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REZUMAT
Helicobacter pylori (H. pylori) este o bacterie microaerofilă gram-negativă ce infectează aproximativ o 

jumătate din populaţia planetei. Cavitatea orală şi placa dentară pot constitui un rezervor pentru infecţia cu 
H. pylori. Diagnosticul infecţiei cu H. pylori la copii diferă faţă de cel de la adulţi. Deşi este cunoscut de 
mult timp faptul că H. pylori poate fi detectat în cavitatea orală, semnificaţia acestui lucru rămâne contro-
versată. Prezenţa H. pylori la nivelul cavităţii orale poate juca un rol important în reinfecţia mucoasei 
gastrice. Gold standardul utilizat pentru eradicarea infecţiei cu H. pylori este terapia triplă standard. 
Studiile au prezentat rezultate promiţătoare în managementul ambelor infecţii cu H. pylori, atât gastrică, 
cât şi orală.
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ABSTRACT
Helicobacter pylori (H. pylori) is a microaerophilic gram-negative bacterium infecting approximately 

one-half of the world’s population. The oral cavity and dental plaque may be a reservoir for H. pylori 
infection. Diagnosis of H. pylori infection in children differs from that of adults. Although H. pylori 
has long been known to be detected in the oral cavity, the significance of such findings are controversial. 
Oral H. pylori may play an important role in re-infection of the gastric mucosa. The gold standard for 
eradicating H. pylori infection is standard triple therapy. The studies have shown promising results in the 
management of both oral and gastric H. pylori.
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INTRODUCERE

 Helicobacter pylori (H. pylori) este o bacterie 
microaerofilă, gram-negativă ce infectează 
aproximativ o jumătate din populaţia planetei 
(1). În 1982, Barry Marshall și Robin Warren au 
izolat pentru prima oară în cultură microorga-
nismul sub denumirea de Campylobacter pylori. 
A fost redenumit în 1989 și a fost recunoscut ca 
fiind asociat cu gastrita cronică (gastrită cronică 
superficială, gastrită cronică activă), ulcerul 

peptic, adenocarcinomul gastric și limfomul cu 
celule mici asociat mucoaselor (MALT) (2). Ma-
joritatea persoanelor infectate cu H. pylori sunt 
asimptomatice și nu vor dezvolta niciodată boa-
la. Diagnosticul și tratamentul infecţiei cu H. py-
lori la copii este important, deoarece bacteria se 
poate asocia și cu alte patologii precum anemia 
prin deficienţă de fier și malnutriţia (3, 4). Sunt 
diferenţe între copii și adulţi în ceea ce privește 
epidemiologia, patogenia, diagnosticul clinic și 
paraclinic și strategiile terapeutice.
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Efectele colonizării cu Helicobacter pylori 
asupra sănătăţii orale la copii

H. pylori poate fi transmis pe cale orală și a
fost detectat în placa de la nivelul cavităţii orale 
și salivă. Cavitatea orală și placa dentară pot 
constitui un rezervor pentru infecţia cu H. pylori 
(6). Un număr mare de studii au investigat rela-
ţia dintre infecţia cu H. pylori, cariile dentare, 
igiena orală, obiceiurile alimentare și parametrii 
salivari. Parametrii bacteriei în placa dentară în 
numeroase studii variază între 0-100%, în func-
ţie de modul de prelevare a probelor și diferitele 
metode utilizate pentru detectarea microorga-
nismului în placa dentară (testul ureazei, reacţia 
de polimerizare în lanţ, analize imunologice, ci-
tologie și culturi) (5,7). 

Într-un studiu realizat pe 70 de copii cu vâr-
ste cuprinse între 5-15 ani, prezenţa H. pylori în 
placa dentară a fost raportată ca fiind de 82% la 
pacienţi cu gastrită (8). Autorii studiului au ajuns 
la concluzia conform căreia cavitatea orală poa-
te reprezenta un rezervor important pentru H. 
pylori și că ar putea constitui o sursă de reinfec-
ţie (8-10). Igiena orală riguroasă ar putea contri-
bui pozitiv la tratamentul gastritei.

Sunt autori care au arătat o asociere între ca-
riile dentare și infecţia orală cu H. pylori (11). 
Aceștia au sugerat faptul că infecţia bacteriană 
în cavitatea orală este asociată cu cariile denta-
re și cu o igienă dentară deficitară (12). În con-
trast, există studii care au demonstrat că bacte-
ria este în mod frecvent prezentă în cavitatea 
orală, deși caracterul colonizării orale nu este 
clar, iar relaţia cu simptomele dispeptice și com-
portamentul alimentar nu este bine definit. Re-
zultatele acestor studii au indicat că prezenţa H. 
pylori în cavitatea orală nu este asociată în mod 
semnificativ cu infecţiile gastrice, sănătatea pa-
rodontală sau cu nivelele serice ale grelinei și 
gastrinei (13). 

Unii autori sugerează că H. pylori în cavitatea 
orală poate contribui la etiologia stomatitei af-
toase recurente (14). Există similarităţi între ca-
racteristicile histologice ale ulcerelor peptice și 
cele ale ulcerelor orale aftoase. Aceste ulcere 
orale răspund la tratamentul cu antibiotic cu 
spectru larg (tetracicline), astfel încât autorii au 
sugerat faptul că H. pylori ar putea juca un rol în 
dezvoltarea ulcerelor aftoase recurente.

Este precizat faptul că H. pylori ar putea juca 
un rol în dezvoltarea glositei atrofice sau a leziu-
nilor canceroase (15,16).

Diagnosticul infecţiei cu Helicobacter pylori

Metodele non-invazive de diagnostic a H. py-
lori cu o acurateţe înaltă sunt: testul respirator 

cu uree, antigenul H. pylori fecal și anticorpii an-
ti-H. pylori din ser, urină sau salivă (3).

Testul respirator poate fi realizat în siguranţă 
și nu necesită un examinator experimentat. Tes-
tul este înalt specific și sensibil pentru copiii mai 
mari de 6 ani (acest test necesită cooperarea 
pacientului). Este dificil de realizat la copii mici, 
sugari sau copii cu deficienţe fizice (3). Un revi-
ew sistematic a arătat că testul respirator are o 
sensibilitate și specificitate mai mari decât sero-
logia IgG și testul antigenului H. pylori fecal (17). 
Copiii mai mici de 6 ani sunt stimulaţi să își clă-
tească cavitatea orală cu lichide după ingestia 
de 13 C-uree pentru a reduce degradarea de 
către flora orală.

Testul antigenului fecal H. pylori poate fi rea-
lizat fără cooperarea activă a copiilor. Pentru a 
detecta H. pylori în proba îngheţată este folosit 
un procedeu imunologic. Testul este mai puţin 
costisitor decât testul respirator și acurateţea 
rezultatelor este independentă de vârstă (3,18). 
Ghidurile recomandă testul antigenului fecal H. 
pylori ca fiind un test capabil să determine dacă 
infecţia a fost eradicată sau nu.

Anticorpii anti-H. pylori din ser, urină sau sa-
livă au fost utilizaţi în special pentru studii epi-
demiologice (19). Aceste teste (bazate pe detec-
tarea anticorpilor IgG și IgA) nu sunt utile în 
practica clinică la copii (3). Sensibilitatea și spe-
cificitatea în detectarea anticorpilor anti-H. py-
lori la copii, variază (3). Anticorpii specifici se 
pot menţine pozitivi mult timp după eradicarea 
infecţiei. Testul Cassette pentru H. pylori din sa-
livă folosește anticorpi monoclonali pentru a 
identifica ureaza specifică din salivă. Studiile ba-
zate pe rezultatele testelor PCR utilizate pentru 
detectarea H. pylori în cavitatea orală au pre-
zentat concluzii variabile (20).

Metoda de diagnostic invaziv a infecţiei cu H. 
pylori este reprezentată de esofagogastroduo-
denoscopie (EGD). Indicaţiile de diagnostic prin 
EGD la pacienţii pediatrici sunt: scăderea pon-
derală, falimentul creșterii, anemia inexplicabi-
lă, durerea abdominală cu suspiciune de boală 
organică, disfagia sau odinofagia, ingestia de 
substanţe caustice, vărsăturile recurente fără 
cauze cunoscute, hematemeza, diareea cronică 
inexplicabilă, suspiciunea de boală grefă contra 
gazdă, boala cronică de reflux gastro-esofagian, 
pentru excluderea altor patologii sau suprave-
gherea unui esofag Barret (21).

Pentru diagnosticul iniţial, prezenţa H. pylori 
este dovedită prin realizarea testului rapid al 
ureazei și prin examenul histopatologic al biop-
siilor recoltate. Se recomandă ca pentru H. py-
lori, cultura să fie obţinută în același timp. La 
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copii, este acceptabilă diagnosticarea infecţiei 
cu H. pylori când histologia sau testul rapid al 
ureazei sunt pozitive sau când cultura pentru H. 
pylori este pozitivă (3). Infecţia cu H. pylori ar 
trebui bănuită la copii atunci când sunt modifi-
cări nodulare la nivelul antrumului sau eroziuni 
și ulceraţii în duoden la endoscopie (3). În infec-
ţia cronică cu H. pylori, noduli mici pot fi obser-
vaţi la endoscopie în 44-67% dintre cazurile de 
infecţie cu H. pylori la copii (22).

Tratamentul infecţiei cu Helicobacter pylori la 
copii

H. pylori supravieţuiește în biofilmurile den-
tare, deoarece condiţiile paraodontale promo-
vează un habitat viabil pentru acest microorga-
nism. Bacteria producătoare de urează poate 
să-și îmbunătăţească viabilitatea în mediul pa-
rodontal, iar antibioticele au o penetranţă slabă 
în structura biofilmului bacterian. A fost rapor-
tat faptul că în cavitatea orală bacteria preferă 
placa supragingivală (23). Sănătatea parodonta-
lă precară poate fi asociată cu infecţiile cu H. py-
lori din cavitatea orală (24).

Rezistenţa la antibiotice este o importantă 
cauză de eșec a terapiei infecţiei cu H. pylori. 
Prima linie a strategiilor de eradicare este: tripla 
terapie cu un inhibitor al pompei de protoni 
(IPP) amoxicilină + imidazol sau IPP + amoxicili-
nă + claritromicină sau săruri de bismut + amoxi-
cilină + imidazol sau terapia secvenţială. Terapia 
secvenţială implică terapia duală cu IPP și 
amoxicilină pentru 5 zile urmată secvenţial de 5 
zile de triplă terapie (un IPP cu claritromicină și 
metronidazol/tinidazol). Se recomandă ca dura-
ta triplei terapii să fie de 7-14 zile (3).

Gold standardul pentru eradicarea infecţiei 
cu H. pylori este reprezentat de tripla terapie 
standard, dar mai multe studii au arătat un de-
clin constant al eficacităţii eradicării H. pylori 
prin această metodă (aproximativ 50%) (25, 26). 
Acest declin a fost atribuit unei rezistenţe în 
creștere la claritromicină și, de asemenea, unei 
complianţe scăzute la tratament. Deși s-a con-
statat o îmbunătăţire în eradicarea H. pylori 
odată cu introducerea probioticelor adjuvante, 
folosirea acestora ca monoterapie a dus la redu-
cerea încărcăturii bacteriene, dar nu și la eradi-
carea H. pylori (27-29). Autorii mai multor studii 
au ajuns la concluzia că suplimentarea terapiei 

cu probiotice duce la o creștere a ratei de eradi-
care a infecţiei cu H. pylori atât la adulţii, cât și la 
copiii asiatici sau non-asiatici, mai mare decât 
cea produsă de tripla terapie singură (29).

Un număr considerabil de studii a arătat fap-
tul că atunci când pacienţii au primit tratament 
pentru infecţia gastrică cu H. pylori, medica-
mentele nu au eliminat și H. pylori din cavitatea 
orală. Unele studii au evaluat efectele tratamen-
tului sistemic de eradicare a H. pylori asupra H. 
pylori din cavitatea orală. Majoritatea acestora 
au raportat faptul că eradicarea bacteriană sis-
temică în absenţa oricărei forme de tratament 
paraodontal, deși este eficientă în tratarea in-
fecţiei gastrice, are un efect minim asupra infec-
ţiei orale cu H. pylori (5,30). De asemenea, un 
alt studiu a arătat că eradicarea sistemică a H. 
pylori este aproape lipsită de impact asupra H. 
pylori de la nivel oral (5).

Autorii unui studiu realizat pe un lot de 82 de 
pacienţi cu H. pylori în placa dentară au compa-
rat efectele triplei terapii și cele ale terapiei pa-
rodontale, singure sau în combinaţie. Aceștia au 
obţinut cele mai bune rezultate în eradicarea H. 
pylori în grupul unde a fost aplicată doar terapia 
parodontală, urmate de grupul care a primit te-
rapie combinată, în timp ce H. pylori a persistat 
în placa dentară a tuturor pacienţilor care au 
primit doar tripla terapie (31). Acest studiu a 
ilustrat rezultate promiţătoare în managemen-
tul terapiilor infecţiilor orale și gastrice cu H. py-
lori.

Studii realizate pe rozătoare și oameni, ce au 
utilizat vaccinarea orală cu adjuvanţi ai exotoxi-
nei bacteriene, au demonstrat un real potenţial 
în limitarea colonizării cu H. pylori a stomacului. 
S-a demonstrat că vaccinarea are o eficacitate
de peste 70%. Autorii au ajuns la concluzia că
vaccinarea ar putea constitui o strategie efecti-
vă în reducerea semnificativă a H. pylori asociat
bolilor la copiii din toată lumea (32).

CONCLUZII

Cavitatea orală este un important rezervor 
extragastric pentru H. pylori, care poate consti-
tui atât o sursă de reinfecţie, cât și o cale de 
transmisie. Studiile au ilustrat rezultate promi-
ţătoare în managementul infecţiilor orale și gas-
trice cu H. pylori.
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