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Infecţia cu Clostridium difficile la pacienţii 
cu afectare cronică hepatică

Rezumat
Infecţia cu Clostridium difficile (ICD) asociază în spectrul comorbidităţilor, din ce în ce mai des, hepatopa-
tiile cronice de tip toxic metabolic sau viral. Episoadele de ICD la pacienţii cu hepatopatii cronice sunt mai 
severe şi au un prognostic mai sever decât la pacienţii cu alte comorbidităţi. Măsurile de profilaxie şi de 
tratament a ICD la pacienţii cu hepatopatii cronice ar trebui particularizate în funcţie de etiologie şi specificul 
clinico-evolutiv al bolii hepatice. Studiul de faţă îşi propune să identifice factorii de risc preponderenţi ai ICD 
asociate hepatopatiilor cronice şi să compare severitatea, rata de recidivă şi deces a episoadelor ICD cu şi 
fără afectare hepatică.

Cuvinte cheie: Clostridium difficile, boli cronice hepatice, profilaxie, prognostic

INtRODuCeRe

Studiile de caz asupra episoadelor acute de in-
fecţie cu Clostridium difficile la pacienţii cu boli 
cronice hepatice sunt prezente în literatura de spe-
cialitate începând cu anul 2007 [1,2,3,4]. Rezulta-
tele acestor studii au sugerat că afectarea cronică 
hepatică reprezintă un factor de risc pentru infecţia 
cu Clostridium difficile (ICD) şi apariţia acestei in-
fecţii la un pacient cronic hepatic creşte costurile de 
îngrijire medicală şi rata de deces [5,6,7]. 

Această lucrare îşi propune să identifice particu-
larităţile ICD la pacienţii cu afecţiuni cronice hepa-
tice din punct de vedere epidemiologic, clinic şi 
terapeutic.

Clostridium difficile (CD) este cel mai impor-
tant agent patogen al gastroenteritei postantibioti-
ce. Infecţia cu CD poate evolua clinic de la forme 
de portaj asimptomatic şi forme de gastroenterită 

acută uşoară la forme severe de colită pseudomem-
branoasă, ileus şi megacolon toxic. Deşi ICD a fost 
considerată iniţial o infecţie nozocomială, în pre-
zent se remarcă extinderea ei în comunitate şi creş-
terea numărului de cazuri cu origine comunitară. 
Epidemiile din Statele Unite ale Americii, Canada 
şi Europa, din anii 2010-2011, au fost determinate 
de răspândirea tulpinii hipervirulente de CD, riboti-
pul 027, apărută printr-o mutaţie genetică, care se 
deosebeşte de tulpina clasică prin inducerea rezis-
tenţei la fluorochinolone, secreţia unei noi toxine 
patogene, creşterea secreţiei de toxine şi capacita-
tea crescută de a forma spori [8]. Structura ADN-
ului microbian al CD, cu multipli transpozomi, ex-
plică variabilitatea genetică crescută a bacteriei, 
ceea ce poate favoriza în viitor selecţia altor tulpini 
cu virulenţă crescută, capabile să genereze noi epi-
demii [9].
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Factorii favorizanţi pentru ICD la pacienţii re-
ceptivi pot fi: alterarea microbiotei intestinale după 
antibioterapie şi imunosupresoare, compromiterea 
barierelor mucoase după intervenţie chirurgicală, 
traumatism, proliferare tumorală, ischemie sau ne-
croză, precum şi scăderea rezistenţei generale a or-
ganismului, cauzate de vârstă, alcoolism, diabet 
zaharat, neoplazii, imunosupresie, angiopatii.

Asocierea ICD la pacienţii cu boală cronică he-
patică (BCH) poate fi explicată prin imunosupresia 
şi inflamaţia hepatică asociată cu disfuncţie hepati-
că. Hepatitele cronice sunt caracterizate de infiltrat 
inflamator masiv în ficat, care induce activarea ce-
lulelor Kupfer şi eliberarea de citokine proinflama-
torii [10]. În consecinţă, există o epuizare a antioxi-
danţilor şi o eliberare cronică de radicali liberi de 
oxigen, care determină perturbarea imunităţii natu-
rale hepatice [11,12]. Alte cauze de disfuncţie imu-
nă la pacienţii în stadiu de ciroză hepatică pot fi 
asocierea subnutriţiei, imunosupresia medicamen-
toasă indusă de corticosteroizi sau alte imunosupre-
soare administrate pentru formele de hepatită auto-
imună.

Infecţia cu Clostridium difficile apare mai frec-
vent în secţiile de hepatologie dacât în alte secţii, 
fiind asociată hepatopatiilor cronice în 0,9% dintre 
externările acestor secţii, faţă de 0,29% din alte 
secţii [13]. 

Un studiu multicentric canadian raportează 
62/1.430 (4%) cazuri de ICD asociată BCH [14], 
iar în Statele Unite, frecvenţa ICD la ciroza hepati-
că a fost de 1.165 / 59.385 (2%) [6].

În studiile clinice, la pacienţii cirotici, frecvenţa 
ICD cu sursă comunitară a variat între 11%( 20,21) 
şi 13% [6].

Factorii de risc pentru ICD la pacienţii cu BCH 
pot fi vârsta înaintată, expunerea nosocomială cu 
ocazia evaluarilor periodice sau pentru decompen-
sările bolii hepatice, endoscopiile pentru diagnosti-
cul varicelor esofagiene, terapiile cu antibiotice 
pentru diverse infecţii asociate imunosupresiei sau 
administrarea inhibitorilor de pompă de protoni 
pentru combaterea hiperacidităţii. 

La pacienţii cu ciroză, portajul asimptomatic de 
CD poate ajunge la 20% [15], dezechilibrele de mi-
crofloră comensală fiind constatate frecvent. Studii 
clinice efectuate în Asia au arătat scăderea semnifi-
cativă a populaţiilor de Bifidobacterium spp. la pa-
cienţii cu ciroză hepatică postvirală [16,17] şi a po-

pulaţiilor de Lactobacillus spp. la pacienţii cu 
hepatită toxică etanolică [18]. Alţi factori de risc 
suplimentari pentru ICD la pacienţii cirotici sunt 
creşterea pH-ului intestinal şi scăderea motilităţii 
intestinale [16]. Hipogamaglobulinemia şi medica-
ţia imunosupresoare pot favoriza ICD la pacienţii 
cu hepatită autoimună şi la cei posttransplant hepa-
tic.

Asocierea BCH la ICD favorizează frecvenţa 
mai crescută a febrei şi a durerilor abdominale [6]. 
Localizările extraintestinale ale ICD au fost rapor-
tate la pacienţii cu BCH [21], inclusiv abcese sple-
nice, hepatice [19,20] şi peritonită bacteriană la 
pacienţii cu ascită, în care Clostridium difficile a 
fost cultivat din lichidul peritoneal [19,21,22]. 

Rata de recurenţă a ICD în diverse studii clinice 
variază de la 15% la 35% [2,3,23,24]. 

Rata de deces postICD este mai mare la pacien-
ţii cu afectare cronică hepatică [2]. Influenţa BCH 
asupra severităţii ICD a fost evaluată prin rata in-
ternărilor în unitatea de terapie intensivă, necesita-
tea intervenţiei chirurgicale (colectomie) şi prin 
rata de deces [14,25].

Într-un studiu clinic amplu [6], a fost analizat un 
lot de 1.165 pacienţi cu ciroză hepatică postvirală şi 
ICD comparativ cu un lot de 58.220 de pacienţi 
care aveau doar ICD, rezultând diferenţe semnifi-
cative între: rata de deces (13,8% faţă de 9,6%), 
durata medie de spitalizare (14,4 zile faţă de 12,7 
zile) şi costurile medii de spitalizare (79.351 USD 
faţă de 57.708 USD). Acest studiu a demonstrat, de 
asemenea, că ICD are un risc de deces similar altor 
complicaţii ale cirozei, cum ar fi encefalopatia he-
patică (OR 1,94; 95% CI 1,83-2,06), sângerarea 
variceală (OR 1,63, 95%CI 1,49-1,78), peritonita 
bacteriană spontană (OR 1,98; 95% CI 1,45-2,70) 
şi ascita (OR 1,30; IC 95% 1,22-1,38). Aceste date 
evidenţiază gravitatea ICD pentru prognosticul pa-
cienţilor cu BCH avansată.

MATERIAL ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu prospectiv, observaţional, 
controlat activ, la pacienţi adulţi, internaţi în Spita-
lul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Paras-
cheva“ din Galaţi, pentru ICD, în perioada 
1.01.2017÷31.12.2018. Dintre cei 715 pacienţi 
identificaţi, 119 (16,6%) prezentau hepatopatii cro-
nice, iar 596 (83,3%) ICD fără comorbidităţi hepa-
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tice. Hepatopatiile cronice au fost reprezentate de: 
48,73% hepatită cronică, 41,17% ciroză hepatică, 
5,88% steatoză hepatică, 4,20% cancer hepatic (fi-
gura 1).

FIGURA 1. Bolile hepatice asociate ICD

Grupul de 119 pacienţi cu infecţie cu Clostri-
dium difficile şi afectare hepatică cronică 
(ICD+BCH+) a fost comparat cu grupul de 596 pa-
cienţi fără boală hepatică (ICD+BCH-). Am studiat 
datele demografice, profilul general de comorbidi-
tăţi şi severitatea episodului de ICD, cuantificată 
prin scorul ATLAS, durata de spitalizare, numărul 
de zile de tratament cu antibiotic specific până la 
normalizarea scaunului şi durata tratamentului an-
tibiotic. Scorul prognostic Charlson al comorbidi-
tăţilor a fost calculat pe baza datelor de istoric me-
dical. Criteriile de normalizare a scaunului au fost 
numărul maxim 2 scaune/zi, consistenţa 1-4 pe sca-
ră Bristol, minimum 48 ore [26]. 

Prognosticul episodului de ICD, cuantificat prin 
rata de recidivă şi rata de deces, a fost comparat 
între grupul de pacienţi cu hepatopatii cronice şi 
grupul fără hepatopatii cronice. Reapariţia simpto-
melor de la rezoluţia clinică a unui episod iniţial, cu 
peste 3 scaune în ultimele 24 ore, de consistenţă 
6-7 pe scara Bristol şi toxine A şi/sau B pozitive 
pentru CD, a fost considerată recidivă în primele 8 
săptămâni sau reinfecţie în săptămânile 9-24.  

Analiza statistică s-a realizat cu ajutorul progra-
mului MedCalc, versiunea 15.8. Datele numerice 
(vârsta, durata spitalizării, numărul de zile până la 
normalizarea scaunelor, durata tratamentului anti-
biotic) au fost evaluate descriptiv (media, deviaţia 
standard, valorile extreme) şi au fost analizate sta-
tistic folosind metoda corelaţiei după Pearson, χ2 , 
Student-t test. Valoarea lui p < 0,05 a fost conside-
rată statistic semnificativă.

RezuLtate

Etiologia patologiei cronice hepatice a fost pre-
dominant toxic metabolică la 55,46% dintre paci-
enţi, urmând etiologia virală, 25,21% cu virus he-
patitic C, 16,81% virus hepatitic B şi 2,52% 
asocierea virusurilor hepatitice B şi D (figura 2).

FIGURA 2. Etiologia bolilor hepatice asociate ICD

Sursa comunitară a ICD a fost de 21,84% în lo-
tul cu BCH şi de 19,79% în cel doar cu ICD, care 
depăşesc media naţională a ICD în anul 2018 (19%) 
[27]. Aceste date, precum şi rezultatele unor studii 
clinice, care raportează asocierea ICD cu BCH în-
tre11 şi 13% [6,28,29], sugerează extinderea infec-
ţiei în comunitate (figura 3).

FIGURA 3. Originea cazurilor ICD asociate cu BCH (IAAM, 
IC)

Caracteristicile lotului cu ICD+BCH+ şi ale ce-
lui doar cu ICD, p şi corelarea lor statistică sunt 
prezentate în tabelurile 1 şi 2.

Caractere demografice

Vârsta medie a pacienţilor cu ICD a fost peste 
65 de ani, semnificativ statistic mai scăzută (p = 
0,029) la pacienţii care au asociat BCH (63,3 ani vs 
66,5 ani) (Tabelul 1). În lotul ICD+BCH+ a predo-
minat sexul masculin, spre deosebire de cel 
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ICD+BCH-, reprezentat de mai multe femei (p < 
0,001). 

Au predominat pacienţii din mediul urban 
(69%), dar ponderea mediului rural a fost mai mare 
în lotul cu hepatopatii (Tabelul 2). Diferenţele de 
sex şi de mediu de viaţă pot fi explicate de predo-
minanţa etiologiei toxic etanolice a BHC, mai frec-
ventă la bărbaţi şi în mediul rural, din cauza tradiţi-
ei gospodăriilor rurale româneşti de a fabrica 
artizanal alcool şi de a-l consuma în familie.

Analiza factorilor de risc

Pacienţii cu hepatopatii sunt mai tineri când 
dezvoltă episodul de ICD decât cei cu alte patologii 
asociate ICD. Vârsta medie a ambelor loturi se în-
cadrează în gradul 1 de severitate din scorul Atlas 
(60-70 ani) [30]. 

Consumul cronic de inhibitori de pompă de pro-
toni (IPP) în special de către pacienţii cirotici dato-
rită profilaxiei sau tratamentului hemoragiilor di-
gestive superioare, relativ frecvente la aceştia, este 
semnificativ statistic mai mare în lotul cu ICD şi 
BCH faţă de lotul doar cu ICD. Nivelurile scăzute 
ale acidităţii gastrice, consecinţa consumului cro-
nic de IPP, se corelează cu nivele crescute de portaj 
asimptomatic observate la pacienţii cirotici şi poate 
constitui unul dintre factorii de risc primordiali în 
declanşarea ICD la această categorie de pacienţi. 
Acest rezultat deschide perspectiva unor studii vii-
toare, mai amănunţite, asupra asocierii acidităţii 
gastrice scăzute cu portajul asimptomatic de CD şi 
cu impactul acestuia în declanşarea ICD la imuno-
supresaţi. Endoscopiile efectuate anterior episodu-
lui de ICD, diagnostice sau terapeutice, au fost 

semnificativ mai frecvente la pacienţii cu hepato-
patii, constituind un risc crescut pentru inocularea 
directă a microbului la nivelul tubului digestiv.

Consumul de antibiotice şi chirurgia abdomina-
lă în ultimele 8 săptămâni înaintea debutului ICD 
au avut ponderi asemănătoare în cele două loturi.

Comorbidităţile pacienţilor, cuantificate prin 
scorul Charlson [31], nu au avut diferenţe semnifi-
cative pentru riscul ICD la pacienţii cu hepatopatii 
cronice. 

Analiza severităţii episodului şi a prognosticului 
ICD

Severitatea episodului ICD, cuantificată prin 
scorul ATLAS [30], nu a fost influenţată de asocie-
rea hepatopatiilor. Dintre criteriile de laborator ale 
scorului ATLAS, evaluate la debutul ICD, valorile 
crescute ale numărului de leucocite şi ale creatinei 
nu au avut diferenţe semnificative, dar albumina 
serică a fost statistic mai scăzută în lotul cu hepato-
patii, din cauza scăderii sintezei din stadiile avansa-
te ale bolii cronice de ficat. 

Durata de spitalizare, durata antibioterapiei până 
la normalizarea scaunului şi durata tratamentului 
antibiotic specific au fost comparabile în cele două 
loturi de studiu (Tabelul 1).

Rata reinfecţiilor nu a fost influenţată de asocie-
rea BHC, dar rata recidivelor a fost semnificativ 
mai mare la la pacienţii cu afectare hepatică (p = 
0,035). 

 Rata crescută a deceselor în primele 6 luni 
de la ICD s-a corelat cu asocierea BHC, dar dife-
renţa nu a fost semnificativă pentru mortalitatea din 
primele 30 de zile de la episodul infecţios. 

TABELUL 1. Corelaţii numerice ale caracteristicilor ICD asociate sau nu cu BCH
ICD+BCH+ 
(N 1=119)

ICD+BCH-
(N 2 =596) T-t

p
95%

CIMedia DevS Max; Min Media DevS Max;
Min

Vârstă (ani) 63,63 13,29
89;21

66,55 15,70 95;18 0,029
-5,742;
-0,305

Durata spitalizare (zile) 8,22 8 43; 1 8,11 3,58 28;1 0,820
-0,829;
1,044

Durata până la normalizarea 
scaunului (zile)

4,41 2,98
17; 1 4,75

2,87 22; 1 0,256
0,249;
-0,929

Durata tratament (zile) 10,13 3,19 24; 1 10,27 3,97 65;1 0,668
-0,805;
0,517

Legendă: DevS=deviaţia standard; Max=valoarea maximă; Min=valoarea minimă; T-t= testul Student (t) pentru 
compararea mediilor; CI=intervalul de confidenţă
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DISCUŢII

Studiul pacienţilor cu ICD şi hepatopatii cronice 
comparativ cu cei fără boli hepatice identifică dife-
renţe privind riscul mai crescut de apariţiei la per-
soane mai tinere, la bărbaţi şi la persoane care utili-
zează IPP. Procentul mare de cazuri cu origine 

comunitară sugerează extinderea îngrijorătoare a 
infecţiei în comunitate, dar şi creşterea susceptibili-
tăţii legate de unii factori de risc pentru ICD, repre-
zentaţi de imunodepresia pacienţilor cu hepatopatii 
cronice, hipoalbuminemie, dezechilibrele micro-
florei colonice şi aciditate gastrică scăzută, secun-

TABELUL 2. Comparaţie statistică între caracteristicile variabilelor categoriale ale pacienţi cu ICD asociate 
sau nu BHC

ICD+BHC+
N=119

ICD+BHC-
N=596 OR

OR 
95%CI

Χ2 Test
p

n % n %
Gen 
Feminin 
Masculin

49
70

41,17
58,82

347
249

58,22
41,77

0,502 0,338; 0,745
<0,001

Mediu 
Urban 
 Rural  

69
50

57,98
42,01

412
184

69,12
30,77

0,616 0,412; 0,920
 

<0,001

Scor Charlson          
   0-3
   4-6
   7-14

 
55
37
27

46,22
31,09
22,69

252
237
107

42,28
39,77
17,95

1,459
0,618

0,889; 2,196
0,359; 1,064

0,145
0,083

Antibiotice înainte de debut ICD 
Da
Nu

85
34

77,51
22,48

462
134

71,4
28,57

0,725 0,466; 1,126 0,152

IPP înainte de debut ICD
Da
Nu

57
62

47,89
52,10

145
451

24,32
75,67

2,859 1,926; 4.244 <0,001

ED înainte de debut ICD
Da
Nu

  8
111

 6,72
93,27

 21
575

 3,52
96,47

1,973 0,864; 4,502 <0,001

Chirurgie abdominală 
Da
Nu

8
111

6,72
93,27

 62
530

10,47
89,52

0,616 0,288; 1,314 0,106

Scor ATLAS 
0-3
4-9

94
25

78,99
21,00

497
 99

83,38
16,61

1,335 0,818; 2,178 0,247

Leucocite >15.000/mm3 

Da
Nu

22
97

18,45
81,54

110
486

18,48
81,51

0,993 0,603; 1,663 1,00

Creatinina >1,5 mg/dl 
Da
Nu 

27
92

23,15
76,84

142
454

26,05
73,94

1,169 0,667; 1,702 0,789

Albumina serică <2,5 mg/dl 
Da
Nu

 16
103

13,44
86,55

 43
553

7,21
92,78

1,997 1,094; 3,645 0,024

Recidive 
Da
Nu

 13
106

10,92
97,47

113
483

18,95
94,79

1,907 1,044; 3,485 0,035

Reinfecţii 
Da
Nu

  3
116

 2,52
97,41

 31
565

 5,20
94,8

2,121 0,655; 6,871 0,209

Deces 0-30 zile 
Da
Nu

 15
104

12,60
87,39

 61
535

10,23
89,76

1,264 0,365;1,005 0,812

Deces 0-6 luni 
Da
Nu

 38
 81

31,93
68,06

148
448

21,97
78,02

1,665 1,085; 2,555 0,019
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dară profilaxiei cronice cu IPP, pe care o primesc 
pacienţii cirotici. 

Corelaţia recidivelor cu asocierea BHC la paci-
enţii cu ICD concordă cu rezultatele unu studiu an-
terior realizat în SUA (Olsen, 2015) şi ar putea fi 
luată în calcul pentru realizarea unui scor de risc 
evolutiv [32]. 

 Lipsa corelaţiilor BHC cu mortalitatea în 
primele 30 de zile, cu durata spitalizării sau cu du-
rata până la normalizarea scaunelor sugerează că 
BHC nu influenţează semnificativ severitatea epi-
sodului de ICD. Pe de altă parte, mortalitatea mai 
crescută în primele 6 luni după boală şi rata mai 

crescută a recidivelor pot indica influenţa ICD pe 
prognosticul pacienţilor cu boli cronice hepatice. 

CONCLuzII

Prevenirea ICD la pacienţii cu hepatopatii croni-
ce trebuie să vizeze scăderea susceptibilităţii ţinând 
cont de factorii de risc, prin corectarea hipoalbumi-
nemiei, menţinerea echilibrului microbiotei intesti-
nale şi limitarea administrării IPP conform unor 
criterii bine stabilite. Studii ulterioare vor evalua 
utilitatea screening-ului purtătorilor sănătoşi de CD 
la internarea în secţiile de hepatologie.
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