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Santrauka. Helicobacter pylori infekcija gali būti svarbus veiksnys, sukeliantis ausų, nosies, gerklės ligas. Straipsnyje 
aprašoma Helicobacter pylori infekcijos epidemiologija, šiuolaikiniai diagnostikos būdai, pagrindiniai gydymo princi-
pai. Pateikiamas atskirų ausų, nosies, gerklės ligų ir Helicobacter pylori infekcijos sąsajų literatūros apžvalga. 

HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN OTORHINOLARYNGOLOGY
Key words: Helicobacter pylori, diagnostics, otorhinolaryngological pathology.
Summary. Helicobacter pylori infection could be important factor in the etiopathogenesis of various ear, nose and 
throat diseases. Epidemiology, contemporary diagnostic tests and basic principles of treatment of Helicobacter pylori 
infection in the article are presented. Moreover literature findings of relationship between Helicobacter pylori infection 
and otorhinolaryngological pathology on the separate diseases basis are described. 

Įvadas
Helicobacter pylori (H. pylori) infekcija – viena 
dažniausių žmogaus bakterinių infekcijų pasau-
lyje: ja užsikrėtę apie 50 proc. populiacijos [1, 
2]. Įvairių rūšių Helicobacter plačiai paplitusios 
žinduolių organizmuose. Kai kurios rūšys ap-
tinkamos žarnyne ir tulžies pūslėje, tik jų tan-
kis čia gerokai mažesnis nei H. pylori skran-
dyje. Helicobacter heilmannii randama gyvūnų 
skrandyje, sukelia gastritus. Šia rūšimi nuo gy-
vūnų labai retai – iki 0,3 proc. gali užsikrėsti 
ir žmonės [2, 3].

Helicobacter pylori yra gramneigiama lenkta 
ar spiralės formos lazdelė (1 pav.). Ši bakterija 
gyvena mikroaerofilinėje aplinkoje, ir yra labai 
judri, nes turi žiuželius. Būdingi H. pylori po-
žymiai: gamina daug ureazės, taip pat išskiria 
fosfolipazes, citotoksinus ir kitus fermentus, 
kurie sukelia epitelio pažeidimus [2, 3].

H. pylori nustatoma 60–80 proc. asmenų, 
sergančių skrandžio opalige, 90–90 proc. – 
sergančių dvylikapirštės žarnos opalige, 46–90 
proc. – skrandžio vėžiu. Apie 80 proc. užsi-
krėtusių H. pylori žmonių visą gyvenimą lieka 
bakterijos nešiotojai, kuriems nepasireiškia jo-
kių simptomų. Įrodyta, kad apie 20 proc. už-
sikrėtusiųjų ji lemia opaligės išsivystymą [2, 3]. 

Ši bakterija yra vienas iš veiksnių, skatinančių 
skrandžio vėžio vystymąsi, sąlygoja mažo akty-
vumo B limfocitų limfomos (MALT) atsiradimą 
skrandyje. MALT limfoma vystosi iš limfoidinio 
audinio, kurio atsiranda skrandžio epitelyje dėl 
lėtinio H. pylori sukelto uždegimo [3].

H. pylori atradimo istorija
Ilgai manyta, kad skrandyje, kur terpė yra rūgš-
ti, joks mikroorganizmas negali gyventi ir dau-
gintis. G. Bottcher 1874 m. pranešė apie bak-
terijas žmogaus skrandyje. Italas G. Bizzozero 
atrado spiralės formos mikroorganizmus šunų 
skrandžiuose ir 1893 metais apie šį atradimą 
paskelbė straipsnį [2]. 1906 m. G. Bizzozero 
pastebėjimus patvirtino W. Krienitz, tokių spi-
ralės formos mikroorganizmų atradęs ir skran-
džiuose žmonių, kurie sirgo vėžiu. 

1979 m. internas B. Marshall ir gydytojas 
J. Warren pradėjo tyrinėti šiuos spiralinius 
mikroorganizmus ir 1983 m. išskyrė bakteriją, 
kurią pavadino Campylobacter pyloridis. Vėliau 
mokslininkai tyrinėjo bakterijos ryšį su skran-
džio ir žarnyno ligomis. Šie mokslininkai pa-
tvirtino visus keturis Kocho postulatus ir įrodė, 
kad bakterija yra patogeniška. Bakterija 1989 m. 
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buvo pavadinta Helicobacter pylori. Už šiuos 
tyrimus abiem mokslininkams 2005 m. suteikta 
Nobelio premija [2].

H. pylori epidemiologija
H. pylori paplitimas išsivysčiusiose ir besivys-
tančiose šalyse yra nevienodas (2 pav.). Infek-
cija labiau plinta esant sunkioms gyvenimo 
sąlygoms, žemam socialiniam ekonominiam 
lygiui [1–3].

Dažniausiai infekcija užsikrečiama dar vai-
kystėje. Vakarų šalyse H. pylori yra užsikrėtę 
apie 20 proc. jaunesnių nei 40 metų gyventojų, 
tuo tarpu vyresnių nei 60 metų gyventojų gru-
pėje infekcijos dažnumas siekia apie 50 proc. 
Besivystančiose šalyse H. pylori pasireiškia kaip 
pandemija. Čia H. pylori užsikrėtę ne tik beveik 
visi suaugusieji, bet ir dešimtmečiai ir vyresni 
vaikai. Lietuvoje infekuotumas H. pylori 10–15 
metų vaikų grupėje yra 41 proc., o suaugusiųjų – 
apytikriai 78,5 proc. [1].

Literatūroje nurodomi trys užsikrėtimo  
H. pylori būdai: fekalinis oralinis (per rankas), 
oralinis oralinis (per tiesioginį kontaktą) ir gas-
trointestinalinis oralinis (per refliuksą, vėmimą) 
[2–4]. H. pylori pagrindinis rezervuaras žmogaus 
organizme yra skrandis, tačiau ši bakterija aptin-
kama ir burnoje bei dantų apnašose, prienosinių 
ančių gleivinėje, ryklės limfoidiniame audinyje, 
vidurinės ausies sekrete bei gerklose [5–18].

H. pylori diagnostikos metodai
Skiriami invaziniai ir neinvaziniai H. pylori di-
agnostikos metodai (1 lentelė). Nė vieno iš ty-
rimų negalima prilyginti auksiniam standartui, 
kiekvienu atveju reikia pasirinkti tinkamiausią, 
jį taisyklingai atlikti ir įvertinti. Metodo pasirin-
kimą dažniausiai lemia jo kaina, prieinamumas, 
galimybė užtikrinti kokybiškumą konkrečioje 
šalyje [2, 19].

Lietuvoje H. pylori infekcijai diagnozuoti 
dažniausiai atliekamas ureazės mėginys, retai – 

1 pav. 
Helicobacter pylori mikroskopinis vaizdas

2 pav. 
Helicobacter pylori paplitimas pasaulyje

1 lentelė. 
Helicobacter pylori diagnostikos metodų lyginamoji charakteristika

Metodai Jautrumas 
(proc.)

Specifišku- 
mas (proc.)

Privalumai Trūkumai Indikacijos

Invaziniai

Ureazės 
testas

90,2–95 95–100 Pigus, 
greitai 
atlieka-
mas ir 
įvertinamas

Dažnai būna 
klaidingai 
neigiamas

Pirminė 
diagnostika

Histo lo ginis 
tyrimas

95–98,4 98,8–100 Kartu 
įvertinamas 
gleivinės 
uždegimas

Brangus, rezul-
tatai priklauso 
nuo vertintojo

Pirminė 
diagnostika

Mikrobio
loginis 
tyrimas

80–98,4 100 Nustatomas 
padermės 
tipas, 
jautrumas 
antibi-
otikams

Ilgai trunka 
(3–4 d.), reikia 
spec. terpių, 
brangus

Kai gydymas 
neveiksmin-
gas įtariant 
H. pylori 
atsparias 
formas

Polimerazės 
grandininė 
reakcija

96,7 100 Tikslus, 
greitas

Brangus Moksliniams 
tyrimams

Neinvaziniai

Šlapalo 
kvėpavimo 
mėginys

95–100 95–100 Greitas, 
pigus

Ribotos 
indikacijos

H. pylori 
išnaikinimui 
įvertinti

Serologinis 
tyrimas

85–95 75–100 Jautrus Gydymo 
rezultatų 
veiksmingumą 
galima vertinti 
tik  praėjus 4–6 
po gydymo mėn. 

Epidemi-
ologiniams 
tyrimams, 
ilgalaikiam 
stebėjimui

A

B

3 pav. 
Invazinis ureazės testas Helicobacter pylori diagnozuoti

A – neigiamas ureazės testas; B – teigiamas ureazės testas, kuriame indikatorius yra 
pakeitęs terpės spalvą.
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mikrobiologinis tyrimas. Gydymo rezultatams 
vertinti mūsų šalyje dažniausiai naudojamas 
šlapalo-kvėpavimo mėginys [19].

Invaziniai metodai  
(skirti gleivinės biopsinei medžiagai)
Ureazės tetas. Biopsijos metu paimti gleivinės 
gabalėliai (skrandžio, kitų vietų) sudedami į 
terpę, kurioje yra šlapalo ir pH indikatorius. 
Jei gleivinėje yra H. pylori, jos ureazė suskai-
do šlapalą, išsiskyręs amoniakas pakeičia pH ir 
indikatorius nudažo terpę (3 pav.). Rezultatas 
vertinamas po 20 min.–2 val.

Histologinis tyrimas. H. pylori nustatoma 
biopsinėje medžiagoje dažant standartiniais he-
matoksilino-eozino, Giemsa ar specialiais sudė-
tingais Genta būdais. Rezultatai vertinami po 
48 val. Šio tyrimo privalumas – kartu įvertina-
mas skrandžio gleivinės uždegimo stiprumas.

Mikrobiologinis tyrimas. H. pylori kultūrai 
išauginti reikalingos labai specifiškos sąlygos: 
37° C temperatūra, mikroaerofilinė ir krauju ar 
serumu praturtinta terpė (pvz., Brucella agar 
terpė, praturtinta 7 proc. arklio kraujo). Šiose 
terpėse bakterija išauginama per 3–4 dienas. 
Tyrimas brangus, tačiau galima nustatyti bak-
terijos padermės tipą ir jautrumą antibioti-
kams.

Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) 
tyrimas – genetinis, labai jautrus ir specifiškas, 
nes nustatoma bakterijos DNR.

Neinvaziniai metodai
Šlapalo-kvėpavimo mėginys. Ligonis išgeria 
šlapalo, žymėto 13C ar 14C izotopu. Skrandyje 
esanti H. pylori šlapalą skaido, susidaro anglies 
dvideginis; į jį patenka žymėtasis C atomas. 
CO2 išsiskiria su iškvepiamu oru. Imami oro 
mėginiai ir juose nustatomi žymėtosios anglies 
kiekiai (4 pav.). Tyrimas taikomas gydymo re-
zultatams vertinti.

Serologiniai metodai. Nustatomi IgG an-
tikūnai prieš H. pylori. Imunofermentiniu 
metodu (ELISA) antikūnų titras įvertinamas 
kiekybiškai. 

Antigeno (CagA) tyrimas (išmatose, seilėse 
ir kt.). CagA genas yra virulentiškumo faktorius, 
o jį turinčios H. pylori padermės sukelia inten-
syvesnį skrandžio gleivinės uždegimą, stipresnę 
atrofiją ir žarninę mataplaziją. Tiriant dėl Cag 
A geno, imunofermentiniu metodu nustatomi 
antikūnai prieš šio geno koduojamą 120 kDa 
baltymą. Tyrimas skirtas tam tikros H. pylori 
padermės diagnostikai ir gydymo rezultatams 
vertinti dažniausiai moksliniuose tyrimuose.

H. pylori infekcijos gydymas
Eksperimentiniais tyrimais ir klinikinėmis stu-
dijomis įrodyta, kad norint sėkmingai išgydyti 
H. pylori infekciją, reikia skirti vaistų derinį, 
sudarytą iš skrandžio rūgšties sekreciją maži-
nančio vaisto ir antibiotikų. Gydymo schema 
yra veiksminga, jeigu H. pylori pavyksta išnai-
kinti daugiau nei 80 proc. gydytų pacientų [2, 
19]. Pagal tarptautines pasaulio rekomendacijas 
pirmaeilis gydymas yra trijų geriamųjų vaistų 
derinys: protonų siurblio inhibitoriaus (PSI) ir 
dviejų antibiotikų [19]. Standartinė PSI dozė 
skiriama 2 kartus per dieną kartu su klaritromi-
cinu 500 mg 2 kartus per dieną ir amoksicilinu 
1 g 2 kartus per dieną ar metronidazoliu 500 
mg 2 kartus per dieną.

Gydymo trukmė įvairiose šalyse yra skirtin-
ga, nuo 7 iki 14 dienų, mat nevienodas H. pylo-
ri atsparumas antibiotikams, skirtinga pacientų 
motyvacija bei drausmingumas [4]. 

Pastarąjį dešimtmetį H. pylori eradikuojan-
čių vaistų veiksmingumas sumažėjo iki 80–70 
proc., kai kuriose šalyse net nesiekia 70 proc., 
t. y. rekomendacijose nurodomo kritinio veiks-
mingumo. Svarbiausia šio reiškinio priežastis – 
didėjantis H. pylori atsparumas antibiotikams, 
kuris lemia infekcijos atkrytį [19].

Jei pirmaeilis vaistų derinys neveiksmingas, 
geriausia antraeilio gydymo schema – vaistų 
derinys su bismuto preparatu [19]. Standartinė 
PSI dozė vartojama 2 kartus per dieną kartu 
su bismuto subsalicilato/subcitrato 120 mg 4 
kartus per dieną ir metronidazolio 500 mg 3 
kartus per dieną ir amoksicilino 1 g 2 kartus 
per dieną ar tetraciklino 500 mg 4 kartus per 
dieną. Šis vaistų derinys vartojamas 10–14 
dienų. Bismuto preparatai daugelyje šalių, taip 
pat ir Lietuvoje, nevartojami, todėl Lietuvoje 
šis vaistų derinys skiriamas be bismuto pre-
paratų [19]. 

Kliniškai svarbus yra padidėjęs H. pylori 
atsparumas klaritromicinui ir metronidazoliui, 
kuris beveik 40 proc. sumažina rekomenduo-
jamų gydymo schemų veiksmingumą. Atsparu-

Iškvėpiamas oras, 
turintis žymėtojo CO2

Išgeriama žymėtojo 
šlapalo 

Skrandis

Šlapalas
CO2 + amoniakas

CO2 absorbuojamas į kraujotaką

CO2 difuzija į 
alveoles

Plaučiai

4 pav. 
Helicobacter pylori diagnostikos tyrimo, šlapalo-kvėpavimo mėginio, schema.
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mas metronidazoliui įvairiuose geografiniuose 
regionuose svyruoja nuo 10 iki 50 proc., Lietu-
voje  – apie 25 proc. Atsparumas klaritromici-
nui Europoje yra 10–20 proc., Lietuvoje – tik 
apie 1,1 proc. Šiuo vaistu empiriškai negydoma, 
jeigu atsparumas populiacijoje viršija 15–20 
proc. Apie H. pylori atsparumą amoksicilinui 
beveik nepranešama [1, 19]. 

Kita aktuali problema – H. pylori reinfekcija. 
Reinfekcija – tai užsikrėtimas naujos padermės 
H. pylori po buvusio eradikacinio gydymo. Ši 
problema būdingesnė besivystančioms šalims, 
palyginti su išsivysčiusiomis: atitinkamai 2,67 
proc. ir 13 proc. atvejų, o H. pylori infekcijos 
atkrytis yra išsivysčiusių šalių problema [4].

H. pylori klinikinė reikšmė sergant otori-
nolaringologinėmis ligomis

Ilgai manyta, kad vienintelis H. pylori re-
zervuaras yra skrandis, iki H. pylori bakterija 
buvo aptikta burnoje, dantų apnašose, ryklės ir 
gomurio tonzilėse, prienosinių ančių gleivinėje, 
vidurinės ausies skysčiuose. Mokslininkai pra-
dėjo domėtis, ar šis mikroorganizmas viršuti-
niuose kvėpavimo takuose yra tik tranzitorinė 
flora ar gali būti etiologinis viršutinių kvėpa-
vimo takų ligų veiksnys. Apibendrinti tyrimų 
duomenys pateikti 2 lentelėje.

H. pylori ir rinosinusitas
Pripažinta, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp 
visų formų gastroezofaginio refliukso ligos 
(GERL) ir lėtinio rinosinusito (LRS). Nustatyta, 
kad refliuksatas patekęs į nosies ertmę suke-
lia lėtinį gleivinės uždegimą bei  pakeičia jos 
apsaugines savybes, taip sudarydamas sąlygas 
vystytis LRS. Manoma, kad H. pylori  į nosies 
ertmę patenka kartu su refliuksatu [7, 9, 11]. 

Daugumoje studijų, nustatant H. pylori, ser-
gantiems LRS ir kontrolinės grupės pacientams 
buvo tirta biopsinė medžiaga iš nosies ir prie-
nosinių ančių (ureazės testas, PGR, mikrobio-
loginis tyrimas). Atsižvelgta į GERL simptomus 
bei kartu atliktos fibrogastroezofagoskopijos dėl 
H. pylori infekcijos [6–11]. Apibendrinti tyrimų 
rezultatai rodo, kad LRS sergantiems asmenims, 
H. pylori nosies ir prienosinių ančių gleivinėje 
nustatoma reikšmingai dažniau nei kontrolinės 
grupės pacientams [7–9,11]. Išsiaiškinta, kad H. 
pylori nosies ir prienosinių ančių gleivinėje nusta-
toma dažniau tiems pacientams, kuriems be LRS 
pasireiškia GERL simptomai ir/ar nustatoma H. 
pylori skrandyje [7, 9, 11], tačiau tarp LRS sun-
kumo ir H. pylori infekcijos reikšmingos sąsajos 
nenustatyta [8]. Kai kurie autoriai, apibendrinę 
tyrimų rezultatus, rekomenduoja dispepsiją turin-
tiems žmonėms atsparią LRS gydyti papildomai 
antrefliuksiniais ir antimikrobiniais, veikiančiais 
H. pylori infekciją, vaistais pagal anksčiau aptartas 
visuotinai priimtas schemas [9, 11]. 

Nepaisant atliktų tyrimų, pasaulio literatū-
roje tebesilaikoma dviejų prieštaringų nuomo-
nių dėl H. pylori ir rinosinusito ryšio: 
•	 H. pylori, veikdama nosies bei ančių gleivi-

nę, susilpnina jos apsauginę funkciją ir su-
daro sąlygas LRS, todėl yra etiologinis LRS 
veiksnys.

•	 Nuolatinis	nosies	 ir	ančių	gleivinės	uždegi-
mas sergant LRS sudaro palankias sąlygas 
H. pylori daugintis, o šio mikroorganizmo 
buvimas nosies gleivinėje – tik LRS pada-
rinys [11].

H. pylori ir ryklės ligos
Daugeliu studijų buvo nustatyta didelė, iki 60 
proc., ryklės ir gomurio tonzilų kolonizacija H. 
pylori infekcija. Todėl manoma, kad šie audi-
niai gali būti bakterijos rezervuaras [12–14, 24, 
26]. Tačiau keliomis naujausiomis stodujomis 
šie teiginiai nebuvo patvirtinti [21, 22, 25]. 

Toliau tyrinėjant H. pylori ir ryklės limfoi-
dinio audinio patologijos ryšį, nustatyta, kad 
vaikams, kuriems diagnozuota tik adenoton-
zilinė hipertrofija, H. pylori Cag A antigenas 
nustatytas statistiškai reikšmingai dažniau nei 
vaikams, sergantiems kartotiniu adenotonzilitu 
[20, 21]. Tyrėjai daro išvadą, kad H. pylori su-
kelia ryklės limfoidinio audinio hipertrofiją, bet 
ne uždegimą. Yra duomenų, kad H. pylori veikia 
kaip kofaktorius pasikartojančio burnos opinio 
stomatito patogenezėje, ypač esant dispepsijai 
[5, 22]. Vienu iš tyrimų įrodyta, kad skiriant  
H. pylori eradikacinį gydymą, reikšmingai sure-
tėja opinio stomatito pasireiškimo epizodai [22]. 
Taigi duomenis apie ryklės limfoidinio audinio 
kolonizaciją H. pylori tebėra prieštaringi.

H. pylori ir otitas
Nustačius H. pylori ryklės tonzilėje, kai kurie 
tyrėjai iškėlė hipotezes apie tai, jog ši bakterija 
gali turėti įtakos ir vidurinės ausies ligų išsivys-
tymui. Atlikti tiksliniai tyrimai parodė, kad, ser-
gant seroziniu otitu, H. pylori vidurinės ausies 
sekrete arba gleivinėje nustatoma iki 66 proc. 
tirtų pacientų [16, 23, 26]. Tyrinėjant patoge-
nezinį H. pylori ir otito ryšį gauti prieštaringi 
duomenys. Kelių tyrimų duomenimis, patoge-
nezinio ryšio tarp H. pylori ir serozinio otito 
nėra, tačiau nepaneigta, kad ši bakterija gali 
būti aptinkama vidurinėje ausyje [16, 25, 26]. 
Kiti tyrimai rodo, kad H. pylori dėl refliukso 
patekusi į vidurinę ausį gali turėti reikšmingos 
įtakos serozinio otito išsivystymui [15, 16, 24]. 
B. Algirid su kolegomis ištyrė 45 pacientus, ser-
gančius seroziniu otitu, ir 30 kontrolinės grupės 
asmenų [16]. Urezės testu ieškant H. pylori vi-
durinės ausies skysčiuose nustatyta, kad tiria-
mųjų grupėje bakterija diagnozuota statistiškai 
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2 lentelė. 
Studijų, nagrinėjančių Helicobacter pylori ryšį su otorinolaringologinėmis ligomis, analizė

Patologija Autoriai Metai Tiriamųju skaičius H. pylori diagnos ti kos 
būdai

Išvados

Pacientai Kontrolinė 
grupė

Lėtinis rinosinusitas 
(LRS)*

S. Mori naka 2003 11 - Ureazės testas, IgG, 
PGR**, mikrobio lo ginis 

H. pylori reikšmingai susijusi su LRS, 
ypač esant dispepsijai

A. Ozdek 2003 12 13 PGR H. pylori susijusi su LRS, ypač esant 
dispepsijai

K. Szczygielski 2005 61 30 Ureazės testas, H. pylori nosies ir prienosinių ančių 
gleivinėje nerasta

P. B. Dinis 2006 15 5 PGR Nosies ir prienosinių ančių gleivinė 
gali būti H. pylori ekstragastrinis 
rezervuaras, bet neturi reikšmingos 
įtakos LRS

H. Kim 2007 48 29 Ureazės testas, IgG H. pylori susijusi su LRS, tačiau neturi 
ryšio su LRS sunkumu

L. Cvorovic 2008 23 15 Ureazės testas, histo lo ginis H. pylori reikšmingai susijusi su LRS

Ryklės limfoi di nis 
au dinys

S. Unver 2001 19 - Ureazės testas H. pylori gausiai kolonizuoja ryklės 
limfoidinius audinius

M. Y. Cirak 2003 23 - PGR, CagA Ryklės ir gomurio tonzilės yra H. pylori 
rezervuaras

Y. Bulut 2006 28 43 PGR, CagA H. pylori sukelia ryklės limfoidinio 
audinio hipertrofiją 

E. N. DagtekinErgur 2008 20 - Ureazės testas, IgG Ryklės ir gomurio tonzilės yra  
H. pylori rezervuaras

Y. Vayisoglu 2008 91 - Ureazės testas, IgG H. pylori nesusijusi su ryklės limfoi di
niu audiniu

Opinis stomatitas C. Birek 1999 39 - PGR H. pylori yra kofaktorius stomatito 
patogenezėje esant dispepsijai

S. Karaca 2008 23 - Ureazės testas Taikant H. pylori eradikacinį gydymą, 
suretėja stomatito epizodai

Lėtinis eksudacinis 
otitas

A. Pit karanta 2005 20 - Mikrobiologinis, IgG,
antigeno tyrimas

H. py  lori vidurinėje ausyje nenustatyta

T. Karlidag 2005 38 - PGR H. pylori nustatyta vidurinės ausies 
eksudate ir gali skatinti serozinio otito 
išsivystymą

B. V. Agirdir 2006 45 30 Ureazės testas H. pylori turi reikšmingos įtakos sero-
zinio otito išsivystymui

T. Yilmaz 2006 22 20 Mikrobiologinis, PGR H. pylori kolonizuoja ryklės limfoidinį 
audinį ir turi reikšmingos įtakos sero-
zinio otito išsivystymui

M. Bitar 2006 18 - Ureazės testas, PGR, 
mikrobiologinis

H. pylori nustatyta ryklės tonzilėje, 
tačiau reikšmingai su serozinio otito 
išsivystymu nesusijusi

T. Fancy 2009 45 37 PGR H. pylori nustatyta nosiaryklėje ir 
vidurinės ausies skysčiuose, tačiau 
reikšmingai su serozinio otito 
išsivystymu nesusijusi

Lėtinis
laringitas

G. Borkowski 1997 35 - Ureazės testas H. pylori gali būti laringito etiologinis 
veiksnys

S. Tauber 2002 13 17 Ureazes testas H. pylori turi reikšmingos įtakos larin-
gito etiopatogenezėje 

N. Oridate 2006 30 12 IgG H. pylori infekcija prognozuo ja geresnį 
teigiamą atsaką į antirefliuksinį gydymą

I. Ercan 2007 44 - Ureazes testas Nėra reikšmingų sąsajų tarp H. pylori 
ir laringito

Balso klosčių 
polipai

T. J. Fang 2008 33 20 Ureazės testas H. pylori gali būti vienas iš etiologinių 
balso klosčių polipo formavimosi 
veiksnių

Gerklų vėžys E. Aygenc 2001 26 32 IgG H. pylori gali būti predisponuojantis 
veiksnys gerklų plokščiųjų ląstelių 
vėžiui vystytis

J. S. Rubin 2003 31 30 IgG

J. Rezaii 2008 105 98 IgG

A. Titiz 2008 21 19 PGR

* LRS – lėtinis rinosinusitas; **PGR – polimerazės grandininės reakcijos tyrimas.  
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Otorinolaringologijos
aktualijos

Apžvalginiai straipsniai 

reikšmingai dažniau nei kontrolinėje, atitinka-
mai  66,6 proc. ir 0 proc. atvejų. Šiuolaikinėje 
T. Yilmaz ir bendradarbių studijoje, kurioje tirti 
22 seroziniu otitu sergantys ligoniai ir 20 kon-
trolinės grupės pacientų, taikyti šiuolaikiški, 
specifiški H. pylori diagnostikos būdai: PGR ir 
mikrobiologinis tyrimas [24]. Vertinant dviejų 
diagnostikos tyrimų rezultatus, H. pylori nusta-
tyta statistiškai reikšmingai dažniau vaikams, 
sergantiems seroziniu otitu, nei kontrolinės 
grupės šiuose audiniuose: vidurinės ausies (45 
proc. ir 10 proc.), ryklės tonzilės (64 proc. ir 30 
proc.), gomurio tonzilių (64 proc. ir 30 proc.). 
Apibendrinus literatūros duomenis, pateikia-
mas toks galimas patogenezinis ligos išsivysty-
mo mechanizmas: dėl refliukso H. pylori kartu 
su skrandžio turiniu patenka į ryklės limfoidinį 
audinį; rūgštus turinys nosiaryklėje sukelia už-
degimą ir taip sutrikdo ausies trimito kliren-
są bei sudaro sąlygas nosiaryklėje esančioms 
bakterijoms, tarp jų ir H. pylori, kolonizuoti 
vidurinę ausį; H. pylori vidurinėje ausyje pana-
šiai kaip skrandžio gleivinėje sukelia sekrecinę 
hiperplaziją [26]. Todėl, jeigu serozinio otito 
neveikia įprastinis gydymas, rekomenduoja 
pacientą tirti dėl GERL ir H. pylori infekcijos 
[26]. Vis dėlto reikia tolesnių kontroliuojamų-
jų studijų, kad H. pylori infekcijos ir serozinio 
otito ryšys būtų įvertintas tiksliau.   

H. pylori ir gerklų ligos
H. pylori ir lėtinis laringitas. Pirmasis apie H. 
pylori, kaip galimą laringito etiologinį veiksnį, 
paskutinį 20 amžiaus dešimtmetį paskelbė G. 
Borkowski su bendraautoriais, kurie nustatė H. 
pylori dispepsiją turinčių žmonių gerklų glei-
vinėje [17]. Vėlesni tyrimai parodė, kad GERL 
laringofaringine forma sergantiems pacien-
tams, kartu taikant antirefliuksinį ir H. pylori 
eradikacinį gydymą, laringologiniai simptomai 
ir radiniai išnyksta iki 80 proc. pacientų [28]. N. 

Oridate ir bendradarbių 2006 m. paskelbto ty-
rimo rezultatai parodė, kad H. pylori infekcijos 
nustatymas pacientams, sergantiems GERL LF, 
prognozuoja geresnį teigiamą atsaką į priešref-
liuksinį gydymą [29]. Ištyrus H. pylori Ig G ti-
trą 42 pacientams, nustatyta, kad užsikrėtusiųjų 
H. pylori grupėje atsakas į 2 mėn. gydymą PSI 
buvo kliniškai geresnis nei neužsikrėtusiųjų. 
Tačiau dėl H. pylori ir lėtinio laringito tarpu-
savio ryšio nuomonės priešingos [27]. 

H. pylori ir balso klosčių polipai. Naujausi 
tyrimai rodo, kad H. pylori gali būti etiologinis 
balso klosčių polipų formavimosi veiksnys. T. 
J. Fang su bendradarbiais 2008 m. tyrė 53 už-
kimusius dėl balso klosčių polipų ir mazgelių 
pacientus [18]. Visiems buvo atliktos endolarin-
ginės mikrochirurginės operacijos, histologinė 
gerklų medžiaga tirta ureazės testu. Studijos 
rezultatai parodė, kad H. pylori buvo tik balso 
klosčių polipų gleivinėje, o nė vienoje biopsinė-
je balso klosčių mazgelių medžiagoje H. pylori 
nerasta. 

H. pylori ir gerklų vėžys. Hipotezė, kad H. 
pylori gali veikti kaip predisponuojantis, ne-
priklausomas gerklų plokščiųjų ląstelių vėžio 
rizikos veiksnys, iškelta prieš 8 metus [30]. 
Naujausias A. Titiz ir bendradarbių 2008 m. 
atliktas tyrimas, kuriame H. pylori gerklų biop-
sinėje medžiagoje buvo tiriama jautriu polime-
razės grandininės reakcijos metodu (n = 40), 
rodo, kad H. pylori sergančiųjų gerklų vėžiu 
grupėje buvo nustatoma reikšmingai dažniau 
nei operuotų nuo nepiktybinių darinių (atitin-
kamai 80,9 proc. ir 0 proc.) [32].

Taigi apibendrinus duomenis, rodančius 
otorinolaringologinės patologijos ir H. pylo-
ri infekcijos ryšį, galima teigti, kad H. pylori 
reikšmė otorinolaringologijoje dar nėra iki galo 
aiški, todėl reikia tolesnių daugiacentrių dide-
lės apimties perspektyviųjų kontroliuojamųjų 
tyrimu ir ilgalaikio stebėjimo mokslinių studijų 
iškeltoms hipotezėms paneigti arba pagrįsti.
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