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1. Resumo

A bactéria  Helicobacter  pylori pertence  à  família  Helicobacteraceae,  são

bacilos  Gram-negativos  helicoidais  ou  curvos,  não  formadores  de  esporos,

microaerófilos com metabolismo respiratório e se movimentam através de flagelos

polares.  O  seu  diagnóstico  é  feito  por  métodos  invasivos,  que  consistem  na

obtenção de biópsia  gástrica  ou duodenal  por  endoscopia,  para  visualização  da

bactéria e também para avaliar a inflamação da mucosa e também por métodos não

invasivos, como o teste de Uréia Marcada. A Helicobacter pylori causa a gastrite com

a estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e pela lesão direta das

células  epiteliais.

A gastrite aguda nem sempre causa grandes alterações inflamatórias, mas

também pode ocasionar uma hemorragia ou erosão na mucosa. A gastrite crônica é

definida como sendo a presença de alterações crônicas inflamatórias que atrofiam a

mucosa e causam metaplasia intestinal. Nas úlceras pépticas, as células da mucosa

duodenal passam por metaplasia gástrica, reduzindo o pH da luz do duodeno. Uma

inflamação crônica  na mucosa aumenta  o  risco  de desenvolver  adenocarcinoma

gástrico, tendo um risco ainda maior em pacientes que a doença progrediu para

atrofia multifocal da mucosa e metaplasia intestinal. 

2. Introdução

A Helicobacter pylori  é uma bactéria da microbiota residente do estômago,

pertencente  à  família  Helicobacteraceae,  da  classe  Epsilonproteobacteria.  As

espécies  pertencentes  a  esse gênero  são bacilos  Gram-negativos  helicoidais  ou

curvos,  não  formadores  de  esporos,  são  microaerófilos  com  metabolismo

respiratório, urease positivos e sua temperatura ótima de crescimento é de 37ºC.

Sua movimentação se dá através de flagelação polar. O flagelo confere a bactéria

uma motilidade que a permite atravessar de forma rápida a camada de muco que

recobre o estômago, além de evitar o efeito destrutivo do suco gástrico. (TRABULSI;

ALTERTHUM, 2008).

3. Objetivos

O presente  trabalho  tem  como  objetivo  definir  a  relação  entre  a  bactéria

Helicobacter pylori com algumas patologias gástricas.



4. Metodologia

O trabalho foi  desenvolvido com base em revisões bibliográficas de fontes

como PubMed e Scielo e livros de Microbiologia e de Patologia.

5. Desenvolvimento 

O diagnóstico é feito  por  métodos invasivos e não invasivos.  Os métodos

invasivos  são  feitos  a  partir  de  biópsias  gástricas  ou  duodenais  obtidas  por

endoscopia. É feita coloração de Gram dessas amostras, que revelam os bacilos

Gram-negativos  curvos  ou  helicoidais,  mas  podem  ser  usados  também  outros

corantes. O estudo histopatológico da amostra permite o diagnóstico da inflamação

da  mucosa,  como  também  as  diferentes  formas  de  gastrite  e  processos

metaplásicos,  além da presença da bactéria.  Os métodos não invasivos utilizam

amostras obtidas sem precisar recorrer à obtenção de biópsia gástrica, como por

exemplo, o Teste do Bafo (Uréia Marcada) (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). 

A  Helicobacter  pylori  causa  gastrite  com  a  estimulação  da  produção  de

citocinas pró-inflamatórias e pela lesão direta das células epiteliais. Existem duas

categorias de gastrite, a aguda e a crônica, onde ambas possuem variado grau de

descamação da superfície epitelial gástrica, com infiltrado inflamatório que varia de

uma  para  a  outra.  Na  aguda,  podem  existir  casos  mais  leves,  sem  grandes

alterações inflamatórias, e casos mais graves, em que a inflamação pode ter como

adicional  uma  hemorragia  e  até  mesmo  erosão  da  mucosa.  Estes  são  níveis

progressivos da doença, baseados na gravidade da doença e do padrão morfológico

(KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). 

A gastrite crônica se dá pela presença de alterações inflamatórias crônicas

que levam à atrofia da mucosa e à metaplasia intestinal, geralmente sem presença

de erosões. A gastrite proveniente da infecção por Helicobacter pylori, tem tendência

a afetar  a mucosa antral  ou ambas,  afetando também a mucosa do corpo e do

fundo, o que é chamado de pangastrite. Geralmente a mucosa fica avermelhada e

com superfície mais irregular do que o normal. No caso da doença atrófica crônica, a

mucosa pode se tornar delgada e aplanada. As alterações atróficas ficam evidentes

pela perda de estruturas glandulares, mas sua característica especial é a hiperplasia

das células G produtoras de gastrina na mucosa antral, que se atribui à hipocloridria



ou à acloridria decorrente da perda de células parietais (KUMAR; ABBAS; FAUSTO,

2005).

A úlcera péptica é uma ulceração em uma região da mucosa do estômago ou

do duodeno que foi danificada pelo suco gástrico e sucos digestivos, ocasionando

em uma  perda  do  revestimento  da  mucosa  local  (National  Institutes  of  Health),

penetrando a camada muscular da mucosa (ZATERKA; EISIG, 2011). Localiza-se

mais frequentemente no duodeno e no estômago, na região antral, e são produzidas

devido ao desequilíbrio entre os mecanismos de defesa da mucosa gastroduodenal

e as forças lesivas (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005).

Uma inflamação crônica na mucosa por Helicobacter pylori reduz a secreção

de ácido causando hipocloridria e reduz também a secreção de pepsina,  ambos

favorecendo a proliferação bacteriana e a perpetuação da doença, o que aumenta o

risco de mutação genômica. O risco para desenvolver o tumor aumenta muito nos

pacientes  em que  a  inflamação  da  mucosa  progrediu  para  atrofia  multifocal  da

mucosa e metaplasia intestinal. A maioria dos adenocarcinomas gástricos ocorre no

piloro e antro,  de 50% a 60%; a segunda localização mais comum é na cárdia,

sendo de 25%; o restante ocorre no corpo e no fundo (KUMAR; ABBAS; FAUSTO,

2005).

6. Resultados preliminares

Trata-se de um trabalho de revisão da literatura.
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