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Haiguse diagnostikaks ja ravi efektiivsuse kontrolliks nii lastel kui täiskasvanutel. Positiivne leid viitab
olemasolevale infektsioonile.

66707

66707

66542

2-8 °C 3 päeva DNA ja resistentsusgeenide uuringud sobivad H. pylori
infektsiooni diagnoosimiseks, antibiootikumide
tundlikkuse määramiseks ja ravi kontrolliks. Uuring
annab infot leitud H. pylori tüve tundlikkuse kohta klaritromütsiinile (uuring roojast) või klaritromütsiinile ja fluorokino2-8 °C 3 päeva
loonile (uuring bioptaadist).
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Düspeptiliste vaevustega patsiendi mao limaskesta
Ilma
seisundi hindamiseks. Tulemus aitab selgitada, kas mao
stabilisaatorita limaskest on terve või kahjustunud H. pylori infektsioo2-8 °C 30 min! ni ja atroofilise gastriidi tõttu. Võimalik on kindlaks teha
66707,
limaskesta kahjustuse ulatus - kas kahjustunud on mao
66709x3
Stabilisaatoriga antrumi või korpuse limaskest või on tegemist kogu mao
2-8 °C
limaskesta haarava pangastriidiga. Vajab tõlgendamiseks
7 päeva
lisainformatsiooni, vt uuringu saatekirja. Paneeli tulemustele lisame juurde laboripoolse kommentaari.

Ainult täiskasvanutele nakatumise esmaseks skrii2-8 °C 7 päeva ninguks (mitte kasutada ravi kontrolliks, sest antikehad
püsivad ka peale edukat ravi). Soovitatav on alati määrata korraga IgA ja IgG antikehad, kuna osadel patsienti2-8 °C 7 päeva del võib olla määratav vaid IgA või IgG. Positiivne leid viitab
olemasolevale või läbipõetud infektsioonile.

2-8 °C 48 h

HK kood

*NB! Antigeeni ja DNA uuringute korral tuleb vältida antibiootikumide ja vismuti preparaatide kasutamist 4 nädalat ning prootonpumba
inhibiitorite kasutamist 2 nädalat enne proovi võtmist.
Kirjandus: Management of Helicobacter pylori infection - the Maastricht V/Florence Consensus Report, Malfertheiner P et al Gut 2017; 66: 6-30
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Roojatops

H. pylori diagnoosimiseks nii lastel kui ka täiskasvanutel sobivad antigeeni määramine ja DNA paneel roojast. Kui patsiendile teostatakse gastroskoopia käigus biopsia,
kasutada DNA paneeli bioptaadist. H. pylori IgA ja IgG antikehade määramine seerumist sobib ainult täiskasvanutel ja nakatumise esmaseks skriininguks.
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H. pylori antibiootikumtundlikkuse määramiseks enne esmast või kordusravikuuri kasutada DNA paneeli roojast või mao bioptaadist. Rangelt on soovitatav resistentsuse testimine uue ravikuuri määramisel, kui esmane ravi ei olnud efektiivne.
Näidustused ja tõlgendamine

Kellele?

Helicobacter pylori
antigeen*

Ravi efektiivsuse kontrolliks sobivad antigeenitest ja DNA paneelid.

Säilitamine

Kuidas?

Proovinõu

Düspeptiliste kaebustega patsientidele
Ägeda mao- või duodenaalhaavandi või varasema haavandi korral
Pikaajalisel aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite tarvitamisel
Pärast varases staadiumis maovähi endoskoopilist eemaldamist
MALT lümfoomi korral
Täiskasvanutel idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuri korral
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Laboratoorne diagnostika

Helicobacter pylori (H. pylori) on inimeselt inimesele leviv bakter, mis põhjustab
kroonilist gastriiti. Infektsioon võib kulgeda ka asümptomaatiliselt. Tüsistustena võivad
aastate jooksul tekkida mao- ja kaksteistsõrmiku haavandid ning maovähk.

Gastropaneel
(GastroPanel®)
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