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Kunskapen om Helicobacter pylori-infektion har sedan upp-
täckten i början av 1980-talet ökat markant. Infektionen upp-
skattas drabba ungefär hälften av jordens befolkning [1]. Om-
kring 10 procent av dem som infekteras utvecklar peptisk
ulkussjukdom [2] och ungefär 1 procent utvecklar ventrikel-
cancer [3]. Infektionen är mycket vanlig i tredje världen men
i avtagande i västvärlden [4]. 

Aktuell forskning visar att infektionen framför allt förvär-
vas tidigt i barndomen, varför infektion med Helicobacter py-
lori (Hp) även bör betraktas som en barnsjukdom. Svenska
studier har visat att infektionen är särskilt vanlig hos barn till
utomnordiska föräldrar men mindre vanlig bland barn till
svenskfödda föräldrar [5, 6]. Då återkommande buksmärtor
är ett vanligt symtom hos barn är det inte ovanligt att man
även finner Hp-infektion hos dessa barn. Ett säkert orsaks-
samband mellan infektion med Hp och återkommande buk-
smärtor hos barn har däremot hittills inte kunnat påvisas, för-
utom när peptisk ulkussjukdom föreligger, vilket är ovanligt
hos barn. 

Riktlinjer för omhändertagande av vuxna patienter finns
sedan flera år tillbaka genom den s k Maastricht consensus
[7]. Däremot har inga riktlinjer tidigare förelegat för utred-
ning och behandling av barn. Delvis beror detta på för få och
för ofullständiga kliniska studier av barn men också på skill-
nader i prevalens och behandlingstraditioner mellan olika
länder. Liksom vid många andra sjukdomstillstånd hos barn
baseras praxis på studier av vuxna. 

För att förbättra samarbetet och öka möjligheten till ge-
mensamma studier på barn i Europa, tillsattes 1996 en euro-
peisk arbetsgrupp i regi av ESPGHAN (European society for
paediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition) och
EHPSG (European Helicobacter pylori study group). Grup-
pen består av barngastroenterologer, mikrobiologer och epi-
demiologer från Europa, USA och Australien. Vid ett möte i
Budapest 1998 formulerades riktlinjer för utredning och om-
händertagande av barn med Helicobacter pylori-infektion.
Dessa riktlinjer har nu publicerats som en konsensusrapport
[8]. Riktlinjerna har även antagits av den reviderade Maas-
tricht II-konferensen i september år 2000 [9]. Även en aktu-
ell nordamerikansk konsensusrapport avseende Hp-infektion
hos barn står i samklang med den europeiska konsensusrap-
porten [10].

I den europeiska arbetsgruppen eftersträvades först kon-

sensus i grundläggande frågor. Därefter framlades förslag till
ett antal slutsatser som diskuterades grundligt. Till sist ge-
nomfördes en omröstning för varje slutsats. Gruppen kom att
enas om sju olika slutsatser (Fakta 1) där I–IV handlade om
indikationer för utredning av barn med Helicobacter pylori-
infektion och V–VII om betydelsen av icke-invasiv diagnos-
tik i klinisk praxis. 

Gruppen enades om att Hp-infektion orsakar kronisk gas-
trit och är förknippad med duodenalsår hos barn. Utplåning av
Hp-infektionen leder till läkning av kronisk gastrit samt till
långtidsläkning av duodenalulkussjukdomen. Hos barn finns
ännu så länge inga bevis för ett orsakssamband mellan Heli-
cobacter pylori-associerad gastrit och buksmärtor eller dys-
pepsi. Däremot föreligger ett sådant samband vid gastriska
sår eller duodenalsår. 

Inte självklart undersöka barn för Helicobacter pylori 
För infekterade barn med buksmärtor och gastrit/nodulär hy-
perplasi i antrum har behandling av infektionen inte visat sig
ge någon lindring av symtomen. Däremot får barnet lindring
när ulkus föreligger. Därför är screening av barn med dyspep-
tiska symtom med icke-invasiva test inte indicerad eftersom
det är få barn som har Hp-orsakat ulkus. Således bör barn en-
dast undersökas för Helicobacter pylori när deras symtom
(Tabell I) tyder på organisk sjukdom och är tillräckligt svåra
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för att rättfärdiga riskerna med behandling (t ex biverkningar
och resistensutveckling). Med andra ord, om man inte avser
att behandla barnet eller vet vad man skall göra av ett positivt
undersökningsresultat skall man heller inte ta något prov.

Övre endoskopi med biopsitagning är den rekommendera-
de undersökningsmetoden när det gäller barn med gastroin-
testinala symtom tydande på organisk sjukdom (såsom esofa-
git, peptiskt sår, celiaki – om inte tunntarmsbiopsi utförs pri-
märt). Om Helicobacter pylori påvisas vid endoskopi bör be-
handling erbjudas patienten och svar på behandling kontrol-
leras med ett pålitligt icke-invasivt test. Gruppen ansåg att se-
rologiska test inte ger pålitliga resultat hos barn. 13C-urea
utandningstest (UBT) däremot är mycket pålitligt för äldre
barn, men behöver utvärderas ytterligare för yngre barn, sär-
skilt för dem som är yngre än två år. 

För närvarande finns inte tillräckliga data för att ge rekom-
mendationer om behandling av Hp-infektion hos barn, varför
detta inte berördes. En aktuell sammanställning av hittills
publicerade behandlingsstudier på barn [11] bekräftar att det
inte finns tillräckligt med data. Flertalet barngastroenterolo-
ger i länder, där vismut inte är registrerat, använder sig dock
av en protonpumpshämmare och två antibiotika (amoxicillin
och claritromycin/metronidazol) i 7–14 dagar. Denna be-
handlingsstrategi rekommenderades även i den nordameri-
kanska konsensusrapporten [10]. 

I Figur 1 visas ett föreslaget flödesdiagram som baserar sig
på den europeiska konsensusrapporten. 

Det som kan uppfattas som kontroversiellt i rapporten är
att barn med buksmärtor inte skall undersökas t ex med sero-
logi avseende Helicobacter pylori om inte endoskopi plane-
ras, men om man finner bakterien i samband med endosko-
pisk undersökning skall behandling erbjudas. Detta kan fram-
stå som motsägelsefullt men motiveras på följande sätt. En
undersökning av eventuell förekomst av Helicobacter pylori
ger ingen ledning för diagnostik och behandling av barn med
buksmärtor eftersom man inte entydigt kunnat visa ett klart
orsakssamband mellan Hp-infektion och återkommande buk-
smärtor. Dessutom har de flesta barn med Hp-infektion inga
symtom alls. Om man endast har förekomst av Helicobacter
pylori som indikation för endoskopi föreligger stor risk att un-
derdiagnostisera andra sjukdomar i mag–tarmkanalen. För att
klarlägga ett eventuellt orsakssamband mellan Hp-infektion
och återkommande buksmärtor krävs kontrollerade, rando-
miserade behandlingsstudier. 

Behandling kan rättfärdigas
Rekommendationen att behandla en vid endoskopi påvisad
infektion grundar sig på att det finns 10–15 procents livstids-
risk för utveckling av svårare organisk sjukdom (peptisk
ulkussjukdom). Dock kan inte risken för den enskilda patien-
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❙ ❙ Fakta 1

Europeisk konsensus 
för barn med Helicobacter pylori-infektion

I. Hos barn finns ingen specifik klinisk bild vid H pylori-infektion,
varför icke-invasiva test för påvisande av H pylori inte rekom-
menderas som screening av barn med dyspeptiska symtom.
II. Screeningundersökning av barn avseende H pylori bör endast
göras när symtom är tillräckligt svåra för att rättfärdiga riskerna
med behandling.
III. Endoskopi är den lämpligaste metoden att undersöka barn
med övre gastrointestinala symtom tydande på organisk sjuk-
dom, t ex laktosintolerans, celiaki, förstoppning samt lever- och
gallvägssjukdom, efter det att andra orsaker har uteslutits med
icke-invasiva metoder.
IV. Om H pylori påvisas i samband med endoskopi bör behand-
ling erbjudas patienten.
V. Serologiska test (ELISA, immunoblot), särskilt snabbtest, är
inte lika pålitliga hos barn som hos vuxna.
VI. 13C-urea utandningstest (UBT) är det pålitligaste diagnostiska
testet hos barn.
VII. Behandlingsresultatet hos barn behandlade mot H pylori-in-
fektion bör kontrolleras med ett pålitligt icke-invasivt test.

Tabell I. Exempel på symtom hos barn med återkommande
buksmärtor som bör föranleda vidare utredning med endoskopi.

Nattliga smärtor
Kräkningar
Hematemes
Dålig viktuppgång/viktnedgång
Anorexi
Anemi eller andra tecken på malabsorption
Stark oro hos barn eller förälder
Föräldrar eller syskon som haft ulkus eller ventrikelcancer

Figur 1. Föreslagen behandlingsstrategi för barn med övre buk-
besvär där endoskopi är indicerad och med Helicobacter pylori-
infektion. Prickad pil innebär att konsensus saknas i frågan om
hur barn, som blivit asymtomatiska efter behandlingen men
fortfarande är positiva vid kontroll, skall handläggas (modifie-
rad efter [8]).

Barn med symptom på organisk genes

Endoskopi Andra diagnoser,
t ex esofagit

Gastrisk eller
duodenalsår

Inget sår

Hp- Hp+ Hp+ Hp-

Vidare utredning en-
ligt klinisk indikation

Behandling
Vidare utredning en-
ligt klinisk indikation

Kontrollera eradikering med 13C-UBT ti-
digast 4 veckor efter behandling

13C-UBT+ 13C-UBT–

Symptom Inga symptom Symptom Inga symptom

Tidigare sår Inga tidigare sår Vidare utredning en-
ligt klinisk indikation

Endoskopi med odling
och resitensbestämning

Ingen behandling

Inga symptom

Uppföljning2:a behandling bero-
ende på resistenssvar



ten bedömas. Vidare gäller att om barnets symtom är så svå-
ra att endoskopi är motiverad så anser gruppen att den måttli-
ga risken med behandlingen är rättfärdigad även om det sak-
nas vetenskaplig dokumentation för att symtomen beror på
den påvisade gastriten. Ytterligare anledning att behandla en
vid endoskopi påvisad Hp-infektion är den oro som vetskapen
om infektionen kan skapa hos föräldrar och barn.

Validering av kommersiella serologiska test för barn kan
komma att visa om testen är värdefulla för klinisk diagnostik
och för epidemiologiska studier. Validering pågår även för
antigentest av avföring, och vissa studier tyder på att dessa
test även är lämpliga att använda på barn [12], och kanske
kommer de att kunna ersätta UBT för barn som inte kan med-
verka vid denna typ av undersökning.

Konklusion
Den europeiska arbetsgruppen för helicobacter pylori-infek-
tion hos barn anser att icke-invasiv screening av barn med
återkommande buksmärtor för att påvisa Helicobacter pylori
inte bör ske. Inget samband har påvisats mellan Hp-infektion
och återkommande buksmärtor. Vid tillräckligt allvarliga
symtom som tyder på organisk sjukdom bör barnet remitteras
för endoskopisk undersökning. Om Helicobacter pylori påvi-
sas vid endoskopi bör infektionen däremot behandlas.
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