
Zakażenia Helicobacter pylori
Zakażenie Helicobacter pylori zalicza się do głównych przyczyn choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, dyspepsji, raka żołądka  
i dwunastnicy i chłoniaka typu MALT żołądka. Ocenia się, iż w Polsce ok. 80% dorosłych i ok. 30% dzieci zakażonych jest tą bakterią.  
W wykrywaniu zakażeń H.pylori wykorzystuje się metody inwazyjne i nieinwazyjne.

Złoty standard w nieinwazyjnej diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori.
Test oddechowy ze względu na wysoką czułość (90–96%) oraz swoistość (88–100%), przewyższa inne metody nieinwazyjne 1,5,6.
Wykonywany jest w akredytowanym laboratorium, przy użyciu zarejestrowanego przez EMEA i dopuszczonego do stosowania  
w Polsce zestawu „Helicobacter test INFAI”.

Diagnostyka zakażenia - Helicobacter pylori
398 Helicobacter pylori – test oddechowy
400 Helicobacter pylori IgG
401 Helicobacter pylori IgA
402 Helicobacter pylori w kale, antygen

Znaczenie kliniczne
• Diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori.
• Ocena skuteczności leczenia eradykacyjnego. 

Wskazania do badania
• Diagnostyka zakażenia H.pylori.
• Ocena skuteczności leczenia H.pylori: po ok. 5 tyg.  
   od zakończenia leczenia.
• Objawy dyspeptyczne, szczególnie po stosowaniu  
   standardowego leczenia lekami antysekrecyjnymi 
   i/lub lekami promotorycznymi 4.
• Przypadki raka żołądka u krewnych 1st.
• Dyspepsja u dzieci (> 3 roku).
• Wdrożenie leczenia niesteroidowymi lekami 
   przeciwzapalnymi.
• Nawracające owrzodzenia żołądka i dwunastnicy.
• Nieskutecznośći leczenia wrzodu żołądka.

Helicobacter pylori - test oddechowy 

Wpływ leków na wyniki testu 
Niektóre leki mogą być przyczyną wyników fałszywie ujemnych. 
Zaleca się, by przed planowanym badaniem wstrzymać przyj-
mowanie  poniższych leków:
a. inhibitorów pompy protonowej* i receptora H2 - na  2-5 dni.
b. antybiotyków i sulfonamidów -  na 6 tygodni.
c. preparatów bizmutu -  na 6 tygodni.

Przeciwwskazania do wykonania badania
Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, obecność  
w żołądku świeżej krwi.

inne nazwy: Test oddechowy, UBT (ang. Urea Breath Test), Test mocznikowy

Zalety testu:
1. Niewymagający endoskopii test potwierdzający zakażenie H. pylori 2.
2. Idealny do oceny leczenia eradykacyjnego3.
3. Przyjazny dla pacjenta.
4. W pełni bezpieczny: izotop węgla 13C nie jest radioaktywny i może być bezpiecznie, wielokrotnie stosowany również u kobiet  
w ciąży i małych dzieci. 

*UWAGA! W przypadku potrzeby wykonania badania u pacjentów będących w trakcie leczenia, należy o tym fakcie powiadomić personel laboratorium.

Zasada testu
Ureazowy test oddechowy z użyciem izotopem węgla: 13C po-
lega na wykorzystaniu aktywności enzymatycznej ureazy wytwa-
rzanej przez H. pylori, nie występującej naturalnie w organizmie. 
Badanemu podaje się doustnie znakowany węglem 13C mocznik 
w soku pomarańczowym. Pod wpływem ureazy H. pylori mocznik 
ulega rozkładowi do amoniaku i dwutlenku węgla. 13C uwalniany 
z mocznika wykrywany jest w wydychanym powietrzu metodą 
spektometrii mas - IRMS (ang. Isotope Ratio Mass Spectrometry)2,3.

398

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych: 
DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 
Centrala ul. prof. M. Życzkowskiego16, 31-864 Kraków
tel. 012 295 01 00

www.diagnostyka.pl
2015,  Wersja 1



Piśmiennictwo:

1. Jaskowski T.D, Martins T.B.,i in. Immunoglobulin A Antibodies to Helicobacter pylori. 1997. J. Clin. Microbiol. 35(11): 2999–3000. 2. Brzozowski T. MP. 2006. 2(180): 24-28. 3. 

Brzozowski T., Marlicz K., Bartnik W. Choroby żołądka i dwunastnicy w: Choroby wewnętrzne (red.) Szczeklik A. MP. Kraków, 2006. 4. Bartnik W., Przytulski K., Wocial T. MP. 2008. 

1(203): 135-141. 5. Dunn B.E., Cohen H., Blaser M.J. Clin. Microbiol. Rev. 1997. 10: 720-40. 6. Szulewski P. Bliżej Diagnostyki. 2008. 18:5-8. 7. Hannu M.P., Niku K.O, Ilpo P.K i 

in. Ann. Med. 2006. 38 (5): 352-356.  

8. Elwyn G., Taubert M., Davies S., i in. Brit. J. Gen. Pract. 2007. 57 (538): 401-403. 9. Bartnik W. 2010. MP Chirurgia, 3. 10. Dzieniszewski J., Jarosz M. i in. Polski consensus 

Helicobacter pylori  2008. Gastroenterol. Pol., 2008, 15 (5), 323-331 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA DIAGNOSTYKI:

 Pozostałe testy w kierunku Helicobacter pylori 

  

400 Helicobacter pylori IgG
401 Helicobacter pylori IgA 
Testy serologiczne wykrywające przeciwciała IgA i IgG specyficzne dla antygenów H. pylori są istotne diagnostycznie w przypadku chorych  
z objawami aktywnego zakażenia lub konsekwencjami zakażenia H. pylori, zwłaszcza o osób z objawami zapalenia dwunastnicy lub żołądka,  
z krwawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy i z dużymi zmianami zanikowymi błony śluzowej. Dodatni wynik testu wskazuje na  ak-
tywne zakażenie (z czułością 90%), lecz również może świadczyć o wyleczonym zakażeniu i kolonizacji drobnoustrojem aktualnie lub w 
przeszłości. U około 2-7% pacjentów z ujemnym wynikiem IgG wykrywa się przeciwciała w klasie IgA. Immunoglobuliny A pojawiają się 
wcześniej niż IgG w przypadku pacjentów z reinfekcją po nieskutecznym leczeniu eradykacyjnym. Dodatnie wyniki IgA dobrze korelują z 
aktywnością zapalną żołądka (gastritis). Należy jednak pamiętać, że IgA są wytwarzane miejscowo, dlatego nie zawsze są obecne w suro-
wicy. 

402 Helicobacter pylori w kale, antygen
Badanie polega na wykorzystaniu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom H.pylori obecnym w kale. Testy cechujące się dużą 
czułością i swoistością (91% i 93%) są porównywalne z testem oddechowym UBT. Oznaczenie antygenu H.pylori w kale pozwala także 
na ocenę skuteczności terapii oraz wykrywanie nawrotów choroby. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić eradykację 
drobnoustroju.


