
Helicobacter pylori od lat pozostaje w kręgu zainteresowań naukowców i lekarzy 

klinicystów przysparzając nierzadko trudności diagnostycznych, zwłaszcza w najmłodszej 

grupie wiekowej, u dzieci. Występowanie tejże bakterii w populacji jest uzależnione od 

rejonu geograficznego jednakże przyjmuje się, iż nawet połowa populacji światowej może 

być zakażona Helicobacter pylori. W krajach rozwijających odsetek sięga 80%, w 

porównaniu do krajów rozwiniętych, gdzie częstość występowania waha się między 20-50%. 

Do szerzenia się zakażenia szczególnie przyczyniają się: brak higieny, niski status 

socjoekonomiczny, czy zbyt małe nakłady finansowe na profilaktykę i ochronę zdrowia. 

Helicobacter pylori został uznany w 1994r. za karcynogen I typu dla raka żołądka. 

Ponadto bakteria powoduje szereg dolegliwości pochodzących z przewodu pokarmowego, 

nazwanych objawami dyspeptycznymi, jednakże nie wszyscy chorzy rozwijają objawy 

gastryczne. W niektórych przypadkach bytowanie bakterii jest nieme, lub manifestuje się przy 

spadku odporności, czy też staje się czynnikiem spustowym innych stanów chorobowych 

mających lokalizację poza żołądkiem np.: astma, choroba niedokrwienna serca, 

niealkoholowe stłuszczenie wątroby, cukrzyca typu 2, celiakia, próchnica, choroby zapalne 

jelit, a także stwardnienie rozsiane, oraz wielu chorób skórnych np.: bielactwo, pokrzywka, 

łuszczyca, łysienie, trądzik różowaty, czy pierwotna małopłytkowość immunologiczna, 

niedokrwistość, plamica Schönleina-Henocha i wiele innych.  

Diagnostyka inwazyjna w kierunku Helicobacter pylori polega na wykonaniu 

gastroskopii, podczas której pobierane są bioptaty z błony śluzowej żołądka, oceniane 

następnie w badaniu patomorfologicznym oraz test ureazowy. Diagnostyka nieinwazyjna jest 

stale rozwijana, a do najważniejszych testów zalicza się test oddechowy oraz wykrywanie 

antygenów Helicobacter pylori we krwi i w kale. Cennym materiałem diagnostyki 

nieinwazyjnej staje się ślina, w której oznaczane są markery zapalne narastające podczas 

infekcji Helicobacter pylori w układzie pokarmowym. 

Jama ustna jest pierwszym odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym może 

dochodzić do zasiedlania tą bakterią. Badania molekularne wykazały obecność Helicobacter 

pylori w jamie ustnej u osób z dolegliwościami dyspeptycznymi, oraz potwierdzoną 

obecnością Helicobacter pylori w bioptatach pobranych podczas gastroskopii. 

Wśród chorych, u których diagnozowano Helicobacter pylori w jamie ustnej 

zaobserwowano nasilony stan zapalny jamy ustnej prowadzący do chorób przyzębia i 

próchnicy. Znane jest  istnienie związku pomiędzy chorobami jamy ustnej takimi jak 

zapalenie ozębnej, nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, zespół 

pieczenia jamy ustnej, a bytowaniem Helicobacter pylori w płytce nad- i poddziąsłowej. 



Celem badania była ocena cytokin (TNF-alfa, IL-8) i innych markerów zapalenia (ND-1, 

sICAM, kalprotektyna, metaloproteinaza-9, metaloproteinaza-2, laktotransferyna, TLR-2) w 

ślinie dzieci z istniejącym, potwierdzonym zakażeniem Helicobacter pylori błony śluzowej 

żołądka. 

Badaniem objęto 117 dzieci z objawami dyspeptycznymi hospitalizowanych w Klinice 

Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersyteckiego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Średnia wieku dla badanej grupy dzieci 

wynosiła 13,3 lat ± 3,4 lat. Średnia wieku chłopców wynosiła 11,8 lat ± 3,5 lat (min. 4,6 lat; 

max. 17,6 lat). Średnia wieku dziewcząt wynosiła 14,1 lat ± 3,1 lat (min. 6,3 lat; max. 17,8 

lat). Grupę kontrolną stanowiły dzieci z objawami dyspeptycznymi, u których badaniem 

gastroskopowym nie potwierdzono obecności Helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka. 

Dzieci zakażone Helicobacter pylori – grupa badana (Hp+) stanowiły 38,5% (N=45), a 

dzieci z grupy kontrolnej (Hp-) 61,5% (N=72). W obu grupach przeanalizowano objawy 

kliniczne, które występowały przewlekle i stanowiły wskazanie do gastroskopii tj.: bóle 

brzucha, utrata łaknienia, spadek masy ciała, a także objaw niedokrwistości i nawracającej 

pokrzywki. 

W grupie badanej (Hp+) u 27 dzieci, oraz u 25 dzieci z grupy kontrolnej oznaczono 

stężenia wybranych markerów zapalnych w ślinie (TNF-alfa, IL-8) i innych markerów 

zapalenia (ND-1, sICAM, kalprotektyna, metaloproteinaza-9, metaloproteinaza-2, 

laktotransferyna, TLR-2). 

Badanie stężenia wybranych markerów zapalnych w ślinie w badanych próbkach 

wykonano z użyciem standaryzowanego testu immunoenzymatycznego ELISA, a uzyskane 

wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem programu Statistica wersji 12. 

Stężenie IL-8 w ślinie było istotnie statystycznie wyższe w grupie dzieci zakażonych 

Helicobacter pylori (średnio 378,8 pg/ml (±149.8)) w porównaniu z grupą kontrolną (średnio 

282,4 pg/ml (±163,2)). Ponadto stężenia IL-8 były istotnie podwyższone w grupie dzieci 

zakażonych Helicobacter pylori z objawami klinicznymi takimi jak: bóle brzucha (p=0,036), 

utrata łaknienia (p=0,014) i spadek masy ciała (p=0,005). 

Stężenie defensyny neutrofilowej-1 było istotnie podwyższone u dzieci zakażonych 

Helicobacter pylori (średnio 50,6 pg/ml (± 47,1)) w porównaniu do grupy kontrolnej (średnio 

38,3 pg/ml (±62,7)), co więcej uzyskano również dodatnią, istotną korelację pomiędzy 

stężeniem defensyny neutrofilowej-1, a metaloproteinazą-2 w grupie dzieci zakażonych 

(r=0,41; p=0,034). 



Stężenia TNF-α oraz cząsteczek adhezyjnych ICAM-1 były porównywalne w obu grupach 

badanych. Niemniej jednak uzyskano dodatnią, istotną korelację pomiędzy sICAM-1 a 

kalprotektyną w grupie dzieci zakażonych (r=0,43; p=0,027). 

Oceniane  stężenia metaloproteinaz -2 i -9 okazały się nieistotne statystycznie w grupie 

badanej w porównaniu do grupy kontrolnej. Istniała zaś istotna statystycznie dodatnia 

korelacja (r=0,46; p=0,017) pomiędzy metaloproteinazą-9 i metaloproteinazą-2 w grupie 

dzieci zakażonych. 

Istotnym faktem okazało się, iż stężenia TLR-2 w ślinie były istotnie statystycznie wyższe 

u dzieci zakażonych Helicobacter pylori (średnio 4,1 pg/ml (±6,0)), w porównaniu do grupy 

kontrolnej (średnio 0,7 pg/ml (±0,4) (p<0,001)), a w szczególności u dzieci u których obecne 

były objawy kliniczne takie jak: bóle brzucha (p=0,001), utrata łaknienia (p=0,001) i spadek 

masy ciała (p=0,030). 

Badanie stężenia w ślinie markerów zapalenia u dzieci zakażonych Helicobacter pylori 

stworzyło nowe możliwości wglądu w mechanizmy patogenetyczne rozwijającego się 

zapalenia w jamie ustnej. Tego typu kompleksowo prowadzone badania służą także 

monitorowaniu aktualnego procesu chorobowego i stwarzają nowe szanse na lepszą 

pogłębioną diagnostykę chorych dzieci zakażonych H. pylori. 

 


