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ÖZ
Amaç: Çalışmamızda Erzurum ilinde, pediatrik yaş grubunda üst gastrointestinal sistem
(GİS) endoskopilerinde Helicobacter pylori (HP) sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Temmuz 2014-Mayıs 2015 döneminde, hastanemizde üst GİS endoskopisi
uygulanmış, antrum biyopsisi alınmış, 1-18 yaş arası, 59 olgu çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Antrum biyopsileri hemotoksilen-eozin ve modifiye Giemsa yöntemi ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Mononükleer hücre infiltrasyonu,
nötrofil infiltrasyonu, atrofi, intestinal metaplazi, HP varlığı incelendi ve Sydney Sistemine
göre negatif (0), hafif (+1), orta (+2), şiddetli (+3) olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 38 (%64,4)’i kız, 21 (%35,6)’i erkek olup, yaş ortalamaları 11,84±4,88 yıl idi. Otuz altı olguda (%61,01) değişik şiddetlerde HP tespit edildi.
Cinsiyet bakımından HP oranları erkek olgularda %66,66 (14/21), kızlarda %57,89
(22/38) idi. Bir-beş yaş, 6-10 yaş, 11-18 yaş gruplarında HP sıklığı sırasıyla %57,14,
%56,25, %63,88 idi. HP tespit edilen olguların %33,33’ünde hafif (+1), %52,78’inde orta
(+2), %13,89’unda şiddetli (+3) oranda HP izlendi. HP pozitif 36 olgunun tümünde değişik
derecelerde mononükleer hücre infiltrasyonu, 33’ünde değişik derecelerde nötrofil infiltrasyonu izlendi.
Sonuç: Erzurum ilinde endoskopik biyopsilerde pediatrik yaş grubunda HP sıklığı
%61,01’dir. Bir-beş yaş arası çocuklarda HP sıklığı %57,14 oranında saptanmış olup
ülkemizin batısında ve Batı ülkelerinde yapılan çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Helicobacter pylori, çocukluk çağı, histopatoloji
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to investigate the frequency of Helicobacter pylori
(HP) in upper gastrointestinal (GI) endoscopies performed in children living in the
Erzurum province.
Methods: Fifty-nine patients aged 1-18 years who had undergone upper GI endoscopy, and
antral biopsies between July 2014, and May 2015 in our hospital were included in the study
and analyzed retrospectively. Antrum biopsy specimens were stained with hematoxylineosin and modified Giemsa and evaluated by light microscopy. presence of mononuclear
cell infiltration, neutrophil infiltration, atrophy, intestinal metaplasia, HP was investigated and classified as negative (0), mild (+1), moderate (+2), severe (+3) according to the
Sydney system.
Results: Thirty-eight patients were female (64.4%) and 21 participants were male (35.6%)
and the mean age of the study population was 11.84 ± 4.88 years. HP with varying rates was
found in 36 cases (61.01%). HP was foumd in 66.66% (14/21) of male, and 57.89% (22/38)
of female patients. The frequencies of HP were detected to be 57.14%, 56.25%, and 63.88%
in age groups of 1-5, 6-10, and 11-18 years, respectively patients demonstrated mild
(33.33%), moderate (52.78%), and severe (13.89%) degrees of HP positivity. Mononuclear,
and neutrophil cell infiltrations in 36, and 33 HP positive patients, respectively.
Conclusion: In the Erzurum province HP was detected in 61.01% of endoscopic biopsies
in the pediatric age group. While HP positivity was detected 57.14% of the patients aged
1-5 years This incidence of HP is higher than those found in the studies performed in western regions of our country, and western countries.
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GİRİŞ
Gram negatif, sarmal şekilli bir bakteri olan
Helicobacter pylori (HP) dünyanın her tarafında ve
dünya nüfusunun yaklaşık yarısında enfeksiyona
neden olmaktadır. HP, kronik gastrit, duodenum ve
mide ülseri, atrofik gastrit ve intestinal metaplazinin
en önemli nedenidir (1,2). Mide ülseri rekürrensinde
rol oynadığı ve gastrik malignensileri tetikleyici bir
risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bakterinin eradikasyonu ile mide ülseri seyrinin değiştiği, rekürrens
olmadığı, gastrik MALT-lenfoma gelişiminde azalma olduğu görülmüştür (3). Gelişmekte olan ülkelerde HP, sıklıkla çocukluk çağında kazanılmakta olup,
hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan
ülkelerde görülme sıklığı yaş ile artmaktadır (1,2).
Ülkemizde pediatrik yaş grubunda HP sıklığı ile
ilgili seroprevalans çalışmaları çok sayıdayken, histolojik olarak HP sıklığını araştıran çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada Erzurum ilinde pediatrik yaş
grubunda (1-18 yaş) HP sıklığının histopatolojik
olarak değerlendirilmesi ve eşlik eden patolojilerin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve YönteM
	Olgu seçimi:
Çeşitli gastrointestinal sistem (GİS) yakınmalarına yönelik üst GİS endoskopisi uygulanmış, antrum
biyopsisi alınmış, 1-18 yaş arası, 59 olgu retrospektif
olarak incelendi. Olgulara ait yaş, cinsiyet gibi parametreler patoloji raporlarından elde edildi. Olgular
1-5 yaş, 6-10 yaş, 11-18 yaş olarak gruplara ayrıldı.
Histopatolojik inceleme:
Olguların tümü formalinde fiske edilmişti. Doku
takibinden sonra hazırlanan parafin bloklardan alınmış Hematoksilen-Eosin (H-E) boyalı preparatlar
yine incelendi. HP incelemesi için histokimyasal olarak modifiye giemsa boyası kullanıldı. Olguların HP
durumları, mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil
infiltrasyonu, atrofi ve intestinal metaplazi incelendi.
Olgular Sydney Sistemine göre her bir parametre için
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yok (0), hafif (+1), orta (+2), şiddetli (+3) olarak
sınıflandırıldı (4,5).
İstatistiksel analiz
Veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirildi.
Ortalama değerler “aritmetik ortalama±standart
sapma” olarak gösterildi. Gruplar arası karşılaştırmalar için ki-kare testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı
olarak kabul edildi.
Bulgular

Çalışmaya alınan olguların 38 (%64,4)’i kız, 21
(%35,6)’i erkek olup, yaş ortalamaları 11,84±4,88 yıl
idi (yaş aralığı 1-18). Bir-beş yaş arası 7 olgu, 6-10
yaş arası 16 olgu, 11-18 yaş arası 36 olgu mevcuttu
(Şekil 1). Otuz altı olguda (%61,01) değişik şiddetlerde HP tespit edildi. HP pozitif saptanan olguların
%38,89’u (n:14) erkek, %61,11’i (n:22) kızdı. Cinsiyet
ve HP arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Olguların yaşa göre dağılımında 1-5
"
yaş 7 olgunun 4’ünde (%57,16), 6-10 yaş 16 olgunun
9’unda (%56,25) ve 11-18 yaş 36 olgunun 23’ünde
$ekil 1: Ya! gruplarnın pasta dilimi grafikte yüzdelik da"ılımları.
(%63,88) HP mevcuttu. HP saptanan olguların yaş ve
ya!: %27.12, 3: 11-18 ya!: %61.01)
cinsiyet dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Gruplara
ayrılmadan yaş ve HP arasında anlamlı ilişki saptanıryaş
1
2
3

Şekil 1. Yaş gruplarnın pasta dilimi grafikte yüzdelik dağılımları.
(1: 1-5 yaş: %11,87, 2: 6-10 yaş: %27,12, 3: 11-18 yaş: %61,01).
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ken (p<0.05) yaş gruplarıyla HP arasında istatiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Tablo 1. Olguların yaş ve cinsiyet dağılımı.
Olgu sayısı
Yaş (yıl)
*1-5 yaş
*6-10 yaş
*11-18 yaş
Cinsiyet
*Erkek
*Kız
Toplam

HP pozitifliği (sayı) HP pozitifliği (yüzde)

7
16
36

4
9
23

%57,14
%56,25
%63,88

21
38
59

14
22
36

%66,66
%57,89
%61,01

	Tartışma

HP tespit edilen olguların %33,33’ünde (n:12)
hafif (+1), %52,78’inde (n:19) orta (+2), %13,89’unda
şiddetli (+3) oranda HP izlendi. Bir-beş yaş arası
olgularda ve erkek cinsiyette (+3) HP izlenmezken,
kız cinsiyet ve 11-18 yaş aralığında (+3) HP izlenen
olgular mevcuttu (Tablo 2, Resim 1).
Tablo 2. Olgularda yaşa ve cinsiyete göre HP şiddeti.
HP (+) olgu sayısı
Yaş (yıl)
*1-5 yaş
*6-10 yaş
*11-18 yaş
Cinsiyet
*Erkek
*Kız

değişik derecelerde nötrofil infiltrasyonu, 24’ünde
lenfoid agregat ya da lenfoid folikül (LA/LF) izlendi.
HP ile mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil
infiltrasyonu ve LA/LF varlığı arasında istatiksel
olarak anlamlı bir korelasyon izlendi (p<0.05).
İntestinal metaplazi ve atrofi izlenen olgu olmadı.

Hafif (+1) Orta (+2) Şiddetli (+3)

4
9
23

4
3
5

0
5
14

0
1
4

14
22

5
7

9
10

0
5

Resim 1. Gland lümeninde çok sayıda Helicobacter pylori izlenmekte
(MGGx400).

HP saptanan 36 olgunun tümünde değişik derecelerde mononükleer hücre infiltrasyonu, 33 olguda

HP tanısında invaziv ve noninvaziv birçok tanı
yöntemi kullanılmaktadır (6). Değişik tanısal yöntemler arasında, histopatolojik HP tespiti çok önemli bir
rol oynar. Aynı zamanda atrofi, inflamasyon derecesi
ve bunlarla ilişkili gastrit, intestinal metaplazi ve
mide kanseri gibi patolojiler hakkında daha ayrıntılı
bilgi vermektedir (7). HP tanısı rutin H-E boyama ile
konulabilir. Tanı spesifitesini artırmak için pratikte
en az iki boyama yöntemi tavsiye edilir. Rutin H-E
boyama ve modifiye Giemsa diğer boyalardan daha
avantajlı durumdadır (6,7). Çalışmamızda da HP; H-E
ve modifiye Giemsa ile boyalı preparatlarda ışık mikroskobunda değerlendirildi. HP varlığı ve şiddeti
belirlendi.
HP tüm dünyada yaygın bir patojendir. Düşük
sosyoekonomik düzey ve kalabalık yaşam koşulları
enfeksiyon gelişme riskini kolaylaştırmaktadır (1).
HP’nin mide mukozasındaki prevalansı ve insidansı
gelişmişlik oranlarına ve yaşa göre ülkeler arasında
farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde prevalans %10-30 arasında iken, gelişmekte olan ülkelerde
%60-85 oranındadır. Gelişmekte olan ülkelerde prevalans oranı yaşa bağlı artmakta, genel olarak 0-5 yaş
arasında %5 olan oran, 30’lu yaşlarda %25’e, 60 yaş
ve üzerinde ise %50’lere çıkmaktadır (8). Altı ay-10
yaş arasındaki çocuklarda serokonversiyon oranları,
Yemen’de %8,9, Ürdün’de %55,5, Tayvan’da %21,5
ve Afrika’da %72,8 olarak bildirilmiştir (9). Türkiye’de
yapılan seroprevalans çalışmalarında, HP sıklığı
değişkendir. Van gölü havzasında 1-18 yaş grubu
çocuklarda gaitada HP antijeni çalışılmış prevalans
%39,9 oanında saptanmıştır (1). Doğancı ve ark. (3) 6
ay-5 yaş arası çocuklarda HP seroprevalansını %73,33
oranında bulmuşlardır. Üç-yirmi yaş arası HP oranı75
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nın incelendiği bir çalışmada, ise olguların %79,3’ünde
anti HP IgG pozitifliği saptanmıştır (2). Zonguldak
ilinde 6 ay-15 yaş arası çocuklarda HP seropozitifliği
%19,6 olarak izlenmiştir (10). Çalışmamızda, 1-18 yaş
arası çocuklarda histolojik yöntemle saptanan HP
sıklığı %61,01 olarak saptanırken, bu oran 1-5 yaş,
6-10 yaş ve 11-18 yaş gruplarında sırasıyla %57,14,
%56,25 ve %63,88’dir. Bu oranlar Batı ülkelerinde
ve Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarda bulunan
oranlardan yüksektir. HP’nin yaşa bağlı olarak prevalansının arttığı bilinmektedir (8). Çalışmamızda, yaş
grupları ve HP sıklığı arasında anlamlı korelasyon
izlenmemiştir.
Çalışmamızda, ülkemizde ve dünyada yapılan
birçok çalışmada olduğu gibi, cinsiyetler arasında HP
pozitifliği açısından fark bulunamamıştır (10-13).
Ülkemizde endoskopi yapılan hastalarda histolojik olarak HP sıklığının erişkin yaş grubunda araştırıldığı çalışmalar ağırlıktadır. Fırat Üniversitesi Tıp
Fakültesinde yapılan çalışmada, HP sıklığı %78 saptamıştır (13). Şanlıurfa yöresini kapsayan çalışmada
değişik endoskopik tanılı olguların %89,8’inde HP
pozitifliği bildirmiştir (14). Konakçı ve ark. (15) dispepsi
yakınmalarıyla başvuran, endoskopik mide biyopsisi
yapılan 218 hastanın 110’unda (%50,5), HP pozitif
saptamışlardır. Doğu Anadolu bölgesinde 14-88 yaş
arası endoskopi yapılmış hastalarda HP sıklığı %71
oranında saptanmıştır (16). Konya bölgesinde yapılan
bir çalışmada ise HP pozitifliği %39,9 olarak izlenmiştir (17).
İki-on dört yaş arası peptik ülserli olguların incelendiği çalışmada, endoskopi yapılmış hastaların
22’sinde HP incelenmiş, 16 olguda HP pozitifliği saptanmıştır (18). Otuz ay-14 yaş arası üst gis kanamalı
hastalarda endsokopik olarak HP sıklığı %53 oranında
izlenmiştir (19). Mevcut çalışmamızda, histopatolojik
yöntemle HP sıklığı %61.01 oranında saptanmıştır.
Çalışmamızda, literatüre uygun olarak HP ile mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil infiltasyonu ve
LA/LF varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır
(5,6,20)
.
Literatürde pediatrik yaş grubunda histopatolojik
olarak HP sıklığı araştırılan çalışmaların erişkin yaş
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grubunda yapılan çalışmalara göre oldukça az olduğu
görülmektedir. Bu çalışmalarda, olgu sayıları kısıtlıdır (18,19). Çalışmamızda, pediatrik yaş grubunda histopatolojik olarak HP sıklığı daha geniş bir olgu serisinde incelenmiştir. Histopatolojik yöntem; HP varlığının saptanmasının yanı sıra HP şiddetinin, eşlik
eden patolojilerin tespit edilmesini ve buna uygun
tedavi verilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle çocukluk çağında edinildiği bilinen HP’nin pediatrik yaş
grubunda histopatolojik yöntemle incelendiği daha
geniş hasta populasyonlarında yapılacak çalışmalara
gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.
Sonuç olarak, Erzurum ilinde endoskopik biyopsilerde pediatrik yaş grubunda HP sıklığı %61,01’dir.
HP sıklığı açısından yaş ve cinsiyet grupları arasında
anlamlı farklılık bulunamadı. HP saptanan olguların
büyük çoğunluğuna mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil infiltrasyonu ve LA/LF eşlik etmekteydi.
Bir-beş yaş arası olgularda ve erkek cinsiyette (+3)
HP izlenmezken, kız cinsiyet ve 11-18 yaş aralığında
(+3) HP izlenen olgular mevcuttu. Bir-beş yaş arası
çocuklarda HP sıklığı %57,14 oranında saptanmış
olup, ülkemizin batısında ve Batı ülkelerinde yapılan
çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum
hijyen koşullarına veya HP’nin seroprevalans çalışmalarına oranla histopatolojik yöntemlerle daha iyi
tespit edilmesine bağlanabilir
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