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Τι είναι το Eλικοβακτηρίδιο
του πυλωρού;

Gram (-) βάκιλλος με 

ελικοειδές σχήμα. 

Διαθέτει 4-6 

βλεφαρίδες που το 

βοηθούν να κινείται 

στη βλέννη.
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Πόσο συχνή είναι η λοίμωξη από το 
Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού;

Αναπτυγμένες χώρες

Ηλικία > 50 ετών: 40%

Παιδιά: 10%

Αναπτυσσόμενες χώρες
Όλες οι ηλικίες: 70%
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Ποιά όργανα αποικίζει το 
Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού;

Το H. pylori αποικίζει κυρίως τον 

ανθρώπινο γαστρικό βλεννογόνο 

που αποτελεί και την κύρια 

δεξαμενή του μικροβίου.
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Πώς μεταδίδεται το Eλικοβακτηρίδιο;

• Η μετάδοση του μικροβίου από το φυσικό χώρο 

αποικισμού του φαίνεται ότι γίνεται από άτομο σε 

άτομο.

• Παρά την εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας 

σύγχρονων μοριακών μεθόδων, η ακριβής οδός 

μετάδοσης δεν έχει αποσαφηνισθεί.



Τι συμπτώματα προκαλεί η λοίμωξη 
με το Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού;

Το 80% 

των προσβεβλημένων ατόμων

παραμένουν 

ασυμπτωματικοί



Τι επιπτώσεις έχει στο στομάχι η 
λοίμωξη με το Ελικοβακτηρίδιο;

Γαστροπάθεια Πεπτικό Έλκος
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Γιατί είναι απαραίτητη η εκρίζωση του 
ελικοβακτηριδίου σε αυτούς τους 

ασθενείς;

Αν χορηγηθεί μόνο 

αντιεκκριτική θεραπεία 

εντός του επομένου 

έτους θα υποτροπιάσει 

το 85%

85%



Μπορεί να είναι επικίνδυνη η λοίμωξη με 
ελικοβακτηρίδιο;

>90% των γαστρικών λεμφωμάτων

(MALT λεμφώματα) σχετίζονται με το H. Pylori

Λοίμωξη με H. Pylori μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη γαστρικού καρκίνου δεδομένου ότι 

ευθύνεται για τη δημιουργία ατροφικής γαστρίτιδας, 

εντερικής μεταπλασίας και δυσπλασίας.
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Ποιες άλλες παθήσεις σχετίζονται με 
λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο;

Παρά την απουσία 

γαστρικού ή 

δωδεκαδακτυλικού 

έλκους, η γαστρίτιδα, η 

οποία σχετίζεται με το 

H. Pylori, μπορεί να 

αποτελέσει την αιτία 

λειτουργικής δυσπεψίας
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Πώς διαγιγνώσκεται η λοίμωξη από το 
ελικοβακτηρίδιο?

Δοκιμασία ουρεάσης (CLO test): 

διαγνωστική ακρίβεια > 90%

 Ιστολογική εξέταση: διαγνωστική 

ακρίβεια 95-99%
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Πώς διαγιγνώσκεται η λοίμωξη από το 
ελικοβακτηρίδιο?

Δοκιμασία αναπνοής: 

διαγνωστική ακρίβεια > 95%

Ανίχνευση αντιγόνου στα κόπρανα: 

διαγνωστική ακρίβεια 90%

Ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα: 

διαγνωστική ακρίβεια 85%
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Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να εκριζώνεται το 
ελικοβακτηρίδιο;

Συμβουλευτείτε τον 

ιατρό σας
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Ποιά είναι σήμερα η ενδεδειγμένη θεραπεία εκρίζωσης;

Αναστολέας αντλίας πρωτονίων x 2

Κλαριθρομυκίνη 500 mg x 2

Αμοξυκιλλίνη 1 gr x 2
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Ποιές είναι οι αιτίες αποτυχίας;

Κύριες αιτίες αποτυχίας η μη 

καλή συμμόρφωση του 

ασθενούς στη θεραπεία και η 

ύπαρξη αντοχής στα 

αντιβιοτικά
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Υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης;

Ποσοστό 

επαναμόλυνσης 

/ χρόνο
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ                                      

ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

(ΜΣΑΦ) ή ΑΣΠΙΡΙΝΗ 



ΜΣΑΦ/Ασπιρίνη: Eυρύτατη χρήση

• Πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα παυσίπονα                        

(Voltaren, Brufen, Mesulid, …)

• Συχνή χρήση Ασπιρίνης σε διάφορες μορφές (Aspirin, Salospir, 

…) για την πρόληψη καρδιακών ή αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων 

1 στους 4 - 6 ενήλικες

1 στους 2 - 3 ενήλικες άνω των 65 ετών



Tι μπορεί να προκαλέσουν τα 
ΜΣΑΦ/Ασπιρίνη  στο ανώτερο πεπτικό;

• Δυσπεπτικά ενοχλήματα (πόνος, βάρος στο στομάχι, κάψιμο, 

ρεψίματα): 30-60%

• Έλκος: 15-40% 

• Οξεία αιμορραγία (συνήθως μαύρα κόπρανα):1-4% κάθε χρόνο



Είναι ασφαλή για το πεπτικό 
τα νεότερα εκλεκτικά ΜΣΑΦ (κοξίμπες);

Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ο κίνδυνος εμφάνισης έλκους 

είναι παρόμοιος με αυτόν των κλασικών μη εκλεκτικών 

ΜΣΑΦ.

Scheiman J M et al, Am J Gastroenterol 2006; 101,701-710



Ο κίνδυνος επιπλοκών είναι 

• Υψηλότερος με υψηλότερες δόσεις ασπιρίνης, 

αλλά    

Παραμένει αυξημένος:

• ακόμη και με χαμηλές δόσεις ασπιρίνης   

• με όλες τις μορφές ασπιρίνης (ακόμη και με τις 

εντεροδιαλυτές ή ενέσιμες)

Επηρεάζεται ο κίνδυνος επιπλοκών 
πεπτικού από τη δόση ή το είδος ασπιρίνης;



Aσπιρίνη & γαστρικές βλάβες

Φυσιολογικός                  16 λεπτά μετά λήψη ασπιρίνης 

Βλεννογόνος στομάχου
Baskin et al 1976



Κίνδυνος οξείας αιμορραγίας ανώτερου 
πεπτικού

Papatheodoridis, Sougioultzis, Archimandritis. 2006

Οι χρήστες ΜΣΑΦ/Aσπιρίνης κινδυνεύουν           

5 φορές περισσότερο να εμφανίσουν οξεία 

αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού



Χρειάζεται κάποια φαρμακευτική προστασία 

του ανώτερου πεπτικού όταν λαμβάνονται 

ΜΣΑΦ/Aσπιρίνη;

ΝΑΙ, γιατί πρέπει να 

• Προλαμβάνονται οι σοβαρές επιπλοκές                    

(έλκος, αιμορραγία)

• Ανακουφίζονται οι ασθενείς από τα συμπτώματα 



ΟΧΙ

• Χρειάζονται προστασία μόνον όσοι είναι             

σε αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκή

Χρειάζονται προστασία όλοι οι χρήστες 

ΜΣΑΦ/Ασπιρίνης;



Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για 

επιπλοκές από ανώτερο πεπτικό σε χρήστες 

ΜΣΑΦ/Aσπιρίνης;



Προστασία από 

τη χρήση ΜΣΑΦ/Ασπιρίνης



• Αποφυγή άσκοπης χρήσης Ασπιρίνης/ΜΣΑΦ

• Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

• Λήψη αντιεκκριτικών φαρμάκων 

• Συνδυασμοί των παραπάνω

Τρόποι προστασίας σε χρήστες Ασπιρίνης/ΜΣΑΦ
με υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές πεπτικού



• Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙ),

γιατί είναι πιο αποτελεσματικά φάρμακα από τους

• Ανταγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης

Ποια αντιεκκριτικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για προστασία σε χρήστες ΜΣΑΦ/ασπιρίνης;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


