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ﬁANLIURFA S‹VEREK BÖLGES‹NDEK‹ HEL‹COBACTER PYLOR‹
POZ‹T‹FL‹⁄‹ ORANI VE ‹NTEST‹NAL METAPLAZ‹ ‹LE
ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹
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yel enfeksiyondur. Akut ve kronik gastrit d›ﬂ›nda
duodenal ve gastrik ülser, gastrik kanser, MALT
lenfoma ve gastroözefagial reflü hastal›¤›na neden olmaktad›r. Helicobacter pyloriye ba¤l› kronik gastritlerde inflamasyona ba¤l› olarak intestinal metaplazi geliﬂti¤i bilinmektedir. Bu çal›ﬂman›n amac› ﬁanl›urfa Siverek ilçesindeki Helicobacter Pylori pozitifli¤i oran› ve intestinal metaplazi s›kl›¤›n› belirlemek ve bu iki antite aras› iliﬂkiyi saptamakt›r.

ÖZET:
‹ntestinal metaplazinin Helicobacter pylori enfeksiyonu ile s›k› bir birliktelik gösterdi¤i, Helicobacter pylorinin intestinal metaplazi patogenezinde kolaylaﬂt›r›c› rol oynad›¤› birçok kaynakta bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n amac› Siverek bölgesindeki Helicobacter pylori s›kl›¤›n› belirlemek ve
intestinal metaplazi ile birlikteli¤ini saptamakt›r.
Toplam 157 olguya ait endoskopik biyopsi materyalini retrospektif olarak de¤erlendirdik. Helicobacter pylori 69 (%43,9) hastada pozitif olarak
saptand›. Helicobacter pylori varl›¤› ile intestinal
metaplazi aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamad›.
Anahtar kelimeler: Helicobacter pylori, intestinal
metaplazi,

GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu çal›ﬂmada ﬁanl›urfa Siverek Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuar›’na Nisan 2011 ile Nisan
2012 tarihleri aras›nda gelen 157 adet mide endoskopik biyopsi materyali retrospektif olarak incelendi. Her olguda rutin doku takibi sonras› Hematoksilen Eosin boya uyguland›. Ayr›ca helicobacter pylori pozitifli¤i ve intestinal metaplazi varl›¤›n› saptamak amac› ile Doku Giemsas› ve Alcian Blue boyalar› kullan›ld›. ‹statistiksel analizler
için NCSS (Number Cruncher Statistical System)
2007&PASS (Power Analysis and Sample Size)
2008 Statistical Software (Utah, USA) program›
kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (Ortalama,
Standart sapma, Medyan, Oran, Frekans) yan›
s›ra niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student t test kullan›ld›. Normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerin karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Mann
Whitney U test kullan›ld›. Niteliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise Yates Continuity Correction,
Fisher’s Ex act ve Pearson Ki-Kare testi kullan›l-

ABSTRACT:
Concordence of intestinal metaplasia with Helicobacter pylori infection and the role of Helicobacter pylori in pathogenesis of intestinal metaplasia have been reported in many reviews. The
aim of this study to evaluate the frequency of Helicobacter pylori and concordance of intestinal
metaplasia in Siverek. We evaluated totally 157
endoscopic biopsies retrospectively. H.pylori was
found in 69 (%43.9) patients. There is no a significantly relation between positivity of Helicobacter pylori and intestinal metaplasia.
Key words: Helicobacter pylori, Intestinal metaplasia
G‹R‹ﬁ:
Helicobacter pylori dünyadaki en yayg›n bakteri-
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d›. Anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.
BULGULAR:
Çal›ﬂma Nisan 2011 ve Nisan 2012 tarihleri aras›nda Siverek Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuar›na gelen endoskopik mide biyopsi materyalleri ile
yap›lm›ﬂt›r. %46,5’i (n=73) kad›n ve
%53,5’i (n=84) erkek olmak üzere toplam 157 olguya ait biyopsi örnekleri incelenmiﬂtir. Olgular›n yaﬂlar› 18 ile 89
aras›nda de¤iﬂmekte olup, ortalama
41,42±15,99 y›ld›r.
Olgular›n %53,5’sinde (n=84) aktivite
izlenmezken, %29,9’unun (n=47) aktivite derecesi hafif, %15,3’ünün (n=24)
orta ve %1,3’ünün (n=2) ﬂiddetlidir.
Helicobacter Pylori pozitifli¤i görülme
durumuna göre olgularda intestinal
metaplazi görülme oranlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0,05).
‹ntestinal metaplazi görülen 14 (%8,9)
olgu bulunurken, Mukozal Atrofi görülen 8 (%5,1) olgu bulunmaktad›r.
‹ntestinal metaplazi görülme durumuna
göre olgular›n yaﬂ ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂt›r (p<0,01). intestinal metaplazi görülen olgular›n yaﬂ
ortalamas› anlaml› düzeyde yüksektir.
Mukozal atrofi görülme durumuna göre
olgularda intestinal metaplazi görülme
oranlar› aras›nda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂt›r
(p<0,01). Mukozal atrofi görülen olgularda intestinal metaplazi görülme oran› yüksekken, mukozal atrofi görülmeyen olgularda ise intestinal metaplazi
görülmeme oran› yüksektir. Mukozal
atrofi saptanan olgular›n %75 inde intestinal metaplazi mevcut olup %25’inde intestinal metaplazi görülmemiﬂtir.
TARTIﬁMA:
Helicobacter pylori, dünya nüfusunun
yar›dan ço¤unda görülen kronik bir enfeksiyon hastal›¤›n›n etiyolojik ajan›d›r(1). Helicobacter pylori görülme s›kl›¤›, ülkeler aras›nda,

hatta ülkeler içinde bölgeden bölgeye de¤iﬂebilir
ve bu s›kl›¤›n, düﬂük sosyoekonomik statü ile
iliﬂkili oldu¤u görülmektedir. Helicobacter pylo17
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ri’nin insandan insana oral-oral, gastro-oral
ya da fekal-oral yolla bulaﬂt›¤›na inan›lmaktad›r. Gastrik kanserdeki olaylar dizisinin; kronik gastrit, atrofi, intestinal metaplazi, displazi ve karsinoma seklinde oldu¤u
kabul edilmektedir. Helicobacter pylori’nin
bu kronik olaylar zincirinin bas›nda yer ald›¤› bilinmektedir.
ﬁanl›urfa bölgesinden yap›lan bir çal›ﬂmada, helicobacter pylori pozitiflik oran› kronik
gastritli olgularda %69.6, kronik aktif gastritli olgularda ise %83.7 olarak saptanm›ﬂt›r(2). Bizim çal›ﬂmam›zda epidemiyolojik
aç›dan tüm endoskopik biyopsi materyallerinin %43.9’unda Helicobacter pylori pozitif
bulunmuﬂtur. Bu oran›n düﬂüklü¤ü çal›ﬂmam›zda bulunan inaktif gastrit tan›l› ve
normal s›n›rlardaki biyopsi say›m›z›n fazlal›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Çal›ﬂmam›z- Resim 1: ‹ntestinal metaplazi alanlar› ( Alcian Blue x100)
daki aktif gastritli olgulardaki Helicobacter
pylori pozitiflik oran› ise %88.4 olarak bulunmuﬂtur. Bu oran da epidemiyolojik aç›saptam›slard›r. Benzer olarak intestinal metapladan ayn› bölgede yap›lan bir önceki çal›ﬂma ile
zi s›kl›¤› enfekte grupta %43.1 iken enfekte olyak›nd›r. Çal›ﬂmam›zda Helicobacter pylori pozimayan grupta ise %6.2 olarak tespit edilmistir.
tifli¤i durumuna aktivite dereceleri aras›nda istaCraanen ve ark.lar›n›n, çal›ﬂmalar›nda intestinal
tistiksel olarak ileri düzeyde anlaml› farkl›l›k sapmetaplazi
tanm›ﬂt›r (p<0,01). Helicobacter pylori pozitifli¤i
Helicobacter pylori pozitif olgularda Helicobacter
görülmeyen olgularda aktivite derecesinin s›f›r
pylori negatif olgulardan daha s›k rastlanm›ﬂolma oran› yüksekken, Helicobacter pylori pozit›r(6). Helicobacter. pylori ile intestinal metaplazi
tifli¤i görülen olgular›n %52,2’sinde (n=36) 1.deoluﬂum iliﬂkisi ﬂüphelidir. Baz› araﬂt›rmac›lar›n
rece, %33,3’ünde (n=23) 2.derece ve %2,9’unda
intestinal metaplaziyi inflamasyonun sekeli ve
(n=2) 3.derece aktivite görülmektedir. Bu da bekprogresif proçesin bir parças› olarak kabul etmelenen bir sonuçtur ki yap›lan bir çok çal›ﬂmada
lerine karﬂ›n di¤er çal›ﬂmac›lar intestinal metapHelicobacter pylorinin kronik gastrit neden oldulaziyi Helicobacter. pyloriden daha çok ekzojen
¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Örne¤in Kenji ve arkadaslar›;
ve/veya diyet faktörlerine ba¤l› olarak oluﬂtu¤unu
Helicobacter pylori enfeksiyonu ile atrofi, intestiileri sürmektedirler. ‹lginç olarak Sasa ve arkanal metaplazi, gastrit derecesi aras›ndaki iliskiyi
daslar› Helicobacter pylori kolonizasyon dereceincelemislerdir(3). Helicobacter pylori enfeksiyosi ile gastrik aktivite derecesi aras›nda pozitif konu ile gastrit derecesi aras›nda direkt iliﬂkinin burelasyon oldu¤unu, buna kars›l›k atrofi ve inteslundu¤unu, atrofi ve intestinal metaplazinin Helitinal metaplazi s›kl›¤› ile Helicobacter pylori
cobacter pylori enfeksiyonu sonucu oldu¤unu
kolonizasyon derecesi aras›nda negatif korelassaptam›ﬂlard›r.
yon oldu¤unu savunmuﬂlard›r(7). Bizim çal›ﬂmaSipponen ve arkadaslar›, Helicobacter pylori kom›zda ise helicobacter pozitifli¤inin intestinal
lonizasyon derecesi ile inflamasyon derecesi
metaplazi ve atrofi ile iliﬂkisi saptanmad›. Bu bularas›nda pozitif korelasyon oldu¤unu bulmuslargu ﬂaﬂ›rt›c› olmakla birlikte intestinal metaplazi
d›r(4). Asaka ve arkadaslar› ise, Helicobacter
ve atrofi bulunan vaka say›m›zdaki azl›¤a ba¤l›
pylori’nin atrofik gastrit ve intestinal metaplazi ile
olabilece¤i gibi var olan lezyonun örneklenmeiliskisini incelemislerdir(5). Helicobacter pylori
miﬂ olma olas›l›¤› da mevcuttur. Sonuç olarak inenfekte grupta atrofik gastrit oran› %82.9 iken,
testinal metaplazi ve atrofi kavram› ancak patoloenfekte olmayan grupta bu oran› %9.8 olarak
gun izledi¤i alan ile s›n›rl›d›r(8). Bu durumda ör18
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olarak da displazi ve gastrik karsinomaya kadar ilerledi¤ini savunan pek çok çal›ﬂma vard›r(11). Bu nedenle bu antitelerin birbiri ile birliktelik göstermesi ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r.
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Resim 2: Helicobacter pylori pozitifli¤i (Doku Giemsas›x200)

neklemeye ba¤l› olarak atrofi ve intestinal metaplazi alanlar›n›n atlanmas› çok yüksek bir olas›l›kt›r(9). ‹ﬂte bu noktada çoklu biyopsi örneklemesinin gereklili¤i söz konusudur.
Topal ve ark.n›n 52 hastadan oluﬂan çal›ﬂmalar›nda intestinal metaplazi saptanan olgular›n
9’unda da kronik atrofik gastrit görülmüs olup,
kronik nonatrofik gastritte görülmemiﬂtir(10). Bu
verilere göre, intestinal metaplazi ile atrofi aras›nda istatistiki olarak s›n›rda bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Bizim çal›ﬂmam›zda da, mukozal atrofi görülme durumuna göre olgularda intestinal metaplazi görülme oranlar› aras›nda istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂt›r. Helicobacter pyloriye ba¤l› kronik olarak uyar›lan epitelde, kronik aktif gastrit ile baﬂlayan bir sürecin,
intestinal metaplazili kronik atrofik gastrite ve son
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