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Gastropaneeli uuringutest 

Gastropaneel- laboratoorsete testide paneel 
maovaevustega patsientide uurimiseks  

Paneel võimaldab hinnata kõrge vähiriskiga 
maolimaskesta seisundeid: Helicobacter pylori 
infektsiooni ja atroofilise gastriidi olemasolu või 
puudumist vereanalüüside kaudu 

 Vastavalt analüüside tulemusele saab planeerida 
invasiivsemaid ja kallimaid uuringuid (gastroskoopia ja 
histoloogiline uuring) juba selekteeritud patsientidele  



Gastropaneel on esmaseks uuringuks 
düspepsia kaebustega patsientidele 

• Düspepsia esinemissagedus populatsioonis on 20- 40%, 
enamasti vanemaealistel 

• Ainult sümptomatoloogia ei võimalda korrektset diagnoosi 

• Gastroskoopia koos biopsiaga või gastropaneeli testid on 
kaks alternatiivi, mis võimaldavad diagnoosida  H.pylori 
infektsiooni või autoimmuunse põletiku tulemusena 
tekkinud atroofilist gastriiti 

• Gastropaneeli tulemuste põhjal on võimalik avastada 
kõrge vähiriskiga maolimaskesta seisundeid ja juba 
selekteeritud patsientidele planeerida invasiivsemaid ja 
kallimaid uuringuid (gastroskoopia ja histoloogiline uuring) 



Mao limaskesta muutuste põhjused: 
 

• H pylori infektsioon 

• Ravimid (NSAID-id, prootonpumba inhibiitorid- mao 
soolhappe sekretsiooni pidurdavaid ravimeid jt) 

• Sapphapete refluks 

•  Autoimmuunne kahjustus (korpuse piirkonna atroofia, ei 
sekreteerita maohapet, pepsiini ja sisemist faktorit, mis 
viib vit B12 imendumishäiretele ja pernitsioosse aneemia 
tekkele (tõuseb gastriin ja parietaalrakkude vastased 
antikehad) 

  



Gastroskoopial, mis on invasiivne uuring võetakse 
ka biopsia mao korpuse ja antrumi piirkonnast  

 

Histoloogiline leid: 

 - Põlekuline limaskest (äge põletik- neutrofiilide infiltratsioon, 
kroonilise põletiku korral ülekaalus mononukleaarsed rakud: 
plasmarakud ja eosinofiilid) 

 - H pylori kahjustuse põhjusena 

 - Limaskesta muutused- atroofiata, atroofiline limaskest, 
mikroerosioonid, intestinaalne metaplaasia, düsplaasia jm 

  



Gastropaneelis sisalduvad uuringud: 

1. Helicobacter pylori IgG         Referentsväärtus < 30 EIU 

2. Pepsinogeen I (PGI)               Referentsväärtus  30-165 µg/L 

3. Pepsinogeen II (PGII)            Referentsväärtus 3- 15 µg/L 

4. Peps I/Peps II suhe                Referentsväärtus 3-20  

5. Gastriin-17 (fS-G-17b)          Referentsväärtus 1- 10 pmol/L 



Gastropaneel võiks olla esmaseks uuringuks 
düspepsia kaebustega patsientidele 

• Kui gastropaneeli uuringutulemused on referentsväärtuste 
piires, on suur tõenäosus (negatiivne ennustusväärtus, NPV 
98 %), et mao limaskest on terve, risk maovähi ja teiste mao 
limaskesta haiguste tekkeks väga madal ja seda ka vanematel 
inimestel 

• Gastropaneeli uuringut on soovitatav määrata mao 
limaskesta patoloogia avastamiseks maovähki põdenud 
haigete esimese ringi sugulastel, üle 50 aastastel 
suitsetavatel meestel ja gastroösofageaalse refluksiga 
patsientidel 



Gastropaneeli analüüsid tehtuna üheaegselt 
võimaldavad: 

• Hinnata mao limaskesta seisundit 

• Teha kindlaks, et mao limaskest on patoloogiata 

• Avastada H pylori infektsiooni ja gastriiti 

• Avastada asümptomaatiliselt kulgevat atroofilist gastriiti 
vaatamata H pylori infektsiooni olemasolule 

• Avastada mao alahappesust 

• Hinnata maovähi ja peptilise haavandi tekke riske 

• Leida patsiente, kes vajavad gastroskoopiat 

• Hinnata malabsorbsiooni tekke riski- vit B12, kaltsium,  
(osteoporoos), raud, magneesium, tsink jt. 

 

 



H. pylori infektsioon 
(Hp Class I carcinogen)  

Äge gastriit 
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Atroofiline pangastriit 

MALT lümfoom 

Correa P.    Cancer Res. 1992; 52:6735-6740. 

http://www.concretebob.com/ib
http://www.concretebob.com/ib
http://www.unifesp.br/comunicacao/jpta/ed165/imagens/pag10.jpg


Gastric cancer mortality per x 100.000 habitants (Sleisenger & Fordtran’s).  
1. Pisani P, Maxwell Parkin D, Bray F, Ferlay J.  Estimates of the worldwide mortality from 

25 cancers in 1990.  Int J Cancer. 1999; 83: 18-29. 

2. Koh TJ, Wang TC.  Tumors of the stomach.  In:  Sleisenger-Fordtran’s.  Gastrointestinal 

and liver disease. 2002; 1: 829-855  

  



1. Helicobacter pylori vastane IgG  

•  Positiivne leid viitab eelnevalt ravimata patsientidel H 
pylori infektsiooni olemasolule. Kui patsiendil kliinilised 
sümptomid puuduvad, võib olla tegemist nakkuse kandjaga. 
Nakatutakse enamasti lapseeas, kuid vanusega 
seropositiivsete inimeste osakaal suureneb. Keskmiselt 50% 
infitseeritud patsientidestvõib elu jooksul tekkida atroofiline 
gastriit mao erinevates piirkondades.  

•  Atroofiline gastriit omakorda on mao alahappesuse 
põhjuseks, mistõttu toiduga makku sattunud mikroobid on 
elujõulised ja produtseerivad suhkrutest ja alkoholist mao 
limaskestale kantserogeenselt mõjuvat atseetaldehüüdi.   

  



1. Helicobacter pylori vastane IgG  

• Atroofilist gastriiti peetaksegi maovähi tekke olulisimaks 
riskifaktoriks  

 

• Atroofiliste muutustega mao limaskestas võib kaasneda ka 
malabsorbtsioonisündroom, mis viib osteoporoosi, 
aneemia jm sümptomaatika väljakujunemisele  

 

• H pylori ravitulemuslikkuse jälgimiseks on õigem kasutada 
antigeeni määramist roes (mitte H pylori IgG) 



Vanuselised seosed H pylori infektsiooni ja atroofilise 

gastriidi esinemisega 
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Hp=Helicobacter pylori; AG=atroofiline gastriit 



     2. Pepsinogeen I sisaldus veres väljendab mao korpuse 
piirkonna limasesta seisundit. Atroofiliste kahjustuste 
korral on pepsinogeen I väärtused veres langenud alla 30 
µg/L. 

    3. Pepsinogeen II sisalduse järgi veres saab hinnata kogu 
mao (korpuse ja antrumi) limaskesta struktuuri. Väärtused  
>10 µg/L viitavad tekkinud gastriidile (põhjuseks H.pylori 
infektsioon või ka mõnede ravimite tarbimine, 
bakteriaalsed-, parasitaarsed- või viirusinfektsioonid, 
sapphapete refluks soolest makku jt). 

 Suhe Pepsinogeen I/Pepsinogeen II  väljendab mao 
korpuse piirkonnas atroofia esinemist või puudumist. 
Suhte väärtused alla 3 esinevad korpuse atroofilise 
gastriidi ja samuti mao korpuse piirkonna vähi korral. 

 



4. Gastriin-17 (basaal)  

 väljendab mao antrumi piirkonna limaskesta seisundit. 
Amideeritud gastriin-17 sekreteeritakse antrumi limaskesta 
G-rakkude poolt ja sekretsioon suurendab mao 
parietaalrakkude poolset HCl produktsiooni mao korpuse 
piirkonnas  

 Gastriini väärtustel üle 7 pmol/L on HCl sekretsioon 
langenud, väärtustel 7-20 pmol/L esineb hüpokloorhüüdria 
ja üle 20 pmol/L akloorhüüdria, mis viitavad mao korpuse 
limaskesta atroofiale 

 Gastriin-17 väärtused langevad mao limaskesta antrumi 
atroofia korral, kui G-rakud on atrofeerunud 

  

 



Pepsinogeen I või Pepsinogeen I/II  
väljendavad mao korpuse atroofiat 

Gastriin- 17- sekreteerivad antrumi 
G-rakud ja väljendavad mao 
antrumi atroofiat ja happelisuse 
taset 

Helicobacter pylori antikehad-  
H.pylori infektsiooni ja atroofilise 
gastriidi markerid 
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Mao korpuse piirkonna atroofiline gastriit 
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Mao limaskesta kahjustuste topograafia 
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Parma 2005 data on file 

*p<0.001  

26 dyspeptic patients with moderate/severe Atrophic gastritis from 206 consecutive patients. Dimario 

personnal communication 2005  

MULTIFOCAL 

 (n=11, 4 Hp+ve) 
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 Maovähi tekke risk atroofilise gastriidi korral            
sõltub sellest, milline mao anatoomiline piirkond on 
kahjustunud. Mao korpuse atroofia korral on risk maovähi 
tekkeks  5x suurem kui tervetel,  antrumi piirkonna 
haaratusel 18x suurem ja pangastriidi korral võib 
maovähk tekkida 90x sagedamini kui tervetel inimestel 

  Vastavalt Maastrichti IV/ Florence Consensus raporti 
soovitustele (Management of Helicobacter pylori 
infection; The European Helicobacter Study Group, EHSG, 
2012, Statement 14) on valideeritud Helicobacter pylori 
seroloogilised testid ja mao limaskesta atroofia markerite 
määramine parimad võimalikud mitteinvasiivsed uurigud 
avastamaks patsiente, kellel esineb kõrge risk maovähi 
tekkeks  



Agréus, Kuipers, Kupcinskas, Malfertheiner, DiMario, Leja, Mahachai, Niv, van Oijen, Perez-Perez, Rugge, 
Ronkainen, Salaspuro, Sipponen, Sugano, Sung.:  Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with 
stomach-specific plasma biomarkers Scand J Gastroenterol 2012;47: 136–147. 
 
 





Kuidas? 

Enne vereanalüüsi võtmist ei tohi vähemalt 10 h süüa. 

• Helicobacter pylori vastane IgG        66707 

• Pepsinogeen I (PGI)                      66709  

• Pepsinogeen II (PGII)                               66709  

• Gastriin-17 (G-17b)         66709  

Uuritav materjal: paastuseerum või paastuplasma, peale 
tsentrifuugimist seerum või plasma pipeteerida uude 
katsutisse, külmutada -20 ˚C ja saata laborisse. 

NB! Kasutades Gastriin-17 stabilisaatorit (50 µl stabilisaatorit 
lisada 1 ml seerumile/plasmale) on võimalik 
proovimaterjali transportida +2-8 ˚C juures ja säilitada 
enne analüüsimist 3 päeva. Gastriin-17 stabilisaatorit on 
võimalik saada QHL laborist.  

  

  

 

Gastrin-17 -  normal antrum (1/5000)



Tänan kuulamast! 


