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Implicaţii ale antibioterapiei în infecţia cu 
Clostridium difficile la pacienţi spitalizaţi în 

judeţul Dolj (România)

REZUMAT
Obiective. Lucrarea urmăreşte rolul tratamentului antibiotic şi al factorilor favorizanţi independenţi de an-
tibioterapie identificaţi în apariţia infecţiei cu Clostridium difficile (ICD) la cazurile spitalizate în judeţul Dolj.
Material şi metodă. Au fost analizate 2 loturi de pacienţi: lotul ICD AB (178 cazuri de ICD care au primit 
tratament antibiotic) şi lotul ICD non AB (36 cazuri ICD care nu au primit tratament antibiotic) înregistrate în 
intervalul iulie 2014 – decembrie 2016.
Rezultate. Antibioterapia a constituit un factor de risc semnificativ, înregistrat la 83,2% dintre cazuri. Cla-
sele de antibiotice asociate cu apariţia ICD au fost cefalosporinele (73,5% din cazuri), chinolonele (24,2%), 
penicilinele (13,4%), tuberculostaticele (6,1%), carbapenemele (5,6%). Cazurile au provenit din secţii de 
chirurgie generală (25,2%), pneumoftiziologie (16,8%), terapie intensivă (13,5%), neurologie (12,1%), ne-
frologie (6,1%), ortopedie (6,1%), cardiologie (4,2%), chirurgie plastică (4,2%), urologie (3,7%). ICD non 
AB a înregistrat comparativ cu ICD AB un procent mai crescut în secţiile de terapie intensivă (30,6% versus 
10,1%). Analiza comparativă a caracteristicilor pacienţilor cu ICD AB şi ICD non AB nu a evidenţiat diferenţe 
semnificative legate de vârstă, sex, intervalul între internare şi debutul simptomelor, chirurgia digestivă re-
centă sau administrarea medicaţiei antiacide. 
Concluzii. Antibioterapia este un factor de risc important pentru ICD, frecvent implicate fiind cefalosporinele 
şi chinolonele. În apariţia ICD la pacienţii fără expunere la antibiotice, un rol semnificativ au avut internarea 
în unitatea de terapie intensivă şi severitatea afecţiunilor subiacente.
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ABREVIERI
ICD: Infecţia cu Clostridium difficile; 
ICD AB: Infecţia cu Clostridium difficile după administrare de antibiotice; 
ICD non AB: Infecţia cu Clostridium difficile fără administrare de antibiotice; 
RR: Riscul relativ; IC 95%: interval de confidenţă 95%.
ASA: Societatea Americană de Anestezie

INTRODUCERE

Infecţia cu Clostridium difficile (ICD) a devenit 
o cauză frecventă de diaree nosocomială, fiind co-
relată cu spitalizarea, terapia antibiotică, vârsta
peste 65 de ani a pacienţilor şi comorbidităţile aso-
ciate. Tratamentul antibiotic determină perturbarea
microflorei intestinale indigene, permiţând C. diffi-

cile să se multiplice şi să producă toxina responsa-
bilă de manifestările clinice ale bolii (1).

Observaţii recente sugerează faptul că rezistenţa 
la antimicrobiene a tulpinilor de C. difficile are un 
rol tot mai important în epidemiologia ICD (2). Tul-
pini rezistente la clindamicină de C. difficile se dez-
voltă într-un mediu în care flora comensală a fost 
suprimată de administrarea clindamicinei, fiind 
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asociate cu apariţia unor focare mari de ICD (3). 
Acelaşi concept se poate aplica pentru cefalospori-
ne şi fluorochinolone atunci când sunt administrate 
la un pacient care este expus la tulpini de C. diffici-
le rezistente la antibioticele respective. Apariţia tul-
pinilor epidemiogene rezistente la fluorochinolone 
(tip BI/NAP1/027) este asociată cu utilizarea frec-
ventă a acestor antibiotice (4). 

Pacienţii care primesc substanţe antimicrobiene 
şi sunt expuşi la C. difficile nu dezvoltă în mod egal 
boala. Acest lucru este atribuit unor variabile în pa-
togeneza complexă a acestei afecţiuni, care includ 
capacitatea sistemului imunitar de a produce un 
răspuns în anticorpi antitoxici faţă de C. diffici-
le (1). Pacienţii care nu dezvoltă titruri crescute 
în ser de IgG anti-toxină A după primul episod de 
ICD prezintă mai frecvent recurenţe decât pacienţii 
care au avut un răspuns imun adecvat (5). Acesta 
este unul dintre motivele pentru care persoanele 
în vârstă sau cu anumite comorbidităţi sunt mai 
susceptibile la ICD. 

În acest context, lucrarea urmăreşte legătura 
dintre ICD şi tratamentul antibiotic la cazurile spi-
talizate prin:

–  evaluarea rolului tratamentului antibiotic ca 
factor de risc în apariţia ICD;

–  corelaţia cu tipul de antibiotice administrate;
–  identificarea factorilor favorizanţi în apariţia 

ICD la cazurile fără antibioterapie.

MATERIAL ŞI METODĂ

Au fost analizate retrospectiv (iulie 2014 – de-
cembrie 2016) fişele de declarare a 214 cazuri de 
ICD cu debut spitalicesc raportate de unităţi medi-
cale din judeţul Dolj (România). Au fost incluse 
cazurile cu vârsta peste 18 ani la care simptomato-
logia digestivă a apărut pe parcursul spitalizării 
(după 48 ore de la internare), diagnosticul de labo-
rator fiind confirmat prin identificarea toxinelor C. 
difficile în scaun. 

Din fişele de declarare studiate am reţinut urmă-
toarele date: administrarea de antibiotic (denumi-
re), date demografice (vârstă, sex, mediu de prove-
nienţă), secţia în care a fost internat pacientul, 
intervalul de timp al apariţiei simptomelor faţă de 
internare, factori favorizanţi cunoscuţi pentru ICD 
(administrarea medicaţiei antiacide, intervenţie 

chirurgicală digestivă recentă, imunodepresie), 
evoluţia cazurilor. 

Cazurile au fost împărţite în funcţie de adminis-
trarea antibioticului pe parcursul internării în două 
loturi comparative: 

–  Lotul 1 (178 cazuri) pacienţi cu ICD care au 
primit antibiotic pe parcursul spitalizării 
(ICD AB);

–  Lotul 2 (36 cazuri) pacienţi cu ICD la care 
boala a apărut fără a fi asociată cu adminis-
trarea tratamentului antibiotic (ICD non AB).

Analiza comparativă a celor 2 loturi a utilizat 
determinarea medianei, riscului relativ (RR) cu in-
tervalul de confidenţă (IC) 95% şi testul Chi pătrat 
(considerând semnificativă statistic valoarea 
P<0,05).

REZULTATE

TABELUL 1. Evoluţia cazurilor de ICD raportat la adminis-
trarea de antibiotic

Interval de ti mp

ICD cu debut în spital

ICD AB ICD nonAB Total
Nr. 

cazuri
% din 
total

Nr. 
cazuri

% din 
total

Nr. 
cazuri 

Iulie – decembrie 
2014 13 92,8 1 7,2 14

Ianuarie – decembrie 
2015 50 87,7 7 12,3 57

Ianua rie – decembrie 
2016 115 80,4 28 19,6 143

Total 178 83,2 36 16,8 214

Conform Tabelului 1, la 83,2% din totalul cazu-
rilor de ICD cu debut spitalicesc a fost administrat 
tratament antibiotic, acesta constituind un factor de 
risc semnificativ pentru apariţia ICD (RR= 4,9, 
IC95% 3,64 – 6,70, p<0,0001). Numărul cazurilor 
de ICD a prezentat o creştere continuă pe parcursul 
perioadei studiate, fiind de 2,5 ori mai mare în 2016 
comparativ cu 2015 (143 cazuri versus 57 cazuri).

Procentul anual al pacienţilor cu ICD care au 
primit tratament antibiotic a fost de 92,8% (iulie-
decembrie 2014), 87,7% (2015) şi 80,4% (2016). 
Creşterea numărului de cazuri de ICD pe parcursul 
perioadei studiate nu a fost corelată cu creşterea 
procentului anual al cazurilor care au primit trata-
ment antibiotic (RR =1,09, IC 95% 0,96-1,23, 
p=0,17 pentru 2015 versus 2016).
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Tratamentul antibiotic administrat anterior debutului 
ICD

TABELUL 2. Clase de antibiotice administrate la cazurile 
de ICD AB (n=178)
Anti bioti c administrat anterior 
apariţiei ICD

Nr. 
cazuri

% din 
total

% din 
total

Clasa 
an� -
bio� ce Cefalosporine

Ce� riaxona 79 44,3

73,5Cefoperazona 46 25,8
Alte 
cefalosporine 6 3,4

Chinolone
Ciprofl oxacin 24 13,5

24,2Moxifl oxacin 10 5,6
Levofl oxacin 9 5,1

Carbapeneme
Imipenem 
cilasta� n 6 3,3

6,1
Meropenem 5 2,8

Peniciline

Ampicilina +I
BL* 11 6,2

13,4Penicilina 10 5,6
Amoxicilina 3 1,6

Tratament tuberculosta� c 11 6,1 6,1
Alte an� bio� ce 8 4,5 4,5

* Inhibitor de beta-lactamază

Clasele de antibiotice utilizate cel mai frecvent 
au fost conform Tabelului 2: cefalosporinele (73,5% 
din cazuri), chinolonele (24,2%), penicilinele 
(13,4%), carbapenemele (5,6%), tuberculostaticele 
(6,1%). Analiza datelor privind antibioticele admi-
nistrate (cu sau fără asociere) a arătat că Ceftriaxo-
na (44,3%) , Cefoperazona (25,8%) şi ciprofloxacin 
(13,5%) au fost cel mai frecvent înregistrate în apa-
riţia ICD.

 
Distribuţia cazurilor după profilul secţiilor rapor-
toare

În funcţie de profilul secţiilor raportoare (Tabel 
3), procentul cel mai mare de cazuri au provenit din 
secţiile de chirurgie generală (25,2%) urmate de 
secţiile de pneumoftiziologie (16,8%), terapie in-
tensivă (13,5%), neurologie (12,1%), nefrologie 
(6,1%), ortopedie (6,1%), cardiologie (4,2%), chi-
rurgie plastică (4,2%), urologie (3,7%).

Administrarea de antibiotic a fost un factor de 
risc semnificativ pentru apariţia ICD AB în secţiile 
de pneumoftiziologie (RR= 7,07, IC95% 3,32-
27,1, p=0,04). În ICD non AB principalul factor de 
risc independent de antibiotic a fost reprezentat de 
severitatea afecţiunilor pacientului care au necesi-
tat internarea în unităţi de terapie intensivă.

TABELUL 3. Distribuţia ICD AB şi ICD non AB în funcţie 
de secţiile raportoare 
Secţie raportoare ICD AB

Nr. cazuri 
(%)

ICD non AB
Nr. cazuri 

(%)

 p Total
Nr. cazuri 

(%) 
Pneumo� iziologie 35 (19,6)  1 (2,7) 0,04 36 (16,8)
Neurologie 24 (13,4)  2 (5,5) 0,21  26 (12,1)
Nefrologie 10 (5,6)  3 (8,3) 0,5  13 (6,1)
Cardiologie  7 (3,9)  2 (5,5) 0,6  9 (4,2)
Chirurgie 
generală 42 (23,5) 12 (33,3) 0,1  54 (25,2)

Ortopedie 13 (7,3) 0,22  13 (6,1)
Chirurgie plas� că  8 (4,5)  1 (2,7) 0,6  9 (4,2)
Urologie  8 (4,5) – 0,38  8 (3,7)
Terapie intensivă 18 (10,1) 11 (30,6) 0,001  29 (13,5)
Alte secţii 13 (7,3)  4 (11,1) 0,43  17 (7,9)
Total 178 (100) 36 (100) 0,0001 214 (100)

Factori favorizanţi asociaţi ICD AB și ICD non AB

ICD AB şi ICD non AB au afectat în procent mai 
ridicat pacienţii peste 65 de ani (Tabelul 4). ICD non 
AB a înregistrat procentual un număr mai mare de 
cazuri la sexul feminin comparativ cu cel masculin 
(61,1% versus 48,8%) dar fără diferenţă semnificati-
vă statistic. În ICD non AB comparativ cu ICD AB a 
fost mai crescut procentul cazurilor provenind din 
mediul rural (66,6% versus 49,4%) cu diferenţă 
semnificativă statistic (p= 0,03). Intervalul de timp 
între internare şi debutul simptomelor nu a fost mai 
scurt în ICD AB comparativ cu ICD non AB (medi-
ana 13,7 zile versus 13,2 zile). Chirurgia digestivă 
efectuată cu 14 zile anterior debutului ICD (15,1% 
versus 13,8%) şi administrarea medicaţiei antiacide 
(68,5% versus 63,8%) nu au fost asociate semnifica-
tiv statistic cu apariţia ICD non AB. Afecţiunile neo-
plazice au constituit un factor semnificativ în apari-
ţia ICD non AB (Tabelul 4). 

TABELUL 4. Caracteristici ale pacienţilor cu ICD AB 
comparativ cu ICD non AB

Caracteristi ci ICD AB
(N=178)

ICD non AB
(N=36)  p

Vârsta > 60 de ani (N (%)) 128 (71,9)
65,04

27 (75)
65,6 0,69

Mediana vârstei (ani)
Sex feminin (N (%)) 87 (48,8) 22 (61,1) 0,14
Mediu rural (N (%)) 88 (49,4) 24 (66,6) 0,03
Debut sub 14 zile de la 
internare (N (%)) 123 (69,1) 28 (77,7) 0,24

Mediana internare-debut (zile) 13,7 13,2
Chirurgie diges� vă (N (%))* 27 (15,1) 5 (13,8) 0,84
Administrare medicaţie 
an� acidă (N (%)) 122 (68,5) 23 (63,8) 0,60

Afecţiuni neoplazice (N (%)) 27 (15,1) 11 (30,5) 0,02
Decese (N (%)) 21(11,8) 8 (22,2) 0,08

*Chirurgie digestivă cu 14 zile anterior apariţiei ICD
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Decesele prin ICD AB au fost înregistrate în 21 
cazuri (11,8%) iar prin ICD non AB în 8 cazuri 
(22,2%), fără a prezenta diferenţă semnificativă 
statistic (p= 0,08) în ceea ce priveşte evoluţia cazu-
rilor (Tabelul 4).

DISCUŢII

Antibioterapia a constituit un factor de risc sem-
nificativ pentru 83,2% din cazurile de ICD cu debut 
spitalicesc urmărite în studiul nostru. Predrag S. (6) 
consideră că tratamentul antibiotic poate fi asociat 
cu 70-90% dintre cazurile de ICD înregistrate. Ex-
punerea la antibiotic favorizează colonizarea cu C. 
difficile (7), Aronsson B. et al. (8) identificând tul-
pini toxigene la 35% dintre pacienţii trataţi cu anti-
biotic şi la 7% dintre pacienţii spitalizaţi netrataţi 
cu antibiotic. 

Referitor la principalele clase de antibiotice aso-
ciate cu apariţia ICD, un raport din anul 2015 a 
identificat asemănător rezultatelor noastre, că trata-
mentul antibiotic favorizant al ICD în România a 
fost dominat de cefalosporine de generaţia a III-a 
(51,2%) şi fluorochinolone (32,3%) (9).

Antibioticele identificate mai frecvent în apari-
ţia ICD au prezentat diferenţe între diferite studii 
(10-12), în literatura de specialitate fiind menţiona-
te iniţial clindamicina, penicilinele şi cefalospori-
nele. Un studiu retrospectiv efectuat de Bignardi G. 
(13) a arătat că 2/3 dintre pacienţii diagnosticaţi cu 
ICD au primit cefalosporine, între acestea generaţia 
2 şi 3 prezentând un risc mai crescut de ICD. Fluo-
rochinolonele au înregistrat o creştere a morbidită-
ţii şi mortalităţii cauzate de răspândirea tulpinilor 
fluorochinolon-rezistente de C. difficile (BI/NAP1), 
după Loo şi colab. (14) riscul relativ legat de admi-
nistrarea acestor antibiotice fiind cuprins între 2 şi 
12,7.

Agenţii antituberculoşi au fost rar asociaţi cu 
ICD. Izoniazida sau pirazinamida au efect redus pe 
flora intestinală, dar a fost raportată de Obuch în 
Polonia (15) emergenţa unor tulpini de C. difficile 
rezistente la rifampicină care afectează şi derivatele 
acesteia.

Din totalul cazurilor de ICD urmărite în studiul 
nostru, 16,8% nu au primit antibiotic, apariţia ICD 
non AB punând în discuţie intervenţia unor factori 
de risc independenţi de antibioterapie care determi-
nă o susceptibilitate mai crescută la C. difficile a 

anumitor persoane. În secţiile cu profil medical 
(Tabelul 3) ICD a fost asociată mai frecvent cu 
afecţiunile pulmonare cronice, suferinţele neurolo-
gice, renale şi cardiace, administrarea de antibioti-
ce fiind un factor de risc semnificativ pentru paci-
enţii din secţiile de pneumoftiziologie. În funcţie de 
patologia chirurgicală a pacienţilor, cele mai multe 
cazuri au fost înregistrate în secţiile de chirurgie 
generală, ortopedie, chirurgie plastică şi urologie, 
fără diferenţe semnificative în apariţia ICD în func-
ţie de antibioterapie. ICD non AB a înregistrat 
comparativ cu ICD AB un procent semnificativ sta-
tistic mai crescut în secţiile de terapie intensivă 
(30,6% versus 10,1%). 

Studiul efectuat de Sung Mi Cho (16) legat de 
factorii de risc asociaţi ICD în Coreea a identificat 
că pacienţii cu boli respiratorii cronice au un risc 
crescut pentru ICD atât prin scăderea imunităţii 
gazdei cât şi prin rata crescută a infecţiilor care ne-
cesită tratament antibiotic. Kurd şi colab. (17) su-
gerează că pacienţii cu alterarea statusului fizic (ra-
portat la scorul ASA) sau cei care primesc mai mult 
de un antibiotic după intervenţia chirurgicală au 
risc crescut de ICD. Postoperator pacienţii pot fi 
mai imunosupresaţi decât pacienţii tipici şi mai ex-
puşi la tulpinile virulente de spital (16).

Internarea într-o unitate de terapie intensivă este 
un factor de risc pentru colonizarea cu C. difficile 
(18), afecţiunile severe fiind factori de risc inde-
pendenţi ce pot determina modificări ale florei in-
testinale cu dezvoltarea ICD la pacienţii spitalizaţi 
(19).

Asemănător rezultatelor lui Brown şi colab. 
(18), analiza comparativă a caracteristicilor pacien-
ţilor cu ICD AB şi ICD non AB în studiul nostru nu 
a evidenţiat diferenţe semnificative legate de vâr-
stă, sex, intervalul între internare şi debutul simpto-
melor, chirurgia digestivă recentă sau administra-
rea medicaţiei antiacide. 

Afecţiunile neoplazice au prezentat un risc sem-
nificativ pentru ICD non AB, aceşti pacienţi fiind 
insă expuşi frecvent şi la infecţii care necesită anti-
biotic. Conform Predrag S. (6), sunt studii care in-
dică faptul că afecţiunile oncologice şi terapia aso-
ciată acestora prezintă un risc semnificativ pentru 
apariţia ICD independent de administrarea antibio-
ticelor. În studiul nostru, letalitatea prin ICD nu a 
prezentat diferenţe semnificative legate de admi-
nistrarea antibioterapiei, procentul mai ridicat al 
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pacienţilor cu evoluţie spre deces în lotul ICD non 
AB (22,2% versus 11,8%) fiind asociat cu agrava-
rea patologiei subiacente a pacienţilor. 

CONCLUZII

1. Antibioterapia a fost un factor de risc impor-
tant, asociat semnificativ cu apariţia ICD la pacien-
ţii cu boli respiratorii cronice. 

2. Majoritatea claselor de antibiotice au deter-
minat ICD, fiind înregistrat un risc mai crescut prin 
utilizarea cefalosporinelor şi chinolonelor. 

3. În apariţia ICD la pacienţii făra expunere la
antibiotice un rol semnificativ au avut internarea în 
unitatea de terapie intensivă şi severitatea afecţiu-
nilor subiacente.

Epidemiologia ICD continuă să prezinte schim-
bări, asocierea frecventă cu îngrijirile medicale şi 
uzul de antibiotice impunând menţinerea unui nivel 
crescut de atenţie legat de utilizarea judicioasă a 
antibioticelor şi limitarea transmiterii infecţiei în 
mediul spitalicesc. 
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