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Εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου
του πυλωρού στην οικογένεια
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Η λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) είναι η πιο διαδεδομένη
λοίμωξη σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά περίπου στο 50% του πληθυσμού της
γης.1 Παρόλο, που η επιστημονική έρευνα των τελευταίων χρόνων έχει πλουτίσει τις
γνώσεις μας γύρω από την επιδημιολογία της H. pylori λοίμωξης, ο τρόπος, οι οδοί
και οι μηχανισμοί μετάδοσης του μικροβίου παραμένουν ακόμα υποθετικοί. Έτσι, δεν
γνωρίζουμε τον ακριβή ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στη μετάδοση της
λοίμωξης από το Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού και για το λόγο αυτό, η εκρίζωση
του μικροβίου στην οικογένεια δεν προτείνεται από τις υπάρχουσες κατευθυντήριες
οδηγίες.
Η μετάδοση οποιασδήποτε λοίμωξης προϋποθέτει άμεση ή έμμεση επαφή των
ευαίσθητων σε αυτή ατόμων ή ομάδων με τις πηγές της μόλυνσης του παθογόνου
μικροοργανισμού. Δεδομένης της απουσίας σημαντικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ζωονοτική μετάδοση του H. pylori, αλλά και του υψηλού επιπέδου προσαρμογής
του μικροβίου στο γαστρικό βλεννογόνο του ανθρώπου, φαίνεται ότι η μετάδοση του
Eλικοβακτηριδίου του πυλωρού συμβαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο, είτε απευθείας, είτε μέσω διασποράς του μικροβίου και μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος
(νερού, τροφών κ.λπ.). Όμως η απουσία σαφούς και επιδημιολογικά αξιολογήσιμης
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περιβαλλοντικής πηγής της λοίμωξης, συνηγορεί υπέρ της απευθείας μετάδοσης,
υποδεικνύει δηλαδή άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο. Με βάση τα δεδομένα
αυτά, ο ρόλος της οικογένειας στη μετάδοση της H. pylori λοίμωξης θα μπορούσε να
είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Όμως, τα υπάρχοντα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία,
όσον αφορά στην επίπτωση του H. pylori στην οικογένεια, τόσο ανάμεσα σε γονείς
και τα παιδιά τους, όσο και ανάμεσα σε ζευγάρια, είναι αντικρουόμενα.
Σήμερα με βάση τα δεδομένα οροεπιδημιολογικών μελετών είναι δυνατή η χαρτογράφηση της H. pylori λοίμωξης στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Έτσι, προκύπτουν
δύο κύριοι επιδημιολογικοί τύποι, παρόλο που υπάρχουν αξιοσημείωτες επιμέρους
διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών, αλλά και στην ίδια χώρα σε διαφορετικής
εθνικότητας πληθυσμιακές ομάδες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες (Νοτιοανατολική
Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική) ο επιπολασμός της H. pylori λοίμωξης είναι ιδιαίτερα
υψηλός. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (80-90%) έχει προσβληθεί από H. pylori,
συνήθως μάλιστα από την παιδική ηλικία. Στις βιομηχανικές χώρες (Η.Π.Α., Δυτική
Ευρώπη, Αυστραλία) η λοίμωξη στην παιδική ηλικία είναι σπάνια, ενώ παρατηρείται
βαθμιαία αύξηση του επιπολασμού της με την ηλικία, που φθάνει περίπου στο 5060% σε άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών.1,2
Σημαντικές πληροφορίες για την ενδοοικογενειακή μετάδοση του H. pylori παίρνουμε και από μελέτες μοριακής τυποποίησης του μικροβίου. Με τη χρήση μοριακών
τεχνικών γίνεται ανάλυση του βακτηριδιακού DNA και συγκρίνονται οι μοριακοί τύποι
που προκύπτουν (fingerprinting). Λόγω της εκτεταμένης γονοτυπικής ετερογένειας που
παρουσιάζει το H. pylori τυχόν ομοιότητα υποδηλώνει επιδημιολογικά σχετιζόμενα
στελέχη του μικροβίου. Παρόλο που οι μελέτες τυποποίησης δεν εμφανίζουν ομοιόμορφα αποτελέσματα και συνήθως αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειών,
η γενική εκτίμηση είναι ότι υπάρχει κάποιου βαθμού επίπτωση ομοίων στελεχών H.
pylori, αλλά αυτό αποτελεί την εξαίρεση μάλλον παρά τον κανόνα.3 Πράγματι, μελέτη
από τον Ελληνικό χώρο ανέδειξε επίπτωση τουλάχιστον δύο όμοιων στελεχών H.
pylori στο 50% των οικογενειών H. pylori θετικών ατόμων με δωδεκαδακτυλικό έλκος
ή δυσπεψία χωρίς έλκος. Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της μελέτης
αυτής προέκυψε ότι περίπου 27,6% των ατόμων απέκτησαν τη λοίμωξη εντός της
οικογένειας και 72,4% εκτός αυτής.4 Σε μια ακόμα μελέτη στον Ελληνικό πληθυσμό
που αφορούσε συζύγους ασθενών με δωδεκαδακτυλικό έλκος, η σύγκριση των γονιδιακών τύπων του ριβοσωματικού RNA (ριβοτυπία) αποκάλυψε όμοια στελέχη H.
pylori μεταξύ των συζύγων στο 44,4% και διαφορετικά στο υπόλοιπο 55,6% των
περιπτώσεων.5 Παρόμοια ποσοστά (που δεν φαίνεται να ξεπερνούν το 50%) ομοίων
στελεχών σε οικογένειες παρατηρήθηκαν και σε άλλες Δυτικές ή βιομηχανοποιημένες
χώρες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, τις Η.Π.Α. και την Κορέα.3
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε κάποια δεδομένα από χώρες της Αφρικής,
όπου η εικόνα μοιάζει να διαφοροποιείται και να αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος της οικογένειας στη μετάδοση της λοίμωξης από H. pylori. Πράγματι,
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όπως ανέδειξε μια πρόσφατη, μεγάλη επιδημιολογική μελέτη, η οριζόντια μετάδοση
της λοίμωξης από άτομο σε άτομο εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος ήταν η
κύρια αιτία μόλυνσης στον πληθυσμό της Νότιας Αφρικής.6
Ένα ιδιαίτερο τύπο μελετών αποτελούν οι προοπτικές μελέτες εκτίμησης της επαναμόλυνσης από H. pylori, μετά από θεραπεία εκρίζωσης. Οι μελέτες αυτές δείχνουν
γενικά χαμηλά ποσοστά επαναμόλυνσης στους ενήλικες, τόσο στις αναπτυγμένες (0,53,2% ανά έτος), όσο και στις αναπτυσσόμενες περιοχές (3,7-4,2% ανά έτος), εφόσον
χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά σχήματα με αποτελεσματικότητα >80%.7 Σε μία μελέτη
από τη Μεγάλη Βρετανία εκτιμήθηκε ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην
επαναμόλυνση παιδιών στα οποία είχε εκριζωθεί το Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 50 οικογένειες, στις
μισές από αυτές το H. pylori εκριζώθηκε σε όλα τα μέλη, ενώ στις άλλες μισές μόνο
στο παιδί που είχε τη λοίμωξη. Μετά από μια μέση παρακολούθηση 62 μηνών, το
ποσοστό επαναμόλυνσης δεν διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ανάμεσα στις
δύο ομάδες.8 Η μελέτη αυτή αναδεικνύει ότι το οικογενειακό περιβάλλον δεν επιδρά
σε σημαντικό βαθμό στη μόλυνση του ατόμου με H. pylori και για το λόγο αυτό η
εκρίζωση του μικροβίου στην οικογένεια δεν μπορεί να προταθεί.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, παρότι υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν
το ρόλο της οικογένειας στη μετάδοση του H. pylori, φαίνεται ότι εξωοικογενειακές
πηγές (π.χ. σχολείο) πιθανώς διαδραματίζουν ποσοτικά σπουδαιότερο ρόλο.9 Με τα
μέχρι σήμερα στοιχεία, σε καμία από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εκρίζωση
του H. pylori δεν προτείνεται η εκρίζωση του μικροβίου στην οικογένεια και η μόνη
σύσταση που ισχύει αφορά στην εκρίζωση συγγενών πρώτου βαθμού ατόμων με
γαστρικό καρκίνο.10-12
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