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Analiza cech histoklinicznych w grupie dzieci z infekcją Helico-
bacter pylori potwierdzoną w raportach histopatologicznych

Histoclinical analysis in the group of children with Helicobacter pylori infection 
in histological reports
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. WHO szacuje, że liczba zakażeń Helicobacter pylori sięga 30% populacji krajów rozwiniętych oraz 
70% populacji krajów rozwijających się, w tym 30–50% dzieci poniżej 5. roku życia. 
Cel pracy. zbadanie wybranych parametrów histoklinicznych u zainfekowanych dzieci. 
Materiał i metody. analizie poddano 122 raporty histopatologiczne oraz dane z wywiadu (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, 
masę ciała oraz infekcję H. pylori w rodzinie). 
Wyniki. najwięcej infekcji odnotowano wśród dzieci z dużych miast oraz u nastolatków. Większość chorych miała masę ciała 
w zakresie normy. rodzinne występowanie infekcji H. pylori stwierdzono w 5,9% przypadków. nie ujawniono istotnych sta-
tystycznie zależności między badanymi cechami. 
Wnioski. Liczba infekcji H. pylori  wzrasta z wiekiem, jednakże nie koreluje z badanymi cechami histoklinicznymi. 
Słowa kluczowe: Helicobacter pylori, zapalenie błony śluzowej żołądka, dzieci.

Background. WHO indicates that 30% of people in developed countries and 70% of developing countries, includ-
ing 30–50% of children below 5 years of life suffer from Helicobacter pylori  infection. 
Objectives. the aim of the study was to examine chosen histoclinical parameters of infected children. 
Material and methods. the analysis of 122 histological reports and patients’ history was done (age, sex, body mass, place of 
residence, H. pylori infection among family members). 
Results. Most of the cases were discovered among citizens of big cities and in teenagers. the majority of patients presented 
normal body weight. family history of H. pylori infection was found in 5.9% of cases. there was no correlation between ex-
amined features. 
Conclusions. the number of H. pylori infection cases grows up with age but without correlations with examined histoclinical 
features. 
Key words: Helicobacter pylori, gastritis, childhood.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Dotychczasowe, stosunkowo liczne, badania nad pa-

togenezą zakażenia Helicobacter pylori  nie doprowadzi-
ły do uzyskania konsensusu. nie udało się jednoznacznie 
wskazać, jakie czynniki decydują o wysokiej zapadalności 
w krajach rozwijających się i jakie są drogi transmisji [1, 2]. 
Częstość występowania infekcji H. pylori  w Polsce oce-
nia się na 60–80%. Istnieją dane, że zakażenie H. pylori 
ma związek z wieloma innymi patologiami, tj.: refluksem, 
zaburzeniami masy ciała, niskorosłością, niedokrwistością  
z niedoboru żelaza, idiopatyczną przewlekłą pokrzywką, 
trądzikiem różowatym i atopowym zapaleniem skóry [3]. 

Cel pracy
Celem pracy była analiza obecności infekcji H. pylori 

w aspekcie: wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz jej 
związku z zaburzeniami masy ciała lub infekcją H. pylori 
wśród członków rodziny.

Materiał i metody 
analizie poddano 122 raporty histopatologiczne oce-

niane według systemu sydney. Grupę badawczą podzie-

lono według: wieku, płci i miejsca zamieszkania chorych 
(duże miasto – powyżej 100 tys. mieszkańców, średnie mia-
sto – 20–100 tys., małe miasto – poniżej 20 tys., wieś – na 
podstawie danych GUs). Do oceny niedoborów masy ciała 
wykorzystano siatki centylowe dziewcząt i chłopców war-
szawskich z 1999 r. analizę statystyczną przeprowadzono 
z użyciem pakietu systat for Windows, a znamienność 
przyjęto na poziomie p < 0,05. 

Wyniki 

W 122 przypadkach infekcji H. pylori stwierdzono ła-
godne lub średnie nasilenie procesu zapalnego, a ponadto 
w 22,75% przypadków – obecność dysplazji (tab. 1). 

Liczba zainfekowanych dziewcząt i chłopców była po-
dobna (43,6% u chłopców i 56,4% u dziewcząt), wiek pa-
cjentów wynosił od 4 do 18 lat, liczba zakażeń wzrastała 
z wiekiem, najwięcej odnotowano u 17-latków, szczegóły 
rozkładu przedstawia tabela 2. 

Infekcja H. pylori najczęściej występowała u mieszkań-
ców dużych aglomeracji, co przedstawia tabela 3. 

Masa ciała większości pacjentów pozostawała w grani-
cach normy dla wieku i płci, szczegóły ujęto w tabeli 4. 
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Tabela 1. Ocena przypadków zapalenia błony śluzowej żo-
łądka z infekcją H. pylori w raportach histopatologicznych

Stopień nasile-
nia przewlekłe-
go procesu za-
palnego 

Stopień 
nasilenia 
infekcji 

Stopień 
nasilenia 
dysplazji 

Odsetek 
przypadków

łagodne łagodna brak 52,75%

Średniego 
stopnia

łagodna brak 12,25%

Średniego 
stopnia

średniego 
stopnia

brak 12,25%

Średniego 
stopnia

średniego 
stopnia

małego 
stopnia

12,5%

Średniego 
stopnia

łagodna małego 
stopnia

10,25%

Tabela 2. Rozkład według wieku dzieci z zakażeniem 
H. pylori
Przedział wiekowy Liczba zakażonych dzieci
0–3 r.ż. 0

4–7 r.ż. 11

8–9 r.ż. 13

10 r.ż. 4

11–13 r.ż. 27

14–18 r.ż. 67

Tabela 3. Odsetek chorych w odniesieniu do miejsca za-
mieszkania
Rodzaj aglomeracji Odsetek chorych
Duże miasto 68,7%

Średnie miasto 12,5%

Małe miasto 9,4%

Wieś 9,4%

Tabela 4. Ocena masy ciała wszystkich dzieci z infekcją 
H. pylori 
Masa ciała Chłopcy Dziewczęta
norma 33,1% 38,8%

niedobór masy ciała 7% 9,4%

nadwaga 2,3% 7%

Otyłość 1,2% 1,2%

zakażenie H. pylori odnotowano u członków rodziny 
w 5,9% przypadków. analiza statystyczna nie ujawniła ist-

nienia korelacji między badanymi parametrami histoklinicz-
nymi. 

Dyskusja 
zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane zakaże-

niem H. pylori jest tematem wielu współczesnych prac ba-
dawczych ze względu na rolę infekcji w patogenezie wielu 
innych zaburzeń oraz nadal wymagające wyjaśnienia kwe-
stie, np. drogi transmisji patogenu [2, 3]. Prace te głównie 
dotyczą jednak osób dorosłych. Wnioski wynikające z prze-
prowadzonych badań w grupie dzieci potwierdzają bardzo 
zbliżoną liczbę zachorowań u obu płci oraz wzrost liczby 
zakażeń z wiekiem, ze szczytem zachorowań u nastolatków 
i ze spadkiem w wieku 10 lat. Wymagające wyjaśnienia są 
związki zakażenia H. pylori z miejscem zamieszkania cho-
rych. W dyskutowanych badaniach większość zachorowań 
odnotowano u dzieci z dużych aglomeracji, co nie korelu-
je w pełni z warunkami socjoekonomicznymi życia pacjen-
tów, wydaje się także, że na wynik ten miała wpływ dostęp-
ność i poziom opieki medycznej oraz diagnostyki. 

Wyniki przeprowadzonych badań nie ujawniły związ-
ku z zaburzeniami masy ciała dzieci. Choć uważa się, że 
otyłość może być czynnikiem ryzyka zakażenia H. pylori, 
masa ciała większości dzieci mieściła się w zakresie nor-
my. Wyniki te, podobnie jak niedawne doniesienia z tajwa-
nu, w których ujawniono, że zakażenie H. pylori może peł-
nić funkcję protekcyjną w rozwoju otyłości, wskazują, że 
mechanizmy prowadzące do zaburzeń masy ciała są nie-
zwykle skomplikowane i wymagają jeszcze wielu badań, 
podobnie jak rola, jaką odgrywa w nich H. pylori. także 
i niedobory masy ciała są determinowane przez wielorakie 
i różnorodne czynniki, a wpływ na nie infekcji H. pylori 
nie został potwierdzony, chociaż uważa się, że zakażenie  
w pierwszych latach życia, prowadzące do upośledzenia 
bariery żołądkowej, może sprzyjać infekcjom jelitowym  
i zaburzeniom wchłaniania [4, 5]. 

zaskakująco niska częstość występowania infekcji H. py-
lori u członków najbliższej rodziny pacjentów, zaledwie 
5,9% w porównaniu z danymi epidemiologicznymi, świad-
czyć może o zbyt wąskiej diagnostyce lub małej samoświa-
domości wagi problemu.

reasumując, pomimo licznych prac badawczych zaka-
żenie H. pylori oraz jego rola w patogenezie innych chorób, 
zwłaszcza u dzieci, nadal pozostaje nieznana. 

Wnioski
Liczba infekcji Helicobacter pylori wzrasta z wiekiem, 

jednakże nie koreluje z płcią, miejscem zamieszkania, za-
burzeniami masy ciała pacjentów oraz infekcją H. pylori 
wśród członków rodziny.
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