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Santrauka. Naujausių tyrimų duomenimis, Helicobacter pylori (H. pylori) randama ryklės limfoidiniame audinyje, 
kuris gali būti šios infekcijos rezervuaras arba patekimo vartai. Manoma, kad H. pylori gali paskatinti tokius pačius 
imuninius pokyčius ryklės gleivinėje kaip skrandyje ir sąlygoti burnaryklės ligų vystymąsi. LSMU ANG ligų klinikoje 
atlikto darbo tikslas buvo nustatyti H. pylori biopsinėje tonzilių medžiagoje, paimtoje iš pacientų, sergančių lėtiniu ton-
zilitu bei gomurio tonzilių hipertrofija, ir išanalizuoti ryšius tarp H. pylori infekcijos, identifikuotos gomurio tonzilėse, 
ir pacientų demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei gastroezofaginio refliukso požymių. 
Buvo ištirta biopsinė medžiaga 62-jų nuo 3 iki 57 m. amžiaus pacientų, sergančių lėtiniu tonzilitu, ir 35-ių nuo 4 iki 
63 m. amžiaus kontrolinių pacientų, turinčių limfoidinio audinio hipertrofiją. H. pylori infekcija nustatyta daugiau nei 
pusei sergančių lėtiniu tonzilitu pacientų (56,5 proc.), ji buvo reikšmingai dažnesnė nei pacientams, turintiems limfoi-
dinio audinio hipertrofiją (31,4 proc.) (p < 0,05). Atsižvelgiant į amžių, reikšmingas skirtumas tarp grupių duomenų 
gautas ir vaikams, ir suaugusiems pacientams. Nustatyti reikšmingi, tačiau silpni ryšiai tarp H. pylori infekcijos gomu-
rio tonzilėse ir kai kurių laringofaringinių gastroezofaginio refliukso ligos požymių. Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad 
H. pylori infekcija gali būti susijusi su pasikartojančiu tonzilitu bei gastroezofaginiu refliuksu.

RISK OF BENIGN PHARYNGEAL DISEASES IN HELICOBACTER PYLORI INFECTION
Keywords: helicobacter pylori infection, chronic tonsillitis, tonsillar hypertrophy.
Summary. Nowadays data are showing that H. pylori could be found in a lymphoid tissue of the pharyngeal region, 
which can be the reservoir or the gate for the entrance. It seems, that H. pylori can cause the same immunological changes 
in the pharyngeal mucosa like in a stomach and so initiates the development of oropharyngeal deseases. The aim of the 
study that was conducted in LHSU ENT department was to identify H. pylori infection in the biopsy material of the ton-
sillar tissue among patiens with chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy and to assess possible relationships between 
H. pylori and patients‘ demographic data, unhealthy habits and signs of laryngopharyngeal reflux (LPR). Biopsy material 
from 62 various age patients undergoing tonsillectomy for chronic tonsillitis were analyzed. 35 age and gender matched 
patients with tonsillar hypertrophy were served as controls. In the majority of cases H. pylori was found in the patients 
with chronic tonsillitis (56.5%) and this finding was significantly different from patients with tonsillar hypertrophy (31.4%)  
(p < 0.05). According to age, the significant difference between groups results in children and in adults was established. Also, 
it was found the significant, but weak relationship between H. pylori infection in the tonsillar tissue and some of patients 
LPR signs. According to our data H. pylori infection can be related with recurrent tonsillitis and with LPR.

Helicobacter pylori (H. pylori) infekcija, kurią 
sukelia gramneigiama lenkta ar spiralės formos 
lazdelė, – viena dažniausių žmogaus bakterinių 
infekcijų pasaulyje, kuria užsikrėtę daugiau nei 
pusė visos populiacijos [1]. Nors pagrindinė šios 
bakterijos vieta yra skrandis, pastaraisiais metais 
atliktais tyrimais vis dažniau įrodoma, kad skran
džio sultys, infekuotos H. Pylori, daro didelę įtaką 

viršutinių kvėpavimo takų (VKT) ligų vystymuisi 
[1]. Atlikti tyrimai rodo, kad H. pylori randama ir 
dantų akmenyse, seilėse, limfoidiniame ryklės au
dinyje, nosies, sinusų gleivinėje, burnos žaizdose, 
būgninės ertmės sekrete, gerklose [2]. Įrodyta, kad 
H. pylori turi reikšmingos įtakos lėtinio gastrito, 
dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opaligės, ade
nokarcinomos, skrandžio limfomos patogenezei 
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[3]. Ši infekcija siejama ir su lėtiniu rinosinusitu, 
seroziniu otitu, ryklės ir gerklų nepiktybinėmis li
gomis bei plokščiųjų ląstelių galvos ir kaklo vėžiu 
[1, 4]. Tyrimais nustatyta, kad tonzilių H. pylori 
yra vienas iš IgA nefropatijos etiologinių veiks
nių [1–3]. Šiuo metu taip pat analizuojama, ko
kią įtaką sisteminė imuninė ir uždegimo reakcija į  
H. pylori infekciją daro širdies ir kraujagyslių, 
nervų sistemos, dermatologinių, imunologinių, 
kraujo, oftolmologinių, kepenų, ginekologinių, 
endokrinologinių ir apatinių kvėpavimo takų ligų 
patogenezei [1–3].

Pasaulio sveikatos organizacija H. pylori priski
ria I klasės kancerogenams. Nustatyta, kad bakteri
ja išskiria 2 svarbiausius virulentiškumo faktorius: 
CagA, kuris sąlygoja genetinių pokyčių kaupimąsi 
ląstelėje, ir VacA, kuris sukelia imunosupresiją, 
blokuoja T ląstelių proliferaciją. Taip pažeidžia
mas epitelis, sukeliama imuninės sistemos reakcija, 
padidėja daugelio citokinų kiekis, vystosi lėtinis 
uždegimas, o ilgainiui – vėžys. Kai kurie autoriai 
teigia, kad VKT gali vystytis panašūs į sukeliamus 
virškinimo trakte pokyčiai [5].

H. pylori infekcija diagnozuojama invaziniais 
ir neinvazinais tyrimais. Daugelyje šalių nustatant 
infekuotumą skrandyje, priimtinas klinikinis stan
dartas, kai H. pylori infekcija diagnozuojama dvie
jų trijų tyrimų deriniu, teigiamai bakterijos kultū
rai išliekant „auksiniu“ diagnostikos standartu [3].

Sukaupti mokslo literatūros duomenys rodo, 
kad identifikuoti H. pylori VKT yra sunkiau 
nei skrandyje, nes čia gali būti aptinkamos ir 
kitos spiralės formos bakterijų rūšys, taip pat 
persistuoti mikroorganizmai, išskiriantys urea
zę (pvz.: Streptococcus salivarius, Haemophilus 
spp.), ar, veikiant įvairiems nepalankiems veiks
niams (pvz., antibiotikams), susidaryti kokoidinės  
H. pylori formos [6].

Taigi kultūros išauginimas burnos ertmėje turi 
ribotas panaudojimo galimybes tiek dėl greitesnio 
ir aktyvesnio kitų mikroorganizmų augimo, tiek 
dėl kokoidinių formų, kurios pasėliuose neišaugi
namos, buvimo [6, 7]. Išvardyti faktai lemia, kad 
iki šiol nėra aiškiai apibrėžto „auksinio“ diag
nostikos standarto nustatant H. pylori VKT. Bet 
naujų apžvalgų ir pastarųjų metų tyrimų autoriai 
tikslesnei H. pylori infekcijos VKT diagnostikai 
rekomenduoja naudoti ne vieną tyrimą, bet dvie
jų ar trijų diagnostikos tyrimų derinius [7]. Daž
niausiai klinikinėje praktikoje H. pylori infekcija 
VKT diag nozuojama paprastu invaziniu greituo
ju ureazės testu (GUT), kai nustatomas fermento 
ureazės aktyvumas biopsinėje medžiagoje, nes H. 
pylori išskiria fermentą ureazę, bei histocheminio 
tyrimo metu, kai nudažius bioptatą pagal įvairių 
modifikacijų Giemsa metodiką, mikroskopu iden
tifikuojamos spiralės formos bakterijos bei jos ko

koidinės formos [2, 7]. Nors, kaip minėta, VKT 
ureazę gali išskirti ir kiti persistuojantys mikro
organizmai, tačiau, atsižvelgiant į literatūros duo
menis, kitų burnos mikroorganizmų išskiriamos 
ureazės aktyvumas (aktyvumo vienetų skaičius 
viename mg baltymo) yra daugiau nei 400 kartus 
mažesnis nei išskiriamas H. pylori, todėl esminės 
įtakos identifikuojant H. pylori bakteriją neturi [6]. 
Naujausi tyrimai – imunohistocheminis ir poli
merazės grandininės reakcijos (PGR) naudojant 
tradicinę ir realaus laiko analizes – yra jautresni ir 
specifiškesni nei GUT bei histocheminis tyrimai, 
tačiau šių tyrimų panaudojimą klinikinėje prakti
koje riboja kaina ir techninės galimybės. 

Nors pastaruoju metu mokslininkai domisi, ar 
H. pylori gali būti etiologinis įvairių ryklės ligų 
veiksnys, tyrimų šioje srityje nėra daug, todėl  
H. pylori infekcijos reikšmė faringologijoje išlieka 
aktuali problema.

Klinikinis atvejo ir kontrolės tyrimas

Darbo tikslas 
Nustatyti H. pylori biopsinėje medžiagoje, paimtoje 
iš pacientų, sergančių lėtiniu tonzilitu bei gomurio 
tonzilių hipertrofija, ir išanalizuoti ryšius tarp H. 
pylori infekcijos, identifikuotos gomurio tonzilėse, 
ir pacientų demografinių rodiklių, žalingų įpročių 
bei gastroezofaginio refliukso požymių. 

Medžiaga ir metodai
Pacientai. Tyrimas vykdytas LSMU MA ANG ligų 
klinikoje 2010–2011 metų laikotarpiu. Ištirti 97 
pacientai nuo 3 m. iki 63 m. amžiaus: 36 vaikai ir 
61 suaugęs asmuo, sutikę ar tėvams davus sutikimą 
dalyvauti tyrime, mažiausiai savaitę nevartoję pro
tonų siurblio inhibitorių (PSI), kuriems buvo atlik
ta tonzilektomija. Lėtinio tonzilito grupę sudarė 
62 pacientai nuo 3 iki 57 m. (amžiaus vidurkis – 
20,9 ± 15 m.), 38 moterys ir 24 vyrai, kurie buvo 
hospitalizuoti atlikti tonzilektomijos dėl pasikar
tojančio tonzilito. Iš 62 šios grupės pacientų 27  
(43,5 proc.) buvo vaikai ir 35 (56,5 proc.) – su
augusieji. Lėtinio tonzilito diagnozė nustatyta 
remiantis anamnezės, apžiūros ir gomurio tonzi
lių histologinio tyrimo rezultatais atsižvelgiant į 
klinikinius Paradise kriterijus ir histologiškai pa
tvirtinus lėtinį uždegimą [8]. Gomurio tonzilių 
hipertrofijos – kontrolinę grupę sudarė 35 paci
entai nuo 4 iki 63 m. amžiaus (vidurkis – 33,3 ±  
17,4 m.), 10 moterų ir 25 vyrai, operuoti dėl go
murio tonzilių hipertrofijos, kuri patvirtinta kliniš
kai ir atlikus histologinį tonzilės audinio tyrimą. Iš 
35 kontrolinės grupės dalyvių 9 (25,7 proc.) buvo 
vaikai ir 26 (74,3 proc.) – suaugusieji. 

Metodai. Klausimynai. Visi pacientai prieš 
operaciją pildė specialiai sudarytą klausimyną, 



54
Nr. 2/2015 m. 

Otorinolaringologijos
aktualijos Laringologija

kuriame vertinti demografiniai rodikliai, žalingi 
įpročiai, gastroezofaginio refliukso ligos (GERL) 
požymiai (anamnezė, fibroezofagogastroduode
noskopija (FEGDS), simptomai, laringoskopijos 
duomenys). Savo nusiskundimus pacientai pa
tys vertino 100 mm vaizdinio atitikmens skalė
je (VAS): 100 mm (100 balų) žyma atitiko labai 
ryškų simptomą, o 0 mm (0 balų) žyma rodė, jog 
simptomo nėra. Specialiai sudarytame klausimy
ne gydytojas registravo duomenis apie pacientų 
ryklės, nosies bei gerklų būklę.

H. pylori identifikavimo metodai. Infekcija buvo 
identifikuojama dviem metodais: 1) histochemi
niu biopsinės gomurio tonzilių medžiagos tyrimu: 
paruošti 2–4 µm storio parafininiai pjūviai, kurie 
nudažyti Giemsa dažų tirpalu modifikuota meto
dika (H. pylori nusidažo tamsiai mėlyna spalva 
[9]) (1 pav.); 2) greituoju ureazės testu: steriliai 
paimtas bioptatas (min. 2 x 2 mm) buvo įdeda
mas į terpę su šlapalo ir pH indikatoriumi – jei 
medžiagoje yra H. pylori, fermentas ureazė su
skaido endogeninį šlapalą į amoniaką ir anglies 

dvideginį, išsiskyręs amoniakas pakeičia pH, o 
indikatorius pakeičia spalvą iš geltonos į oranži
nę, raudoną ar alyvinę. Naudotas CLO (JAV) tes
tas. Spalvos pokyčiai vertinti po 20 min., 1, 3 ir  
24 val. [3, 10] (2 pav.). H. pylori tonzilių biopsinėje 
medžiagoje identifikuota (H. pylori (+)), jeigu nors 
vienas iš dviejų atliktų tyrimų buvo teigiamas.

Tyrimas vykdytas gavus LSMU etikos komi
sijos leidimą. 

Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS 17 
statistiniu paketu. Kokybinių parametrų skirtu
mai skaičiuoti naudojant chi kvadrato kriterijų. 
Lyginant dviejų grupių rezultatus, kiekybinių pa
rametrų vidurkių skirtumas tikrintas naudojant 
Stjudento t kriterijų, lyginant trijų ir daugiau 
skirtingų grupių rezultatus, skirtumas tikrintas  
ANOVA modeliu naudojant daugkartinių lyginimų 
post hoc LSD kriterijų. Skirtumas laikytas reikšmin
gu, kai p < 0,05. Koreliacijos koeficientas (r) apskai
čiuotas naudojant Pirsono ir Spearmano kriterijus.

Rezultatai

Vertinant visų tiriamųjų gomurio tonzilių infe
kuotumą, H. pylori bakterija pacientams, sergan
tiems lėtiniu tonzilitu, buvo nustatyta reikšmingai 
dažniau nei esant gomurio tonzilių hipertrofi
jai, atitinkamai 56,5 proc. ir 31,4 proc. atvejų  
(p <0,05) (3 pav.). 

Analizuojant atskirai vaikų ir suaugusių
jų duomenis, gauta ta pati tendencija: H. pylo-
ri bakterija nepriklausomai nuo amžiaus buvo 
reikšmingai dažniau nustatoma pacientams, ser
gantiems lėtiniu tonzilitu, nei kontrolinės grupės 
asmenims (p <0,05). Kaip matyti iš 4 paveikslo 
duomenų, vaikams, sergantiems lėtiniu tonzili
tu, H. pylori tonzilių audinyje identifikuota be
veik pusei mažųjų pacientų – 40,7 proc. ir nė 
vienam, turinčiam gomurio tonzilių hipertrofiją  
(p <0,05). Panašūs rezultatai gauti vertinant su
augusiųjų duomenis: H. pylori bakterija tonzilių 
audinyje buvo reikšmingai dažniau nustatoma pa
cientams, sergantiems lėtiniu tonzilitu nei gomu
rio tonzilių hipertrofija, atitinkamai 68,6 proc. ir  
42,3 proc. (p <0,05). 

Lyginamoji analizė pacientų duomenų, ku
riems H. pylori tonzilių biopsinėje medžiagoje 
identifikuota (H. pylori (+)) ir neidentifikuota  
(H. pylori ()), pateikta 1 lentelėje. Iš lentelės ma
tyti, kad reikšmingų ryšių tarp H. pylori infek
cijos gomurio tonzilėse ir pacientų demografinių 
rodiklių bei žalingų įpročių nebuvo. Suminiai 
GERL įverčiai taip pat nebuvo reikšmingi, tačiau, 
atlikus koreliacinę analizę, nustatytas reikšmin
gas, bet silpnas ryšys tarp H. pylori infekcijos 
gomurio tonzilėse ir trijų refliuksą rodančių po
žymių: pasikartojančio dusulio priepuolių, bal

1 pav. 
Modifikuotu Giemsa metodu nudažytas M. S. gomurio tonzilių 
preparatas. Vaizdas padidintas 100 kartų. H. pylori parodyta 
rodyklėmis

2 pav.  
Greitasis ureazės testas H. pylori nustatyti 
A) neigiamas ureazės testas; B) teigiamas M. S. ureazės testas, 
kuriame indikatorius yra pakeitęs terpės spalvą

A

B
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so klosčių edemos bei užpakalinės gerklų dalies 
gleivinės hipertrofijos (r = 0,230,29, p <0,05).  
H. pylori gomurio tonzilėse buvo randama dažniau 
tiems pacientams, kurių laringofaringiniai GERL 
požymiai buvo ryškesni. 

Aptarimas

H. pylori nustatymas gomurio tonzilėse. Pastarojo 
laikotarpio tyrimais H. pylori vis dažniau iden
tifikuojama ryklės limfoidiniame audinyje [11]. 
Moksliniais tyrimais bandoma nustatyti, kokią 
įtaką ši bakterija daro burnaryklės ligų vystymuisi. 
Vis dar nėra aišku, ar gomurio tonzilės gali būti 
šios bakterijos rezervuaras ir sukelti lėtinį tonzilitą, 
ar tik sistemiškai ir vietiškai paskatinti jau esantį 
lėtinį procesą [1, 12]. Taigi vienas šio darbo tiks
lų buvo nustatyti H. pylori biopsinėje medžiagoje, 
paimtoje iš pacientų, sergančių lėtiniu tonzilitu ir 
turinčių gomurio tonzilių hipertrofiją. Tyrimo re
zultatai, įvertinus 97 pacientų duomenis, rodo, kad 
H. pylori bakterija naudojant GUT ir histocheminį 
metodus reikšmingai dažniau identifikuojama pa
cientams, sergantiems lėtiniu tonzilitu: bakterija 
biopsinėje medžiagoje iš tonzilių rasta daugiau nei 
pusei jų (56,5 proc. atvejų), o esant gomurio tonzilių 
hipertrofijai – 31,4 proc. asmenų (p <0,05). Panašūs 
rezultatai gauti ir Lin ir bendr. atliktame tyrime: 
įvertinus 94 suaugusių asmenų duomenis, iš kurių 
44 pacientai sirgo lėtiniu tonzilitu, ir 50 kontrolinės 
grupės pacientų, turėjusių gomurio tonzilių hiper
trofiją, H. pylori GUT metodu dažniau nustatyta 
pacientams, sergantiems lėtiniu tonzilitu, atitinka
mai 48 proc. ir 24 proc. (p < 0,001) [12]. Panašius 
rezultatus, rodančius lėtinio tonzilito ir H. pylori 
ryšius, nustatė ir kiti įvairių šalių mokslininkai, 
tačiau nemažai tyrimų šio ryšio nepatvirtino [1]. 
Prieštaringus atliktų tyrimų rezultatus galėjo lemti 
tiriamojo kontingento atranka, biopsinės medžiagos 
paėmimo technika, skirtingi H. pylori diagnostikos 
metodai, nes iki šiol bendros H. pylori identifikavi
mo sistemos VKT nėra sukurta. 

Šiuo tyrimu nustatyta, kad H. pylori infekcija 
gomurio tonzilių audinyje sergant lėtiniu tonzi
litu paplitusi ir tarp vaikų, ir tarp suaugusiųjų: 
atitinkamai 40,7 proc. ir 68,8 proc. Literatūroje 
pateikiami duomenys apie vaikų gomurio tonzilių 
infekuotumą H. pylori yra gana prieštaringi, ypač 
dėl skirtingų H. pylori identifikavimo metodų, ta
čiau dabartiniame didelės apimties Jabbari Mog
haddam ir bendr. tyrime, kuriame naudoti tokie 
pat kaip mūsų tyrime infekcijos nustatymo me
todai, ištyrus 285 vaikus, bakterija buvo identifi
kuota panašiai kaip mūsų tyrime pacientų daliai –  
39,6 proc. atvejų [13].

Naujausiais tyrimais H. pylori ryklės limfoidi
niame audinyje vis dažniau nustatoma tiksliu po

Lėtinis tonzilitas (n = 62)

Tonzilių hipertrofija (n = 35)
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3 pav. 
H. pylori identifikavimo gomurio tonzilių biopsinėje medžiagoje dažnumas (N = 97) 

* Skirtumas tarp grupių statistiškai reikšmingas (p < 0,05).

Vaikai (n = 36: 27/9) Suaugusieji (n = 61: 35/26)
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4 pav. 
H. pylori identifikavimo gomurio tonzilių biopsinėje medžiagoje dažnumas vaikams 

(n = 36) ir suaugusiems pacientams (n = 61)
* Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp grupių duomenų (p <0,05).

1 lentelė. 
Lyginamoji demografinių rodiklių, žalingų įpročių bei GERL požymių analizė tarp 

pacientų, kuriems tonzilių biopsinėje medžiagoje H. pylori identifikuota 
ir neidentifikuota

Rodikliai H. pylori (+) 
(n = 46)

H. pylori (-) 
(n = 51) p

Lytis: moterys/vyrai (proc.) 56,5/43,5  43,1/56,9 ns

Amžius (m., vidurkis) 28,4 22,7 ns

KMI (kg/m2, vidurkis) 23,9 22,4 ns

Rūkantys (proc.) 4,3 15,7 ns

Alkoholį vartojantys (proc.) 36,9 37,4 ns

Refliukso simptomai (proc.) 39,1 39,2 ns

Refliukso radinių indeksas 
(vidurkis ± SN)

5,8 ± 4,1 4,4 ± 4,1 ns

ns – skirtumas statistiškai nereikšmingas; SN – standartinis nuokrypis.

limerazės grandinės reakcijos metodu ir šis faktas 
palaiko hipotezę apie galimą etiologinį H. pylori ir 
burnaryklės ligų ryšį [11, 14–18]. 2014 m. Nartova 
ir bendr. paskelbė tyrimą, kuriame PGR metodu 
ištyrė 89 pacientų: 60 sergančių lėtiniu tonzilitu 
ir 29 – obstrukcinės miego apnėjos sindromu 
(OMAS) su gomurio tonzilių hipertrofija, gomurio 
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2 lentelė. 
Naujausių tyrimų, nagrinėjančių H. pylori infekcijos ir ryklės limfoidinio audinio ryšį, apžvalga
Patologija Autoriai Šalis Tyrimo 

metai
Imtis Audinys Diagnos-

tikos 
metodai

HP+ 
(proc.)

Išvados

Ryklės limfoidi-
nio audinio lėti-
nis uždegimas ar 
/ ir hipertrofija

Di Bonaventura 
G. ir kt. 

Italija 2000 n = 72 Gomurio tonzilės Kultūra
Imuno H

0,0 Gomurio  
tonzilės nėra HP rezervuaras

Di Bonaventura 
G. ir kt. 

Italija 2001 n = 72 Gomurio tonzilės PGR 0,0

Skinner L. J. 
ir kt. 

Airija 2001 n = 50 Gomurio tonzilės GUT
ST
Giemsa H

0,0
28,0
0,0

HP nekolonizuoja gomurio 
tonzilių, tačiau indukuoja azoto 
oksido sintezę ir skatina lokalų bei 
sisteminį uždegimą

Cirak M. Y. ir kt. Turkija 2003 n = 23 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

PGR 30,0 Tonzilės gali būti HP ekologinė 
niša

Yilmaz M. ir kt. Turkija 2004 n = 50 Gomurio tonzilės GUT
ST

0,0
56,0

HP nekolonizuoja gomurio 
tonzilių

KhademiB. ir kt. Iranas 2005 n = 56 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 48,0 HP turi ryšį su ryklės limfoidiniu 
audiniu

Jelavic B. ir kt. Bosnija ir 
Hercegovina

2007 n = 77† Gomurio tonzilės GUT
ST

12,0
79,0

Gomurio tonzilės nėra HP rezer
vuaras

DagtekinErgur 
E. N. ir kt. 

Turkija 2008 n = 20† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 
Imuno H

5,0
20,0

Ryklės limfoidinis audinys gali būti 
HP rezervuaras

Eyigor M. ir kt. Turkija 2009 n = 47 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR

5,5
0,0

Nenustatytas ryšys

Vilarinho S. ir kt. Portugalija 2010 n = 62† Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT
ST
Imuno H
PGR

4,8
39,0
3,2
0,0

Tonzilės nėra nuolatinis HP 
rezervuaras

Toros S. Z. ir kt. Turkija 2011 n = 84† Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT
Giemsa H

0,0
0,0

HP nustatymas VKT nėra kliniškai 
reikšmingas

Kraus J. ir kt. Čekija 2014 n = 37† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

PGR 98,0 Ryklės tonzilės gali būti HP 
rezervuaras

Lėtinis tonzilitas, 
adenoiditas

Unver S. ir kt.  Iranas 2001 n = 19 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 57,9 HP kolonizuoja ryklės tonziles

Khademi B. ir kt. Iranas 2007 n = 55 Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT 82,0 Gilesnio tonzilės audinio tyrimas 
GUT, patikimiau identifikuoja HP

Aslan S. ir kt. Turkija 2007 n = 52 Gomurio tonzilės GUT

Giemsa H

47,0*
42,0 **
0,0

HP kaip trigeris aktyvina 
uždegiminį procesą 
tonzilėse.

Vayisoglu Y. 
ir kt. 

Turkija 2008 n = 91† Gomurio tonzilės GUT
Imuno H
ST (IgG)
ST (IgA)

0,0
0,0 
23,0 
7,7

Nekolonizuoja gomurio tonzilių

Jabbari Moghad
dam Y. ir kt.

Iranas 2009 n = 285† Gomurio tonzilės GUT
Giemsa H 
ST

14,0
39,6
5,2

Gomurio tonzilės gali būti HP 
rezervuaru

AbdelMonem 
MH. ir kt. 

Egiptas 2011 n = 20† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR
ST

53,3
16,6 
20,0

Tonzilės gali būti HP rezervuaru 
esant lėtiniam uždegimui

Wibawa T. ir kt. Indonezija 2011 n = 19 Gomurio tonzilės Kultūra
Imuno H
Giemsa H

15,7
+
+

HP kolonizuoja gomurio tonziles

Farivar T. N. 
ir kt. 

Iranas 2012 n = 103 Gomurio tonzilės PGR
H

21,4
18,4

HP turi ryšį su lėtiniu tonzilitu

Najafipour 
R. ir kt.

Iranas 2012 n = 103 Gomurio tonzilės GUT
PGR

48,5
19,4

PGR tinkamas metodas identifi
kuoti HP gomurio tonzilėse

Farivar N. T. 
ir kt. 

Iranas 2013 n = 103 Gomurio tonzilės GUT
PGR
H

21,4
+
+

HP aptinkama gomurio tonzilėse

Kusano K. ir kt. Japonija 2007 n = 173 Gomurio tonzilės Imuno H 
Imuno 
EM
PGR

72,8 Gomurio tonzilių HP kokai sąly
goja IgAN

Kusano K. ir kt. Japonija 2010 n = 55 Gomurio tonzilės ŠK
ST
Imuno H 
Imuno EM
Giemsa H 
Kultūra

78,2 Gomurio tonzilių HP  vienas iš 
antigenų, sukeliančių IgAN

Lėtinis tonzilitas 
ir serozinis 
otitas

Yilmaz T. ir kt. Turkija 2006 n = 42†  Gomurio tonzilės PGR
Kultūra

64,0
55,0

HP turi ryšį su seroziniu otitu

Lėtinis tonzilitas 
ir kontrolinė 
grupė − tonzilių 
hipertrofija

Bulut Y. ir kt. Turkija 2006 n = 71: 
28/43

Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR

13,6
24,6

Gali sąlygoti gomurio tonzilių 
hipertrofiją

Lin H. C. ir kt. Taivanas 2010 n = 94: 
44/50

Gomurio tonzilės GUT 35,0: 
48,0/24,0

HP turi ryšį su lėtiniu tonzilitu

Nártová E. ir kt. Čekija 2014 n = 89: 
60/29

Gomurio tonzilės PGR, 80,9: 
80,0/82,6

HP kolonizuoja gomurio tonziles 
ir gali sąlygoti lėtinio uždegimo bei 
hipertrofijos vystymąsi

PGR – polimerazės grandinės reakcijos tyrimas; GUT – greitas ureazės testas; ST – serologinis tyrimas; H – histocheminis tyrimas; Imuno H – imunohistocheminis tyrimas; Giemsa 
H – histocheminis Giemsa tyrimas; kultūra – mikrobiologinis tyrimas; Imuno EM – imunoelektromikroskopinis tyrimas; ŠK – šlapalo ir kvėpavimo mėginys; HP – H. pylori infekci
ja; IgAN – IgA nefropatija. † Tirti tik vaikai. * Gomurio tonzilės vidus. ** Gomurio tonzilės išorė.

Lėtinis tonzilitas  
ir Ig nefropatija
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Patologija Autoriai Šalis Tyrimo 
metai

Imtis Audinys Diagnos-
tikos 
metodai

HP+ 
(proc.)

Išvados

Ryklės limfoidi-
nio audinio lėti-
nis uždegimas ar 
/ ir hipertrofija

Di Bonaventura 
G. ir kt. 

Italija 2000 n = 72 Gomurio tonzilės Kultūra
Imuno H

0,0 Gomurio  
tonzilės nėra HP rezervuaras

Di Bonaventura 
G. ir kt. 

Italija 2001 n = 72 Gomurio tonzilės PGR 0,0

Skinner L. J. 
ir kt. 

Airija 2001 n = 50 Gomurio tonzilės GUT
ST
Giemsa H

0,0
28,0
0,0

HP nekolonizuoja gomurio 
tonzilių, tačiau indukuoja azoto 
oksido sintezę ir skatina lokalų bei 
sisteminį uždegimą

Cirak M. Y. ir kt. Turkija 2003 n = 23 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

PGR 30,0 Tonzilės gali būti HP ekologinė 
niša

Yilmaz M. ir kt. Turkija 2004 n = 50 Gomurio tonzilės GUT
ST

0,0
56,0

HP nekolonizuoja gomurio 
tonzilių

KhademiB. ir kt. Iranas 2005 n = 56 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 48,0 HP turi ryšį su ryklės limfoidiniu 
audiniu

Jelavic B. ir kt. Bosnija ir 
Hercegovina

2007 n = 77† Gomurio tonzilės GUT
ST

12,0
79,0

Gomurio tonzilės nėra HP rezer
vuaras

DagtekinErgur 
E. N. ir kt. 

Turkija 2008 n = 20† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 
Imuno H

5,0
20,0

Ryklės limfoidinis audinys gali būti 
HP rezervuaras

Eyigor M. ir kt. Turkija 2009 n = 47 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR

5,5
0,0

Nenustatytas ryšys

Vilarinho S. ir kt. Portugalija 2010 n = 62† Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT
ST
Imuno H
PGR

4,8
39,0
3,2
0,0

Tonzilės nėra nuolatinis HP 
rezervuaras

Toros S. Z. ir kt. Turkija 2011 n = 84† Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT
Giemsa H

0,0
0,0

HP nustatymas VKT nėra kliniškai 
reikšmingas

Kraus J. ir kt. Čekija 2014 n = 37† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

PGR 98,0 Ryklės tonzilės gali būti HP 
rezervuaras

Lėtinis tonzilitas, 
adenoiditas

Unver S. ir kt.  Iranas 2001 n = 19 Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT 57,9 HP kolonizuoja ryklės tonziles

Khademi B. ir kt. Iranas 2007 n = 55 Gomurio tonzilės,
adenoidai

GUT 82,0 Gilesnio tonzilės audinio tyrimas 
GUT, patikimiau identifikuoja HP

Aslan S. ir kt. Turkija 2007 n = 52 Gomurio tonzilės GUT

Giemsa H

47,0*
42,0 **
0,0

HP kaip trigeris aktyvina 
uždegiminį procesą 
tonzilėse.

Vayisoglu Y. 
ir kt. 

Turkija 2008 n = 91† Gomurio tonzilės GUT
Imuno H
ST (IgG)
ST (IgA)

0,0
0,0 
23,0 
7,7

Nekolonizuoja gomurio tonzilių

Jabbari Moghad
dam Y. ir kt.

Iranas 2009 n = 285† Gomurio tonzilės GUT
Giemsa H 
ST

14,0
39,6
5,2

Gomurio tonzilės gali būti HP 
rezervuaru

AbdelMonem 
MH. ir kt. 

Egiptas 2011 n = 20† Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR
ST

53,3
16,6 
20,0

Tonzilės gali būti HP rezervuaru 
esant lėtiniam uždegimui

Wibawa T. ir kt. Indonezija 2011 n = 19 Gomurio tonzilės Kultūra
Imuno H
Giemsa H

15,7
+
+

HP kolonizuoja gomurio tonziles

Farivar T. N. 
ir kt. 

Iranas 2012 n = 103 Gomurio tonzilės PGR
H

21,4
18,4

HP turi ryšį su lėtiniu tonzilitu

Najafipour 
R. ir kt.

Iranas 2012 n = 103 Gomurio tonzilės GUT
PGR

48,5
19,4

PGR tinkamas metodas identifi
kuoti HP gomurio tonzilėse

Farivar N. T. 
ir kt. 

Iranas 2013 n = 103 Gomurio tonzilės GUT
PGR
H

21,4
+
+

HP aptinkama gomurio tonzilėse

Kusano K. ir kt. Japonija 2007 n = 173 Gomurio tonzilės Imuno H 
Imuno 
EM
PGR

72,8 Gomurio tonzilių HP kokai sąly
goja IgAN

Kusano K. ir kt. Japonija 2010 n = 55 Gomurio tonzilės ŠK
ST
Imuno H 
Imuno EM
Giemsa H 
Kultūra

78,2 Gomurio tonzilių HP  vienas iš 
antigenų, sukeliančių IgAN

Lėtinis tonzilitas 
ir serozinis 
otitas

Yilmaz T. ir kt. Turkija 2006 n = 42†  Gomurio tonzilės PGR
Kultūra

64,0
55,0

HP turi ryšį su seroziniu otitu

Lėtinis tonzilitas 
ir kontrolinė 
grupė − tonzilių 
hipertrofija

Bulut Y. ir kt. Turkija 2006 n = 71: 
28/43

Gomurio tonzilės, 
adenoidai

GUT
PGR

13,6
24,6

Gali sąlygoti gomurio tonzilių 
hipertrofiją

Lin H. C. ir kt. Taivanas 2010 n = 94: 
44/50

Gomurio tonzilės GUT 35,0: 
48,0/24,0

HP turi ryšį su lėtiniu tonzilitu

Nártová E. ir kt. Čekija 2014 n = 89: 
60/29

Gomurio tonzilės PGR, 80,9: 
80,0/82,6

HP kolonizuoja gomurio tonziles 
ir gali sąlygoti lėtinio uždegimo bei 
hipertrofijos vystymąsi

PGR – polimerazės grandinės reakcijos tyrimas; GUT – greitas ureazės testas; ST – serologinis tyrimas; H – histocheminis tyrimas; Imuno H – imunohistocheminis tyrimas; Giemsa 
H – histocheminis Giemsa tyrimas; kultūra – mikrobiologinis tyrimas; Imuno EM – imunoelektromikroskopinis tyrimas; ŠK – šlapalo ir kvėpavimo mėginys; HP – H. pylori infekci
ja; IgAN – IgA nefropatija. † Tirti tik vaikai. * Gomurio tonzilės vidus. ** Gomurio tonzilės išorė.

tonzilių audinį. H. pylori buvo identifi
kuota 80 proc. lėtinio tonzilito grupėje 
ir panašiai tiek – 82,76 proc. – OMAS 
grupėje. Taigi šio tyrimo autoriai padarė 
prielaidą, kad burnaryklė yra H. pylori 
ekstragastrinis rezervuaras, o H. pylori 
infekcija gali sąlygoti ir lėtinio tonzilito, 
ir gomurio tonzilių hipertrofijos vysty
mąsi [11]. Tačiau tyrimų, kurie nagrinė
tų, kaip H. pylori infekcija veikia ūminį 
uždegimo procesą ryklėje bei gomurio 
tonzilėse, iki šiol nėra paskelbta [1]. 

Mokslo literatūroje diskutuojama dėl 
tonzilektomijos įtakos H. pylori infekci
jos eradikacijai. Kai kurie autoriai tei
gia, kad tonzilektomija galėtų apsaugoti 
nuo H. pylori patekimo ir kolonizacijos 
skrandyje, nes gomurio tonzilės gali būti 
pasikartojančios sisteminės infekcijos 
rezervuaras [19]. Tačiau 2013 m. Senez 
ir bendr. atliktame tyrime, kuriame iš
tirti 46 pacientai, reikšmingų ryšių tarp  
H. pylori gomurio tonzilėse bei skran
dyje ir tarp tonzilektomijos ir skrandžio 
H. pylori infekcijos eradikacijos nebuvo 
nustatyta [20]. 

Nors pastarojo meto mokslininkai 
nemažai dėmesio skiria H. pylori infek
cijos ir burnaryklės ligų rizikos tyrinėji
mui, kol kas trūksta didesnės apimties, 
tinkamos metodikos, daugiacentrių tyri
mų, kurie pagrįstų ar paneigtų H. pylori 
infekcijos reikšmę įvairių burnaryklės 
ligų vystymuisi.

Apibendrinti pastarojo dešimtmečio 
tyrimai, vertinę H. pylori ir ryklės limfoi
dinio audinio ryšį, pateikiami 2 lentelėje.

Ryšys tarp H. pylori infekcijos iden-
tifikuotos gomurio tonzilėse ir GERL. 
Kitas šio darbo tikslas buvo išanalizuoti 
ryšius tarp H. pylori infekcijos, identi

fikuotos gomurio tonzilėse, ir pacientų 
demografinių rodiklių, žalingų įpročių 
bei gastroezofaginio refliukso požymių. 

Mūsų tyrime, išnagrinėjus 97 pa
cientų duomenis, nustatyti reikšmingi, 
bet silpni ryšiai tarp H. pylori infekcijos 
gomurio tonzilėse ir patologinį refliuksą 
rodančių požymių: pasikartojančio du
sulio priepuolių, balso klosčių edemos 
bei užpakalinės gerklų dalies gleivinės 
hipertrofijos (r = 0,230,29, p <0,05). 
Tuo tarpu reikšmingų ryšių tarp H. py-
lori infekcijos gomurio tonzilėse ir pa 
cientų demografinių rodiklių bei žalingų 
įpročių nebuvo gauta. Taigi mūsų atlik
tame tyrime H. pylori gomurio tonzilėse 
buvo dažnesnė tiems pacientams, kurių 
laringofaringiniai GERL požymiai buvo 
ryškesni. Nors, apibendrintais literatūros 
duomenimis, daugelyje tyrimų skrandyje 
identifikuotos H. pylori infekcijos ir larin
gofaringinės GERL sąsajos nebuvo patvir
tintos [21], tačiau Oridate ir bendr. 2006 
m. paskelbto tyrimo rezultatai rodo, kad  
H. pylori infekcijos nustatymas pacien
tams, sergantiems laringofaringine GERL 
forma, prognozuoja geresnį teigiamą at
saką į gydymą nuo refliukso [22]. Be to, 
Kaptan su bendr., ištyrę 70 pacientų, ser
gančių nespecifiniu lėtiniu faringitu, ir 20 
kontrolinės grupės sveikų asmenų ryklės 
gleivinės biopsinę medžiagą PGR ir mi
krobiologiniu kultūros auginimo meto
dais, padarė išvadą, kad lėtinis nespecifi
nis faringitas turi ryšį su H. pylori, o šios 
infekcijos buvimas skrandyje padidina 
ryklės kolonizacijos H. pylori dažnumą 
[23]. Taigi galima daryti prielaidą, kad 
gastroezofaginis refliuksas predisponuoja 
H. pylori kolonizaciją ryklėje ir gomurio 
tonzilėse, kurią reikia pagrįsti tolesniais 

daugiacentriais didelės apimties moks
liniais tyrimais, kur būtų objektyvizuo
jamas ryšys tarp gastroezofaginio ref
liukso ir VKT H. pylori infekcijos (pvz., 
nustatant pepsiną VKT) ir įvertinamas  
H. pylori eradikacijos poveikis ryklės ligų 
eigai.

Apibendrinant duomenis, nagrinė
jančius ryklės limfoidinio audinio pato
logijos ir H. pylori infekcijos ryšį, reikia 
konstatuoti, kad šios infekcijos reikšmė 
ryklės ligų patogenezėje dar nėra iki galo 
aiški. Dėl skirtingų imčių ir H. pylori in
fekcijos identifikavimo metodų bei gre
tinamų aspektų įvairovės literatūroje pa
teikiamų tyrimų rezultatai skiriasi ir yra 
sunkiai palyginami. Todėl ateityje tikslin
ga apibrėžti H. pylori diagnostikos VKT 
standartus dėl tikslesnio bei patikimesnio 
rezultatų vertinimo ir palyginimo. 

Išvados

1. H. pylori infekcija biopsinėje gomu
rio tonzilių medžiagoje identifikuota 
daugiau nei pusei lėtiniu tonzilitu ser
gančių pacientų ir buvo reikšmingai 
dažnesnė nei pacientams, turintiems 
limfoidinio audinio hipertrofiją, ir 
tarp vaikų, ir tarp suaugusių pacientų.  

2. H. pylori, identifikuota tonzilių au
dinyje, buvo reikšmingai susijusi su 
ryškesniais laringofaringiniais GERL 
požymiais.

3. H. pylori infekcija gali būti susijusi 
su pasikartojančiais tonzilitais bei 
gastroezofaginiu refliuksu, tačiau rei
kia tolesnių tyrimų, kurie pagrįstų ar 
paneigtų H. pylori infekcijos reikšmę 
ryklės ligų vystymuisi ir bakterijos 
eradikacijos poveikį jų eigai. 
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