak sosyo-ekonomlk durum 
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ve kültür seviyesi arttıkça HP lnfeksiyonun azaldığını bi!dirmişlerdir(53). 

Dwyer ve arkadaşları(1988) 274 izole Avustralya yerlisinde serolojik çalışma 

yapmışlar, bunlardan 2 vak'a da (%0.7) ve ayrıca 144 beyaz Avusturalyalı!arın 

14'ünde (%9.7) HP antikorları tesbit etmişlerdir. Ancak Avustralya yerlilerinde 

genellikle peptik ülser hastalığına rastlanmadığını bildirerek HP'nin peptlk ülser 

etyolojisinde önemli olmadığını vurgulamaya çalışmışlardır(2). 

Peterson (1991) sağlıklı klşilerde HP preva!ansının yaş ile Hglll olduğunu ve 

30 yaş altındaki sağlıklı kişilerde %10, 60 yaş üzerinde %60 olduğunu 

bi ld irm iş tir(3 9). 

Blaser (1990) gelişmiş ülkelerde HP sıklığının 20 yaşın altında düşük olmasına 

rağmen, yaş ile birlikte artarak 60 yaşındaki kişilerin yarısının enfekte olduğunu, 

gelişmekte olan ülkelerde ise infeksiyon prevalansının bütün yaş gruplarında daha fazla 

olduğunu bildirmiştir(54). 

Çalışmamızda kontrol grubunda HP sıklığı literatür ile karşılaştırıldığında bir 

kısmından yüksek iken, diğer bir kısmından daha düşük bulunmuştur. Bu konuda 

çelişkili raporlar mevcuttur. Ancak yapılan çatışmaların çoğunda aseptomatik kişilerde 

HP prevalansı ile duodenum ülserli hastalardaki HP prevalansı arasında önemli 

farklılık tesbit edilmiştir. 

Çalışmamızda, kontrol grubunda HP sıklığının önceki çalışmaların bir kısmına 

göre nisbeten yüksek olması, yaş ortalaması yüksekliği ile vak'aların çoğunun kırsal 

alanda oturmasına bağlanabilir. Çünkü yapılan çalışmaların çoğunda kültür seviyesi 

düşük, sosyo ekonomik durumu bozuk toplumlarda HP preva!ansı yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda varılan sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarla uyum!u 

bulunmuştur. Duodenum ülserli (n=86) hastaların mide antrum biyopsilerinde %83, 

kontrol vak'atarın (n=20), ise, %30'unda HP tesbit ettik. Çalışmamızda ilaçların 

yaptığı ülserler dahil edilmemiştir. 

Bu sonuçlara göre duodenum ülserli hastalarda HP müsbetliOi kontrol vak'alarına 

göre istatlstlki olarak anlamlı derecede yüksek bu!unmuştur(p<0.001). 

HP tesbit ettiğimiz duodenum ülserli hastaların %99'unda aynı zamanda mide 

antrumunda kronik nonspesifik gastritls tesbit ettik. Duodenum ülserli hastalardaki 

kronik nonspesifik gastritis oranları, kontrol grubundaki kronik nonspesifik gastriti 

oranlarına göre istatlst!kse! olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). 
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Korelasyon analizinde kronik nonspesifik gastritis ile HP arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu gösterdik. 

Biz bu çalışmada HP varlı!;ıını histolojik ve sitolojik yöntemlerle ortaya koyduk. 

Lamouliatte ve arkadaşları çalışmalarında histopatolojik incelemenin %93 oranında 

duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. Loffeld ve arkadaşları histopatolojik incelemeyi 

kültürden daha duyarlı bulduklarını rapor etmişlerdir. Daniel Faverly'de 22 olguluk 

bir serinin tamamında (% 1 00) biopsi ve sitolojide Helicobakter piylori pozitifliği 

bulunmasınna rağmen bu olguların 16'sında (%72) kültürü pozitif bulduklarını 

bl ldlrm iş !erdi r(4). 

Bu sonuçlar bize tanı için blopsi, sitoloji ve kültür yöntemleri arasında 

duyarlılık açısından belirgin bir üstünlük olmadığını telkin etmektedir. Sıtolojlk 

inceleme, bakteri miktarının düşük olduğu durumlarda Hellcobakter piylorfnin 

ldentifikasyonu için çok yararlı olmaktadır. Sitolojik örneklerde mukus tabakasının 

daha çok bulunabilmesi neden!yle histolojiye oranla Helicobakter piylori tesbitinde daha 

sen sitiftrr( 4}. 

Bir çok ülkede antibiyotiklerin reçetesiz verilmemesi duodena! ülserde HP 

prevalansını etkileyebilir. Ne yazık ki ülkemizde antibiyotikler reçetesiz 

satılabilmekte ve hastalar bu ilaçları rastgele kullanabilmekte bu nedenle de HP 

araştırmasının sağlıklı olabilmesi için bu durumun gözönünü alınması gerekir. 

Duodenum ülserli hastalarda HP'nin yüksek prevalansı bakterinin ülser 

etyopatogenezinde önemli bir etken olabileceğini düşündürmektedir. Bununla beraber bu 

konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Şu kadarı söylenebilir ki, klasik antiülser 

tedavisine cevap vermeyen vak'alarda HP aranmalı, müsbet bulunan hastalarda 

antiülser ilaçlara ilaveten bakteriye etkili antibiyotiklerin de tedaviye eklenmesi 

mantıklı bir yol olacaktır(55). 
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SONUÇ 

Duodenum ülserli hastalarda, helicobakter piylori prevalansını saptamak ve 

bunun kronik nonspeslfik gastrit ile olan ilişkisini araştırmak amacıyla yaptığımız 

çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1 · 86 Duodenum ülserli hastanın 71 (%83)'inde mide antrum biyopsilerinde HP 

tesbit edilmiştir. 

2- Duodenum Olserll hastalarda tesbit edllen HP prevalansı kontrol vak'alarına 

göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.001). 

3- HP tesbit edilen duodenum ülserli hastaların %99'unda kronik nonspesifik 

gastrit tesbit edllmiştir(p<0.001). Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucu HP ile 

kronik nonspesifik gastrit arasında pozitif bir ilişki tesbit edilmiştir. 

4- HP ile mide asiditesi arasında anlamlı blr ilişki tesbit edilememiştir 

(p>0.005). 

5~ Ouodenum ülserli hastalarda, HP müsbetliği ile yaş ve cinsiyet arasında ilişki 

bulunamamıştır (p>0.005). 

Tüm bu bulgularla HP prevalansının duodenum ülserli hastalarda sağlıklı 

kişilerden daha yüksek olduğu, HP'nin kronik nonspesifik gastrite yol açabileceği ve HP 

ile yaş, cinsiyet ve mide asiditesi arasında ilişkinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışma Kasım•1991 ile Kasım 1992 tarihleri arasında Atatürk üniversitesi 

Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroentroloji kliniğinde yatarak tedavi 

gören veya ayaktan polikliniklere müracaat eden, üst gastrointestinal sistem şikayetleri 

olup gastroduodenoskopi yapılan ve duodenum ülseri tesbit edilen 86 lıasta ve 20 

sağlıklı kontrol grubu üzerinde gerçekleştirildi. Mide antrurn biyopsileri helicobakter 

piylori ve histopatolojik yönden incelemeye alındı. 

Duodenum ülserli hastanın 71'inde (%83)Helicobacter Pylorl (HP) mevcut iken 

kontrol grubu olarak alınan 20 sağlıklı klşlnin ancak 6'sında (%30) HP tesbit edildi. 

Hasta grubunda HP prevalansı önemli derecede yüksekti (p<0.001 ). 

HP tesblt edilen hastalarda yaşın ve cinsiyetin HP prevalansını etkilemedl~i 

görülmüştür (p>0.05). Aynı sonuç kontrol grubunda da tesbit edilmiştir. 

Hastaların mide asiditesinln derecesi ile HP pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). 

Duodenum ülserli olup HP tesbit edilen 71 hastanın 70'inde {%99) ilave olarak 

kronik nonspesifik gastrit de tesbit edildi. Duodenum ülserli hastalarda kronik 

nonspesifik gastrit prevalansı kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu 

(p<0.001 ). Ayrıca HP ile kronik nonspesifik gastrit arasında önemli pozitif ilişki 

bulundu (p<0.001 ). 

Sonuç olarak, HP'nin diğer faktörlerin yanısıra duodenal ülser patogenezinde 

önemli rol oynayabileceği HP prevalansının sağlıklı insanlardan daha yüksek olduğu; 

yaş, cinsiyet ve mide asiditesinin HP prevalansında etkili faktörler olmadığı ve HP'nin 

kronik nonspesifik gastrite yol açabileceği tesbit edilmiştir. 
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SUMMARY 

in this study was performed on 86 patients with duodenal ulcus 20 healty 

controls between November 1991 and November 1992 in Gastroenterology clinics, 

internal medicine department, Faculty of Medicine, Atatürk University. Diagnosis of 

duodenal ulcus was done performing gastroduodenoscopy, in patienıs who have upper 

gastrointestinal complaints. Biopsies of gastric antrum were examined regarding 

helicobacter pylorl and histopathological forms. 

Hp was found 71 patiens with duoenal ulcus (83 %). Hp prevalance was higher in 

patients than controls (p < 0.001 ). 

Chronic nonspesific gastritis was found in 70 patients of 71 patients who have Hp 

(99 %). Chronic nonspesific gastritis was hlgher in patients than controls (p < 0.001), 

There was also positive corellation between Hp and chronic nonspesific gastritis. 

There was not any significantly correlation between Hp and age, Hp and sex. 

(p>0.05). 
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Ek .ı : ouodenum Ülserli Hastalar 

Helicobacte r Mid Suyu Kronik Nonspesifik 

No: Adı Soyadı Yaşı Cinsiyeti Piylori PH'sı Gastritis 
--

1 H.I 1 9 E + 3 + 
2 T.Y 36 K + 3 + 
3 D.H 25 E + 3 + 
4 S.A 40 E + 2 + 
5 N.T 53 E + 2 + 
6 H.B 59 E + 2 + 
7 M.A 42 K + 3 + 
8 S.Y 70 E + 2 + 
9 N.A 50 E + 2 + 

1 O A.K 35 E + 6 + 
11 S.K 20 E + 2 + 
1 2 H.I 21 E + 2 + 
1 3 N.A 53 E + 4 + 

14 Z.D 36 E + 2 + 

1 5 A.E 56 E + 7 + 

1 6 M.A 30 E + 2 + 

1 7 D.K 50 E . 2 + 

18 N.Ö 63 E + 5 + 

1 9 K.T 30 E - 7 + 

20 RD 70 E + 2 + 

21 H.S 26 E + 2 + 

22 G.K 26 E + 5 + 

23 S.B 35 E + 2 + 

24 A.Y 43 E + 1 + 

25 H.D 45· K + 1 + 

26 l.ö 46 E . 3 + 

27 G.G 43 E + 2 + 
28 M.A 48 E + 2 . 

29 E.K 25 E + 1 -

30 G.Y 31 K + 7 . 

31 H.S 46 E + 5 + 

32 M.C 70 E . 6 + 

33 S.K 36 E + 3 + 
34 M.B 20 E + 2 + 

35 M.A 40 K . 4 + 
36 H.Ş 60 E + 5 . 

37 A.A 24 E + 3 + 
38 A.K 21 E + 1 + 

39 Ö.T 65 E + 5 + 

40 A.U 60 E + 6 + 

41 S.A 59 K - 5 + 
42 ü.ö 53 E + 6 + 
43 D.H 25 E + 7 + 
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Ek.1 : Duodenum Ülserli Hastalar 

Hellcobacter Mid Suyu Kronik Nonspesifik 

No: Adı Soyadı Yaşı Cinsiyeti Piylori PH'sı Gastritis - -
44 H.Ö 50 E + 7 + 
45 F.B 20 K + 2 + 
46 Z.B 28 E + 2 + 
47 F.A 23 E + 2 + 
48 T.B 30 E + 7 + 
49 K.K 40 E + 3 + 
50 I.K 35 E + 2 + 
51 I.B 65 K + 4 + 
52 M.Ô 25 K + 4 + 
53 M.A 64 E + 3 + 
54 M.S 39 E + 6 + 
55 N.T 45 K + 4 + 
56 S.G 35 E + 6 + 
57 N.L 26 E + 3 + 
58 I.A 50 E + 2 + 
59 G.Y 50 K + 3 + 
60 G.S 33 K + 6 + 
61 M.S 35 E - 4 + 
62 N.A 54 E - 4 -
63 l.A 29 E + 4 + 
64 s.ç 28 K - 7 + 
65 E.K 16 K . 4 + 
66 M.Ç 53 E . 6 + 
67 A.Ç 27 E + 3 + 
68 MG 29 E + 2 + 
69 Z.T 61 E + 7 + 
70 Ö.A 45 E - 1 + 
71 N.C 22 K - 1 + 
72 S.T 45 E + 2 + 
73 A.Ç 6,5 E + 2 + 
74 RG 20 E + 6 + 
75 Ö.G 25 E + 6 + 
76 ZG 46 E + 2 + 
77 T.A 55 E + 3 + 

78 H.A 35 E + 2 + 
79 N.B 60 E + 4 + 
80 H.Ö 40 E + 5 + 
81 H.Y 20 E . 6 -
82 H.V 50 E + 7 + 
83 O.Y 49 E - 2 + 
84 E.S 20 E + 3 + 
85 R.K 60 K + 4 + 
86 N.S 40 K + 6 + 

·, ..... 
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Ek • il : Kontrol Vakaları 

Helicobacter Mid Suyu Kronik Nonspesifik 
Ne: Adı Soyadı Yaşı Cinsiyeti Piylori PH'sı Gastritis 

1 M.K 70 E + 4 

2 M.K 65 E 3 

3 o.ş 50 K 4 

4 H.T 25 K + 5 + 

5 Y.D 55 K 5 + 

6 o.u 40 E 2 

7 A.A 38 K + 5 + 

8 Ç.T 50 K 6 + 

9 G.Y 28 K 6 

10 M.K 42 .E 7 

11 M.G 30 K + 7 + 

12 N.K 40 E 5 

13 M.T 25 E 5 

14 M.Ş 33 E 2 

15 M.K 26 E 7 

16 l.ö 30 E 7 + 

17 S.G 37 E + 3 + 

18 LA 32 E + 2 + 

19 A.I 46 E 3 

20 M.Ç 23 E 5 + 


