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Efectele pandemiei asupra incidenței cazurilor de colită cu Clostridioides difficile
INTRODUCERE

MATERIAL SI METODA

REZULTATE
DISCUTII

CONCLUZII

1. Rupnik M, Wilcox MH, Gerding DN. 2009. Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. Nat. Rev. Microbiol. 7:526 –536
2. Kuehne SA, et al. 2010. The role of toxin A and toxin B in Clostridium difficile infection. Nature 467:711–713.`
3. Granata, G.; Bartoloni, A.; Codeluppi,.; on behalf of the CloVid Study Group. The Burden of Clostridioides Difficile Infection during the COVID-19 Pandemic: A Retrospective 

Case-Control Study in Italian Hospitals (CloVid). J. Clin. Med. 2020, 9, 3855. https://doi.org/10.3390/jcm9123855
4. Luo Y, Grinspan LT, Fu Y, et al. Hospital-onset Clostridioides difficile infections during the COVID-19 pandemic [published online ahead of print, 2020 Sep 23]. Infect Control 

Hosp Epidemiol. 2020;1-2. doi:10.1017/ice.2020.1223 
5. Laszkowska, M., Kim, J., Faye, A.S. et al. Prevalence of Clostridioides difficile and Other Gastrointestinal Pathogens in Patients with COVID-19. Dig Dis Sci (2021). Accesat

January 31,2021 

BIBLIOGRAFIE

Contextul epidemiologic
din ultimul an a dus la o
supraaglomerare a uităților
sanitare, la trecerea efectivă în
plan secund a protocoalelor
sau a circuitelor normale
intraspitalicești și cel mai
important la o utilizare de cele
mai multe ori necontrolată a
antibioterapiei în comunitate,
dar și în sistemul sanitar.

Cazurile severe de
insuficiență respiratorie au dus
de cele mai multe ori la
imobilizarea pacientului la
sursa de oxigen, la apariția
deficitelor de igienă și într-un
final la imunosupresie atât
intrainfecțioasă cât și în urma
terapiei utilizate în această
perioadă, cu prelungirea de
foarte multe ori a spitalizării
peste cele 14 zile de izolare.

Lucrarea de față analizează influența pandemiei de
coronavirus asupra cazurilor de infecție cu Clostridioides difficile
prin efectuarea unei prezentări comparative a trendului cazurilor
pe 5 ani (până în anul 2019) respectiv a celor de la debutul
pandemiei şi până la sfârșitul anului 2020, în Clinica Boli
Infecţioase Adulţi,

S-au selectat două loturi de pacienți, un lot de 502 pacienți
internați în perioada 2014-2019, iar cel de-al doilea de 58 de
pacienţi internaţi în cursul anului 2020.

Pacienții celor doua loturi au prezentat minim un episod
de colită cu Clostridioides difficile documentat printr-un test
rapid de detectare a toxinelor A/B pozitiv. Cei 58 de pacienți din
cel de al doilea lot, au fost pacienți cu infecție SARS COV-2
confirmată, care au prezentat episodul diareic concomitent cu
infecția COVID-19, pe parcursul internării sau imediat după
externare.

Clostridioides difficile este
un bacil gram-pozitiv, sporulat,
un patogen oportunist ce
afectează colonul pacienţilor
aflaţi în tratament antibiotic,
AINS/AIS sau IPP.

Principalii
factori de
virulență-
toxinele A (TcdA)
și B (TcdB) cu
activitate entero-
și citotoxică.[1]

Se considera că toxinele A
și B sunt implicate în apariția
sindromului diareic. Există o
corelație între cantitatea de
toxine, colita pseudo-
membranoasă și durata efectivă
a sindromului diareic.[2]

Date demografice:  
Ø În ambele loturi predomină genul feminin cu 54.18% în lotul nr
1 și 55.17% în lotul 2;
Ø În perioada pandemiei predomină detașat mediul urban cu
84.48% față de mediul rural 15.52%( 66.73% față de 33.27% în
lotul 1);
Ø Grupa de vârstă cu cele mai multe cazuri înregistrate rămâne
cea între 55-74 ani chiar și în lotul pacienților cu infecție SARS
CoV-2 ;
Ø Pe perioada pandemiei se observă, tutuşi, un procent destul
de mare al ICD la pacienții cu vârste cuprinse între 35-54 de ani
22,42% dintre cazuri , față de 16,54 % înainte de pandemie. GEN
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oMajoritatea pacienților internați în Clinica Boli
Infecțioase cu infecție SARS CoV-2, care au
dezvoltat și un episod de colită cu
Clostridioides difficile (70.68%) au primit o
combinație de terapie considerată la risc:
corticoterapie, inhibitor de pompă de protoni și
antibioterapie profilactică.

oS-a putut observa că predomină debutul legat de
acordarea asistenței medicale, în ambele loturi,
colita cu Clostridioides difficile fiind clasificată
ca și infecție asociată asistenței medicale
(IAAM): 70.71% din cazurile de dinainte de
pandemie și 65,52% din cazurile apărute la
pacienții cu infecție SARS CoV-2.
o Aparent, pe perioada pandemiei au crescut
cazurile cu debut comunitar de la 16.93% în lotul
nr 1 la 31.04% în lotul nr 2.

Lot  1

Lot  2
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vNumărul deceselor în lotul 2 a fost mult mai mare, 24,14%
față de cele din lotul nr 1 cu 6.42%.
v Suprapunerea infecției SARS CoV-2 cu infecția cu
Clostridioides difficile duce cu siguranță la agravarea stării
generale și apariția mai rapidă a exitusului prin suprapunerea
dezechilibrelor respiratorii și a celor digestive din infecția virală
cu tulburarile și inflamația intestinală din ICD.

ØDeși asocierea dintre Vancomicină per os și Metronidazol i.v.
ar fi trebuit să predomine în lotul 2 de studiu, fiind considerat
tratamentul de primă intenție, la pacienții cu Infecție SARS
CoV-2, într-un procent de 51.72% a fost necesară asocierea
Tigeciclinei parenteral, fie din cauza persistenței scaunelor
diareice sub antibioterapia inițială, fie din cauza confirmării altor
infecții cu alte situsuri, concomitente.
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v Nu am constatat diferențe semnificative în
distribuția cazurilor înaintea pandemiei și în timpul
acesteia. Cel mai important aspect observat în anul
2020 este dublarea perioadei medii de spitalizare
de la aproximativ 10 zile la 21 zile, cu o creștere a
riscului de apariție a colitei cu Clostridioides difficile în
a doua săptămână de internare;

• Principalele date demografice atribuite riscului de
ICD în ambele loturi incluse în studiu au fost: vârsta
peste 60 de ani, genul feminin, mediul urban,
contacte repetate cu serviciile medicale,
imunosupresie, comparativ cu pacienții COVID
pozitivi, la care prelungirea spitalizării peste 2
săptămăni și tratamentele specifice, par a fi cei mai
importanți factori de risc;
• Este necesară o reglementare privind utilizarea
excesivă a antibioterapiei, cu precădere în
ambulatoriu, cu evitarea principalelor clase
favorizante;
• Tratamentul etiologic de elecţie, în anul 2020,
pentru ICD rămâne Vancomicina p.os +/-
Metronidazol i.v. Asocierea Vancomicina+Tygacil
se preferă în cazurile grave, refractare la liniile
anterioare de tratament.

v Cefalosporinele rămân clasa cel mai des
incriminată pentru apariția ICD;
v La pacienții cu infecție SARS CoV-2 s-a observat o
creștere a implicării macrolidelor și implicit a
Azitromicinei prin utilizarea crescută la nivel mondial
în ultimul an;
v La sfârșitul anului 2020 s-au realizat numeroase
studii cu aceeași temă, iar rezultatele obținute de
Granata, G. și colaboratorii[3], Yuying Luo și
colaboratorii [4] dar și Monika Laszkowska și
colaboratorii [5 ] au fost comparative cu cele din
studiul de față.
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