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REZUMAT
Obiective. Prezenta lucrare îşi propune să evalueze eficienţa Rifaximinei-α în diareea acută infecţioasă.
Materiale şi metode. Trecere în revistă a articolelor şi studiilor publicate în ultimii ani.
Rezultate. Rifaximina-α este un antibiotic neresorbabil, bactericid şi cu spectru larg, recomandat în sindroamele diareice acute infecţioase noninvazive.
Discuţii şi concluzii. Lipsa absorbţiei intestinale, efectul minim asupra florei colonice şi lipsa interacţiunilor
medicamentoase conferă Rifaximinei-α un excelent profil de siguranţă. Prin spectrul ei larg şi prin concentraţiile sale înalte la nivel intestinal, Rifaximina-α reprezintă o opţiune eficientă şi sigură în tratamentul diareei
acute infecţioase noninvazive, inclusiv în tratamentul şi profilaxia diareei călătorilor. Este nevoie de studii
suplimentare mai ample pentru a evalua eficienţa sa în tratamentul infecţiilor recurente cu Clostridium difficile.
Cuvinte cheie: Rifaximina-α, neresorbabil din tubul digestiv, bactericid, spectru larg,
tratamentul diareei acute infecţioase noninvazive

ABSTRACT
Objectives. In the present study we wanted to evaluate the efficiency of Rifaximin-α on acute infectious diarrhea.
Materials and methods. We revised the literature, as well as the studies which have been published within
recent years.
Discussions and conclusions. Rifaximin-α is an nonabsorbable antibiotic, bactericid, with a wide spectrum
of action. It is recommended in acute diarrheic syndromes without invasive mechanism. Its properties (lack
of intestinal absorbtion, minimal effect on colonic flora and no medication interactions) confer Rifaximin-α an
excellent safety profile. Taking into account its wide spectrum of action and its high intestinal concentrations,
it is considered an efficient and safe option in the treatment of acute infectious noninvasive diarrhea, as well
as in the treatment and the prophilaxy of traveller´s diarrhea. Further more ample studies are needed to
evaluate its efficiency in the treatment of recurrent infections with Clostridium difficile.
Keywords: Rifaximina-α, nonabsorbable from the intestinal tract, bactericide,
large spectrum of action, treatment of acute infectious noninvasive diarrhea

INTRODUCERE
Sindromul diareic acut are o durată de maximum
2 săptămâni şi în 90% dintre cazuri are o etiologie
infecţioasă. Cel mai frecvent agent microbian implicat în diareea acută infecţioasă, inclusiv în
diareea asociată călătoriilor internaţionale, este
reprezentat de Escherichia coli (1).

Mecanismele fiziopatologice implicate în diareea acută infecţioasă conduc la diverse forme
clinice de boală, ale căror manifestări clinice pot
avea valoare orientativă pentru diagnostic. Astfel,
lipsa febrei şi prezenţa unor scaune diareice apoase
şi voluminoase sunt elemente care orientează spre
diareea de tip toxico-secretorie, în timp ce prezenţa
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febrei, a scaunelor reduse cantitativ şi mucopiosangvinolente sugerează o diaree produsă prin
mecanism citotoxic şi/sau enteroinvaziv.
În general, tratamentul antibiotic sistemic este
recomandat doar atunci când se suspicionează o
diaree acută infecţioasă de tip invaziv, iar cea mai
frecventă clasă de antibiotice utilizată este reprezentată de fluorquinolone (în special ciprofloxacină).
Deşi quinolonele se află în continuare pe primele
locuri în recomandările ghidurilor internaţionale
pentru antibioticoterapia diareilor acute infecţioase,
utilizarea lor pe scară largă a avut cel puţin două
consecinţe negative: emergenţa şi extinderea rezistenţei enterobacteriilor la ciprofloxacină şi diareea
postantibiotică cu Clostridium difficile (DPACD).
La acestea se adaugă toate efectele adverse ale quinolonelor: tendinopatii, aritmii cardiace, fotosensibilitate (!).
În acest context, rolul antibioticelor neresorbabile (în speţă al Rifaximinei-α) în tratamentul
diareei acute infecţioase trebuie reevaluat, astfel
încât să poată deveni o opţiune terapeutică eficientă
şi lipsită de consecinţele negative mai sus menţionate ale fluorochinolonelor.
La ora actuală în România, singurul antibiotic
neresorbabil înregistrat şi disponibil este Rifaximina-α (Normix). Încă din anul 2004, ghidurile
americane (IDSA, FDA) recomandă Rifaximina-α
pentru profilaxia şi tratamentul diareei asociată
călătoriilor internaţionale. Deşi nu există suficiente
studii comparative, din experienţa clinică acumulată, Rifaximina-α şi-a dovedit eficienţa în tratamentul empiric al diareei acute infecţioase. Prezenta
lucrare îşi propune să evalueze eficienţa Rifaximinei-α în diareea acută infecţioasă, făcând o trecere în revistă a articolelor şi studiilor publicate în
ultimii ani.

Rifamicina
FIGURA 1. Structura chimică a Rifaximinei-α
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Rifaximina-α – date de farmacologie clinică
Rifaximina-α este un antibiotic neresorbabil,
derivat din clasa rifamicinelor, antibiotice bactericide cu spectru larg. Spre deosebire de molecula
de origine, Rifaximina-α are în structura sa chimică
un nucleu piridoimidazolic care împiedică absorbţia
ei din tubul digestiv. Lipsa absorbţiei a fost dovedită
încă din anul 1998 de Hundington care, administrând
oral Rifaximină-α marcată radioactiv şi măsurând
apoi concentraţia plasmatică a fracţiei absorbite de
Rifaximină-α radioactivă, a demonstrat că rata
absorbţiei intestinale a Rifaximinei-α este de sub
1%, ceea ce explică lipsa reacţiilor adverse sistemice. În Fig. 1 este reprezentată structura chimică a
Rifaximinei-α.
Rifaximina-α administrată per os realizează
concentraţii foarte crescute în materiile fecale, care
ating valori de 10 ori mai mari decât CMI-urile necesare pentru inhibarea multiplicării majorităţii
enterobacteriilor. Studiile au arătat că după administrarea per os a 400 mg Rifaximină-α de 2 ori pe zi,
concentraţiile acesteia în materiile fecale au atins
valori foarte mari, cuprinse între 4.000 şi 8.000 μg/g
(2). În Fig. 2 sunt schematizate rezultatele unor
studii in vitro, care au demonstrat că la dozele
obişnuite (800-1.200 mg/zi), Rifaximina-α asigură
în fecale concentraţii cu mult peste concentraţiile
minime inhibitorii ale majorităţii bacteriilor implicate în infecţiile intestinale, fiind activă inclusiv
pe Clostridium difficile şi pe Helicobacter pylori.
Studiile in vitro au arătat că Rifaximina-α poate
avea activitate inductoare asupra izoenzimelor citocromului P450 3A4 (CYP3A4). Însă studiile in
vivo care au cercetat interacţiunile dintre Rifaximină-α şi midazolam la pacienţi cu funcţie hepatică
normală au demonstrat că la dozele terapeutice re-

Rifaximina-α
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FIGURA 2. Concentraţiile fecale ale Rifaximinei-α depăşesc cu mult CMI-urile pentru majoritatea bacteriilor implicate în
infecţii intestinale (până la 8.000 μg/g) – Sursa: Gillis & Brogden, Drugs, 1995; 49:467-484; Jiang & DuPont, Chemotherapy,
2005; 51 (Suppl 1):67-72

comandate, efectul de inductor enzimatic al Rifaximinei-α asupra CYP3A4 este nesemnificativ şi fără
implicaţii în practica clinică curentă. (3)
Mecanismul de acţiune al Rifaximinei-α constă
în legarea sa de ARN-polimeraza bacteriană (subunitatea ADN-dependentă), rezultatul final constând în inhibarea sintezei ARN-ului bacterian
(Gillis and Brodgen, 1995). În Fig. 3 este reprezentat
schematic mecanismul de acţiune al Rifaximinei-α.
Rifaximina-α are un spectru larg, cuprinzând
bacterii Gram pozitive şi Gram negative, atât
DNA

RNA
polymerase

mRNA

Ribosome
Nascent protein

Prokaryote
FIGURA 3. Mecanismul de acţiune al Rifaximinei-α; Sursa:
Gillis J.C. et al. 1995; Vrijsen R. et al., 1992

aerobe, cât şi anaerobe. Rifaximina-α nu este indicată însă ca primă opţiune terapeutică în diareile
invazive produse de Shigella spp sau specii de
Escherichia coli. (4)
Rifaximina-α are teoretic capacitatea de a induce
rezistenţă pentru enterobacterii, dar creşterile modeste ale CMI-urilor pentru enterobacterii sunt contrabalansate de concentraţiile ridicate ale Rifaximinei-α în materiile fecale, fapt care reduce riscul
inducerii de rezistenţă de către Rifaximina-α. (5)
Deşi în ghidurile internaţionale Rifaximina-α
este aprobată numai pentru tratamentul diareei călătorului, aceasta este utilizată în practica curentă
pe scară largă în tratamentul empiric al diareei
acute noninvazive, cu rezultate bune din punct de
vedere al eficienţei şi siguranţei. Deşi nu există încă
studii clinice suficient de ample, cele efectuate
până în prezent au arătat noninferioritatea Rifaximinei-α faţă de ciprofloxacină în tratamentul diareei acute infecţioase forma moderat-severă (39).
Avantajul Rifaximinei-α este că, fiind neresorbabilă,
este lipsită de efecte toxice. În plus, utilizarea Rifaximinei-α în locul ciprofloxacinei va putea influenţa
favorabil incidenţa DPACD şi va putea limita extinderea rezistenţei la ciprofloxacină. În RCP-ul produsului, Rifaximina-α este recomandată ca tratament al diareei acute infecţioase conform următoarei
scheme:
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– 200 mg Rifaximină-α (1 comprimat) la interval
de 6 ore sau
– 400 mg Rifaximină-α (2 comprimate) la
interval de 12 ore.

Rolul Rifaximinei-α în tratamentul diareei cu
Clostridium diﬃcile
Infecţia cu Clostridium difficile (ICD) a devenit
în ultimele 3 decenii una dintre cele mai importante
probleme de sănătate publică, îmbrăcând forme
clinice variate, reunite sub termenul de diareea
postantibiotică cu Clostridium difficile (DPACD).
Manifestările clinice pot varia de la o diaree banală
până la stadiul de megacolon toxic asociat colitei
pseudomembranoase, în care rata mortalităţii
variază între 30-80% (6,7). Gravitatea formelor clinice se cuantifică utilizând scorul de severitate
ATLAS (sumarizat în Tabelul 1). O valoare mare a
acestui scor (3-4) se corelează cu o rată crescută a
mortalităţii, cu o rată scăzută de vindecare şi/sau cu
un risc mai mare de apariţie a recurenţelor.
TABELUL 1. Scorul ATLAS (minimum 0 puncte, maximum
10 puncte)
Parametru

0 puncte

1 punct

2 puncte

Vârstă (ani)

< 60

60-79

>80

Tratament cu
antibiotic sistemic

Nu

Leucocitoză
(celule/mm3)
Albumină serică (g/L)
Creatinină serică
(mg/dl)

Da

< 16.000 16.000-25.000

> 25.000

> 35

26-35

< 25

< 1,3

1,3-2

>2

Sursa: Miller M.A. et al., Derivation and validation of a simple
clinical bedside score (ATLAS) for Clostridium difficile infection
which predicts response to therapy. BMC Inf Dis., 2013, 13:148

Clostridium difficile este un bacil Gram pozitiv
anaerob sporulat, care se transmite interuman pe
cale fecal-orală. Virulenţa sa constă în producerea
de toxină A şi toxină B, care sunt responsabile de
apariţia leziunilor de tip distructiv de la nivelul
mucoasei intestinale şi de formarea pseudomembranelor, element patognomonic vizibil la colonoscopie (Fig. 4).
DPACD apare atunci când se produce un
dezechilibru la nivelul florei intestinale, cauzat de o
serie de factori favorizanţi: 1) terapia cu antibiotice
(care conduce la depleţia florei saprofite colonice);
2) administrarea pe termen lung a inhibitorilor de
pompă de protoni, care facilitează tranzitul
bacteriilor la nivel intestinal. Studiile au arătat că
administrarea de fluoroquinolone antrenează cea
mai importantă depleţie de coliformi a florei

FIGURA 4. Imagine colonoscopică tipică de colită
pseudomembranoasă; Sursa: The Gastrointestinal Atlas,
2013; disponibil pe www.gastrointestinalatlas.com

intestinale, ceea ce explică de ce această clasă de
antibiotice are cel mai înalt risc de inducere a
DPACD (8). În Tabelul 2 este prezentată clasificarea
antibioticelor în funcţie de riscul de a induce ICD.
TABELUL 2. Clasificarea claselor de antibiotice în funcţie
de riscul de a induce ICD
Risc înalt
Clindamicină
Ampicilină/Amoxicilină
Cefalosporină 2,3,4
Carbapeneme
Fluoroquinolone

Risc moderat
Alte peniciline
Peniciline+IBL
Cefalosporine 1
Macrolide
Streptogramine
Monobactami

Risc scăzut
Aminoglicozide
Fosfomicine
Glicopeptide
Daptomicină
Nitrofurantoin
Oxazolidindione
Polimixine
Rifampicină
Cotrimoxazol
Tetracicline
Tigeciclină

Sursă: Kathleen M., Clin. Inf. Dis, 2011, 53 (5):440-447

Diagnosticul de laborator se bazează pe următoarele teste efectuate din materiile fecale: identificarea toxinei A/B prin metode imunoenzimatice;
coprocultură, urmată de testarea producerii de toxină (deoarece o coprocultură pozitivă nu poate distinge între colonizare şi infecţie) şi identificarea
genelor care codifică producerea toxinelor prin
metode de amplificare a acizilor nucleici (PCR).
Deşi încadrată iniţial ca afecţiune strict asociată
îngrijirilor medicale, se vorbeşte în ultima vreme
din ce în ce mai mult de ICD dobândită în comunitate. În plus, au fost raportate cazuri de DPACD
la călători internaţionali trataţi cu ciprofloxacină
pentru un episod de diaree (9).
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În ultimii 10 ani, au fost raportate mai multe
epidemii de DPACD pe plan mondial (America de
Nord, Japonia, Europa), caracterizate prin forme
clinice severe şi o rată crescută a recăderilor şi a
mortalităţii. Studiile ulterioare au scos la iveală
faptul că acestea erau cauzate de o tulpină hipervirulentă de Clostridium difficile, denumită North
American pulsed-field type 1 (NAP1) sau ribotip
027 (NAP1/027). Această tulpină se caracterizează
printr-o hiperproducţie de toxină A şi toxină B (de
16-23 de ori mai mare faţă de tulpinile de referinţă)
şi prin producerea unei a treia toxine, denumită
toxină binară sau CDT (10). Tulpina 027 izolată în
Franţa, în anul 1988, era la acel moment sensibilă
la fluoroquinolone şi la eritromicină. Ulterior a fost
raportată rezistenţa dobândită a acestei tulpini la
fluoroquinolone, inclusiv la cele de generaţie nouă.
Deşi până în anul 2002 ribotipul 027 a produs doar
cazuri sporadice de DPACD, ulterior a fost răspunzător de cele mai importante epidemii în spitalele
din Canada, SUA şi Europa (11-15).
În anul 2009 a fost publicat primul ghid european
de terapie a DPACD în cadrul European Society of
Clinical Microbiology and Infection (ESCMID)
(16). Antibioticele recomandate de primă intenţie
pentru tratamentul DPACD, atât în ghidurile europene, cât şi în cele americane, sunt vancomicina per
os, metronidazolul per os şi fidaxomicina per os. În
Tabelul 3 sunt prezentate schematic dozele şi durata
fiecărui tratament antibiotic în parte.
TABELUL 3. Recomandări pentru tratamentul ICD (primul
episod)
Formă clinică
Formă ușoară sau
moderată
Formă severă
Formă severă, complicată

Tratament recomandat și durată
Metronidazol, 500 mg de 3 ori pe
zi/10-14 zile, per os
Vancomicină, 125 mg, de 4 ori pe
zi per os, pentru 10-14 zile per os
Vancomicină, 500 mg, de 4
ori pe zi, per os sau pe sondă
nazogastrică, 10-14 zile per os,
plus metronidazol 500 mg, la
8 ore, intravenos

IDSA Society Clostridium Difficile, Treatment Guidelines, 2010

Din păcate, tratamentul standard actual este suboptimal, având o rată de succes terapeutic de numai
75%. De asemenea, după tratamentul standard, se
înregistrează o rată de recădere de aproximativ
29% (19).
Ghidurile Americane şi Europene nu menţionează deocamdată Rifaximina-α ca opţiune terapeutică în monoterapie sau în asociere cu vancomicină sau metronidazol (17,18). Există însă multe
studii care au analizat eficienţa Rifaximinei-α ca

alternativă terapeutică la metronidazol sau vancomicină în DPACD sau în asociere cu acestea.
Un studiu pilot, ale cărui rezultate au fost publicate în 2011 în Gastroenterology Research and
Practice, a arătat că administrarea Rifaximinei-α ca
primă opţiune de tratament la pacienţii spitalizaţi
cu DPACD asigură o rată de 75% de negativare a
toxinei Clostridium difficile din scaun, rezultat similar cu cel înregistrat în cazul utilizării terapiei
standard cu metronidazol sau vancomicină (19). Au
fost incluşi în studiu 8 pacienţi trataţi timp de 10
zile cu 1.200 mg de Rifaximină-α pe zi. După cele
10 zile de tratament, 7 pacienţi au avut răspuns clinic favorabil, la 6 dintre aceştia fiind dovedită şi
negativarea toxinei din scaun. Din cei 7 pacienţi cu
răspuns clinic după cele 10 zile de tratament, 6 nu
au prezentat nici o recurenţă pe durata celor 160 de
zile de follow-up, adică o rată de succes terapeutic
de 86%.
Nici specialiştii români nu au ezitat să testeze
eficienţa Rifaximinei-α la pacienţii internaţi cu
DPACD. Dumitru şi colab., de la Spitalul Judeţean
Constanţa, au publicat rezultatele propriei lor experienţe cu prilejul Congresului Naţional de Gastroenterologie şi Hepatologie de la Timişoara din anul
2013. Studiul a inclus 17 pacienţi cu DPACD, care
au urmat timp de 2 săptămâni tratament cu Rifaximină-α (1.200 mg/zi) şi metronidazol (1.500 mg/zi).
Toţi pacienţii au avut răspuns clinic şi microbiologic favorabil, cu singura menţiune că 3 din cei 17
pacienţi au necesitat prelungirea cu încă 2 săptămâni a duratei de tratament, ca urmare a unor recidive precoce. Concluzia experienţei româneşti de
la Constanţa a fost că Rifaxmina-α poate reprezenta
o bună opţiune de tratament la pacienţii cu DPACD,
alături de metronidazol, raportul cost-beneficiu fiind
unul favorabil. (20)
Administrarea de Rifaximină-α ar putea fi eficientă în tratamentul infecţiilor recurente cu Clostridium difficile, în scopul prevenirii recăderilor. În
mai multe serii de cazuri studiate, ce au inclus pacienţi cu multiple recurenţe de ICD documentate,
administrarea de Rifaximină-α (1.200 mg x 2/zi,
timp de 2 săptămâni) s-a dovedit eficientă atunci
când a fost administrată imediat după terminarea
tratamentului cu vancomicină per os şi înaintea reapariţiei simptomatologiei (17,18). Garey şi colaboratorii au arătat în 2011 într-un studiu randomizat,
dublu orb controlat placebo, că dacă este administrată
imediat după terapia standard cu metronidazol sau
vancomicină, Rifaximina-α (1.200 mg/zi, timp de
20 de zile) poate scădea cu peste 50% rata de recurenţă a DPACD comparativ cu placebo (21). Există
studii care au raportat rate în creştere ale rezistenţei

REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVIII, NR. 2-3, AN 2015

Clostridium difficile la Rifaximină-α, mai ales la
pacienţii care au utilizat Rifaximină-α pe termen
lung (pentru prevenţia encefalopatiei hepatice sau
în cadrul unor episoade anterioare de DPACD).
(22,23) De asemenea, studii recente au arătat că
ribotipul 027 are CMI-uri pentru Rifaximină-α în
medie de 10 ori mai mari faţă de tulpinile non 027.
(24)

CONCLUZII
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mentoase conferă Rifaximinei-α un excelent profil
de siguranţă. Prin spectrul ei larg şi prin concentraţiile sale înalte la nivel intestinal, Rifaximina-α
reprezintă o opţiune eficientă şi sigură în tratamentul diareei acute infecţioase noninvazive, inclusiv
în tratamentul şi profilaxia diareei călătorilor. Este
nevoie de studii suplimentare mai ample pentru a
evalua eficienţa sa în tratamentul infecţiilor recurente cu Clostridium difficile, cu rezerva unei eficienţe limitate la dozele terapeutice pe ribotipul hipervirulent 027.

Lipsa absorbţiei intestinale, efectul minim asupra florei colonice şi lipsa interacţiunilor medica-
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