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Czy ureazowy test oddechowy (UBT) może zastąpić 
szybki test ureazowy (RUT)?
Can urea breath test (UBT) replace rapid urea test (RUT)?
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STRESZCZENIE:  Wstęp: Helicobacter pylori (Hp) jest zaliczany przez International Agency for Research on Cancer (IARC) do pierwszej grupy 
karcynogenów. Wpływ bakterii na rozwój raka żołądka został potwierdzony w wielu badaniach. Wniosek jest oczywisty: wcz-
esne wykrycie oraz eradykacja Hp może zapobiec rozwojowi choroby. 

  Metodyka: Celem badania była analiza kliniczna oraz wartość praktyczna ureazowego testu oddechowego z węglem C-13 
u pacjentów hospitalizowanych z powodu dolegliwości bólowych nadbrzusza oraz objawów dyspeptycznych. Do badania 
włączono 50 pacjentów. U każdego został przeprowadzony ureazowy test oddechowy zgodnie z instrukcją załączoną przez 
producenta. Następnie każdy pacjent został poddany badaniu endoskopowemu górnego odcinka przewodu pokarmowego z 
pobraniem wycinków z błony śluzowej celem oznaczenia aktywności ureazy przy pomocy szybkiego testu ureazowego (RUT). 

  Wyniki: W grupie badanej 14 pacjentów (28%) uzyskało pozytywny wynik ureazowego testu oddechowego potwierdzony 
przy pomocy RUT. Czterech pacjentów (8%), mimo pozytywnego wyniku test oddechowego nie miało potwierdzenia w 
wycinkach z błony śluzowej żołądka. W dwóch przypadkach (4%) pomimo negatywnego wyniku UBT uzyskano pozytywny 
wynik RUT w wycinkach z żołądka. Pozostali pacjenci (30 chorych- 60%) mieli negatywny wynik w obu testach. 

  Wnioski: Ograniczona dostępność złotego standardu diagnostycznego, jakim jest gastroskopia z pobraniem wycinków, 
stanowi podstawę do szukania nowych metod wykrywania zakażenia Helicobacter pylori. Ureazowy test oddechowy 
jest metodą charakteryzującą się wysoką czułością i swoistością. Pozytywny wynik ureazowego testu oddechowego może 
stanowić podstawę włączenia leczenia eradykacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE:   Helicobacter pylori, ureazowy test oddechowy, szybki test ureazowy, rak żołądka

ABSTRACT:   Background: Helicobacter pylori (Hp) is classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as a Group 1 car-
cinogen. Its influence on the carcinogenesis of gastric cancer has been confirmed in many research studies. The conclusion is 
obvious - early detection and eradication of Hp can prevent the development of the disease. 

  Methods: The objective of the study was to analyze the clinical and practical value of Carbon-13 urea breath test (UBT) in pa-
tients hospitalized due to pain complaints in the upper abdomen and dyspeptic symptoms. Fifty patients were enrolled in the 
study. Each patient underwent urea breath test according to the instruction included by the producer. Thereafter, each patient 
included in the study group was subjected to endoscopy of the upper gastrointestinal tract with the biopsy of the mucosa to 
determine the urease activity with rapid urease test (RUT).

  Results: In the study group, 14 patients (28%) achieved a positive urease test result which was confirmed in RUT. Four (8%) pa-
tients, despite a positive breath test, did not have a positive result in urease activity test from gastric mucosa. In 2 cases (4%) 
despite negative result of UBT, urease activity was confirmed in gastroscopic sections. The remaining 30 patients (60%) had a 
negative result in both studies. 

  Conclusions: The limited availability of the gold standard for diagnostics of upper gastrointestinal tract diseases (gastrosco-
py) is the basis for the search for new methods of detection of Helicobacter pylori infections. The urea breath test is a method 
of high sensitivity and specificity. The positive result of urea breath test may be the basis for inclusion of eradication therapy.
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WSTĘP

Rak żołądka jest czwartym najczęstszym nowotworem i drugą 
najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób nowotworowych na 
świecie. Co roku globalnie notuje się około 990 000 nowych zacho-
rowań, a śmiertelność w 2015 r. wynosiła 840 953 osoby [1, 2]. W 
leczeniu należy uwzględnić przede wszystkim zabiegi chirurgiczne 
i endoskopowe, jak również neoadjuwantową i adjuwantową che-
mioradioterapię oraz chemioterapię paliatywną. Zabiegi resekcyjne 

żołądka z intencją wyleczenia dają największe możliwości dobrego 
wyniku leczenia onkologicznego. Mimo znacznego postępu w le-
czeniu raka żołądka śmiertelność nadal utrzymuje się na wysokim 
poziomie, poza Japonią, gdzie okres 5-letniego przeżycia wynosi 
ponad 50% [3]. Wysoka przeżywalność wynika z populacyjnego 
programu przesiewowego i wczesnego rozpoznawania. W związku 
z tym jednymi z podstawowych zadań medycyny są wczesne wy-
krywanie i eliminacja czynników ryzyka rozwoju choroby, a co za 
tym idzie – zapobieganie rozwojowi nowotworu [4].
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wiernikowej żołądka oraz z opuszki dwunastnicy. Wycinki poddano 
badaniu szybkim testem ureazowym (RUT – rapid urease test).

Porównano wyniki testu oddechowego i szybkiego testu ureazo-
wego z wycinków pobranych podczas gastroskopii. Dodatkowo 
oznaczono stopień nasilenia zmian w obrazie endoskopowym bło-
ny śluzowej żołądka i dwunastnicy zgodnie z kategoriami:

•	 stopień 0 – brak zmian w ocenie endoskopowej,
•	 stopień 1 – zapalenie błony śluzowej żołądka,
•	 stopień 2 – zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastni-

cy,
•	 stopień 3 – choroba wrzodowa żołądka. 

Chorych (n) podzielono na następujące grupy:

•	 dodatni wynik RUT i dodatni UBT – chorzy prawdziwie 
dodatni (TP),

•	 dodatni wynik RUT i ujemny UBT – chorzy fałszywie 
ujemni (FN),

•	 ujemny wynik RUT i dodatni UBT – chorzy fałszywie do-
datni (FP),

•	 ujemny wynik RUT i ujemny UBT – chorzy prawdziwie 
ujemni (TN).  

Test UBT był oceniany w odniesieniu do złotego standardu, za któ-
ry przyjęto wynik testu RUT. W ocenie własności diagnostycznych 
testu UBT wykorzystano czułość, specyficzność, wartość predyk-
cyjną wyniku dodatniego, wartość predykcyjną wyniku ujemnego 
oraz dokładność testu. Dodatkowo przeprowadzono także analizę 
ROC i wyznaczono AUC (area under curve) wraz z 95-procento-
wym przedziałem ufności (95% CI). Normalność rozkładów badano 
testem Shapiro-Wilka. Różnice w rozkładach cech ilościowych były 
oceniane za pomocą testu U Manna-Whitneya, zaś rozkłady cech ja-
kościowych były porównywane przy użyciu dokładnego testu Fishera.

Statystyczna istotność wyników testów statystycznych była stwier-
dzana w przypadku, gdy p-value < 0,05. Wymienione wyżej obliczenia 
wykonano w programie Statistica (StatSoft, Inc. 2014, version 12).

WYNIKI

Do badania zakwalifikowano 21 mężczyzn i 29 kobiet w wieku od 18 
do 78 lat (średnio 43 lata, odchylenie standardowe = 17,5 roku). W 
badaniu endoskopowym nasilenie zmian w stopniu 0, 1, 2 i 3 stwier-
dzono odpowiednio u 30 (60%), 6 (12%), 4 (8%) i 9 (15%) pacjentów, zaś 
u jednej osoby (2% ogółu badanych) zdiagnozowano gruczolakoraka.

Podział ogólnej liczby pacjentów (n = 50) na grupy wygląda następująco:

•	 TP: 16,
•	 FN: 2,
•	 FP: 4,
•	 TN: 28.

Istnieje ciągła potrzeba znalezienia testu, najbardziej pomocnego 
i prostego, jako narzędzia wczesnego rozpoznawania raka żołądka 
i stanów przednowotworowych. Helicobacter pylori (Hp) jest zali-
czany przez International Agency for Research on Cancer (IARC) 
do pierwszej grupy karcynogenów [5]. Diagnostykę zakażenia Hp 
dzielimy na dwa rodzaje: metody inwazyjne (badanie endoskopowe 
z hodowlą bakterii na pożywce, szybki test ureazowy, badanie histo-
patologiczne, diagnostyka molekularna) oraz metody nieinwazyjne 
(testy oddechowe, badanie stolca na obecność antygenów, biomar-
kery serologiczne). Czy i w jakim stopniu ureazowy test oddecho-
wy spełnia oczekiwania wykrycia zakażenia Helicobacter pylori?

CEL PRACY

Celem pracy była analiza wartości klinicznej i praktycznej ureazo-
wego testu oddechowego (UBT – urea breath test) z węglem C13 
u pacjentów hospitalizowanych z powodu dolegliwości bólowych 
nadbrzusza oraz objawów dyspeptycznych.

MATERIAŁY I METODYKA

Do badania włączono 50 chorych, u których występowały dolegli-
wości typowe dla chorób górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego: zgaga, puste odbijanie, ból nadbrzusza. Z badania wyklu-
czono chorych, którzy:

•	 w odstępie 4 tygodni od badania stosowali antybiotyki,
•	 w odstępie 7 dni od badania stosowali inhibitory pompy 

protonowej,
•	 w odstępie 3 godzin od badania stosowali leki zobojętniają-

ce lub antyhistaminowe H2. 

Badanie składało się z następujących etapów:

•	 wydmuchania powietrza do pierwszej torebki testowej,
•	 wypicia mocznika znakowanego 13C rozpuszczonego w 

soku pomarańczowym (200 ml),
•	 wydmuchania powietrza do drugiej torebki testowej po 

upływie 30 minut od wypicia mocznika. 

Pobrane w ten sposób próbki poddano ocenie w analizatorze FAN-
ci2 firmy Fischer Analysen Instrumente GmbH. Helicobacter py-
lori produkuje ureazę, która powoduje rozkład mocznika znako-
wanego 13C. W ten sposób w wydychanym powietrzu dochodzi 
do powstania 13CO2 zgodnie z równaniem:

Zasada pomiaru opiera się na specyficznej absorpcji światła pod-
czerwonego w środku widma w podczerwieni o długości fal 2 i 8 
μm (NDIR: nierozproszona spektroskopia podczerwona). Wyso-
ką selektywność detektorów podczerwieni analizatora uzyskuje 
się przez napełnianie odpowiednimi składnikami: 13CO2 i 

12CO2. 
Współczynnik przemiany 13CO2/

12CO2 i porównanie z pierwszą 
próbką testową odzwierciedla bieżący stan metabolizmu badane-
go osobnika (DOB – delta over baseline). Wartość DOB powyżej 
4‰ świadczy o infekcji Helicobacter pylori.

Następnie u każdego pacjenta wykonano badanie endoskopowe gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego z pełną oceną obrazu endosko-
powego oraz z pobraniem wycinków z dna, trzonu, okolicy przedodź-

Ryc. 1.  Reakcja rozkładu mocznika.
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Dokładny rozdział pacjentów przedstawiono w tabelach.

Dodatni wynik testu RUT stwierdzono u 18 chorych (36%). Wy-
niki testu UBT (przy punkcie odcięcia 4‰) i testu RUT przedsta-
wia tab. VIII.

Zgodność wyników obu testów wyniosła 88%.

Przyjmując wynik testu RUT za złoty standard, ocenę własności 
diagnostycznych testu UBT przedstawiono w Tab. IX.

Wniosek: test UBT posiada wysoką i istotną statystycznie zdol-
ność do rozróżniania między stanami „dodatni” i „ujemny” okre-
ślonymi przez wyniki testu RUT.

Zmiana punktu odcięcia testu UBT na 9,5‰ poprawia zgodność 
wyników testów UBT i RUT (Tab. X.). 

Zgodność wyników obu testów wyniosła 96%. Jedyna rozbieżność 
dotyczy 2 kobiet ze zmianami w gastroskopii w stopniu 1 (u jednej 
z tych kobiet DOB = 1,5‰, zaś u drugiej DOB = -0,8‰).

Tab. I.  Mężczyźni prawdziwie dodatni (UBT dodatni; RUT dodatni).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

24 9,6 1

74 12,7 1

31 18,3 2

50 42,4 3

62 18,9 2

52 18,6 2

32 20,4 3

Tab. II.  Mężczyźni fałszywie dodatni (UBT dodatni; RUT ujemny).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

38 5,6 0

62 4,5 0

30 4 0

Tab. VIII.  Wyniki testu UBT i testu RUT.

TEST UBT
TEST RUT

RAZEM
DODATNI UJEMNY

dodatni 16 4 20

ujemny 2 28 30

razem 18 32 50

Tab. VI.  Kobiety fałszywie dodatnie (UBT dodatni; RUT ujemny).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

22 4,4 0

Tab. V.  Kobiety fałszywie ujemne (UBT ujemny; RUT dodatni).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

22 1,5 1

74 -0,8 1

Tab. VII.  Kobiety prawdziwie ujemne (UBT ujemny; RUT ujemny).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

41 2,4 0

57 -1,4 0

63 2,1 0

18 1,5 0

24 1,8 0

73 -2,5 0

32 2,4 0

52 0,5 0

20 1,5 0

22 -0,7 0

32 -0,7 0

42 3,6 0

54 -0,1 0

26 -0,3 0

28 -2 0

20 0,9 0

31 -0,2 0

Tab. III.  Mężczyźni prawdziwie ujemni (UBT ujemny; RUT ujemny).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

44 -4,3 1

60 0,6 guz żołądka 
(histopatologia: 
gruczolakorak)

58 1,4 0

53 -1,9 0

28 3,9 0

41 1,8 0

58 1,2 0

58 0,7 0

78 -0,3 0

27 -1,4 0

21 -2,4 0

Tab. IV.  Kobiety prawdziwie dodatnie (UBT dodatni; RUT dodatni).

WIEK  W LATACH WARTOŚĆ DOB  
W PROMILACH

STOPIEŃ NASILENIA ZMIAN 
W GASTROSKOPII

51 20 3

44 42,7 3

60 29,5 3

21 21,2 3

56 18,5 2

28 23,9 3

37 9,5 1

73 39,1 3

21 -2,4 0
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chłoniaka MALT i trombocytopenią. W związku z tym medycyna 
skupia się na wczesnym wykryciu zakażenia oraz eradykacji bakterii.

Użyteczność metod diagnostyki zakażenia różni się między sobą. 
Badania inwazyjne opierają się przede wszystkim na endoskopii 
górnego odcinka przewodu pokarmowego. Poza standardowym 
oglądaniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy w diagnosty-
ce udowodniono także skuteczność metody NBI (narrow band 
imaging). Co więcej, NBI ułatwia również pobranie wycinków ze 
zmienionej błony śluzowej do dalszych badań, co jest bardziej efek-
tywne niż biopsja pod kontrolą zwykłej gastroskopii [7]. Podob-
ne efekty uzyskiwane są przy użyciu laserowej endomikroskopii 
konfokalnej [8]. Gdy mamy już pobrane wycinki błony śluzowej, 
istnieje kilka metod dalszej diagnostyki. 

Najbardziej popularną jest szybki test ureazowy (RUT), który był 
wykorzystany w naszym badaniu. Jest to szybka, prosta i tania 
metoda diagnostyczna, której czułość i swoistość zwiększają się 
wraz z ilością pobranych wycinków. W przypadku naszego badania 
wycinki zostały pobrane z czterech miejsc podczas gastroskopii w 
widmie światła białego. Przy stosowaniu RUT należy pamiętać o 
tym, że inhibitory pompy protonowej zmniejszają czułość meto-
dy, w związku z czym ich stosowanie powinno być zahamowane 
na co najmniej 12 dni przed przeprowadzeniem badania.

Hodowla bakteryjna jest kolejną metodą diagnostyczną, która 
umożliwia również oznaczenie antybiogramu. Oznaczenie wraż-
liwości na antybiotyki jest ważne ze względu na stopniowe nara-
stanie oporności. Metoda ta jest jednak rzadko wykorzystywana 
w rutynowej praktyce klinicznej, a leczenie pierwszego wyboru 
jest najczęściej terapią empiryczną. Oznaczenie antybiogramu 
jest niezbędne, jeśli nie uzyskamy eradykacji przy zastosowaniu 
dwóch schematów leczenia.

Badanie histopatologiczne poza uwidocznieniem bakterii w pre-
paracie umożliwia również dokładną ocenę morfologii błony ślu-
zowej, a co za tym idzie – wczesne wykrycie choroby. 

Spośród metod molekularnych metodą z wyboru jest rtPCR (re-
al-time polymerase chain reaction) nakierowana na 23S rDNA. 
Umożliwia ona wykrycie szczepów opornych na klarytromycynę. 
Metoda ta pozwala na wykrycie patogenu, który występuje nawet 
w niewielkiej ilości. 

Do zalet badań nieinwazyjnych należy przede wszystkim brak ko-
nieczności poddania się badaniu endoskopowemu górnego odcinka 
przewodu pokarmowego. Jednym z nich jest badanie kału na an-
tygeny Hp (SAT – stool antygen test). Przeanalizowano obecność 
antygenów obecnych w stolcu i porównano z wynikami RUT oraz 
testów oddechowych. Czułość metody wynosiła 90,1% a swoistość 
92,4% [9]. Mimo niewielkich rekomendacji nadal często używane 
są testy serologiczne. Korzystając z tej metody, należy pamiętać o 

Wartości DOB w analizowanej grupie wahały się od -4,3‰ do 
42,7‰, przy czym pierwszy, drugi (= mediana) i  trzeci kwartyl 
wynosiły odpowiednio -0,2‰, 1,95‰ oraz 18,3‰.

Rozkład wartości DOB różnił się statystycznie istotnie (p < 0,0001) 
między grupami „0” (brak zmian morfologicznych; n = 30) i „nie 0” 
(są zmiany morfologiczne – stopień 1, 2 lub rak; n = 20), zob. rys. 1.

Dodatni wynik testu UBT (z punktem odcięcia 4‰) stwierdzano 
istotnie częściej w grupie ze zmianami morfologicznymi niż w 
grupie bez takich zmian (80% [16/20] vs. 13% [4/30], p < 0,0001).

Gdyby przyjąć wartość 9,5‰ jako punkt odcięcia w teście UBT, to 
dodatni wynik tego testu byłby notowany istotnie częściej w gru-
pie ze zmianami morfologicznymi niż w grupie bez takich zmian 
(80% [16/20] vs. 0% [0/30], p < 0;0001).

DYSKUSJA

Helicobacter pylori została odkryta w 1875 r. przez niemieckich 
naukowców, ale uważa się, że towarzyszy człowiekowi od ponad 
100 000 lat ze znaczną genetyczną bioróżnorodnością w zależności 
od rejonu geograficznego. Im dalej od obszaru Afryki Wschodniej, 
tym zmienność genetyczna jest mniejsza [6]. 

Od czasu odkrycia przez Marshalla i Warrena wpływu Hp na roz-
wój ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka udowodniono jej 
związek z rozwojem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, rakiem żołądka, 

Tab. IX.  Własności diagnostyczne testu UBT ocenione względem wyników testu RUT.

MIARA WARTOŚĆ

Czułość 88,9%

Specyficzność 87,5%

Wartość predykcyjna wyniku dodatniego (PPV) 80%

Wartość predykcyjna wyniku ujemnego (NPV) 93,3%

AUC (95% CI, p-value)* 0,94 (0,84–1, p < 0,0001)

AUC: area under curve, 95% CI: 95% confidence interval

Tab.X  Poprawa zgodności wyników testów po zmianie wartości odcięcia.

DOB W TEŚCIE UBT
TEST RUT

RAZEM
DODATNI UJEMNY

9,5‰ lub więcej 16 0 16

poniżej 9,5‰ 2 32 34

razem 18 32 50

Ryc. 2.  Rozkład wartości DOB w zależności od obecności lub braku zmian morfologicznych 
w badaniu endoskopowym.
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zaleceniami producenta DOB powyżej 4‰ uznaliśmy za pozy-
tywny wynik UBT. Pierwotnie za pozytywny wynik uznawano 
DOB powyżej 5‰ [15]. W przypadku przyjęcia w naszym ba-
daniu 5‰ jako wartość DOB – osiągnęlibyśmy swoistość testu 
na poziomie 96,86%. 

PODSUMOWANIE

Ureazowy test oddechowy charakteryzuje się wysoką czułością 
oraz swoistością wykrywania zakażenia Helicobacter pylori. Biorąc 
pod uwagę to, że jest to badanie nieinwazyjne, proste oraz szyb-
kie do wykonania, stanowi ono dobrą alternatywę w porównaniu 
z metodami inwazyjnymi (które wymagają wykonania badania 
endoskopowego) oraz z pozostałymi badaniami nieinwazyjnymi 
(gdyż czułość i swoistość tych ostatnich w dużej mierze zależy 
od szczepu bakterii, którym jest zakażony dany osobnik). Należy 
jednak zastanowić się, czy sam dodatni wynik ureazowego testu 
oddechowego powinien stanowić podstawę do włączenia leczenia 
eradykacyjnego czy podstawę do przeprowadzenia badania endo-
skopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

jej ograniczeniach, jakimi są różnice w szczepach Hp w populacji 
(np. te używane w krajach zachodnich mają niewielką skuteczność 
w zastosowaniu w krajach Bliskiego Wschodu) [10].

W przypadku naszego badania używaliśmy ureazowego testu 
oddechowego z mocznikiem znakowanym węglem 13C. W dia-
gnostyce zakażenia Helicobacter pylori stosowane są dwa rodzaje 
mocznika – znakowanego 13C i 14C. UBT jest używany zarówno 
w diagnostyce infekcji, jak również do kontroli skuteczności era-
dykacji bakterii. Czułość ureazowych testów oddechowych wy-
nosi od 76,2% do 97%, a swoistość od 69,2% do 97% [6, 11, 12, 
13, 14]. Wyniki zależą od metody, jaka została użyta do kontroli 
skuteczności UBT, oraz czasu, jaki upłynął między pobraniem 
obu dawek testowych. W naszym badaniu wykazaliśmy, że ist-
nieje zależność między wartościami DOB a zmianami w obrazie 
endoskopowym błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Jeśli DOB 
wynosiła poniżej 10‰, w badaniu endoskopowym wykazano za-
palenie błony śluzowej żołądka. Jeśli DOB wynosiła między 10 
a 20‰, w badaniu endoskopowym stwierdzono zapalenie bło-
ny śluzowej żołądka i dwunastnicy. W przypadku DOB powy-
żej 20‰ mieliśmy do czynienia z chorobą wrzodową. Zgodnie z 
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