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Eξωγαςτρικζσ εκδθλϊςεισ λοίμωξθσ  
από Ελικοβακτθρίδιο του πυλωροφ ςτα παιδιά 
 

Ιωάννα Παναγιϊτου  
 
Α’ Ραιδιατρικι Kλινικι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 
 
 
Θ λοίμωξθ από H. pylori ςτα παιδιά ζχει ιδιαιτερότθτεσ, που επιβάλλουν χαρακτθριςτικι πολιτικι, 
τόςο ςτθ διάγνωςθ, όςο τθν κεραπεία και παρακολοφκθςθ. Χαρακτθρίηεται από τθν κακι 
ςυμμόρφωςθ τα ων μικρϊν αςκενϊν ςτθν προτεινόμενθ κεραπεία, θ αναξιοπιςτία των 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιβεβαίωςι τθσ, θ μικρι ευαιςκθςία των 
μθ επεμβατικϊν εξετάςεων, το χαμθλό ποςοςτό εκρίηωςθσ και θ ανάπτυξθ δευτερογενοφσ αντοχισ. 
Βαςικό ςτόχο κεραπείασ αποτελεί θ εκρίηωςθ του μικροβίου. Αποτυχία ςτθν εκρίηωςθ, ςυςχετίηεται 
με τθν ανάπτυξθ χρόνιασ γαςτρίτιδασ και ιςχυρι πικανότθτα εμφάνιςθσ Ca ςτομάχου. 
Θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία Ραιδιατρικισ Γαςτρεντερολογίασ Θπατολογίασ και Διατροφισ (ESPGHAN) 
κακιζρωςε κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αφοροφν τθν διάγνωςθ και τθν κεραπευτικι παρζμβαςθ  
Είναι γεγονόσ ότι θ λοίμωξθ από Η. pylori απαςχολεί τον παιδιατρικό πλθκυςμό και κα πρζπει να 
δοκεί απάντθςθ ςτα επόμενα ερωτιματα 
  
1 ποιοσ κα πρζπει να ελεγχκεί (whom to test) 
2 ποιεσ δοκιμαςίεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
3 ποιοι κα πρζπει να κεραπεφονται (whom to treat) 
4 ποιο είναι το κατάλλθλο κεραπευτικό ςχιμα   
Πλα αυτά τα ερωτιματα αφοροφν αςκενείσ με 
 
1 πεπτικό ζλκοσ και λοίμωξθ από H. pylori 
2 Γαςτρίτιδα και λοίμωξθ από H. pylori 
3 Λοίμωξθ από Η. pylori χωρίσ γαςτρίτιδα θ πεπτικό ζλκοσ  
 
Ζλεγχοσ επιβάλλεται ςε εφιβουσ και παιδιά με ςυμπτϊματα ςυμβατά με πεπτικό ζλκοσ θ/και 
γαςτρίτιδα, ςιδθροπενικι αναιμία ανκεκτικι ςτθ ςιδθροκεραπεία, και αςυμπτωματικά παιδιά και 
ζφθβουσ με ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ με γαςτρικό καρκίνο. 
Κεραπεία χορθγείται ςε περίπτωςθ πεπτικοφ ζλκουσ + γαςτρίτιδα από Η. pylori 
Σε περίπτωςθ γαςτρίτιδασ από Η. pylori θ κεραπεία είναι μια επιλογι αλλά θ απόφαςθ πρζπει να 
εξατομικεφεται κακϊσ δεν είναι αποδεδειγμζνο ότι θ εκρίηωςθ κα κεραπεφςει τα ςυμπτϊματα, ενϊ 
ςε περίπτωςθ ανκεκτικισ ςιδθροπενικισ αναιμίασ, θ κεραπεία είναι μια επιλογι αλλά θ απόφαςθ 
πρζπει να εξατομικεφεται. Θεραπεία όμωσ πρζπει απαραίτθτα να δοκεί ςε παιδιά με ςυγγενείσ α’ 
βακμοφ με γαςτρικό καρκίνο. 
 
Συχνότερεσ εξωγαςτρικζσ εκδθλϊςεισ ςτα παιδιά είναι θ ιδιοπακισ κρομβοπενικι πορφφρα και θ 
ανκεκτικι  ςιδθροπενικι αναιμία  ενϊ άλλεσ νοςολογικζσ οντότθτεσ που ςυςχετίηονται με αυτό 
είναι νοςιματα του ιπατοσ και των χολθφόρων, νοςιματα του δζρματοσ, του αναπνευςτικοφ, 
οφκαλμολογικζσ πακιςεισ και ιςχαιμικι καρδιοπάκεια.  
  
Λδιοπακισ κρομβοπενικι πορφφρα 
Θ ςυμμετοχι του Ελικοβακτθριδίου του πυλωροφ ςτθν εκδιλωςθ κρομβοπενικισ πορφφρασ 
αποτελεί αντικείμενο εκτεταμζνθσ διερεφνθςθσ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία. Αναςκοπιςεισ 
αναφζρουν, βελτίωςθ τθσ κρομβοπενίασ μετά από επιτυχι εκρίηωςθ του Η. pylori ςε 50% των 
περιπτϊςεων, ιδίωσ ςε περιοχζσ όπου παρατθρείται μεγάλοσ επιπολαςμόσ τθσ λοίμωξθσ, κακϊσ 
επίςθσ ςε αςκενείσ με  κρομβοπενία μζτριασ βαρφτθτασ θ μικρότερθ διάρκεια νόςου. Ευεργετικι 
επίδραςθ από τθν εκρίηωςθ δεν αναφζρεται ςε όλεσ τισ μελζτεσ ιδίωσ ςε εκείνεσ που αναφζρονται 
ςτα παιδιά. 
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Ρικανοί πακογενετικοί μθχανιςμοί που αποδίδονται ςτθν ςυςχζτιςθ λοίμωξθσ από Θ και 
ιδιοπακοφσ κρομβοπενικισ πορφφρασ, είναι ότι λοίμωξθ από ςτελζχθ Θ που εκφράηουν CagA 
ενοχοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ χρονίασ κρομβοπενικισ πορφφρασ.

10
 Θ  διαπίςτωςθ μιασ γενετικισ 

αλλθλουχίασ αμινοξζων του CagA με δομικά πεπτίδια των αιμοπεταλίων υποδθλϊνουν  πικανι 
γραμμικι ςυςχζτιςθ, θ οποία δεν επιβεβαιϊνεται τελικά. Θ επιτυχισ εκρίηωςθ του μικροβίου οδθγεί 
ςτθν εξαφάνιςθ αντιςωμάτων που εκλφονται μετά από διαςταυροφμενθ αντίδραςθ με αποτζλεςμα 
αναςτολι, τθσ καταςτροφισ των αιμοπεταλίων. Μικρι ομάδα αςκενϊν με κρομβοπενία 
ευεργετείται από τθν εκρίηωςθ του Η. pylori. Σε άλλθ ομάδα θ λοίμωξθ από Η. pylori απλά κεωρείται, 
άλλθ νόςοσ/ που επιδεινϊνει τθν βαςικι. Σε μια τρίτθ ομάδα θ εκρίηωςθ δεν ζχει καμία 
αποτελεςματικότθτα. 
 
Σιδθροπενικι αναιμία 
Θ αναιμία αποτελεί  ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν παιδιατρικι κοινότθτα.

7,8
 Σιδθροπενία που 

ςυςχετίηεται θ αποδίδεται ςε λοίμωξθ από Θ ζχει μελετθκεί εκτεταμζνα ςε  παιδιά. Οι μελζτεσ 
αυτζσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν διόρκωςθ τθσ αναιμίασ ςυνζβαλλε όχι μόνον θ εκρίηωςθ 
του Η. pylori, αλλά θ παράλλθλθ χοριγθςθ ςκευαςμάτων ςιδιρου. Χαμθλά επίπεδα φερριτίνθσ 
ζχουν αναφερκεί ςε  αςκενείσ με ζκφραςθ CagA Θεωρείται πικανόν όμωσ, ότι τα ςτελζχθ που 
εκφράηουν CagA  είναι υπεφκυνα για τθν πρόκλθςθ, πεπτικοφ ζλκουσ ενϊ παράλλθλα επιφζρουν 
ελάττωςθ των επιπζδων αςκορβικοφ οξεοσ.

9
 

Θ ςιδθροπενία είναι αποτζλεςμα απϊλειασ ςιδιρου, δυςςαπορρόφθςθσ θ απόρροια επίδραςθσ 
κυκλοφοροφντων αντιςωμάτων ζναντι τθσ Θ+.Κ+-ΑΤάςθσ των γαςτρικϊν τοιχωματικϊν κυττάρων Ο 
ρόλοσ τθσ λοίμωξθσ από Η. pylori και θ ςυςχζτιςι τθσ με ανκεκτικι ςιδθροπενικι αναιμία δεν είναι 
ςαφισ. Απαιτοφνται εκτεταμζνεσ ελεγμζνεσ μελζτεσ, με κακοριςμό και ταυτοποίθςθ ςτελεχϊν CagA, 
υπευκφνων για τθν εκδιλωςθ τθσ αναιμίασ. Απαιτείται όμωσ πλθρζςτερθ διερεφνθςθ, για τον 
αποκλειςμό άλλων παραγόντων υπεφκυνων για τθν εμφάνιςθ Σιδθροπενικισ αναιμίασ ςτα οποία 
περιλαμβάνεται και θ ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων αυτοαντιςωμάτων ζναντι των ερυκροκυττάρων. 
 
Νοςιματα ιπατοσ –χολθφόρων 
Θ παρουςία Η. pylori ςτο ςτομάχι ζχει τοξικι δράςθ ςτο ιπαρ και ςτα χολθφόρα λόγω τθσ 
τοπογραφικισ ςυνάφειασ των οργάνων. Τοξίνεσ που απελευκερϊνονται από το Η. pylori κακϊσ και  
βακτθρίδια που μεταφζρονται με το φλεβικό ςφςτθμα  αποικίηουν εφκολα το ιπαρ. Το Η. pylori 
ενοχοποιείται, για χρόνια χολοκυςτίτιδα χολολικίαςθ, κίρρωςθ 
 
Σακχαρϊδθσ Διαβθτθσ και Η. pylori 
Θ ςυςχζτιςθ ΣΔ τφπου 1

 
θ 2 με τθν παρουςία Η. pylori δεν ζχει ςαφϊσ διευκρινιςτεί.

1
  Υπάρχουν 

περιοριςμζνεσ μελζτεσ που αναφζρονται ςτο ςυνδυαςμό Η. pylori και αντοχισ ςτθν ινςουλίνθ. 
Φαίνεται ότι θ λοίμωξθ από Η. pylori ςυμβάλλει ουςιαςτικά αλλά και ανεξάρτθτα  ςτθν εμφάνιςθ 
αντοχισ ςτθν ινςουλίνθ. 
 
Οφκαλμολογικζσ, δερματολογικζσ, πακιςεισ του ςτόματοσ 
Οφκαλμολογικζσ πακιςεισ  γλαφκωμα

2,3
 και χοριοαμφιβλθςτροειδοπάκεια  ςυνδζονται με λοίμωξθ 

από Η. pylori ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το γενικό πλθκυςμό.  
Δερματολογικζσ πακιςεισ Χρόνια κνίδωςθ αποδίδεται ςτθ βαρφτθτα τθσ λοίμωξθσ. Το Η. pylori 
παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζξαρςθ τθσ χρόνιασ κνίδωςθσ

4 
και όχι ςτθν πακογζνειά τθσ. 

Θ ςτοματικι κοιλότθτα φαίνεται να αποτελεί το reservoir
5,6

  για τθν επαναλοίμωξθ του πεπτικοφ ενϊ 
φαίνεται να υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ παρουςίασ του Η. pylori ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα και 
παλινδρομικισ νόςου. 
 
Το Η. pylori φαίνεται να ςυμβάλλει πικανά ςτθν εκδιλωςθ νοςθμάτων όπωσ θ Λδιοπακισ 
Κρομβοπενικι πορφφρα και θ ανκεκτικι ςιδθροπενικι αναιμία. Θ ςυμμετοχι του ςε άλλεσ 
εξωγαςτρικζσ νοςολογικζσ οντότθτεσ όπωσ ιςχαιμικι καρδιοπάκεια, νευρολογικζσ πακιςεισ, 
αποτελεί ιδιαίτερθ πρόκλθςθ αλλά και αφορμι για περιςςότερεσ μελζτεσ. 
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