
REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XIX, NR. 2, AN 201654

Autor corespondent:
Dana-Teodora Anton-Păduraru, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Str. Vasile Lupu nr. 62, Iaşi
E-mail: antondana66@yahoo.com

FIBROZA CHISTICĂ ŞI INFECŢIA CU 
HELICOBACTER PYLORI

Cystic fibrosis and Helicobacter pylori infection
Angelica-Cristina Marin1, Dana-Teodora Anton-Păduraru2, 

Nicoleta-Bianca Cloşcă2, Doina Mihăilă3, Marin Burlea4

1Medic rezident Pediatrie 
2Clinica III Pediatrie, UMF „Gr. T. Popa“, Iaşi

3Laboratorul de Anatomopatologie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi 
4Clinica Gastroenterologie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi 

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Infecţia cu Helicobacter pylori este cea mai frecventă infecţie bacteriană şi principala cauză a ulceraţiilor 
duodenale. Prevalenţa sa la bolnavii cu fibroză chistică este controversată. Sunt prezentate date generale 
despre Helicobacter pylori, precum şi particularităţile acestei infecţii la bolnavii cu fibroză chistică (paradoxul 
fibrozei chistice). Autorii concluzionează că deşi prevalenţa infecţiei cu Helicobacter pylori şi rolul său în 
boala gastro-duodenală din FC sunt controversate, totuşi, rolul său nu trebuie subestimat.
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ABSTRACT
Helicobacter pylori infection is the most frequent bacterian infection and the main cause of duodenal ulcer-
ations. The prevalence in patients with cysic fibrosis is controversial. The paper present generale data about 
Helicobacter pylori and the particularities of this infection in cystic fibrosis (cystic fibrosis paradox). The au-
thors concluded that although the prevalence of Helicobacter pylori and its role in gastroduodenal disease in 
cystic fibrosis are controversial, however, its role should not be underestimated.
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INTRODUCERE 

Fibroza chistică (FC) este o afecțiune cu evo-
luție cronică progresivă, cu o simptomatologie 
complexă care interesează toate organele interne 
cu excepția creierului, având potențial letal. Cla-
sic, tabloul clinic este reprezentat predominant 
de simptome digestive (pancreatice, intestinale și 
hepato-biliare), respiratorii și carențiale. 

Infecția cu Helicobacter pylori este cea 
mai frecventă infecție bacteriană, prezentă la 

aproximativ 50% din populația globului. Infec-
ția cronică cu Helicobacter pylori poate deter-
mina modificări atrofice, chiar metaplazice la 
nivelul stomacului, si este cunoscut faptul ca se 
asociază cu ulcerul peptic. Este întotdeauna acti-
vă histologic și nu se vindecă spontan niciodată, 
rezistența la tratament fiind în creștere (1).

Infecția cu Helicobacter pylori este principala 
cauză a ulcerațiilor duodenale, iar prevalența sa 
la bolnavii cu FC este controversată.
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HELICOBACTER PYLORI – DATE GENERALE

În anul 1983 Warren și Marshall, laureați ai 
Premiului Nobel în 2005, au descoperit o bac-
terie numită Helicobacter pylori cu proprietăți 
deosebite care populează stomacul și care este 
cauza principală a gastritei și ulcerului peptic. 
Helicobacter pylori este un bacil gram-negativ 
încurbat, foarte mobil, microaerofil, relativ re-
zistent în mediul extern, care produce urează în 
cantități mari (Fig. 1)

Tulpinile I induc un răspuns gastric mai intens și 
se asociază mai frecvent cu cancerul gastric (4).

După descoperirea Helicobacter pylori, cla-
sificările anterioare au fost revizuite și s-a pro-
pus o nouă clasificare pentru unificarea tuturor 
elementelor, elaborată de un grup de gastroen-
terologi în 1990 la Congresul Mondial de Gas-
troenterologie de la Sydney, sub denumirea de 
„Sistemul Sydney de Clasificare a Gastritelor“ 
(SS). În acest sistem sunt cuprinse două secți-
uni: histologică și endoscopică (Fig. 2). 

INFECŢIA CU HELICOBACTER PYLORI 
ÎN FIBROZA CHISTICĂ

Bolnavii cu FC prezintă un pH duodenal mo-
dificat. Aceștia secretă cantități mai mari de acid 
clorhidric gastric. De asemenea, secrețiile pan-
creasului la acești bolnavi sunt mai puțin alcali-
ne și în consecință inadecvate pentru a neutrali-
za acidul clorhidric gastric. Sucul intestinal este 
în acest fel acid. Cu toate acestea, dezvoltarea 
ulcerațiilor duodenale este mai puțin frecventă 
la acești bolnavi (paradoxul FC) (5,6).

În studiul lui Ramos et al. au fost evaluați 32 
de bolnavi cu FC prin testul respirator cu uree și 
testarea imunologică pentru diagnosticarea in-
fecției cu Helicobacter pylori. La 20 dintre aceș-
tia s-a efectuat endoscopia digestivă superioară. 
19/32 pacienți (68%) au prezentat serologie po-
zitivă. Endoscopia a arătat leziuni caracteristice 
duodenitei erozive (15%) și cicatrici post-ulcer 
duodenal (10%). Examenul histologic a eviden-
țiat în 94,5% dintre cazuri prezența inflamației 
active și în 66,7% cazuri metaplazie gastrică (7).

În ceea ce privește gastrita cu Helicobacter 
pylori, datele din literatură sunt controversate 
privitor la frecvența acesteia (8).

În urma studiului lui Drzymała-Czyż et al. 
efectuat în 2013 al cărui scop a fost determina-
rea prevalenței infecției cu Helicobacter pylori 
la bolnavii cu FC s-a constatat că prevalența la 
aceștia nu este cu mult diferită față de preva-
lența infecției cu Helicobacter pylori la persoa-
nele sănătoase. Prezența infecției s-a stabilit 

Figura 1. Aspectul microscopic al coloniilor de H. pylori 
(1000x) - Colecţia Spitalului de Urgenţă pentru copii 
“Sf.Maria” Iaşi

Colonizarea mucoasei gastrice este facilita-
tă de factorii de virulență ai Helicobacter pylori 
(proteina inhibitoare de acid care induce hipo-
clorhidie prin blocarea secreției acide de către 
celulele parietale, ureaza care hidrolizează ureea 
în dioxid de carbon și amoniac care neutralizea-
ză aciditatea gastrică și proteina inhibitoare de 
acid care crește activitatea ureazei). Calea de 
transmitere este cel mai frecvent fecal-orală. La 
copii, infecția cu Helicobacter pylori se poate ma-
nifesta prin durere abdominală sau vărsături și 
rar prin anemie feriprivă sau întârziere în creș-
tere (2,3).

Tulpinile de Helicobacter pylori prezintă o 
amplă diversitate genomică, dar majoritatea pot 
fi clasificate în raport cu expresia toxinei vacuo-
lizate VacA și citotoxinei asociate CagA în două 
fenotipuri: I (Vac +; CagA +) și II (Vac -; Cag A -). 
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cu ajutorul testului respirator cu uree. Au fost 
examinați 79 de bolnavi și 302 indivizi sănătoși. 
Prevalența infecției cu Helicobacter pylori la pa-
cienții cu FC și la persoanele sănătoase a fost de 
14,4%, respectiv 9,8% (9,10).

Dacă în anul 2013 s-a dovedit că prevalen-
ța infecției cu Helicobacter pylori la bolnavii cu 
FC nu este diferită față de prevalența infecției 
cu Helicobacter pylori la persoanele sănătoase, 
precum și că este prezent același spectru de mo-
dificări cauzate de acest agent patogen, în anul 
2014 Drzymała-Czyz et al. au efectuat un stu-
diu cu scopul de a evalua fiabilitatea celor două 
teste neinvazive pentru diagnosticarea infecției 
cu Helicobacter pylori: testul respirator cu uree 
și detectarea antigenului Helicobacter pylori în 
materiile fecale (ELISA). Studiul a fost realizat 
pe un număr de 79 pacienți cu FC și 49 subiecți 
sănătoși. 15 pacienți cu FC (19%) și 8 subiecți 
sănătoși (16,3%) s-au dovedit a fi Helicobacter 
pylori pozitivi folosind testul respirator cu uree. 

Antigenul Helicobacter pylori în scaun a fost de-
tectat la 12 pacienți cu FC (15,2%) și 7 subiecți 
sănătoși (14,3%). Rezultate discordante pentru 
cele două teste au fost obținute la 9 din 18 pa-
cienți cu FC (50%) și 3 din 9 subiecți sănătoși 
(33,3%). Deși diferențele nu au fost semnifica-
tive statistic, riscul de rezultate potențial fals 
negative și fals pozitive la subiecți cu FC pare a 
fi mare. Întrucât nu există dovezi convingătoare 
ale rezultatelor divergente între cele două tes-
te la pacienții cu FC, testul respirator cu uree 
a rămas metoda standard pentru detectarea 
Helicobacter pylori în această populație, cel pu-
țin până la obținerea unor rezultate fiabile și va-
lide care să permită o schimbare (10).

Prevalența acestei infecții la bolnavii cu FC 
ar putea fi inexactă din cauza reactivității în cru-
ci șa te cu alte specii bacteriene. Seroprevalența 
Helicobacter pylori și reactivitatea încrucișată 
cu anticorpi anti-Pseudomonas au fost inves-
tigate într-un grup de bolnavi cu FC în cadrul 

FIGURA 2. Clasificarea Sydney a gastritelor (3)
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studiului lui Israel et al. Cu ajutorul testului 
ELISA și a 3 teste serologice efectuate în 3 labo-
ratoare diferite s-a determinat seroprevalența 
anticorpilor IgG anti-Helicobacter pylori la 70 
de bolnavi cu FC. Reactivitatea încrucișată între 
antigenele Helicobacter pylori și anticorpii anti-
Pseudomonas a fost constatată printr-un test de 
inhibare competitivă. Testul Western Blot s-a 
realizat pentru a identifica potențialii antigeni 
cu reactivitate încrucișată. Testul ELISA și cele 
3 teste serologice au arătat inițial seropozitivi-
tatea Helicobacter pylori de 47 %, 28%, 24% și 
37%. Post-absorbție seropozitivitatea a scăzut 
la 8 %, 0 %, 0 % și 15 %. Infecția cu Helicobacter 
pylori a fost confirmată endoscopic la toți pa-
cienții cu testul ELISA pozitiv. Analiza Western 
Blot a identificat o proteină de 31 kDa cu epitopi 
antigenici comuni ambelor specii bacteriene. Au-
torii au concluzionat că reactivitatea încrucișată 
între antigenele Helicobacter pylori în fază soli-
dă și anticorpii anti-Pseudomonas poate apare la 
bolnavii cu FC (11). La 2 frați din părinți arabi 
consangvini s-a constatat asocierea FC, gastritei 
cu Helicobacter pylori, anemiei megaloblastice 
prin deficit de acid folic și a deficienței mintale. 
Lubani et al. considerau că această asociere re-
prezintă un posibil sindrom mucoviscidoză-like 
cu transmitere autosomal recesivă (11,12). 

Ulcerele primare sunt mai des asociate cu in-
fecția cu Helicobacter pylori. În FC, ulcerogeneza 
este favorizată și de tratamentul antiinflamator. 
Antiinflamatoarele nesteroidiene acționează 
prin blocarea sintezei de prostaglandine și di-
minuarea mecanismelor de apărare, iar cortico-
steroizii prin scăderea cantitativă și calitativă a 
stratului de mucus protector (13).

Bolnavii cu FC sunt predispuși la reflux gas-
troesofagian. Aplatizarea diafragmului, creș te-
rea presiunii intraabdominale în timpul tusei, 
lărgirea spațiilor intervertebrale din cadrul 
bolii pulmonare obstructive favorizează re-
fluxul gastroesofagian. O altă cauză ar putea 
fi medicația utilizată în afectarea pulmonară 
care relaxează sfincterul esofagian inferior. De 

asemenea, drenajul postural poate favoriza re-
fluxul gastroesofagian deoarece implică stațio-
narea în pozi ție cu capul în jos. Colonizarea cu 
Helicobacter pylori pare să aibă rol protector față 
de refluxul gastroesofagian. De aceea, infecția nu 
trebuie tratată la pacienții asimptomatici (9,12).

Simptomatologia de tip ulceros se datorează 
de cele mai multe ori refluxului gastroesofagian, 
dar poate avea ca substrat și instalarea unui ul-
cer duodenal. 

Helicobacter pylori poate fi depistat în sec-
țiuni histologice ale biopsiilor gastrice (Fig. 3), 
sensibilitatea și specificitatea examenului mi-
croscopic apropiindu-se de 100% (2).

FIGURA 3. H. pylori în frotiu din biopsie de mucoasă 
antrală (1000x) – Colecţia Spitalului de Urgenţă pentru 
copii „Sf.Maria“ Iaşi

Testul ureazei este cel mai rapid mod de a 
depista infecția cu Helicobacter pylori. Activita-
tea ureazei poate fi măsurată direct în produsul 
patologic sau după izolarea bacteriei. Depista-
rea bacteriei este posibilă în scurt timp datori-
tă cantității mari de urează produsă de aceasta. 
Pentru creșterea sensibilității cultivării este ne-
voie de prelucrarea mai multor probe de biopsie 
gastrică. Cultivarea este metoda „gold standard“ 
de diagnostic. În plus, este utilă pentru determi-
narea sensibilității tulpinii în cazuri refractare la 
tratament. Testul respirator cu uree depistează 
CO2 marcat radioactiv în aerul expirat, după ad-
ministrarea de uree. Faptul că este neinvaziv și 
rapid îi conferă avantaje (4).
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Infecția cu Helicobacter pylori determină un 
răspuns imun umoral persistent ca urmare a 
expunerii continui la agentul etiologic. Dozarea 
anticorpilor nu poate fi utilizată pentru a dife-
renția o infecție curentă de una veche deoarece 
titrul acestora persistă ani de zile de la primo-
infecție. Titrul anticorpilor nu se poate corela 
cu gravitatea infecției sau cu răspunsul la trata-
ment. Serologia este utilă doar în cadrul studii-
lor epidemiologice și în evaluarea inițială a unui 
pacient simptomatic (3).

Endoscopia digestivă superioară permite și 
diagnosticul sigur de infecție cu Helicobacter 
pylori prin prelevarea a 3-5 biopsii de mucoa-
să gastrică și apoi efectuarea testului rapid la 
urează (Fig. 4).

Tratamentul anti – Helicobacter pylori con-
stă în scheme de mono-, bi- sau triplă terapie 
(Amoxicilină, Claritromicină, Metronidazol). Cea 
mai mare rată de vindecare a fost obținută prin 

asocierea între un inhibitor de pompă de pro-

toni și unul sau mai multe antibiotice. Terapia de 

elecție constă în administrare de Omeprazol 20 

sau 40 mg/zi - 2 luni, Amoxicilină 1,5 g/zi și Cla-

ritromicină 0,5 g/zi -7 zile. Tratamentul alterna-

tiv constă în administrarea de Bismut coloidal, 

Tetraciclină și Metronidazol. (2,4). 

Există studii care au arătat că probioticele 

pot inhiba sau chiar eradica Helicobacter pylori 
in vitro, dar numărul studiilor care au relevat re-

zultate satisfăcătoare este mic.

În prezent, se fac eforturi pentru realizarea 

unui vaccin anti-Helicobacter pylori. 

 CONCLUZIE
 Majoritatea studiilor susțin că prevalența in-

fecției cu Helicobacter pylori și rolul său în boala 

gastro-duodenală din FC sunt controversate. To-

tuși, rolul său nu trebuie subestimat.

FIGURA 4. Aspecte endoscopice ale infecţiei cu Helicobacter pylori la bolnavii cu FC – 
Cazuistică Spitalul de Urgenţă pentru copii „Sf. Maria“ Iaşi
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