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REZUMAT
De la descoperirea bacteriei Helicobacter pylori, diagnosticul şi tratamentul bolilor gastroduodenale s-a 
modifi cat semnifi cativ. Ulcerul peptic este considerat acum, în general, o boală infecţioasă, eliminarea 
agentului cauzal vindecând boala. Rolul infecţiei cu Helicobacter pylori în apariţia cancerului este recunoscut, 
iar rolul lui în apariţia altor boli ale tractului digestiv superior este în curs de evaluare. Progrese notabile s-au 
făcut în ultimii ani în studierea patogeniei acestei infecţii şi în perfecţionarea terapiei antimicrobiene. În acest 
articol încercăm să descriem actualităţi în terapie corelând experienţele noastre şi studii ale altor colegi 
clinicieni.

Key words: Helicobacter pylori, eradicare, rezistenţă, Levofl oxacină

ABSTRACT
Since the discovery of Helicobacter pylori, the diagnose and the treatment of gastro-duodenal diseases has 
signifi cantly changed. The peptic ulcer is considered now mostly an infectious disease, elimination of the 
causal agent curing the disease. The role of the infection with Helicobacter pylori in gastric neoplasm is 
admitted, and its role in producing other illnesses of superior digestive tract is being evaluated. Notable 
progress has been made during the last years in studying the pathogeny of this infection and in perfecting of 
the antimicrobial therapy. In this article, we are trying to present news in the therapy, combining our 
experiences with those of other fellow clinicians.
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INTRODUCERE

Helicobacter pylori este o bacterie capabilă să 
infecteze mucoasa gastrică şi duodenală, cu de-
numirea derivată din structura sub formă de helix, 
structură care se pare că este responsabilă de capa-
citatea de infectare şi de adaptabilitatea la condiţiile 
particulare de mediu puternic acid (1). 

Infecţia cu Helicobacter Pylori (Hp) se do-
bândeşte prin ingestia bacteriei, calea de transmitere 
fi ind fecal-orală sau prin intermediul apei conta-
minate şi în directă legătură cu anumite condiţii 

socio-economice, prevalenţa fi ind mai crescută în 
ţările în curs de dezvoltare, unde se ridică până la 
80% la adulţii de vârstă medie, faţă de un procent 
de 20-50% în ţările dezvoltate (2).

Eliminarea spontană a fost citată doar în cazul 
copiilor, posibil în contextul administrării de anti-
biotice pentru alte afecţiuni; la adulţi, infecţia este 
cronică şi sterilizarea tubului digestiv supe rior se 
face doar cu terapie specifi că, în combinaţii de cel 
puţin 2 antibiotice în asociere cu antiacid, pentru 
prevenirea apariţiei de tulpini rezistente şi pentru 
siguranţa eradicării infecţiei (3).
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 Figura 1. Helicobacter Pylori (Hp)

Infecţia cu Helicobacter pylori este asociată 
frecvent cu apariţia de gastrită antrală, ulcer gastric 
şi duodenal şi creşte riscul de atrofi e gastri-
că, metaplazie intestinală, carcinom gastric, limfom 
MALT (4). De reţinut că doar 15-20% dintre in-
fectaţi fac boala gastrică, dar 75% din bolnavii cu 
ulcer gastric sau duodenal au Helicobacter pylori. 
Im plicarea în patogeneza unor boli extragastrice 
pre cum ateroscleroza sau unele boli de piele este 
controversată şi slab documentată (5).

Eradicarea infecţiei îmbunătăţeşte marcant evo-
luţia clinică a pacienţilor cu ulcer gastric sau duo-
denal, previne recăderile, scade riscul de apariţie a 
limfoamelor MALT şi induce regresia limfoamelor 
deja apărute, scade riscul de carcinom gastric la 
pacienţii cu boala de refl ux gastroesofagian şi pre-
vine recăderile după rezecţia endoscopică a can-
cerului gastric precoce (6).

TESTELE DE DIAGNOSTIC

Diagnosticul se face prin metode non-invazive 
şi invazive.

Metodele non-invazive includ testele serologice, 
testul respirator cu uree şi detectarea antigenului în 
materiile fecale.

Testele serologice sunt folosite pentru diagnos-
ticarea iniţială a infecţiei, prin identifi carea anti-
corpilor IgG anti-Hp din sânge, prin metoda ELISA, 
fi ind ieftine şi folosite pe scară largă. Anticorpii 
persistă însă în sânge şi după eradicarea infecţiei o 
perioadă mai lungă, în jur de 18 luni, de aceea re-
petarea serologiei nu este indicată în verifi carea 
efi cienţei terapiei.

Testul respirator cu uree măsoară activitatea 
ureazei bacteriene prin decelarea dioxidului de car-
bon radioactiv eliminat în aerul expirat după inges-
tia de uree per os marcată radioactiv cu 13/14C, 
fi ind indicat pentru diagnosticul iniţial al infecţiei, 
dar şi în urmărirea posttratament a pacienţilor 
pentru detectarea recăderilor sau eşecului terapeutic 
(7).

Detecţia antigenului Hp din materii fecale este, 
de asemenea, folosită ca test de diagnostic, fi ind 

recomandată în special copiilor, datorită efectuării 
facile. Această metodă poate fi  folosită şi în con-
trolul terapiei, cu repetarea testului la minimum 6 
săptămâni de la terminarea tratamentului.

În caz de recădere, rezistenţa presupusă sau 
dovedită la terapiile uzuale şi la pacienţii în vârsta 
de peste 50 ani cu simptome digestive sugestive de 
afecţiuni importante: hemoragie digestivă, anemie, 
pierdere în greutate, se recomandă drept primă ale-
gere endoscopia digestivă superioară, cu recoltare 
de biopsii şi ulterior culturi de Hp cu efectuare de 
antibiogramă.

Alte metode de diagnostic, utile pentru confi r-
marea cazurilor echivoce prin alte metode şi eva-
luare posttratament, sunt testele moleculare pentru 
detecţia ADN-ului Hp din diverse materiale bio-
logice, prin PCR din fragmente bioptice, salivă, suc 
gastric, materii fecale (3).

INDICAŢII DE TRATAMENT

Eradicarea Hp se recomandă la:
pacienţii cu ulcer gastric sau duodenal, in-• 
clusiv cei cu ulcer complicat;
pacienţii cu limfom MALT;• 
după rezecţia cancerului gastric;• 
bolnavii cu rude de gradul 1 cu cancer gas-• 
tric;
la cererea pacientului.• 

Eradicarea este avizată, dar nu obligatorie, la 
bolnavii cu dispepsie funcţională; bolnavii cu boala 
de refl ux gastroesofagian; pacienţii care necesită 
tratament de lungă durată cu antiinfl amatorii neste-
roidiene (3).

TRATAMENTUL INFECTIEI CU H. PYLORI – 
TENDINŢE ACTUALE

Scopul tratamentului este eradicarea infecţiei cu 
minimum de efecte adverse medicamentoase şi 
scă derea selectării de tulpini bacteriene rezistente.

Deoarece aciditatea gastrică infl uenţează efi cien-
ţa anumitor agenţi antimicrobieni activi pe Hp, an-
tibioticele se asociază cu inhibitori ai pompei de 
protoni, blocanţii de receptori H2 sau cu ranitidina 
bismut citrat.

Cei mai importanţi agenţi antimicrobieni utilizaţi 
sunt amoxicilina, claritromicina, metronidazolul şi, 
în măsură mai mică, tetraciclina şi bismutul.

Schemele duble, triple sau cvadruple de terapie, 
cu combinaţii între antibioticele de mai sus şi un 
antiacid, se prescriau pe perioadă de 7-10 zile. Când 
rezistenţa la antibiotice a apărut, în special la cla-
ritromicină, durata terapiei a fost mărită, ajungând 
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la 10-14 zile şi au fost introduse noi preparate an-
timicrobiene în tratament.

În perioada 01.01.2010 – 30.06.2011, în clinica 
Gral Medical Colentina au fost testaţi pentru Hp 
prin metoda serologică un număr de 59 de pacienţi, 
la recomandarea medicului de familie, toţi având 
simptome de gastrită cronică sau ulcer peptic, dintre 
aceştia 11 (18,64%) având rezultate negative, restul 
de 48 (81,35%) rezultate pozitive pentru infecţia cu 
Helicobacter pylori. 

Pentru cei 48 de pacienţi cu rezultat pozitiv, re-
partiţia pe sexe a fost următoarea: 27 de bărbaţi şi 21 
de femei, cu vârstele cuprinse între 24 şi 66 de ani. 

Recomandările de tratament au fost următoarele: 
23 de pacienţi au primit tratament cu Amoxicilină 1 g 
x 2/zi în asociere cu Claritromicină 500 mg x 2/zi şi 
antiacid timp de 14 zile, 21 de pacienţi au primit 
aceeaşi schemă de tratament timp de 10 zile, iar 4 
pacienţi au primit Amoxicilină + Acid clavulanic 
1 g x 2/zi plus Claritromicină 500 mg x 2/zi şi un 
antiacid timp de 10 zile. Repartiţia pacienţilor în 
funcţie de durata tratamentului a fost asemănătoare: 
23 (47,9%) au primit tratament 14 zile, restul de 25 
(52,08%) primind terapie 10 zile.

Controlul s-a făcut prin efectuarea Ag Hp din 
materii fecale la 6 săptămâni de la terminarea tra-
tamentului, prezentându-se doar 29 de pacienţi din 
totalul de 59. La aceştia s-au constatat 4 eşecuri te-
rapeutice din grupa pacienţilor care au primit tra-
tament cu Amoxicilină, Claritromicină şi antiacid 
timp de 10 zile. Cei 4 pacienţi cu eşec terapeutic au 
primit ulterior tratament secvenţial cu Amoxicilină 
plus Claritromicină şi antiacid timp de 14 zile. După 
terminarea tratamentului, nici unul dintre pa cienţi 
nu a mai prezentat simptome de boală ul ceroasă sau 
gastrită. Terapia secvenţială, cu administrarea an-
tibio ticelor la ore diferite s-a dovedit, conform stu-
diilor, mai efi cientă decât terapia standard cu admi-
nis trarea antibioticelor simultană. Efi cacitatea a 
fost dovedită în special pentru eradicarea tulpinilor 
rezistente la Claritromicină, 89% rata de succes 
faţă de 29% rata de succes în tripla terapie standard 
(Ann Intern Med 2007; 146:556-563). Studiul nu a 
arătat diferenţe ale reacţiilor adverse semnifi cativ 
statistic. Com pli anţa la terapia secvenţială a pacien-
ţilor poate fi  însă mai scăzută, mai ales pentru per-
soanele active, cu serviciu, 4 prize de tratament pe 
zi fi ind mai difi cil de administrat faţă de cele 2 prize 
din terapia stan dard.

Alte alternative în terapia recăderilor sunt tripla 
asociere între Levofl oxacină, Amoxicilină şi anti-
acid sau cvadrupla asociere între Tetraciclină, Me-
tro ni dazol, săruri de bismut şi antiacid. Într-un stu-
diu comparativ (8), pacienţii cu recădere după tripla 

terapie cu Claritromicină, Amoxicilină şi Ra be-
prazole au fost distribuiţi randomizat în 4 grupe de 
câte 70 de pacienţi, care au primit urmă toarele aso-
cieri terapeutice:

Levofl oxacină 500 mg + Amoxicilină 1g x 2/• 
zi + Rabeprazole 20 mg x 2/zi, 10 zile (LAR)
Levofl oxacină 500 mg + Tinidazol 500 mg x 2/• 
zi + Rabeprazole 20 mg x 2/zi, 10 zile (LTR)
Tetraciclină 500 mg x 4/zi + Metronidazol • 
500 mg x 4/zi + săruri de bismut 120 mg x 4/
zi + Rabeprazol 20 mg x 2/zi, 7 zile (7TMSR)
Tetraciclină 500 mg x 4/zi + Metronidazol • 
500 mg x 4/zi + săruri de bismut 120 mg x 4/
zi + Rabeprazole 20 mg x 2/zi, 14 zile (14 
TMSR)
Hp status şi reacţiile adverse au fost reevaluate • 
la 6 săptămâni. Eradicarea pe grupuri a fost: 
94% LAR, 90% LTR, 63% 7TMBR, 69% 
14TMBR. 

Autorii studiului au concluzionat că terapia cu 
Levofl oxacină 10 zile este mai bună decât terapia 
standard 14 zile în recăderile infecţiei cu Hp.

Levofl oxacina poate însă fi  administrată ca 
terapie de primă intenţie, la naivi. Într-un studiu 
efectuat in SUA, la Universitatea Columbia, în nov. 
2009, pe un lot de 135 de pacienţi cu gastrită cu 
Helicobacter pylori, naivi, s-a încercat determinarea 
perioadei optime de tratament cu Levofl oxacină.

Pacienţii au fost împărţiţi în 3 grupe de câte 45 
de persoane, care au primit următoarele scheme de 
tratament:

Levofl oxacină + Omeprazol + Nitrazamidă + 1. 
Doxiciclină (LOAD), 10 zile
LOAD 7 zile2. 
Lansoprazol + Amoxicilină + Claritromicină 3. 
(LAC), 10 zile

Eradicarea a fost de 95,23% pentru cei care au 
primit 10 zile schema LOAD, procent asemănător: 
95,34% pentru cei care au primit aceeaşi terapie 7 
zile şi doar 80,95% pentru cei care au primit schema 
LAC 10 zile. Autorii studiului recomandă trata-
mentul cu Levofl oxacină de durată de 7 zile, necon-
siderând necesară o durată mai mare a terapiei.

De asemenea, Levofl oxacina a fost folosită şi în 
terapia de salvare, la pacienţi care anterior primiseră 
2 scheme terapeutice cu eşec repetat, iniţial aso-
cierea Claritromicină, Amoxicilină şi antiacid, apoi 
Tetraciclină, Bismut, Metronidazol şi antiacid. Stu-
diul a comparat efi cienţa Levofl oxacinei cu Rifabu-
tina, eradicarea fi ind de 81% în cazul lotului care a 
primit Levofl oxacină, faţă de 45% în lotul cu Rifa-
butină (9).

 Cu rol adjuvant în terapia anti-Helicobacter 
Pylori se recomandă probioticele, care protejează şi 
fl ora tubului digestiv. La persoanele predispuse la 
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dis microbism intestinal sau la care, în timpul tera-
piei, se observă semne de dismi crobism (stomatită 
micotică, diaree etc.) este necesar tratament anti-
micotic.

CONCLUZII

Modifi carea în timp a sensibilităţii unei bacterii 
depinde de presiunea exercitată asupra tulpinilor 
bacteriei respective de către antibioticele folosite; 
cu cât mai larg folosit este un antibiotic, cu atât mai 
mult ne putem aştepta ca la acesta să apară, la un 
moment dat, rezistenţa. Puţine sunt cazurile când, 
de-a lungul timpului, în ciuda folosirii preponde-
rente a unui antibiotic pentru eradicarea unui mi-
crob, acesta să-şi păstreze sensibilitatea la antibio-
ticul respectiv, cum este cazul streptococului care 
şi-a păstrat sensibilitatea la penicilină.

În cazul Hp, de la început, datorită particu la-
rităţilor bacteriei şi difi cultăţilor de eradicare, s-au 
folosit scheme de tratament complexe, cu asocieri 
între antibiotice şi antiacide. Vaccinarea profi lactică 
şi terapeutică s-a dovedit efi cientă la animale, dar 
imunizarea la om a ramas difi cilă, în parte deoarece 
imunologia stomacului este puţin cunoscută (2). 
Astăzi, locul Claritromicinei începe să fi e luat de 
Levofl oxacină, iar durata tratamentului tinde să 

crească, în funcţie de asocierea aleasă, de la 7-10 
zile, la 10-14 zile. Rămâne însă de cântărit cu 
atenţie cine trebuie testat şi cine necesită tratament 
pentru infecţia cu Hp. 

Frecvent, părinţii copiilor cu tulburări digestive 
nespecifi ce solicită testarea pentru Hp, pentru 
tratament în caz de pozitivare, iar adulţii contacţi ai 
unor apropiaţi cu infecţie Hp simptomatică vor 
să-şi cunoască statusul Hp chiar dacă nu au simp-
tome de boală digestivă şi să trateze infecţia dacă 
aceasta este prezentă.

Studii au demonstrat că infecţia cu Hp poate 
proteja împotriva apariţiei astmului bronşic alergic şi 
probabil şi a altor tipuri de alergii (2), într-o so cie tate 
în care bolile alergice sunt tot mai frec vente. 

Rol în creşterea numărului de alergii şi al bolilor 
autoimune se suspectează că îl are şi vaccinarea 
excesivă a copiilor. Organismul nu este învăţat cum 
să lupte şi ulterior îşi îndreaptă această luptă contra 
lui însuşi, cu apariţia de alergii sau declanşarea de 
boli autoimune. De aceea nu trebuie să încercăm să 
distrugem cu orice preţ fi ecare patogen, ci să cân-
tărim dacă este neaparat necesară eradicarea. Me-
dicul de familie şi specialistul infecţionist sau 
gastroenterolog trebuie ca, în fi ecare caz de infecţie 
cu Hp, să trateze pacientul şi nu boala în sine.
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