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Diagnosticul serologic al infecţiei cu 
Helicobacter pylori la copil și utilitatea acestuia 

– un studiu prospectiv

REZUMAT
Introducere. Helicobacter pylori, o bacterie răspândită ubicuitar, este unul dintre factorii etiologici majori ai gastritei 
și ai ulcerului peptic la copil. Diverse metode de diagnostic ale infecţiei, atât invazive, cât și noninvazive, au fost 
dezvoltate cu scopul de a depista prococe această bacterie, prevenind astfel complicaţiile asociate. Testele serologi-
ce, bazate pe detectarea anticorpilor circulanţi ai Helicobacter pylori, unele dintre primele teste diagnostice utilizate, 
sunt larg răspândite, noninvazive, grevate de costuri reduse, însă nu posedă sensibilitatea și specificitatea exame-
nului histopatologic. 
Obiective. Prin acest studiu, ne propunem să identificăm cât de utilă este dozarea anticorpilor de tip IgA și IgG în 
diagnosticul infecţiei cu Helicobacter pylori, prin comparaţie cu examinarea histopatologică. Pe lângă aceasta, ne 
dorim să stabilim dacă există o corelaţie între prezenţa nivelurilor circulante de anticorpi și diferite tipuri de modificări 
ale mucoasei gastrice.
Material şi metode. Am efectuat un studiu prospectiv, incluzând 84 pacienţi cu vârste curpinse între 4 și 17 ani, cu 
simptomatologie dispeptică cronică, care au fost supuși unei endoscopii digestive superioare, cu prelevare de mate-
rial bioptic de la nivelul mucoasei gastrice. La fiecare dintre pacienţi s-a efectuat serologia pentru Helicobacter pylori, 
rezultatele acesteia fiind comparate cu descrierea histologică a biopsiilor gastrice.
Rezultate. Testele serice de tip IgA și IgG au prezentat atât sensibilitate (50%, respectiv 81,25%), cât și specificitate 
(88,88%, respectiv 81,08%) inferioare examenului histopatologic. Pozitivarea anticorpilor de tip IgA, ca răspuns se-
rologic singular sau în combinaţie cu anticorpi IgG, s-a corelat semnificativ statistic cu prezenţa gastritei cronice cu 
Helicobacter pylori (p < 0,001).
Concluzii. Testele serologice au o sensibilitate și o specificitate diagnostică inferioară examinării anatomopatologice 
în infecţia cu Helicobacter pylori, conform studiului nostru. Prezenţa acestei bacterii la examenul microsopic s-a 
asociat cu gastrită cronică în toate cazurile, astfel încât studiul de faţă nu poate oferi o viziune de ansamblu cu privi-
re la tipurile de modificări histologice asociate anticorpilor serici pozitivi. 
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STUDII clInIce

INTRODUCERE

Helicobacter pylori (H. pylori) este considerată 
una dintre cele mai răspândite infecţii umane (1). Deşi 
colonizarea antrală a acestei bacterii nu determină 
uzual simptome clinice, H. pylori are, totuşi, o inci-
denţă crescută în cazul copiiilor cu status socio-eco-
nomic precar (2) şi este unul dintre factorii etiologici 

majori ai inflamaţiei gastrice cronice, ai ulcerului 
peptic, ai afecţiunilor preneoplazice şi ai cancerului 
gastric (3,4). Multiple teste diagnostice, atât invazive, 
cât şi noninvazive, au fost implementate pentru depis-
tarea infecţiei (5). Fiecare dintre acestea trebuie utili-
zat în funcţie de contextul clinic, testele noninvazive 
fiind mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, 
în timp ce cele invazive, cum ar fi endoscopia digesti-
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vă superioară, însoţită de prelevare de ţesut bioptic 
gastric, reprezintă alegerea potrivită în cazul prezenţei 
simptomelor de alarmă (6). 

Dozarea anticorpilor serici este unul dintre primele 
teste diagnostice utilizate (7). Aceasta reprezintă un 
mijloc de investigaţie larg răspândit, care furnizează 
rapid rezultate, dar nu se recomandă la populaţiile cu 
prevalenţă redusă a infecţiei şi nu poate oferi informa-
ţii cu privire la momentul expunerii infecţioase (8). Pe 
de altă parte, determinarea anticorpilor serici este o 
variantă care se preferă în cazul pacienţilor care au 
beneficiat recent de tratament antibiotic sau cu inhibi-
tori de pompă de protoni, întrucât această medicaţie ar 
trebui în mod normal să fie întreruptă cu cel puţin 
două săptămâni înainte de efectuarea endoscopiei di-
gestive superioare, din cauza potenţialelor obstacole 
care apar în identificarea leziunilor microscopice sau 
a bacteriilor (7). 

Testele serologice pot fi utilizate, de asemenea, în 
scop de screening, întrucât toţi anticorpii circulanţi 
(IgA, IgM, IgG) specifici împotriva H. pylori pot fi 
detectaţi. Majoritatea testelor utilizate în practica cu-
rentă se bazează pe detectarea IgG (8). Costurile redu-
se ale acestora au stimulat testarea serologică empiri-
că la o scară largă. Anticorpii de tip imuno-globulină 
G (IgG) sunt pozitivi la marea majoritate a pacienţilor 
care au fost infectaţi cu H. pylori, conform datelor din 
literatură (9). Cu toate acestea, este cunoscut faptul că 
aceşti anticorpi nu pot identifica infecţia activă, croni-
că sau pe cea din trecut (10). Câteva studii au sublini-
at, totuşi, rolul important al depistării anticorpilor 
specifici de tip IgA, care par să fie asociaţi cu infecţia 
activă cu H. pylori, la mai mult de două treimi dintre 
cazurile de ulcer peptic (11). Secreţia semnificativă, 
izolată a anticorpilor de tip IgA a fost raportată însă şi 
la populaţiile sănătoase, cu o frecvenţă de până la 
54%, rezultată în urma unui screening al unei popula-
ţii pediatrice din Arabia Saudită (3). Întrucât ambele 
tipuri de anticorpi (IgA, IgG) par să fie detectabile la 
subiecţii asimptomatici, nu este de mirare că reco-
mandările recente ale ghidului reunit ESPGHAN/
NASPGHAN cu privire la abordarea infec-ţiei cu H. 
pylori contraindică efectuarea testărilor serologice 
pentru diagnosticul infecţiei active sau pentru urmări-
rea răspunsului la tratament (12). 

Obiectivul acestui studiu este identificarea utilită-
ţii dozării anticorpilor de tip IgA şi IgG în diagnosti-
cul infecţiei cu H. pylori, prin comparaţie cu examina-
rea histopatologică. Mai mult decât atât, ne propunem 
să stabilim dacă există o corelaţie între prezenţa nive-
lurilor circulante de IgA, individuale sau în combina-
ţie cu anticorpi de tip IgG detectabili şi anumite tipuri 
de modificări microscopice ale mucoasei gastrice.

MATERIAL ŞI METODE

Am efectuat un studiu prospectiv pe 84 pacienţi cu 
simptomatologie dispeptică cronică, având vârste cu-
prinse între 4 şi 17 ani, care au fost spitalizaţi în Clini-
ca Pediatrie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tg. Mureş. Studiul a inclus pacienţi cu simp-
tome printre care s-au numărat durerea abdominală/
epigastrică, greţurile, vărsăturile, inape-tenţa, pirozi-
sul, meteorismul abdominal sau deficitul ponderal, 
fiind desfăşurat între februarie 2018 şi noiembrie 
2019. Anticorpii de tip IgA şi IgG pentru H. pylori au 
fost determinaţi la fiecare pacient în parte utilizând 
tehnica imunoenzimatică ELISA, precedând efectua-
rea endoscopiei digestive superioare (cu ajutorul unui 
gastroscop Olympus GIF P30), cu biopsii de la nive-
lul mucoasei gastrice – cel puţin două piese bioptice, 
de la nivelul antrului şi al corpului gastric. Examina-
rea microscopică a fragmentelor tisulare gastrice a 
fost realizată inclusiv cu coloraţia Giemsa, cu scopul 
de a identifica H. pylori. Rezultatele testelor serologi-
ce au fost ulterior comparate cu buletinele anatomo-
patologice. 

Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu 
ajutorul soft-ului GraphPad PrismT. Testul Chi pătrat 
a fost utilizat pentru determinarea asocierilor între va-
riabilele calitative. Testul nonparametric Spearman a 
fost utilizat pentru investigarea corelaţiei dintre varia-
bilele binare (prezenţa/absenţa anticorpilor împotriva 
H. pylori şi statusul infecţiei la microscopia optică).
Pentru valoarea p, pragul de semnificaţie statistică a
fost stabilit la 0,05 (corespunzător unui interval de
confidenţă CI de 95%).

Sensibilitatea a fost calculată prin împărţirea nu-
mărului de cazuri cu H. pylori confirmat histologic în 
cazul pacienţilor cu anticorpi IgA pozitivi la numărul 
total de pacienţi infectaţi cu H. pylori, în timp ce spe-
cificitatea a reprezentat raportul dintre numărul de su-
biecţi cu anticorpi de tip IgA negativi, afirmativ fără 
infecţie cu H. pylori, şi numărul total de pacienţi ne-
confirmaţi cu H. pylori. 

Algoritmul de cercetare a fost realizat în concor-
danţă cu declaraţia de la Helsinki. Protocolul de stu-
diu a fost aprobat de comisia de etică a Universităţii 
de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George 
Emil Palade“ din Tg. Mureş (nr. 64/2018 şi nr. 
507/2019). Au fost incluşi în studiu doar pacienţii ai 
căror tutori legali au semnat consimţământul informat 
cu privire la înrolarea în studiu.

REZULTATE

Vârsta medie a pacienţilor incluşi în studiu a fost 
de 12,82 ± 3,13 DS. Dintre cei 84 subiecţi înrolaţi în 
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studiu, H. pylori a fost confirmat histogic la 16 
(19,04%) dintre ei. Figura 1 ilustrează distribuţia pe 
sexe a lotului de studiu, cu un raport sex feminin: sex 
masculin de 1.27:1. 

O distribuţie similară, aproape egală între cele 
două sexe poate fi remarcată la divizarea lotului de 
studiu în două grupe, în funcţie de prezenţa/absenţa 
H. pylori (figura 2).

Sexul feminin/masculin nu pare să aibă vreo influ-
enţă asupra statusului infecţios (p = 0,7592, OR = 
1,39, CI = 95%). Figura 3 oferă informaţii cu privire 
la mediul de provenienţă al grupului de studiu, în timp 
ce figura 4 relevă relaţia dintre mediul de proveninen-
ţă rural/urban şi infecţia cu H. pylori. 

Majoritatea copiilor cu H. pylori confirmat histo-
patologic provin din mediul rural. Mai mult decât atât, 
mediul rural a fost asociat pozitiv semnificativ cu ris-
cul de a dezvolta infecţie cu H. pylori (p = 0,002, OR 
= 15,909, CI = 95%). 

Anticorpii IgA au fost pozitivi la doar jumătate 
dintre pacienţii cu H. pylori, în timp ce analogii lor de 

tip igG au fost pozitivi la 13 (81,25%) dintre aceştia. 
Sensibilitatea diagnostică a anticorpilor de tip IgA 
(calculată prin comparaţie cu aspectul micrsocopic) a 
fost de 50%, în timp ce specificitatea de 88,88%. Ace-
iaşi parametri au fost calculaţi şi pentru anticorpii de 
tip IgG, obţinând o valoare mai mare a sensibilităţii 
(81,25 %), dar mai redusă a specificităţii (81,08 %) ca 
în cazul IgA. Un răspuns pozitiv, izolat de tip IgA a 
fost identifcat în doar 3 (3,57 %) cazuri, H. pylori fi-
ind confirmat în toate acestea.

În ceea ce priveşte aspectul morfopatologic, anti-
corpii IgA pozitivi s-au corelat semnificativ din punct 
de vedere statistic cu gastrita cronică – figura 5 (p < 
0,001, OR = 16,36, CI = 95%), dar nu şi cu modifică-
rile inflamatorii acute ale mucoasei gastrice (p = 0,93, 
CI = 95%). 

81,08% dintre pacienţii cu gastrită cronică şi anti-
corpi IgA pozitivi au avut o infecţie confirmată cu H. 
pylori. Prezenţa simultană a anticorpilor IgA şi IgG 
pozitivi s-a dovedit a fi predictivă pentru gastrita cro-
nică cauzată de H. pylori în toate cazurile. cu toate 

FIGURA 1. Distribuţia pe sexe a lotului de studiu

FIGURA 2. Distribuţia pe sexe în funcţie de prezenţa/absenţa infecţiei cu  
H. pylori
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acestea, trebuie să menţionăm că toţi pacienţii cu H. 
pylori depistat la examinarea microscopică a biopsii-
lor de ţesut gastric au prezentat modificări inflamato-
rii cronice ale mucoasei gastrice. 

DISCUŢII

Există multiple studii care susţin rolul şi importan-
ţa dozării anticorpilor serici, întrucât titrurile acestora 

FIGURA 3. Mediul de provenienţă al grupului de studiu

FIGURA 4. Distribuţia mediului de provenienţă rural/urban în funcţie de 
prezenţa/absenţa infecţiei cu H. pylori 

FIGURA 5. Relaţia dintre anticorpii de tip IgA pozitivi/negativi şi modificările 
inflamatorii cronice ale mucoasei gastrice versus aspect histologic normal
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pot fi legate de patogeneza infecţiei cu H. pylori. Se-
creţia unor niveluri crescute de IgA şi IgG împotriva 
acestei bacterii este legată de factorii de virulenţă ai 
acesteia, unul dintre ei find antigenul CagA, cu bine-
cunoscutul lui rol în promovarea oncogenezei (13). În 
ciuda faptului că se asociază cu dispepsia, prezenţa 
antigenului nu semnifică neapărat că bacteria deţine şi 
capacitatea de a secreta proteina CagA (14,15). Datele 
din literatură sugerează existenţa unei asocieri între 
prezenţa anticorpilor IgG sau IgA direcţionaţi împo-
triva întregului antigen celular şi producţia aceloraşi 
tipuri de anticorpi împotriva antigenului CagA (16). 
Cu toate acestea, un studiu efectuat în Finlanda pe o 
perioadă de 21 ani a susţinut cu tărie utilizarea IgG ca 
anticorp universal al întregului antigen celular, întru-
cât acest tip de imunoglobulină specifică este secretat 
mai frecvent ca IgA şi este corelat, de asemenea, cu 
răspunsurile de tip IgG împotriva antigenului CagA 
(17). În ciuda faptului că studiul nostru a investigat 
doar anticorpii produşi împotriva întregului antigen 
celular, am obţinut o rată mai mare de răspuns de tip 
IgG decât IgA la pacienţii cu infecţie cu H. pylori, si-
milar cu studiul menţionat anterior. Utilizarea acestor 
anticorpi de tip IgG este însă limitată de faptul că ei 
nu pot furniza informaţii cu privire la statusul infecţi-
os, menţinându-se pozitivi o perioadă lungă de timp 
după eradicarea bacteriei (18).

Este important de menţionat că am obţinut valori 
mai scăzute ale sensibilităţii anticorpilor de tip IgA 
decât în majoritatea studiilor citate în literatură, însă 
este binecunoscut faptul că acest parametru variază 
semnificativ în funcţie de tipul de metodă de detecţie 
utilizat (19). Sensibilitatea diagnosticului serologic 
s-a dovedit, aşadar, a fi mai ridicată odată cu avansa-
rea în vârstă (20), aspect care ar putea explica de ce în
cadrul studiului nostru sensibilitatea testelor serologi-
ce a fost departe de alte procente raportate în alte arti-
cole de specialitate, care au depăşit 90%, prin deter-
minări cu kituri specifice, la populaţii adulte (21).

Importanţa producţiei anticorpilor protectori de tip 
IgA împotriva infecţiei cu H. pylori a fost descrisă de 
Magen şi colab., într-un studiu pe un eşantion popula-
ţional cu deficit selectiv de IgA. Autorii descriu o mai 
mare incidenţă a complicaţiilor legate de infecţia cu 
H. pylori la aceşti pacienţi. Producţia de anticorpi la
nivelul mucoasei gastrice nu pare să fie legată de ni-
velurile serice ale anticorpilor IgA sau IgG, răspunsul 
seric de tip IgA fiind dependent de activitatea celule-
lor T reglatoare. Prin urmare, a fost pusă sub semnul 
întrebării implicaţia individuală a anticorpilor speci-
fici de tip IgA în patogeneza afecţiunilor gastro-intes-
tinale asociate cu H. pylori, sugerând că o malfuncţie 
a căii celulelor T reglatoare-IgA poate fi implicată în 

acest proces, necesitând investigaţii suplimentare 
(22). Astfel, se poate explica de ce un răspuns seric 
izolat de tip IgA a fost documentat doar la un procen-
taj mic de subiecţi în majoritatea studiilor efectuate la 
copii, ca exemplu fiind 4,9% la un eşantion din Serbia 
(23). Un procent similar a fost obţinut în studiul de 
faţă. 

Principala limitare a studiului curent este, proba-
bil, numărul redus de pacienţi incluşi şi numărul şi 
mai mic de copii cu infecţie confirmată cu H. pylori. 
Un alt dezavantaj este faptul că am investigat doar an-
ticorpii direcţionaţi împotriva întregului antigen celu-
lar. Un aspect particular al studiului a fost faptul că 
doar modificările inflamatorii cronice ale mucoasei 
gastrice au fost asociate infecţiei cu H. pylori. Se ex-
plică astfel corelaţia pozitivă obţinută între răspunsul 
de tip IgA şi gastrita cronică, precum şi lipsa de asoci-
ere cu modificările inflamatorii de tip acut ale mucoa-
sei gastrice, dar lipsa datelor cu privire la răspunsul 
serologic în gastritele acute cu H. pylori ne împiedică 
să tragem concluzii în acest sens. Cercetările recente 
susţin faptul că există un răspuns pozitiv, semnifica-
tiv, de tip IgA şi IgG atât în cadrul gastritelor cronice, 
cât şi în cadrul celor acute cu H. pylori (10,13), suge-
rând astfel că aceste tipuri de răspunsuri serologice nu 
pot fi folosite pentru a prezice gradul de afectare mi-
croscopică a mucoasei. 

CONCLUZII

Anticorpii serici ai H. pylori au o sensibiltate şi o 
specificitate diagnostică mai mică decât examenul 
anatomopatologic, conform rezultatelor studiului nos-
tru. Cu toate acestea, ei pot fi folosiţi în scop de scre-
ening, în facilitarea diagnosticului în asociere cu en-
doscopia digestivă superioară însoţită de biopsii 
gastrice sau individual, constituind o opţiune mai 
bună în cazurile pretratate. Întrucât prezenţa bacteriei 
la nivelul mucoasei gastrice s-a asociat cu gastrită 
cronică în toate cazurile, studiul de faţă nu poate oferi 
o viziune asupra valorii predictive a anticorpilor serici
ai H. pylori în identificarea anumitor grade de leziuni
inflamatorii la nivelul mucoasei.
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