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Ορολογικές µέθοδοι:  
Νεότερες εφαρµογές

Δηµήτριος Πολύµερος

Ορολογικές µέθοδοι διάγνωσης λοίµωξης H. pylori

H ορολογική διάγνωση της λοίµωξης από H. pylori βασίζεται στην ανίχνευση 
των ειδικών αντισωµάτων τάξης IgG και IgA έναντι του µικροοργανισµού. Αυτά εµ-
φανίζονται � εβδοµάδες µετά την πρωτολοίµωξη και θεωρητικά διατηρούνται επ’ 
άπειρον. Η ποσοτική ανίχνευση των αντισωµάτων έναντι του H. pylori γίνεται στην 
κλινική πράξη µε τη χρήση ενζυµικής ανοσοπροσροφητικής µεθόδου (ELISA) και µε 
τη µέθοδο του ανοσοαποτυπώµατος (immunoblot). Οι ταχείες ποιοτικές δοκιµασίες 
που γίνονται στο εξωτερικό ιατρείο µε σταγόνα τριχοειδικού αίµατος όπως και η 
ανίχνευση των αντισωµάτων µε ELISA στα ούρα είναι µέθοδοι λιγότερο ακριβείς και 
δεν συνιστώνται από τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της οµάδας συµφωνίας 
για την αντιµετώπιση της λοίµωξης από H. pylori, Maastricht �. 

Στα πλεονεκτήµατα των ορολογικών µεθόδων συγκαταλέγονται το χαµηλό κόστος, 
το γεγονός ότι είναι µη επεµβατικές, ότι δεν εξαρτώνται από το βακτηριακό φορτίο 
και η ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα. Πιο συγκεκριµένα, η δοκιµασία ανα-
πνοής ουρίας (UBT), η ταχεία δοκιµασία ουρεάσης, η ανίχνευση του αντιγόνου του H. 
pylori στα κόπρανα και ταχεία δοκιµασία ουρεάσης (RUT) σε ιστοτεµάχιο γαστρικού 
βλεννογόνου µπορεί να είναι ψευδώς αρνητικές σε περίπτωση καταστολής του βα-
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κτηριακού φορτίου από αντιβιοτικά, αναστολείς αντλίας πρωτονίων και εκτεταµένη 
ατροφική γαστρίτιδα, ενώ τα επίπεδα των αντισωµάτων δεν επηρεάζονται. 

Από την άλλη πλευρά, οι ορολογικές µέθοδοι δεν κάνουν διάκριση της ενεργού 
λοίµωξης από την προηγούµενη έκθεση στο µικροοργανισµό αφού παραµένουν θετικές 
για µεγάλο διάστηµα σε άτοµα µε εκριζωθείσα λοίµωξη, ενώ υπάρχουν και αναφορές 
ψευδώς θετικών σε άτοµα που δεν είχαν ποτέ λοίµωξη. Η ευαισθησία και η ειδικότητα 
των ορολογικών µεθόδων για τη διάγνωση της ενεργού λοίµωξης υπολείπεται αυτών 
των δοκιµασιών αναπνοής και αντιγόνου κοπράνων (Πίνακας �)� και δεν υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων εµπορικών kits.

Επίσης, η κλινική τους «αποτελεσµατικότητα» εξαρτάται από τον επιπολασµό 
του H. pylori στους διάφορους πληθυσµούς. Σε πληθυσµούς µε χαµηλό επιπολασµό 
H. pylori, µια διαγνωστική δοκιµασία για την ενεργό λοίµωξη µε ευαισθησία και ειδικό-
τητα γύρω στο 80%, όπως η ορολογική, θα αποδώσει µη αποδεκτό αριθµό ψευδώς 
θετικών, γεγονός που θα οδηγήσει σε άστοχες θεραπείες, σε µη ικανοποιητικές αντα-
ποκρίσεις των δυσπεπτικών ασθενών, σε βακτηριακή αντοχή και περιττό κόστος. Για 
το λόγο αυτό, σε τέτοιους πληθυσµούς, δε συνιστάται η χρήση ορολογικής µεθόδου 
ως πρώτη εκλογή για τη διάγνωση της λοίµωξης από H. pylori στην κλινική πράξη.2 
Τέλος, η ανίχνευση των αντισωµάτων δεν είναι κατάλληλη για την επιβεβαίωση της 
εκρίζωσης του µικροβίου δεδοµένου ότι αυτό χρειάζεται τουλάχιστον κατά �0% 
πτώση του τίτλου, επιτυγχάνεται σε τουλάχιστον 6 µήνες µετά τη θεραπεία, ενώ, 
ακόµα και τότε, µόνο το 8�% των αρρώστων χαρακτηρίζονται µε ακρίβεια. Σηµειώ-
νεται ότι µόνο το �6% των περιπτώσεων αρνητικοποιούν τα αντισώµατα µετά τη 
θεραπεία εκρίζωσης.

Τελευταία, έχουν περιγραφεί νεώτερες ορολογικές µέθοδοι στην προσπάθεια 
για την επίτευξη υψηλότερης ευαισθησίας και ειδικότητας. Μια ηλεκτροφορητική 
µέθοδος µε χρήση ανασυνδυασµένων αντιγόνων της εξωτερικής µεµβράνης του H. 
pylori αναφέρει ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια 9�%, 9�% και 9�,�%, 
αντίστοιχα� σε σχέση µε τη βιοψία και την καλλιέργεια. Μια νέα ELISA που ανιχνεύει 
την υποτάξη IgG2 των αντισωµάτων κατά του H. pylori (Helirad alert) βρέθηκε να 
πλεονεκτεί σε ευαισθησία και ειδικότητα έναντι της κλασικής IgG ELISA, µόνο όµως 

Πίνακας 1. Διαγνωστική ακρίβεια των µη επεµβατικών διαγνωστικών δοκιµασιών για τη 

λοίµωξη από H. pylori.

Ευαισθησία
για την ενεργό λοίµωξη

Ειδικότητα
για την ενεργό λοίµωξη

Δοκιµασία αναπνοής ουρίας 9�,�% 9�,�%
Δοκιµασία αντιγόνου κοπράνων 9�,�% 92,8%
Δοκιµασία IgG ορού 8�,0% �9,0%
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σε πληθυσµούς µε υψηλό επιπολασµό (Hong Kong).� Το ίδιο ικανοποιητικά χαρακτη-
ριστικά (ευαισθησία: �00%, ειδικότητα: 96%, διαγνωστική ακρίβεια: 9�%) εµφάνισε 
µια δοκιµασία ανοσοαποτυπώµατος (immunoblot), δοκιµασθείσα όµως και αυτή σε 
πληθυσµό µε υψηλό επιπολασµό (Ταϊλάνδη).�

Τέλος, η οροαρνητικότητα στο γενικό πληθυσµό µπορεί µε σχετική ασφάλεια 
να αποκλείσει προκαρκινική γαστρική ιστολογία, αφού σε µεγάλη σουηδική µελέτη 
µόνο το 2% των οροαρνητικών για H. pylori είχαν εντερική µεταπλασία ή ατροφία 
στη βιοψία γαστρικού βλεννογόνου.6

Ορολογικοί δείκτες διάγνωσης της γαστρίτιδας

Το H. pylori αποτελεί αναγνωρισµένο καρκινογόνο παράγοντα αφού η χρόνια 
γαστρίτιδα που προκαλεί µπορεί να εξελιχθεί σε ποσοστό ασθενών σε ατροφία, 
εντερική µεταπλασία, δυσπλασία και καρκίνο. Παρ’ όλα αυτά, επί του παρόντος, 
δεν συνιστάται εκρίζωση του µικροοργανισµού στο γενικό πληθυσµό, ούτε ευρείας 
κλίµακας ενδοσκοπικός προσυµπτωµατικός έλεγχος (screening), ακόµα και σε χώρες 
µε υψηλή επίπτωση καρκίνου του στοµάχου. Τα τελευταία χρόνια έχει εστιαστεί η 
προσπάθεια για τη διάγνωση των προκαρκινικών ιστολογικών βλαβών µε µη επεµ-
βατικές µεθόδους («ορολογική γαστρική βιοψία»). Μεταξύ των ορολογικών δεικτών 
που έχουν προταθεί είναι τα πεψινογόνα Ι και ΙΙ και ο λόγος τους, η γαστρίνη-��, τα 
αντι-Hp αντισώµατα, τα αντι-cagA αντισώµατα, τα αντισώµατα έναντι των τοιχω-
µατικών κυττάρων (APCA), η ιντερλευκίνη-8, η ιντερλευκίνη-�0, οι πολυµορφισµοί της 
ιντερλευκίνης-�, η γκρελίνη, ο TTF� (serum trefoil factor�), τα νιτρικά κ.ά.

To πεψινογόνο Ι (PGI) παράγεται από τα θεµέλια κύτταρα του σώµατος, το 
πεψινογόνο ΙΙ (PGII) από ολόκληρο το γαστρικό βλεννογόνο και το δωδεκαδάκτυλο 
και η γαστρίνη-17 (G17) από τα κύτταρα G του άντρου. Η χρήση των δεικτών αυτών 
βασίζεται στο γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις τους στον ορό αντανακλούν ιστολογική 
κατάσταση του γαστρικού βλεννογόνου. Η χρόνια ενεργός γαστρίτιδα του άντρου 
από H. pylori µε ή χωρίς έλκος προκαλεί αύξηση της G�� και των PGI και PGII. Η 
ατροφική γαστρίτιδα του σώµατος, µε κύριο εκπρόσωπο την αυτοάνοση γαστρίτιδα 
της αναιµίας Biermer προκαλεί µείωση του PGI, µείωση του PGI/PGII, αύξηση της G�� 
και παρουσία των APCA. H ατροφική γαστρίτιδα του άντρου χαρακτηρίζεται από µη 
αύξηση της G�� µετά από διέγερση, ενώ η πολυεστιακή ατροφική γαστρίτιδα από 
H. pylori χαρακτηρίζεται από µείωση των PG�, PG2 και του PGI/PGII και µείωση της 
G��. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πολλές µελέτες µε τη χρήση συνδυασµών 
των δεικτών αυτών µε διαφορετικά αποτελέσµατα ως προς την κλινική αποτελε-
σµατικότητα (ευαισθησία, ειδικότητα, διαγνωστική ακρίβεια) λόγω ετερογένειας 
πληθυσµών ως προς την επίπτωση του καρκίνου και ως προς τα συµπτώµατα 
(συχνότητα δυσπεψίας). 
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Στην Ιαπωνία, χώρα µε υψηλή επίπτωση γαστρικού καρκίνου, ήδη χρησιµο-
ποιείται ως κριτήριο προσυµπτωµατικής γαστροσκόπησης στο γενικό πληθυσµό η 
συγκέντρωση του PGI <70 ng/ml ή PGI/PGII ≤3.

Πρόσφατη µεγάλη πληθυσµιακή προοπτική ενδοσκοπική µελέτη έδειξε ότι η 
εµφάνιση γαστρικού καρκίνου ήταν � φορές συχνότερη σε άτοµα µε «ατροφικό» 
ορολογικό προφίλ, σύµφωνα µε το παραπάνω κριτήριο και οροθετικά για H. pylori 
σε σύγκριση µε άτοµα χωρίς «ορολογική» ατροφία και οροαρνητικά για H. pylori.� Σε 
άλλη µελέτη ασυµπτωµατικών ατόµων σε δυτικό πληθυσµό φάνηκε ότι ο συνδυασµός 
ολικής γαστρίνης, G-17, PG-I, PG-II και ο λόγος PGI/PGII έχει ευαισθησία >90% για το 
διαχωρισµό των ατόµων µε «προκαρκινική» ιστολογία (πολυεστιακή ατροφική γαστρί-
τιδα ή ατροφική γαστρίτιδα άντρου) από τα άτοµα χωρίς προκαρκινική ιστολογία.8

Σε δυσπεπτικούς ασθενείς, ο συνδυασµός PG-I, PG-II, G-17, IgG anti-H. pylori 
(GAStrOPAneL) έχει υψηλή ειδικότητα (9�%) αλλά χαµηλή ευαισθησία 60% για τη 
διάγνωση της γαστρικής ατροφίας.9,�0 Σε άλλες σειρές δυσπεπτικών ασθενών από τη 
Φινλανδία βρέθηκε ότι ο καλύτερος δείκτης ατροφίας του άντρου είναι η µεταγευµα-
τινή G17 µε ευαισθησία 9�%, ενώ προτείνεται η χρήση του panel που περιλαµβάνει 
τη µεταγευµατινή G-17, το PG-I, τα IgG anti-Hp για τη διάκριση της ατροφίας γενικά 
από την απουσία ατροφίας µε ευαισθησία και ειδικότητα 8� και 9�%, αντίστοιχα.��,�2 
Είναι εµφανές ότι η χρήση των πεψινογόνων έχει υψηλή ειδικότητα αλλά όχι ικανοποι-
ητική ευαισθησία για την ορολογική διάγνωση της ατροφίας. Αν ψάχνουµε για µέθοδο 
προσυµπτωµατικού ελέγχου (screening) στο γενικό πληθυσµό χρειαζόµαστε αρχικά 
υψηλή ευαισθησία. Ένας τέτοιος δείκτης είναι τα αντισώµατα έναντι cagA στελέχους 
που συνδέεται µε βαρύτερη ιστολογικά γαστρίτιδα και µεγαλύτερο κίνδυνο ατροφίας. 
Σε πληθυσµό µε υψηλή συχνότητα ατροφικής γαστρίτιδας από H. pylori (Μεξικό) τα 
αντι-cagA έδειξαν ευαισθησία 8�% στη διάγνωση της ατροφίας.��

Από τους υπόλοιπους βιολογικούς δείκτες ο γενετικός πολυµορφισµός της 
ιντερλευκίνης-1B-511 (γονότυπος Τ/Τ) έχει συνδεθεί µε µεγαλύτερα score ατροφίας 
και φλεγµονής, υψηλότερο ενδογαστρικό pH και χαµηλότερο λόγο PGI/PGII σε H. pylori 
θετικούς ασθενείς.�� Τέλος, οι στάθµες γκρελίνης του ορού, η οποία παράγεται στο 
σώµα του στοµάχου, είναι χαµηλές και βαδίζουν παράλληλα µε αυτές του PGI και 
του λόγου PGI/PGII σε H. pylori θετικούς ασθενείς και κατά συνέπεια προτείνονται 
ως δείκτης ατροφίας.��
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