Dispeptik hastalarda H. pylori infeksiyonu tanısında H. pylori
gaita antijeninin tanı değerinin incelenmesi
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Amaç: Dünyadaki en yaygın infeksiyonlarından biri olan Helicobacter pylori infeksiyonu yaşamın ilk yıllarında
alınmakta ve tedavi edilmedikçe hayat boyu devam etmektedir. H. pylori, çocuk ve yetişkinlerde kronik gastrit ve
peptik ülser hastalığının ana etkenidir ve MALT lenfoma ve mide kanserinde risk faktörüdür. Bu çalışmanın
amacı, H. pylori infeksiyonu tanısında histopatoloji, hızlı üreaz testi, üre soluk testi gibi testler ile karşılaştırarak H.
pylori gaita antijen (HpSA)’nin tanı değerini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada; hastanemizin endoskopi
ünitesine Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle endoskopi
yapılmak üzere başvuran 103 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya aldığımız yüz üç hastanın 66’sı H.
pylori infeksiyonu yönünden pozitif (% 64) iken 37’si negatifti (% 36). HpSA testi pozitif olması gereken 66 testten
58’ini pozitif olarak bulurken, negatif olarak beklenen 37 testten 35’ini negatif tespit etti. HpSA testinin sensitivite,
spesifite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri sırasıyla % 87.9, % 94.6, % 96.7 ve % 81.4 bulundu.
Sonuç: HpSA testleri noninvasiv, H. pylori infeksiyonunda kullanması kolay, ucuz ve serolojik antikor testleri
yerine kullanılması önerilebilir testlerdir.
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Evaluation of the Helicobacter pylori stool antigen test (HpSA) in the diagnosis of Helicobacter pylori
infection in dyspeptic patients
Objective: H. pylori infection which is the most common infection in the world is acquired in early childhood and
usually persists throughout life unless a specific treatment applied. H. pylori infection is the major cause of chronic
gastritis and peptic ulcer disease in both adult and children and it is a risk factor for the development of mucosa
associated lymphoid tissue lymphoma and gastic carcinoma. The aim of this study was to evaluate the usefulness
of HpSA in diagnosis of H. pylori infection in patients comparison with other methods like histology, rapid urease
test and urea breath test. Method: 103 patients referred to endoscopy unit for routine gastrointestinal endoscopy
for the evaluation of dyspeptic complaints, between March 2003 and March 2004 were included in this study.
Results: Sixty-six of the 103 patients (64%) were positive for H. pylori, whereas 37 of patients (36%) were
negative. HpSA was positive in 58 of 66 and negative in 35 of 37. The sensitivity, specificity, positive predictive
value, and negative predictive value of the methods of HpSA was 87.9%, 94.6%, 96.7%, and 81.4%, respectively.
Conclusion: HpSA test is cheap, easy, noninvasive test that is advisable for using instead of serological antibody
tests.
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Helicobacter pylori, 1982 yılında Marshall ve
Warren tarafından insan midesinden izole
edilmesinden sonra dikkati çeken, Gram negatif,
mikroaerofil, spiral şeklinde bir mikroorganizmadır
(1,2). Üzerinde birçok araştırma yapılan bu
mikroorganizmanın akut ve kronik gastrit, kronik
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atrofık gastrit, intestinal metaplazi, peptik ülser ve
mide kanseri patogenezinde rol aldığı yapılan
epidemiyolojik, deneysel ve klinik çalışmalarla
belirlenmiştir (3,4).
Üst abdominal şikayetler (dispepsi yada hazımsızlık
gibi)
erişkinlerde
en
yaygın
karşılaşılan
semptomlardır. Son zamanlarda gastrointestinal
sistem hastalıkları ile H. pylori arasındaki ilişkinin
tespit edilmesi, bu etkene yönelik çalışmaların
yoğunlaşmasına neden olmuştur. H. pylori ile peptik
ülser arasındaki ilişki iyi bilinmekte, mide
karsinomu,
MALT
lenfomada
rol
aldığı
düşünülmektedir(5,6). H. pylori’nin dispeptik
yakınmalara sebep olduğu düşünülmekte, ancak
asemptomatik kişilerde de H. pylori infeksiyonunun
yaşla artan bir oranda yüksek olması bu duruma
şüphe ile bakmayı gerektirmektedir (3,4). H. pylori
infeksiyonu tanısında invaziv ve noninvaziv birçok
tanı yöntemi kullanılmaktadır. Kültür, histolojik
inceleme, Gram boyama, üre soluk testi (ÜST), üreaz
testi, serolojik testler, immünfloresan mikroskopi,
polimeraz zincir reaksiyonu, gaita örneklerinde H.
pylori gaita antijeni (HpSA) aranması kullanılan tanı
yöntemleridir (7-13). Prevalans çalışmalarında H.
pylori IgG, HpSA ve ÜST gibi testler kullanılır (14).
Bu çalışmada; Hastanemizin Endoskopi ünitesine
Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında
gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle başvuran
ve gastroduodenoskopi yapılarak H. pylori
infeksiyonu tanısı konulan hastalarda, HpSA’nin tanı
değerini histopatoloji ve üreaz ile kıyaslayarak
araştırmayı amaçladık.

Yöntem
Çalışmaya, dispeptik şikayetlerle Mart 2003 ve Mart
2004 tarihleri arasında gastroduodenoskopi yapılan
ve gastrit, duodenit ve ülser tanısı alan 120 hasta
dahil edildi. HpSA’nin tanı değeri; histopatolojik
inceleme, üreaz testi, H. pylori IgA ve IgG ile
kıyaslanarak araştırıldı. Son 1 hafta içinde proton
pompa inhibitörleri, antiasit, bizmut içeren bileşikler
ve antibiyotik alan veya testlerden bir kısmını
yaptırmayan 17 hasta çalışma dışı bırakıldı. Bu
hastaların başvuru sebebi olan dispeptik şikayetleri
sorgulandı. Yaş ve cinsiyetleri kaydedildi. Tüm
hastalardan işlem öncesi, onayları alındıktan sonra
mide antrum mukozasından üçer adet biyopsi örneği
alındı. Alınan biyopsilerin iki adedi % 10 formol
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çözeltisi içinde patoloji laboratuvarına gönderildi. Bu
örnekler Giemsa ve Hemotoksilen-eozin boyaları ile
boyanarak histopatolojik incelemeye alındı. Alınan
biopsi örneklerinden biri üreaz testi için kullanıldı.
Bu test için Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarında
hazırladığımız sıvı üre besiyeri (Rustigian-Stuart
Broth) kullanıldı. Endoskopik biyopsi ile alınan doku
örnekleri içinde besiyeri bulunan tüplere ilave edildi.
37°C’lik etüvde 1., 2., 3. ve 4. saatlerdeki renk
değişimi izlendi. Bu süre içinde rengin pembekırmızıya dönüşümü pozitif kabul edildi.
Serolojik inceleme için her hastadan 3 ml venöz kan
tüplere alındı. H. pylori spesifik IgG ve IgA
antikorları, Ridascreen (R Biopharm AG, Surrey,
UK) ve Biokit (Diagnostic system Laboratories, Inc,
Texas, USA) marka kitlerle ELISA test yöntemi ile
çalışıldı.
Çalışmamızda hızlı bir test olan “Helicobacter pylori
Ag one step” (Lineer Chemical Barcelano, İspanya)
testi
kullanıldı.
Bu
test
hızlı
kalitatif
immünkromotografi esaslı immünoassay yöntemiyle
gaitada H. pylori proteinlerini tesbit etmektedir. Bu
metodda H. pylori tayini için anti-human IgG, işaretli
konjugat ve monoklonal antikorlar kullanılmaktadır.
Bu test prosedüründe içinde tampon bulunan bir
plastik şişe (flakon) ve reaksiyonun izlendiği bir test
kartı bulunur. Hastadan alınan gaita örnekleri,
mercimek büyüklüğündeki bir miktarın plastik şişe
içine alınması sağlandı. Şişe içindeki ekstraksiyon
tamponunun örnekle karışması için çalkalandı ve 15
saniye süreyle vortekslendi. Plastik şişenin ucu
kırılarak test kartının ucundaki boşluğa 4 damla
damlatıldı. Sonuçlar 5 dakika sonra okundu (Şekil 1).
C (kontrol) çizgisinin hizasında sadece mavi bir çizgi
bant şeklinde gözlenirse test negatif olarak
değerlendirildi. Mavi çizgiye ilaveten pembe-kırmızı
bir çizgi gözlenirse test pozitif olarak değerlendirildi.
Pembe-kırmızı çizgi olsun veya olmasın mavi çizgi
görülmezse test geçersiz olarak kabul edildi.
Vakaların H. pylori açısından pozitif veya negatif
olduğuna şu şekilde karar verildi: Eğer histopatoloji
ve üreaz testinden her ikisi pozitif ise vaka pozitif
kabul edildi. Testlerin her ikisi de negatif ise vaka
negatif kabul edildi. Karar verilemeyen vakalarda üre
soluk testi yaptırılarak bu sonuca göre pozitif veya
negatif olarak değerlendirildi. Tüm veriler
kodlanarak bilgisayara aktarıldı. SPSS for Windows
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Şekil 1. Helicobacter pylori one step Ag testi
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Tablo 1. Endoskopik incelemede H. pylori pozitiflik
oranı ve cinsiyete göre dağılımı

Tablo 2. Kullanılan testlerinin sensitivite, spesifite,
pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri
Histoloji
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100
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50.0
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100

47.4

(%)
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10.0 paket programı yardımı ile istatistiksel analizleri
yapıldı. İki test arasındaki tutarlılık Kappa testi ile
değerlendirildi. 0.6 ve üzeri değerler anlamlı olarak
kabul edildi.
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Endoskopik biyopsi yapılan 120 hastanın 17’si
değerlendirmeye alınmadı. Toplam 103 hastanın yaş
ortalamaları 40.4 ± 13.3 idi. Erkek hasta oranı % 52.4
(n=54) ve kadın hasta oranı % 47.6 (n=49) idi. Erkek
hastalar; 18-73 yaşları arasında ve yaş ortalamaları
43.3 ± 12.1, kadın hastalar; 18-69 yaşları arasında ve
yaş ortalamaları 37.9 ± 11.3 idi. Endoskopik olarak
tanı konulan gastrit vakaları hastaların büyük
çoğunluğunu oluşturuyordu (% 81.5). Bunlardan %
52.4’ü erkek, % 47.6’sı kadındı.
Endoskopik tanıya göre duodenal ülser tanısı konan
15 hastanın 14’ünde (% 93.3), mide ülserli 4 hastanın
4’ünde (% 100) ve gastritli hastaların 48’inde (% 57)
H. pylori pozitif bulundu. Endoskopik incelemede,
hastaların 66’sı H. pylori yönünden pozitif (% 64)
iken 37’si negatif (% 36) bulundu. Histopatolojik
olarak H. pylori pozitif olan hastalardan dördü mide
ülseri, 6’sı duodenum ülseri tanısı alırken diğer bütün
hastalar kronik nonspesifik gastrit tanısı almıştı. H.
pylori negatif 37 hastanın birisi polip tanısı alırken
diğer hastalar da kronik nonspesifik gastrit tanısı
almıştı. HpSA testi; endoskopide pozitif tanı alan 66
hastanın 58’inde pozitif (gerçek pozitif) ve 8’inde
negatif (yalancı negatif) olarak saptanırken,
endoskopide negatif tanı alan 37 hastanın 35’inde
negatif (gerçek negatif) ve 2’sinde pozitif (yalancı
pozitif) olarak bulundu (Tablo 1).
Endoskopide H. pylori yönünden pozitif olan
hastalarda, H. pylori IgG ve IgA antikorları
pozitifliği incelendiğinde; IgG antikorları 64 hastada
(% 97) pozitif ve 2 hastada gri bölgede bulunurken,
IgA antikorları hastaların 37’sinde (% 56) pozitif,
20’sinde (% 30.3) negatif ve 9’unda gri bölgede
bulundu. Endoskopide H. pylori yönünden negatif
olan hastalarda ise; IgG antikorları 32 hastada (%
86.5) pozitif ve 5 hastada (% 13.5) negatif
saptanırken, IgA antikorları 12 hastada (% 32.4)
pozitif, 18 hastada (% 48.6) negatif ve 7 hastada gri
bölgede
saptandı.
Sensitivite
ve
spesifite
hesaplanırken gri bölgedeki sonuçlar dikkate
alınmadı. Yapılan testlerin sensitivite, spesifite,
pozitif prediktif değer (PPD) ve negatif prediktif
değerleri (NPD) Tablo 2’de gösterilmiştir. Bulunan
Kappa değerleri histoloji: 0.97, üreaz testi: 0.29,
HpSA: 0.79’dur. Bu değerler H. pylori IgG için
0.165, H. pylori IgA için 0.234 bulundu.
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Tartışma ve sonuç
Dünyadaki en yaygın infeksiyon etkenlerinden biri
olan H. pylori, insanlara yaşamın ilk yıllarında
bulaşmakta ve yaşla birlikte prevalansı giderek
artarak hayat boyu devam eden infeksiyonlara neden
olmaktadır (15). H. pylori infeksiyonunda HpSA’nın
tanı değerini araştırmak için standart metod olarak
histopatoloji, kültür veya ÜST testi kullanılır.
Genellikle yapılan çalışmalarda ÜST tek başına
kullanılırken, histopatoloji kullanılan çalışmalarda
üreaz veya kültür gibi diğer bir testle beraber
kullanılmaktadır (16-20). H. pylori infeksiyonu
tanısında HpSA testinin tanı değerini ortaya koyan
çalışmalar çocukluk ve yetişkin yaş gurubunda
yapılmıştır. Ayrıca aynı yaş gurubunda hem ilk tanı
hem tedavi sonrası takip için çalışılmıştır (21-26).
Seksen beş çocukta yapılan bir çalışmada (27) HpSA
enzim immünoassay testinin sensitivitesi % 100,
spesifitesi % 70, pozitif prediktif değeri % 54 ve
negatif prediktif değeri % 100 olarak bulunmuştur.
Bu hastalar üçlü eradikasyon tedavisine alındıktan
sonra, antijen konsantrasyonunun tedavinin birinci ve
ikinci günlerinde arttığı, üçüncü günde azaldığı,
dördüncü ve beşinci günlerde ise negatifleştiği
gözlenmiştir. Tedavi tamamlandıktan altı hafta sonra,
22 hasta 13C-ÜST ile değerlendirilmiş ve 13C-ÜST ile
kıyaslandığında HpSA’nin tanısal sensitivite ve
spesifitesi % 100 bulunmuştur. Bu çalışmada
HpSA’nin tedavi öncesinde olduğu gibi, H. pylori
eradike edildikten sonra da tanı ve takipte
kullanılabilecek bir test olduğu sonucuna varılmıştır.
2003 yılında İstanbul’da 80 hastada yapılan bir
çalışmada (28) HpSA’nin H. pylori infeksiyonlarını
saptamada tanı ve eradikasyon sonrası izlemindeki
rolü incelenmiştir. Çalışmada ilk tanıda HpSA’nin
sensitivitesi % 92, özgüllüğü % 90 bulunurken PPD
% 93, NPD % 87 bulunmuştur. Tedavi sonrası
HpSA’nin sensitivitesi %88, özgüllüğü %95
bulunurken PPD %77, NPD % 97 bulunmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan
40 vakalık başka bir çalışmada (29) HpSA ELISA ve
Simple H. pylori tek basamaklı antijen kaset testi
karşılaştırılmıştır. Çalışmada, tedavi öncesi HpSA
ELISA’nın sensitivitesi % 74.3 iken, kaset testinin
sensitivitesi % 87 bulunmuştur. Sonuçlar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Yapılan çalışmada kullanılan Simple H. pylori tek
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basamaklı antijen kaset testi, bizim çalışmamızda
kullanılan test ile aynıdır ve sensitivite ve spesifite
değerleri yakın bulunmuştur.
HpSA ve ÜST’nin H. pylori infeksiyonundaki tanı
değerini araştıran bir çalışmada (24) H. pylori pozitif
olduğu bilinen 100 dispeptik hasta üçlü tedaviye
alındıktan sonra endoskopi yapılarak hızlı üreaz testi,
histoloji ve kültür metodlarıyla takibeden üç gün
içinde HpSA ve ÜST ile değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada, HpSA testi için hassasiyet % 88, ÜST için
% 97 bulunmuştur. Eradikasyon tedavisi sonrası
takipte ÜST’nin ilk seçenek olduğu, HpSA’nın ise
ÜST’nin kullanılamadığı durumlar için iyi bir
alternatif olduğu sonucuna varılmıştır.
Yukarıda verilen çalışmalardaki HpSA sensitivite ve
spesifite oranları çalışmamızda bulunan sonuçlara
benzerlik göstermektedir. Adı geçen çalışmalardan
elde edilen ve çalışmamızla uyumlu bulunan
sonuçlara göre HpSA testi kanamalı olmayan
hastalarda sensitivite ve spesifitesi yüksek, kullanımı
kolay, invazif olmayan bir testtir.
Üst GIS kanamalı hastalarda HpSA testinin tanısal
değeri, özelikle hassasiyeti azalmaktadır (30). Yaşlı
hastalarda özellikle konstipasyona bağlı olarak HpSA
testinin yanlış pozitif sonuçlar verdiği bildirilmiştir
(31,32).
Üreaz testlerinin sensitivitesi üst GIS kanaması olan
hastalarda azalmaktadır. Bu problemi yenmek için
aynı test tüpüne birden fazla biyopsi materyali
eklenmesi önerilmektedir (33). Bizim çalışmamızda
üreaz testinin sensitivite ve spesifitesi düşük
bulunmuştur (sırasıyla % 62.1 ve % 67.5). PPD %
77.3 ve NPD % 50 bulunmuştur. Özellikle NPD
düşüktür. Bunun nedeni hazırlandıktan sonra
kullanılıncaya kadar geçen zamandaki saklanma
koşullarındaki uygunsuzluk olabilir.
Serolojide H. pylori antikor tayininin eradikasyonu
ve reinfeksiyonu tayin için kullanılması pratik
değildir ve erken değerlendirmeler için kullanılamaz
(7,8,12,18,21). Serolojik testler yerine H. pylori
infeksiyonu tanısında HpSA veya ÜST kullanılması
önerilmektedir (34,35). Bizim çalışmamızda ELISA
testleriyle incelediğimiz H. pylori IgG ve IgA
antikorlarının sensitiviteleri % 100, % 64.9 ve
spesifiteleri % 13.5 ve % 60 bulunmuştur.
Sensitiviteleri testin H. pylori tanısında pozitif
değerleri yakalama sebebiyle kullanılmasına imkan
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verse dahi spesifiteleri çok düşük olduğundan
kullanılmaları güvenilir değildir.
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Yaptığımız çalışma ve irdelediğimiz kaynaklar
ışığında şu çıkarımlarda bulunabiliriz:
1. H. pylori tanısında HpSA simple testi hızlı, basit,
noninvaziv, standardize, spesifite ve sensitivitesi
yüksek bir testtir. Çalışmamızda kullandığımız HpSA
kaset testi ile gaitada antijen saptayan ELISA testleri
arasında anlamlı bir fark yoktur. Tanı ve takipte
güvenle kullanılabilir. Prevalans çalışmaları için de
uygun bir testtir.
2. H. pylori IgG ve IgA spesifitesi düşük sensitivitesi
yüksek testlerdir. Türkiye gibi H. pylori’nin
prevalansının yüksek olduğu ülkelerde kalitatif
değerlerle
akut
infeksiyon
tanısında
kullanılmamalıdır. Eğer kullanılacaksa titre artışı
veya azalması takip edilmelidir.
3. H. pylori infeksiyonu tanısında laboratuvarlarda H.
pylori IgG ve IgA antikorları yerine HpSA tercih
edilmelidir.
4. HpSA yetişkin hastalarda olduğu kadar pediatrik
yaş grubunda da etkindir.
5. Sadece H. pylori infeksiyonu tanısı için endoskopi
gibi invaziv tanı yöntemleri kullanılmamalıdır.
İnvaziv yöntemler malignite şüphesi olan hastalara
saklanmalıdır.
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