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Helicobacter pylori infekcija ir  
gerklų ligų rizika

Reikšminiai žodžiai: Helicobacter pylori infekcija, gerybinės gerklų ligos, gerklų vėžys.
Santrauka. Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad H. pylori būna ne tik skrandyje, bet ir burnoje, gerklose. Naujausių 
tyrimų duomenys rodo, kad H. pylori gali sąlygoti balso klosčių polipų formavimąsi, pastebėta, jog ši bakterija sergan-
tiems gerklų vėžiu nustatoma dažniau nei sergantiems nepiktybinėmis gerklų ligomis. LSMU MA ANG ligų klinikoje 
atlikto darbo tikslas buvo nustatyti H. pylori biopsinėje medžiagoje, paimtoje iš pacientų, sergančių gerybinėmis gerklų 
ligomis bei gerklų vėžiu, ir išanalizuoti galimus ryšius tarp gerklose identifikuotos H. pylori ir pacientų demografinių 
rodiklių, žalingų įpročių bei GERL požymių. Ištyrus 67 suaugusius pacientus, sergančius gerybinėmis gerklų ligomis ir 
gerklų vėžiu, bei 11 kontrolinės grupės žmonių gerklų biopsinę medžiagą, H. pylori infekcija buvo identifikuota dau-
giau nei trečdaliui pacientų. Dažniausiai H. pylori nustatyta sergantiems lėtiniu laringitu (45,5 proc.) ir gerklų vėžiu 
(46,2 proc.). Šių pogrupių rezultatai reikšmingai skyrėsi nuo kontrolinės grupės duomenų. Reikšmingų ryšių tarp H. 
pylori infekcijos gerklose ir pacientų demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei GERL požymių nebuvo gauta. Tyrimo 
duomenys rodo, kad H. pylori infekcija gali būti gerklų ligų rizikos veiksnys. 

RISK OF LARYNGEAL DISEASES IN HELICOBACTER PYLORI INFECTION
Keywords: Helicobacter pylori infection, upper air way, chronic laryngitis, laryngeal diseases.
Summary. Recent clinical investigations showed that H. pylori infection could be found not only in the mucosa of the 
stomach, but also in the pharyngeal and laryngeal regions. Nowadays data are showing that H pylori could be an in-
dependent risk factor for laryngeal polyps and laryngeal cancer formation. The aim of the study that was conducted in 
LHSU ENT department was to identify H. pylori infection in the biopsy material from the larynx in patients suffering 
from benign laryngeal lesions and laryngeal cancer and to investigate possible relationships between H. pylori and 
patients‘ demographic data, unhealthy habits and GERD. 67 adult patients composed laryngeal pathology group and 
11 persons – control group. According to our data H. pylori infection was found in more than one third of laryngeal 
pathology patients, significantly higher than in control group, mostly in cases of chronic laryngitis (45.5%) and larynge-
al cancer (46.2%). No significant relationships between H. pylori and demographic data, unhealthy habits and GERD 
were established. We could conclude that H. pylori could be a risk factor for laryngeal diseases. 
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Įvadas

Helicobacter pylori (H. pylori) infekcija, kurią suke
lia gramteigiama lenkta ar spiralės formos lazdelė, 
– viena dažniausių žmogaus bakterinių infekcijų pa
saulyje, kuria yra užsikrėtę daugiau nei pusė pasau
lio žmonių [1]. Lietuvoje užkrėstumas suaugusiųjų 
grupėje siekia 51,7–78,5 proc., vaikų – apie 45 proc. 
[1, 2]. Įrodyta, kad H. pylori turi reikšmingos įtakos 
lėtinio gastrito, dvylikapirštės žarnos ir skrandžio 
opaligės, adenokarcinomos, skrandžio limfomos 

patogenezei [3]. Nors pagrindinė šios bakterijos 
lokalizacija yra skrandis, pastaraisiais metais atlikti 
tyrimai rodo, kad H. pylori randama ir dantų akme
nyse, seilėse, limfoidiniame ryklės audinyje, nosies, 
sinusų gleivinėje, burnos žaizdose, būgninės ertmės 
sekrete, gerklose [4]. Naujausių tyrimų duomenys 
rodo, kad H. pylori gali sąlygoti balso klosčių (BK) 
polipų formavimąsi, pastebėta, jog pacientams, ser
gantiems gerklų vėžiu, ši bakterija nustatoma reikš
mingai dažniau nei sergantiems nepiktybinėmis 
gerklų ligomis [5]. Pastarojo penkmečio tyrimais ir 
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1 lentelė. 
Skrandžio H. pylori infekcijos diagnostikos tyrimų informatyvumas pagal apibendrintus 
literatūros duomenis

Tyrimas Jautrumas (proc.) Specifiškumas (proc.)

Greitasis ureazės testas 90–95 95–100

Histocheminis Giemsa 95–98,4 98,9–100

Imunohistocheminis 90–100 94

Polimerazės grandinės reakcija (PGR) 96,7 100

Serologinis (IgG) 90–100 79–96

HP kultūra (auksinis standartas) 90–94 100

HP – Helicobacter pylori; IgG – imunoglobulinas G.

1 pav. 
Modifikuotu Giemsa metodu dažytas Ž. V. gerklų preparatas
Vaizdas padidintas 100 kartų. H. pylori rodo rodyklės. 

2 pav. 
Greitasis ureazės testas H. pylori diagnozuoti: A) neigiamas 
ureazės testas; B) teigiamas Ž. V. ureazės testas, kuriame  
indikatorius yra pakeitęs terpės spalvą 

A

B

metaanalizėmis įrodyta, kad bakterija gali būti ne
priklausomas gerklų ir apatinės ryklės srities vėžio 
rizikos veiksnys, o pacientams, kuriems nustatyta 
H. pylori infekcija gerklose, rizika susirgti gerklų 
vėžiu yra 2 kartus didesnė nei kontrolinės grupės 
asmenims [5–7]. Pasaulio sveikatos organizacija H. 
pylori priskiria I klasės kancerogenams. Nustatyta, 

kad bakterija išskiria du svarbiausius virulentišku
mo faktorius: CagA, kuris sąlygoja genetinių poky
čių kaupimąsi ląstelėje, ir VacA, kuris sukelia imu
nosupresiją, blokuoja T ląstelių proliferaciją. Taip 
pažeidžiamas epitelis, sukeliamas stiprus imuninės 
sistemos atsakas, padidėja daugelio citokinų kiekis, 
vystosi lėtinis uždegimas, o ilgainiui – vėžys. Kai 
kurie autoriai teigia, kad viršutiniuose kvėpavimo 
takuose (VKT) gali vykti panašūs pokyčiai kaip 
virškinimo trakte [8, 9]. 

H. pylori infekcija diagnozuojama invaziniais ir 
neinvazinais tyrimais [3]. Auksinis H. pylori skran
dyje diagnostikos standartas – teigiama bakterijos 
kultūra, tačiau atlikti tyrimai rodo, kad išauginti 
kultūrą yra labai sudėtinga. Daugelyje šalių priim
tinas klinikinis standartas, kai H. pylori infekcija 
diagnozuojama dviejų tyrimų deriniu, dažniau
siai greituoju ureazės testu (nustatomas fermento 
ureazės aktyvumas biopsinėje medžaigoje, nes H. 
pylori išskiria fermentą ureazę) bei histocheminiu 
tyrimu (bioptatas dažomas pagal įvairių modifika
cijų Giemsa metodiką ir mikroskopu identifikuoja
mos spiralės formos bakterijos bei jos kokoidinės 
formos) [1, 2, 10]. Skrandžio H. pylori infekcijos 
diagnostinis informatyvumas matyti 1 lentelėje. 

Identifikuojant H. pylori VKT taikomi tokie pa
tys diagnostikos metodai, tačiau bakteriją nustatyti 
yra sunkiau, nes VKT, kad ir retai, tačiau randama 
ir kitų rūšių spiralės formos bakterijų, be to, ureazę 
gali išskirti ir kiti VKT persistuojantys organizmai 
(pvz., Streptococcus salivarius, Haemophilus spp.) 
[11]. Tačiau, atsižvelgiant į literatūros duomenis, 
kitų burnos mikroorganizmų išskiriamos ureazės 
aktyvumas yra daugiau nei 400 kartų mažesnis nei 
išskiriamas H. pylori, todėl esminės įtakos identi
fikuojant H. pylori bakteriją neturi [11]. 

Nors pastaruoju metu mokslininkai domisi, ar 
H. pylori gali būti etiologinis įvairių gerklų ligų 
veiksnys, tyrimų šioje srityje atlikta nedaug, todėl 
H. pylori infekcijos reikšmė otorinolaringologijo
je tebėra aktuali problema. 

Klinikinis atvejo ir kontrolės tyrimas

Darbo tikslas – nustatyti H. pylori biopsinė
je medžiagoje, paimtoje iš pacientų, sergančių 
gerybinėmis gerklų ligomis bei gerklų vėžiu, ir 
išanalizuoti ryšius tarp gerklose identifikuotos  
H. pylori ir pacientų demografinių rodiklių, ža
lingų įpročių bei GERL požymių. 

Medžiaga ir metodai 

Pacientai. Tyrimas vykdytas LSMU MA ANG 
ligų klinikoje 2010–2011 m. Ištirta 78 suaugusių 
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pacientų nuo 21 m. iki 87 m. amžiaus, sutikusių 
dalyvauti tyrime, mažiausiai savaitę nevartojusių 
protonų siurblio inhibitorių (PSI), kuriems buvo 
atliktos endolaringinės mikrochirurginės operacijos 
dėl gerybinių ir piktybinių gerklų ligų. Klinikinė 
pacientų grupė, atsižvelgiant į diagnozę, suskirstyta 
į 3 pogrupius: BK polipų, kurią sudarė 32 pacientai 
(16 moterų ir 16 vyrų); lėtinio laringito – 22 pacien
tai (9 moterys, 13 vyrų); gerklų vėžio – 13 pacientų 
(viena moteris ir 12 vyrų). Kontrolinę grupę sudarė 
11 pacientų (10 moterų ir vienas vyras), operuotų 
dėl BK mazgelių, kurių gerklų audinys, histologinio 
tyrimo duomenimis, buvo normalus. 

Metodai. Apklausa. Visi pacientai prieš ope
raciją pildė specialiai sudarytą anketą, kurioje nu
rodė demografinius duomenis, žalingus įpročius, 
GERL požymius (anamnezė, FEGDS, simptomai, 
laringoskopijos duomenys). Savo nusiskundimus 
pacientai patys vertino 100 mm vaizdo atitikmens 
skalėje (VAS): 100 mm (100 balų) žyma atitiko 
labai stiprų simptomą, o 0 mm (0 balų) žyma 
rodė, jog simptomo nėra. Gydytojas specialiai 
sudarytoje anketoje registravo duomenis apie 
pacientų ryklės, nosies bei gerklų būklę. 

H. pylori identifikavimo metodai. Infekci
ja buvo identifikuojama dviem metodais: 1) 
histocheminiu biopsinės medžiagos iš gerklų 
tyrimu: buvo paruošiami 2–4 µm storio para
fininiai pjūviai, kurie nudažyti Giemsa dažų 
tirpalu modifikuota metodika (H. pylori nu
sidažo tamsiai mėlyna spalva [10]) (1 pav.); 
2) greituoju ureazės testu: steriliai paimtas 
bioptatas (min. 2 x 2 mm) buvo įdedamas į 
terpę su šlapalo ir pH indikatoriumi – jei me
džiagoje yra H. pylori, fermentas ureazė suskai
do endogeninį šlapalą į amoniaką ir anglies 
dvideginį, išsiskyręs amoniakas pakeičia pH,  
o indikatorius pakeičia spalvą iš geltonos į oran
žinę, raudoną, alyvinę. Naudotas CLO (JAV) 
testas. Spalvos pokyčiai vertinti po 20 min., 1, 
3 ir 24 val. [12] (2 pav.). H. pylori gerklų biop
sinėje medžiagoje identifikuota (H. pylori (+), 
jeigu nors vienas iš dviejų atliktų tyrimų buvo 
teigiamas. 

Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS 17 
statistiniu paketu. Kokybinių parametrų skirtumai 
skaičiuoti naudojant chi kvadrato kriterijų. Lygi
nant dviejų grupių rezultatus kiekybinių paramet
rų vidurkių skirtumas tikrintas taikant Stjudento t 
kriterijų, lyginant trijų ir daugiau skirtingų grupių 
rezultatus, skirtumas tikrintas ANOVA modeliu 
naudojant daugkartinių lyginimų post hoc LSD kri
terijų. Skirtumas laikytas reikšmingu, kai p < 0,05. 
Koreliacijos koeficientas (r) apskaičiuotas taikant 
Pirsono ir Spearmano kriterijus. 

Rezultatai

Vertinant gerklų užkrėstumą H. pylori, klinikinės 
grupės pacientų biopsinėje medžiagoje bakterija 
nustatyta 38,8 proc. atvejų, rezultatas reikšmingai 
skyrėsi nuo kontrolinės grupės, kurioje H. pylori 
buvo rasta 9,1 proc. asmenų (p < 0,05). 

Analizuojant H. pylori dažnumą klinikinės 
grupės pogrupiuose, nustatyta, kad dažniausiai 
H. pylori buvo identifikuojama sergančių lėtiniu 
laringitu ir gerklų vėžiu biopsinėje medžiagoje 
(3 pav.). Šių dviejų pogrupių duomenys reikš
mingai skyrėsi nuo kontrolinės grupės duomenų 
(p < 0,05). Reikšmingo skirtumo tarp H. pylori 
paplitimo sergant gerybinėmis gerklų ligomis ir 
gerklų vėžiu nebuvo nustatyta (p > 0,05).

Atlikus koreliacinę analizę, reikšmingų ry
šių tarp H. pylori infekcijos gerklose ir pacien
tų demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei 
GERL požymių nenustatyta. Pacientų rodmenų, 
kuriems H. pylori gerklų biopsinėje medžiagoje 
identifikuota (H. pylori (+)) ir neidentifikuota (H. 
pylori ()), lyginamoji analizė pateikta 2 lentelėje. 

Aptarimas

H. pylori paplitimas tarp pacientų, sergančių 
gerklų ligomis. Literatūros duomenys rodo, kad 
H. pylori nėra normali gerklų mikroflora [13]. Pas
tarojo laikotarpio tyrimais siekiama nustatyti, ar 
bakterija gali būti vienas iš etiologinių gerklų ligų 
veiksnių, ar jos eradikacija gali būti veiksminga gy
dant gerklų ligas. Taigi vienas šio darbo tikslų buvo 
nustatyti H. pylori paplitimą grupėje pacientų, ser
gančių gerybinėmis gerklų ligomis ir gerklų vėžiu. 
Šio tyrimo rezultatai rodo, kad biopsinėje medžia
goje iš gerklų H. pylori identifikuota daugiau nei 
trečdaliui (38,8 proc.) klinikinės grupės pacientų, 
vienodai dažnai sergant gerybinėmis gerklų ligomis 
ir gerklų vėžiu. Dažniausiai ir reikšmingai dažniau 
nei kontrolinėje grupėje H. pylori biopsinėje me

3 pav. 
Nustatytos H. pylori gerklų biopsinėje medžiagoje dažnumas atsižvelgiant į 
gerklų patologiją (n = 78)
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BK polipai
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šių tarp H. pylori infekcijos gerklose ir pacientų 
demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei GERL 
požymių nenustatyta. Tai rodo, jog H. pylori gal
būt nėra laikina infekcija, patenkanti į gerklas iš 
skrandžio. Literatūros duomenų, nagrinėjančių šią 
problemą, nėra daug ir jie prieštaringi. Daugelyje 
tyrimų tirta skrandyje identifikuotos H. pylori in
fekcijos ir GERL laringofaringinės formos (GERL 
LF) sąsaja, bet ji nebuvo patvirtinta [19, 20]. 2012 
m. atlikto E. Cecin ir bendr. tyrimo duomenimis, 
analizuojant gerklose identifikuotą H. pylori PGR 
metodu 43 pacientams, sergantiems gerybinėmis 
gerklų ligomis ir gerklų vėžiu, reikšmingų sąsa
jų tarp bakterijos ir GERL LF požymių taip pat 
nenustatyta [16]. Tuo tarpu N. Oridate ir bendr. 
2006 m. paskelbti tyrimo rezultatai rodo, kad pa
cientams, sergantiems GERL LF, nustatyta H. py-
lori infekcija prognozuoja geresnį atsaką į antiref
liuksinį gydymą [20]. Ištyrus H. pylori serologinį 
Ig G titrą 42 pacientams, nustatyta, kad užsikrė
tusiųjų H. pylori grupėje atsakas į 2 mėn. gydymą 
PSI buvo kliniškai geresnis nei neužsikrėtusiųjų. 
Kita vertus, kai kurie tyrimai rodo, kad, GERL LF 
sergantiems pacientams skyrus ir antirefliuksinį, ir 
H. pylori eradikacinį gydymą, laringiniai simpto
mai ir pokyčiai išnyksta iki 80 proc. atvejų [21]. 

Taigi, apibendrinus duomenis, rodančius gerklų 
patologijos ir H. pylori infekcijos ryšį, galima teigti, 
kad H. pylori infekcija gali būti gerklų ligų rizikos 
veiksnys, tačiau jos reikšmė otorinolaringologijoje 
dar nėra iki galo aiški. Ateityje būtų tikslinga atlikti 
daugiacentrių didelės apimties mokslinių tyrimų, 
kuriuose būtų objektyvizuojamas ryšys tarp gas
troezofaginio refliukso ir VKT H. pylori infekcijos 
(pvz., tiriant pepsiną VKT), nustatomas H. pylori 
eradikacijos poveikis gerklų patologijos eigai, verti
namas H. pylori infekcijos diagnostikos metodų ir 
jų derinių VKT jautrumas ir specifiškumas. 

Išvados

H. pylori infekcija gerklų biopsinėje medžiagoje 
nustatyta daugiau nei trečdaliui pacientų, sergan
čių gerybinėmis gerklų ligomis ir gerklų vėžiu, 
t. y. reikšmingai dažniau nei kontrolinės grupės 
asmenims. Dažniausiai H. pylori buvo identifi
kuota sergantiems lėtiniu laringitu (45,5 proc.) 
ir gerklų vėžiu (46,2 proc.). 

Reikšmingų ryšių tarp H. pylori infekcijos 
gerklose ir pacientų demografinių rodiklių, ža
lingų įpročių bei GERL požymių nenustatyta. 

Reikia tolesnių tyrimų, kurie pagrįstų ar pa
neigtų H. pylori infekcijos įtaką įvairioms gerklų 
ligoms vystytis bei įvertintų bakterijos eradikaci
jos poveikį gerklų ligų eigai. 

džiagoje identifikuota sergantiems lėtiniu laringitu 
(45,5 proc.) ir gerklų vėžiu (46,2 proc.). 

Mūsų tyrimo duomenys sutinka su negausiais 
literatūros duomenimis. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, 
kad, sergant gerybinėmis gerklų ligomis, panašiai 
kaip šioje studijoje, H. pylori identifikuojama be
veik pusei tiriamų pacientų – 40,6–47,3 proc. atvejų 
[14, 15]. Naujausi tyrimai, kai H. pylori nustatoma 
tiksliu polimerazės grandinės reakcijos metodu, 
palaiko hipotezę apie galimą etiologinį H. pylori ir 
gerybinių gerklų ligų ryšį (H. pylori patvirtinama 
55,8–58,6 proc. sergančių laringitu [16,17]), tačiau 
šiai hipotezei įrodyti trūksta didesnės apimties, tin
kamos metodologijos daugiacentrių tyrimų. 

Pastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiriama 
H. pylori infekcijos ir gerklų vėžio rizikos tyrinėji
mui. Literatūros duomenys patvirtina H. pylori in
fekcijos svarbą vystantis gerklų vėžiui. Metaanalizės 
duomenys rodo, kad užsikrėtusiesiems H. pylori 
rizika susirgti gerklų vėžiu yra du kartus didesnė 
nei kontrolinės grupės asmenims [7]. Taikant tiek 
serologinius tyrimus, rodančius bendrą organizmo 
užkrėstumą H. pylori infekcija, tiek gerklų biopsi
nės medžiagos tyrimus, H. pylori sergantiems gerklų 
vėžiu nustatoma 46–70 proc. atvejų – reikšmingai 
dažniau nei pacientams, operuotiems nuo nepik
tybinių gerklų darinių. Taigi daroma prielaida, kad 
H. pylori gali būti nepriklausomas gerklų plokščiųjų 
ląstelių vėžio veiksnys [5, 6, 15, 18]. Nors šiame 
tyrime reikšmingo skirtumo tarp pacientų užkrės
tumo H. pylori sergant gerklų vėžiu ir gerybinėmis 
gerklų ligomis negauta, gerklų vėžiu sergančių as
menų užsikrėtusių buvo daugiausiai. Apibendrinti 
pastarojo dešimtmečio tyrimai, nagrinėjantys H. 
pylori ir gerklų patologijos ryšį, pateikti 3 lentelėje. 

Ryšys tarp H. pylori infekcijos, identifikuotos 
gerklose, ir GERL. Vienas šio darbo tikslų buvo 
nustatyti ryšius tarp H. pylori infekcijos, identifi
kuotos gerklose, ir pacientų demografinių rodiklių, 
žalingų įpročių bei GERL požymių. Šiame tyrime, 
išnagrinėjus 78 pacientų duomenis, reikšmingų ry

2 lentelė. 
Pacientų, kuriems H. pylori gerklų biopsinėje medžiagoje identifikuota ir neidentifikuota, 
lyginamoji demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei GERL požymių analizė 

Rodikliai H. pylori (+)
(n = 27)

H. pylori (-)
(n = 51)

p

Lytis: moterys/vyrai (proc.) 37/63 51/49 ns

Amžius (m.) 50,6 47,7 ns

KMI (kg/m2) 25,7 24,4 ns

Rūkantys (proc.) 37,0 25,5 ns

Alkoholį vartojantys (proc.) 63,0 60,8 ns

Refliukso simptomai (proc.) 53,6 46,0 ns

Refliukso radinių indeksas (vidurkis ± SN) 10,0 ± 3,0 9,2 ± 3,4 ns

ns – skirtumas statistiškai nereikšmingas; SN – standartinis nuokrypis. 
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3 lentelė. 
Naujausių tyrimų, nagrinėjančių H. pylori infekcijos ir gerklų patologijos ryšį, apžvalga

Patologija Autoriai, šalis Šaltiniai Tyrimo 
metai

Imtis 
(grupės)

Diagnostikos  
metodai

Išvados

Lėtinis laringitas Tauber S. ir kt., 
Vokietija

Laryngoscope 2002 n = 30 Skrandžio greitasis 
ureazės testas

Skrandžio H. pylori turi reikšmingos įtakos 
laringito etiopatogenezei

Ercan I. ir kt., 
Turkija

Otolaryngol Head& 
Neck Surg

2006 n = 44 Skrandžio greitasis 
ureazės testas

Nėra reikšmingų sąsajų tarp skrandžio H. pylori 
ir GERL LF

Oridate N. ir kt., 
Japonija

Laryngoscope 2006 n = 42 Serologinis tyrimas 
(IgG)

H. pylori infekcija prognozuoja geresnį atsaką į 
antirefliuksinį gydymą

Polipai, mazgeliai 
(kontroliniai)

Fang T. J. ir kt., 
Taivanas

Laryngoscope 2008 n = 53 
33/20

Gerklų greitasis urea
zės testas

H. pylori gali būti vienas iš etiologinių BK 
polipų formavimosi veiksnių

Polipai, mazgeliai, 
granuliomos

Tiba M. ir kt., 
Egiptas

Clin Respir J 2010 n = 14 
6/4/4

Gerklų imunohisto 
cheminis tyrimas, PGR

H. pylori nustatyta 71 proc. (10) pacientų. 
Rekomenduojama bakterijos eradikacija

Izadi F. ir kt., 
Iranas

Infectiuos Agents and 
Cancer

2012 n = 55 Gerklų PGR H. pylori nustatyta 9 proc. pacientų, iš jų po
lipuose – 60 proc. Rekomenduojami didesnės 
apimties tyrimai

Gerybinės gerklų 
ligos

Burduk P. K. ir kt., 
Lenkija

Arch Med Res 2011 n = 30 Gerklų PRG H. pylori gali būti gerybinių gerklų darinių 
etiologinis veiksnys

Apatinės ryklės, 
gerklų vėžys ir svei
ki kontroliniai

Nurgalieva Z. Z. ir 
kt., JAV

Head& Neck 2005 n = 230 
119/111

Serologinis tyrimas 
(IgG)

H. pylori kraujo serume identifikuota trečdaliui 
gerklų vėžiu sergančių asmenų ir trečdaliui 
sveikųjų

Rezaii J. ir kt., 
Iranas

Head& Neck 2008 n = 203 
70/28/105

Serologinis tyrimas 
(IgG)

H. pylori gali būti nepriklausomas rizikos veiks
nys vystytis gerklų plokščiųjų ląstelių vėžiui

Gerklų vėžys ir 
gerybinės gerklų 
ligos

Aygenc E. ir kt., 
Turkija

Otolaryngol Head& 
Neck Surg

2001 n = 58 
26/32

Serologinis tyrimas 
(IgG)

H. pylori gali būti nepriklausomas rizikos veiks
nys vystytis gerklų plokščiųjų ląstelių vėžiui. H. 
pylori reikšmingai dažnesnė gerklų vėžio gr.

Akbayir  N. ir kt., 
Turkija

Otolaryngol Head& 
Neck Surg

2005 n = 100 
50/50

Gerklų histocheminis 
Giemsa, imunohisto 
cheminis

H. pylori neidentifikuota nė vienoje pacientų 
grupėje

Gerklų vėžys ir 
gerybiniai gerklų 
dariniai

Burduk PK. ir kt., 
Lenkija

Otolaryngol Poland 2006 n = 114 
80/34

Gerklų greitasis urea
zės testas

H. pylori nustatyta 62,5 proc. gerklų vėžiu ir 
47,3 proc. – gerybinėmis gerklų ligomis ser
gančių asmenų. Reikia tikslesnių diagnostikos 
metodų

Masoud N. ir kt., 
Iranas

Asian Pacific J Cancer 
prevent

2008 n = 74 
44/30

Gerklų greitasis urea
zės testas, histologinis 
tyrimas

H. pylori neidentifikuota nė vienoje pacientų 
grupėje

Gerklų vėžys ir 
gerybiniai gerklų 
dariniai

Titiz A. ir kt., 
Turkija

Auris, Nasus, Larynx 2008 21/19 Gerklų PGR H. pylori gali būti skatinamasis veiksnys vystytis 
gerklų plokščiųjų ląstelių vėžiui

Gerklų vėžys ir 
gerybinės gerklų 
ligos (BK polipai ir 
antgerklio cistos)

Gong H. L. ir kt., 
Kinija

Chinese Journal 
Otolaryngol Head& 
Neck Surg

2010 n = 45 
30/15

Gerklų PGR, kultūra H. pylori reikšmingai dažnesnė sergant gerklų 
vėžiu. H. pylori gali būti skatinamasis veiksnys 
vystytis gerklų plokščiųjų ląstelių vėžiui

Gong H. L. ir kt., 
Kinija

Clin Transl Oncol 2012 n = 156 
81/75

Gerklų PGR H. pylori gali būti skatinamasis veiksnys vystytis 
gerklų plokščiųjų ląstelių vėžiui

PGR – polimerazės grandinės reakcijos tyrimas. 
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