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INTRODUCERE
Infecția cu Helicobacter pylori (Hp) reprezintă cea mai frecventă infecție cronică în lume, atât în
rândul adulților, cât și la copii. Infecția este dobândită în copilărie, cu risc crescut de transmitere
intrafamilială și persistă tot restul vieții în lipsa unui tratament adecvat. Prevalența infecției este intens
variabilă în relație cu vârsta, factori geografici, factori socio-economici, fiind crescută în țările în curs de
dezvoltare și mai scăzută în țările dezvoltate.
România se încadrează între țările în care populația este infectată în principal în copilărie, dar
studiile cu privire la prevalența infecției în funcție de grupele de vârstă sunt limitate. Drept urmare,
leziunile premaligne ar putea debuta precoce, cu o prevalență crescută și cu apariția la vârste tinere a
cancerului gastric; astfel, se justifică necesitatea unor date epidemiologice, clinice și paraclinice concrete
pentru a putea temporiza optim intervenția medicală și a personaliza managementul infecției în funcție de
vârsta și particularitățile clinice și paraclinice ale pacienților.
Cercetarea de faţă a vizat identificarea factorilor care ar putea duce la o optimizare a
managementului infecției, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, pentru prevenirea riscului de apariție
a cancerului gastric.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Ipoteza de lucru/obiective
Premisele lucrării de față au fost reprezentate de progresele recente în studiul patogenezei infecției
cu Hp, a interacțiunii gazdă-patogen, precum și a factorilor de virulență bacterieni care influențează
progresia bolii. Marea majoritate a studiilor din domeniu au ca subiecți pacienți adulți, datele disponibile
pentru pacienții pediatrici fiind limitate. De asemenea, literatura universală recomandă precauție în
extrapolarea trăsăturilor clinice și paraclinice ale infecției cu Hp de la adulți la copii. Totodată, este
recunoscut faptul că debutul cascadei carcinogenezei gastrice este dependent de vârsta de achiziție a
infecției și are loc de obicei în copilărie.
Scopul acestei cercetări a fost de a stabili contextul epidemiologic actual în România și de a identifica
aspectele caracteristice ale infecției pediatrice, cu intenția de a descoperi noi markeri de progresie și
prognostic care să aducă beneficii în managementul bolii, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Metodologie generală
Studiile cuprinse în această lucrare au fost studii retrospective, analitice, observaționale. cu excepția
studiului 2 , bazat pe aplicarea unui chestionar, care a fost un studiu transversal și a studiului 5 care a fost
realizat ca și cercetare fundamentală.
Cercetarea de față respectă Declaraţia de la Helsinki din 1975, revizuită în 2000. Protocolul cercetării
a fost aprobat de Comisia de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".

Studiul 1.
Aspecte epidemiologice ale adresabilității populației
infantile care prezintă infecție cu Helicobacter pylori la o unitate
sanitară cu paturi, din sistemul public
Ipoteza de lucru/Obiective: Premisele acestui studiu au fost reprezentate de existența unor
date epidemiologice limitate cu privire la infecția cu Hp în țara noastră, atât în ceea ce privește adulții, unde
studiile publicate cuprind de obicei pacienți dintr-o singură regiune geografică, cât și în ceea ce privește
populația pediatrică, pentru care nu sunt disponibile date de actualitate. Totodată, aspectele
epidemiologice ale infecției variază cu vârsta, prezentând diferențe semnificative între adulți și copii. Astfel,
scopul studiului de față a fost de a evalua particularitățile epidemiologice ale infecției cu Hp în rândul
copiilor din regiunea Nord-Vestică a României.
Material și metodă: S-a realizat o anchetă retrospectivă, observațională și descriptivă care a
cuprins cazuri consecutive, supuse endoscopiei digestive superioare (EDS) cu prelevarea de biopsii gastrice
în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, în perioada 01.01.2000-31.12.2015.
Un număr de 6873 pacienți pediatrici au fost considerați eligibili pentru analiza finală, dintre care
1683 pacienți au fost Hp pozitivi.
Fragmentele biopsice obținute în urma endoscopiei au fost prelucrate și interpretate în cadrul
Serviciului de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.
S-au înregistrat variabile precum vârsta, sexul, mediul de proveniență și parametri histologici
precum tipul gastritei, prezența atrofiei și a metaplaziei.
Rezultate și concluzii: Studiul de față a pus în evidență o tendință de creștere a frecvenței
infecției în ultimii ani, la copiii proveniți din Nord-Vestul României, totodată incidența și prevalența
infecției crescând progresiv cu vârsta. Adițional, am observat două vârfuri de frecvență a infecției, la 7 și la
11 ani, atunci când copiii schimbă colectivitatea.
Este evidentă utilitatea unor cercetări suplimentare realizate prospectiv, extinse la toate regiunile
țării, care să stabilească prevalența reală a infecției în România, în favoarea managementului adecvat al
infecției cu Hp, atât pentru pacienții pediatrici, cât și pentru pacienții adulți.
De asemenea, sunt necesare cercetări suplimentare privind relația prevalenței infecției cu tipul de
alimentație al sugarului precum și cu statusul infecțios al mamei.

Studiul 2. Studiu privind aderența medicilor la recomandările
Ghidurilor curente de management al infecției cu Helicobacter pylori
Ipoteza de lucru/Obiective: De la intrarea în vigoare a celei mai recente ediții a Consensului
formulat de Grupul European de studiu al Hp, nu am identificat nicio cercetare care să evalueze abordarea
curentă a medicilor români cu privire la metodele de diagnostic și tratament ale infecției cu HP, aceasta
constituind premisa studiului nostru. Scopul acestui studiul a fost de a evalua cunoștințele medicilor
români implicați în managementul infecției cu Hp cu privire la recomandările curente de diagnostic și
tratament precum și de a examina modul în care aceste cunoștințe se transpun în practică și influențează
gestionarea infecției.
Material și metodă: Cercetarea a realizat o anchetă pe bază de chestionar, Am dezvoltat
chestionarul pe baza unui studiu cu privire la infecția cu Hp, realizat în 2008. Chestionarul a fost tradus,
adaptat în limba română conform ultimului ghid de management al infecției disponibil, testat pilot și
validat. Pe baza aplicării chestionarului, am realizat un studiu transversal.
Chestionarul a cuprins un număr de 10 întrebări privitoare la infecția cu Hp: căi de transmitere,
practici de screening, metode de diagnostic, politici de eradicare, decizii privind abordarea pacienților la
care tratamentul de primă linie eșuează. Adițional, au fost colectate informații demografice privitoare la
sexul respondenților, anii de experiență clinică, specialitate, precum și metodele de informare cu privire la
infecția cu Hp.
Au fost utilizate întrebări închise, iar răspunsul la fiecare întrebare a fost considerat obligatoriu.
O variantă electronică a chestionarului a fost realizată cu ajutorul platformei Eu Survey. Distribuția
chestionarului s-a realizat online.
Rezultate și concluzii: Utilizarea corectă a ghidurilor pentru managementul infecției are
scopul de a controla și a preveni complicațiile pe termen lung, contribuind astfel la creșterea calității actului
medical și la promovarea bunăstării pacientului. Acest studiu a identificat un nivel redus de cunoștințe al
respondenților privitor la patologiile determinate de infecția cu Hp care necesită investigarea și
tratamentul pacientului precum și la metodele optime de diagnostic recomandate de ghidurile curente.
De remarcat că sub 50% dintre respondenți prescriu întotdeauna tratament pentru eradicarea
infecției și că peste 75% dintre aceștia aleg scheme de tratament de primă linie care includ Claritromicina,
în ciuda faptului că în România se consideră că există o rezistență ridicată a Hp la acest antibiotic.
Totodată, sub 50% dintre respondenți consideră adecvată o durată a tratamentului de peste 14 zile
și verifică eradicarea infecției pentru fiecare pacient.
Astfel, în România, o țară cu o prevalență crescută a infecției cu Hp și implicit un risc mai crescut de
apariție a complicațiilor asociate acesteia, dintre care cea mai importantă este apariția cancerului gastric,
este obligatorie dezvoltarea unei strategii naționale care să asigure implementarea acestor ghiduri, să
crească aderența personalului medical implicat și care să acorde o atenție deosebită problemelor de
sănătate publică particulare identificate în țara noastră precum și provocărilor materiale.

Studiul 3. Analiza corespondenței dintre examinarea endoscopică și
evaluarea histologică în gastrita cu Helicobacter pylori la copii
Ipoteza de lucru/Obiective: Premisele acestui studiu au fost reprezentate de datele
conflictuale existente în literatura de specialitate cu privire la corespondența dintre modificările
endoscopice și histologice întâlnite mai ales în cazul pacienților pediatrici cu infecție cu Hp. Scopul studiului
nostru a fost de a evalua modificările endoscopice și histologice caracteristice întâlnite la copiii infectați cu
Hp și de a analiza asocierea dintre leziunile identificate prin cele două tipuri de examinare.
Material și metodă: S-a realizat un studiu retrospectiv, observațional și descriptiv în care am
analizat probe provenind de la cazuri consecutive de pacienți pediatrici, pe o perioadă de 5 ani.
Următoarele aspecte endoscopice regăsite la nivelul stomacului și duodenului au fost înregistrate:
aspect normal, hiperemie, edem, eroziuni, aspect nodular și de piatră de pavaj, reflux.

Toate lamele disponibile, colorate cu Hematoxilină-Eozină și Giemsa pentru evaluarea prezenței
infecției cu Hp, au fost revizuite de același anatomopatolog, iar biopsiile gastrice au fost gradate în
conformitate cu sistemul Sidney actualizat, fiind înregistrate următoarele elemente: colonizarea cu Hp,
inflamația cronică, activitatea, atrofia și prezența metaplaziei. În plus, s-a consemnat și prezența foliculilor
limfoizi și a eroziunilor.
Rezultate și concluzii: Rezultatele acestui studiu demonstrează un bun acord între metodele
endoscopică și histologică pentru evaluarea gastritei cu Hp la copii, dar totuși se păstrează o rată ridicată
de discordanță între cele două metode, probabil deoarece infecția cu Hp poate fi prezentă într-o mucoasă
gastrică cu aspect endoscopic obișnuit.
Conform coeficientului de corelație Spearman, există a corelație directă moderat puternică între
modificările endoscopice și histologice, examinarea endoscopică prezentând o sensibilitate de 76,9% și o
specificitate de 78,3% în comparație cu examinarea histopatologică pentru detecția infecției cu Hp,
considerată ca și „gold standard”.
Studiul nu a decelat semne și simptome clinice specifice infecției cu Hp la copii.
Aspectul nodular al mucoasei antrale detectat la endoscopie are o capacitate crescută de a prezice
infecția cu Hp și este asociat de obicei cu grade mai mari de inflamație a mucoasei. În plus, identificarea
microscopică a foliculilor limfoizi este asociată atât calitativ cât și cantitativ cu prezența Hp, precum și cu
gradele de inflamație acută și cronică.
De asemenea, am constatat că modelul topografic predominant la copiii infectați din studiul nostru
a fost pangastrita, contrastând cu majoritatea datelor disponibile în literatură. De remarcat că peste 75%
dintre pacienții Hp pozitivi au prezentat doar infiltrat inflamator cronic, inflamația acută cu semne de
activitate fiind o modificare histologică întâlnită rar la pacienții pediatrici, acesta fiind unul dintre motivele
pentru care se recomandă interpretarea leziunilor în funcție de vârsta pacienților.
Gradul de colonizare bacterian a influențat pozitiv intensitatea congestiei și a edemului mucoasei
gastrice, intensitatea infiltratului inflamator acut și cronic, precum și semnele de activitate observate la
nivelul mucoasei gastrice.
Prezentul studiu consolidează faptul că metodele invazive rămân „gold standard-ul” pentru
diagnosticarea infecției cu Hp la copii. Acuratețea diagnosticului stabilit cu ajutorul endoscopiei si al
examinării histologice poate fi mărită prin respectarea recomandărilor din ghidurile internaționale actuale.

Studiul 4. Analiza morfometrică a mucoasei gastrice la pacienții
pediatrici și implicațiile în diagnosticul infecției cu Helicobacter pylori
Ipoteza de lucru/Obiective: Cu toate că în literatura de specialitate se regăsesc câteva studii
cu privire la morfometria mucoasei gastrice normale a adultului și a mucoasei gastrice a pacienților adulți
cu infecție cu Hp, datele disponibile pentru populația pediatrică sunt minime. Premisele acestui studiu au
fost reprezentate de informațiile limitate pe care le-am regăsit în literatură referitoare la analiza
morfometrică a mucoasei gastrice a copiilor, atât pentru varianta normală, cât și pentru mucoasa gastrică
pediatrică infectată cu Hp. Scopul acestui studiu a fost de a caracteriza modificările mucoasei gastrice
asociate infecției cu Hp la copii cu ajutorul tehnicii morfometrice, considerând că pacienții pediatrici
prezintă aspecte clinice și paraclinice diferite de cele regăsite la pacienții adulți.
Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv, observațional și descriptiv, care a
analizat fragmente biopsice recoltate de la 93 de cazuri consecutive examinate în cadrul Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca pe o perioadă de un an.
Toate lamele disponibile provenind din mucoasa antrală au fost evaluate de către un
anatomopatolog cu experiență. Biopsiile au fost gradate în conformitate cu parametrii recomandați în
sistemul Sydney actualizat. Pentru detectarea infecției cu Hp s-au utilizat două colorații histologice, și
anume Hematoxilină-Eozină și Giemsa. Adițional, am înregistrat prezența hiperplaziei foveolare (HF) și am
clasificat-o în 3 grade (absentă, ușoară sau marcată) pe baza aspectului vizual.
Tehnica morfometrică utilizată în acest studiu s-a bazat pe o metodă dezvoltată anterior pentru
evaluarea biopsiilor gastrice ale pacienților adulți.

Lamele originale care conțineau biopsiile pacienților examinați, recoltate din regiunea antrală au
fost digitalizate cu ajutorul unui scaner de lame (Pannoramic SCAN II, 3DHISTECH, Budapesta, Ungaria).
Ulterior, lamele scandate au fost vizualizate folosind software-ul Case Viewer (3DHISTECH, Budapesta,
Ungaria). Conform protocolului descris anterior la pacienți adulți, alți doi anatomopatologi, care nu
cunoșteau variabilele care vor fi analizate în studiu, au efectuat următoarele măsurători: grosimea totală a
mucoasei antrale, lungimea foveolară, lungimea structurilor glandulare, numărul de secțiuni glandulare
regăsite pe un câmp cu mărire de 40X, diametrul structurilor glandulare, precum și distanța dintre glande.
Media între cele două seturi de măsurători realizate independent de către cei doi anatomopatologi a fost
utilizată pentru analiză.
Rezultate și concluzii: Cercetarea de față demonstrează că HF nu este o modificare regăsită
doar în gastropatia de reflux, ci este, de asemenea, semnificativ asociată cu infecția cu Hp la pacienții
pediatrici. De asemenea, am observat o concordanță a evaluării HF prin cele 2 metode, semicantitativă și
cantitativă, HF evaluată semicantitativ asociindu-se cu o lungime mai mare a structurilor foveolare și
glandulare.
Pentru diagnosticul de rutină, este posibil să nu fie fezabil să se măsoare lungimile glandulare și
foveolare, Aparent, există o corespondență satisfăcătoare între analiza vizuală a HF și morfometrie. Astfel,
chiar dacă pentru diagnosticul de rutină măsurarea lungimilor glandulare și foveolare nu este fezabilă,
adăugarea HF ca și parametru histologic, evaluată pe baza unei scale vizuale, ar fi benefică pentru conduita
terapeutică.
La copii, infecția cu Hp determină o creștere a grosimii mucoasei antrale precum și a lungimii
structurilor glandulare, spre deosebire de pacienții adulți, unde gastrita atrofică cronică, descrisă prin
pierderea structurilor glandulare și subțierea mucoasei, este frecvent întâlnită ca urmare a infecției cronice
cu Hp. Totodată, la copiii infectați, grosimea mucoasei crește în funcție de densitatea bacteriană și de
intensitatea infiltratului inflamator cronic.
De remarcat că pentru cazurile la care s-a raportat atrofie, nu s-au obiectivat scăderea grosimii
mucoasei și a numărului de glande. Astfel, ar fi de ajutor să adăugăm de rutină indici morfometrici la
evaluarea noastră pentru stabilirea severității gastritei, în special la cazurile cu atrofie ușoară. Probabil o
adaptare a clasificării utilizate la adulți ar aduce beneficii în managementul infecției, adăugând parametri
care ar putea reprezenta factori de prognostic pentru evoluția bolii la copii.

Studiul 5. Analiza tiparelor de expresie ale mucinelor gastrice la copiii
infectați cu Helicobacter pylori
Ipoteza de lucru/Obiective: Există numeroase studii cu subiecți adulți care evaluează
expresia mucinelor gastrice la pacienții infectați cu Hp, stabilindu-se că există o interacțiune dinamică între
prezența bacteriei și răspunsul mucoasei gastrice, însă cercetarea efectuată la copii este limitată, iar autorii
studiilor raportează rezultate conflictuale. Premisele de cercetare au fost aspectele clinice și paraclinice
specifice ale infecției cu Hp la copii în comparație cu adulții, recunoscute în literatura de specialitate. Astfel,
scopul acestui studiu a fost de a evalua influența infecției cu Hp asupra expresiei mucinelor secretoare în
mucoasa antrală a pacienților copii.
Material și metodă: Acest studiu reprezintă o cercetare fundamentală realizat pe baza
fragmentelor biopsice recoltate din mucoasa antrală a 93 de cazuri consecutive de pacienți pediatrici, la
nivelul cărora am determinat expresia mucinelor gastrice.
Pentru analiza imunohistochimică a expresiei mucinelor gastrice, s-au utilizat anticorpi monoclonali
comerciali, ready-to-use, pentru MUC5AC, MUC6 și MUC2 (Leica Biosystems Inc, Buffalo Grove, IL). S-au
efectuat secțiuni cu grosimea de 4 µm care au fost colorate utilizând sistemul automatizat de
imunohistochimie Leica BOND MAX (Leica Biosystems Inc, Buffalo Grove, IL) conform specificațiilor de
utilizare recomandate de producător.
Cu ajutorul unui scaner de lame (PANORAMIC SCAN II, 3DHISTECH, Budapesta, Ungaria), biopsiile
antrale colorate imunohistochimic au fost digitalizate. Analiza colorațiilor imunohistochimice a fost
realizată utilizând software-ul Case Viewer (3DHISTECH, Budapesta, Ungaria) pentru vizualizare.

Unul dintre anatomopatologi a folosit o metodă semicantitativă pentru a evalua secțiunile colorate
imunohistochimic. Pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de mucine examinate, s-a atribuit un grad pentru
procentul de celule pozitive și un grad pentru intensitatea colorației; în cele din urmă, a fost calculat un
scor imunoreactiv (IRS), prin multiplicarea între cele 2 grade descrise, cu valori cuprinse între 0 și 12.
Alt anatomopatolog a folosit deconvoluția culorilor și profilarea pixelilor pentru analiza cantitativă
a secțiunilor colorate imunohistochimic. Pentru fiecare dintre cele 3 mucine analizate, cu ajutorul softwareului Case Viewer, au fost preluate câte 2 imagini la o mărire de 40x, una din regiunea superficială foveolară
și una din regiunea glandulară profundă a mucoasei antrale. În continuare, imaginile au fost procesate
digital cu ajutorul software-ului ImageJ și a plugin-ului IHC Profiler pentru ImageJ (NIH, Bethesda, MD),
pentru fiecare dintre mucinele examinate calculându-se un scor de densitate optică (ODS).
Rezultate și concluzii: În concluzie, studiul nostru susține parțial datele disponibile în
literatură provenite din cercetările pediatrice anterioare, dar indică, de asemenea, că există mici diferențe
între expresia mucinelor gastrice dependent de vârsta pacienților. Inconsistența expresiei mucinelor la
pacienții infectați cu Hp poate proveni din durata diferită de expunere la bacterie și acțiunile acesteia.
Am observat, într-un număr limitat de cazuri, că există expresie aberantă glandulară a MUC5AC,
expresie aberantă foveolară a MUC6 și expresie aberantă a MUC2 în epiteliul gastric, însă fără diferențe
semnificative între grupul Hp pozitiv și cel negativ. De asemenea, la pacienții Hp pozitivi, scorul ODS pentru
expresia MUC5AC în epiteliul superficial/foveolar este mai scăzut în comparație cu pacienții Hp negativi.
Pentru expresia MUC6, scorul IRS și scorul ODS nu au prezentat diferențe semnificative între pacienții Hp
pozitivi și pacienții Hp negativi.
Rezultatele noastre contrastează cu datele disponibile în literatură, privitoare la relația dintre
expresia mucinelor și prezența infiltratului inflamator: în studiul nostru nu am observat o relație
semnificativă între intensitatea expresiei MUC5AC și prezența inflamației. În schimb, scorurile ODS pentru
expresia MUC6 au fost semnificativ mai crescute în prezența infiltratului inflamator cronic.
La pacienții cu atrofie gastrică, atât scorul IRS, cât și scorul ODS pentru expresia MUC6 în epiteliul
glandular au fost semnificativ mai crescute, în timp ce scorurile IRS și ODS pentru expresia MUC5AC și
MUC2 au prezentat o tendință de creștere, însă fără a atinge semnificație statistică.
O atenție specială ar trebui acordată expresiei MUC2. De remarcat tendința unei expresii crescute a
MUC2, pentru toate cele 3 scoruri determinate, la pacienții infectați cu Hp. Expresia acestei mucine se poate
modifica chiar și înainte ca anatomopatologul să poată determina că pacienții au metaplazie intestinală cu
ajutorul colorațiilor histologice de rutină. Stabilirea unei relații între topografia și intensitatea expresiei,
leziunile asociate ale mucoasei și vârsta pacienților ar putea avea potențialul de a determina apariția
leziunilor premaligne gastrice.

Discuţii generale: model managerial
Necesitatea dezvoltării unor modele eficiente de abordare managerială a infecției a fost confirmată
de către toate studiile cuprinse în această cercetare. Astfel, am identificat mai multe domenii în care
organismele naționale abilitate trebuie să implementeze măsuri care să ducă la scăderea prevalenței
infecției cu Hp și odată cu aceasta a complicațiilor pe termen lung asociate infecției.
Frecvența crescută a infecției observată în studiul nostru, cu afectarea unui procent semnificativ de
pacienți pediatrici în primii 5 ani de viață impune abordarea unor strategii de prevenție a infecției axate în
principal pe educația pentru sănătate a populației cu privire la căile de transmitere și la regulile elementare
de igienă, care să limiteze răspândirea interpersonală a infecției. Totodată, este necesară intervenția asupra
factorilor de risc cunoscuți, precum condițiile precare de viață, accesul limitat la apa potabilă, statutul
socioeconomic redus.
Așa cum am observat și în studiul nostru, frecvența infecției este mai crescută în mediul rural,
justificând astfel necesitatea unor măsuri care să identifice nevoile comunității și să faciliteze accesul
acestor pacienți la serviciile medicale. În același timp, luând în considerare că prevalența infecției se
modifică de-a lungul timpului, trebuie demarate studii populaționale care să evalueze periodic trendurile
pe care infecția le înregistrează, atât în rândul adulților cât și în rândul copiilor, cu includerea subiecților
din diferite medii sociale, pentru a reflecta cât mai exact realitatea întâlnită la nivel comunitar.

Este recunoscută rata redusă de răspuns pentru chestionarele din domeniul medical, așa cum s-a
observat și în cercetarea de față. În situația în care aceste chestionare evaluează cunoașterea și modalitățile
de punere în practică a ghidurilor curente pentru anumite patologii, trebuie să găsim soluții pentru a crește
rata de răspuns, cu scopul de a evalua corect atitudinea medicilor în practica curentă. Sunt necesare
strategii naționale care să faciliteze diseminarea ghidurilor și implementarea corectă a acestora. Aceste
strategii trebuie să pună în prim-plan educația continuă a personalului medical și creșterea accesului la
metode de diagnostic și tratament de actualitate.
Privitor la metodele de diagnostic ale infecției în rândul populației pediatrice, cercetarea noastră a
identificat o corespondență bună între două metode de diagnostic interdependente, susținând astfel
aportul pozitiv pe care abordarea multidisciplinară o are în managementul pacienților. Se susține astfel o
abordare sistematică ce facilitează analiza infecției, contribuie la înțelegerea patogenezei bolii și oferă
feedback pentru promovarea colaborării dintre diferite specialități medicale. Totodată, am identificat
particularități morfologice care influențează diagnosticul infecției și care, de asemenea, au potențialul de a
fi folosite ca și markeri prognostici pentru evoluția leziunilor mucoasei gastrice.
Infecția cu Hp a fost inclusă de către Organizația Mondială a Sănătății în 2017 pe lista infecțiilor care
necesită dezvoltarea urgentă a unor noi antibiotice pentru tratament, datorită ratelor mari de rezistență la
Claritromicină. Astfel, cunoscându-se că eradicarea infecției este dependentă în principal de rezistența
bacteriei la antibioterapie, sunt necesare programe naționale care să supravegheze tiparele de rezistență
la antibioterapie și care să ducă la adaptarea tratamentului în funcție de acestea. Totodată, se impune
implementarea unor strategii care să ducă la conștientizarea importanței infecției și a complicațiilor sale
de către populație, precum și care să crească complianța pacienților la respectarea tratamentului.
Ar trebui acordată mai multă atenție ca testele diagnostice și recomandările terapeutice să fie
efectuate în concordanță cu particularitățile individuale ale pacientului, mai ales în cazul pacienților
pediatrici.
Este demonstrat că eradicarea infecției cu Hp aduce importante beneficii în sănătatea publică, fiind
cost-eficientă pentru prevenirea cancerului gastric mai ales în comunitățile în care există un risc crescut de
dezvoltare a acestei patologii maligne. În această situație este recomandat screeningul populațional al
infecției, urmat de tratamentul pacienților pozitivi.
Această cercetare promovează integrarea multidisciplinarității în managementul infecției cu Hp,
precum și adaptarea diagnosticului și tratamentului acestei patologii la tendințele mondiale actuale.
În concluzie, pentru controlul infecției cu Hp, este necesară implementarea unui program național
adresat managementului infecției, care să încerce să elimine toate barierele identificate și care să asigure
adoptarea celor mai bune practici clinice; aceste măsuri au potențialul de a reduce complicațiile pe termen
lung ale infecției cu Hp, cel mai important deziderat fiind scăderea prevalentei cancerului gastric.

Concluzii generale
1. Frecvența infecției cu Hp în rândul pacienților pediatrici examinați este una ridicată, asociind o creștere
progresivă odată cu vârsta.
2. Frecvența infecției nu respectă trendul descendent observat în ultimii ani la nivel mondial, prezentând
chiar o pantă ușor ascendentă, probabil datorită creșterii acurateții metodelor de diagnostic.
3. Chestionarul aplicat a evidențiat faptul că ghidurile internaționale curente pentru managementul
infecției cu Hp nu sunt respectate și cunoscute îndeajuns.
4. Această cercetare a identificat necesitatea implementării unor măsuri de diseminare a ghidurilor, care
să ducă la alegerea unor metode de diagnostic și tratament adecvate.
5. Este obligatoriu ca medicii să recunoască particularitățile managementului infecției și să adapteze aceste
ghiduri în funcție de vârsta pacienților, totodată ținând cont de faptul că România se situează într-o zonă
cu rezistentă crescută a Hp la antibiotice.
6. În condițiile realizării manoperei de către personal specializat, endoscopia digestivă superioară are o
contribuție valoroasă în diagnosticul infecției la pacienții pediatrici, cu o sensibilitate și specificitate
crescută.

7. În ciuda dezvoltării metodelor de diagnostic noninvazive, evaluarea histologică își păstrează utilitatea în
diagnosticul infecției cu Hp la copii.
8. La examinarea morfometrică prin analiza digitală a mucoasei gastrice antrale, am observat faptul că
pacienții pediatrici infectați cu Hp prezintă aspecte histologice particulare, precum hiperplazia foveolară.
9. Integrarea evaluării hiperplaziei foveolare în raportul final anatomopatologic ar putea aduce beneficii
pentru urmărirea pacientilor pediatrici.
10. Există particularități ale interacțiunii gazdă-patogen în funcție de durata expunerii la infecția cu Hp.
11. Mucinele gastrice au potențialul de a deveni markeri importanți pentru progresia și prognosticul bolii.
12. Analiza de rutină a expresiei mucinelor ar putea permite identificarea pacienților cu risc crescut de
dezvoltare a cancerului gastric.

Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei
Chiar dacă în ultimele decenii s-au făcut progrese semnificative în domeniul infecției cu Hp,
cercetarea a fost axată pe modele experimentale sau a avut ca subiecți pacienți adulți, studiile cu subiecți
pediatrici reprezentând o fracțiune infimă din cercetarea publicată. Totodată, datele epidemiologice
disponibile pentru teritoriul României sunt reduse, atât cu privire la populația adultă, dar mai ales în ceea
ce privește infecția cu Hp la copii; astfel, sunt indispensabile date recente pentru controlul infecției.
Drept urmare, originalitatea acestei lucrări rezidă în particularitățile populației studiate, cercetările
efectuate având o importanță majoră în înțelegerea patogenezei infecției cu Hp. Analiza pacienților
pediatrici conferă oportunitatea de a evalua etapele inițiale ale bolii precum și istoria naturală a infecției,
aspect imposibil în cazul pacienților adulți, unde analiza se desfășoară pe leziuni cronice. Alt dezavantaj
major al cercetării care implică pacienți adulți este că aceștia prezintă patologii asociate și medicație de
fond care influențează aspectul leziunilor gastrice.
Cercetarea de față include primul studiu care evaluează aderența medicilor din România la
recomandările Ghidurilor internaționale privind managementul infecției cu Hp și care relevă nevoia de
educație medicală continuă a personalului medical în domeniul infecției cu Hp. Rezultatele obținute prin
aplicarea chestionarului care evaluează managementul infecției cu Hp evidențiază o adevărată problemă
de sănătate publică. Subliniem astfel necesitatea implementării de programe care să asigure diseminarea,
înțelegerea și punerea adecvată în practică a ghidurilor curente.
În contrast cu studiile anterioare, cercetarea curentă evidențiază un bun acord între două metode de
diagnostic interdependente, respectiv endoscopia digestivă superioară și examenul histopatologic,
reiterând astfel importanța colaborării multidisciplinare, pentru a oferi un diagnostic și tratament
personalizat.
După cunoștințele noastre, aceasta este prima cercetare care efectuează o analiză morfometrică
bazată pe evaluarea de imagini digitale a mucoasei gastrice antrale pediatrice și oferă documentația
obiectivă morfometrică a parametrilor care descriu severitatea gastritei asociată infecției cu Hp, evaluați
de obicei prin scale analog vizuale, prin efectuarea unui set de măsurători obiective, atât în regiunea
superficială a mucoasei, cât și în regiunea glandulară profundă. În plus, prin evaluarea cantitativă, am
demonstrat că aspecte histologice precum hiperplazia foveolară sunt modificări caracteristice apărute ca
și consecință a infecției cu Hp la copii.
O altă contribuție inovativă a tezei derivă din analiza digitală a expresiei mucinelor gastrice. Pentru
prima dată în literatură, am evaluat expresia mucinelor într-o manieră cantitativă, prin stabilirea unor
scoruri de expresie imunohistochimică. În urma acestei analize, am reușit să identificăm noi potențiali
factori de prognostic și progresie a leziunilor gastrice determinate de infecția cu Hp, care, după validare, ar
avea o reală utilitate în practica clinică.
Toate aceste rezultate promițătoare deschid calea unor cercetări suplimentare focusate pe infecția
cu Hp la copii, cu potențialul de a aduce beneficii majore pentru managementul infecției cu Hp și al
cancerului gastric.
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INTRODUCTION
Helicobacter pylori (Hp) infection is the most common chronic infection in the world, both among
adults and children. The infection is acquired in childhood, with an increased risk of intra-familial
transmission and persists for the rest of life in the absence of adequate treatment. The prevalence of
infection is intensely variable in relation to age, geographical factors, socio-economic factors, being higher
in developing countries and lower in developed countries.
In Romania the population is infected mainly in childhood, but studies on the prevalence of infection
by age group are limited. As a result, premalignant lesions could develop early, with an increased
prevalence and the onset of gastric cancer at a young age; thus, the need for epidemiological, clinical and
paraclinical data is justified in order to be able to optimize the medical intervention and to adapt the
infection management according to the age and clinical and paraclinical particularities of the patients.
The present research aimed to identify factors that could lead to an optimization of the management
of the infection, both in short and long term, in order to prevent the development of gastric cancer.

PERSONAL CONTRIBUTION
Working hypothesis / Objectives
The premises of the present paper were represented by the recent advances in the study of the
pathogenesis of Hp infection, of the host-pathogen interaction, as well as of the bacterial virulence factors
that influence the disease progression. The vast majority of studies are conducted on adult patients, the
data available for pediatric patients being limited. The universal literature also recommends caution in
extrapolating the clinical and paraclinical features of Hp infection from adults to children. At the same time,
it is recognized that the onset of the gastric carcinogenesis cascade is dependent on the age of acquisition
of the infection and usually occurs in childhood.
The aim of this research was to establish the current epidemiological context in Romania and to
identify the characteristic aspects of the pediatric infection, with the intention of discovering new markers
of progression and prognosis that could bring benefits in disease management, both for children and adults.

General methodology
The studies included in this paper were retrospective, analytical, observational studies. except for
study 2, based on a questionnaire, which was a cross-sectional study and study 5 which was conducted as
fundamental research.
This research follows the Helsinki Declaration of 1975, revised in 2000. The research protocol was
approved by the Ethics Commission of the "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy.

Study 1. Epidemiological aspects of the addressability of the pediatric
population with Helicobacter pylori infection in a public health care
unit with beds in the public system
Working hypothesis / Objectives: The premises of this study were represented by the
existence of limited epidemiological data on Hp infection in our country, both in adults, where published
studies usually include patients from a single geographical region, as well as for the pediatric population,
for which no current data are available. At the same time, the epidemiological aspects of the infection vary
with age, presenting significant differences between adults and children. Thus, the aim of the present study
was to evaluate the epidemiological peculiarities of Hp infection among children in the North-Western
region of Romania.
Material and method: A retrospective, observational and descriptive study was performed
which included consecutive cases, subjected to upper digestive endoscopy (EDS) with the collection of
gastric biopsies at the Emergency Clinical Hospital for Children Cluj, between 01.01.2000-31.12.2015.
A total of 6873 pediatric patients were considered eligible for the final analysis, of which 1683
patients were Hp positive.
The biopsy fragments obtained after endoscopy were processed and interpreted in the Pathology
Department of the Emergency Clinical Hospital for Children.
Variables such as age, sex, environment of origin and histological parameters such as type of
gastritis, the presence of atrophy and metaplasia were recorded.
Results and conclusions: The present study highlighted a tendency in the increasement of the
frequency of infection in recent years, in children from Northwestern Romania, while the incidence and
prevalence of infection are gradually increasing with age. Additionally, we observed two frequency peaks
of infection, at 7 and 11 years, when children change the community.
Additional prospective research is needed, extended to all regions of the country, to establish the
real prevalence of infection in Romania, in favor of adequate management of Hp infection, both for pediatric
and adult patients.
Further research is also requested to evaluate the relationship between the prevalence of infection
and the infant's type of diet as well as the mother's infectious status.

Study 2. Study on physicians' adherence to the recommendations of the
current Helicobacter pylori infection management guidelines
Working hypothesis / Objectives: Since the implementation of the latest edition of the
Consensus formulated by the European Study Group of Hp, we have not identified any research to evaluate
the current approach of Romanian doctors on methods of diagnosis and treatment of Hp infection, which
is the premise of our study. The aim of this study was to assess the knowledge of Romanian doctors involved
in the management of Hp infection on current diagnostic and treatment recommendations and to examine
how this knowledge is translated into practice and how it influences the management of infection.
Material and method: The research was conducted as a questionnaire-based survey. We
developed the questionnaire based on a study on Hp infection, conducted in 2008. The questionnaire was
translated, adapted into Romanian according to the latest infection management guide available, pilot
tested and validated. Based on the application of the questionnaire, we conducted a cross-sectional study.
The questionnaire included a number of 10 questions regarding Hp infection: routes of transmission,
screening practices, diagnostic methods, eradication policies, decisions on how to approach patients in
whom first-line treatment fails. Additionally, demographic information was collected regarding the sex of
the respondents, years of clinical experience, specialty, as well as methods by which the subjects inform
themselves about Hp infection.
Closed questions were used, and the answer to each question was considered mandatory.
An electronic version of the questionnaire was made using the Eu Survey platform. The distribution
of the questionnaire was done online.
Results and conclusions: The correct use of guidelines for infection management aims to
control and prevent long-term complications, thus contributing to increasing the quality of medical care
and promoting patient well-being. This study identified a low level of knowledge of respondents regarding
the pathologies caused by Hp infection that require investigation and treatment of the patient as well as
the optimal diagnostic methods recommended by current guidelines.
It should be noted that less than 50% of respondents always prescribe treatment to eradicate the
infection and that over 75% of them choose first-line treatment regimens that include Clarithromycin,
despite the fact that in Romania it is considered that Hp has a high resistance to this antibiotic.
Moreover, less than 50% of the respondents consider a treatment duration of more than 14 days to
be adequate and check the eradication of the infection for each patient.
Thus, in Romania, a country with an increased prevalence of Hp infection and therefore a higher risk
of complications associated with it, the most important of which is the occurrence of gastric cancer, it is
mandatory to develop a national strategy to ensure the implementation of these guidelines in order to
increase the adherence of the medical staff involved. We also have to pay special attention to the particular
public health problems identified in our country as well as to the financial challenges.

Study 3. Analysis of the correspondence between endoscopic
examination and histological evaluation in Helicobacter pylori
gastritis in children
Working hypothesis / Objectives: The premises of this study were represented by the
conflicting data existing in the literature on the correspondence between endoscopic and histological
changes encountered especially in pediatric patients with Hp infection. The aim of our study was to
evaluate the characteristic endoscopic and histological changes encountered in Hp-infected children and
to analyze the association between the lesions identified by the two examination methods.
Material and method: A retrospective, observational and descriptive study was performed in
which we analyzed samples from consecutive cases of pediatric patients, over a period of 5 years.
The following endoscopic aspects found in the stomach and duodenum were recorded: normal
appearance, hyperemia, edema, erosions, nodular and paving stone appearance, reflux.

All available slides, stained with Hematoxylin-Eosin and Giemsa to assess the presence of Hp
infection, were reviewed by the same pathologist, and gastric biopsies were graded according to the
updated Sidney system, with the following elements recorded: Hp colonization, chronic inflammation,
activity, atrophy and the presence of metaplasia. In addition, the presence of lymphoid follicles and
erosions were recorded.
Results and conclusions: The results of this study demonstrate a good agreement between
endoscopic and histological methods for the evaluation of Hp gastritis in children, but still maintain a high
discrepancy rate between the two methods, probably because Hp infection may be present in a mucosa
gastric with a normal endoscopic appearance.
According to the Spearman correlation coefficient, there is a moderately strong direct correlation
between endoscopic and histological changes, the endoscopic examination having a sensitivity of 76.9%
and a specificity of 78.3% compared to the histopathological examination for the detection of Hp infection,
still considered as "Gold standard".
The study did not detect any clinical signs and symptoms specific to Hp infection in children.
The nodular appearance of the antral mucosa detected on endoscopy has an increased ability to
predict Hp infection and is usually associated with higher degrees of mucosal inflammation. In addition,
microscopic identification of lymphoid follicles is associated both qualitatively and quantitatively with the
presence of Hp, as well as with the degrees of acute and chronic inflammation.
We also found that the predominant topographic pattern in infected children from our study was
pangastritis, contrasting with most of the data available in the literature. It should be noted that over 75%
of Hp-positive patients presented only chronic inflammatory infiltrate, acute inflammation with signs of
activity being a histological change rarely found in pediatric patients, this being one of the reasons why it
is recommended to interpret the lesions according to patients' age.
The degree of bacterial colonization positively influenced the intensity of congestion and edema of
the gastric mucosa, the intensity of acute and chronic inflammatory infiltrate, as well as the signs of activity
observed in the gastric mucosa.
The present study reinforces the fact that invasive methods remain the "gold standard" for
diagnosing Hp infection in children. The accuracy of the diagnosis established with the help of endoscopy
and histological examination can be increased by following the recommendations of the current
international guidelines.

Study 4. Morphometric analysis of the gastric mucosa in pediatric
patients and its implications in the diagnosis of Helicobacter pylori
infection
Working hypothesis / Objectives: Although in the literature there are several studies on
the morphometry of the normal gastric mucosa of the adult and the gastric mucosa of adult patients with
Hp infection, the data available for the pediatric population are minimal. The premises of this study were
represented by the limited information we found in the literature regarding the morphometric analysis of
the gastric mucosa of children, both for the normal variant and for the pediatric gastric mucosa infected
with Hp. The aim of this study was to characterize the changes in the gastric mucosa associated with Hp
infection in children using morphometric technique, considering that pediatric patients have different
clinical and paraclinical characteristics than those found in adult patients.
Material and method: We performed a retrospective, observational and descriptive study,
which analyzed biopsy fragments collected from 93 consecutive cases examined at the Emergency Clinical
Hospital for Children in Cluj-Napoca for a period of one year.
All available slides from the antral mucosa were evaluated by an experienced pathologist. Biopsies
were graded according to the parameters recommended in the updated Sydney system. Two histological
stains were used to detect Hp infection, namely Hematoxylin-Eosin and Giemsa. Additionally, we recorded
the presence of foveolar hyperplasia (HF) and classified it into 3 degrees (absent, mild or marked) based
on visual appearance.

The morphometric technique used in this study was based on a previously developed method for
the evaluation of gastric biopsies of adult patients.
The original slides containing the biopsies of the examined patients, collected from the antral region
were digitized using a slide scanner (Pannoramic SCAN II, 3DHISTECH, Budapest, Hungary). Subsequently,
the scanned slides were visualized using the Case Viewer software (3DHISTECH, Budapest, Hungary).
According to the protocol described in adult patients, two other pathologists, who did not know the
variables to be analyzed in the study, performed the following measurements: total thickness of the antral
mucosa, foveolar length, length of glandular structures, number of glandular sections found in a field with
40X magnification, the diameter of the glandular structures, as well as the distance between the glands. The
mean between the two sets of measurements performed independently by the two pathologists was used
for analysis.
Results and conclusions: The present research demonstrates that HF is not only a change
found in reflux gastropathy, but is also significantly associated with Hp infection in pediatric patients. We
also observed a concordance of HF assessment by the 2 methods, semiquantitative and quantitative, HF
assessed semiquantitatively being associated with a longer length of foveolar and glandular structures.
For routine diagnosis, it may not be feasible to measure glandular and foveolar lengths. Apparently,
there is a satisfactory correspondence between visual analysis of HF and morphometry. Thus, even if for
the routine diagnosis the measurement of glandular and foveolar lengths is not manageable, the addition
of HF as a histological parameter, evaluated on the basis of a visual scale, would be beneficial for the
therapeutic conduct.
In children, Hp infection causes an increase in the thickness of the antral mucosa as well as in the
length of glandular structures, unlike adult patients, where chronic atrophic gastritis, described by loss of
glandular structures and thinning of the mucosa, is common due to chronic Hp infection. At the same time,
in infected children, the thickness of the mucosa increases depending on the bacterial density and the
intensity of the chronic inflammatory infiltrate.
It should be noted that for the cases in which atrophy was reported, the decrease of the mucosal
thickness and the number of glands were not objectified. Thus, it would be helpful to routinely add
morphometric indices to our assessment to determine the severity of gastritis, especially in cases of mild
atrophy. Probably an adaptation of the classification used in adults would bring benefits in the management
of the infection, adding parameters that could represent prognostic factors for the evolution of the disease
in children.

Study 5. Analysis of gastric mucin expression patterns in children
infected with Helicobacter pylori
Working hypothesis / Objectives: There are numerous studies with adult subjects that
evaluate the expression of gastric mucins in patients infected with Hp, establishing that there is a dynamic
interaction between the presence of bacteria and the response of the gastric mucosa, but research in
children is limited and the authors report conflicting results. The research premises were the specific
clinical and paraclinical aspects of Hp infection in children compared to adults, recognized in the literature.
Thus, the aim of this study was to evaluate the influence of Hp infection on the expression of secretory
mucins in the antral mucosa of pediatric patients.
Material and method: This study is a fundamental research based on biopsy fragments
collected from the antral mucosa of 93 consecutive cases of pediatric patients, in which we determined the
expression of gastric mucins.
For immunohistochemical analysis of gastric mucin expression, ready-to-use commercial
monoclonal antibodies were used for MUC5AC, MUC6 and MUC2 (Leica Biosystems Inc, Buffalo Grove, IL).
Sections with a thickness of 4 µm were stained using the automated Leica BOND MAX
immunohistochemistry system (Leica Biosystems Inc, Buffalo Grove, IL) according to the manufacturer's
recommended specifications.

Using a slide scanner (PANORAMIC SCAN II, 3DHISTECH, Budapest, Hungary),
immunohistochemically stained antral biopsies were digitized. Immunohistochemical staining analysis
was performed using Case Viewer software (3DHISTECH, Budapest, Hungary) for visualization.
One pathologist used a semiquantitative method to evaluate the immunohistochemically stained
sections. For each of the 3 types of mucins examined, a grade was assigned for the percentage of positive
cells and a grade for the intensity of the staining; Finally, an immunoreactive score (IRS) was calculated by
multiplying between the 2 degrees described, with values between 0 and 12.
Another pathologist used color deconvolution and pixel profiling for quantitative analysis of
immunohistochemically stained sections. For each of the 3 mucins analyzed, with the help of Case Viewer
software, 2 images were taken at a magnification of 40x, one from the superficial foveolar region and one
from the deep glandular region of the antral mucosa. Next, the images were digitally processed using ImageJ
software and the IHC Profiler plugin for ImageJ (NIH, Bethesda, MD), for each of the examined mucins
calculating an optical density score (ODS).
Results and conclusions: Our study partially supports the data available in the literature from
previous pediatric research, but also indicates that there are small differences between the expression of
gastric mucins depending on the age of the patients. Inconsistency in mucin expression in Hp-infected
patients may be due to the different duration of exposure to the bacterium and its actions.
We observed, in a limited number of cases, that there is glandular aberrant expression of MUC5AC,
foveolar aberrant expression of MUC6 and aberrant expression of MUC2 in the gastric epithelium, but
without significant differences between the positive and negative Hp groups. Also, in Hp-positive patients,
the ODS score for MUC5AC expression in the superficial / foveolar epithelium was lower compared to Hpnegative patients. For MUC6 expression, the IRS score and the ODS score showed no significant differences
between Hp-positive and Hp-negative patients.
Our results contrast with the data available in the literature regarding the relationship between
mucin expression and the presence of inflammatory infiltrate: in our study we did not observe a significant
relationship between the intensity of MUC5AC expression and the presence of inflammation. In contrast,
ODS scores for MUC6 expression were significantly higher in the presence of chronic inflammatory
infiltrate.
In patients with gastric atrophy, both the IRS score and the ODS score for MUC6 expression in the
glandular epithelium were significantly higher, while the IRS and ODS scores for MUC5AC and MUC2
expression showed an upward trend, but without reaching statistical significance.
Special attention should be paid to the expression MUC2. The tendency of an increased expression
of MUC2, for all 3 determined scores, in patients infected with Hp should be noted. The expression of this
mucin may change even before the pathologist can determine that patients have intestinal metaplasia with
routine histological staining. Establishing a relationship between topography and expression intensity,
associated mucosal lesions, and patients' age could have the potential to determine the moment of
appearance of premalignant gastric lesions.

General discussions
The need to develop effective models of managerial approach to infection has been confirmed by all
the studies performed in this research. Thus, we identified several areas in which the competent national
bodies need to implement measures to reduce the prevalence of Hp infection and subsequently the longterm complications associated with the infection.
The increased frequency of infection observed in our study, affecting a significant percentage of
pediatric patients in the first 5 years of life requires infection prevention strategies focused mainly on
health education of the population on transmission routes and basic hygiene rules, which limit the
interpersonal spread of the infection. At the same time, it is necessary to intervene on known risk factors,
such as poor living conditions, limited access to drinking water, low socio-economic status.
As we observed in our study, the frequency of infection is higher in rural areas, thus justifying the
need for measures to identify the needs of the community and facilitate the access of these patients to
medical services. At the same time, taking into account that the prevalence of the infection changes over

time, population-based studies should be initiated to periodically assess the trends in the infection, both
among adults and children, including subjects from different social backgrounds, to reflect as accurately as
possible the reality encountered at community level.
The low response rate for medical questionnaires is recognized, as observed in the present research.
As these questionnaires assess the knowledge and ways to implement current guidelines for certain
pathologies, we need to find solutions to increase the response rate, in order to properly assess the attitude
of physicians in current practice. National strategies are needed to facilitate the dissemination of guidelines
and their proper implementation. These strategies must focus on the continuing education of medical staff
and increasing access to topical methods of diagnosis and treatment.
Regarding the diagnostic methods of the infection among the pediatric population, our research
identified a good correspondence between two interdependent diagnostic methods, thus supporting the
positive contribution that the multidisciplinary approach has in patient management. This supports a
systematic approach that facilitates the analysis of infection, contributes to the understanding of the
pathogenesis of the disease and provides feedback to promote collaboration between different medical
specialties. At the same time, we identified morphological features that influence the diagnosis of infection
and also have the potential to be used as prognostic markers for the evolution of gastric mucosa lesions.
Hp infection was included in 2017 by the World Health Organization on the list of infections that
require urgent development of new antibiotics for treatment, due to high rates of Clarithromycin
resistance. Thus, knowing that the eradication of the infection is mainly dependent on the resistance of the
bacterium to antibiotic therapy, national programs are needed to monitor the patterns of antibiotic
resistance, that will lead to the adaptation of the treatment accordingly. At the same time, it is necessary to
implement strategies that increase the awareness of the importance of the infection and its complications
by the population, as well as the patients' compliance to treatment.
More attention should be paid to diagnostic tests and therapeutic recommendations in accordance
with the individual particularities of the patient, especially in pediatric patients.
It is shown that eradicating Hp infection brings important benefits to public health, being costeffective for the prevention of gastric cancer, especially in communities where there is an increased risk of
developing this malignancy. In this situation, population screening for the infection is recommended,
followed by treatment of positive patients.
This research promotes the integration of multidisciplinarity in the management of Hp infection, as
well as the adaptation of the diagnosis and treatment of this pathology to current world trends.
In conclusion, for the control of Hp infection, it is necessary to implement a national program for
infection management, which seeks to eliminate all identified barriers and to ensure the adoption of best
clinical practices; these measures have the potential to reduce the long-term complications of Hp infection,
the most important goal being to reduce the prevalence of gastric cancer.

General conclusions
1. The frequency of Hp infection among the examined pediatric patients is high, associated with a
progressive increase with age.
2. The frequency of infection does not follow the downward trend observed in recent years worldwide,
even showing a slightly upward trend, probably due to increasing accuracy of diagnostic methods.
3. The applied questionnaire highlighted that the current international guidelines for the management of
Hp infection are not sufficiently known and respected.
4. This research identified the need for adequate measures to disseminate the guidelines, that could lead to
improved diagnostic and treatment methods.
5. It is mandatory for doctors to recognize the peculiarities of infection management and to adapt these
guidelines according to the age of patients, while taking into account the fact that Romania is located in an
area with high resistance of Hp to antibiotics.
6. When performed by specialized personnel, upper digestive endoscopy has a valuable contribution in the
diagnosis of infection in pediatric patients, with increased sensitivity and specificity.

7. Despite the development of noninvasive diagnostic methods, histological evaluation remains useful in
the diagnosis of Hp infection in children.
8. On morphometric examination by digital analysis of the antral gastric mucosa, we observed that pediatric
patients infected with Hp have particular histological aspects, such as foveolar hyperplasia.
9. The integration of foveolar hyperplasia evaluation in the final anatomopathological report could bring
benefits for the follow-up of pediatric patients.
10. There are particular features of the host-pathogen interaction depending on the duration of exposure
to Hp infection.
11. Gastric mucins have the potential to become important markers for disease progression and prognosis.
12. Routine analysis of mucin expression could identify patients at high risk of developing gastric cancer.

Originality and innovative contributions of the thesis
Although significant progress has been made in the field of Hp infection in recent decades, research
has focused on experimental models or had adult patients as subjects, with studies in pediatric subjects
accounting for a tiny fraction of published research. At the same time, the epidemiological data available
for Romania are reduced, both regarding the adult population, but especially regarding the Hp infection in
children; thus, recent data are indispensable for infection control.
As a result, the originality of this paper lies in the particularities of the studied population, the
research conducted having a major importance in understanding the pathogenesis of Hp infection. The
analysis of pediatric patients provides the opportunity to assess the initial stages of the disease as well as
the natural history of the infection, which is impossible in adult patients, where the analysis is performed
on chronic lesions. Another major disadvantage of research involving adult patients is that they have
associated pathologies and underlying medication that influence the appearance of gastric lesions.
The present research includes the first study that evaluates the adherence of Romanian doctors to
the recommendations of the International Guidelines on the management of Hp infection and which reveals
the need for continuous medical education of the medical staff in the field of Hp infection. The results
obtained by applying the questionnaire highlight a real public health problem. We thus emphasize the need
to implement programs to ensure the proper dissemination, understanding and implementation of current
guidelines.
In contrast to previous studies, the current research highlights a good agreement between two
interdependent diagnostic methods, namely upper digestive endoscopy and histopathological examination,
thus reiterating the importance of multidisciplinary collaboration to provide a personalized diagnosis and
treatment.
To our knowledge, this is the first research to perform a morphometric analysis based on digital
imaging of the pediatric antral gastric mucosa and provide objective morphometric documentation of
parameters describing the severity of gastritis associated with Hp infection, usually assessed by visual
analog scales, by performing a set of objective measurements, both in the superficial region of the mucosa
and in the deep glandular region. In addition, by quantitative evaluation, we demonstrated that histological
aspects such as foveolar hyperplasia are characteristic changes that occur as a consequence of Hp infection
in children.
Another innovative contribution of the thesis derives from the digital analysis of the expression of
gastric mucins. For the first time in the literature, we evaluated mucin expression in a quantitative manner,
by establishing immunohistochemical expression scores. Following this analysis, we were able to identify
new potential prognostic and progression factors of gastric lesions caused by Hp infection, which, after
validation, would be of real use in clinical practice.
All of these promising results pave the way for further research focused on Hp infection in children,
with the potential to bring major benefits to the management of Hp infection and gastric cancer.

