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REFERATE GENERALE

REZUMAT
Obiective. Lucrarea urmăreşte caracteristici epidemiologice ale infecţiei nosocomiale cu Clostridium difficile 
(ICDn) pe baza datelor de supraveghere raportate de unităţi medicale din judeţul Dolj (România).
Material şi metodă. Studiu retrospectiv (ianuarie 2015 – decembrie 2016) al fişelor de declarare a 506 cazuri 
de infecţii cu Clostridium difficile (ICD) înregistrate la adulţi. 
Rezultate. ICDn au reprezentat 83,7% din ICD, înregistrând o creştere de la 13,8 cazuri/lună în 2015 la 21,5 
cazuri/lună în 2016. Simptomatologia a debutat după externare în 46,6% din cazuri. Originea îmbolnăvirii a 
fost în 47,8% din cazuri într-o unitate medicală diferită de cea raportoare. Numărul ICDn a fost mai mare în 
secţiile de boli infecţioase (0,73 cazuri/pat/an) şi de terapie intensivă (0,3 cazuri/pat/an). Principalii factori 
de risc au fost administrarea de antibiotice (87,1%) şi vârsta peste 60 ani (69,3% din cazuri). Letalitatea prin 
ICDn a fost de 2,1% iar în 5,7% din cazuri decesul s-a produs prin agravarea patologiei asociate.
Concluzii. Aplicarea programului de supraveghere a ICD în judeţul Dolj a contribuit la îmbunătăţirea monito-
rizării şi identificării factorilor de risc asociaţi acestei afecţiuni.
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INTRODUCERE 

Emergenţa infecţiei cu Clostridium difficile 

(ICD) a devenit o cauză importantă la nivel mon-

dial pentru diareea nosocomială și postantibio-

tice. Creșterea numărului de cazuri de ICD a fost 

observată începând cu anul 2002 în America de 

Nord și Canada, ulterior răspândirea acestei 

afecţiuni fiind semnalată în majoritatea ţărilor 

din Europa (1). În România au fost înregistrate 

cazuri de ICD începând cu anul 2011 (2), dar in-

cidenţa în creștere a fost dificil de estimat în lip-
sa unui sistem naţional de supraveghere.

Începând cu luna iulie a anului 2014, a fost 
introdusă în România supravegherea ICD în uni-
tăţile sanitare cu paturi, efectuată sub coordona-
rea Institutului Naţional de Sănătate Publică (3), 
fiind raportate 2970 cazuri de ICD în intervalul 
iulie-decembrie 2014 (72,2% cu origine nosoco-
mială) (4). 

În acest context, am considerat importantă 
studierea unor caracteristici epidemiologice ale 
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ICD pe baza datelor de supraveghere raportate 
la nivelul unei unităţi administrativ teritoriale 
din România (judeţul Dolj). Lucrarea urmărește 
cazurile de ICDn, determinând ponderea acesto-
ra din totalul ICD, profilul secţiilor medicale ra-
portoare, originea infecţiei, debutul manifestări-
lor clinice în raport cu spitalizarea, evoluţia 
cazurilor și evaluarea factorilor de risc identifi-
caţi în apariţia îmbolnăvirii. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Definiţii

După locul producerii infecţiei, ICD este clasi-
ficată în 3 tipuri: ICD nosocomială (ICDn), ICD 
comunitară (ICDc) și ICD nedeterminată (ICDnd). 
ICDn poate avea debutul în spital (la mai mult de 
48 de ore de la internare) sau comunitar (în in-
terval de 28 zile după externare) (3,5). 

Material

Studiu retrospectiv pe 2 ani (ianuarie 2015 – 
decembrie 2016) al fișelor de declarare a cazuri-
lor de ICD raportate de unităţi medicale din ju-
detul Dolj. Cazurile de ICD au provenit din 7 
secţii cu profil medical însumând 447 de paturi, 
7 secţii cu profil chirurgical totalizând 528 de 
paturi, o secţie de terapie intensivă cu 55 de pa-
turi și 2 secţii de boli infecţioase cu 130 de paturi. 
Definiţia de caz pentru ICD a fost aplicată pentru 
toate cazurile raportate, incluzând în studiu nu-
mai pacienţii adulţi cu vârsta peste 18 ani.

Au fost analizate 506 cazuri nonrepetitive de 
ICD primare, cu diagnostic confirmat prin labo-
rator (465 cazuri prin test imunoenzimatic pen-
tru toxina A și/sau B și 41 cazuri prin identifica-
re gene PCR pentru toxine C. difficile în scaun). 
Datele obţinute din fișele de declarare ale ICD au 
fost: tipul de ICD (ICDn, ICDc, ICDnd), date de-
mografice, profilul secţiei care a raportat boala, 
originea ICD în secţia raportoare sau altă secţie 
medicală, intervalul de timp al apariţiei simpto-
melor pe parcursul internării sau după externa-
re, evoluţie, factori de risc (administrarea medi-

caţiei antiacide, tratament citostatic, intervenţie 
chirurgicală digestivă recentă, imunodepresie, 
contact cu un caz cunoscut de ICD, administra-
rea de antibiotic). 

Analiza datelor

Pentru analiza statistică a fost utilizată deter-
minarea riscului relativ (RR), cu intervalul de 
confidenţă (IC) 95%. RR cu valoare mai mare de-
cât 1 a indicat o corelaţie cauzală între un anumit 
factor de risc și boală. Pentru situaţiile când RR a 
fost ≥1 am aplicat testul Chi pătrat, considerând 
că există o corelaţie semnificativă statistic la va-
loarea P<0,05. Pentru determinarea numărului 
mediu anual de cazuri de ICDn/pat de spital în 
funcţie de profilul secţiilor medicale am împărţit 
media anuală a cazurilor de ICDn înregistrate la 
numărul de paturi din secţiile respective. 

REZULTATE

Numărul cazurilor de ICDn raportate

În intervalul studiat au fost înregistrate 506 
cazuri de ICD, dintre care 424 (83,7%) au fost de 
cauză nosocomială, 57 (11,2%) au fost comuni-
tare și 22 (4,9%) au fost nedeterminate (Tabe-
lul 1). 

TABELUL 1. Distribuţia anuală a cazurilor după tipul ICD 

Tip 
ICD

 An (număr 
cazuri)

Total
Număr cazuri 

(%)
RR (IC 95%)  P

2015 2016
ICDc
ICDnd

14
 8

43
17

57 (11,2)
25 (4,9)  5.17 

(4.22-6.32) < 0.0001
ICDn 166 258 424 (83,7)
Total 188 318 506 (100)

ICDn a deţinut o pondere semnificativă sta-
tistic în cadrul numărului total de ICD înregis-
trate (RR=5,17, IC 95% = 4,22-6,32, p<0,0001). 
Numărul cazurilor de ICD a crescut de la o medie 
lunară de 15,6 cazuri/lună în 2015 la 26,5 ca-
zuri/lună în 2016. Creșterea s-a realizat în prin-
cipal prin ICDn, a căror medie lunară a crescut 
de la 13,8 cazuri/lună în 2015 la 21,5 cazuri/
lună în 2016. 
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Distribuţia ICDn după profilul secţiilor medicale

Numărul de ICDn/pat de spital/ an a înregis-
trat valoarea cea mai ridicată în secţiile cu profil 
de boli infecţioase (0,73 cazuri/pat/an) și tera-
pie intensivă (0,3 cazuri/pat/an). În secţiile de 
boli infecţioase cazurile provenite din alte uni-
tăţi raportoare au reprezentat 0,64 cazuri ICDn/
pat/an (Tabelul 2).

ICDn cu originea în unitatea raportoare nu a 
prezentat diferenţe între secţiile cu profil medi-
cal, boli infecţioase și chirurgical (0,08-0,09 
ICDn/pat/an). Secţia de terapie intensivă a înre-
gistrat numărul cel mai mare de cazuri de ICDn 
provenind din aceeași unitate raportoare (0,24 
ICDn/pat/an).

Debutul simptomelor ICDn în raport cu spi-
talizarea

Simptomatologia ICDn a apărut după 48 de 
ore de la internare în 226 de cazuri (53,4%) și 
sub 4 săptămâni de la externare în 198 de cazuri 
(46,6%), fără diferenţă semnificativă statistic în-
tre formele cu debut spitalicesc sau comunitar 
ale ICDn (RR=1,14, IC 95% = 1,30-1,91, p=0,05) 
conform Tabelul 3. 

În ICDn cu debut spitalicesc simptomele au 
apărut în primele 14 zile de la internare în 178 

cazuri (78,8%) și după 15 zile de la internare în 
48 cazuri (21,2%) (RR=3,70, IC 95% = 2,85- 
4,80, p<0,0001). În ICDn cu debut comunitar 
simptomatologia a apărut în primele 14 zile 
după externare la 72,7% din cazuri și între 15-28 
de zile de la externare la 27,3% din cazuri (RR= 
2,66, IC 95% = 2,09-3,39, P<0,0001) (Tabelul 3).

Factori de risc pentru apariţia ICDn

Datele demografice (vârsta, mediu de prove-
nienţă, sex) și factorii cunoscuţi ca favorizanţi 
pentru apariţia ICDn au fost ierarhizaţi în func-
ţie de riscul semnificativ pe care l-au avut în 
apariţia îmbolnăvirii (Tabelul 4).

În 294 de cazuri (69,3% din total) vârsta pa-
cienţilor a fost peste 60 ani, acest rezultat având 
semnificaţie statistică (RR=2,26, IC 95% = 1,93-
2,64, p< 0,0001) pentru apariţia ICDn.

Din totalul cazurilor de ICDn, 51,1% (217 de 
cazuri) au fost femei și 48,9% (207 de cazuri) au 
fost bărbaţi, diferenţa în funcţie de sex fiind fără 
semnificaţie statistică (RR=1,04, IC 95%= 0,91-
1,19, p= 0,49). 

Procentual a fost observată o ușoară predo-
minanţă a cazurilor din mediul urban compara-
tiv cu mediul rural (53,7% versus 46,3%), fără 

TABELUL 2. Distribuţia după originea ICDn şi numărul cazurilor de ICDn/pat de spital/an 
Profi l secţie Terapie intensivă Chirurgical Medical  Boli infecţioase Total
Originea ICDn
Număr cazuri în 2 ani
– din secţia raportoare
– din altă secţie
– total

27
6

33

92
3

95

87
19

106

25
165
190

221
203
424

Număr paturi 55 528 447 130 1160
Număr ICDn/pat/an
– din secţia raportoare
– din altă secţie
– total

0,25
0,05
0,3

0,08
0,01
0,09

0,09
0,02
0,11

0,09
0,64
0,73

0,09
0,08
0,17

TABELUL 3. Intervalul apariţiei simptomelor ICDn în raport cu spitalizarea 
(n=424 cazuri)

Debut ICDn Număr zile Număr cazuri 
(%)

Total
Număr cazuri P RR (IC 95%)

ÎN TIMPUL 
INTERNĂRII
(spitalicesc)

2-7 85 (37,6)

226 =0,05 1,14
(1,30-1,91)

8-14 93 (41,2)
15-30 33 (14,6)
31-68 15 (6,6)

DUPĂ EXTERNARE
(comunitar)

0-7 85 (42,9)
1988-14 59 (29,8)

15-28 54 (27,3)
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diferenţă semnificativă statistic (RR = 1,16, IC 
95% = 1,01-1,33, p = 0,02) după mediul de pro-
venienţă al pacienţilor. 

Contactul cu un caz de ICD pe parcursul spita-
lizării a fost confirmat la 25 cazuri (5,8%) și con-
siderat posibil în 166 de cazuri (39,1%). În 233 
de cazuri (54,9%) contactul cu un caz de ICD a 
rămas necunoscut.

Tratamentul antibiotic a fost administrat la 
87,1% din cazurile de ICDn studiate (RR = 6,70, 
IC 95% = 5,22-8,60), iar medicaţia antiacidă la 
31,8% din cazuri (RR = 0,46, IC 95% = 0,40-0,54). 
Intervenţiile chirurgicale digestive efectuate sub 
14 zile anterior debutului ICDn (RR = 0,29, IC 
95% = 0,24-0,35) au reprezentat 47,3% din to-
talul intervenţiilor chirurgicale. 

Afecţiunile severe imunodeprimante (13,1% 
din cazuri), pacienţii în tratament citostatic 
(4,4% din cazuri) sau cu tratament imunosupre-
sor (1,6% din cazuri) au constituit 19,1% din 
cazurile de ICDn (RR = 0,23, IC 95% = 0,19-0,28).

Evoluţia cazurilor

Din totalul celor 424 cazuri de ICDn, 105 pa-
cienţi (24,8%) au fost externaţi vindecaţi, 286 
(67,4%) externaţi cu stare clinică ameliorată și 
33 pacienţi (7,8%) au decedat. Decesele s-au da-
torat direct ICDn în 9 cazuri (2,1%), iar în 24 ca-
zuri (5,7%) prin agravarea patologiei asociate. 

DISCUŢII

ICDn a deţinut o pondere semnificativă 
(83,7%) din totalul ICD raportate în judeţul Dolj. 

Gastmeier P (2009) a constatat pe baza datelor 
din sistemul german de supraveghere că 73% 
din cazurile de ICD au fost nosocomiale, cu dife-
renţe ale incidenţei între spitale în funcţie de 
procedurile de diagnostic și participarea la sis-
temul de supraveghere (6).

Un aspect particular desprins de studiul nos-
tru (Tabelul 2) a fost legat de faptul că 47,8% din 
ICDn (203 din 424 de cazuri) au avut originea 
într-o unitate medicală diferită de cea raportoa-
re. Profilul de boli infecţioase a înregistrat nu-
mărul cel mai mare de ICDn, originea infecţiei 
fiind în 165 din 190 cazuri (86,8%) în alte secţii, 
din care pacientul a fost transferat sau externat. 
Această situaţie este explicată de faptul că în Ro-
mânia există o reţea naţională de spitale regio-
nale de Boli Infecţioase în care sunt trataţi paci-
enţi cu ICD din comunitate sau dobândite în alte 
spitale generale (2). ICDn cu originea în unitatea 
raportoare au înregistrat un număr de 2,6 ori 
mai mare (0,24 versus 0,09) în secţia de terapie 
intensivă comparativ cu unităţile de profil medi-
cal, chirurgical sau de boli infecţioase. Riscul 
crescut pentru apariţia ICDn este corelat cu fac-
tori favorizanţi specifici secţiilor de terapie in-
tensivă (7).

ICDn cu debut comunitar au reprezentat 
46,6% din ICDn, punând în discuţie un aspect 
epidemiologic important legat de infecţia cu C. 
difficile care devine manifestă clinic după exter-
nare. În ICDn cu debut spitalicesc am constatat 
că la 78,8% dintre cazuri îmbolnăvirea a apărut 
în primele 14 zile de la internare. Debutul simp-
tomelor a fost înregistrat în 37,6% dintre cazuri 

TABELUL 4. Evaluarea factorilor favorizanţi ai ICDn la cazurile studiate (n=424)
Caracteristi ci ale pacienţilor Număr 

cazuri
% din 
total

P * RR (IC 95%)

Vârsta peste 60 ani 294 69,3 < 0,0001 2,26 (1,93-2,64)
Mediu provenienţă urban 228 53,7 0,02 1,16 (1,01-1,33)
Sex feminin 217 51,1 0,49 1,04 (0,91-1,19)
Contact cu un caz de ICD 191 45,1 0,81 (0,71-0,93)
Tratament an� bio� c 369 87,1 <0,0001 6,70 (5,22-8,60)
Medicaţie an� acidă 135 31,8 0,46 (0,40-0,54)
Imunodepresie 81 19,1 0,23 (0,19-0,28)
Intervenţie chirurgicală 95 22,4 0,28 (0,24-0,34)
Chirurgie diges� vă sub 14 zile 45 10,6 0,29 (0,24-0,35)

*aplicat pentru situaţiile când RR ≥ 1 
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chiar după o durată scurtă de spitalizare (2-7 
zile). Conform Clabots CR (8), riscul pentru ICDn 
crește cu durata spitalizării, rata de infectare cu 
C. difficile fiind estimată la 13% din pacienţii cu
internare până la 2 săptămâni și la 50% din pa-
cienţii cu internări prelungite peste patru săptă-
mâni.

Contactul cu un caz de ICD a fost menţionat 
numai la 45,1% din pacienţii studiului nostru, 
sursa fiind necunoscută la 54,9% din cazurile 
care au dobândit infecţia nosocomial. Sursele de 
infectie pot fi pacienţi asimptomatici, purtători 
de C. difficile în scaun (9) care transmit agentul 
patogen către alţi pacienţi din același spital. 

Principalii factori favorizanţi în apariţia ICDn 
au fost vârsta peste 60 ani (69,3% dintre cazuri) 
și administrarea de antibiotice (87,1% dintre 
cazuri). Riscul dezvoltării ICD este dominat de 
expunerea la antibiotic, fiind mai crescut în pri-
ma lună după întreruperea tratamentului și des-
crescând în următoarele 1-3 luni (10). Corelând 
acest aspect cu intervalul apariţiei ICDn cu de-
but comunitar, în studiul nostru, riscul cel mai 
ridicat al apariţiei ICDn după întreruperea trata-
mentului antibiotic a fost înregistrat în primele 
14 zile după externare. Vârsta peste 65 ani este 
confirmată ca factor favorizant pentru apariţia 
ICD și evoluţia nefavorabilă a bolii (11,12).

Administrarea medicaţiei antiacide (31,8%), 
imunodepresia (19,1%) și chirurgia abdominală 
(10,6%) au deţinut în studiul nostru o pondere 
mai scazută în cadrul factorilor favorizanţi pen-
tru ICDn. Medicaţia antiacidă a fost asociată cu 
creșterea riscului pentru ICD, dar Kwok CS (13) 
consideră că de fapt asocierea cu antibioticele 
determină acest rezultat. Pacienţii cu imunode-
presie sunt susceptibili la infecţia cu C. difficile, 

tât prin acţiunea agenţilor chimioterapici și imu-
nosupresori, cât și prin expunerea la tratamente 
antibiotice repetate din cauza infecţiilor frec-
vente (14). Letalitatea directă prin ICDn la cazu-
rile studiate a fost de 2% și cu potenţial agravant 
spre deces în 6% din cazurile de ICDn. Datele co-
municate de Gravel D (15) menţionează rezulta-
te apropiate, indicând o letalitate directă legată 
de ICD de 2,2% și una indirectă de 3,6%, cu o 
rată totală a mortalităţii de 5,7%. Zilberberg MD 
(16) a efectuat o analiză pe mai multe studii pri-
vind letalitatea globală prin ICD în ziua 30 de
spitalizare și a constatat variaţii ale rezultatelor
cuprinse între 8 și 37,2%.

CONCLUZII

1. Aplicarea programului de supraveghere a
ICD în judeţul Dolj începând cu anul 2014 a con-
stituit un pas important pentru monitorizarea 
acestor infecţii, apărute atât pe parcursul inter-
nării, cât și după externare. 

2. ICD a avut în principal cauză nosocomială,
înregistrând o creștere a numărului de cazuri. 
Riscul mai crescut pentru ICDn a fost asociat cu 
tratamentul antibiotic, vârsta peste 60 de ani și 
internarea în terapie intensivă. 

3. Ponderea ridicată a ICDn apărute după ex-
ternare sau având originea într-o unitate medi-
cală diferită de cea raportoare a pus în evidenţă 
un aspect epidemiologic important legat de cir-
cuitul C. difficile între secţiile medicale și comu-
nitate. 

Epidemiologia ICD continuă să prezinte schim-
bări, impunând menţinerea unui nivel crescut 
de atenţie în prevenirea acestei boli cu potenţial 
agravant pentru evoluţia pacientului.
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