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ÖZET Son 50 yılda, hastalığın heterojen doğasından dolayı peptik ülser ile ilişkili risk etkenlerinin
saptanması için araştırmacıların kabiliyeti engellenmiştir. Peptik ülserin prevelansı ve insidensi,
ırk, coğrafi ve sosyal şartlar ile ilgili olarak bütün dünyada değişkendir. Ayrıca genetik faktörlerin
peptik ülser hastalığı etyolojisinde önemli bir rol oynadığı konusunda bazı kanıtlar da vardır. Ancak,
kalıtımın paterni basit mendeliyan değildir ve genetik temel çok etkenlidir.
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ABSTRACT During the past 50 years, the ability of investigators to identify risk factors associated
with peptic ulcer has been hampered by the heterogeneous nature of the disease. The prevalence
and incidence of peptic ulcer varies worldwide in relation to geographic, racial, and social circumstances. There has also been some evidence that genetic factors play an important role in the etiology of peptic ulcer disease . However, the pattern of inheritance is not simple mendelian and the
genetic basis is multifactorial.
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enetik etkenlerin peptik ülserde işlevi olabileceği konsundaki ilk
güvenilir kanıtlar 1950 yılında mide ülseri ve ailesel birikiminin
gösterilmesi ile sağlanmıştır.1 Mide ve duodenal ülserin kalıtımlarının farklı olduğunu göstermek için yapılan çalışmada mide ülseri olan hastaların akrabalarının da mide ülseri ve duodenum ülseri olan hastaların
akrabalarının da duodenum ülseri olmaya eğilimli oldukları gösterilmiştir.1
Bu çalışmanın bir başka sonucu da bu akrabalarda da aynı yerde ülser olma
eğiliminin de gösterilmesidir.1 Hereditenin yol açtığı bu ailesel birikimin
teyidi duodenal ülser ile hem O kan grubu hem de non sekretuvar durum
arasındaki bir ilişkinin gösterilmesiyle yapılmıştır.2,3 Bu ailesel birikimin
basit bir kalıtım tarzı olmadığı; ABO ve sekretuvar gibi en az iki farklı genetik lokusun saptanması nedeniyle duodenal ülserin bir poligenik temelde kalıtımla kazanıldığı ileri sürülmüştür.4,5 Peptik ülser her biri ayrı genetik
kontrol altındaki ayrı patogenetik mekanizmalarının çoğunun nihayi sonucudur. Peptik ülserin bu heterojenitesi patofizyolojik, klinik ve immünolojik delillerden elde edilen verilere dayanır.
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Peptik ülser hastalığının bir ailesel yatkınlık
olduğu gösterilmiş olmakla birlikte; teorik olarak,
ailesel aşırı ortaya çıkışa çevresel maruziyet (ortak
çevre), genetik etkiler veya her ikisinin birikiminin katkısı olabilir.4,6 Anti-inflamatuvar analjezikler, sigara, alkol tüketimi ve mental stres gibi
çevresel predispozan etkenlerin etkisi de vurgulanmış olmakla birlikte peptik ülser hastalığının ailesel kalıtımının da olduğu düşüncesi yaygın olarak
kabul görmüştür.6,9 Genetik yatkınlıkla bazı özellikler duodenal ülser ile ilişkilendirilmişdir; O kan
grubu, kan grubu maddelerini salgılamayanlar, hiperpepsinojenemi I, hızlı mide boşalması ve postprandiyal hipergastrinemi.10-12 Hiperpepsinojenemi
I otozomal dominant kalıtımla geçer ve duodenal
ülserli hastaların yarısında bulunur. Ancak Helicobakter pilori (H. pilori) enfeksiyonunun pepsinojen düzeylerini artırdığı gösterildiği için,
hiperpepsinojeneminin genetik geçişi sorgulanmaya başlanmıştır.13,14 H. pilori enfeksiyonu ve ülser
hastalığının bu nedensel bağlantısı kalıtımın rolünün yeniden değerlendirilmesi gereğine yol açmıştır. H. pilori enfeksiyonunun aile içi birikimi
gösterilmiştir ve aynı ailenin farklı üyelerinin de
H. pilori’nin benzer türleri tarafından enfekte oldukları da kanıtlanmıştır.15-20 Bu nedenle, aile içinde kişiden kişiye H. pilori’nin geçişi genetik geçiş
olmaksızın peptik ülserin ailesel birikimini açıklayabilir. H. pilori enfeksiyonunun aile içi yayılımına aile bireylerinin yakın teması katkıda
bulunabilir fakat genetik yatkınlık enfeksiyona yatkınlığı da belirleyebilir.21

Hastalığa yatkınlıkta kişiler arası farklılığa
genlerin ve çevrenin göreceli katkısı ikizlerde araştırılabilir. Monozigotik ve dizigotik ikizlerin karşılaştırılması genetik etkenlerin büyüklüğünün
saptanmasına izin verir.22 Eğer monozigotik ikizler
tam olarak bağdaşmıyorsa, genetik dışı ve çevresel
etkenleri ima edecektir. Dizigotiklerden ziyade
monozigotik ikizlerdeki yüksek uyum hızı genetik
etkinin varlığını gösterecektir. Çevresel etkenlerin
varlığı saptanmış bir hastalık için, monozigotik
ikizlerdeki uyum dizogotiklerdekine eş olmalıdır.
İkiz çalışmaları ailesel birikimin büyük bir kısmının genetik etkenlere katkıda bulunduğu düşüncesini desteklemektedir. Monozigotik ikizlerde uyum
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%14-%80 arasında dizigotik ikizlerde %0 ile %35.7
arasında bulunmuştur.23,24 Jensen’in23 çalışması ulusal bazlı ikiz çalışması iken diğerleri seçilmiş örneklerle yapılmıştır. Kısıtlı örnekler uyum hızlarının
hesaplanmasını olumsuz etkiliyebilir.

H. PİLORİ İNFEKSİYONU’NA
KONAĞIN GENETİĞİNİN KATKISI

Peptik ülser hastalığın etyolojisinde çevresel faktörlerle (özellikle H. pilori) konakçının genetiği
arasındaki etkileşimi anlamak için ilk önce altta yatan patofizyolojinin anlaşılması gerekir. H. pilori
gastrik asit sekresyonu üzerinde farklı etkiler gösterir. Asit sekresyonunda artışa veya azalmaya neden olabilir yada sekresyonu değiştirmeyebilir. H.
pilori enfeksiyonunun asit sekresyonu üzerindeki
spesifik etkisi enfeksiyon tarafından indüklenen
gastrit şekline bağlıdır. Etkileri özellikle midenin
antral (hormonal kontrol) ve gövde (asit-sektere
eden) bölgeleri arasındaki gastrit dağılımına ve gastrit tarafından oluşturulan mukoza atrofisinin derecesine bağlıdır.
Patojenin sadece özellikleri değil, aynı zamanda konağın genetiğinin de infeksiyonların şiddetine ve infeksiyonlara duyarlılığın belirlenmesinde
önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Genetik
polimorfizmler transkripsiyon faktör bölgelerini
azaltarak veya arttırarak veya RNA splicing ve sonraki translasyonu etkileyerek gen ürünleri ifade seviyelerini etkileyebilir. Alternatif olarak, ya bazı
bileşiklerin metabolizmasını etkileyebilir ya da dolaylı olarak spesifik polimorfizm ile genin immün
mediatörlerin aşağı akımının ifadesini etkileyebilir.

Son yıllarda, H. pilori ilişkili hastalıklarda konağın genetik polimorfizimlerinin önemini gösteren çok sayıda kanıt ortaya çıkmıştır; bu kanıtlar
tabloda gösterilmiştir (Tablo 1).25 İlk çalışmalar
proton pompa inhibitörlerinin ve antibiyotiklerin
metabolizmasını etkileyen ve bu nedenle H. pilori
eradikasyon tedavisinin etkinliğini etkileyen sitokrom P450’yi kodlayan gendeki belirli mutasyonların rolüne ve glutatyon S-transferaz (GST)
antioksidatif proteinleri kodlayan gendeki mutasyonlara odaklanmıştır.26-33 Ancak bu mutasyonlar
doğrudan H. pilori kolonizasyonunu etkilemez.
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TABLO 1: Genetik polimorfizmler ve H. pilori infeksiyonu.25

Polymorfizmin yeri

Etki

İL-1 gen demeti

IL-1B*-511T, İL-1B*-31C, ve İL-1RN*2/*2

İmmün mediyatörler
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H. pilori infeksiyonu ile ilşkisi
İL-1B’nin yüksek sunumu hipollorhidri, pangastrit ve

yüksek İL-1B sunumuyla sonuçlanır

artmış atrofik gastrit ve mide kanseri ile ilişkili proinﬂa-

İL-8 (-251A/T)

-251A allelinin varlığı artmış İL-8 sunumuyla sonuçlanır

İL-10

GCC haplotipi İL-10’un artmış sunumuyla sonuçlanır

TNF- α

TNF-A*-308A alleli artmış TNF-α sunumu ve gastrin

MPO

MPO*-463A alleli myeloperoksidazın düşük düzeyleriyle ilişkilidir

(ATA/GCC haplotipleri)

Diğerleri

riski; Macarlarda, artmış duodenal ülser riski

onla ilişkilidir. (cagA+, vacA s1+, and babA2+); ATA
haplotipi artmış mide kanseri riskiyle ilişkilidir

TNF-A*-308A H. pilori infeksiyonun yüksek düzeyleri ve

CD14

CD14*-159T polimorfizmi CD14’ün artmış sunumuyla ilişkilidir

TLR4

TLR4*Asp299Gly bozulmuş bağışık yanıt ile sonuçlanır

FUT2 ve FUT3

Fukoziltransferaz genlerindeki polimorfizmler

CYP2C19

Sitokrom P450 polimorfizmleri antibiyotik ve

GST t1/m1

Japon nüfusunda, atmış mide kanseri ve mide ülseri
GCC haplotipi çok virülen H. pilori türleri ile kolonizasy-

sunumuyla ilişkilidir

Lewis antijenlerini etkiler

matuvar cevabla sonuçlanır

artmış mide kanseri riskiyle ilişkilidir

MPO*-463A genotipi H. pilori infeksiyonun

düşük ornalrıyla ilişkilidir

CD14*-159T genotipi H. pilori infeksiyonun

yüksek düzeyleri ile ilişkilidir

TLR4*Asp299Gly alleli mide

MALT lenfoma gelişimiyle sonuçlanabilir
FUT2 sekretör (Se) ve FUT3 le/le

genotipleri H. pilori infeksiyonun riskini artırır

CYP2C19 polimorfizm negatif olarak H. pilori antibiyotik

PPİ gibi ilaçların metabolizmalarını etkiler

tedavisinin eradikasyon oranlarını etkiler

kapasiteyle ilişkilidir.

artmış riskiyle ilişkilidir.

GST t1 null ve m1 null allelleri azalmış antioksidatif

H. pilori infeksiyonunun patojenik etkilerinin
çoğu proinﬂamatuvar ve anti-inﬂamatuvar mediyatörlerin karşılıklı karmaşık etkileşimiyle kontrol
edilen ve sürdürülen kronik aktif inflamasyonla
ilişkilidir.34 Bu inflamatuvar mediyatörlerin ifade
düzeylerini etkileyen birçok genetik polimorfizm
açıklanmıştır ve son yıllarda H. pilori ilişkili mide
hastalıklarındaki rolleri birbirinden bağımsız birçok çalışmada gösterilmiştir. İnterlökin-1 (İL-1) ile
mide kanseri arasında bir ilişki saptanması proinflamatuvar genlerin polimorfizimlerinin mide kanseri gelişiminin riskini artırmaya eğilimi olduğu
sonucuna varılabilir.

İL-1: Mide asid sekresyonunun düzeyi ve bir
proinflamatuvar cevabın varlığı ya duodenal ülser
hastalığına ya da atrofik gastritin gelişimine anlamlı şekilde katkıda bulunur. İL-1 sitokini polimorfik
İL-1B (İL-1β sitokinini kodlar) ve İL-RN (İL-1 reseptör antagonistini kodlar) içeren bir gen demeti
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GST t1 null genotipi mide kanseri ve mide lenfomasının

tarafından kodlanır. İL-1β bir potent proinflamatuvar sitokindir ve asid salınımının bilinen en potent inhibitörüdür.35,36 İL-1 gen demeti İL-1β’nın
yüksek düzeyde sunumuna yol açan İL-1B*-31C,
İL-1B*-511T ve İL-1RN*2/*2 gibi birkaç polimorfizmini içerir. 35,36 Bu durum takiben pangastrit, atrofik gastrit ve mide kanserinin artmış riskiyle
sonuçlanan H. pilori’nin korpus baskın kolonizasyonuyla ilişkili azalmış asid salınımına yol açar.37-45
Diğer Sitokinler: Benzer etkiler tümör nekroz
faktör alfa (TNF-α) ve İL-10 vbg diğer inflamasyonla ilişkili genlerdeki polimorfizmler için de gözlemlenmiştir. TNF-α bir proinﬂamatuvar sitokindir
ve TNF-α geninde birkaç adet polimorfizm bilinmektedir. TNF-α *308A genotipi İL-1 ile birlikte
gastrin yapımını ve böylelikle mide parietal hücrelerinden asid yapımını etkileyen artmış TNF-α yapımı ile ilişkilidir.46 Bu nedenle TNF- α *308A
genotipi H. pilori enfeksiyonu ve artmış mide kan9
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seri ile ilişkilidir.39,47-50 Benzer şekilde anti-inflamatuvar sitokin İL-10’un sunumu İL-10 geni için açıklanan haplotiplerden etkilenir. GCC haplotipi
İL-10’un yüksek düzeyde sunumu ile ilişkilidir; oysaki ATA haplotipi İL-10 düzeylerinde azalmayla
ve proinflamatuvar cevaba doğru kayma ile sonuçlanır.39,48,50-54 GCC haplotipi çok virülan H. pilori
türleri ile kolonizasyonla ilişkilidir, oysaki ATA
haplotipi artmış mide kanseri ile ilişkilidir. 39,48,50-54
İlginçtir ki, birkaç bağımsız çalışma proinflamatuvar genlerdeki tek polimorfizmin mide kanseri gelişme riskini 2-3 kat artırdığını, çoklu proinflamatuvar polimorfizmlerin varlığının bu riski oldukça artırdığını göstermiştir. 39,50-54 Genel olarak, H. pilori bu denklemde en önemli bileşen olduğundan,
belirli bir polimorfizmin mide kanseri gelişme riski
artırdığını söylemek zordur.44,45,54 Daha ziyade, farklı pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuvar polimorfizmlerle, konağın immün cevabı ve ortaklaşa
hastalığın seyrini belirledikleri kolonizan H. pilori
türlerinin özellikleri arasındaki ilişkidir.

KONAKÇI GENETİĞİ: DUODENAL ÜLSER

Duodenal ülser hastalarında H. pilori tüm midede
kolonize olur. Ancak enfeksiyon tarafından indüklenen altta yatan mukoza inflamasyonu, antrumda
daha belirgindir ve asid sekrete eden gövde mukozası göreceli olarak daha az etkilenir. Duodenal ülser hastalarındaki gastrite, eğer varsa, az miktarda
mukozal atrofi eşlik eder. Bu yapıdaki bir gastrit
artmış asid sekresyonu ile sonuçlanır. Enfeksiyon
antral mukozadan gastrin artışını uyarır ve bu durum sağlıklı mukozanın daha fazla asid sekrete etmesiyle sonuçlanır.

Kardiya dışı kanser etyolojisinde proinflamatuar sitokin polimorfizmlerinin rolünü destekleyen
çalışmaların kapsamı henüz duodenal ülser ile eşleştirilmemiştir. Gerçekleştirilen çalışmaların bazıları daha önce de belirtildiği gibi altta yatan farklı
fizyolojilere sahip duodenal ülser ve gastrik ülseri
içermektedir.55,56 Ayrıca bu çalışmalar genellikle
açık şekilde farklı patogenezlere sahip H. pilori ve
nonsteroidal anti-inflamatuar ilaca bağlı duodenal
ülserleri içermektedir.55,57 Son olarak bazı çalışmaların yeterliliği endişe konusu olmuştur. 55 Bununla birlikte bu çalışmalar İL-1SS ile ilişkili ve TNF-α
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polimorfizmlerinin duodenal ülser patogenezinde
önemli olduğunu öne sürmüşlerdir.40,55-57 Ayrıca,
duodenal ülser hastalarında daha az İL-1 üretimine
neden olan polimorfizmlerin daha sık olduğuna ait
bir öneri mevcuttur.40 Bu öneriler daha geniş çalışmalarda yeniden oluşturulurlarsa, daha hafif şiddette enflamasyona yol açan proinflamatuar
genlerdeki polimorfizmlerin antral gastrit, asid hipersekresyonu ve duodenal ülser’e yatkınlaştırabileceği hipotezi ile uyumlu olacaktır.

DİĞER KONAKÇI GENETİK FAKTÖRLERİ

H. pilori ile konakçı arasındaki etkileşimin karmaşık yapısı, son zamanlarda tanımlanan distal gastrik
kanser ile özgül olmayan immün sistemin önemli
bir bileşeni olan Toll-benzeri reseptör 4 (TLR4) geni arasındaki ilişkide saptanmıştır.58 Bu, diğer konakçı immünitesi ile ilişkili genlerin de ilişkili
olabileceği anlamına gelmektedir.58

Bununla birlikte halen bilinmeyen diğer ilintili immün olmayan genlerin mevcut olması olasıdır. Pepsinojen C geni polimorfizminin gastrik
gövde ülseri ile ilişkili olduğu gözlemi kesinlikle bu
hipotez ile uyumludur.59

H. PİLORİ ENFEKSİYONUNDA ROL OYNAYAN KONAK
GENETİK FAKTÖRLERİNİ TANIMLAMANIN DEĞERİ NEDİR?

Karmaşık insan hastalıkları genellikle çok etkenli
olup, patogenezlerinde konak ve çevresel faktörler
birlikte etki gösterir. Geçmişte araştırma bilgimiz
ve teknik “know-how”, hastalığın patogenezini belirlemek açısından sınırlıydı. Son on yıldaki genetik devrim, bilim insanlarının ilk kez,
yanıtlanmamış çok sayıda klinik sorunu yeniden
incelemesini sağlamıştır. Temel fizyolojik işlemleri kontrol eden konak genetik faktörlerinin tanımlanması, hastalığın görünürde birbirinden ayrılan
pek çok fenotipik görüntüsünü açıklayabilecektir.
Bu nedenle, konak genetiğinin çalışılmasının en
önemli yararı, hastalık patogenezinin daha iyi anlaşılmasıdır. H. pilori enfeksiyonu örneğinde, konak genetiği çok önemli 2 gerçeğin
doğrulanmasında yardımcı olmuştur: ilki, mikrobiyal uyarı (bu durumda H. pilori) şeklindeki ilk saldırının önemli rolü ve ikincisi, uzun dönemde
mide fizyolojisi üzerindeki yıkıcı etkileriyle kronik
Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2009;2(3)
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enflamasyonun rolüdür. Böylece, bu bilgiden çıkarılabilecek en akılcı ve pratik sonuçlar ya başlangıçta enfeksiyona yakalanmamak ya da enfeksiyon
gelişmişse onu ortadan kaldırmak veya hafifletmek
gerektiğidir. İlki kendiliğinden gelişir; hijyen ve
yaşama koşullarımız bunu önler; ancak ikincisi,
üzerinde düşünmeyi ve sürekli araştırmayı gerektirir. Pek çoğumuz, kardiya dışı mide kanseri ve
peptik ülser hastalığını önlemek açısından H. pilori dünyasından kurtulmanın kuramsal faydasını kabul etse de, bu kronik enfeksiyonun doğal seyrinin
kesintiye uğraması halinde neler olabileceği hakkında hâlâ önemli şüpheler vardır. Eradikasyon,
hastalık sürecinin her evresinde işe yarar mı, yoksa geri dönüşün olmadığı bir nokta var mıdır? Asid
salgılanmasının eski haline dönmesi yeni sorunlara yol açar mı? Asidle ilişkili kanser, örneğin özofagus adenokarsinomu riski artar mı? Bu sorular
yalnızca iyi tasarlanmış, yeterli istatistiksel güce sahip, bilimsel açıdan sağlam çalışmalarla yanıtlanabilir. Bu çalışmalardan bazıları halen devam
etmektedir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde tartışmalı konulardan bazılarının açıklığa kavuşması
umulmaktadır.

Konak genetik faktörlerini incelemenin bir
diğer yararı, belirli etkenlere (mikrobiyal, kimyasal, diyetle ilgili, farmakolojik vb.) maruz kalmayı
takiben olabilecek klinik sonlanımların öngörülebilmesidir. Örneğin; H. pilori enfeksiyonu sonrasında kimlerde atrofik, hipoklorhidrik yanıt
gelişeceğini öngörebilseydik, söz konusu bireyle-
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re eradikasyon tedavisi önerilebileceği için, bu
yaklaşım genetik tarama için bir temel oluşturabilirdi. Yeni bulgular ortaya çıktıkça, bu yaklaşımın
sadece, H. pilori enfeksiyonu olup olmadığının
saptanmasına çok az bir üstünlük taşıdığı görülmektedir. Çünkü günümüzde tanımlanan genetik
risk belirteçleri toplumda çok sıktır ve mide kanseri riskinde tahmin etmeni olarak kullanılacak
kadar özgül değildir. Gelecekte maliyeti uygun, işlem hacmi yüksek genotiplemede kaydedilecek
ilerlemeler, tarama testi ölçütlerini karşılayan çok
daha geniş kapsamlı bir genetik profilin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Bu tür bir gelişme akla
yatkınsa da bireyleri taşıdıkları genetik miras nedeniyle ayrımcılığa uğramaktan koruyacak yasaların hükümetler tarafından yürürlüğe konmasını
gerektirir. Bu sorunlar hiç de uzak olmayan bir gelecekte karşımıza çıkacağı için, şimdiden üzerinde
tartışmaya başlamak gerekir.
Peptik ülser hastalığının etyolojisinde genetik ve
çevresel faktörlerin rolüne dair önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. Bunların pek çoğu H. pilori enfeksiyonu ile bakteri virulansını ve konakçının enfeksiyona cevabını etkileyen genetik polimorfizmle
ilgilidir. Genetik polimorfizm bilgisi gelecekte profilaktik H. pilori tedavisi hedefinin oluşturulmasına ve daha etkin tedavi rejimlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunabilir. Peptik ülser hastalığı bir poligenik veya gen dışı etkenlerin yaklaşık %50-70’inden sorumlu olduğu birçok etkenli hastalıktır.
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