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Celem pracy by³a ocena zale¿noci pomiêdzy wystêpowaniem zaka¿enia
Helicobacter pylori (HP) a zmianami endoskopowymi i histopatologicznymi w
populacji chorych dializowanych, i po zabiegu przeszczepienia nerki oraz porównanie z osobami z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek. Pacjenci i metodyka: Do badania w³¹czono 60 (19 mê¿czyzn i 41 kobiet; r. wiek 47,5 ± 24,5 lat) pacjentów
pozostaj¹cych w programie powtarzanych hemodializ (HD), 45 (24 mê¿czyzn i
21 kobiet; r. wiek 43 ± 21 lat) dializowanych otrzewnowo (DO) oraz 29 (12 mê¿czyzn, 17 kobiet; r. wiek 41,5 ± 20 lat) po zabiegu przeszczepienia nerki (Ktx).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 52 chorych (32 mê¿czyzn i 20 kobiet; r. wiek 49 ± 22
lat) z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek. ¯aden z pacjentów nie otrzymywa³ przez ostatnie cztery tygodnie specyficznej terapii eradykacyjnej. U ka¿dego chorego wykonano badanie gastroskopowe z pobraniem wycinków na test ureazowy i do
badania histopatologicznego. Wyniki: Obecnoæ zaka¿enia HP stwierdzono u
18 (30%) pacjentów HD, 13 (29%) DO, 9 (31%) po zabiegu Ktx oraz w grupie
kontrolnej u 32 (61,5%) z 52 osób badanych. Wykazano znamienn¹ statystycznie (w tecie Chi2) mniejsz¹ czêstoæ zaka¿enia HP zarówno chorych dializowanych jak i po Ktx w porównaniu do grupy kontrolnej. Zmiany histopatologiczne w zakresie b³ony luzowej ¿o³¹dka wykazywa³y podobn¹ patologiê we wszystkich badanych grupach i wystêpowa³y najczêciej w postaci przewlek³ego zapalenia b³ony luzowej ¿o³¹dka: u 49 (82%) chorych HD; 31 (69%) DO; 19 (65%)
po zabiegu Ktx i u 47 osób (90%) z grupy kontrolnej. Stwierdzono 1 owrzodzenie ¿o³¹dka w grupie pacjentów HD, 3 wrzody ¿o³¹dka i 1 dwunastnicy w grupie
kontrolnej. Nie wykazano zale¿noci statystycznych pomiêdzy czasem trwania i
rodzajem leczenia nerkozastêpczego, wiekiem, wskanikami adekwatnoci dializy a czêstoci¹ zaka¿enia HP. Wnioski: 1. Czêstoæ wystêpowania zaka¿enia
Helicobacter pylori u chorych leczonych nerkozastêpczo jest znacznie ni¿sza
ni¿ w populacji z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek a jakoæ zmian endoskopowych i
histopatologicznych podobna. 2. Ni¿szy odsetek zaka¿enie HP w grupach pacjentów objêtych leczeniem nerkozastêpczym mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e w przesz³oci wiêkszoæ z nich otrzymywa³a antybiotyki co mog³o doprowadziæ do
eradykacji zaka¿enia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 151-155)
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Chronic gastro-duodenitis in patients on renal
replacement therapy - the role of Helicobacter pylori
infection
The objective of this study was to evaluate the relationship between infection of Helicobacter pylori (HP) and histopathological findings in gastric and
duodenal mucosa in patients on dialysis treatment and in renal allograft recipients versus control group. Patients and methods: The study included 60 patients on maintenance haemodialysis (HD) (19 M, 41 F; aged 47.5 ± 24.5 years);
45 patients (pts) on peritoneal dialysis (PD) (24 M, 21 F; aged 43 ± 21 year) and
29 pts after kidney transplantation (Ktx) (12 M, 17 F; aged 41.5 ± 20 years). 52 pts
(32 M, 20 F; aged 49 ± 22 years) with normal renal function constitute a control
group. Four weeks prior to the study, none of the enrolled subjects had received
any specific eradication therapy against HP. In all patients upper gastro-intestinal endoscopy was performed and gastric antral biopsies were obtained for
urease and histopathological tests. Results: 18 (30%) of the HD, 13 (29%) of the
PD, 9 (31%) of the Ktx pts and 32 (61.5%) of the 52 pts in control group were
positive for HP infection. Decreased incidence (statistically significant using
the Chi2 test) of HP infection in the group of dialyzed pts, as well as after Ktx
pts when compared to the control group was noted. The histopathological evaluation of gastric mucosa showed similar pathology in pts of both groups - the
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most common was chronic gastritis: 49 HD pts (82%); 31 PD pts (69%); 19 Ktx
pts (65%) and 47 pts (90%) of the control group. One gastric ulceration was
noted in the HD group; while 3 gastric and one duodenal ulceration in the control group. There were no correlations between the prevalence of HP infection
and duration of renal replacement therapy (RRT), technique of dialysis, age or
dialysis adequacy. Conclusion: 1. With regard to similar histopathological findings in both groups and to the prevalence of Helicobacter pylori which proved
to be significantly lower in patients on renal replacement therapy than that in
patients with normal renal function. 2. The lower percentage of HP infection in
group of patients on renal replacement therapy may be a consequence of antibiotic treatment the must of them in the past and subsequent eradication of infection.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 151-155)
Wstêp
Wyhodowanie przez J. Robina Warrena pierwszej na wiecie kolonii bakterii spiralnych pochodz¹cych z ludzkiego ¿o³¹dka
w Wielkanoc 1982 r. zapocz¹tkowa³o odmienne podejcie wiata medycznego do
zagadnieñ zwi¹zanych z patogenez¹ oraz
leczeniem schorzeñ b³ony luzowej ¿o³¹dka i dwunastnicy [20]. Poniewa¿ objawy dyspeptyczne s¹ jednymi z najczêciej wystêpuj¹cych u chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek (PChN) oraz fakt, i¿ odsetek tych chorych leczonych nerkozastêpczo rokrocznie
wzrasta, wydaje siê zasadne przeanalizowanie wystêpowania i korelacji zaka¿enia
Helicobacter pylori (HP) z objawami klinicznymi, badaniem endoskopowym i histopatologicznym. Do najczêstszych objawów z
górnego odcinka przewodu pokarmowego
u chorych z niewydolnoci¹ nerek nale¿y
zaliczyæ nudnoci, wymioty, brak apetytu,
niespecyficzne bóle w nadbrzuszu, piek¹ce
bóle prze³yku. Po wdro¿eniu leczenia nerkozastêpczego szereg dolegliwoci utrzymuje siê nadal, gdy¿ tylko 10% funkcji filtracyjnej k³êbuszka zostaje przywróconych i
wiele substancji ulega retencji maj¹c szkodliwy wp³yw na komórki b³ony luzowej przewodu pokarmowego [11]. U tych chorych
najczêciej stwierdza siê zapalenie ¿o³¹dka i dwunastnicy, chorobê wrzodow¹ oraz
refluksowe zapalenie prze³yku [1, 9]. Oceniaj¹c zmiany histopatologiczne w b³onie
luzowej przewodu pokarmowego chorych
z PChN najczêciej stwierdzano aktywne
zapalenie b³ony luzowej ¿o³¹dka oraz dwunastnicy, przy czym zwykle nie odnotowywano korelacji pomiêdzy tym obrazem a
obrazem endoskopowym. Nieco rzadziej
obserwowano zmiany o typie nad¿erek,
zwykle w okolicy przedodwiernikowej [2,
12]. Zaka¿enie HP sprzyja czêstoci wystêpowania choroby wrzodowej, raka i ch³oniaka ¿o³¹dka i jest jednym z g³ównych powik³añ gastroenterologicznych u pacjentów
leczonych dializami. Nie jest jednoznaczne,
czy wraz z d³ugoci¹ leczenia nerkozastêpczego wzrasta czêstoæ wystêpowania zaka¿enia HP, czy jest mniejsza ni¿ w populacji osób bez niewydolnoci nerek [17]. Jest
jednak dowiedzione, ¿e chorzy z PChN,
szczególnie w schy³kowej jej fazie maj¹ 3x
wy¿sz¹ miertelnoæ z powodu krwawienia
z górnego odcinka przewodu pokarmowego w porównaniu do osób bez niewydolnoci nerek [19].
Celem pracy by³a ocena zale¿noci pomiêdzy wystêpowaniem zaka¿enia Helicobacter pylori a zmianami endoskopowymi i
histopatologicznymi w populacji chorych dializowanych oraz po zabiegu przeszczepie-

152

nia nerki jak równie¿ porównanie z wynikami uzyskanymi w grupie osób z prawid³ow¹
funkcj¹ nerek.
Pacjenci i metodyka

Badaniem objêto 186 osób w tym 134 chorych leczonych nerkozastêpczo: 60 pacjentów hemodializowanych (HD) w rytmie 3 razy w tygodniu
(19 mê¿czyzn, 41 kobiet; redni wiek 47,5 ± 24,5
lat; redni czas leczenia- 35,97 miesi¹ca, zakres
od 1 do 198 miesiêcy), 45 dializowanych otrzewnowo (DO) (24 mê¿czyzn, 21 kobiet; redni wiek
43 ± 21 lat; redni czas leczenia 12 miesiêcy, zakres od 7 do 60 miesiêcy) i 29 po zabiegu przeszczepienia nerki (kidney transplantation - Ktx) (12
mê¿czyzn, 17 kobiet; redni wiek 41,5 ± 20 lat;
redni czas od momentu przeszczepienia wynosi³
45,5 miesi¹ca, zakres 1-215 miesiêcy, rednie stê¿enie kreatyniny wynosi³o 159,34 µmol/l, zakres
83-392 µmol/l) oraz 52 pacjentów (32 mê¿czyzn,
20 kobiet; redni wiek 49±22 lat) z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek, którzy stanowili grupê kontroln¹ (badanie endoskopowe wykonywane by³o u tych pacjentów ze wzglêdu na zg³aszane dolegliwoci z górnego odcinka przewodu pokarmowego). Do badania zostali w³¹czeni pacjenci, u których badanie
gastroskopowe by³o wykonane rutynowo przed
kwalifikacj¹ do zabiegu Ktx oraz chorzy z dolegliwociami dyspeptycznymi (dializowani i po transplantacji) okrelanymi jako: ból w nadbrzuszu, nudnoci, pal¹ce bóle w prze³yku. ¯adna z badanych
osób nie otrzymywa³a przez ostatnie cztery tygodnie przed w³¹czeniem do badania, specyficznej
terapii eradykacyjnej. Pacjenci z czynnym zaka¿eniem wirusowego zapalenia w¹troby typu B lub
C zostali wykluczeni z badania.
Badanie endoskopowe by³o przeprowadzone
w Pracowni Gastroskopii Oddzia³u Klinicznego Kliniki Nefrologii SU.
W trakcie badania oceniano luzówkê prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy, zgodnie z Systemem
Sydney, w kierunku endoskopowych zmian o typie obrzêku, zaczerwienienia, kruchoci, nad¿erek i owrzodzeñ, zmian zanikowych, krwotocznych
i rozrostowych. Do pobrania wycinków u¿ywano
szczypiec biopsyjnych typu Olympus FB-25KR-1.
Pobierano zwykle od 4 do 8 wycinków zarówno z
okolicy odwiernikowej (dwa centymetry od odwiernika), trzonu ¿o³¹dka i ewentualnych zmian
w b³onie luzowej wymagaj¹cych, w ocenie lekarza wykonuj¹cego badanie, weryfikacji histopatologicznej. Pierwsze dwa wycinki z okolicy antrum
bezporednio po uwolnieniu ze szczypiec biopsyjnych wykorzystywano do oznaczenia testu ureazowego. Do oznaczeñ stosowano test ureazowy produkcji Instytutu ¯ywnoci i ¯ywienia w Warszawie

(zg³oszenie patentowe nr 309093). Je¿eli badane
wycinki zawiera³y HP, wówczas znajduj¹cy siê na
testowej p³ytce mocznik by³ rozk³adany przez bakteryjn¹ ureazê do amoniaku i dwutlenku wêgla, co
powodowa³o zmianê zabarwienia obecnego tam
znacznika - fenoloftaleiny. Wynik testu oceniano
jako pozytywny je¿eli oczekiwana zmiana koloru
nast¹pi³a w ci¹gu nastêpnych 24 godzin w temperaturze 240C.
Kolejne wycinki, dwa z antrum i dwa z trzonu
utrwalano w 10% roztworze formaliny. Nastêpnie
po wyp³ukaniu odwadniano we wzrastaj¹cych stê¿eniach alkoholi i ksylenów i zatapiano w parafinie. Skrawki parafinowe o gruboci trzech mikrometrów barwiono hematoksylin¹ i eozyn¹ oraz metod¹ alcjan blue + PAS w pH 2,5 dla oceny wydzielanych przez komórki luzów obojêtnych i kwanych. Bakterie spiralne wykrywano przy zastosowaniu barwienia metod¹ Giemsy.
Ocena histopatologiczna zosta³a oparta na
klasyfikacji Sydney: 1. B³ona luzowa niezmieniona - zawiera pojedyncze limfocyty i plazmocyty,
nie stwierdza siê granulocytów. 2. Przewlek³e zapalenie ¿o³¹dka - obecnoæ komórek przewlek³ego stanu zapalnego w blaszce w³aciwej b³ony luzowej (lamina propria). 3. Zanik b³ony luzowej zmniejszenie siê liczby lub ca³kowity brak gruczo³ów b³ony luzowej ¿o³¹dka. 4. Metaplazja jelitowa - typ I, II, III. Wyznacznikiem stopnia nasilenia
zmian zapalnych by³a iloæ komórek plazmatycznych i limfocytów a aktywnoci granulocyty obojêtnoch³onne. Zmiany zapalne podlega³y ocenie
wed³ug czterostopniowej skali: 1- brak 2- nieznaczne 3- umiarkowane 4- nasilone. Opisywane by³y
równie¿ zawartoæ luzu w komórkach, zmiany
zwyrodnieniowe nab³onka, rozrost do³eczkowy (hyperplasia foveolaris), obrzêk, nad¿erki, zw³óknienie i unaczynienie.
Badania biochemiczne (stê¿enie kreatyniny i
mocznika) zosta³y wykonane metodami standardowymi. Do oceny skutecznoci dializoterapii u
chorych HD i PD wykorzystano: Kt/V - wskanik
adekwatnoci dializy, pcr- wspó³czynnik katabolizmu bia³ka (protein catabolic rate), TAC - urednione stê¿enie mocznika w czasie (time averaged
concentration), TKK - tygodniowy klirens kreatyniny. Parametry modelowania by³y wyliczone przy
pomocy programu komputerowego Nephron for
Windows 97 w oparciu o wykonane oznaczenia
biochemiczne.
Przed wykonaniem badañ wszyscy pacjenci
zostali szczegó³owo poinformowani o charakterze
i sposobie przeprowadzenia badania. Ka¿dy z pacjentów podpisa³ wiadom¹ zgodê na udzia³ w
badaniu, kwestionariusz ochrony danych osobo-
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Tabela I
Czêstoæ wystêpowania HP w badanych grupach chorych oraz porównanie w stosunku do grupy kontrolnej
testem Chi2.
Incidence of HP in the studied groups of patients; as well as comparison to the control group applying the
Chi2 Test.
Wykazanie obecnoci bakterii
Test urazowy (+)
Helicobacter pylori w badaniu histologicznym
Pacjenci
N
%
Chi2
N
%
Chi2
p vs. gr.kontrolna
p vs. gr.kontrolna
HD
18
30
4,28
15
25
4,34
0,039
0,037
DO
13
28,81
3,9
8
17,72
6,4
0,048
0,011
Ktx
9
31,03
2,44
6
20,68
3,73
NS
0,053
Grupa kontrolna
32
61,53
28
53,8
Tabela II
Porównanie czêstoci wystêpowania HP w badanych grupach wzglêdem siebie testem Chi2.
Comparison of HP incidence in the studied groups in relations to each other applying the Chi2 Test.
Wykazanie obecnoci bakterii Helicobacter
Test urazowy (+)
pylori w badaniu histologicznym
Pacjenci
Chi2
p
Chi2
p

HD vs. DO
HD vs. Ktx
DO vs. Ktx

0,01
0,01
0,02

NS
NS
NS

0,51
0,13
0,07

NS
NS
NS

Tabela III
Zmiany endoskopowe u chorych leczonych nerkozastêpczo i w grupie kontrolnej.
Endoscopic pathologies in patients treated by renal replacement therapy and the control group.
Zmiany
HD
DO
Ktx
Grupa kontrolna
endoskopowe
N
%
N
%
N
%
N
%
Bez zmian

32

56

31

68,8

14

48,2

21

40,3

Gastritis

6

3,2

8

17,7

11

37,9

13

25

Gastritis erosiva

18

30

7

15,5

3

10,3

18

34,6

Gastritis atroficans

3

5

0

0

1

3,4

0

0

Ulcus ventriculi

1

1,6

0

0

0

0

3

5,7

Duodenitis

13

21,6

8

17,7

3

10,3

5

9,6

Duodenitis erosiva

6

10

3

6,6

0

0

2

3,8

Ulcus duodeni

0

0

0

0

0

0

1

1,9

Tabela IV
Zmiany histopatologiczne w poszczególnych grupach badanych.
Histopathological changes in the specific patient groups.
Zmiany
histopatologiczne

HD

DO

Ktx

Grupa kontrolna

N

%

N

%

N

%

N

%

Bez zmian

5

8,3

8

17,7

7

24,1

2

3,8

Hyperplasia foveolaris

5

8,3

7

15,5

3

10,3

3

5,7

Gastritis chronica simplex

33

55

23

51,1

12

41,3

36

69,2

Gastritis chronica activa

16

26,6

8

17,7

7

24,1

11

21,1

Metaplasia intestinalis

3

5

4

8,8

2

6,9

2

3,8

Ulcus ventriculi

1

1,6

0

0

0

0

3

5,7

Duodenitis

1

1,6

2

4,4

0

0

0

0

Ulcus duodeni

0

0

0

0

0

0

1

1,9

wych oraz otrzyma³ specjaln¹ informacjê dla pacjenta. Projekt zosta³ zaakceptowany przez Komisjê Bioetyczn¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Analiza statystyczna.
W statystyce opisowej podano, zale¿nie od
rozk³adu zmiennych, redni¹ ± odchylenie standardowe (SD) lub medianê (dolny-górny kwartyl)
oraz minimum-maksimum. Normalnoæ rozk³adu

zmiennych badano testem Shapiro-Wilka. Do porównania niezale¿nych ze sob¹ grup zastosowano test U Manna-Whitney'a. Ponadto do porównania ze sob¹ zaobserwowanego rozk³adu naszych
zmiennych zastosowano test zgodnoci Chi 2 (test
Pearsona).
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Wyniki
Nie wykazano zale¿noci statystycznych
pomiêdzy czasem przebywania na dializach,
wiekiem a czêstoci¹ zaka¿enia HP. Nie
stwierdzono równie¿ znamiennych statystycznie zale¿noci pomiêdzy wystêpowaniem zaka¿enia HP a czasem po Ktx, chocia¿ czêciej uzyskiwano pozytywny wynik
testu ureazowego u pacjentów leczonych
krócej immunosupresj¹. W grupie chorych
hemodializowanych Kt/V wynosi³o od 0,73
do 1,69 (r. 1,14) a urednione stê¿enie
mocznika w czasie (TAC) waha³o siê w granicach 28,2 - 80 (r. 36). Wród pacjentów
leczonych dializ¹ otrzewnow¹ tygodniowe
Kt/V mieci³o siê w granicach 1,24 - 3,19
(r. 2,04) a TKK od 38,9 do 104,2 l/tyg/1,73
m2 (r. 66,9). Nie znaleziono statystycznie
znamiennych zale¿noci pomiêdzy tymi parametrami a kolonizacj¹ HP.
Porównanie czêstoci wystêpowania HP
w badanych grupach wzglêdem siebie oraz
wobec grupy kontrolnej testem Chi2 przedstawia Tabela I.
Wykazano znamienn¹ statystycznie ni¿sz¹ czêstoæ wystêpowania zaka¿enia HP
zarówno u chorych HD jak i DO w porównaniu do osób z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek (Tabela I).
Natomiast nie wykazano istotnej zale¿noci statystycznych pomiêdzy rodzajem
leczenia nerkozastêpczego a czêstoci¹
zaka¿enia HP (Tabela II).
Zmiany endoskopowe i histopatologiczne w poszczególnych grupach badanych
przedstawiaj¹ tabele III i IV.
Nie wykazano istotnych ró¿nic w uzyskanych wynikach badania endoskopowego i obrazie zmian histopatologicznych pomiêdzy badanymi grupami osób (Tabela V).
Wykazano istotnie wy¿sz¹ czêstoæ zmian
endoskopowych w dwunastnicy w grupie
chorych HD z zaka¿eniem HP w porównaniu z osobami bez zaka¿enia HP. Natomiast
w grupie po przeszczepieniu nerki z stwierdzanym zaka¿eniem HP zmiany histologiczne wystêpowa³y rzadziej ni¿ w grupie bez
zaka¿enia (Tabela VI).
Dyskusja
Mimo znacznych postêpów w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego dolegliwoci
gastryczne pozostaj¹ nadal jednymi z najczêciej wystêpuj¹cych u chorych leczonych
nerkozastêpczo. Rola i znaczenie zaka¿enia HP w pojawieniu siê objawów dyspeptycznych u tych chorych pozostaje do koñca nie wyjaniona jakkolwiek udowodniono
jednoznacznie jego wp³yw na przewlek³e
zapalenie b³ony luzowej ¿o³¹dka i dwunastnicy czy chorobê wrzodow¹. Wg dostêpnego pimiennictwa wystêpowanie zaka¿enia
HP u chorych HD waha siê od 20,6% do
73%, u chorych leczonych DO od 53% do
64% a u chorych po Ktx od 13,4% do 70%
[4, 9]. Znaczne zró¿nicowanie powy¿szych
danych mo¿e wynikaæ z metodyki wykrywania zaka¿enia HP, liczebnoci grupy chorych
badanych czy kryteriów w³¹czenia do badania. W niniejszym badaniu za wynik pozytywny zaka¿enia HP przyjêto jednoczasowy dodatni wynik testu ureazowego i histopatologicznego. Obecnoæ zaka¿enia HP
stwierdzono u 18 (30%) pacjentów HD, 13
(29%) DO, 9 (31%) po zabiegu Ktx oraz w
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Tabela V
Porównanie czêstoci wystêpowania zmian endoskopowych w ¿o³¹dku, zmian endoskopowych w dwunastnicy i zmian histopatologicznych vs. brak zmian w poszczególnych grupach pacjentów w stosunku do grupy kontrolnej testem Chi2.
Comparison of incidence of endoscopic pathologies of the ventricle, endoscopic pathologies of the duodenum and histopathological changes vs. no changes in each of the patient groups in relationship to the
control group applying the Chi2 Test.

Pacjenci
HD
DO
Ktx
Grupa
kontrolna

Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p

Zmiany endoskopowe
w ¿o³¹dku
0
NS
0,11
NS
3,03
NS
0,55
NS

Zmiany endoskopowe
w dwunastnicy
0,03
NS
0,01
NS
0,33
NS
0,02
NS

Zmiany
histopatologiczne
1,70
NS
3,09
NS
2,17
NS
0,03
NS

Tabela VI
Porównanie czêstoci wystêpowania zmian endoskopowych w ¿o³¹dku, zmian endoskopowych w dwunastnicy i zmian histopatologicznych vs. brak zmian w poszczególnych grupach pacjentów w zale¿noci od
obecnoci HP (wynik dodatni HP+ vs. wynik ujemny HP=) testem Chi2 .
Comparison of incidence of endoscopic pathologies of the ventricle, endoscopic pathologies of the duodenum and histopathological changes vs. no changes in each of the patient groups depending upon the presence of HP (positive HP+ result vs. negative HP- result) applying the Chi2 Test.
Pacjenci
HD
HP +
HD
HP DO
HP +
DO
HP Ktx
HP +
Ktx
HP -

Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p
Chi2
p

Zmiany endoskopowe
w ¿o³¹dku
1,25
NS
0,35
NS
0,13
NS
3,12
NS
0,80
NS
0,54
NS

grupie kontrolnej u 32 (61,5%) z 52 osób
badanych. Wykazano znamienn¹ statystycznie ni¿sz¹ czêstoæ wystêpowania zaka¿enia HP zarówno u chorych HD jak i DO
w porównaniu do osób z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek.
Badaj¹c zale¿noæ pomiêdzy wiekiem a
czêstoci¹ zaka¿enia HP nie stwierdzono
istotnych korelacji w ¿adnej z badanych grup
ale zwraca uwagê czêstsze wystêpowanie
tej bakterii u chorych starszych z relatywnie
ni¿sz¹ odpornoci¹.
W niniejszym badaniu nie stwierdzono
równie¿ istotnych statystycznie korelacji
pomiêdzy czasem trwania terapii nerkozastêpczej a wystêpowaniem HP. Nie stwierdzono równie¿ znamiennych statystycznie
zale¿noci pomiêdzy wystêpowaniem zaka¿enia HP a czasem po Ktx, choæ zwraca
uwagê znacznie czêstszy pozytywny wynik
testu ureazowego u pacjentów leczonych
krócej immunosupresj¹. Podobnie Hooman
i wsp. [6] wykonuj¹c gastroskopiê u dzieci
w trybie planowym przed Ktx, nie wykazali
zale¿noci pomiêdzy zaka¿eniem HP a czasem oraz rodzajem dializoterapii. Natomiast
Rasmi i wsp. [16] badaj¹c wp³yw d³ugoci
leczenia HD na czêstotliwoci wyst¹pienia
HP, zaobserwowali tendencjê wzrostow¹
zaka¿enia HP wraz z czasem leczenia nerkozastêpczego. W przeprowadzonym badaniu 151 pacjentów podzielono na 2 grupy:
grupa 1- dializowani <3 lat i grupa 2 dializowani >3 lat. Wykazali, ¿e w grupie pierwszej czêstoæ wystêpowania zaka¿enia HP
wynosi³a 55,1%, natomiast w grupie drugiej
- 79%. Czêstsze wykrycie kolonizacji HP w
wy¿ej wymienionej pracy mog³a byæ zwi¹154

Zmiany endoskopowe
w dwunastnicy
2,14
NS
1,69
0,03
0,51
NS
0,44
NS
0,38
NS
0,67
NS

Zmiany
histopatologiczne
0,45
NS
0,90
NS
0,32
NS
3,05
NS
0,19
NS
5,36
0,02

zana z efektem kohorty lub sposobem detekcji zaka¿enia. Nale¿y podkreliæ, i¿ zaka¿enie HP stwierdzano na podstawie wykrycia przeciwcia³ w surowicy w krwi przy
pomocy testu ELISA.
Nie wykazano tak¿e istotnych zale¿noci pomiêdzy wskanikami adekwatnoci
dializy a czêstoci¹ zaka¿enia HP. Znajduje
to odzwierciedlenie w innych opublikowanych pracach [21]. Pojawia siê jednak pytanie, czy podwy¿szone wartoci mocznika w
soku ¿o³¹dkowym predystynuj¹ do zaka¿enia HP czy wrêcz odwrotnie. Podstawowym
czynnikiem prze¿ycia i wzrostu tej bakterii
jest obecnoæ pewnej iloci mocznika w
soku ¿o³¹dkowym [10]. U chorych z PChN
stê¿enie mocznika w ¿o³¹dku jest znacznie
wy¿sze ni¿ u osób zdrowych i siêga zwykle
dwóch trzecich poziomu w surowicy. Innymi czynnikami sprzyjaj¹cymi kolonizacji t¹
bakteri¹ by³yby hipochlorchydria spowodowana dysfunkcj¹ nab³onka gruczo³owego w
przebiegu niewydolnoci nerek i obni¿ona
motoryka miêniówki ¿o³¹dka spowodowana autonomiczn¹ neuropati¹ mocznicow¹.
Nie bez znaczenia jest znaczny spadek odpornoci tych chorych a w szczególnoci
tych leczonych przeszczepem nerki. Jest on
wyranie zaznaczony na poziomie humoralnym jak i miejscowym i wyra¿a siê spadkiem produkcji limfocytów T, obni¿on¹ aktywnoci¹ neutrofili i zmniejszeniem stê¿enia lokalnie produkowanych immunoglobulin, limfokin i cytokin [7, 10]. Mog³oby to prowadziæ do konkluzji, i¿ pacjenci z PChN s¹
szczególnie nara¿eni na zaka¿enie HP. W
pracy Ozgura i wsp. [15] przebadano 47
chorych HD u których stwierdzono zaka¿e-

nie HP w 60%. Jednak autorzy tej pracy
oparli siê jedynie na wykonanym tecie ureazowym nie potwierdzonym histopatologicznie, immunologicznie ani hodowl¹ bakteriologiczn¹. Poleganie jedynie na szybkim tecie ureazowym bez weryfikacji histopatologicznej mo¿e zawy¿aæ uzyskane wyniki,
co pokazuje omawiana praca. Równie¿
czynniki epidemiologiczne mog³y mieæ
wp³yw na tak wysoki odsetek chorych zaka¿onych HP. W innej pracy wród 47 chorych HD wystêpowanie HP stwierdzono u
66% badanych [21]. Tak¿e tutaj oparto siê
na jednej metodzie jak¹ by³o oznaczenie
przeciwcia³ przeciwko HP w surowicy krwi.
W wymienionej powy¿ej pracy autorów z
Turcji [15] wród 54 pacjentów po przeszczepieniu nerki kolonizacja bakteri¹ by³a
bardzo wysoka- 70%. Dane te s¹ ju¿ jednak zbli¿one do uzyskanych przez Hrubego
i wsp. [7], gdzie odsetek ten wyniós³ 62%
przy odmiennej metodyce. Badacze z Wroc³awia do wykrycia HP u¿yli jednoczasowo
badania serologicznego opartego na metodzie ELISA oraz hodowli bakterii pobranych
wraz z wycinkiem b³ony luzowej antrum
¿o³¹dka, co czyni tê metodê bardziej wiarygodn¹. Jednak ani w tej ani w innych pracach dostêpnych w pimiennictwie nie ma
jednoznacznej korelacji pomiêdzy stopniem
zaawansowania niewydolnoci nerek czy
wspó³czynnikiem adekwatnoci dializy. Jedynie praca Neslihana i wsp. [14] wykaza³a
statystycznie znamienn¹ zale¿noæ pomiêdzy przeddializacyjnym stê¿eniem mocznika w surowicy a czêstoci¹ wystêpowania
HP. Mimo stosunkowo liczebnej grupy pacjentów (91) metodyka ograniczona tylko do
oznaczenia stê¿enia przeciwcia³ w surowicy krwi tych chorych - ze wzglêdów opisanych powy¿ej- wydaje siê byæ niedostateczna. Wed³ug niektórych autorów wp³yw na
rzadsze wystêpowanie HP u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek mo¿e mieæ
czêste za¿ywanie przez nich blokerów pompy protonowej, H2-blokerów czy rodków
zawieraj¹cych aluminium wi¹¿¹cych fosforany [17].
W niniejszym badaniu zmiany histopatologiczne w zakresie b³ony luzowej ¿o³¹dka wykazywa³y podobn¹ patologiê we
wszystkich badanych grupach i wystêpowa³y
najczêciej w postaci przewlek³ego zapalenia b³ony luzowej ¿o³¹dka. Sporód chorych HD zmiany o typie gastritis w badaniu
endoskopowym by³y stwierdzane w 38%
podczas gdy w badaniu histopatologicznym
siêga³y 81,6%. U chorych leczonych DO liczby te wynosi³y odpowiednio 33,2% oraz
68,8% i nie ró¿ni³y siê statystycznie od wyników uzyskanych w grupie kontrolnej. Równie¿ w grupie chorych po Ktx wyniki te przedstawiaj¹ siê podobnie i wynosz¹ odpowiednio 51,6% oraz 65,4%. Zbli¿one wyniki
stwierdzano w poprzednich pracach [13].
Dane te jeszcze raz potwierdzaj¹ z³udnoæ
rozpoznania gastritis jedynie przy u¿yciu
gastroduodenoskpii bez weryfikacji histopatologicznej. Zmiany zapalne tocz¹ce siê
podnab³onkowo w luzówce ¿o³¹dka nie
zawsze musz¹ byæ widoczne na zewn¹trz.
Po drugie zmiana zabarwienia luzówki nie
musi jednoznacznie wskazywaæ na tocz¹cy
siê proces zapalny. Wród chorych leczonych dializami obserwowane zmiany o typie duodenitis wystêpowa³y odpowiednio: u
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chorych HD w 21,6%, a u chorych leczonych DO 17,7%. Wyniki te nie potwierdzi³y
siê w badaniu histopatologicznym, gdzie
duodenitis stwierdzono zaledwie u jednego
chorego HD i u dwóch pacjentów leczonych
ci¹g³¹ ambulatoryjn¹ dializ¹ otrzewnow¹.
Równie¿ i to spostrze¿enie - poparte wynikami badañ dowodzi niezbêdnej koniecznoci pobierania wycinków do badania histopatologicznego przy ka¿dym endoskopowym i klinicznym podejrzeniu zmian w luzówce górnego odcinka przewodu pokarmowego. W badaniu Huang i wsp. [8] przeanalizowano 406 pacjentów HD, u których wykonano badanie gastroskopowe oraz barwienie b³êkitem metylenu celem wykrycia
HP i zmian o typie metaplazji. Stwierdzono,
¿e wraz z d³ugoci¹ leczenia nerkozastêpczego wzrasta ryzyko wyst¹pienia metaplazji, któr¹ potwierdzono u 139 chorych, jednoczenie czêstoæ zaka¿enia HP wystêpowa³a u 24,1%. Natomiast czêstoæ wystêpowania zaka¿enia HP zmniejsza³a siê wraz
z czasokresem leczenia dializami w okresie 4 letniej obserwacji od pocz¹tku leczenia. Najczêciej stwierdzanymi zmianami w
luzówce ¿o³¹dka by³o przewlek³e nad¿erkowe zapalenie ¿o³¹dka. Omawiaj¹c niniejsze badanie nie sposób nie zwróciæ uwagi
na brak zmian o typie owrzodzenia opuszki
dwunastnicy u wszystkich chorych leczonych nerkozastêpczo i stwierdzenie zaledwie u jednego chorego HD owrzodzenie b³ony luzowej ¿o³¹dka. Wyniki te s¹ bardzo
zbli¿one do cytowanych ju¿ wczeniej prac
[7, 15]. Tak¿e obecnoæ metaplazji jelitowej,
zwykle obserwowanej u chorych z PChN nie
by³a znacz¹ca. Istotny wydaje siê tak¿e fakt,
i¿ sporód chorych z grupy kontrolnej wystêpowanie choroby wrzodowej tak¿e by³o
bardzo niewielkie. Mo¿na to t³umaczyæ generalnie spadaj¹c¹ zapadalnoci¹ na chorobê wrzodow¹ ze wzglêdu na powszechn¹
obecnie profilaktykê oraz spadkiem nawrotów choroby do 10% po skutecznej eradykacji HP [12, 17, 18]. Natomiast Chen i wsp.
[3], którzy poddali badaniu endoskopowemu 481 chorych leczonych nerkozastêpczo
w okresie 10-letniej obserwacji, potwierdzili
wystêpowanie wrzodów ¿o³¹dka a¿ u 153
pacjentów. Zwiêkszona czêstotliwoæ wystêpowania choroby wrzodowej w grupie chorych z PChN by³a zwi¹zana z: wiekiem, DO,
cukrzyc¹, zastoinow¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia, obni¿onym stê¿eniem albumin oraz
wysokim stê¿eniem gamma-glutamylo
transpeptydazy. Zaostrzenie choroby wrzodowej oraz za¿ywanie aspiryny, ale nie zaka¿enie HP predysponowa³o do nawrotów
wrzodów ¿o³¹dka.
Analizuj¹c powy¿sze dane nasuwa siê
wniosek i¿, mimo znacznie rzadszej kolonizacji bakteri¹ HP u chorych leczonych nerkozastêpczo zmiany w endoskopii, a co wa¿niejsze w badaniach histopatologicznych nie
ró¿ni¹ siê istotnie od grupy kontrolnej. Wskazywa³oby to, ¿e za wiêkszoæ zmian w luzówce górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych leczonych dializami oraz
chorych po Ktx infekcja HP jest jedynie

wspó³odpowiedzialna.
Nale¿y w tym miejscu równie¿ wspomnieæ, ¿e coraz czêciej prowadzone s¹
badania umo¿liwiaj¹ce wykrycie wirulentnych
szczepów HP produkuj¹cych cytotoksynê
wakuolizuj¹c¹ (VacA) i towarzysz¹ce jej bia³ko (CagA). W pracy Fabrizi i wsp. [4] czêstoæ wystêpowania szczepów wirulentnych
HP u chorych HD oraz w grupie kontrolnej
by³a bardzo podobna (60% vs. 61%). Ze
wzglêdu na liczn¹ grupê chorych w tym badaniu (228 dializowanych oraz 158 jako grupa kontrolna) nie wydaje siê, i¿ pacjenci z
PChN byli bardziej nara¿eni na zaka¿enie
szczepem HP produkuj¹cym cytotoksynê
VacA i bia³ko CagA, odpowiedzialnymi za
rozwój choroby wrzodowej ni¿ populacja z
prawid³ow¹ funkcj¹ nerek.
Podsumowuj¹c otrzymane wyniki badañ
nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ czêstoæ
wystêpowania zaka¿enia HP u chorych leczonych nerkozastêpczo jest znacznie ni¿sza ni¿ w populacji z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek. W wietle otrzymanych wyników wydaje siê, ¿e tylko czêæ zmian endoskopowych
i histopatologicznych wywo³ana jest zaka¿eniem HP. Porównuj¹c dane chorych leczonych nerkozastêpczo oraz grupy kontrolnej
nie stwierdza siê istotnie statystycznie ró¿nic dotycz¹cych przede wszystkim zmian
histopatologicznych w luzówce ¿o³¹dka i
dwunastnicy. Maj¹c zatem na wzglêdzie, ¿e
czêstoæ kolonizacji HP u pacjentów z PChN
jest ni¿sza ni¿ u chorych z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek a jakoæ zmian endoskopowych i
histopatologicznych podobna nasuwa siê
wniosek, i¿ wiêkszoæ tych zmian jest zwi¹zana bardziej z istot¹ choroby podstawowej
ni¿ z obecnoci¹ zaka¿enia HP. Wydaje siê,
i¿ znacz¹c¹ rolê w ochronie luzówki górnego odcinka przewodu pokarmowego chorych
leczonych nerkozastêpczo przed infekcj¹ HP
jest sama PChN i jej konsekwencje, przede
wszystkim zwiêkszone stê¿enie mocznika i
innych toksyn mocznicowych w soku ¿o³¹dkowym. Jak wynika z pracy Gladziwa i wsp.
[5] H. pylori nie jest w stanie prze¿yæ w rodowisku, gdzie stê¿enie mocznika przekracza zaledwie 6 mmol/l. Bardzo interesuj¹co
wygl¹daj¹ badania co do korelacji czêstoci
zaka¿enia HP a przyjmowanymi lekami alkalizuj¹cymi sok ¿o³¹dkowy [14]. Jednak ze
wzglêdu na ró¿norodnoæ metodologiczn¹
wnioski wynikaj¹ce z tych publikacji wymagaj¹ dalszych weryfikacji.
Wnioski
1. Czêstoæ wystêpowania zaka¿enia
Helicobacter pylori u chorych leczonych nerkozastêpczo jest znacznie ni¿sza ni¿ w populacji z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek a jakoæ
zmian endoskopowych i histopatologicznych
podobna.
2. Ni¿szy odsetek zaka¿enie HP w grupach pacjentów objêtych leczeniem nerkozastêpczym mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e w przesz³oci wiêkszoæ z nich otrzymywa³a antybiotyki co mog³o doprowadziæ do eradykacji
zaka¿enia.
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