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ÖZET

incelemede, yar›s› h›zl› üreaz testinde (Hpfast GI Supply,
Camp Hill) kullan›ld›.

• Amaç: Helicobacter pylori’nin (H. pylori), tip B gastrit,
peptik ülser, gastrik adenokarsinom ve Mucosa
Associated Lymphoid Tissue (MALT) lenfoman›n etyopatogenezinde önemli rolleri vard›r. Daha çok vakada
H. pylori enfeksiyonunu ortaya ç›karmak için birden
fazla test birlikte kullan›lmaktad›r.

• Bulgular: Histolojik inceleme ile 51 hastada (%70),
h›zl› üreaz testi ile 41 hastada (%56) Helicobacter pylori
pozitif bulundu. Histolojiyle H. pylori negatif bulunan
22 hastan›n 3'ünde Hpfast testiyle H. pylori pozitif
bulundu. Histolojik tan› alt›n standart kabul edilerek
yap›lan istatistikî de¤erlendirmede Hpfast kitinin sensitivite
ve spesifitesi s›ras›yla %74,5 ve %86,4 olarak bulundu.

Bu çal›flmada, h›zl› üreaz testi Hpfast ve histoloji birlikte
kullan›ld›. Hpfast'in diyagnostik gücünün belirlenmesi
amaçland›.

• Sonuç: Bir h›zl› üreaz testi olan Hpfast'in diagnostik
gücü yeterince yüksek de¤ildir, multipl biyopsili histopatolojik incelemeye alternatif olamaz. Ancak histoloji
veya di¤er yöntemlerle birlikte kullan›labilir.

• Materyal ve Metod: Çal›flma, üst gastrointestinal
sistem flikâyetleri sebebiyle özofagogastroduodenoskopi
yap›lan 73 hastada gerçeklefltirildi. Hastalar›n antrum
ve korpus mukozalar›ndan ikifler adet biyopsi al›nd›.
Biyopsilerin yar›s› (1 antrum, 1 korpus) histopatolojik

• Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, histoloji,
h›zl› üreaz testi, Hpfast. Nobel Med 2010; 6(2): 53-56
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ABSTRACT

tissue samples (antrum 1 and corpus 1) were evaluated
histopathogically, other samples were used on the rapid
urease slides (hpfast).

A COMPARISON OF A RAPID UREASE TEST
AND HISTOLOGY FOR THE DIAGNOSIS OF
HELICOBACTER PYLORI INFECTION

• Results: While histology was positive in 51 patients
(70%), H. pylori positivity in 41 patients (56%) was detected
with rapid urease test. The sensitivity and spesificity of
Hpfast vis-à-vis histology considered as gold standard were
found to be 74.5% and 86.4%, respectively.

• Objective: Helicobacter pylori (H. pylori) have an
important role in the ethiopathogeneses of type B gastritis,
peptic ulcer, gastric adenocarcinoma, MALT lymphoma.
Two or more tests are often utilised to improve diagnostic
accuracy. We utilised both histology and rapid urease test
(Hpfast) for diagnosing H. pylori infection, and aimed to
detect the diagnostic accuracy of Hpfast.

• Conclusion: Hpfast, which is a rapid urease test, seems
to not have sufficient diagnostic accuracy. Therfore, Hpfast
can not be recognized as an alternative test to histology
with multiple biopsies. Hovewer, it may be utilized in
combination with histology or other methods.

• Material and Method: The study was performed on
73 patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy.
Two antral biopsy samples and 2 body biopsy samples
(totally four samples) were taken from each patient. Two

• Key Words: Helicobacter pylori, histology, rapid urease
test, hpfast Nobel Med 2010; 6(2): 53-56

ay içinde antibiyoterapi alan hastalar ve özofagogastroduodenoskopi esnas›nda üst gastrointestinal sistemde
malignite düflünülen hastalar çal›flmaya dahil edilmedi.
Hastalara, özofagogastroduodenoskopi yap›lmadan
önce, bilgilendirilmifl onam formu okutuldu ve ifllemi
kabul ettiklerini göstermek amac›yla imzalat›ld›. Mental
problemi olanlara kendi imzalar› d›fl›nda 1. dereceden
bir yak›n›na da bilgilendirilmifl onam formu okutularak
imzas› al›nd›.

G‹R‹fi
Gastroduodenal patolojiler ile Campylobacter like
organism (Helicobacter pylori) aras›nda iliflki olabilece¤i,
1979 y›l›nda ilk kez Warren taraf›ndan düflünülmüfl,
1982 y›l›nda ilk olarak Marshall taraf›ndan in-vitro
üretilmifltir.1 Yapm›fl oldu¤u gastroduodenal patolojiler
ve dünya nüfusunun yar›dan fazlas›n› etkilemesi
nedeniyle son 25 y›lda H. pylori'nin önemi çok fazla
artm›flt›r. Bulafl›n oral-oral veya fekal-oral yolla oldu¤u
ve rezervuar›n›n insan oldu¤u kabul edilmektedir. Oral
yolla al›nan bakteri mide antrumunda mukus tabakas›
içine yerleflir; kona¤a ait baz› özellikler ve kendisinin
baz› enzim ve toksinleriyle birlikte, asemptomatik
seyirden mide karsinomuna kadar genifl bir yelpazede
klinik prezantayonlara neden olabilir.2 Helicobacter
pylori enfeksiyonunun eradikasyonuyla peptik ülser
nükslerinin önüne geçilmesi yan›nda, mide kanseri
prevalans›n›n da azalaca¤› bildirilmektedir.2-4

Özofagogastroduodenoskopi öncesi hastalara %10
xylocaine pump sprey ile lokal faringeal anestezi uyguland›. Endoskopik ifllem, Fujinon EG-450 WRS endoskopla yap›ld›. Hastalar›n korpus ve antrum bölgelerinden ikifler adet biyopsi al›nd›. Her bölgeden birer
biyopsi materyali, %10 formalin içinde hastanemiz
patoloji ünitesine gönderildi. Patoloji ünitesine giden
örneklerden elde edilen kesitler histopatolojik inceleme
için hemotoksilen-eozin, H. pylori için May GrunwaldGiemsa ile boyand›.6 Ifl›k mikroskobunda H. pylori
bakterilerinin görülmesiyle H. pylori tan›s› konuldu ve
bakteriyel yo¤unluk dikkate al›nmad›. Di¤er iki biyopsi
örne¤i, endoskopi ünitemizde de¤erlendirilmek üzere
h›zl› üreaz testinin (Hpfast GI Supply, Camp Hill)
kuyucuklar›na yerlefltirildi; antrum ve korpus biyopsi
örnekleri için ayr› h›zl› üreaz slaytlar› kullan›ld›. De¤erlendirmesi ertesi gün sabah yap›ld›. Histoloji sonuçlar› alt›n standart kabul edilerek h›zl› üreaz testi
Hpfast'in sensitivite ve spesifisitesi belirlendi.

Bu çal›flmada H. pylori enfeksiyonu teflhisinde alt›n
standart kabul edilen histoloji5,6 ve bir ticarî h›zl› üreaz
testi birlikte kullan›ld›. Ucuz ve daha az zaman gerektiren h›zl› üreaz testi sonuçlar›, histolojik yöntemle
karfl›laflt›r›ld›. H›zl› üreaz testinin sensitivitesi ve
spesifisitesi araflt›r›ld›.
MATERYAL ve METOD
Hastanemiz endoskopi ünitesine Nisan-May›s 2007
tarihleri aras›nda gastroduodenal yak›nmalarla üst
gastrointestinal endoskopi yap›lan 17-91 yafllar› aras›nda
(yafl ort. 49,7±17,3) 53 kad›n (%72,6) ve 20 erkek
(%27,4) toplam 73 hasta çal›flmaya dahil edildi. Herhangi
bir nedenle mide operasyonu geçiren hastalar, son bir

BULGULAR
Histolojik yöntemle 51 hastada (%70) H. pylori tespit
edildi. H›zl› üreaz testi ile 41 hastada (%56) H. pylori
pozitif olarak saptand›. Sonuçlar tabloda sunuldu.
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Veriler sonucunda Hpfast testinin sensitivitesi %74,5
ve yalanc› negatiflik oran› %25,5; spesifitesi ise %86,36
yalanc› pozitiflik oran› ise %13,64 olarak bulundu.
TARTIfiMA
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yap›lan hastalarda histoloji, kültür, h›zl› üreaz testi, f›rça sitolojisi
gibi de¤iflik invaziv yöntemlerle H. pylori aranmaktad›r.
Histoloji, etkinli¤i genel kabul görmüfl bir yöntemdir.
Kültür, uzun bir sürede sonuç vermesi ve yalanc› negatifli¤inin fazla olmas› nedenleriyle, flayet antibiyogram
yap›lmayacaksa tercih edilmemektedir.6-8 F›rça sitolojisinde materyal genifl bir mukozal yüzeyden al›nd›¤›ndan yalanc› negatiflik oran› daha düflük olarak beklenir.9,10 Ancak f›rçalama yönteminin bu avantaj› multipl
biyopsilerle afl›labilir.11 H›zl› üreaz testi ise klebsiella ve
proteus grubu bakterilerle çapraz reaksiyon verdi¤inden
yalanc› pozitiflik olabilir.10

oluflturaca¤› yalanc› negatiflikler afl›labilir. Vassallo ve
ark.17 ayn› hastalardan tek, iki ve üç biyopsili h›zl›
üreaz testleri yaparak biyopsi say›s›n›n etkisini objektif
olarak ortaya ç›karm›fllard›r. Bu çal›flmada 2 antrum
ve 1 korpus biyopsisinin (toplam 3) kullan›ld›¤› CLO
test serisinin 2 antrum veya 1 antrum biyopsilerinin
kullan›ld›¤› CLO test serilerinin yan› s›ra histolojiden
de daha fazla pozitiflik verdi¤i görülmüfltür. Gastrik
adenokarsinom ve MALT lenfoma gibi malign hastal›klara kadar varabilen gastrik mukozadaki de¤ifliklikler zinciri, H. pylori eradikasyonuyla k›r›labilir,
hatta erken dönem MALT lenfoma geriletilebilir.18-19
Yalanc› negatiflikleri azaltmak için birden fazla yöntem
veya test kullanmak önem arz eder. Doku incelemesi,
H. pylori enfeksiyonuna ek olarak pre ve parakanseröz
lezyonlara iliflkin bilgi sa¤lar. H›zl› üreaz›n, histolojiyle
birlikte kullan›m› az say›daki yalanc› negatifli¤i minimuma indirir. Ancak bu vakalar gerçek negatif ve h›zl›
üreaz›n yalanc› pozitifli¤i de olabilir. Bu durum, maliyetli
olsa da 3 veya daha fazla yöntemin birlikte kullan›m›yla
afl›labilir.

Histolojide, çal›flmaya al›nan 73 hastan›n 51'inde
H. pylori gastriti teflhis ettik. Bu 51 hastan›n 38'inde
(%74,5) kulland›¤›m›z ticarî h›zl› üreaz testiyle (Hpfast test) H. pylori pozitifli¤i tesbit edildi. Kulland›¤›m›z
h›zl› üreaz testiyle H. pylori pozitif her dört hastadan
birinde H. pylori varl›¤› atlanmaktad›r. Literatürde h›zl›
üreaz yönteminin sensitivitesi de¤iflkenlik göstermekte
olup yaklafl›k olarak %75-100 aras›ndad›r.12-15 Literatürde verilen oranlar aras›ndaki bu büyük farkl›l›kta
kullan›lan malzemenin kalitesi, biyopsinin yeri ve
say›s›, biyopsi örne¤indeki basilin yo¤unlu¤unun etkili
oldu¤unu düflünüyoruz. Birden fazla ticarî h›zl› üreaz
testinin karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda testlerin sensitivite
ve spesifiteleri farkl› ç›kmaktad›r.15,16 Madani ve ark.12
histolojide tespit edilen bakteri yo¤unlu¤u ile h›zl›
üreaz›n pozitifleflmesi aras›nda anlaml› korelasyon
oldu¤unu belirlemifllerdir. Chen ve ark.15 da bu tespiti
teyit eder tarzda, histolojide bakteri yo¤unlu¤u az olan
hastalarda h›zl› üreaz›n yalanc› negatiflik oluflturdu¤unu
tespit etmifllerdir. H. pylori kolonizasyonu antrumda
daha yo¤un olmas›na karfl›n gastrik asid üretimini
bask›layan ilaç kullan›lm›flsa basil yo¤unlu¤u korpusa
do¤ru kayar. Atrofi ve intestinal metaplazi alanlar›ndan
al›nan biyopsi materyellerinde H. pylori'nin negatif
olmas› beklenir. Hem korpus, hem de antrumdan
al›nan multipl biyopsilerle heterojen kolonizasyonun
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Çal›flmam›zda histoloji ile H. pylori negatif bulunan 22
hastan›n 3'ünde h›zl› üreaz testi pozitif sonuç vermifltir.
Kullanm›fl oldu¤umuz Hpfast kitinin sa¤lad›¤› %74,5
sensitivite ve %86 spesifite oranlar› oldukça düflüktür.
Literatürde di¤er h›zl› üreaz testleriyle bildirilmifl
%90'›n› geçen sensitivite ve spesifite oranlar›n›n yan›
s›ra daha düflük sensitivite ve spesifite oranlar› da
mevcuttur.15 Laine ve ark.20 CLO test, Hpfast, Pyloritek
olmak üzere üç h›zl› üreaz testini birlikte kulanm›fl,
Hpfast kitinin sensitivitesini %88 bulmufllard›r. Bu
çal›flmada CLO testin sensitivitesi %93 hesaplanm›flt›r.
Sonuç olarak Hpfast'in diagnostik gücü, tek test olarak
kullan›m için yetersiz olup multipl biyopsili histopatolojik incelemeye alternatif olamaz.
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