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Rezumat: Scop: Evaluarea implicării infecţiei cu Clostridium difficile în etiologia bolii diareice.
Material şi metodă: S-a efectuat un studiu retrospectiv în perioada 03.2009 – 12.2011 în Laboratorul
Clinicii de Boli Infecţioase Tîrgu-Mureş. Au fost prelucrate 6529 probe de materii fecale, prin metoda
coproculturii. Testarea pentru Rotavirus s-a efectuat prin latexaglutinare. Pentru Clostridium difficile,
Campylobacter jejuni, Giardia lamblia s-a folosit tehnica ELISA, prelucrându-se 1923 probe. Rezultate:
La coprocultură s-au raportat rezultate pozitive într-un procent de 22,53%. Procentul cel mai mare a
fost întâlnit în cazul Salmonella spp, apoi E. coli şi Shigella spp. Pozitivarea cea mai frecventă a
testărilor ELISA a fost în cazul Campylobacter spp. (4,47 %), Giardia lamblia (2,65 %), Clostridium
difficile (1,25 %). Concluzii: Cel mai frecvent diagnostic pozitiv a fost pentru Campylobacter spp.,
urmat de Giardia lamblia, Salmonella spp., E. coli şi doar apoi de Rotavirus. Infecţia cauzată de
Clostridium difficile a fost identificată într-un procent scăzut.
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Abstract: Purpose: Evaluation of Clostridium difficile infection involvement in the etiology of diarrheal
disease. Material and methods: A retrospective study was conducted in the Laboratory of Infectious
Diseases Clinic I Tîrgu-Mureş, between 03.2009 and 12.2011. 6529 samples of feces were processed
following the coproculture method. Rotavirus testing was performed by latex-agglutination. 1923
samples were processed following the ELISA technique, for Clostridium difficile, Campylobacter jejuni,
and Giardialamblia. Results: Through the coproculture method, we reported a rate of 22.53% positive
results. The highest percentage was found for Salmonella spp., E. coli and then Shigella spp. ELISA test
was most frequently positive for Campylobacter spp. (4.47%), Giardia lamblia (2.65%), Clostridium
difficile (1.25%). Conclusions: The most common positive diagnosis was for Campylobacter spp,
followed by Giardialamblia, Salmonella spp., E. coli, and only then Rotavirus. Infection caused by
Clostridium difficile was identified in a low percentage.

INTRODUCERE
Etiologia diareei infecţioase este foarte variată,
implicând numeroşi germeni patogeni de origine bacteriană,
virală, parazitară şi micotică, manifestările clinice şi evoluţia
fiind determinate în primul rând de agentul etiologic. Frecvenţa
mai mare reprezentată de bacteriozele intestinale – shigeloze,
salmoneloze – în statisticile oficiale din ţara noastră în perioada
1995-2004 nu reprezintă incidenţa reală a etiologiilor posibile, ci
mai degrabă preocupările şi limitele activităţii laboratoarelor de
specialitate, îndeosebi pentru determinarea acestor etiologii
bacteriene.(1)
Majoritatea studiilor din literatură susţin, de
asemenea, că în cazul diareilor nosocomiale agenţii
enteropatogeni comunitari sunt mult mai rar implicaţi în
etiologie, principala cauză a diareilor intraspitaliceşti fiind
Clostridium difficile.(2-5)
v
v

OBIECTIVE
Evaluarea etiologiei bolii diareice acute;
Evaluarea implicării infecţiei cu Clostridium difficile
în etiologia bolii diareice;

v

Evaluarea factorilor de risc asociaţi infecţiei cu
Clostridium difficile.

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
S-a efectuat un studiu retrospectiv în perioada 03.2009
– 12.2011 în Laboratorul Clinicii de Boli Infecţioase TîrguMureş. Au fost prelucrate un număr de 6529 probe de materii
fecale, examenul bacteriologic de rutină urmărind prezenţa
patogenilor enterali: Salmonella spp., Shigella spp., E. coli
enterotoxigen (ETEC), E. coli enteroinvaziv (EIEC), E. coli
O157/H7, Yersinia enterocolitica. La copiii sub 2 ani s-a căutat
de rutină prezenţa E. coli enteropatogen (EPEC). În sezonul cald
şi în cazuri de manifestare clinică sugestivă s-a investigat
prezenţa vibrionilor holerici. Testarea pentru Rotavirus s-a
efectuat prin latexaglutinare.
Pentru determinarea prezenţei toxinei A, B a
Clostridium difficile şi pentru antigenele Campylobacter jejuni,
Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba, Echinococcus,
Rotavirus, Adenovirus s-au efectuat determinări prin tehnica
ELISA, fiind prelucrate un număr de 1923 probe de materii
fecale.
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Pentru prelucrarea statistică am folosit programul
Graphpad (QuickCalcs Online Calculators for scientist),
disponibil la http://www.graphpad.com/quickcalcs/.
REZULTATE
În perioada 03.2009 – 12.2011 în Laboratorul Clinicii
de Boli Infecţioase Tîrgu-Mureş au fost prelucrate bacteriologic
un număr de 6529 probe prin metoda coproculturii. Din totalul
cazurilor studiate s-au raportat rezultate pozitive într-un procent
de 22,53% din cazuri.
Repartiţia pe grupe de vârstă relevă o pondere
importantă a cazurilor pozitivate la copii, media de vârstă a
cazurilor pozitivate fiind de 10,33 ani, cu mediana 2 (CI 95%
9.1399 - 11.5235, vârste cuprinse între 0-10.2 ani). Procentul cel
mai mare de cazuri pozitivate a fost întâlnit în cazul Salmonella
spp, urmate apoi de E. coli şi de Shigella spp., restul speciilor
fiind raportate în procente mai mici.
Dintre cazurile de Salmonella spp. (118), cele mai
multe cazuri pozitivate au fost reprezentate de Salmonella gr. B
(70 cazuri), urmate de Salmonella gr. D (31 cazuri), restul
speciilor fiind identificate într-un număr mai scăzut de cazuri. E.
coli a fost identificată în 91 cazuri, majoritatea fiind reprezentate
de specia EPEC (68 cazuri), urmată de ETEC (22 cazuri), EHEC
fiind raportată într-un singur caz. Shigella spp. a fost identificată
într-un număr de 61 de cazuri, cel mai frecvent fiind identificată
specia S. flexneri (26 cazuri), urmată de S. sonnei (18 cazuri), S.
dysenteriae (13 cazuri), S. boydii (3 cazuri). Yersinia spp. a fost
raportată în 9 cazuri, toate fiind reprezentate de specia Yersinia
enterocolitica.
În cadrul examinării virusologice a materiilor fecale,
prin latexaglutinare, au fost prelucrate 302 probe de materii
fecale, reprezentând un procent de 4,71% din totalul probelor
prelucrate în laborator în perioada studiată. S-au raportat 84 de
cazuri pozitive (27,81%) din cele 302 testate pentru Rotavirus
(1,28% din totalul probelor prelucrate). Din punct de vedere al
repartiţiei pe grupe de vârstă, majoritatea cazurilor pozitive
pentru Rotavirus provin din grupa de vârstă a copilului mic (47
cazuri), urmaţi de sugari (29 cazuri). Media de vârstă a fost de
2,85 ani, cu mediana 1,4 (CI 95%, 1.5219 - 4.1953, vârste
cuprinse între 0,11-40 ani). Din cele 1923 probe prelucrate prin
metoda ELISA, pozitivarea cea mai frecventă a probelor a fost
raportată în cazul Campylobacter spp. (4,47 %), Giardia lamblia
(2,65 %), Clostridium difficile (1,25 %).Testările pentru celelalte
specii (Cryptosporidium, Entamoeba, Echinococcus, Rotavirus,
Adenovirus) au fost efectuate şi raportate în procente mult mai
mici.
Din cele 828 probe testate pentru Campylobacter spp.,
probele pozitive au fost raportate într-un procent de 10,39%.
Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor pozitive pentru
Campylobacter spp. a evidenţiat procente crescute în cazul
copiilor mici (26,74%), a sugarilor (24,42%) şi a preşcolarilor
(17,44%). Media de vârstă a fost de 12,67 ani, cu mediana 2 (CI
95%, 3.973 - 21.372, vârste cuprinse între 0,1-82 ani). Testarea
pentru Clostridium difficile a fost efectuată în 380 cazuri
(19,76% din totalul probelor prelucrate), în 1543 cazuri nefiind
solicitat acest diagnostic. S-au înregistrat rezultate pozitive întrun procent de 6,32% din totalul probelor prelucrate pentru
Clostridium difficile.
Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor pozitive
pentru Clostridium difficile a evidenţiat procente crescute în
cazul grupelor de vârstă a adulţilor, urmate de vârstnici. Media
de vârstă a fost de 41,16 ani, cu mediana 40 (CI 95%, 28.08 54.24, vârste cuprinse între 1-81 ani). Durata de internare a fost
variabilă, cu valori cuprinse între 1 zi (la pacienţii din
ambulator) şi 17 zile. Durata medie de internare a fost de 4,67
zile. În 45,83% din cazuri, pacienţilor li s-au administrat

tratamente cu inhibitori ai pompei de protoni, blocanţi ai
receptorilor H2 fiind administraţi doar în 16,67% din cazuri.
Antidiareicele au fost administrate în 41,67% din cazuri, iar
antispasticele doar la un procent de 12,5% din cazuri. Dintre
tratamentele antibiotice administrate pacienţilor, cel mai
frecvent au fost utilizate cefalosporinele generaţia III (în 37,5%
din cazuri), urmate de fluorochinolone (în 20,83% din cazuri),
apoi de peniciline (în 16,67% din cazuri).
Din cele 775 probe testate, s-au înregistrat rezultate
pozitive în 51 cazuri, reprezentând un procent de 6,58% din
totalul probelor prelucrate pentru Giardia lamblia, rezultatele
negative fiind raportate în 92,38% din cazuri (716 cazuri).
Procentul de rezultate neconcludente raportate a fost
de 1,03%.
DISCUŢII
Majoritatea cazurilor de boli diareice acute sunt
autolimitante, indiferent dacă etiologia lor este infecţioasă sau
nu. Datele din literatura de specialitate semnalează că boala
diareică acută apare cel mai frecvent la copii sub cinci ani,
aceştia prezentând o medie de 3,2 episoade diareice pe an, însă
în unele ţări în curs de dezvoltare numărul episoadelor diareice
poate să ajungă până la 12/an.(6-9) În studiul efectuat de noi,
boala diareică acută a fost cel mai frecvent identificată la
grupele de vârstă a copiilor sub 6 ani, cu cel mai mare număr de
cazuri în grupa de vârstă a copilului mic (1,1–3 ani) şi a
sugarului (1–12 luni).
Procentul de pozitivare a probelor prelucrate prin
coprocultură a fost variabil în funcţie de specia identificată, între
0% (V. cholerae) şi 1,81% (pentru Salmonella spp.). În mai
multe studii efectuate între anii 1980–1997, pozitivarea
coproculturilor a fost raportată în procente situate între 1,55,6%.(10,11) În cazul prelucrării probelor prin metoda ELISA,
s-au raportat rezultate pozitive între 0% (pentru
Cryptosporidium spp., Entamoeba spp. şi Echinococcus) şi
4,47% pentru Campylobacter spp (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1. Ponderea agenţilor etiologici ai BDA
Agent patogen

Salmonella spp.
E. coli
Shigella spp.
Yersinia spp.
Campylobacter
spp.
Clostridium
difficile
Giardia lamblia
Rotavirus
Adenovirus

Coprocultură Latexaglutinare

1,81 %
1,39 %
0,93 %
0,14 %

ELISA

% din totalul probelor prelucrate
-

-

-

4,47%

-

-

1,25%

-

-

1,28%

2,65%
1,2%

-

0%

0,16%

Se remarcă faptul că cel mai frecvent diagnostic
pozitiv a fost pentru Campylobacter spp., urmat de Giardia
lamblia, Salmonella spp., E. coli, şi doar apoi de Rotavirus.
Ghidul de diagnostic pentru managementul gastroenteritelor
acute la copii din Europa, publicat în 2008 (12), arată că
Rotavirusul este considerat cel mai frecvent agent etiologic al
gastroenteritelor acute la copii. Studiul nostru a identificat cel
mai frecvent cazurile de rotaviroză în grupele de vârstă ale
copiilor sub 6 ani, în special în cele ale copilului mic (55,95%)
şi ale sugarului (34,52%), însă nu a fost identificat ca principal
agent etiologic al BDA.
În acelaşi ghid de diagnostic se arată că, în funcţie de
ţară, principalul agent etiologic bacterian al BDA este fie
Campylobacter spp. (mai ales în ţările nord-europene), fie
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Salmonella spp. (în sudul Europei). Date similare au fost
identificate şi în studiul nostru, principalul agent etiologic
bacterian al BDA fiind Campylobacter spp. (4,47%), urmat de
Salmonella spp. (1,81%). Clostridium difficile este recunoscut a
fi cea mai frecventă cauză de colită la pacienţi spitalizaţi care
sunt trataţi cu antibiotice, chimioterapice sau alte tratamente ce
alterează flora intestinală.(13) Într-un studiu publicat în 1996 se
raporta pozitivarea reacţiei de testare a prezenţei citotoxinei
produse de C. difficile în materiile fecale cu o frecvenţă de
14%.(14) La Congresul European de Microbiologie Clinică şi
Boli Infecţioase de la Viena (2010) a fost prezentată frecvenţa
CDI (infecţia cauzată de C. difficile) cu valori cuprinse între 0 –
1,9, în perioada 2007-2009.(15) Frecvenţa CDI de 1,25%
identificată de studiul nostru se corelează cu datele din literatura
de specialitate, fiind apropiată de cele raportate din Europa. Cu
toate acestea considerăm că frecvenţa acestei infecţii în ţara
noastră este mult mai mare, lipsa unui protocol naţional pentru
diagnostic şi faptul că datele naţionale legate de frecvenţa
acestei infecţii sunt sporadice, făcând imposibilă raportarea
rezultatelor.
Un studiu publicat în 2009 raportează că durata de
spitalizare pentru pacienţii cu CDI a fost mai mult decât dublă
faţă de cea a pacienţilor nediagnosticaţi cu această infecţie (13.5
- 14.9 zile, faţă de 5.4 - 5.6 zile). Perioada de spitalizare a fost
mai mare la pacienţii cu vârstă peste 65 ani, iar prevalenţa a fost
în creştere la cei internaţi în unităţi în care spitalizarea este de
obicei prelungită.(16) Alt studiu publicat în 2011 arată că vârsta
înaintată, utilizarea antibioticelor şi a inhibitorilor de pompe de
protoni au fost factori de risc semnificativi pentru infecţiile
nosocomiale cu C. difficile. Spitalizarea cu 2 luni anterior
infecţiei, tratamentul cu chimioterapice, inhibitorii de pompe de
protoni, blocanţii de H2 şi prezenţa anticorpilor antitoxină B au
fost factori de risc semnificativi pentru colonizarea pacienţilor
spitalizaţi.(17)
Datele obţinute de studiul nostru se corelează cu cele
din literatura de specialitate, majoritatea pacienţilor diagnosticaţi
cu CDI prezentând factori de risc asociaţi (spitalizare prelungită,
tratamente antibiotice, antiacide). În 45,83% din cazuri
pacienţilor li s-au administrat tratamente cu inhibitori ai pompei
de protoni, blocanţi ai receptorilor H2 fiind administraţi doar în
16,67% din cazuri. Antidiareicele au fost administrate în 41,67%
din cazuri, iar antispasticele doar la un procent de 12,5% din
cazuri. Dintre tratamentele antibiotice administrate pacienţilor,
cel mai frecvent au fost utilizate cefalosporinele generaţia III (în
37,5% din cazuri), urmate de fluorochinolone (în 20,83% din
cazuri), apoi de peniciline (în 16,67% din cazuri). Mai rar au
fost administrate aminoglicozidele şi macrolidele (în 8,33% din
cazuri), oxazolidinonele şi carbapenemele fiind administrate în
câte un singur caz (4,17%). Evidenţierea multiplilor factori de
risc la pacienţii diagnosticaţi cu CDI în studiul nostru susţine de
asemenea faptul că frecvenţa infecţiei este probabil
subdiagnosticată, în special prin neutilizarea selectării probelor,
conform criteriilor de testare pentru CDI.
1.

2.

3.
4.

CONCLUZII
Boala diareică acută a fost cel mai frecvent identificată la
grupele de vârstă a copiilor sub 6 ani, cu cel mai mare
număr de cazuri în grupa de vârstă a copilului mic (1,1–3
ani) şi a sugarului (1–12 luni).
Cel mai frecvent diagnostic pozitiv a fost pentru
Campylobacter spp., urmat de Giardia lamblia, Salmonella
spp., E. coli, şi doar apoi de Rotavirus.
Etiologia virală a bolii diareice acute a fost cel mai frecvent
reprezentată de Rotavirus.
CDI a fost identificată într-un procent scăzut.
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Majoritatea pacienţilor diagnosticaţi cu CDI au prezentat
factori de risc asociaţi (spitalizare prelungită, tratamente
antibiotice, antiacide).
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