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Rezumat
Prin metoda citologică  a fost apreciat  nivelul depistării Helicobacter pylori în diverse
patologii ale stomacului şi duodenului. Lotul de cercetare a inclus 210 pacienţi investigaţi
endoscopic în Policlinica Institutului Oncologic. Investigarea citologică a amprentelor
de pe bioptatele colectate din stomac şi duoden este o completare adecvată şi informativă
a investigaţiei histologice. Ea permite a detaliza şi constata nu doar procesele maligne ci
şi procesele de fond şi precanceroase.
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Introducere
Actualmente o responsabilitate indiscutabilă în etiologia bolii ulceroase a stomacului

si duodenului este atribuită către Helicobacter pylori [4]. În anul 1994 experţii Agenţiei
mondiale pentru investigarea cancerului in cadrul Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS) au inclus H. pylori în lista factorilor cancerigeni din clasa întâi, ceea ce
confi rmă implicarea H. pylori în apariţia cancerului gastric şi duodenal. Dereglările
în funcţia stomacului şi duodenului sunt cauzate atât de infl uenţa stresorie endogenă
(hipersecreţia), exogenă (alimentarea incorectă, fumatul, alcoolul), cât şi de  popularea
mucoasei gastrice de către H. pylori [3].

Recent s-a confi rmat că H. pylori este şi cauza enteritelor [5]. Procesul  infl amator
cauzat de H. pylori conduce către lezarea mucoasei gastrice [4,5], iar reacţia de răspuns
a organismului se manifestă prin formarea de radicali superoxizi care au o infl uenţă
toxică atât asupra H. pylori, dar şi asupra celulelor mucoasei gastrice [7]. Infecţia cu
H.pylori contribuie la stimularea sintezei pepsinogenului cauzând excesul secreţiei de
pepsină care este cunoscut ca factor de risc în dezvoltarea bolii ulceroase a stomacului
şi duodenului, MALT limfomei, precum şi a cancerului gastric [6].

Scopul lucrării. Evaluarea nivelului  de infectare cu H. pylori în boala ulceroasă a
stomacului si duodenului  prin metoda citologică în vederea stabilirii incidenţei acestui
agent infecţios în patologiile date.

Materiale şi metode
Lotul de cercetare a inclus 210 pacienţi, dintre care 59 femei şi 151 bărbaţi. Pacienţii

au fost supusi investigaţiilor endoscopice  în Policlinica Institutului Oncologic prin
intermediul aparatului endoscopic Olimpus, operând conform instrucţiunilor ataşate.
Durata bolii ulceroase în anamneză a constituit de la 3 până la 15 ani, iar vârsta medie
a pacienţilor a echivalat cu 41,4 ani.

Prezenţa a astfel de acuză ca fumatul sistematic s-a stabilit  la 46,7% dintre pacienţi,
numărul mediu de ţigări fumate pe zi  constituind  6,5. Utilizarea băuturilor alcoolice
tari  s-a constatat în  47,3% cazuri, frecvenţa medie de consum constituind mai mult de
100 ml 40% de alcool, a câte 2,7 ori pe săptămână.

În vederea efectuării studiului citologic, în timpul fi brogastroduodenoscopiei
s-au prelevat  câte 2 bioptate, din mijlocul porţiunii antrale a gastrului şi din mijlocul
corpului gastric. Frotiurile amprentă, de pe bioptatul prelevat s-au colorat după metoda
Romanovsky-Giemsa. Metoda  are la bază utilizarea colorantului Romanowsky-
Giemsa, format din:   pulberea  Romanowsky Wright (colorant azur 1 – 3,772 g, eozină
– 2,165 g, colorant albastru de metilen – 1,563 g, metanol (p.a.) - 750.0 ml, glicerol (p.
a.) - 256.0 ml, dizolvată  într-un amestec de volume egale de etanol 100% şi glicerină
(800 mg de colorant în 100 ml de solvent).

Frotiurile, fi xate în etanol, s-au colorat cu  1ml soluţie  vopsea  lichida, s-au adăugat
2 ml soluţie tampon fosfat cu pH-ul 6,8-7,0 (pentru H. pylori) şi 47 ml apă distilată.
Apoi, frotiurile s-au plasat  pe un  fi ltru umezit în cutii Petri, cutile s-au închis şi  s-au
expus  timp de 40 min la 37 °C într-o cameră umedă .

După colorare, frotiurile s-au spălat sub jet de  apă curgătoare, s-au uscat la aer şi
s-au examinat la microscopul binocular Carl Zeiss,  la mărimea 10X100, sub ulei de
imersie şi supuse analizei citologice.
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Rezultate şi discuţii
Investigarea citologică a amprentelor de pe bioptatele colectate din stomac şi

duoden constituie o completare adecvată şi informativă a investigaţiei histologice. Ea
permite de a detaliza şi de a prestabili nu doar procesele maligne, ci şi procesele de
fond şi precanceroase. Uneori, doar prin analiză citologică pot fi  apreciate semnele de
atipie ale celulelor printre modifi cările distrofi ce ale epiteliului, precum şi depistată
fl ora microbiană, în special H. pylori.

La investigarea frotiurilor, H. pylori se depistează în structurile constituite din
celule secretorii şi mucus cu aspectul de „pescăruş în zbor”. Coloraţia bacteriilor
- violetă-roşie, citoplasma celulelor – colorată în albastru, nucleul  colorat în
roşu (fi g. 1).

Figura1. Mucoasa gastrică,
prezenţa Helicobacter pylori
(coloraţia Romanovsky-
Giemsa).

Se determină trei nivele de populare a mucoasei cu H. pylori: uşor (+) – până la
20 microbi în câmpul de vedere, mediu (++) – 21-39 microbi în câmpul de vedere şi
sporit (+++) – 40 şi mai mulţi microbi în câmpul de vedere [5]. Totodată se  depistează
nivelul de infi ltrare a ţesutului cu neutrofi le, acestea exprimând activitatea procesului
infl amator, şi nivelul de infi ltrare limfocitară şi mononucleară care reprezintă un indice al
severităţii infl amaţiei cronice. Depistarea unor sau altor elemente permite  a caracateriza
mai complet procesul infl amator care mai poate fi  asociat cu alte tipuri de microbi
(Candida, fl oră bacteriană mixtă, coci, hlamidii). De asemenea, în mucoasa gastrică
se determină prezenţa proceselor proliferative şi nivelele  de exprimare a acestora:
semne de metaplazie, displazie, atipie. Analiza rezultatelor investigaţiei citologice
demonstrează un  nivel înalt de infectare cu H. pylori a pacienţilor cu diagnosticul
clinico-endoscopic de ulcer gastric (în 64,4% cazuri) şi duodenal (în 63,38%) (tab.1).

În  ulcerul gastric complicat un loc deosebit îl ocupă infectarea cu spori şi micelii
micotice de tip Candida, aceştea depistându-se la 48% din numărul pacienţilor
investigaţi cu diagnosticul clinic de ulcer gastric şi la 41,2% pacienţi cu ulcer duodenal.
Confruntarea rezultatelor investigaţiilor citologice şi histologice demonstrează
coincidenţa acestora în 74,8% cazuri. Necorespunderea rezultatelor poate fi  explicată
printr-un şir de factori: posibilităţile limitate ale metodei citologice, subiectivismul în
aprecierea rezultatelor, modifi cările distrofi ce şi regenerativ-reparatorii ale celulelor
care pot fi  apreciate ca semne de atipie a acestora. Astfel, metoda citologică poate fi
considerată drept o  metodă efi cientă  în completarea informaţiei investigaţiei histologice
dar nici de cum nu o poate înlocui pe aceasta.
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Tabelul 1. Infectarea cu Helicobacter pylori în cadrul diverselor patologii ale stomacului
şi duodenului.

Diagnostic endoscopic şi clinic Numărul de
pacienţi

H. pylori depistat

abs. %

Gastrită erozivă 79 46 58,22

Gastrită atrofi că cronică 25 9 36

Polip gastric adenomatos 14 4 28,6

Polipoză gastrică 3 1 33,4

Ulcer gastric 45 29 64,4

Ulcer duodenal 26 17 63,38

Cancer gastric 18 1 5,5

TOTAL 210 107 50,95

Procesul infl amator activ, care se dezvoltă sub acţiunea H. pylori, provoacă
dereglarea proceselor reglatoare a secreţiei de acid. Creşterea nivelului de gastrină şi
pepsinogen în rezultatul acţiunii H. pylori este considerat drept un factor ulcerogen.
Gastrina este produsă de celulele-G a porţiunii antrale a stomacului. Ea acţionează
preponderent asupra celulelor producătoare de histamină, care activează receptorii
histaminici ale celulelor parietale, iar acestea, la rândul său, stimulează producerea
excesivă a acidului clorhidric. La pacienţii infectaţi cu H.pylori, nivelul bazal de gastrină
în plasma sangvină se măreşte aproximativ de 2 ori, iar la stimularea fi ziologică cu
alimentele de natură proteică creşte de câteva ori [6.1]. Infecţia cu H.pylori scade, la
rândul său, pH-ul în porţiunea antrală a stomacului în rezultatul descompunerii ureei
cu formarea amoniacului care stimulează producerea gastrinei. Utilizarea preparatelor
antiinfl amatoare nesteroidiene de asemenea activează celulele-G producătoare de
gastrină [3].

Multiplele cercetări arată că eradicarea H. pylori scade esenţial frecvenţa recidivelor
ulcerelor gastrice şi duodenale şi preîntâmpină dezvoltarea cancerului gastric la pacienţii
cu predispoziţie ereditară. Se elaborează, şi se perfecţionează în continuare schemele
de terapie antibacteriană, îndreptate spre eradicarea H. pylori.

Concluzii
1. Infecţiile cu H.pylori sunt adecvate şi trebuie incluse în factorii de risc care duc

la  dezvoltarea proceselor cronice de fond şi precanceroase în  stomac şi duoden.
2. Metoda citologica cedează celei histologice după informativitate dar, în unele

cazuri, diagnoza poate fi  stabilită doar prin metoda citologică -  în cazul când este
prezent doar un  fragment minuscul al bioptatului sau de ţesut în stare de necroză şi
distrucţie.

3. Metoda citologică prezintă avantajul investigării concomitent cu starea mucoasei
gastrice şi/sau duodenale, şi a depistării nivelului de infectare acesteia cu H.pylori.
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Rezumat
Antibioticorezistenţa constituie o problemă complexă, multifactorială cu semnifi caţie
pentru sănătatea publică şi necesită o analiză complexă cu implementarea unor
măsuri specifi ce, la diferite niveluri. Creşterea vertiginoasă a rezistenţei tulpinilor de
Enterobacteriaceae impune necesitatea utilizării tehnicilor rapide şi specifi ce de biologie
moleculară. Studiul realizat a evidenţiat că prevalenţa infecţiilor căilor urinare cauzate
de E.coli ce posedă profi l de rezistenţă tip betalactamaze cu spectru extins constituie
5,3%, iar prevalenţa portajului intestinal - 15%. Atestarea circulaţiei tulpinilor E.coli
tipul CTX-M-14 grupul fi logenetic B2, ce au potenţial de diseminare în colectivităţi,
poate determina apariţia unei rezistenţe exprimate a microorganismelor şi difi cultăţi
în conduita terapeutică a pacienţilor. Supravegherea şi monitorizarea epidemiologică
a tulpinilor producătoare de CTX-M sunt importante în stabilirea tacticilor terapeutice
pentru revizuirea protocoalelor de tratament empiric.
Cuvinte-cheie: Rezistenţă la antibiotice – monitorizare – fenotip - biologie moleculară -
beta-lactamaze cu spectru extins - CTX-M.
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Introducere
Infecţiile produse de microorganisme rezistente reprezintă o problemă de urgenţă

pentru sănătatea publică determinînd un nivel înalt de morbiditate şi mortalitate, eşecuri
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