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Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων



• Αυξανόμενο ρόλο στη διερεύνηση νοσημάτων του πεπτικού
• Πολλές  είναι διαθέσιμες και για χρήση στο εξωτερικό ιατρείο
• Αφορούν συχνές καταστάσεις για το γενικό παιδίατρο

Μη επεμβατικές διαγνωστικές δοκιμασίες του πεπτικού



• Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα

• Ανίχνευση αντιγόνου του ελικοβακτηριδίου πυλωρού (Hp-Ag) στα κόπρανα

• Urea breath test για ανίχνευση ελικοβακτηριδίου

• Ανίχνευση GDH, toxins A&B για C. difficile στα κόπρανα

• Μέτρηση καλπροτεκτίνης

• Μέτρηση ελαστάσης κοπράνων

• Μέτρηση α1-αντιθρυψίνης στα κόπρανα

Μη επεμβατικές διαγνωστικές δοκιμασίες του πεπτικού



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

ανίχνευση μη ορατού αίματος στα κόπρανα

πιθανής αιμορραγίας από το πεπτικό



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Τρεις τεχνικές, απαιτούν εργαστήριο, όχι στο ΕΙ

• Οξείδωση γουαϊάκης  (απαιτεί ακέραια Hgb)

• Μέθοδοι αίμης-πορφυρίνης(απαιτεί ακέραια Hgb)

• Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης με ανοσολογική μέθοδο

Η κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούμενη μέθοδος



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Και τα τρία test αναπτύχθηκαν ως μέθοδοι screeningCa παχέος εντέρου

Άγνωστη η ευαισθησία και ειδικότητά τους σε άλλες καταστάσεις



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Στην Παιδιατρική, 2 ενδείξεις:

• Κόκκινη πρόσμειξη στα κόπρανα: είναι αίμα ?

• Εμμένουσα/ανθεκτική/υποτροπιάζουσα σιδηροπενική αναιμία:
χρόνια μικροσκοπική απώλεια αίματος από το πεπτικό?



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Εμμένουσα/ανθεκτική/υποτροπιάζουσα σιδηροπενική αναιμία

Θετικήαιμοσφαιρίνη κοπράνων

Διερεύνηση πεπτικού

Αρνητικήαιμοσφαιρίνη κοπράνων

?



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Εμμένουσα/ανθεκτική/υποτροπιάζουσα σιδηροπενική αναιμία
Αρνητικήαιμοσφαιρίνη κοπράνων

Δε σημαίνει υγιές πεπτκό

Μπορεί όχι απώλεια αίματος αλλά: 
Δυσαπορρόφηση σιδήρου (κοιλιοκάκη, αλλεργία, H.pylori…)



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Η ανίχνευση αιμοσφαιρίνης δεν χρησιμοποιείται:

• Διάγνωση αλλεργίας
• Παρακολούθηση πρωκτοκολίτιδας
• Διερεύνηση χρόνιας διάρροιας
• Διερεύνηση κοιλιακού άλγους
• Διερεύνηση «φλεγμονής»



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Επιπλέον

• Υπαρχει φυσιολογική απώλεια αίματος στο πεπτικό (έως 2 ml / 24ωρο)

• Αυξημένη απώλεια χωρίς παθολογία σε παιδιά με:
❖ Δυσκοιλιότητα
❖ Λεμφοζιδιακή υπερπλασία



Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης

Για τους λόγους αυτούς

• Η ανοσολογική μέθοδος δεν ανιχνεύει αίμα από το πεπτικό/λεπτό έντερο

• Χρήση σε επιλεγμένα περιστατικά (χρόνια σιδηροπενική αναιμία)

• Αρνητικό test δε σημαίνει φυσιολογικό πεπτικό

• Μπορεί να είναι θετική σε παιδιά με μη οργανικά προβλήματα του πεπτικού



H. pylori

• Gram -αρνητικό, ελικόμορφο, μικρο-αερόβιο βακτήριο

• Χλωρίδα ανώτερου πεπτικού

• Η λοίμωξη από H. pylori έχει συσχετισθεί στα παιδιά
❖ με γαστρίτιδα
❖ πεπτικό έλκος
❖ πιθανά χρόνια ανθεκτική σιδηροπενική αναιμία

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα

Το test Hp-Ag

• Μονοκλωνική ή πολυκλωνική ανίχνευση αντιγόνων στα κόπρανα

• Εύκολο, γρήγορο, στο ΕΙ

• Απάντηση ναι/όχι

• Σχετικά οικονομικό



Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα



Urea breath test

• Στηρίζεται στη ύπαρξη ενεργού ουρεάσηςστο h. pylori

• Χορηγούμε 13C labeled ουρία

• Αν υπάρχει ενεργό h. pyloriδιασπά την ουρία σε 13CΟ2 +NH3

• Ανίχνευση του 13CΟ2 στην αναπνοή



• Εύκολο, γρήγορο, στο ΕΙ

• Απάντηση ναι/όχι, αλλά όχι άμεσα ~ σε 7 ημέρες

• Σχετικά οικονομικό (συνταγογραφείται)

• Απαιτεί «ζωντανό» h. pylori → ψευδώς αρνητικά σε πρόσφατη χρήση 
αντιβιοτικών και ppi

• Απαιτεί συνεργασία του ασθενούς

Urea breath test



Το test Hp-Ag
Ευαισθησία  ~ 92%, Ειδικότητα  ~94%

Urea breath test
Ευαισθησία  ~ 96%, Ειδικότητα  ~97%

Αλλα σε τι?
Στην ύπαρξη του H. pylori στο πεπτικό του ασθενούς

Δεν μας λένε τίποτα απολύτως για το αν πασχει το ανώτερο πεπτικό
(έλκος? γαστρίτιδα? απλή φορεία?)

Ανίχνευση Hp-Ag
Urea breath test



Στην Παιδιατρική, 2 ενδείξεις:

• Η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της θεραπείας εκρίζωσης 4-8 εβδομάδες 
μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού σχήματος σε παιδιά που έχουν 
διαγνωσθεί με ενδοσκόπηση και αντιμετωπιστεί.

• Σε παιδιά με συγγενείς πρώτου βαθμού με αδενοκαρκίνωμα ή λέμφωμα του 
στομάχου για ανίχνευση φορείας

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Αρνητικό

Δε σημαίνει υγιές πεπτκό

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό: 

• Επιγαστραλγία
• Έμετοι
• Εύκολος κορεσμός

Αναζητούμε παθολογία από το πεπτικό και όχι το H. pylori

Επομένως όχι test για Hp αλλά ενδοσκόπηση

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Λανθασμένη χρήση, παραδείγματα

• Σε παιδιά που οι γονείς τους έχουν λοίμωξη από H. pylori

• Σε παιδιά με χρόνιο λειτουργικό κοιλιακό άλγος

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Φορείαστον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό ~ 10%

Άσκοπη χρήση θα οδηγήσει σε ανεύρεση πολλών ασυμπτωματικών φορέων

Ενδοσκόπηση + θεραπεία σε παιδιά που δεν το χρειάζονται

Ανίχνευση Hp-Ag στα κόπρανα
Urea breath test



Καλπροτεκτίνη

Καλπροτεκτίνη

• μέλος της ομάδας των πρωτεϊνών S100

• διμερές αποτελούμενο από S100A8 & S100A9

• 60% περίπου του διαλυτού πρωτεϊνικού περιεχομένου του 
κυτταροπλάσματος και των κοκκίων των ουδετερόφιλων

• αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες 

• Ανθεκτικότητα στην ενζυματική λύση - ανέπαφη στον πεπτικό σωλήνα 
μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά στα κόπρανα.



Καλπροτεκτίνη

Καλπροτεκτίνη

• αντικείμενο έρευνας σε νοσήματα του πεπτικού που συνοδεύονται από 
φλεγμονώδεις διεργασίες και ως εκ τούτου άθροιση και ενεργοποίηση 
των ουδετεροφίλων



Το test

• Ανοσολογική τεχνική (ELISA, EliA, FEIA)

• Ποσοτικός προσδιορισμός στο εργαστήριο

• Ημιποσοτικό, έυκολο και γρήγορο test στο ΕΙ

• Σχετικά οικονομικό

Καλπροτεκτίνη



Το test

Καλπροτεκτίνη



Στην Παιδιατρική, 2 ενδείξεις:

• Αναγνωριστεί πιθανό ΙΦΝΕ (Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα) σε παιδιά με 
ήπια/χρόνια συμπτώματα από το πεπτικό

• Στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ, καθώς και της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία.

Καλπροτεκτίνη



Τυπικό παράδειγμα

• Έφηβος με χρόνιο κοιλιακό άλγος, εναλλαγή διαρροιών με δυσκοιλιότητα, 
μετεωρισμούς (IBS)

• Η καλπροτεκτίνη μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθούν περιττές 
ενδοσκοπησεις

Καλπροτεκτίνη



Ποιο είναι το διαγνωστικό cut-off ?

• >200 μg/g  αυξάνουν την  πιθανότητα IBD και απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση (ευαισθησία ~ 90%, ειδικότητα ~ 85%)

• <50 μg/g μειώνουν πάρα πολύ την πιθανότητα IBD (ευαισθησία > 95%)

Καλπροτεκτίνη



Προσοχή

• Τα cut-off αφορούν ασθενείς με ήπια/άτυπα/χρόνια συμπτωματα

• Ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία (αιμορραγικές διάρροιες, απώλεια  
βάρους, στασιμότητα ύψους, αναιμία, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής), πρέπει 
να παραπεπονται ανεξαρτήτως επιπέδων καλπροτεκτίνης

Καλπροτεκτίνη



Αυξημένη καλπροτεκτίνη δεν ισοδυναμεί με «χρόνια φλεγμονή»

Καλπροτεκτίνη

• λοιμώδεις γαστρεντερίτιδες
• παρασιτικές λοιμώξεις
• αλλεργικές εντεροπάθειες
• κυστική ίνωση
• κοιλιοκάκη
• παχυσαρκία
• νεανικούς πολύποδες παχέος εντέρου

Αυξάνεται μεν, αλλά άγνωστος ο διαγνωστικός της ρόλος



Σημαντική διακύμανση με την ηλικία

Καλπροτεκτίνη



Ανίχνευση GDH & toxins A&B 
για C. difficile στα κόπρανα

• Glutamate dehydrogenase (GDH)
• Toxins A & Β

Ανίχνευση με immunoasssays(EIA)στα κόπρανα



Λοίμωξη από C. difficile
στα παιδιά

• Όχι συχνή

• Όχι τόσο σοβαρή όσο στους ενήλικες

• Πολύ υψηλά ποσοστά φορείας

• 25-40% σε νεογνά

• 40-70% σε βρέφη

• 20-30% σε νοσηλευόμενους ασθενείς



Λοίμωξη από C. difficile
στα παιδιά

Παράγοντες κινδύνου

• Χρήση αντιβιοτικών (κεφαλοσπορίνες, κλινδαμυκίνη, κινολόνες)

• Μακροχρόνια χρήση PPI, H2RA

• Γαστροστομία, νησιδοστομία

• Κακοήθειες, SCT, μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου

• Κυστική ίνωση

• Ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn

• Hirschsprung disease

• Ανατομικές και διαταραχές κινητικότητας πεπτικού



Ανίχνευση GDH & toxins A&B 
για C. difficile στα κόπρανα

• Glutamate dehydrogenase (GDH)
• Toxins A & b

Ανίχνευση με immunoasssays(EIA)στα κόπρανα

Όταν υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία
Απαιτείται διάρροια όχι αιμορραγική κένωση

Τα test πραγματοποιούνται μόνο σε διαρροϊκή κένωση





Ανίχνευση GDH & toxins A&B 
για C. difficile στα κόπρανα

Άσκοπη χρήση θα οδηγήσει σε υπερδιάγνωσηλόγω υψηλού 
ποσοστού φορείαςστα παιδιά



Ελαστάση κοπράνων
α1 αντιθρυψίνη κοπράνων

Ελαστάση κοπράνων:
• δείκτης της φυσιολογικής παγκρεατικής λειτουργίας.
• αξιολόγηση ανεπάρκειας της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος

α1 αντιθρυψίνη κοπράνων:
• πρωτεΐνη του ορού
• φυσιολογικά δεν υπάρχει στα κόπρανα
• αξιολόγηση γαστρεντερικής πρωτεϊνόρροιας



Σύνοψη

• Έύκολα/γρήγορα/μη επεμβατικά/στο ΕΙ

• Μπορούν να βοηθήσουν σε επιλεγμένες περιπτώσεις

• Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ενδοσκοπική αξιολόγηση

• Άσκοπη χρήση θα οδηγήσει πολλά παιδιά με μη χρόνια 
προβλήματα σε περιττό, επεμβατικό έλεγχο
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