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Microbiota aparatului digestiv –
cuvânt introductiv
Dan L. Dumitrașcu și Teodora Surdea-Blaga

V

olumul dedicat gastroenterologiei de anul acesta,
editat de Viața Medicală, are ca subiect „Microbii
din aparatul digestiv: dușmani și prieteni”. Considerăm că este un subiect bine ales, având în vedere domeniul extrem de frecventat de medici, nu doar gastroenterologi, sub aspect științific, dar și practic. În ultimul
deceniu au fost depuse eforturi mari privind determinarea justă a rolului microbiotei asupra stării de sănătate a
tubului digestiv, precum și asupra organelor anexe și, în
general, întregului organism.
În figura 1 prezentăm dinamica studiilor despre microbiota intestinală indexate pe Pubmed. Se observă nivelul
de atenție care se acordă acestui domeniu în prezent.
Este firesc, astfel, că și Viața Medicală, principala
publicație a personalului medical din țara noastră, să îi
acorde o atenție deosebită. Pentru acest volum am hotărât să solicităm nu doar gastroenterologi, ci și specialiști
din alte domenii: microbiologi, farmacologi, infecționiști,
epidemiologi, nursing, interniști, și chiar stomatologi. În
fond, problemele legate de microbiotă sunt multidisciplinare și interdisciplinare. Autorii sunt reputați specialiști
în domeniul pe care îl reprezintă.
Într-adevăr, microbii intervin în patologia, dar și în
funcția ecosistemului uman în fiecare organ. Dacă după
descoperirea microbilor de către Leeuwenhoek (Fig. 2),
accentul a fost pus pe infecțiile intestinale și flora intestinală (Mecinikov, Fig. 3), în anii ‘90 interesul a fost
cel trezit de descoperirea Helicobacter pylori. În prezent,
focalizarea este pe microbiota intestinală, dar sunt studii care se adresează microbilor din cavitatea bucală și
chiar din esofag. Iar rolul microbilor în patogeneza hepatobiliară și pancreatică cunoaște o nouă perioadă de
interes.

Abordările succesive din acest volum
sunt plasate în ordine logică, prezentând
patologia legată de
tubul digestiv, apoi
cea hepatobiliară și
pancreatică, dar numai după ce aspectele de microbiologie și
farmacologie au fost
înfățișate.
Pentru
prima dată la o carte
de gastroenterologie,
am invitat coautori
din Stomatologie și Fig. 2. Antoni van Leeuwenhoek (1632din domeniul îngriji- 1723) (acvaforte de epocă)
rilor medicale medii.
Sperăm că toate
aceste capitole, ce reprezintă contribuții
de tip didactic, dar
incluzând date științifice recente, vor
atrage interesul medicilor practicieni, și
mai ales al medicilor
rezidenți de gastro- Fig. 3. Ilia Mecinikov (1845-1916) (fotoenterologie. Colegi- gravură de epocă)
lor interniști și generaliști, precum și studenților, sperăm că le vom pune de
asemenea la îndemână un instrument util.
Vă dorim tuturor lectură plăcută și spornică!

Fig.1. Articole despre microbiotă publicate de Pubmed din 1977 până în aprilie 2021
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Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
Disciplina de Microbiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

M

icrobiomul uman reprezintă totalitatea microorganismelor (bacterii, virusuri, fungi, bacteriofagi, protozoare) care populează organismul
uman și genomul acestora. Dintre constituenții microbiomului, proporția majoră este alcătuită din bacterii, restul
categoriilor de microorganisme găsindu-se în proporții
reduse. Compoziția microbiomului este o consecință a comunicării diferitelor situsuri anatomice cu mediul extern,
perturbările în alcătuirea microbiomului fiind definite ca
disbioză (1).
Termenul de microbiom se utilizează frecvent pentru
a defini genomul compus al microorganismelor, în timp ce
termenul de microbiotă se referă mai specific la microorganismele propriu-zise. În realitate, cel mai adesea cei doi
termeni sunt utilizați interschimbabil.
Organismul uman este populat de mii de specii diferite de microorganisme, o parte dintre ele găsindu-se
într-o relație sinergică permanentă, altele fiind prezente
doar tranzitoriu. Din punct de vedere al organizării, există diferențe de compoziție între diferitele situsuri anatomice (tegumentar, tract urogenital, tract respirator, tract
intestinal), dar și diferențe în cadrul aceluiași situs (ex.:
microbiomul tegumentar al scalpului este diferit de cel al
trunchiului). Ca și număr de microorganisme și variabilitate a compoziției, microbiomul intestinal este cel mai
populat (1-8).

MODALITĂȚI DE STUDIERE A
MICROBIOMULUI
Studierea microbiomului se axează momentan în principal pe componenta bacteriană a acestuia și se face prin
tehnici moleculare, tehnicile bazate pe cultură fiind în
mare parte abandonate. Actual există multiple tehnici
pentru cuantificarea morfologică sau funcțională a microbiomului, precum: tehnici bazate pe ADN (amplificare
16S), pe ARN (metatranscriptomică), pe proteine (metaproteomică) și pe metaboliți (metabolomică) (2).
Deși sunt din ce în ce mai accesibile, aceste tehnici
moleculare sunt costisitoare, laborioase, consumatoare
de timp și necesită laboratoare dotate corespunzător, motiv pentru care nu se utilizează încă de rutină în situații
clinice, fiind rezervate în special scenariilor de cercetare.
Microbiomul uman este format din peste 100 de miliarde de microorganisme, majoritatea găsindu-se la nivelul tubului digestiv. Aceste microorganisme formează
un ecosistem complex, cu variații inter- și intraindividuale, găsindu-se în raport de 10:1 cu celulele organismului
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uman (7). Conceptual, este considerat că microbiomul și
organismul uman formează un supraorganism simbiotic
(3,4).

ACHIZIȚIA MICROBIOMULUI
Până relativ recent a fost considerat că fătul se dezvoltă într-un mediu steril, iar achiziția microbiomului începe
după naștere, fiind determinată în special de modalitatea
nașterii. Ultimele dovezi au stabilit faptul că începutul
colonizării bacteriene se realizează chiar din timpul vieții
intrauterine, prin microbiomul specific al placentei și al
lichidului amniotic, urmând să fie influențat ulterior de
multipli factori. Deși sursa colonizării bacteriene a placentei și a meconiului nou-născutului nu este cunoscută,
cel mai probabil aceasta se realizează din multiple origini
materne (vaginal, oral, intestinal). În cadrul dezvoltării
intrauterine, microbiomul placentei și cel al lichidului
amniotic prezintă anumite similarități, și anume, o diversitate scăzută și o abundență crescută de Proteobacterii
în comparație cu alte situsuri materne sau fetale (5).
După naștere și expunerea la mediul extern, colonizarea cu microorganisme a nou-născutului se realizează
într-o manieră situs specifică. Sunt cunoscuți multipli
factori care pot influența microbiomul nou-născutului,
metoda nașterii și alimentația fiind printre cei mai importanți (5).
Modalitatea nașterii influențează compoziția microbiomului nou-născutului prin colonizare cu microorganisme dependente de situsul nașterii. Astfel, prin nașterea
pe cale vaginală se realizează o colonizare preponderentă
cu bacterii de la nivel vaginal, iar nașterea prin cezariană realizează o colonizare preponderentă cu bacterii de
la nivelul tegumentului mamei. În cazul nașterii prin cezariană, s-a observat o diversitate și un număr redus de
bacterii benefice, în special lactobacili. (5).
Alimentația nou-născutului va determina achiziția
microbiomului, existând diferențe între alimentarea la
sân și alimentarea artificială. Laptele matern asigură protecție nou-născutului împotriva infecțiilor respiratorii
și gastrointestinale și este asociat cu riscuri scăzute de
patologii inflamatorii precum astm, atopie, diabet și obezitate. Multipli factori bioactivi vor fi transferați nou-născutului prin alimentația la sân, precum imunoglobuline,
citokine, chemokine, hormoni, microorganisme benefice
și oligozaharide. Laptele matern nu este steril, conținând aproximativ 1.000 CFU (unități formatoare de colonii)/mL. Compoziția microbiană a laptelui matern este
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influențată de multipli factori, precum alimentația, statusul metabolic, statusul hormonal și altele. Printre bacteriile cel mai frecvent identificate în laptele matern se
numără genurile Staphylococcus, Streptococcus, Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacteria, Enterococcus (5,6).
Bacteriile nu sunt singurele microorganisme care se
transmit prin laptele matern nou-născutului, existând
dovezi și ale transmiterii virusurilor (în special bacteriofagi), care cel mai probabil contribuie la dezvoltarea microbiomului intestinal al nou-născutului (6).
Prin laptele matern se transmit și oligozaharide (HMO
– human milk oligosaccharides). Structural, acestea sunt
carbohidrați complecși care nu pot fi digerați de nou-născut. Oligozaharidele prezintă multiple roluri, precum:
probiotic, inhibarea aderenței patogenilor la epiteliul intestinal, direct antimicrobian și rol de modulare imun și a
răspunsului celulelor epiteliale intestinale (6).
La vârsta de 2 ani, microbiomul intestinal al copilului
tinde să se stabilizeze și să preia o configurație asemănătoare cu cea a adultului. Astfel, primii ani de viață devin
esențiali pentru formarea microbiomului intestinal și implicit în ce privește riscul pentru dezvoltarea patologiilor
ulterioare (5).

COMPOZIȚIA MICROBIOMULUI INTESTINAL
Din punctul de vedere al numărului de microorganisme
și al diversității acestora, tractul intestinal este cel mai
populat situs anatomic, distribuția constituenților crescând semnificativ de la nivelul stomacului către colon.
Astfel, luând în considerare doar compoziția bacteriană, în timp ce la nivelul stomacului se găsesc estimativ
10-102 CFU/ml, acest număr crește în segementele intestinului subțire la 104-108 CFU/ml, atingând valori maxime
la nivelul colonului: 1010-1012 CFU/ml (10).
Deși microbiomul intestinal este alcătuit preponderent din bacterii, există multiple alte categorii de microorganisme care intră în alcătuirea acestuia: virusuri,
fungi, archaea și protozoare (11). Numărul vast de microorganisme de la nivel intestinal determină o dimensiune
crescută a genomului microbiomului, acesta continând de
150 de ori mai multă informație genetică comparativ cu
genomul uman (12).
Compoziția bacteriană a microbiomului este diferită
în funcție de etajul tubului digestiv (stomac, intestin subțire, colon). În tabelul 1 sunt prezentate punctual cele mai
frecvent izolate genuri bacteriene la nivelul microbiomului tubului digestiv. Din punctul de vedere al compoziției,
bacteriile care se găsesc la nivelul colonului fac parte din
multiple încrengături, cele mai abundente fiind Firmicutes si Bacterioidetes: Firmicutes (<50%), Bacterioidetes (<40%), Actinobacteria (<10%), Proteobacteria (<2%),
Fusobacteria (<2%), Verrucomicrobia (<3%) (9) În aceste
încrengături sunt descrise estimativ 500-1.000 de specii
bacteriene distincte (13).
Deși microbiomul este marcat de o variabilitate intrași interindividuală, se poate vorbi despre o componentă
funcțională genetică de bază a microbiomului (core functional microbiome), care poate fi descrisă ca fiind comună
în gazdele umane. Acest element comun funcțional este

format prin contribuția genetică a multiplelor genuri și
specii bacteriene. Deși structura comunităților microbiene este variabilă, căile metabolice comune rămân relativ constante, fapt care arată că genurile și speciile care
intră în alcătuirea microbiomului sunt interschimbabile,
îndeplinind aceleași roluri (13,14).
Relativ recent s-a demonstrat existența a trei clustere
comune de microorganisme care intră în alcătuirea microbiomului. Aceste enterotipuri sunt: tipul 1 (abundență
crescută de Bacteriodes și niveluri reduse de Prevotella,
identificat la persoane cu o dietă specific vestică, bogată
în proteine animale și lipide saturate); tipul 2 (abundență
crescută de Prevotella și niveluri reduse de Bacteriodes,
asociat cu o dietă bogată în produse vegetale și fibre); și
tipul 3 (abundență crescută de bacterii din genul Ruminococcus, încrengătura Firmicutes) (15).
Deși componenta bacteriană a microbiomului este
cea mai abundentă, bacteriile nu sunt singurele microorganisme care intră în alcătuirea microflorei intestinale.
Viromul intestinal (totalitatea virusurilor care se găsesc
la nivel intestinal) este format în principal din bacteriofagi (virusuri ale bacteriilor). Viromul se dezvoltă în paralel cu componenta bacteriană a microbiomului, ajungând
la o structură stabilă în primii ani de viată. Estimativ,
tractul intestinal uman conține aproximativ 1015 VLP (virus like particles). Din punct de vedere morfologic, marea
majoritate a particulelor virale sunt încadrate în ordinul
Caduovirales, incluzând familiile Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae (16).
Microbiomul intestinal (totalitatea fungilor care se
găsesc la nivel intestinal) este alcătuit în mare parte din
levuri încadrate în genurile Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. krusei) și în familia
Dipodascaceae (genurile Galactomyces, Geotrichum, Saprochaete). Relativ frecvent au fost identificați și alți fungi
la nivel intestinal. Dintre aceștia, o parte au un rol potențial de colonizare intestinal (levuri din genul Malassezia
și fungi filamentoși din genul Cladosporium), iar o parte
provin din alimentație sau mediul extern (fungi filamentoși din genul Penicillium și Aspergillus, levuri din genul
Debaryomyces și Saccharomyces cerevisiae) (17).
Actualmente sunt cunoscute puține detalii despre componenta parazitară a microbiomului intestinal.
Deși un număr semnificativ de paraziți izolați la nivel
intestinal se prezintă frecvent ca infecții asimptomatice,
majoritatea acestora provoacă îmbolnăviri (ex. Ascaris
lumbricoides, Giardia duodenalis etc.). Blastocystis hominis
este parțial o excepție de la aceasta regulă, fiind izolat
frecvent (dar nu ubicuitar) din probe de scaun. Capacitatea de a provoca infecții a acestui protozoar este dependentă de echilibrul dintre factorii de patogenitate ai parazitului și mecanismele de apărare ale gazdei (18).
Studiul componentei parazitare a microbiomului
este încă la început. Pentru moment se pot trage anumite concluzii, precum existența unei relații bidirecționale între microbiomul intestinal și potențiali paraziți.
Astfel, microbiomul intestinal poate oferi o protecție
împotriva colonizării tractului intestinal de către paraziți și, prin extensie, modularea microbiomului către
o diversitate crescută poate scădea riscul colonizării cu
|| 9
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diferiți paraziți. În plus, paraziții vor induce modificări ale
microbiomului intestinal odată ce colonizează tractul
digestiv (19,20).

ROLURILE MICROBIOMULUI
Microbiomul intestinal are multiple roluri în procesele
fiziologice ale organismului și în menținerea homeostaziei acestuia. Printre cele mai importante roluri ale microbiomului se numără: metabolismul nutrienților (producere de acizi grași cu catenă scurtă, impact pozitiv pe
metabolismul lipidelor, biotransformarea flavonoidelor),
sinteză de vitamine (vitamina K și B), metabolismul xenobioticelor (reducerea capacităţii de metabolizare hepatică a acetaminofenului printr-un metabolit p-crezol, inactivarea digoxinului), protecție antimicrobiană (sinteză
proteine cu rol antimicrobian – sinteză imunoglobuline
locale IgA prin influența asupra mucoasei intestinale),
imunomodularea (sistem imun nespecific și specific) și
menținerea integrității barierei intestinale (21).

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ
MICROBIOMUL
Compoziția microbiomului intestinal poate fi influențată de numeroși factori, atât cantitativ, cât și calitativ. Printre factorii cei mai importanți care-i pot
modifica compoziția sunt: factori nespecifici ai gazdei
(IgA, mucus, peptide antimicrobiene produse de celulele
intestinale epiteliale), factori specifici ai gazdei (MiRNAs
– micro ARN), vârsta, modalitatea nașterii, alimentația și
antibioticele.
Consumul de antibiotice exercită un efect important
asupra microbiomului intestinal, distrugând pe de o parte
bacteriile patogene, dar și constituenții normali ai florei,
provocând disbioză intestinală. Vancomicina este frecvent utilizată în tratamentul infecțiilor cu Clostridium difficile, dar prin disbioza produsă poate conduce la infecții
recurente cu această bacterie (22).

PATOLOGII ASOCIATE DISBIOZEI
INTESTINALE
Actual, sunt cunoscute multiple patologii care sunt
asociate disbiozei microbiomului intestinal: boli inflamatorii intestinale (colită ulcerativă și boala Crohn), colită persistentă asociată consumului de antibiotice, astm
atopic, tulburări psihiatrice (patologii din spectrul autist,
depresie), obezitate, diabet zaharat tip 2, patologii cardiovasculare, patologii autoimune, neoplasme (7,23,24).

TEHNICI DE DIAGNOSTIC ÎN
GASTROENTERITELE INFECȚIOASE
În prezent, metodele de studiu al microbiomului sunt
încă rezervate cercetării, nefiind utilizate de rutină în
practica clinică. Aceste metode sunt costisitoare și consumatoare de timp. Deși studiul microbiomului intestinal
a progresat exponențial în ultimii ani, aceste rezultate
sunt încă în mare parte netraduse în elemente concrete
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de practică clinică. Odată cu trecerea timpului, din ce în
ce mai multe tehnici noi rezultate din studiul microbiomului sunt adaptate la practica clinică, cum este cazul
transplantului fecal în infecțiile cu C. difficile (25).
Momentan, informațiile accesibile despre microbiom
se referă în special la componenta bacteriană a acestuia,
elementele virale, fungice și parazitare fiind în mare parte necunoscute.
Deși nu se mai utilizează în studiul microbiomului,
coprocultura prezintă o importanță deosebită în diagnosticul gastroenteritelor bacteriene. Până relativ recent,
coprocultura a fost una dintre singurele metode diagnostice de rutină a infecțiilor intestinale, utilizată în special
pentru izolarea bacteriilor din genul Shigella și Salmonella
(26,27). Posibilitatea identificării anumitor agenți etiologici variază în funcție de mediile de cultură utilizate în
coprocultură.
În funcție de dotarea laboratorului și a analizelor
cerute, printre microorganismele care se pot identifica în
coproculturi de rutină sau extinse se numără: bacterii din
genurile Shigella, Salmonella, E. coli (patotipuri diareigene, EPEC), Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Yersinia și levuri. E important de informat laboratorul dacă,
pe baza semnelor și simptomelor pacientului, un anumit
patogen este suspectat a fi egentul etiologic, pentru a se
alege mediul de cultură, temperatura, timpul și condițiile de incubație (aerob, anaerob, microaerofil) adecvate
(7,27). De exemplu, Campylobacter necesită un mediu de
cultură înalt selectiv, condiții de microaerofilie, incubare
la 42°C; C. difficile are nevoie de condiții de anaerobioză
etc. (26,27).
Diagnosticul infecțiilor provocate de C. difficile se
poate realiza prin multiple metode de laborator, precum:
cultură bacteriană anaerobă (48-72 de ore), metode imunoenzimatice și tehnici moleculare (29). Cel mai frecvent
în practică este utilizată metoda imunoenzimatică, prin
care se evidențiază prezența enzimei GDH (glutamat dehidrogenaza) și a toxinelor A/B (27,28).
Dat fiind faptul că infecțiile gastrointestinale prezintă o etiologie infecțioasă variată (bacterii, virusuri,
fungi sau paraziți), în unele situații etiologia acestora nu
va putea fi precizată prin intermediul unei coproculturi
(26,27). Sunt disponibile și alte metode de diagnostic a
acestor infecții: determinarea din scaun a unor antigene
virale (ex. Rotavirus, Adenovirus, virus Norwalk), antigene parazitare (ex. Giardia), antigene bacteriene – mai
ales în cazul bacteriilor a căror cultivare este mai dificilă
(Helicobacter pylori, C. difficile).
Pe măsură ce tehnicile moleculare sunt din ce în ce
mai accesibile, sunt disponibile truse comerciale de tip
multiplex automat pentru detectarea din materii fecale a
acizilor nucleici ai germenilor cel mai frecvent implicați
în etiologia infecțiilor digestive (bacterii, virusuri, paraziți). Avantajele acestor tehnici moleculare: sensibilitatea
mai mare decât a culturii bacteriene, rapiditatea rezultatului (câteva ore), posibilitatea determinării unor agenți
etiologici microbieni necultivabili sau greu cultivabili;
dezavantaj – costul ridicat (7).
Posibilitatea de a cultiva bacterii în laborator rămâne
un instrument important de diagnostic, în multe cazuri
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Tabel 1. Compoziția bacteriană în diferite etaje ale tubului digestiv (preluat și adaptat din 9)
Stomac

Intestin subțire

Colon

Firmicutes

Streptococcus
Gemella

Streptococcus
Lactobacillus
Coprococcus
Megasphaera
Brevibacillus
Veillonella
Gemella

Clostridium
Eubacterium
Ruminococcus
Roseburia
Butyrivibrio
Coprococcus
Dorea
Blautia

Anaerostipes
Faecalibacterium
Lachnospira
Subdoligranulum
Lachnospira
Lactobacillus
Enterococcus
Streptococcus

Bacterioidetes

Porphyromonas
Prevotella

Porphyromonas
Prevotella

Bacteroides
Parabacteroides
Porphyromonas

Prevotella
Alistipes

Actinobacteria

Rothia
Atopobium

Atopobium

Bifidobacterium
Atopobium
Collinsella

Adlercreutzia
Slackia
Eggerthella

Fusobacteria

Fusobacterium

Leptotrichia
Fusobacterium

Fusobacterium

Proteobacteria

Helicobacter

Neisseria
Haemophilus

Escherichia
Enterobacter
Citrobacter

Verrucomicrobia

fiind, cel puțin deocamdată, principala (uneori singura)
metodă de identificare a agentului etiologic bacterian,
avantajul major al obținerii de culturi bacteriene fiind posibilitatea de a testa sensibilitatea la antibiotice a bacteriei izolate din diverse infecții. n
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D

ezvoltarea în ultimele trei decenii a tehnicilor de
medicină moleculară a dus la cunoașterea și înțelegerea rolului microbiotei intestinale în funcționarea sistemului digestiv și a interacțiunilor acesteia cu
sistemele organismului. Tehnicile de analiză în cultură și
evaluare fenotipică (biotipare, serotipare, rezistotipare,
bacteriocinotipare, antibiotipare) au reprezentat standardul de aur pentru identificarea speciilor bacteriene de la
nivelul microbiotei intestinale până acum câteva decenii.
Începând cu anul 1990 însă, odată cu introducerea tehnicilor moleculare de analiză a filogeniei și de cuantificare independentă de cultură, caracterizarea nișei de la
nivelul microbiotei intestinale a cunoscut progrese fără
precedent, care au permis atât o analiză a diversității
microbiene, cât și o apreciere calitativă și cantitativă a
speciilor bacteriene, bazate pe secvențierea subunității
mici a ARN-ului ribosomal 16S (1,2). Între aceste tehnici
se remarcă electroforeza în gel prin gradient denaturant
(DGGE), analiza polimorfismelor de lungime a fragmentului terminal de restricție (T-RFLP), hibridizarea prin
fluorescență in situ (FISH), analiza ADN-ului prin microarray sau analiza prin secvențierea de nouă generație
a genei ARNr 16S și a ampliconilor ei, o genă intens conservată la nivelul ARN-ului ribozomal bacterian ce conține o regiune variabilă cu utilitate în stabilirea filogeniei.
Amploarea datelor rezultate din aceste analize moleculare poate fi copleșitoare pentru cercetătorul clinician, ce
ar putea întâmpina dificultăți în a alege metoda potrivită pentru cercetarea clinică desfășurată, pentru cohorta
de pacienți selectată sau pentru patologia studiată. Din
acest considerent vor fi prezentate avantajele și limitările
tehnicilor actuale de determinare a microbiotei intestinale și contextul cel mai potrivit pentru utilizarea fiecăreia
dintre acestea.
Microbiota intestinală poate avea particularități diferite în funcție de tipul probei analizate. Majoritatea
studiilor prezentate în literatură sunt bazate pe analiza
microbiotei din probe de scaun, însă noile abordări, ce
presupun analiza mostrelor de fragment intestinal obținut prin biopsie, pot oferi informații mai relevante pentru
practica clinică. Aceasta, deoarece există diferențe marcate între microbiota de la nivelul mucoasei intestinale
și cea de la nivelul conținutului intestinal, care în mod
ideal pot fi analizate în paralel și corelate, ele reprezentând nișe distincte (3-5). Procesarea imediată a probelor
va oferi o imagine mult mai fidelă a microbiotei intestinale în comparație cu procesarea probelor conservate prin
înghețare, ținând cont că anumite populații bacteriene
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pot fi diminuate în urma procesului de înghețare (6). Tehnicile de prelevare a probelor pentru evaluarea microbiotei intestinale sunt diverse și presupun utilizarea unui
eșantion cât mai reprezentativ, care să permită o evaluare
detaliată a populațiilor bacteriene prezente la nivel intestinal (7) (Tabel 1).
Tehnicile clasice bazate pe izolarea și caracterizarea
fenotipică a populațiilor bacteriene din microbiota intestinală au fost prezentate într-un articol semnat de dr. Dorina Tatu-Chițoiu în septembrie 2012 din Viața Medicală
în contextul bolii diareice acute (8). În următoarele paragrafe ne vom concentra atenția asupra tehnicilor moleculare de determinare a microbiotei intestinale, prezentând
punctat utilitatea acestora în practica curentă.

REACȚIA DE POLIMERIZARE ÎN LANȚ
CANTITATIVĂ ÎN TIMP REAL
Reacția de polimerizare în lanț cantitativă în timp real
(RT-qPCR) este cea mai precisă tehnică de măsurare a încărcăturii microbiene de la nivelul microbiotei intestinale
în afara culturii. Prin această metodă se poate amplifica
selectiv o secvență scurtă de ARN a cărei structură nucleotidică este cunoscută. Amplificarea este considerabilă
(de miliarde de ori) și rapidă (între 1-2 ore), permițând obținerea unei cantități suficiente de material genetic pentru a fi confirmată și analizată cantitativ prin fluorescență. Amplificarea selectivă in vitro a unui fragment de ARN
cu secvență cunoscută se realizează pe baza principiului
extensiei unei amorse (primer sau amplimer). Tehnica
folosește două oligonucleotide de sinteză care reproduc
o secvență de 15-25 de nucleotide situate la capătul 3’ al
segmentului de ARN. Ele sunt numite amorse deoarece
declanșează sinteza ADN, după „matrița” fragmentului
ARN inițial. Reacția necesită, evident, prezența ADN polimerazei, enzima care adaugă prin complementaritate
baze azotate pentru a obține ADN complementar. Kiturile
RT-qPCR sunt disponibile comercial și pot fi utilizate în
laboratoarele dotate cu dispozitive PCR care nu au acces
la celelalte metode de determinare a microbiotei intestinale. Designul amorselor pentru PCR, deși este unul laborios din punct de vedere tehnic, poate acoperi multiple
clase ale dezvoltării filogenetice bacteriene sau doar anumite specii. Datele obținute prin RT-qPCR referitoare la
compoziția microbiotei intestinale au arătat variații ale
acesteia în funcție de vârstă, sex sau patologii intestinale asociate (13-15). Utilizarea RT-qPCR combinată cu alte
metode semicantitative (ex. DGGE sau ADN microarray)
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poate oferi informații mai detaliate asupra diversității și
abundenței microbiotei intestinale decât utilizarea individuală a acestor tehnici (16). Principala limitare a utilizării RT-qPCR este reprezentată de inabilitatea de a detecta alte specii bacteriene în afara celor pentru care se
utilizează amorse specifice (17).

TEHNICI DE AMPRENTARE ADN (DGGE ȘI
TGGE)
Amprentarea ADN permite analiza și compararea mai
multor fragmente de ADN dintr-o probă. În cazul unei
probe de scaun, electroforeza pe gel cu gradient denaturant (DGGE) permite separarea unor mixturi complexe de amplimeri ai genei ARNr 16S cu aceleași lungimi,
dar cu secvențe diferite (18). Aici mixul de amplimeri
este aplicat pe un film de poliacrilamidă cu concentrații
progresive de agent denaturant (uree sau formaldehidă).
Prin aplicarea unor curenți de electroforeză, amplimerii
genei ARNr 16S migrează prin gel în funcție de greutatea
moleculară, fiind progresiv expuse la agentul denaturant.
Când denaturarea devine completă, migrarea încetează.
Variațiile în secvență determină oprirea migrării la diferite niveluri corespunzătoare gradientelor de agent denaturant, ducând la separarea segmentelor și formarea de
benzi. Astfel se obține separarea diferitelor specii bacteriene în funcție de variațiile secvențelor și vizualizarea
lor după colorarea gelului. Mai departe benzile pot fi izolate pentru secvențiere sau hibridizare. Tehnica este rapidă și permite analiza simultană a mai multor probe (19).
TGGE reprezintă o variantă a tehnicii care utilizează un
gradient liniar de temperatură pentru denaturare în locul
denaturantului chimic. Deși intensitatea benzilor poate fi
echivalată cu abundența speciilor analizate, tehnica este
una semicantitativă, și una dintre principalele limitări
este inabilitatea de a preciza în mod direct filogenia bacteriilor în absența utilizării complementare a secvențierii
sau hibridizării.

T-RFLP
Analiza polimorfismelor de lungime ale fragmentului terminal de restricție (T-RFLP) se bazează pe fracționarea amplimerelor genei ARNr 16S prin intermediul
endonucleazelor de restricție, cu vizualizarea acestora în
benzi. Este o tehnică folosită pentru a evalua diversitatea
microbiană și variabilitatea acesteia la nivelul microbiotei
intestinale în scop comparativ, fiind o metodă semicantitativă, ieftină și rapidă. Una din principalele limitări ale
tehnicii este inabilitatea unei identificări filogenetice a
speciilor, dar această limitare poate fi depășită prin combinarea tehnicii cu analiza bibliotecilor de clone ARNr
16S (20).

FISH
Hibridizarea fluorescentă in situ (FISH) utilizează sonde oligonucleotidice marcate fluorescent care hibridizează secvențe complementare de la nivelul genei ARNr 16S.
Sondele fluorescente utilizate se leagă doar de regiunile

cu care prezintă complementaritate a secvențelor de baze
azotate. Microscopul cu fluorescență permite vizualizarea regiunilor unde sondele s-au atașat prin complementaritate. Tehnica poate fi aplicată direct pe probele de
scaun. Combinarea ei cu citometria în flux s-a dovedit a fi
o analiză de înaltă performanță a microbiotei intestinale
(21,22) Avantajul acestei tehnici este că reprezintă o metodă semicantitativă rapidă. Deși designul sondelor poate
identifica diferite specii bacteriene, principala limitare a
tehnicii constă în faptul că metoda nu permite identificarea de specii bacteriene noi, altele decât cele pentru care
au fost concepute sondele. Tehnica FISH este utilizată în
gastroenterologie pentru a evalua comparativ microbiota
intestinală în diferite patologii cu cea de la persoanele sănătoase, în special în contextul evaluării unui număr mai
redus de specii microbiene.

ADN MICROARRAY
ADN microarray este o tehnică moleculară cu capacitate de analiză simultană a modificării nivelurilor
de expresie a mai multor gene evaluate, iar în cazul microbiotei permite o analiză a filogeniei bacteriene (23).
Aceasta permite evaluarea diferențelor de microbiotă între diferite populații (24). În acest sens au fost dezvoltate
instrumente de analiză bazate pe tehnica microarray de
tipul HITChip și Phyllocyp disponibile comercial (25,26).
Avantajele acestei tehnici semicantitative sunt reprezentate de rapiditatea cu care pot fi analizate multiple probe
simultan pentru mai multe specii bacteriene. Limitările
tehnicii sunt reprezentate de posibilitatea hibridizării încrucișate (27) sau de detecția dificilă a unor niveluri scăzute pentru specii slab reprezentate la nivelul microbiotei
intestinale (23).

SECVENȚIEREA
Secvențierea reprezintă standardul de aur pentru
identificarea taxonomică bacteriană la nivel de specii și
necesită cunoașterea integrală a genei ARNr 16S, care cuprinde aprox. 1.500 de perechi de baze. Secvențierea este
realizabilă din punct de vedere practic doar pe baza unui
insert obținut dintr-o bibliotecă de clone. Baze de date
precum GeneBank conțin astfel de secvențe nucleotidice
cu care se pot compara secvențele obținute pentru confirmarea identității genei care a mai fost secvențiată anterior. Secvențierea se poate efectua fie direct de la nivelul
amplimerilor genei ARNr 16S, fie de la nivelul benzilor de
gel rezultate din tehnicile DGGE TGGE sau T-RFLP cu reamplificarea benzilor prin PCR.
Secvențierea ampliconilor genei ARNr 16S utilizează
metoda Sanger, ce permite o cuantificare și o identificare
filogenetică a microbiotei intestinale, fiind utilă pentru
analiza bacteriilor necultivate. Metoda este una scumpă
și laborioasă prin numărul mare de clone ce sunt generate, manipulate și analizate (28).
Secvențierea de nouă generație (NGS) reprezintă tehnologia de secvențiere care permite obținerea de rezultate rapide și se aplică ampliconilor ADN sau ADN-ului
total.
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Secvențierea directă a ampliconilor genei ARNr 16S poate
realiza secvențierea a 500 de milioane de baze cu o acuratețe de 99% sau mai mult într-o singură sesiune (29).
Suportă un volum de 2.000 de ori mai mare de date decât
secvențierea Sanger permițând, de asemenea identificarea bacteriilor slab reprezentate (30). Avantajele acestei
tehnici constau în posibilitatea stabilirii filogeniei bacteriene, precum și identificarea de noi specii. Alte avantaje
sunt reprezentate de viteza și generarea unor date cantitative. Principala utilitate clinică o reprezintă posibilitatea de a compara microbiota în diferite stări funcționale
(ex. obezitate vs. subpondere) (31) pentru determinarea
efectului antibioticelor asupra microbiotei (32) sau pentru a evalua microbiota intestinală în cazul unor afecțiuni
ale tractului digestiv (33).
Secvențierea tip shotgun și metagenomică aduce un
aport notabil în analiza microbiotei intestinale. Abordarea este unică prin faptul că nu doar anumite fragmente vor fi secvențiate, ci toate fragmentele ADN conținute
în probă. Secvențierea tip shotgun a microbiomului implică secvențierea întregului conținut ADN în paralel și
implică fragmentarea materialului genetic, secvențierea

fragmentelor ADN, reconstrucția fragmentelor si suprapunerea lor pentru a reconstitui secvența continuă. Avantajul acestei tehnici este reprezentat de datele obținute cu
privire la diversitatea genetică și funcțională a microbiotei intestinale, spre deosebire de celelalte tehnici moleculare care analizează doar diversitatea genetică. Aceste
informații structurale și funcționale permit realizarea
de corelații între microbiotă și starea fiziologică sau patologică a organismului. Principalele limitări ale tehnicii
sunt reprezentate de costul ridicat și de amploarea datelor obținute, necesitând laboratoare specializate pentru
realizarea ei.
Pe lângă analiza metagenomică, există și alte abordări omice care iau in calcul metaboliți, proteine și ARN.
Combinarea acestor metode poate oferi o imagine mai
complexă a interacțiunilor ce au loc la nivelul microbiotei
intestinale (34) (Fig. 1).

CONCLUZII
Tehnica potrivită de analiză a microbiotei intestinale trebuie să țină cont de costul și de exhaustivitatea

Fig. 1. Tehnici
și metode
pentru studiul
microbiomului intestinal.
Figura 1 ilustrează microbiomul intestinal, a cărui identitate poate fi determinată prin intermediul mai multor tehnici complementare;
(A) Diferite tipuri de probe biologice utilizate în analiza microbiotei intestinale cu ajutorul tehnicilor dependente de cultură, cât și al
celor independente de cultură; (B) Tehnică tradițională de lucru actualizată, care oferă posibilitatea identificării noilor specii bacteriene
din microbiota intestinală. În primul rând, proba biologică (salivă sau fecale) se cultivă în diferite condiții, pentru a suprima populațiile
majoritare și promovarea unor microorganisme mai dificile. Se va analiza prin spectometrie de masă (MALDI-TOF), în urma căruia, dacă
se identifică specia, aceasta se va adăuga bazei de date, iar dacă nu, se va amplifica și identifica prin secvențiere ARNr 16S (35); (C)
Definirea compoziției și funcției comunității microbiene necultivate. În primă fază, ARN/ADN din proba biologică (fecale, sânge, urină,
salivă) este extras, iar speciile microbiene din probă sunt definite prin amplificarea și secvențierea ARNr 16S. Secvențele similare sunt
grupate în Unități Taxomice Operaționale (OTU) și sunt comparate cu baze de date pentru identificare și reconstruirea filogeniei. O metodă
alternativă de identificare a speciilor microbiene este secvențierea directă metagenomică a ADN-ului și compararea acestuia cu cataloage de gene (36); (D) Caracterizare de rezoluție înaltă a întregului profil al proteinelor microbiene într-o probă de biofluid sau țesut. Se
începe prin extracția bacteriilor, urmată de extracția și digestia proteinelor, apoi separarea, identificarea și cuantificarea peptidelor prin
LC-MS/MS în comparație cu bazele de date (37); (E) Fluxul de lucru în studiul metabolomic pentru determinarea interacțiunii microbiotei
intestinale. Probe biologice precum sânge, plasmă, fecale, urină sau salivă pot fi studiate utilizând abordări metabolomice, începând cu
extracția metaboliților, analiza acestora prin LC-MS, CE-MS, CG-MS, RMN pentru identificarea metaboliților, cunatificarea acestora și
în final determinarea compoziției metabolomului (10,11). Abrevieri: CG-MS – cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria de masă;
LC-MS – cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masă; CE-MS – Electroforeză capilară cuplată cu spectrometria de masă;
RMN – rezonanță magnetică nucleară.
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Tabel 1 Tehnici și metode de prelevare a microbiotei intestinale
(adaptat după Fraher și colab., 2012) (7,9).
Metoda

Tehnica

Descrierea tehnicii

Fecale (7,10,11)

Culturi

Cultivarea și izolarea bacteriilor pe un mediu selectiv

RT-qPCR

Amplificarea și cuantificarea ARNr 16S. Mixul de reacție conține un
compus care emite fluorescență atunci când se leagă de ADNdc.

DGGE/TGGE

Separarea în gel a ampliconilor ARNr 16S folosind electroforeza gelului cu gradient de denaturare/temperatură

T-RFLP

Primerii marcați fluorescent sunt amplificați și apoi enzimele de restricție sunt utilizate pentru a digera ampliconul ARNr 16S. Fragmente
digerate sunt separate prin electroforeză pe gel.

FISH

Sondele oligonucleotidice marcate fluorescent și hibridizează
secvențe de ARNr 16S țintă complementare. Când hibridizarea are
loc, fluorescența poate fi cuantificată folosind citometria de flux.

DNA microarrays

Sondele oligonucleotidice marcate fluorescent hibridizează cu
secvențe de nucleotide complementare, iar fluorescența este detectată cu un laser.

Secvențierea genei ARNr
16S clonate

Clonarea ampliconului ARNr 16S de lungime completă, secvențierea
Sanger și electroforeza capilară

Secvențierea directă a
ampliconilor 16S ARNr

Amplificarea regiunilor hipervariabile ale genei ARNr 16S poate fi
utilizată pentru determinarea compoziției microbiotei intestinale prin
gruparea ampliconului citit în OTU sau prin determinarea variantelor
de secvență exacte. Exemplu: 454 Pyrosequencing® (Roche Diagnostics GMBH Ltd, Mannheim, Germania)

Secvențierea „shotgun” a
microbiomului

Secvențiere paralelă masivă a întregului genom (de ex. 454 Pyrosequencing® sau Illumina®, San Diego, CA, SUA) ce permite indetificarea
unei game variate de microorganisme (bacterii, fungi, virusuri și protiste)

MALDI-TOF(10)

Combinarea unei metode de ionizare ușoară (MALDI) cu spectrometrie
de masă, permițând identificarea proteinelor din punct de vedere al
masei și numărul lor de încărcare. Această tehnică se bazează pe
compararea spectrelor de masă proteică ale izolatului cu o bază de
date actualizată.

Biopsie țesut
Perie lumială
Microdisecție de captare cu laser
Aspirator de cateter
Capsulă inteligentă
Chirurgie
Endoscopie
Sânge (10,11)
Urină (10,11)
Salivă (10,11)
Plasmă (10,11)
METANOMICĂ(12)
Metagenomică

Investigarea profilului genomic al microbiotei intestinale la o rezoluție
mare, caracterizarea structurii genelor și microbiotei necultivate

Metatranscriptomică

Secvențierea ARNm/ADNc pentru profilul expresiei genelor de înaltă
rezoluție. Se obțin informații directe ale activității comunităților microbiene (gene supra/subregulate; reglarea expresiei genice)

Metaproteomică

Proteinele și peptidele sunt identificate pentru monitorizarea de înaltă rezoluție și oferă informații structurale și moleculare.

Metabolomică

Metaboliții sunt analizați pentru profilul metabolic microbian al gazdei
prin spectometrie de masă sau spectometrie RMN.

Abrevieri: qPCR: Reacția de polimerizare în lanț cu detecție în timp real, TGGE: electroforeză pe gel cu gradient de temperatură, DGGE: electroforeză pe gel cu gradient de denaturare, T-RFLP:
Polimorfism de lungime a fragmentului de restricție terminal; FISH: Hibridizarea fluorescentă in situ; MALDI-TOF: ionizare ușoară combinată cu spectrometrie de masă (matrix-assisted laser
desorption/ionization coupled with time-of-flight mass spectrometry)

metodei folosite, iar tehnicile în afara culturii/independente de cultură DGGE sunt utile pentru o evaluare rapidă
a compoziției microbiotei și permit o comparație de primă
mână a mai multor eșantioane. qPCR permite o măsurare
rapidă a încărcăturii bacteriene pentru eseurile validate
și disponibile în literatură de la nivelul microbiotei, însă
poate să reprezinte o provocare pentru analiza speciilor
bacteriene slab caracterizate. FISH este de asemenea utilă
pentru evaluarea speciilor deja caracterizate în literatură
pentru care sunt disponibile sonde caracteristice diferitelor specii bacteriene. Pirosecvențierea devine tot mai

accesibilă în laboratoarele de cercetare și permite analiza
unui număr impresionant de gene pentru determinarea
profilului microbiotei intestinale la nivel de filogenie și
gen. Alte metode de secvențiere de nouă generație permit o analiză mai exhaustivă a microbiotei intestinale,
dar pentru un număr mai redus de probe. Hibridizarea în
cip prin analiza microarray este la momentul actual o metodă fiabilă, dar costisitoare, pentru analiza exhaustivă a
microbiotei intestinale. Cu toate că dezvoltarea tehnicilor
de secvențiere au permis explorarea mai bună a microbiotei intestinale, dintr-o perspectivă mai vastă și mai
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detaliată, rezultatele studiilor clinice asupra microbiotei
sunt variabile chiar și în cadrul aceleiași patologii, ceea ce
complică stabilirea clară a diagnosticului și a tratamentului la acești pacienți. Pe măsură ce cunoștințele noastre
asupra diversității microbiotei intestinale și interacțiunii ei cu organismul evoluează, metagenomica ne oferă
instrumentele necesare îmbunătățirii acestei înțelegeri
pentru diferite stări fiziologice și patologice, ducând la
îmbunătățirea strategiilor de prevenție și management a
patologiilor gastrointestinale. n
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avitatea bucală, aparținând aparatului dento-maxilar, reprezintă una dintre cele mai complexe entități structurale și funcționale ale organismului,
intervenind în funcții ce asigură creșterea, dezvoltarea
și supraviețuirea acestuia (digestia bucală), precum și
comunicarea verbală (fonația) și nonverbală (fizionomia,
mimica), caracteristice ființei umane. Totodată, cavitatea
bucală este una dintre zonele de interfață ale organismului
cu mediul exterior, poartă de intrare, pe cale aeriană sau
digestivă, a unor microorganisme patogene. Starea de
sănătate a cavității bucale este indisolubil conectată cu
starea generală a organismului în cadrul unor mecanisme
fiziologice, biochimice, microbiologice, imunologice multiple (1).
Microbiomul oral este definit ca totalitatea microorganismelor prezente la nivelul cavității orale umane
și a extensiilor comunicante ale acesteia (până la limita
esofagului distal). Studiile indică o colonizare cu microorganisme distincte a diferitelor structuri și țesuturi orale. Cavitatea orală include o serie de habitate microbiale
distincte, care cuprind: unitățile dentare, șanțul gingival,
mucoasa fixă alveolară, mucoasa fixă a palatului dur, mucoasa mobilă linguală, jugală, labială și cea a palatului
moale (2,3).
Cavitatea orală conține al doilea cel mai mare și mai
divers microbiom după intestin, adăpostind peste 700 de
tulpini diferite aparținând unui număr de aproximativ
300 de specii de bacterii, fungi, virusuri și protozoare. Pe
lângă rolul jucat în prima etapă a digestiei, microbiomul
oral este esențial în menținerea sănătății orale și generale
a organismului.
Cavitatea orală prezintă două categorii de suprafețe
care pot fi colonizate de bacterii: suprafețe moi și suprafețe dure. Dinții, limba, obrajii, sulcusul gingival, amigdalele, palatul dur și palatul moale reprezintă nișe favorabile dezvoltării microorganismelor, astfel că suprafața
cavității orale este acoperită de o abundență de bacterii
numită biofilm bacterian. Formarea biofilmului bacterian
are loc în următoarele patru etape: formarea peliculei dobândite, colonizarea primară, coagregarea bacteriană și
stabilizarea biofilmului matur (4).
Temperatura medie de 37°C și pH-ul de 6,5-7 relativ
constante ale cavității orale reprezintă condiții ideale
pentru dezvoltarea bacteriilor. Pe lângă acestea, cavitatea
bucală asigură și hidratarea și nutrienții necesari microorganismelor (5).
Între microorganisme există o relație de simbioză la
nivelul cavității orale bazată pe beneficii mutuale. Flora
comensală nu este dăunătoare și are rol protector, ajută
răspunsul imun și împiedică dezvoltarea altor specii patogene, care produc îmbolnăvirea organismului.

Cele mai abundente genuri bacteriene sunt: Streptococcus, Haemophilus, Prevotella și Veillonella (6) (Tabel
1). Virusurile sunt și ele prezente, iar majoritatea sunt
bacteriofagi specifici unui lizotip anume dintre bacteriile orale (7). În biofilmele orale se găsesc un număr relativ mic de fungi. Dintre acestea, genul Candida este cel
mai important din punct de vedere al potențialului patogen (8). Cu doar câteva excepții, afecțiunile orale sunt
cauzate de acțiunile combinate ale mai multor specii de
microorganisme din comunitățile polimicrobiene.
La naștere, cavitatea orală a fătului este sterilă, dar
în primele 24 de ore apare colonizarea cu Streptococcus
salivarius de la mamă sau din ambient, iar în primul an
de viață aceasta este populată cu alte bacterii aerobe,
microaerofile sau facultativ-anaerobe din genul Streptococcus, Actinomyces, Lactobacillus, Neisseria și Veillonella.
Odată cu erupția dinților, flora se diversifică, apărând noi
genuri: Bifidobacterium, Propionobacterium (bacili Gram
pozitivi) și Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium și Eikenella (bacili Gram negativi).
Comunitatea bacteriană prezentă în organismul uman
joacă un rol important în desfășurarea unor funcții-cheie, precum: digestia alimentelor și nutriție, metabolismul
energetic, diferențierea și maturarea mucoasei gazdă și
a sistemului său imunitar, controlul depozitelor lipidice
și reglarea metabolismului lipidic, detoxifierea organismului, funcția de barieră a pielii și mucoaselor, întreținerea sistemului imun și a balanței între fenomenele
proinflamatorii și antiinflamatorii, prevenirea invaziei
patogenilor și instalarea bolii (5).
Cavitatea bucală mai conține diverse forme de microorganisme precum protozoare, fungi și virusuri. Entamoeba gingivalis și Trichomonas tenax sunt cel mai frecvent
întâlnite protozoare din cavitatea orală, fiind în mare
parte saprofite. Dintre fungi, Candida este cel mai des
asociată cu cavitatea orală: într-un studiu pe 20 de gazde
sănătoase s-au identificat 85 de specii de fungi, principalele specii fiind Candida, Cladosporium, Aureobasidium,
Saccharomycetales, Aspergillus, Fusarium și Cryptococcus
(9).
Microbiota umană este compusă din microorganisme
rezidente și tranzitorii. Flora rezidentă cuprinde specii
microbiene predominante care există în diferite organe
ale corpului în condiții normale, de sănătate, în timp ce
flora tranzitorie se dezvoltă ca răspuns la stilul de viață
și genotipul individual și este unică fiecărui individ (6).
Microbiomul oral poate prezenta schimbări mari și rapide
în compoziție și activitate, dezvoltarea lui fiind dinamică
și dependentă de gazdă. Aceste schimbări sunt rezultatul multor factori, precum frecvența și tipul alimentației gazdei, răspunsul microorganismelor la schimbările
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de pH, interacțiunile dintre microorganisme, mutațiile
genetice și transferul orizontal de material genetic, prin
care acestea dobândesc noi proprietăți.
Metodele tradiționale de identificare a microorganismelor includ: metode de cultură, care au evoluat de la
cultivarea unei singure specii la cultivarea complexă in
vitro a mai multor comunități de specii, microscopia, teste fenotipice și biochimice, utilizarea zaharilor, și testarea sensibilității la antibiotice, dar actuala diversitate a
microbiotei orale nu poate fi complet relevată prin aceste
metode de cultură. Eforturile numeroșilor cercetători au
permis izolarea, cultivarea, identificarea și caracterizarea
a aproximativ 50% dintre cele 700 de specii microbiene
existente în prezent în cavitatea orală.
Metoda de identificare a microbiotei in vivo constă în
analiza expresiei individuale a unor gene relevante prin
metaanaliza genomică, acesta permițând analiza ADNului, ARN-ului, proteinelor și metaboliților întregii comunități bacteriene. Această analiză oferă informații nu
numai despre tipul microorganismului prezent, ci și despre potențialul funcțional al acestuia, prin secvențierea
ADN-ului dintr-o probă prelevată.
Din cauza faptului că mai mult de 99% din microorganismele din mediul înconjurător nu pot fi cultivate cu ușurință, microbiologii au dezvoltat modalități
de studiere a acestora in situ prin secvențierea ARNului ribozomal 16S, acesta fiind un marker taxonomic și
filogenetic pentru identificarea membrilor comunităților
microbiene. Tehnicile Next Generation Sequencing (NGS)
au revoluționat studiul diversității microbiene în ultimul
deceniu, secvențierea a mii de genomuri realizându-se
astfel în câteva zile sau chiar ore.
Microorganismele cu localizare oral sunt cauzatoare
de diverse patologii infecțioase orale: carii dentare, boală
parodontală, infecții endodontice, osteite alveolare sau
tonsilite. Totodată, bacteriile orale sunt relaționate cu o
serie de afecțiuni sistemice: patologia cardiovasculară,
accidentul vascular cerebral, nasterea prematură, diabetul sau pneumonia (2).

BIOFILMUL ORAL ȘI IMPLICAȚIILE SALE
Biofilmul oral bacterian (placa bacteriană) reprezintă
o masă bacteriană densă, care prezintă un grad înalt de
aderență pe suprafața dentară. Atașamentul bacterian
la nivel dentar este mediat de receptori, aflați în pelicula
salivară fină care acoperă suprafețele dentare. Matricele peliculei și ale biofilmului oral prezintă în compoziție
produse aparținând gazdei, precum și produse de origine
bacteriană.
Un determinant critic al colonizării bacteriene la orice
suprafață constă în capacitatea bacteriilor de a adera la
suprafața în cauză, mecanismele de adeziune fiind variate
și incluzând forțe nespecifice (legături de hidrogen ionice, hidrofobice și forțe van der Waals), și interacțiuni specifice (stereochimice) între adezinele bacteriene (proteine bacteriene de suprafața specializate) și componentele
peliculare ale gazdei. Cea de-a doua clasă de interacțiuni, similară interacțiunilor anticorp-antigen sau enzimă-substrat, sunt determinate de recunoașterea formelor
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moleculare de către proteine, cu grad crescut de selectivitate. Receptorii complementari de pe suprafața gazdă pot
fi reprezentați de un motiv structural peptidic sau de un
carbohidrat, adeseori atașat unei proteine sau unei lipide.
Ulterior adeziunii bacteriene inițiale are loc maturarea plăcii bacteriene, influențată de adeziunea bacteriilor
salivare la bacteriile deja aderente pe suprafețele dentare (prin recunoașterea anumitor receptori moleculari ai
unor bacterii de către adezinele de pe suprafața altor bacterii), creșterea și multiplicarea bacteriană și dieta gazdei
(10,11).

IMPLICAȚIILE ETIOLOGICE ALE
MICROORGANISMELOR ÎN CARIA DENTARĂ
Caria dentară este definită sub forma unei distrucții
tisulare dentare localizate, cauzate de fermentarea bacteriană a carbohidraților de nutriție a gazdei. Totodată,
caria dentară este considerată o boală infecțioasă cronică
progresivă (12).
Procesul carios inițial se prezintă sub forma incipientă
a unor regiuni de demineralizare, de culoare albă, opacă
(pată albă cretoasă), localizate la nivelul smalțului dentar superficial; de la acest nivel, leziunea poate progresa,
prin distrucția dentinei, până la nivelul pulpei dentare.
Demineralizarea smalțului dentar este cauzată de acizi,
în special de acidul lactic, rezultați din fermentarea microbiană a carbohidraților alimentari (1). Suprafețele
dentare ce reprezintă nișele ecologice cu susceptibilitatea
cea mai crescută la carii sunt cele ocluzale și proximale,
care adăpostesc comunități microbiale acidogenice, capabile de a rezista mediului acid (Fig. 1). În plus, compoziția
microbiomului dentar este influențată de localizarea dintelui pe arcadă, proximitatea orificiilor salivare adiacente, precum și de anatomia și fiziologia suprafețelor dentare și a gingiei înconjurătoare (13). Dată fiind variația
extremă a compoziției microbiene a plăcii supragingivale
colectate din același zonă și din aceeași cavitate orală în
diferite perioade de timp, este puțin probabil că inițierea
și progresia tuturor leziunilor carioase să fie asociată cu
tipuri de plăci identice sau chiar similare. Totuși, există
dovezi că anumite bacterii (Streptococcus mutans, Lactobacillus și Actinomyces) prezintă importanță mai crescută
față de altele (10). Studii moleculare au indicat o asociere
între Streptococcus mutans, Dialister invisus, Atopobium
parvulum, Prevotella și Scardovia cu petele albe cretoase,
în timp ce o serie de specii Gram negative au fost relaționate cu smalțul integru (sănătos) (Campylobacter, Fusobacterium, Kingella, Capnocytophaga). Cariile de la nivelul
șanțurilor și fosetelor au fost corelate cu niveluri variabile
ale Streptococcus sanguinis și lactobacili (1).
Un impact major îl prezintă cariile pediatrice cu evoluție rapidă și extensivă, de la nivelul dinților frontali,
rezultate în urma alimentației prelungite și frecvente
cu biberonul. Acest tip de carii a fost corelat cu prezența
Streptococcus mutans, lactobacili, Actinomyces israelii,
Veillonella, Bifidobacterium, Scardovia wiggsiae, Slackia
exigua și Candida albicans, Parascardovia denticolens, unele dintre aceste microorganisme fiind prezente și la nivelul pulpei infectate a dinților temporari (1).
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La nivelul dentinei infectate, flora microbiană este
diversă și include bacterii Gram-pozitive aparținând
genurilor Actinomyces, Eubacterium, Lactobacillus sau
Parvimonas.
Microbiomul prezent în pulpa infectată, mergând
până în stadiul de cangrenă, consecutiv progresului cariei
dentare, cuprinde anaerobi pigmentați în negru (Prevotella intermedia, Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis), precum și specii de Paryimonas, Prevotella
dentalis sau Campylobacter sputorum.
În dezvoltarea parodontitelor apicale și a abceselor
dentare, consecutive proceselor infecțioase pulpare, a
traumatismelor, bolii parodontale sau a unor factori iatrogeni (14), au rol următoarele microorganisme: bacterii,
fungi, archaea și virusuri. Speciile bacteriene includ: genuri strict anaerobe, streptococi anaerobi, specii de Fusobacterium și anaerobi pigmentați în negru (Prevotella in-

Fig. 2. Inflamație gingivală

Fig. 3. Procese carioase și inflamație gingivală

Fig. 1. Procese carioase ale dinților frontali

termedia, Prevotella nigrescens, Porphyromonas gingivalis,
Porphyromonas endodontalis). Dintre bacteriile facultativ
anaerobe pot fi amintite Streptotoccus mitis, Streptotoccus
oralis, Streptotoccus salivarius, Streptotoccus sanguinis și
Staphylococcus aureus (15-17).

IMPLICAȚIILE ETIOLOGICE ALE
MICROORGANISMELOR ÎN BOALĂ
PARODONTALĂ
Gingivita este definită ca inflamația țesuturilor epiteliale și conjunctive adiacente suprafețelor dentare, fără a
implica pierderea atașamentului conjunctiv sau a osului
alveolar. Placa bacteriană de la acest nivel conține proporții crescute de bacterii Gram negative și bacterii filamentoase (Fusobacterium nucleatum, Selenomonas sputigena, Haemophilus parainfluenzae, Prevotella intermedia)
(11) (Fig. 2, 3).
Boala parodontală reprezintă un ansamblu de infecții
multifactoriale, induse de un complex de specii bacteriene, care interacționează cu țesuturile gazdă, determinând
distrucția structurilor parodontale, incluzând mucoasa
fixă, țesutul conjunctiv și fibrele de atașament, ligamentele parodontale și osul alveolar (18,19) (Fig. 4). Totodată, este demonstrată influența unor afecțiuni sistemice
asupra creșterii ratei activității celulelor sistemului imun,
precum și asupra agravării stării clinice parodontale.
Peste 50 de specii bacteriene sunt implicate în etiologia

Fig. 4. Boala parodontală - aspect radiologic

afecțiunilor parodontale, de importanță majoră în parodontitele agresive fiind: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Pseudomonas aeruginosa
Bacteroidales, Selenomonas sputigena, Pseudoramibacter
alactolyticus, Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola
(ultimele trei fiind atribuite în literatura „complexului
roșu”). Conform unor studii recente, trei specii bacteriene
pot fi considerate ca noi patogeni parodontali, cu dovezi
fundamentate: Desulfobulbus, Filifactoralocis, precum și
Saccharibacteria (sau TM7). Influența Candida albicans
în boală parodontală este, de asemenea, menționată în
studii (13,18).

IMPLICAȚII SISTEMICE ALE
MICROBIOMULUI ORAL
Relația dintre microflora orală și anumite patologii de ordin sistemic derivă din implicații adiționale de ordin sistemic ale complicațiilor cariilor
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dentare și bolii parodontale și privește următoarele situații
patologice:
- afecțiunile de ordin pulmonar de tipul pneumoniei sunt corelate cu igiena dentară deficitară, fiind sugerat
posibilul rol de mediator al microorganismelor orale între
afecțiunile orale și cele pulmonare. În cazul unor pacienți
cu pneumonie au fost identificate în produsul de aspirație
pulmonară următoarele microorganisme patogene: Fusobacterium nucleatum, Campylobacter gracilis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Totodată, terapia parodontală împreună cu îmbunătățirea igienei orale au fost corelate cu scăderea incidenței
pneumoniei la copii și adulți spitalizați (20).
- afecțiuni cardiovasculare: în cazul bolii arteriale
coronariene (cardiopatiei ischemice), pot avea influență asupra acesteia ADN-ul sau fosfolipide mebranare ale
unor bacterii originare în cavitatea orală (21) sau antigeni
mediatori, precum vezicule de membrană exterioară sau
proteinele de șoc termic (22). Mediatorii bacterieni orali
cu impact asupra bolii arteriale coronariene includ: Streptococcus, Actinomyces, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Prevotella, Capnocytophaga și
Leptotrichia (21,23).
- endocardita infecțioasă: studiile au relevat o legătură strânsă între bacteriile orale și endocardita infecțioasă, principalele microorganisme implicate în etiologia
endocarditei infecțioase fiind streptococi orali, enterococi și Staphyloccocus aureus. Totodată, este de subliniat
implicația infecțiilor orale, precum și a manoperelor stomatologice în apariția endocarditei infecțioase. Astfel, o
serie de manopere medicale dentare (detartrajul și alte
manopere de igienizare profesională, terapia endodontică, extracția dentară, aplicarea implanturilor dentare sau
alte intervenții chirurgicale sângerânde) pot reprezenta
factori cauzatori ai endocarditei infecțioase. Ghidurile de
prevenție recomandă, în cazul populației cu risc crescut,
o igienă dentară strictă, controale periodice bianuale și
profilaxia antiobiotică înainte de manoperele dentare
menționate anterior (24,25).
- interacțiuni cu sarcina: există dovezi semnificative științific care sprijină asocierea bacteriilor patogenice
la nivel parodontal cu nașterea prematură și preeclampsia. O serie de bacterii patogene orale sunt considerate
cu rol de mediator în complicațiile sarcinii: Porphyromonas gingivalis, Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatum și Filifactor alocis. Astfel se consideră esențială
proxilaxia și terapia inițială a bolii parodontale în cazul
femeilor tinere atât înainte, cât și în timpul sarcinii, cu
scopul reducerii riscurilor implicate de această afecțiune
(26,27).
- ulcer gastric: Helicobacter pylori este considerat un
agent important implicat în dezvoltarea inflamației gastrice și a ulcerului gastric peptic. Transmiterea H. pylori
are loc pe cale oral-orală sau fecal-orală. Studii recente
indică rolul cavității orale pe post de rezervor principal
extra-gastric al H. pylori, astfel încât prezența sa în placa
bacteriană, precum și la nivel subgingival în boala parodontală a fost în anumite cazuri corelată cu prezența sa în
cazul infecțiilor gastrice (28,29).
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- diabetul zaharat de tip II: se consideră că există o
interrelație în dublu în sens între boala parodontală și diabetul zaharat de tip II (30). Boala parodontală poate reprezenta o consecință a diabetului, anumite studii, însă,
considerând parodontita severă, la rândul său, ca un factor de risc pentru terapia corectă a diabetului. Totodată a
fost demonstrat faptul că prevalența și severitatea unor
afecțiuni diabetice non-orale (incluzând retinopatie, neuropatie diabetică sau complicații cardiovasculare) sunt
corelate cu gravitatea bolii parodontale (31). Dintre speciile bacteriene prezente în șanțul gingival al pacienților
diabetici prezentând boala parodontală, cel mai frecvent
întâlnite sunt Actinomyces și Capnocytophaga (30).

FLORA BACTERIANĂ ASOCIATĂ
MATERIALELOR ȘI DISPOZITIVELOR
Odată inserate în mediul cavității bucale, dispozitivele
implantare și protetice sunt, la fel ca suprafețele dentare,
inițial acoperite de un biofilm cu constituenți glicoproteici, fosfoproteici, lipidici și molecule anorganice cu origine salivară și/sau din lichidul crevicular gingival, care
va favoriza, în funcție de localizarea, materialul și caracteristicile de suprafață ale acestor dispozitive, fenomenul
de colonizare bacteriană și formarea microcoloniilor (1).
Cu timpul, agregatele bacteriene proliferează și formează
biofilmul matur, stabilizat (4,32,33), în care bacteriile coexistă sub forma unei comunități microbiene interdependente, cu metabolism integrat și în acest caz în cele patru
etape amintite anterior (4,34). Colonizarea bacteriană și
formarea plăcii bacteriene pe suprafața materialelor de
restaurare dentară sunt dependente de natura chimică a
materialului de restaurare, energia de suprafață, dar și de
gradul lor de rugozitate (1,4). Acești factori influențează
în ce măsură restaurările vor avea calități de inhibiție a
aderenței plăcii bacteriene sau, dimpotrivă, vor avea caracteristici placofile, favorizând colonizarea bacteriană și
formarea plăcii bacteriene.
Topografia neregulată, rugoasă a suprafeței generează
o interfață favorabilă colonizării bacteriene și protejează
microorganismele de forțele de desprindere ce acționează
în timpul periajului dentar sau al clătirilor orale, mai ales
în etapele inițiale ale adeziunii acestora (4,35,36). Pentru
a nu genera un efect placofil, pragul de rugozitate acceptat pentru suprafețele materialelor restaurative este de
Ra= 0,2 microni) (37).
Suprafețele netede și lucioase se obțin diferit, pentru
clasele de materiale restaurative: tratament termic de glazurare a ceramicii dentare pe bază de silicați, prelucrare
mecanică a aliajelor metalice, compozitelor de restaurare,
rășinilor polimerice și chiar a ceramicilor oxidice (oxidul
de zirconiu). Importanța prelucrării de suprafață pentru
obținerea unor suprafețe netede a fost demonstrată pentru numeroase clase de materiale dentare: compozite de
restaurare directă și indirectă, mase ceramice, rășini polimerice (34,38,39).
Calitatea suprafeței este dependentă, pe lângă tehnologia de prelucrare a materialelor, și de dimensiunea particulelor ce le compun; cu cât aceste particule sunt mai
reduse, cu atât calitatea prelucrării va fi mai bună (40).

Flora orofaringiană
Alexandru Grațian Grecu, Carmen Costache, Diana Dudea

Tabel I. Principalele grupe bacteriene intraorale și acțiunea lor
Grupul și Specia

Membri

Localizare

Patogenitate oro-dentară și generală

S. sanguinis

biofilm supra- și
subgingival, suprafețe
dentare și ale implantelor dentare

formează biofilm la nivel dentar și pe diferite suprafețe ale implantului dentar,
endocardită infecțioasă

S. mitis

mucoasa orală

endocardită infecțioasă, septicemie

S. mutans

suprafețe dentare

inițierea cariilor dentare, produce acid lactic, care demineralizează smalțul dinților;
endocardită infecțioasă

Coci gram pozitivi anaerobi/
facultativ-anaerobi: Micrococcaceae

Rothia mucilaginosa

mucoasa jugală,
fibromucoasa gingivală

bacteriemie severă

Coci gram pozitivi anaerobi:
Pepto-streptococcus

P. micros, P. anaerobius

biofilm subgingival,
locații anaerobe

gingivite, parodontite, distrucția parodontală, abcese dentare

Coci gram negativi anaerobi:
Veilonella

V. atypica, V. parvula,
V. denticariosi, V. dispar

limba, mucoasa
orală, saliva

nepatogen, secreție biofilm oral

Bacili/cocobacili Gram pozitivi strict anaerobi: Actinomyces

A. israelii, A. viscosis

sulcus gingival,
suprafața dentară

leziuni dentare și parodontale, leziuni
amigdaliene

Bacili Gram pozitivi facultativ
anaerobi: Lactobacillus

L. odontolyticus, L.
acidophilus, L. casei, L.
fermentum, L. salivarius

sulcus gingival,
salivă

patogenitate rară

Bacili Gram negativi strict
anaerobi: Prevotella

P. intermedia, P. nigrescens, P. melaninogenica

biofilm subgingival,
suprafețele im-plantelor dentare

boala parodontală, abcese parodontale

Coccobacili (bacterii) Gram
negativi obligat anaerobi:
Porphyromonas

P. gingivalis

sulcusul gingival

boala parodontală

Coccobacili (bacterii) Gram
negativi facultativ anaerobi:
Aggregatibacter

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

celule epiteliale
orale, suprafața
dentară

boala parodontală agresivă, gingivită ulcero-necrotică

Spirochete Gram negative
obligat anaerobe: Treponema

T. denticola

sulcus gingival

boala parodontală acută, gingivită ulcero-necrotică

Bacterii Gram negative anaerobe: Tannerella forsythia

Tannerella forsythia

sulcus gingival

boala parodontală, distrucție parodontală

Coci gram pozitivi facultativ-anaerobi: Viridans Streptococcus

Un alt factor este energia de suprafață, influențată de
gradul de umectabilitate și, implicit, de caracteristicile de
hidrofilie/hidrofobie a materialului respectiv). O energie
de suprafață mai redusă este asociată cu un grad mai redus de hidrofilie (4). Totuși, adesea, materiale cu energie
de suprafață mare, formate din particule dense, cu structură cristalină compactă și legături intermoleculare puternice (metale și aliaje metalice, ceramică) ajung să fie
mai puțin placofile, datorită posibilității de obținere, prin
prelucrare, a unor suprafețe netede și lucioase (40).
Compozitele de restaurare directă, deși au avantaje
evidente estetice și de adeziune la substratul dentar, au
dezavantajul de a fi placofile; cariile secundare apărute
la interfața acestor restaurări cu structurile dentare sunt
generate cel mai adesea de biofilmul de pe suprafața compozitului (4,41). Factorii responsabili de placofilia acestor
materiale sunt influențate de dimensiunea, forma și distribuția particulelor anorganice, natura matricei organice și gradul de polimerizare al acesteia, proporția dintre
cele două clase de componente (4,38,42). Există studii
care atestă placofilia crescută a materialelor compozite de

restaurare directă (având energie de suprafață mai redusă, dar capacitatea mai redusă de a obține, prin lustruire,
suprafețe perfect netede), comparativ cu amalgamele
dentare sau aliajele metalice (40) (Fig. 5).
Cimenturile glassionomere au capacitatea de a adera
chimic la substratul dentar, precum și de a elibera fluor,

Fig. 5. Obturație ocluzală din material compozit, pe un molar
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recunoscut în efectul cariopreventiv. Pe lângă implicarea
în formarea cristalelor de fluorapatită, cariorezistente,
s-a dovedit că fluorul intervine și în modularea biofilmului bacterian, reducând proporția bacteriilor cariogene
din componența acestuia (Streptococcus mutans) (4). Un
alt avantaj derivă din faptul că eliberarea de fluor este
augmentată de pH-ul acid, generat de metabolismul bacterian (4,43). Din aceeași categorie de materiale eliberatoare de fluor fac parte și giomerii.
Aliajele metalice utilizate în medicina dentară sunt
variate, clasificate în nobile (cu conținut ridicat în aur,
platină, paladiu), seminobile (cu conținut în argint, paladiu și cantități mai mici de aur) și nenobile (pe bază de
nichel, crom, cobalt, titan). Dintre acestea, aliajele nobile,
prin calitatea suprafeței și rezistența la coroziune, prezintă efectele placofile cele mai reduse; aliajele nenobile nu
numai că sunt mai placofile, dar prezența plăcii bacteriene favorizează procesul de coroziune care, la rândul său
va accelera formarea biofilmului bacterian (4).
Ceramica dentară are marele avantaj al posibilității de
obținere a unor suprafețe extrem de netede, lucioase, puțin placofile (Fig. 6).

Fig. 7-9. Proteze
totale

Periimplantitele reprezintă afecțiuni inflamatorii de
natură infecțioasă ce afectează structurile osoase și țesuturile moi conjunctivo-epiteliale adiacente unui implant,
și care pot afecta integrarea și stabilitatea acestuia. Flora
bacteriană responsabilă de apariția și progresia acestor
afecțiuni este variată, existând diferențe față de microorganismele asociate cu boala parodontală (1). În ceea ce
privește factorii care influențează formarea filmului bacterian pe suprafața implantară, efectul rugozității acesteia
este controversat, deoarece pe de o parte favorizează colonizarea osteoblastelor și, consecutiv, osteointegrarea,
pe de altă parte, însă, facilitează formarea biofilmului
bacterian (4,34,42). n
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Î

n mod tradițional, microbiota esofagiană a fost considerată tranzitorie, fiind translocată din orofaringe.
Primul studiu privind microbiota esofagiană, explorată
cu ajutorul culturilor bacteriene, a fost publicat în 1983 de
echipa condusă de Mannel (1). Studiul demonstra prezența
unei populații microbiene specifică esofagului, dominată de
Streptococcus viridans, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus group B, Streptococcus faecalis și Klebsiella pneumonia (1). În 1998, Gagliari et al. (2) demonstrau
că principala bacterie prezentă în culturile prelevate din
esofag este Streptococcus viridans, izolată de asemenea din
culturile orofaringiene. În acest studiu au mai fost izolate
următoarele bacterii: Streptococcus grup D, Enterococcus,
Staphylococcus aureus și Klebsiella. În 2013, un alt studiu
a arătat că populația bacteriană din esofagul superior este
similară cu cea din esofagul inferior (3). Utilizând biopsii
și probe obținute prin periere au fost identificate cele mai
frecvente specii bacteriene prezente în esofagul persoanelor fără patologie: Streptococcus viridans, Fusobacterium,
Neisseria, Haemophilus și Prevotella (3). Au urmat studii
genetice prin tehnica 16S rRNA PCR, care permite identificarea bacteriilor pe baza secvenței de acizi nucleici. Rezultatele au fost similare cu cele raportate de studiile care
utilizau culturile microbiene, cele mai frecvente specii bacteriene esofagiene fiind Streptococcus, Prevotella și Veillonella (4,5). Astăzi se consideră că microbiota esofagiană este
în principal alcătuită din specii de Streptococcus, Haemophilus, Neisseria, Prevotella și Veillonella.
Compoziția microbiotei esofagiene normale variază
în funcție de vârstă și dietă. Tratamentul cu inhibitori de
pompă de protoni pentru afecțiuni gastroduodenale poate,
de asemenea, să modifice microbiota esofagiană. Nu se cunoaște mecanismul exact pentru variația microbiotei esofagiene normale în funcție de vârstă (6), dar se presupune
că scăderea acidității gastrice ar putea fi unul din motive.
Persoanele vârstnice au o populație mai redusă de Prevotella (6). Dieta, în funcție de compoziția în fibre, poate de asemenea să modifice microbiota la nivelul esofagului. Consumul crescut de fibre s-a asociat cu creșterea tulpinilor de
Firmicutes și reducerea bacteriilor Gram negative (7). Consumul redus de fibre s-a dovedit că se însoțește de creșterea
numărului de bacterii Gram negative, respectiv de Prevotella, Neisseria și Eikenella. În multe afecțiuni esofagiene se
cercetează rolul microbiotei în patogeneză. În subcapitolele
următoare vom prezenta succint cunoștințele actuale privind asocierea microbiotei cu patologia esofagiană.

BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN
ȘI MICROBIOTA ESOFAGIANĂ
Expunerea acidă a esofagului conduce la diminuarea
speciilor bacteriene. Pornind de la această observație, s-a
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propus o clasificare a microbiotei în două categorii: tipul I,
pentru persoanele fără patologie de tub digestiv superior, în
care predomină bacteriile Gram pozitive din încrengătura
Firmicutes, și tipul II, dominate de bacterii Gram negative la
persoanele cu boală de reflux gastroesofagian și cu esofag
Barrett (8,9).
Mai multe studii au demonstrat că expunerea acidă,
prelungită, a esofagului se însoțește de reducerea numărului de bacterii din încrengătura Firmicutes, respectiv de populațiile de Streptococ și de creșterea numărului de bacterii
din încrengăturile Haemophilus, Neisseria, Prevotella și Veillonella (6,8). Unii cercetători s-au întrebat dacă nu există
o relație de cauzalitate între modificarea raportului dintre
Streptococus și Prevotella și dezvoltarea esofagului Barrett
(10). Cercetări efectuate pe un lot redus de pacienți au arătat această posibilitate, dar fără a se putea trage concluzii
ferme (10). De asemenea, s-a evidențiat și prezența infecției
cu Helicobacter pylori la pacienții cu boală de reflux gastroesofagian, însă patogenitatea ei la acest nivel necesită mai
multe studii (11). Grupul de cercetare condus de Blackett a
evidențiat prezența infecției cu Campylobacter la pacienții
cu boală de reflux și esofag Barrett (12). Această infecție s-a
asociat cu creșterea interleukinei 18. Creșterea acestei interleukine induce sinteza interferonului gamma, având un
rol în imunitatea înnăscută și în cea dobândită. Această observație nu explică un rol cauzal, dar atrage atenția asupra
existenței unei interrelații dintre microbiota esofagiană și
sistemul imun, care poate juca un rol în patologia bolii de
reflux și/sau a complicațiilor acestora.

ADENOCARCINOMUL ESOFAGIAN
ȘI MICROBIOTA
La pacienții cu adenocarcinom esofagian, a fost evidențiată o scădere a diversității populațiilor bacteriene
esofagiene (13). Pe acest fond există o creștere a tulpinilor de Lactobacillus fermentum, producătoare de acid
lactic (13).
Numărul studiilor despre rolul disbiozei esofagiene în
patogeneza adenocarcinomului esofagian este în creștere,
fiind căutate mecanismele moleculare. Dar numărul pacienților incluși în aceste studii este redus, iar dovezile sunt
încă limitate pentru a trage concluzii convingătoare (13).
Mecanismele moleculare exacte care sunt declanșate
de disbioza esofagiană și care ar putea conduce la carcinogeneza nu sunt cunoscute. Mai mulți factori pot interveni
și modela această interacțiune: infecția gastrică cu Helicobacter pylori, hernia hiatală, obezitatea, tratamentul
cu inhibitori de pompă de protoni și antibioterapia (14).
Disbioza esofagiană poate conduce la inflamație persistentă, care poate declanșa procesele de carcinogeneză
(13). Dezechilibrul dintre imunitate și microbiotă poate
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schimba compoziția moleculelor bacteriene și să conducă
la formarea așa numitelor căi moleculare asociate microorganismelor, MAMP (microorganism-associated molecular patterns). Pe aceste căi sunt activați receptori de tipul
TLR și NOD, care pot determina transcrierea unor gene,
ducând la eliberarea de citokine și interleukine, care sunt
responsabile de un răspuns inflamator. Microbiota esofagiană de tipul II, caracteristică pacienților cu boală de
reflux gastroesofagian, bogată în bacterii Gram negative,
eliberează lipopolizaharide, care pot iniția de asemenea
procese inflamatorii și afectează funcționarea sfincterului inferior esofagian, contribuind la întreținerea refluxului gastroesofagian și la procesele de carcinogeneză (13).
Receptorii TLR4 recunosc lipopolizaharidele bacteriilor
Gram negative și au un rol în carcinogeneză, prin activarea căii NF-κB (13). S-a dovedit că expresia receptorilor
TLR4 e crescută la pacienții cu esofag Barrett și cu adenocarcinom esofagian (15).

CANCERUL ESOFAGIAN DE TIP SCUAMOS
ȘI MICROBIOTA
Caracteristicile microbiotei esofagiene la pacienții cu
cancer scuamos esofagian este mai puțin cunoscută. Având
în vedere asocierea acestei neoplazii cu cancerele din sfera
ORL, este posibil ca o disbioză asemănătoare să fie implicată în anumite mecanisme patogenetice comune. Un studiu
inițial de tip caz-martor a demonstrat că la pacienții cu carcinom scuamos esofagian predomină Prevotella , respectiv
Prevotella nanceiensis (16). Alte studii au arătat o abundență a bacteriilor din microbiota cavității bucale implicate în
diferite patologii stomatologice: Porphyromonas gingivalis,
Fusobacterium nucleatum (17,18). Alți cercetători au observat că la pacienții cu carcinom scuamos esofagian, prezența
Fusobacterium nucleatum în țesuturile neoplazice este asociată cu un prognostic nefavorabil (19,20).

ESOFAGITA EOZINOFILICĂ ȘI MICROBIOTA
ESOFAGIANĂ
Esofagita eozinofilică este o afecțiune cronică cu patogeneză mediată imun (alergică) care poate progresa în timp
de la un proces inflamator la fibroză cu stenoze manifeste
clinic. Este foarte probabil ca disbioza esofagiană să fie implicată în patogeneza esofagitei eozinofilice. Rolul principal
revine de asemenea receptorilor de tip TLR, care sunt un
mediator-cheie în interacțiunea microbiotă–epiteliu esofagian de suprafață. În esofagita eozinofilică, activarea receptorilor TLR conduce la „activarea” proceselor inflamatorii și
modifică funcția de barieră a epiteliului esofagian. Încă nu
există dovezi care să poată preciza daca modificările microbiotei sunt cauza sau consecința modificărilor inflamatorii
identificate în esofagita eozinofilică (21).
Studii efectuate pe populația pediatrică au identificat modificări ale microbiotei la copii cu forme active de
esofagită eozinofilică, respectiv o abundență a speciilor
de Haemophilus și de Proteobacteria (Neisseria și Corynebacterium) (22,23). Dar numărul pacienților incluși a fost
limitat și, de asemenea, nu s-au utilizat teste de genetică
pentru identificarea speciilor bacteriene.

Un studiu recent pe o populație adultă cu esofagită eozinofilică nu a putut demonstra modificări ale microbiotei
la pacienții cu acest tip de patologie comparativ cu persoanele fără patologie esofagiană (21). S-au utilizat teste genetice din țesut bioptic prelevat de la mijlocul esofagului.
S-au cercetat de asemenea posibile corelații dintre microbiotă și manifestările clinice sau aspectele endoscopice,
dar nu s-a evidențiat nicio asociere semnificativă (21).
Acest domeniu este deschis cercetării, fiind disponibile puține studii, efectuate pe loturi limitate, cu rezultate
contradictorii, deși ipoteza teoretică a asocierii patogenetice disbioză–esofagită eozinofilică este foarte plauzibilă.

CONCLUZII
Datorită dezvoltării tehnicilor de genetică moleculară
care permit identificarea speciilor bacteriene, studiul microbiotei a devenit un domeniu foarte activ. S-au identificat modificări ale microbiotei în diferite patologii esofagiene, însă nu se poate preciza pe baza cercetărilor actuale
dacă disbioza este cauza sau consecința bolilor esofagiene
de tip inflamator sau neoplazic. n
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I

nfecția cu Helicobacter pylori (H. pylori) este una dintre
cel mai frecvent întâlnite infecții bacteriene cronice,
afectând aproximativ 4,4 miliarde de oameni din întreaga lume, cu o prevalență de 28% până la 84% în diferite populații (1,2). În Europa, cele mai scăzute prevalențe
au fost raportate în regiunea de nord, iar valorile cele mai
mari, în Europa de Est și de Sud, ajungând până la 84% în
Portugalia și Polonia (3).
Infecția cu H. pylori este implicată în patogeneza gastritei, ulcerului gastric și duodenal, a cancerului gastric și
a limfomului țesutului limfoid asociat mucoasei gastrice
(MALT) (4-7); eradicarea acesteia este recomandată atât
pentru tratamentul, cât și pentru prevenirea acestor afecțiuni (8,9). De asemenea, se recomandă testarea pacienților cu dispepsie neinvestigată sau funcțională. Este important ca tuturor pacienților cu infecție activă, depistată
printr-un test pozitiv, să li se ofere tratament (10-12). Cu
toate acestea, tratamentul infecției cu H. pylori este unul
complicat și necesită administrări zilnice multiple de trei
sau patru medicamente diferite timp de 10 sau 14 zile. Mai
mult, eficacitatea multor scheme terapeutice a scăzut ca
urmare a creșterii rezistenței la antibiotice (13-17), ceea
ce face dificilă eradicarea infecției.
Organizația Mondială a Sănătății a inclus H. pylori
printre cele 12 specii bacteriene care necesită, cu prioritate ridicată, strategii pentru dezvoltarea de noi antibiotice
– fapt datorat în principal ratelor ridicate de rezistență
la claritromicină (18). Pentru a aborda această provocare
globală, mai multe grupuri de experți din SUA (10), Canada (4) și Europa (7) au elaborat ghiduri terapeutice pentru îmbunătățirea managementului infecției cu H. pylori.
Cu toate acestea, datele privind rezistența la antibiotice
a tulpinilor de H. pylori sunt deficitare. Acest lucru motivează necesitatea realizării unor eforturi concertate de
organizare a unor registre de supraveghere a rezistenței
bacteriene și a ratelor de succes terapeutic, cu scopul de a
constitui un ghid de tratament eficient (19). În plus, testarea susceptibilității antimicrobiene pe probele de biopsie gastrică nu este disponibilă în majoritatea centrelor
medicale din Europa și necesită endoscopie digestivă superioară; metodele moleculare pentru identificarea mutațiilor genetice responsabile de rezistența la antibiotice nu
sunt aprobate în prezent (10,20).
În cele ce urmează vom discuta despre managementul
infecției cu H. pylori, cu accent pe testele diagnostice, inclusiv cultura și sensibilitatea antimicrobiană, tehnicile
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moleculare de testare a rezistenței antimicrobiene, cât și
noile opțiuni terapeutice, în curs de dezvoltare sau recent
aprobate.

TESTAREA INFECȚIEI CU H. PYLORI
În țările unde există rate ridicate ale cancerului gastric, cum ar fi Japonia, Coreea, China și Taiwan, screeningul infecției cu H. pylori fie a început, fie este în curs de
implementare (5,21-23). Există date care demonstrează că
screeningul și eradicarea H. pylori în cazul adulților tineri
din China duce la scăderea costurilor aferente îngrijirilor
medicale, ajutând la prevenirea cancerului gastric pentru fiecare 1 din 4-6 cazuri (24). În Europa, screeningul
infecției cu H. pylori este recomandat în cadrul studiilor
clinice, dar nu și în afara acestora (25).
Cu toate acestea, există anumite situații în care testarea infecției cu H. pylori este recomandată, cum ar fi
prezența ulcerului peptic, activ sau în antecedente (dacă
vindecarea infecției nu a fost documentată), metaplazia
intestinală gastrică detectată incidental prin endoscopie,
limfomul gastric MALT, rezecția endoscopică a cancerului gastric precoce în antecedente și dispepsia neinvestigată sau funcțională (10,11,26). De asemenea, există
dovezi care leagă H. pylori de anemia feriprivă, purpura
trombocitopenică idiopatică și deficitul de vitamina B12.
În aceste condiții, infecția cu H. pylori trebuie căutată și
eradicată, după evaluarea adecvată a cazului (10,27).
Ghidul Colegiului American de Gastroenterologie
(ACG) din 2017 privind tratamentul infecției cu H. pylori
recomandă testarea infecției și în cazul pacienților care
vor urma un tratament cronic cu aspirină sau antiinflamatoare nesteroidiene, de preferat înaintea inițierii terapiei. Această atitudine duce la scăderea riscului
ulcerogenetic (10).
H. pylori poate fi detectat neinvaziv cu ajutorul testelor serologice, testului respirator cu uree (UBT, urea
breath test) sau testului antigenului fecal. Deși testarea
serologică este disponibilă pe scară largă, ea nu mai este
recomandată în rândul populațiilor cu prevalență scăzută a infecției, din cauza valorii sale predictive pozitive
scăzute. Mai mult, testele serologice pot rămâne pozitive
după eradicarea cu succes a infecției (28). Cu toate acestea,
conform ghidului ACG, utilizarea testelor serologice este
acceptată în cazul pacienților cu antecedente documentate de ulcer peptic (presupunând că nu au fost deja tratați
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pentru infecție). În majoritatea celorlalte circumstanțe sunt
preferate testele care identifică infecția activă (10).
În ciuda acestor recomandări, studiile anterioare au
constatat că testele serologice au fost cea mai utilizată
metodă de testare în SUA (29,30). Testul respirator cu
uree și antigenul fecal sunt mai sensibile și mai specifice, detectează doar infecția activă, iar utilizarea lor este
aprobată atât pentru diagnosticul inițial, cât și pentru
confirmarea eradicării posttratament (10,21). Dacă se
efectuează o endoscopie, pot fi recoltate biopsii gastrice
înainte și după tratament pentru a determina statusul infecției prin examen histologic și/sau prin testul rapid la
urează. Pentru a evita rezultatele fals negative, toate testele pentru confirmarea eradicării trebuie efectuate după
întreruperea inhibitorilor pompei de protoni (IPP) timp
de cel puțin două săptămâni și a antibioticelor și compușilor care conțin bismut timp de patru săptămâni. Antagoniștii receptorilor de histamină H2 și antiacidele pot fi
folosite, fără a afecta precizia testului respirator cu uree
sau a antigenului fecal (21).
Metodele invazive de testare a infecției cu H. pylori
se bazează pe endoscopie, pentru a obține biopsii pentru
determinarea activității ureazei, examen histopatologic
sau culturi. Din cauza variației topografice a densității
H. pylori la nivelul stomacului, este important să se obțină biopsii atât din corpul gastric, cât și din antru (31), în
special în cazul pacienților care au utilizat recent IPP.
Testele rapide la urează sunt utilizate pe scară largă
deoarece sunt simple, ieftine, ușor de realizat și precise
în cazul pacienților care nu utilizează IPP. Cu toate acestea, pot apărea erori din cauza gradului de subiectivism
inter-observator, pot da rezultate echivoce și ar trebui
interpretate în contextul probabilității pre-testare și
prevalenței infecției cu H. pylori în populația respectivă (28,32). De asemenea, sensibilitatea acestora poate fi
redusă prin prezența sângelui în stomac (33).
Examenul histopatologic pentru detectarea H. pylori
oferă o evaluare suplimentară a mucoasei gastrice, cum
ar fi prezența gastritei cronice active (inflamația mucoasei, evidențiată în special prin prezența leucocitelor polimorfonucleare), a atrofiei gastrice, a metaplaziei intestinale sau a displaziei. Sensibilitatea acestei metode poate
fi îmbunătățită cu ajutorul imunohistochimiei, mai ales
atunci când există o gastrită cronică activă (aceasta fiind
aproape patognomonică pentru infecția cu H. pylori) dar
bacteriile nu sunt evidente în piesa de biopsie (34).
Cultura H. pylori are o specificitate de 100% și permite
testarea rezistenței antimicrobiene. Cu toate acestea, ea
necesită condiții de transport stricte, durează câteva zile
și poate fi dificil de realizat chiar și de către specialiști experimentați. Eficiența sa este redusă suplimentar de tratamentul recent cu IPP sau cu antibiotice. Prin urmare,
din păcate, acest test nu este disponibil pe scară largă în
Europa (10,34).

CULTURA ȘI TESTELE DE SENSIBILITATE
Spre deosebire de tratamentul obișnuit al unei infecții
bacteriene, în care alegerea antibioticului este orientată
de susceptibilitatea in vitro a microorganismului și/sau

de datele de rezistență locală, tratamentul infecției cu H.
pylori este încă în mare parte empiric. Odată cu creșterea
frecvenței eșecului terapeutic și cu apariția datelor care
sugerează că terapia ghidată prin cultură este asociată cu
rate mai mari de eradicare (35,36), experții au solicitat
testarea pe scară mai largă a rezistenței la antibiotice.
Ghidul Maastricht recomandă testarea rezistenței la
claritromicină în regiunile în care rezistența este mare,
înainte de a prescrie tripla terapie cu claritromicină sau
după eșecul tratamentului de linia a doua (7,21). Testarea
susceptibilității la antibiotice se poate face prin cultură
sau prin determinarea moleculară a rezistenței în funcție
de genotip, ambele necesitând biopsii gastrice – un impediment major al adoptării pe scară largă a acestei strategii.
De asemenea, efectuarea endoscopiei având ca unic
scop obținerea biopsiilor face această abordare mai puțin cost-eficientă. În ciuda acestor probleme, unii experți
susțin testarea precoce a susceptibilității la antibiotice
în detrimentul așteptării a două eșecuri terapeutice, în
principal din cauza creșterii rezistenței la levofloxacină, o
componentă a multor regimuri de linia a doua (19).
Deși ghidurile terapeutice recomandă cu tărie utilizarea datelor locale de susceptibilitate și rezistență pentru selectarea terapiei de eradicare, aceste date lipsesc în
multe părți ale lumii (19). Deficitul acestor date în SUA
a fost un impediment pentru emiterea unor recomandări
de tratament puternice, bazate pe dovezi, în ghidul ACG
2017 privind tratamentul infecției cu H. pylori (10). În Europa există un registru care păstrează date în timp real
despre tiparele de rezistență la antibiotice; acesta ar putea fi utilizat pentru a adapta viitoarele recomandări de
tratament (37).
În România există un singur studiu, publicat în anul
2020, care a avut ca scop detectarea rezistenței la antibiotice a Helicobacter pylori în regiunea de sud-est a țării
(38). Mutațiile genotipice ce oferă rezistență la claritromicină au fost detectate la 20% dintre pacienți, procentaj
care urcă la 30% în cazul fluorochinolonelor. Este necesară monitorizarea tiparelor de rezistență a H. pylori în România pentru a furniza date care pot ghida tratamentul
empiric. Acest lucru presupune o mai mare disponibilitate
a culturilor și a testelor de analiză genotipică moleculară.

TESTAREA MOLECULARĂ ÎN INFECȚIA
CU H. PYLORI
Ca și alți agenți infecțioși, H. pylori poate dobândi
rezistență la diferite antibiotice. Prin urmare, testarea
susceptibilității este un instrument important pentru o
terapie eficientă. H. pylori capătă rezistență la antibiotice prin mutații genotipice (34). Metodele tradiționale de
fenotipare prin cultură și testarea susceptibilității pot
fi aplicate și în cazul H. pylori. Cu toate acestea, testele
moleculare, cum ar fi reacția de polimerizare în lanț sau
hibridizarea fluorescentă in situ pentru identificarea mutațiilor punctuale responsabile de apariția rezistenței, reprezintă metode mai simple și mai rapide de detectare a
rezistenței și de adaptare a tratamentului în consecință.
Testele moleculare pot detecta rezistența la claritromicină și levofloxacină cauzată de mutații punctuale, dar
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nu sunt utile pentru identificarea rezistenței la metronidazol, aceasta putând să apară prin mecanisme multiple
(20,34). Pentru efectuarea acestor teste este necesară
prelevarea de biopsii gastrice prin endoscopie. Testarea
moleculară efectuată din materiile fecale, înainte de inițierea tratamentului, ar elimina necesitatea endoscopiei
și ar permite o tranziție universală de la terapia empirică
la o terapie ghidată de rezistență, dar necesită dezvoltare
suplimentară.
Deși tulpinile de H. pylori sunt aproape întotdeauna
sensibile la amoxicilină, tetraciclină și rifabutină, regimurile terapeutice care conțin claritromicină sau fluorochinolone sunt din ce în ce mai ineficiente pentru multe
populații de pacienți, din cauza ratei de rezistență în creștere (13,19). Testarea susceptibilității individuale înainte
de începerea terapiei de primă linie este o abordare terapeutică atractivă, dar ar necesita disponibilitatea pe scară
largă a testării moleculare din probele de scaun. În prezent însă, testele moleculare validate din biopsiile gastrice sau probele de scaun nu sunt disponibile pe scară largă,
fiind în continuare în curs de dezvoltare (39,40).

TRATAMENT – ACCENT PE TERAPIILE
PRIMARE ȘI DE SALVARE
Toate ghidurile sunt de acord că cea mai bună abordare terapeutică a infecției cu H. pylori este de a reuși
eradicarea de la prima încercare, evitând astfel un alt
tratament și selectarea tulpinilor rezistente și reducând
costurile și anxietatea pacienților (19). Deoarece datele
privind susceptibilitatea bacteriei la antibiotice nu sunt
de obicei disponibile, terapiile empirice de primă linie
trebuie să se bazeze pe antibioticele utilizate anterior de
către pacienți, pe prezența sau absența alergiei la penicilină și pe ratele de rezistență locală. Cvadrupla terapie cu
bismut, terapia concomitentă non-bismut și tripla terapie
cu claritromicină au fost recomandate ca scheme terapeutice de primă linie în ghidul ACG 2017 (10).
Cu toate acestea, tripla terapie cu claritromicină trebuie utilizată numai în cazul pacienților care nu au fost
anterior expuși la macrolide și care provin din regiuni în
care rata de rezistență locală la claritromicină este sub
15%. Acest lucru limitează în mod substanțial aplicabilitatea triplei terapii cu claritromicină. De asemenea,
ghidul ACG sugerează utilizarea terapiilor secvențiale
non-bismut și hibrid non-bismut ca regimuri terapeutice
de primă linie, deși complexitatea acestora ar putea determina o complianță slabă a pacienților și o lipsă de adopție
din partea medicilor.
În România, cu precădere în regiunea de sud-est a
țării, cvadrupla terapie cu bismut este probabil cea mai
bună alegere empirică. Deoarece regimul nu conține claritromicină și amoxicilină, o posibilă rezistență la claritromicină sau alergia la penicilină nu afectează în niciun
fel eficacitatea sa. Mai mult, deși rezistența la metronidazol are un impact asupra eficacității cvadruplei terapii
cu bismut, acesta nu este la fel de profund ca acela al rezistenței la claritromicină în cazul triplei terapii cu claritromicină (41). Într-un studiu retrospectiv recent din
Rhode Island, cvadrupla terapie cu bismut a avut o rată
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de eradicare de 87% (42) – atât timp cât a inclus tetraciclina; rata de eradicare a fost mai mică în cazul pacienților
care au primit doxiciclină în locul tetraciclinei. O analiză intermediară a datelor din Registrul European privind
managementul infecției cu H. pylori a constatat că adăugarea bismutului la tripla terapie cu claritromicină, cu
durata de 14 zile, a obținut eradicarea în peste 90% dintre
cazuri (43). Aceasta poate reprezenta o terapie de primă
linie alternativă în regiunile cu rezistență moderată la
claritromicină, dar în care nu sunt disponibile date legate
de susceptibilitate. Bismutul are un efect sinergic cu mai
multe antibiotice, independent de rezistența la claritromicină și metronidazol.
În cazul pacienților la care prima încercare de eradicare eșuează, cvadrupla terapie cu bismut sau tripla terapie cu levofloxacină reprezintă opțiuni de linia a doua
care evită reutilizarea claritromicinei; tripla terapie cu
levofloxacină poate fi utilizată ca terapie de linia a doua
doar dacă nu a fost utilizată în prima linie, dar în regiunile cu rată crescută de rezistență la fluorochinolone, alte
opțiuni sugerate de ghidul ACG 2017 trebuie luate în considerare. Amoxicilina și tetraciclina pot fi refolosite în linia a doua datorită rezistenței scăzute a bacteriei la acești
agenți. De asemenea, metronidazolul, care are un efect
sinergic cu bismutul, poate fi reutilizat (19), presupunând
că pacienții îl pot tolera. Alergia la peniciline (inclusiv la
amoxicilină) poate fi un obstacol în tratamentul eficient
al infecției cu H. pylori. Deși 20% din populația adultă se
consideră „alergică” la penicilină, peste 90% dintre aceștia pot primi scheme de eradicare cu amoxicilină în condiții de siguranță, dacă testul cutanat este negativ (44).
Prin urmare, ghidul ACG din 2017 recomandă testarea
alergiei la peniciline în cazul pacienților care au raportat
un istoric de alergie la penicilină, la care prima linie terapeutică a eșuat. Selectarea unei terapii de salvare devine
necesară după mai multe încercări de eradicare eșuate.
Ghidul Maastricht recomandă efectuarea unei culturi și
teste de susceptibilitate după eșecul tratamentului de linia a doua. Atunci când această opțiune nu este disponibilă, poate fi încercată cvadrupla terapie cu bismut sau un
regim terapeutic pe bază de levofloxacină, dacă nu a fost
utilizată o fluorochinolonă în prima linie. Principalele
ghiduri existente iau în considerare atât dubla terapia în
doză mare (amoxicilină și IPP), cât și schemele terapeutice bazate pe rifabutină (45,46), dar recomandarea de utilizare a acestora este variabilă ca intensitate. (4,7,10,19).

PROGRESE RECENTE ÎN TRATAMENTUL
INFECȚIEI CU H. PYLORI
În absența accesului la teste fiabile de susceptibilitate
antimicrobiană și luând în considerare informațiile prezentate anterior, cvadrupla terapie cu bismut reprezintă
o alegere empirică rațională pentru tratamentul infecției
cu H. pylori. De asemenea, un studiu din China a arătat
că această schemă terapeutică este la fel de eficientă ca
terapia țintită bazată pe testarea sensibilității la antibiotice (47). O metaanaliză sistematică efectuată de Yang
și colab. a arătat că atât cvadrupla terapie cu bismut,
cât și dubla terapie în doză mare au rate de eradicare și
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aderență similare, cea din urmă având mai puține efecte
secundare (48).
Rezultatele promițătoare obținute folosind regimuri
duale în doze mari și regimuri cu rifabutină au stimulat
noi direcții terapeutice de cercetare. Raționamentul din
spatele terapiei duale cu doze mari de IPP și amoxicilină
este că H. pylori este foarte rar rezistent la amoxicilină,
iar efectul bactericid al amoxicilinei asupra H. pylori crește la un pH gastric ridicat (49). Tratamentul cu doze mari
de IPP și cel puțin 3 g/zi de amoxicilină, timp de 14 zile, a
dus la o rată de eradicare de 70-89% în cazul pacienților
cu una sau mai multe tentative terapeutice eșuate (10,50).
Un alt progres este aprobarea în anul 2019, de către
FDA (USA), a unui produs combinat (Talicia®; RedHill
Biopharma, Raleigh, NC), care conține omeprazol, rifabutină și amoxicilină (51). Aceasta este prima și singura
terapie pentru infecția cu H. pylori pe bază de rifabutină
aprobată de FDA. Ea are potențialul de a îmbunătăți complianța pacienților, tratamentul fiind relativ simplu de
administrat. În studiul „ERADICATE Hp2”, această combinație a eradicat cu succes H. pylori în 84% dintre cazuri,
comparativ cu o rată de eradicare de 58% obținută folosind aceleași doze de omeprazol și amoxicilină, dar fără
rifabutină. Doza recomandată pentru acest produs este de
patru capsule luate de trei ori pe zi timp de 14 zile; dozele zilnice totale sunt: 120 mg de omeprazol, 150 mg de
rifabutină și 3 g de amoxicilină. Această schemă terapeutică reprezintă o alternativă simplificată, cuprinzând 12
capsule identice dintr-un singur produs combinat, și nu
mai multe medicamente în doze variabile, ca majoritatea
terapiilor.
Mielotoxicitatea, o complicație rar întâlnită a tratamentului cu rifabutină, apare în general la doze mai mari
de 600 mg pe zi și/sau în cazul unei utilizări prelungite
(46). Ca atare, aceasta nu ar trebui să fie o problemă pentru tratamentul cu Talicia®, având în vedere că doza totală de rifabutină este de 150 mg pe zi, timp de 14 zile.
Dezvoltarea agenților cu spectru îngust împotriva
unor ținte specifice din structura H. pylori rămâne o zonă
de cercetare activă și oferă oportunități ample, deoarece
numeroase genomuri ale H. pylori au fost secvențiate, reprezentând noi ținte potențiale (19,52). Dezvoltarea unor
tratamente noi, mai eficiente pentru infecția cu H. pylori
nu a fost un obiectiv major al industriei farmaceutice în
ultimii ani. Acest lucru reflectă faptul că infecția este cea
mai răspândită în țările mai sărace, mai puțin dezvoltate,
și că un tratament eficient trebuie să fie de scurtă durată
și prescris o singură dată, fără oportunitatea prescrierilor
repetate sau utilizărilor prelungite (53). Cu toate acestea,
odată cu apariția acestor abordări mai simple, acest lucru
se poate schimba, în cele din urmă.

SUPRIMAREA SECREȚIEI ACIDE CU
MEDICAMENTE ANTISECRETORII
POTASIU-COMPETITIVE
Vonoprazanul, primul și cel mai studiat P-CAB (potassium-competitive acid blocker), are un efect mai precoce, o durată mai lungă de acțiune și determină o supresie acidă mai profundă decât IPP-urile (54). În anumite

studii clinice din Japonia s-a încercat înlocuirea IPP cu
vonoprazan. Acest lucru a dus în general la rate de eradicare cu 10-20% mai mari, atunci când a fost utilizată
tripla terapie cu claritromicină (55).
Dubla terapie cu vonoprazan și amoxicilină a produs,
de asemenea, rezultate promițătoare. Furuta și colab.
au raportat o rată de eradicare de 92,9% cu vonoprazan
20 mg x 2/zi și amoxicilină 500 mg x 3/zi, comparativ cu
91,9% cu vonoprazan 20 mg x 2/zi, claritromicină 200 mg
x 2/zi și amoxicilină 750 mg x 2/zi, ambele regimuri administrate timp de 7 zile (56). În mod similar, într-un studiu
randomizat multicentric, Suzuki și colab. au raportat o
rată de eradicare de 84,5% cu schemă terapeutică duală
(vonoprazan 20 mg x 2/zi + amoxicilină 750 mg x 2/zi) și,
respectiv, de 89,2% cu schemă triplă (vonoprazan 20 mg x
2/zi + amoxicilină 750 mg x 2/zi + claritromicină 200 mg
x 2/zi) (57).
Gradul mai puternic și mai susținut de supresie acidă
produs de vonoprazan crește eficacitatea amoxicilinei și
ar putea înlătura necesitatea claritromicinei (19,58). În
momentul de față există un studiu clinic de fază 3 (PHALCON-HP) în desfășurare, care studiază dubla și tripla terapie cu vonoprazan în tratamentul infecției cu H. pylori.
Alte P-CAB sunt disponibile în unele țări asiatice, deși nu
sunt utilizate în mod curent în schemele de eradicare a infecției (59). Și în cazul acestei clase terapeutice, la fel cum
s-a demonstrat și pentru IPP-uri, există mici diferențe în
ceea ce privește farmacodinamica (60).

ROLUL PROBIOTICELOR ÎN
MANAGEMENTUL INFECȚIEI CU H. PYLORI
Metaanalizele studiilor care au avut în vedere utilizarea probioticelor cu una sau mai multe tulpini microbiene
pentru tratamentul infecției cu H. pylori nu au furnizat
destule dovezi cu privire la beneficiul acestora pentru îmbunătățirea ratelor de eradicare. Studiile incluse au fost,
în general, de calitate scăzută și cu un risc crescut de erori
ca urmare a designului lor și utilizării unor combinații și
concentrații de tulpini microbiene slab definite (61,62).
În ciuda acestor limitări, unele probiotice, care conțin mai
multe tulpini microbiene, pot îmbunătăți ratele de eradicare (54,55) și pot contribui la reducerea efectelor secundare și, astfel, la îmbunătățirea complianței terapeutice
(61,62). În acest sens, probioticele au un potențial semnificativ; cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru a elucida influența acestora asupra eforturilor
actuale de eradicare a H. pylori.

DEZVOLTAREA UNUI VACCIN ANTI-H. PYLORI
Dezvoltarea unui vaccin eficient împotriva H. pylori ar
ocoli problema actuală a scăderii ratelor de eradicare și a
creșterii rezistenței la antibiotice și reprezintă o strategie
de management atractivă. Deși eforturile de a dezvolta un
astfel de vaccin au avut puțin succes în ultimele trei decenii (19,63), un studiu mare de fază 3, recent desfășurat în
China, folosind un vaccin oral cu urează B recombinantă,
a asigurat o protecție de peste 70% împotriva infecției naturale cu H. pylori (64). Acest studiu de referință a reînnoit
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interesul pentru dezvoltarea unui vaccin anti-H. pylori
sigur și eficient, el putând fi o alternativă profilactică de
luat în considerare pentru reducerea utilizării schemelor
complexe de antibiotice pentru tratamentul infecției.

CONCLUZII
Scăderea eradicării H. pylori ca urmare a creșterii rezistenței la antibiotice la nivel mondial reprezintă o provocare globală semnificativă de sănătate publică. Infecția
cu H. pylori este un factor de risc important în patogenia
cancerului gastric, factor ce ar putea fi îndepărtat. De asemenea, infecția cu H. pylori este cea mai frecventă cauză
a ulcerului peptic, care, la rândul său, este cauza cea mai
frecventă de hemoragie digestivă superioară.
Cel mai recent ghid terapeutic din SUA sugerează cvadrupla terapie cu bismut, timp de 14 zile, ca fiind cea mai
fiabilă terapie empirică de primă linie. Această schemă
terapeutică are însă unele limitări, precum complexitatea sa și disponibilitatea scazută a tetraciclinei generice.
Terapia concomitentă non-bismut reprezintă o alternativă. În absența unui test de susceptibilitate la antibiotice,
acest lucru duce la utilizarea inadecvată a antibioticelor la
care tulpina de H. pylori poate fi deja rezistentă și la adăugarea inutilă de metronidazol în tratamentul tulpinilor
sensibile la claritromicină. Aceasta reprezintă un management slab al administrării antibioticelor.
Aprobarea recentă a regimului combinat cu omeprazol, rifabutină și amoxicilină va avea probabil un impact
major asupra managementului acestei infecții. Deși regimurile pe bază de rifabutină nu au fost recomandate
pentru o utilizare de primă linie în ghidul ACG 2017, acel
document a fost redactat înainte ca rezultatele studiului
clinic din SUA să fie disponibile (51).
Testarea rezistenței la antibiotice, acolo unde este disponibilă, ar trebui luată în considerare după eșecul eradicării infecției cu două regimuri de tratament diferite. Toți
pacienții, după efectuarea tratamentului, trebuie să confirme eradicarea infecției utilizând testul respirator cu
uree, testul antigenului fecal sau un test histologic (dacă
se efectuează endoscopie digestivă superioară pentru o
altă indicație). Testarea se recomandă să aibă loc după
cel puțin 4 săptămâni de la întreruperea administrării de
bismut și antibiotice și după cel puțin 2 săptămâni de la
întreruperea administrării de IPP-uri.
Încorporarea potențială a vonoprazanului sau a altor P-CAB în schemele de eradicare este de mare interes.
Studii din Japonia și alte țări asiatice au produs rezultate
promițătoare în acest sens. Rezultatele studiului clinic
de fază 3, actual în desfășurare în SUA și în Europa, sunt
mult așteptate.
Deoarece este puțin probabil ca testarea susceptibilității la antibiotice înainte de inițierea tratamentului (inclusiv prin teste moleculare din biopsiile gastrice sau probele de scaun) să fie disponibilă în curând pe scară largă,
eforturile coordonate pentru a obține date despre rezistența și susceptibilitatea locală și regională la antibiotice
vor forma baza unei strategii terapeutice eficiente, susținând în același timp principiile de administrare a antibioticelor. În absența posibilității de testare a rezistenței
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la antibiotice prin metode tradiționale sau moleculare,
terapia empirică de eradicare a H. pylori trebuie să se
bazeze, ori de câte ori este posibil, pe date regionale de
susceptibilitate la antibiotice, precum și pe cunoașterea
istoricului personal de tratament antibiotic al pacienților
și prezența alergiei dovedite la penicilină. Apariția regimurilor terapeutice de 14 zile mai simple și a produselor
combinate ar trebui să îmbunătățească practica actuală
și să simplifice schemele de tratament curente, greoaie.
Aceste eforturi de a îmbunătăți complianța pacienților ar trebui să ducă la creșterea ratelor de eradicare. Între
timp, un management eficient trebuie să cuprindă utilizarea unor teste de diagnostic adecvate, evitarea schemelor
terapeutice ineficiente și confirmarea de rutină a eradicării după finalizarea tratamentului. n
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robioticele sunt definite ca „microorganisme vii
care, atunci când sunt administrate în cantități
adecvate, conferă gazdei un beneficiu pentru sănătate” (1). Conceptul de consum oral al microorganismelor ca mijloc de inducere a beneficiilor pentru sănătate a
intrigat oamenii de câteva secole. Termenul „probiotice”
a apărut pentru prima dată în acest context în 1974 și a
evoluat conceptual la definiția sa actuală.
În zilele noastre, probioticele constituie o industrie
în continuă creștere și sunt unele dintre cel mai frecvent
consumate suplimente alimentare la nivel mondial (2).
Inițial acestea au fost adăugate în iaurturi și produse lactate; ulterior, sub diverse forme de capsule, comprimate,
pulberi. De asemenea, utilizarea probioticelor în produsele comerciale a crescut, fiind prezente în mai multe categorii de alimente, cum ar fi sucuri, batoane nutritive,
formule pentru sugari, gustări și condimente, îndulcitori,
ape, gumă, pastă de dinți și produse cosmetice (3).
Efectele probioticelor asupra organismului uman au
fost studiate pe larg, de zeci de ani, atât de oamenii de
știință din domeniul medical, cât și de cei din industria
alimentară și a medicamentelor. Probioticele sunt clasificate în general în funcție de genul lor (ex. Lactobacillus),
urmat de speciile lor (ex acidophilus) și, mai precis, tulpina lor cu caracter alfanumeric (de exemplu, NCFM). Cele
șapte genuri de bază incluse în majoritatea probioticelor
sunt Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus, Escherichia și Bacillus (4).
Efectele clinice ale probioticelor depind de mai mulți
factori, inclusiv de specia și tulpina probioticului. Diferite
tulpini din aceeași specie pot avea efecte clinice diferite.
În ciuda acestor heterogenități ale tulpinilor din aceeași
specie, totuși, tulpinile sunt rareori specificate pe alimentele sau suplimentele alimentare cu probiotice. Combinații de diferite specii și tulpini de probiotice în aceeași
capsulă generează incertitudine suplimentară, întrucât
există puține studii și evidențe clinice în ceea ce privește
interacțiunea dintre diferite specii de probiotice.
Un alt aspect de care trebuie să se țină cont este faptul că doza eficientă de probiotice variază în funcție de
specie și tulpină. Dozajul probioticelor se exprimă în unități formatoare de colonii (UFC). Identificarea speciilor și
tulpinilor și specificarea dozelor sunt extrem de importante pentru a înțelege modul în care probioticele pot fi
eficiente sau sunt ineficiente pentru anumite patologii. În
final, pe eticheta probioticului trebuie specificată nu doar
specia, tulpina și doza, ci și puritatea probiotică, alături
de certificarea de către laborator.
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Astfel, rezultatele heterogene ale numeroaselor trialuri clinice se explică prin utilizarea diverselor probiotice,
diferite ca specie, tulpină, doză, puritate și durată de administrare (5).

PROBIOTICELE ÎN PATOLOGIA GASTRICĂ
Dispepsia funcțională
Dispepsia funcțională (DF) face parte din categoria
tulburărilor funcționale gastrointestinale, fiind a doua ca
frecvență după intestinul iritabil (6). DF se caracterizează prin unul sau mai multe dintre următoarele simptome:
plenitudine postprandială, sațietate precoce, durere epigastrică și arsură epigastrică care sunt inexplicabile după
o evaluare clinică de rutină.
Include două subcategorii:
- sindromul de distress postprandial (PDS), care
se caracterizează prin simptome dispeptice induse de
alimentație;
- sindromul durerii epigastrice (EPS), care nu apare exclusiv postprandial. Cele două subgrupuri se pot
suprapune.
Conform criteriilor ROMA IV, pe lângă aceste simptome (unul sau mai multe) trebuie excluse modificările
structurale (inclusiv prin endoscopie digestivă superioară) care ar putea explica apariția simptomelor. Criteriile
trebuie îndeplinite în ultimele trei luni, cu debutul simptomelor cu cel puțin șase luni înainte de diagnostic (7).
DF este considerată o tulburare multifactorială în care
diferite mecanisme fiziopatologice joacă un rol și fiecare
ar putea contribui la toate subtipurile (8).
Mecanismele fiziopatologice care stau la baza DF sunt:
evacuarea gastrică întârziată, tulburări în acomodarea
gastrică postprandială, hipersensibilitatea viscerală, inflamație duodenală, sensibilitate duodenală la acizi (8),
precum și factori psihosociali, genetici și disbioza (9,10).
Numeroase studii sugerează că, la un procentaj
semnificativ de pacienți, microbiota joacă un rol important în apariția și exacerbarea simptomelor tulburărilor funcționale gastrointestinale. Date recente
sugerează că disbioza gastrică este implicată în patogeneza simptomelor dispeptice. De exemplu, în comparație cu subiecții sănătoși, abundența Prevotella a fost
semnificativ mai mică în DF, în timp ce Bifidobacterium
și Clostridium IX, XI și XVIII au fost semnificativ mai
mari în DF. După tratamentul cu probiotice, numărul
Prevotella a crescut în paralel cu o scădere a frecvenței
simptomelor dispeptice (9).
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În plus, duodenul este colonizat cu bacterii „de tip
oral”, cum ar fi Streptococcus, atât la grupul de control,
cât și la pacienții cu DF, precum și cu unele bacterii anaerobe. La pacienții cu DF, concentrația genurilor anaerobe Prevotella, Veillonella și Actinomyces în duoden a fost
semnificativ mai mică în comparație cu martorii. Severitatea simptomelor ca răspuns la o masă standardizată a
fost corelată pozitiv cu încărcătura bacteriană duodenală
(10). Disbioza ar putea induce o inflamație de grad redus
a mucoasei duodenale, modificări ale permeabilității intestinale și hipersensibilitate. Prin urmare, există câteva
date care sugerează rolul posibil al disbiozei gastrice și
duodenale în patogeneza DF.
Fiind o tulburare funcțională, scopul principal al tratamentului în DF este ameliorarea simptomelor. Tratamentul farmacologic nu este întotdeauna eficient. Unul
dintre mijloacele ușor acceptabile pacienților pentru a atenua simptomele ar fi așa-numita „dietă funcțională”, iar
probioticele s-ar putea încadra în această categorie (11).
Cercetătorii au urmărit efectele benefice ale diferitelor
probiotice asupra dispepsiei, fie la subiecții infectați cu H.
pylori, fie la voluntari sănătoși cu simptome intermitente sau la pacienții cu DF. Aceștia au făcut unele cercetări
pe modele animale, încercând să determine mecanismele
care explică beneficiile utilizării probioticelor.
Într-un studiu, administrarea de Lactobacillus gasseri
OLL2716 (LG21) timp de 12 săptămâni a crescut abundența Prevotella în stomac și a scăzut volumul de lichid
gastric. În paralel, simptomele sindromului de distress
postprandial s-au îmbunătățit. Volumul de lichid gastric
este un parametru utilizat ca marker indirect al golirii
gastrice. Prin urmare, un volum scăzut de lichid gastric
sugerează o golire gastrică mai rapidă. Aceste date sugerează că probioticele ar putea avea efecte benefice asupra
DF prin schimbarea microbiotei gastrice și îmbunătățirea
ratei de golire gastrică (9).
În alte studii, probiotice precum Bifidobacterium animalis au scăzut hipersensibilitatea viscerală și distensia
colorectală, probabil prin restabilirea integrității barierei
intestinale, scăderea nivelului citokinelor inflamatorii
(12). Tulpinile Lactobacillus au reglat expresia receptorilor de durere (receptori -opioizi și canabinoizi) în celulele
epiteliale intestinale care au mediatizat funcțiile analgezice în intestin. Probioticele pot crește producția de mucină, rezultând o protecție mai bună a mucoasei, iar unele
tulpini par să îmbunătățească golirea gastrică (13).
De asemenea administrarea de Bifidibacterium bifidum
YIT10347 a îmbunătățit simptomele gastrointestinale la
subiecți sănătoși (14).
În ceea ce privește efectul L. rhamnosus GG (LGG) asupra durerilor abdominale la un grup de copii cu DF, s-a
ajuns la conlcuzia că LGG nu a influențat răspunsul la tratament și nici frecvența durerii în DF (15).
Recent a fost publicată o metaanaliză legată de efectele probioticelor în dispepsia funcțională (16). Au fost
incluse patru studii (n=310 pacienți) care au evaluat
probiotice (17-20), și rezultatul a arătat că probioticele
nu au avut niciun efect asupra ameliorării simptomelor
(RR = 1,13; IC 95% 0,99-1,28), deși autorii au recunoscut
că există o tendință către un efect benefic (16).

Astfel, după aceste studii clinice și metaanalize, Surdea-Blaga și colaboratorii au sintetizat într-un review
principalele efecte ale unor probiotice administrate 8-12
săptămâni, la pacienții cu DF (21):
Lactobacillus rhamnosus GG nu a influențat frecvența
durerii în DF;
Lactobacillus gasseri OLL2716 (LG21) a prezentat efecte
benefice în sindromul de distres postprandial:
• atenuarea durerii epigastrice la pacienții cu Hp negativ cu DF;
• ameliorarea plenitudinii postprandiale și balonării
la pacienții cu Hp pozitiv;
Bifidobacterium bifidum laptele fermentat YIT 10347 a
îmbunătățit scorurile de dispepsie la pacienții cu DF;
La subiecții cu simptome gastrice temporare Bifidobacterium bifidum YIT 10347 a ameliorat disconfortul
postprandial și scăderea scorului de durere epigastrică
postprandială.
Suplimentarea probiotică pare a avea valoare terapeutică, deși datele clinice până în prezent rămân controversate. În DF, utilizarea probioticelor nu este încă inclusă în
practica de zi cu zi. Totuși, probioticele par să aibă unele efecte favorabile asupra stomacului: cresc producția
de mucină, îmbunătățesc golirea gastrică, îmbunătățesc
disbioza gastrică. Prin urmare, administrarea probioticelor ca adjuvant altor clase farmacologice la pacienții cu
DF poate fi o alegere rezonabilă, având în vedere natura
simptomelor persistente în DF, efectele secundare limitate și preferința pacientului pentru „dieta funcțională”.
Pe baza datelor existente, două tulpini par eficiente în DF:
L. gasseri și B. bifidum. Probioticele trebuie administrate
zilnic, timp de 8-12 săptămâni.
Sunt necesare studii mai ample pentru a susține
utilizarea probioticelor în DF.

Infecția cu Helicobacter pylori

Deși majoritatea persoanelor infectate sunt clinic
asimptomatice, totuși acestea pot dezvolta ulcer gastric/
duodenal, gastrită cronică sau alte boli gastrointestinale,
1-3% dintre persoanele infectate cu H. pylori fiind expuse
riscului de a dezvolta cancer gastric (22). Astfel, ghidurile recomandă terapia cu antibiotice ca o bună opțiune
pentru eradicarea H. pylori (23).
Probioticele cresc rata de eradicare cu 5-15% (24). Mecanismele prin care probioticele ar putea contribui la eradicarea infecției cu H. pylori sunt clasificate în non-imune
și imune (25).
Mecanisme nonimune
Printre mecanismele principale nonimune se numără producția de substanțe antibacteriene, precum acidul
lactic, acizii grași cu lanț scurt, peroxid de hidrogen și
bacteriocină (26). Spre exemplu, Bifidobacteria și Lactobacillus lactis BH5 produc bacteriocin, L. acidophilus 4356,
L. casei 393, L. salivarius WB1040 produc acid lactic, și L.
acidophilus LB produce o proteină antibacteriană stabilă
la căldură.
Un alt mecanism este competiția pentru adeziune: adeziunea organismelor non-patogene la mucoasa gastrică
scade legarea H. pylori de aceasta. Studii in vitro au indicat
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că L. johnsonii La1, L. salivarius, L. acidophilus, W. confuse scad adeziunea H. pylori la celulele gastrice tip MKN 45.
Dacă ne referim la competiția pentru nutrienți, s-a demonstrat că prezența de Lactobacili scade cantitatea de nutrienți disponibilă pentru H. pylori, scăzând astfel capacitatea
de multiplicare a H. pylori. Menținerea funcției de barieră
este un alt mecanism nonimunologic identificat în prevenirea apariția cancerului. L. plantarum și L. Rhamnosus
stimulează secreția mucoasă prin creșterea expresiei genelor MUC2 și MUC3, restabilind permeabilitatea mucoasei
gastrice și inhibând aderența bacteriilor patogene (25,26).
Mecanisme imune
Probioticele in vivo cresc activitatea macrofagelor prin
activarea mediatorilor inflamației, facilitând fagocitarea
H. pylori. De asemenea, cresc producția de IgA la nivel enteric si cresc numărul de celule secretoare de imunoglobuline, facilitând astfel scăderea inflamației. Numeroase
studii au arătat că tulpinile probiotice precum L. acidophilus, L. bulgaricus și L. rhamnosus pot reduce expresia IL-8
în celulele infectate cu H. pylori (27).
Studii pe animale au arătat scăderea IgG specifici
anti-H. pylori și scăderea inflamației gastrice după
administrarea de L. Salivarius (28,29).
Într-un studiu in vitro efectuat pe L. pentosus LPS16,
Zheng și colaboratorii au arătat că acidul lactic poate
inhiba atât tulpinile de Hp sensibile la medicamente, cât
și pe cele rezistente la medicamente. De asemenea, acidul
lactic poate suprima activitatea ureazei H. pylori (30).
Boyanova și colab. au constatat că bacteriocina secretată de șapte tulpini de L. bulgaricus a inhibat nu doar
creșterea tulpinilor de H. pylori sensibile la antibiotice,
dar și a tulpinilor rezistente la antibiotice (31). Pe lângă
aceste bacteriocine asemănătoare peptidelor, o substanță
antipatogenă nonpeptidică sintetizată de L. reuteri, numită reuterină, poate inhiba creșterea H. pylori și inhiba
expresia genelor de virulență vacA și flaA (32).
Probioticele pot împiedica colonizarea cu H. pylori
prin concurența pentru situsurile de legare sau perturbarea procesului de adeziune. Probioticele pot bloca colonizarea cu bacterii patogene în celulele epiteliale gastrointestinale. S-a arătat că L. reuteri JCM1081, TM105
poate concura cu H. pylori pentru situsurile de legare din
epiteliul gastric, inhibând astfel colonizarea precoce a H.
pylori (33). Două tulpini de L. gasseri pot afecta colonizarea H. pylori prin inhibarea expresiei genei de adeziune a
H. pylori sabA (34). Saccharomyces boulardii are activitate neuraminidază selectivă pentru acidul sialic al celulei
gazdă, eliminând astfel situsurile de legare a H. pylori (35)
Utilizarea probioticelor în monoterapie sau în combinație cu antibiotice a fost raportată în multe studii clinice.
Terapia probiotică specifică nu doar îmbunătățește rata de
eradicare, ci reduce efectele adverse cauzate de antibioterapie (36).
De asemenea, într-o metaanaliză în care au fost incluse zece studii clinice, s-a arătat că rata de eradicare a
infecției cu H. pylori a fost mai crescută la grupurile de
pacienți cărora li s-a administrat L reuteri asociat cu antibioterapie comparativ cu grupul căruia i s-a administrat
doar antibioterapie; cu excepția unui singur studiu (37).
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Într-un alt studiu în care au fost incluși 86 de copii cu
infecție cu H. pylori s-a constatat că rata de eradicare prin
utilizarea L. casei DN114001 împreună cu terapia triplă a fost
de 84,6%, în timp ce doar pentru grupul de terapie triplă a
fost de 57,5%, iar suplimentarea probiotică a redus simultan
severitatea efectelor adverse ale antibioterapiei (38).
Terapia suplimentară cu probiotice poate îmbunătăți
nu numai rata de eradicare a H. pylori sensibil la antibiotice, dar și pe cea a tulpinilor rezistente. Pentru tulpini rezistente la claritromicină, se utilizează L. lactis OLL2716
în combinație cu terapia triplă, întrucât s-a demonstrat că
a crescut rata de eradicare cu aproximativ 10% comparativ cu tripla terapie fără probiotic (39).
Există unele studii care susțin că utilizarea probioticelor pentru eradicarea infecției cu H. pylori nu are un
efect semnificativ (40).
Deși majoritatea studiilor arată un beneficiu cert în
coadministrarea de probiotice în tratamentul H. pylori,
efectul acestora asupra ratei de eradicare nu este cuantificat cu exactitate prin studii randomizate. Administrarea
de probiotice singure poate diminua încărcătura bacteriană, în timp ce utilizarea de probiotice asociat cu antibioticele poate îmbunătăți rata de eradicare și poate atenua efectele secundare ale antibioterapiei. Doza optimă,
timpul de administrare, durata terapiei și mecanismele de
interacțiune dintre probioticele și antibiotic sunt încă incomplete elucidate.

Cancerul gastric

Cancerele gastrointestinale sunt considerate ca fiind
boli multifactoriale; existând relații complexe între genetică, imunitate, factorii de mediu, dieta și stilul de viață
care pot interacționa cu microbiota intestinală în timpul
genezei și creșterii tumorale (41).
Majoritatea studiilor legate de probiotice în cancerul
cancerul gastric sunt axate pe eradicarea infecției cu H.
pylori, considerat factor de risc major în cancerul gastric.
Tulpini specifice de bacterii sunt implicate în patogeneza cancerului (ex. Streptococcus bovis, Bacteroides,
Clostridia, și H. pylori). Dimpotrivă, unele tulpini bacteriene (ex. L. acidophilus și B. longum) inhibă creșterea
tumorilor în colon. Prin urmare, există un echilibru între „dăunător” și „benefic” în ceea ce privește implicarea
bacteriană în carcinogeneză (42,43).
Numeroase studii pe animale arată efectele pozitive
ale probioticelor asupra cancerelor gastrointestinale prin
diferite mecanisme: proprietăți anti-mutagene, modificarea procesului de diferențiere în celulele tumorale, producerea de acizi grași cu lanț scurt, alterarea expresiilor genice ale tumorii, activarea sistemului imunitar al gazdei,
inhibarea bacteriilor care transformă pro-cancerigenii la
agenți cancerigeni, modificarea motilității colonului și a
timpului de tranzit intestinal, precum și reducerea pHului intestinal pentru a reduce activitatea microbiană (44).
Mai multe studii au fost efectuate privind beneficiile
laptelui fermentat cu Lactobacillus casei și L. acidophilus,
iar rezultatele indică efectele pozitive ale acestor probiotice la creșterea apoptozei celulelor tumorale. Anterior,
studiile au indicat rolul antiproliferativ al L. rhamnosus GG
atât în cancerul gastric cât și în cancerul de colon (45,46).
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Un alt produs probiotic, numit Bifidobacterium adolescentis SPM0212, a inhibat proliferarea a trei linii celulare
în cancerul de colon, inclusiv HT-29, SW 480 și Caco-2
(47). Alte produse probiotice sau tulpini care au exercitat
activități antitumorale împotriva cancerului de colon la
om au inclus Bacillus polyfermenticus (48), L. acidophilus
606 (49), LGG/Bb12 (50) și LGG/Bifidobacterium animalis
subsp. lactis (51). În plus, Cousin și colab. a raportat că
laptele fermentat care conține Propionibacterium freudenreichii a crescut citotoxicitatea camptotecinei care a fost
folosită ca agent chimioterapeutic pentru cancerul gastric (52).
Lactobacillus acidophilus CL1285 și Lactobacillus casei LBC80R (în prezența 5-FU) induc apoptoza celulor
colorectale umane (LS513) (53), în timp ce Lactobacillus
acidophilus
SNUL, Lactobacillus casei YIT9029 și Bifidobacterium
longum HY8001 au suprimat proliferarea celulelor colorectale umane (SNUC2A) și a carcinomului gastric (SNU1) (54).
În ciuda rezultatelor promițătoare, acestea ar trebui
interpretate cu prudență, din cauza faptului că majoritatea studiilor au fost realizate pe animale, astfel că majoritatea tumorilor au fost induse de diverși agenți chimici,
ceea ce este destul de diferit față de procesul natural de
carcinogeneză. Rezultatele cercetărilor confirmă eficacitatea probioticelor numai pentru prevenirea potențială a
cancerului sau ca tratament adjuvant în timpul chimioterapiei. Administrarea perioperatorie de probiotice reduce
în mod eficient complicațiile infecțioase postoperatorii.
În plus, se dovedește că anumite tulpini de probiotice
sunt utile în controlul diferitelor tulburări intestinale, inflamații postoperatorii, diaree virală și diaree asociată cu
antibiotice sau chimioterapie/radioterapie.
Studiile clinice sunt încă insuficiente pentru a confirma fără echivoc potențialul probioticelor în prevenția și
dezvoltarea cancerelor gastrointestinale (55).

Probioticele la pacienții cu gastrectomie

Gastrectomia este utilizată pe scară largă pentru tratamentul cancerului gastric, iar modificările ulterioare
fiziologice și disbioza au afectat starea de sănătate și calitatea vieții pacienților. Astfel, corectarea disbiozei după
gastrectomie trebuie luată în calcul pentru reducerea
complicațiilor și ameliorarea calității vieții.
Rezultatele unui studiu efectuat pe 50 de pacienți
cu gastrectomie cărora li s-au administrat o combinație de probiotice, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus
acidophilus, Enterococcus faecalis și Bacillus cereus, a indicat că această combinație a redus semnificativ inflamația
(leucocite) (p<0.05), a ameliorat starea de nutriție (albumina și proteinele totale) (p<0.05) comparativ cu grupul
de control (50 pacienți cu gastrectomie).
În plus, cancerul gastric a influențat diversitatea microbiană a stomacului prin intensificarea numărul de
agenți patogeni Streptococcus, Peptostreptococcus și Prevotella și reducerea concentrației de Bifidobacterium. Deși
gastrectomia parțială a modificat semnificativ microbiomul intestinal, administrarea combinației de probiotice a redus foarte mult raportul Firmicutes/Bacteroidetes
în comparație cu pacienții care nu au luat probiotice.

Combinația de probiotice a îmbunătățit semnificativ numărul bacteriilor probiotice Bacteroides, Faecalibacterium
și Akkermansia și a redus concentrația de Streptococcus.
Prin urmare, administrarea combinației de probiotice
îmbunătățește semnificativ răspunsul imun al pacienților și reduce severitatea inflamației prin modificarea
microbiotei intestinale (56).

BOALA CELIACĂ
Boala celiacă (BC) este o enteropatie mediată imun, inițiată prin expunerea la dieta cu gluten la persoanele care
poartă antigen leucocitar uman (HLA) DQ2 sau DQ8. Pierderea toleranței la gluten poate apărea în momentul introducerii acestuia în dietă sau în orice moment al vieții (57).
Microbiota intestinală poate avea un impact asupra
patogenezei BC în diferite moduri: (a) modulează digestia
peptidelor, (b) influențează permeabilitatea intestinală,
(c) promovează maturarea epiteliului mucoasei duodenale și (d) reglează activitatea sistemului imunitar prin
exprimarea citokinelor și peptidelor proinflamatorii sau
antiinflamatorii (58).
Conform unor dovezi științifice recente, microbiota
pacienților cu BC pare a fi caracterizată printr-o abundență crescută de Bacteroides spp., E. Coli, Proteobacteria și
Staphylococcus și o scădere a Bifidobacterium spp. și Lactobacillus (59). Modificările microbiotei pot avea implicații
patogene, ducând la persistența simptomelor gastrointestinale, în ciuda dietei stricte fără gluten. S-a constatat
că pacienții cu BC care urmează regim fără gluten și care
sunt simptomatice au o dereglare a florei duodenale în
comparație cu pacienții asimptomatici (concentrație mai
mare de Proteobacterii și mai mică de Bacteroides și Firmicutes); demonstrându-se astfel că disbioza intestinală
poate fi responsabilă pentru persistența simptomelor, în
ciuda unui regim strict fără gluten (60).
Într-un studiu clinic randomizat, Olivares și colaboratorii au demonstrat că administrarea de Bifidobacterium
longum CECT 7347 pentru trei luni la copii cu BC, asociat
cu dieta fără gluten, a determinat o concentrație mai mică
de limfocite T periferice CD3+ și niveluri ușor reduse de
TNF; în ciuda faptului că nu s-au observat ameliorări ale
simptomelor gastrointestinale (61).
În ciuda datelor încurajatoare derivate din studiile in
vitro, puține date in vivo sunt disponibile pentru utilizarea probioticelor la pacienții cu BC.
Luând în considerare că majoritatea factorilor implicați în BC nu pot fi modificați (ex. predispoziție genetică,
dieta fără gluten), singura variabilă cu care putem opera este microbiota intestinală. Prin urmare, restabilirea
echilibrului florei intestinale prin suplimentarea cu probiotice ar putea fi o opțiune terapeutică rezonabilă (62).
În concluzie, există câteva rezultate promițătoare cu
privire la utilizarea probioticelor în tratamentul bolilor
gastroduodenale. Cu toate acestea, datele obținute până
în prezent provin din studii mici, dintre care unele având
dovezi reduse. Care tulpină se comportă cel mai bine, care
este doza adecvată, frecvența administrării și durata tratamentului în diferite patologii sunt întrebări la care se
așteaptă răspuns. n
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B

olile inflamatorii intestinale (BII) sunt boli cronice,
idiopatice care afectează tubul digestiv – dar care
pot asocia și manifestări extraintestinale – și care
determină leziuni mucosale sau transmurale ale acestuia.
Există două forme ale BII: boala Crohn (BC) și rectocolita
ulcerohemoragică (RCUH). Acestea se diferențiază prin
manifestările clinice, localizare, răspuns la tratament și
pattern inflamator (1,2).
În ultimul timp, BII s-a remarcat ca fiind o problem
globală majoră pentru sistemul de sănătate, prin creșterea incidenței și a prevalenței acesteia. Cea mai mare rată
a incidenței a fost raportată în țările dezvoltate ca America de Nord, Europa, Australia, recent însă, incidența a
crescut în țarile în curs de dezvoltare ca Brazilia, Coreea
de Sud și China. În Europa de Est, România înregistrează
o prevalență scăzută a BII, cu 1,51 cazuri la 100.000 de
locuitori pentru BC, respectiv 2,42 de cazuri la 100.000
locuitori pentru RCUH (3,4).
Etiologia exactă a BII nu este cunoscută, dar existe
date care susțin că leziunile de tub digestiv apar secundar
unei reacții inflamatorii exagerate la interacțiunea sistemului imun cu factorii de mediu și microbiota intestinală,
într-un organism cu predispoziție genetică. Alterări ale
microbiotei în patogeneza BII sunt demonstrate, dar nu se
poate preciza dacă aceste modificări ale microbiotei induc
BII sau sunt o consecință a ei (5).
Microbiota intestinală umană este o entitate dinamică
și diversă și cuprinde mai mult de 1.000 de specii diferite
de bacterii comensale, fungi și virusuri. Mai mult de 90%
dintre speciile bacteriene se încadrează în patru specii:
Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria și Proteobacteria, exisând o diversitate inter-individuală a celor patru
specii (6,7).
Microbiota intestinală este într-o relație de simbioză
cu gazda umană, în care gazda oferă un habitat bogat în
nutrienți, în timp ce microbiota îndeplinește numeroase funcții, ca: procesul de fermentație a polimerilor polizaharidici nedigerați, producerea acizilor grași cu lanț
scurt, sinteza unor vitamine, producerea de energie, asigurarea integrității mucosale și apărarea împotriva microbilor patogeni (8).

răspuns antiinflamator și răspunsul celulelor T regulatoare (Treg). Unele studii au arătat că anumite antigene
bacteriene ca acidul retinoic produs de Clostridium cluster
IV și XIVa și polizaharidul A produs de Bacteroides fragilis
și Fecalibacterium prausnitzii induc răspuns inflamator și
acumularea celulelor Treg. Studii pe modele animale arată că microbiota intestinală este implicată în homeostazia
imunității mucosale intestinale, în special privind balanța celulelor T helper (Th)/Treg, ceea ce este considerat un
factor dominant în reglarea inflamației colonice (9-12).
Disbioza este definită ca o schimbare în compoziția și
funcția microbiotei intestinale, cu alterarea la nivelul procesului de fermentație și la nivelul proceselor biochimice
cum ar fi echilibrul imunitar intestinal, ceea ce sugerează
o legătură între patogeneza BII și microbiotă (Fig.1). De
asemenea, în copilărie microbiota este săracă și reprezentată în principal de două enterotipuri: Actinobacteria
și Proteobacteria, urmând ca în jurul vârstei de 2-3 ani
microbiota să devină asemănătoare adultului. S-a demonstrat ca influența factorilor externi asupra microbiotei în
primii 2 ani de viață, cum ar fi consumul de antibiotice sau
infecțiile, pot fi triggeri pentru apariția BII (13).
A fost confirmată o diferență semnificativă între
structura microbiotei intestinale la pacienții cu BII față

DISMICROBISMUL INTESTINAL ȘI
PATOGENEZA BII

de populația sănătoasă. Modelul disbiozei asociat cu BII
este reprezentat de o scădere în diversitatea bacteriilor comensale din grupul Firmicutes (în special grupul
Clostridium), Lactobacillus și Eubacterium si Bacteroides
și o creștere bacteriană din grupul Enterobacteriaceae,
Proteobacteria (14,15). S-a demonstrat în unele studii o

Anumite tipuri bacteriene au efecte specifice asupra
sistemului imun și contribuie la homeostazia acestuia.
Specii bacteriene din genul Clostridia și Bacteroides induc

Fig.1. Factori
care influențează
microbiota intestinală
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reducere generală în numărul total de specii bacteriene și
o scădere în diversitatea microbiotei intestinale la pacienții cu BII, aceștia exprimând un procent de 25% genotip
bacterian față de indivizii sănătoși (Fig. 2) (6,16).

Fig. 2. Dismicrobismul intestinal în BII

Evidențe semnificative între relația de cauzalitate reies din studiile pe model murin. În modelele animale murine, patternul inflamator colonic și ileal distal este similar cu cel uman. Populația bacteriană a fost semnificativ
mai mare la nivelul segmentelor colonic și ileal afectate
de boală și săracă în restul segmentelor digestive (17). De
asemenea, modele murine gnotobiotice cu colită indusa
chimic nu au dezvoltat BII în mediul steril, însă, expuși
ulterior la mediul convențional, au manifestat leziuni
specifice de BII (16).

SPECII BACTERIENE SPECIFICE IMPLICATE
ÎN BII
Există o prevalență crescută a speciilor de bacterii
patogene și comensale în BII. De exemplu, Bacteroides
fragilis, specie comensală, determină modificări inflamatorii intestinale pe model murin. De asemenea, pe același model, Klebsiella pneumoniae și Proteus mirabilis sunt
corelate cu gradul de inflamație colonică. Suprapopularea
cu Escherichia coli entero-invaziv (AIEC) a fost asociată
cu BC, aceasta regăsindu-se la 40% dintre pacienții cu BC
ileal comparativ cu populația generală. AIEC este prezentă în flora populației sănătoase, acționând ca un patogen
în contextul unui organism cu predispoziție genetică.
Mycobacterium avium suspecia paratuberculosis (MAP),
bacterie patogenă aerobă, este supraexprimată la pacienții cu BC, la acești pacienți identificându-se prezența de
anticorpi anti-MAP și de celule T reactive impotriva MAP,
fiind totodată asociată cu varianta genetică nucleotide
binding oligomerization domain-containg protein (NOD) 2
a bolii Crohn. Similar, prezența MAP la modele murine
cu alterări genetice ale ATG16L1, genă asociată cu BC,
susține rolul acesteia în generarea inflamației.
Implicarea Clostridium difficile în declanșarea BII este
controversată. C. difficile este cel mai probabil asociat cu
BII secundar predispoziției genetice, tratamentelor antibiotice și celor imunosupresoare folosite la acești pacienți. Fecalibacterium prausniztii este corelat cu BC. O floră
săracă în această bacterie din grupul Firmicutes producătoare de butirat a fost asociată cu creșterea riscului de
recidivă postoperatorie în BC ileală. Mai mult, niveluri
scăzute de F. prausnitzii în scaun s-au dovedit a fi predictive pentru apariția puseelor de activitate la BC în remisiune. F prausnitzii este asociat cu secreția de metaboliți
care blochează activarea a nuclear factor kappa-light-chain-enchancer of activated B cells ( NF-κB) și producerea de
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interleukine (IL)-8 la nivelul celulelor epiteliale intestinale. F. prausnitzii produce o moleculă microbiană antiinflamatorie (MAM) și reglează producția de citokine prin
scăderea IL-12 și a interferonului (IFN)-γ și prin creșterea
nivelurilor de IL-10. De asemenea, F. prausnitzii s-a dovedit a avea un rol protector la modelele murine de colită
indusă (18,19).
Compoziția de virusuri și fungi este de asemenea modificată la pacienții cu BII. Microbiota pacienților cu BC
ileală prezintă o cantitate mai mare de fungi decât de
bacterii, în timp ce la pacienții cu RCUH și la cei cu BC
colonică diversitatea fungilor este redusă. Pacienții cu BII
prezintă un număr scăzut de Saccharomyces cerevisiae și
un număr crescut de Candida albicans, Candida tropicalis,
Clavispora lusitaniae, Cyberlindnera jadinii și Kluyveromyces marxianus. De asemenea, există o creștere a raportului
Basidiomycota/ Ascomycota la pacienții cu BII activă față
de populația sănătoasă. Malassezia restricta, un fung care
se găsește în mod obișnuit la nivelul pielii, este abundent
în mucoasa intestinală a pacienților cu BC. Speciile Malassezia stimulează producerea de citokine proinflamatorii ale sistemului imun umoral care prezintă mutații
pentru gena CARD9, asociată cu BII, determinînd exacerbarea colitei pe modele murine.
Probele de scaun ale pacienților cu BII au arătat că la
nivelul viriomului enteric al acestora există o proliferare
semnificativă a bacteriofagilor din grupul Caudovirales.
Similar, biopsiile mucosale rectale la pacienții cu RCUH
au o cantitate crescută de bacteriofagi Caudovirales cu o
reducere a diversității bacteriene care se corelează cu gradul de inflamație.
Câteva limitări trebuie luate în considerare în ceea ce
privește alterările și funcțiile microbiotei intestinale la
pacienții cu BII. În primul rând schimbările existente în
microbiotă la nivel mucosal nu sunt întotdeauna corelate cu cele întâlnite la nivel fecal. În al doilea rând, metagenomica arată potențialul funcțional, dar care poate
să nu fie asociat cu activitatea funcțională reală. Apoi,
metatranscriptomica studiază expresia genică a microbilor din mediile naturale, existând însă puține studii la
pacienții cu BII (20).

STRATEGII DE TRATAMENT CE VIZEAZĂ
MICROBIOTA ÎN BII
Probioticele
Pot fi încercate câteva abordări pentru modularea
microbiotei intestinale cu efect terapeutic în BII. Identificarea unui deficit în bacteriile cu rol relevant antiinflamator, ca F. prausnitzii, poate duce la administrarea de
medicamente ce conțin molecule bacteriene antiiflamatoare produse de acesta, ca MAM.
Deși probioticele au demonstrat că pot modifica sistemul imun mucosal prin receptorii de tip Toll-like spre
a determina diferențierea celulelor Th1, că îmbunătățesc
funcția de barieră a epiteliului intestinal, cresc diversitatea bacteriană și scad populația de patogeni, rezultatele
utilizării acestora la pacienții cu BII nu au fost încurajatoare (21). Deși probioticele au avut câteva rezultate pozitive la pacienții cu RCUH, folosirea acestora în practica
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clinică a fost limitată de designul studiilor, de disponibilitatea reală a anumitor tulpini și de probleme legate de
controlul calității preparatelor probiotice.
Pe de altă parte, există dovezi în favoarea utilizării
probioticelor pentru prevenția primară și secundară a
pouchitei la pacienții cu coloprotectomie totală și pouch
ileal pentru RCUH. VSL#3 este un probiotic care conține
patru tulpini din specia Lactobacillus, trei tulpini din specia Bifidobacterium și Streptococcus salivarius și care crește numărul de limfocite T regulatoare mucosale și scade
expresia mucosală citokinei proinflamatorii IL-1β care
produce mai degrabă un efect de toleranță a antigenelor
luminale (22). De asemenea, probioticele ar putea avea un
efect benefic la pacienții cu RCUH formă ușoară-moderată. La pacienții cu BC acestea nu s-au dovedit eficiente.
De asemenea, există un subgrup de pacienți cu BII în remisiune care asociază patologie funcțională intestinală.
La acest grup selecționat tratamentul cu probiotice aduce
beneficii în practica clinică.

Antibioticele

Antibioticele fac parte din tratamentul BII în situații
specifice: BC perianală, prevenția recidivei postoperatorii a BC și în tratamentul pouchitei. Ciprofloxacinul și
metronidazolul sunt cel mai frecvent utilizate în practică pentru aceste situații. Pentru vindecarea fistulelor
simple în BC perianală, ciprofloxacinul și metronidazolul
au dus similar la vindecarea fistuelor la zece săptămâni,
comparativ cu placebo (23). Alte studii clinice au evaluat
eficiența tratamentului cu metronidazol în prevenția recidivei postoperatorii în BC ileală – eficiența nu este însă
superioară tratamentului biologic, iar efectul se pierde la
oprirea tratamentului.
Microbiota joacă un rol important în activarea inflamației la nivelul pouch-ului ileal dupa proctocolectomie
totală. Antibioterapia este tratamentul de primă intenție
în caz de pouchită, inflamația pouch-ului, una dintre cele
mai frecvente complicații (20).

Dieta

Efectuarea studiilor privind dieta la pacienții cu BII
a fost dificilă ca urmare a factorilor multipli asociați cu
confuzie și a toleranței pacienților. La populația pediatrică, terapia nutrițională enterală exclusivă este la fel
de eficientă ca terapia cu corticosteroizi, limitările fiind
reprezentate de aderența scăzută a pacientului și de recăderea bolii după oprirea tratamentului, cu un rebound al
compoziției microbiotei intestinale la baseline.
La pacienții cu BC s-a încercat dieta săracă în carne
roșie și în carne procesată, dar nu au fost diferențe semnificative privind activitatea bolii între aceștia și pacienții
cu dietă bogată în aceste alimente. De aici se poate deduce
că numai restricționări dietetice extreme pot avea beneficii în BII, însă acestea nu sunt abordabile în practică din
cauza toleranței dificile (24,25).

CONCLUZII
Microbiota pacienților cu BII este alterată comparativ cu a indivizilor sănătoși. Există dovezi puternice, în

special pe modele animale, care susțin rolul microbiotei
în patogeneza și evoluția BII. Deși limitate, există date
care arată beneficiul intervențiilor terapeutice asupra
microbiotei în BII. Tratamentul cu antibiotice este folosit
pentru BC perianală, prevenția recidivei postoperatorii
în BC ileală și în managementul pouchitei. Anumite probiotice pot ajuta la prevenția pouchitei și în tratamentul
RCUH ușoare-moderate.
Nutriția enterală are rezultate pozitive în BC în special în cazul utilizării nutriției enterale exclusive la populația pediatrică. Microbiota intestinală reprezintă un target
cu evoluție rapidă pentru diagnosticul, prognosticul și
tratamentul BII. n
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M

anagementul bolilor inflamatorii intestinale
(BII) are la bază terapia individualizată, adaptarea dinamică a planului de tratament în funcție
de severitatea și de evoluția bolii. După cum s-a demonstrat, terapia antiinflamatoare și terapia care modulează
sistemul imun joacă un rol determinant în inducerea și
menținerea remisiei bolii și în profilaxia recăderilor.
Deși tratamentul cu agenți biologici constituie un pas important în managementul BII, încă există un număr important de pacienți care răspund inadecvat la intervențiile terapeutice actuale. Pornind de la ipoteza patogenetică
a rolului florei intestinale în BII, manipularea microbiomului constituie o altă posibilă modalitate de abordare
terapeutică în aceste afecțiuni.

MICROBIOMUL – IMPLICAȚIILE
ÎN PATOGENEZA BII
Cercetările efectuate au arătat implicarea microbiomului în dezvoltarea BII. Răspunsul imun mucosal denaturat ca reacție la modificarea microbiotei intestinale în
cazul indivizilor cu susceptibilitate genetică poate constitui o explicație a fenomenelor inflamatorii în BII (1).
În acest context, se pune întrebarea dacă putem identifica noi ținte terapeutice (flora intestinală) și dacă putem
acționa și alte pârghii pentru a manipula mecanismele
complexe care promovează dezvoltarea și exacerbarea
inflamației.
Inflamația mucosală specifică bolilor inflamatorii se
asociază cu disbioza, care constă în reducerea diversității
bacteriilor protective asociate mucoasei, cu rol potențial antiinflamator (Bacteroides, Firmicutes), precum și o
creștere a Enterobacteriaceae (Fusobacterium, Escherichia
coli). Nu se cunoaște încă triggerul bacterian care declanșează răspunsul imun aberant în BII. A fost studiată posibila implicare a Mycobacterium avium paratuberculosis în
patogeneza bolii Crohn (2).
În boala Crohn s-a demonstrat o creștere a răspunsului imun la microbiota intestinală, cu identificarea unor
antigene care exacerbează reacțiile imune intestinale.
Au fost decelate niveluri serice crescute ale anticorpilor
circulanți pentru E. coli, Pseudomonas fluorescens, anticorpi antiflagelină (3). De asemenea, au fost identificate
bacterii mucolitice, care penetrează mucoasa intestinală la pacienții cu BII, precum și bacterii la nivelul stratului submucos (strat steril în mod normal) (4,5). Specii
de Escherichia coli aderent invazivă care invadează celulele epiteliale și se replică în macrofage au fost izolate în
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stratul submucos (6). Fusobacterium varium, identificat în
determinările serologice și în biopsiile colonice la pacienții cu colită ulcerativă (7), a indus leziuni de colită pe
modelele experimentale (8).
Devierea fluxului fecal s-a asociat cu o îmbunătățire în boala Crohn, cu recăderea bolii în urma restabilirii
continuității digestive, ceea ce sugerează impactul florei
intestinale în patogeneza bolii (9). În diferite studii s-a
demonstrat asocierea disbiozei cu severitatea BII, cu evoluția și răspunsul la terapie. Astfel, depleția Firmicutes și
Bacteroides cu expansiunea Proteobacteria au fost corelate cu severitatea bolii Crohn într-un studiu pe o populație
pediatrică de peste 1.200 de copii (10). Pacienți pediatrici
cu colită ulcerativă non-responderi la corticoterapie au
prezentat scăderea diversității microbiomului intestinal,
față de cei steroid-responderi (11). Nivelurile circulante
de ADN bacterian s-au corelat cu activitatea bolii și răspunsul la terapia biologică (12).

ANTIBIOTICELE ÎN BII
Dacă modularea răspunsului imun mucosal aberant
a stat la baza tratamentului în BII, manipularea microbiomului intestinal prin diferite intervenții (dietă, antibiotice, probiotice, prebiotice, transplantul fecal) poate constitui o altă modalitate de abordare terapeutică.
Antibioticele ar putea acționa favorabil în mecanismul
de promovare a inflamației mucosale specific BII, modificând compoziția florei intestinale, favorizând dezvoltarea bacteriilor „benefice” pentru organism. Antibioticele intervin în procesele de aderare bacteriană, invazie
tisulară, translocare bacteriană și diseminare bacteriană
sistemică. Cercetările arată că antibioticele exercită un
efect imunomodulator, antagonizant asupra factorului de
necroză tumorală TNF alfa la nivelul celulelor epiteliale,
efect inhibitor asupra producției de oxid nitric, precum și
proprietăți antiinflamatoare (13-16).
Cu toate aceste efecte potențial benefice, trebuie luate
în considerare rezultatele nefavorabile ale antibioterapiei
prelungite. Un aspect nedorit al manipulării microbiomului prin antibioterapie este accentuarea disbiozei, cu favorizarea dezvoltării fungilor. După o cură de antibiotice de
două săptămâni, care inițial a dus la scăderea încărcăturii
bacteriene, s-a raportat un fenomen de rebound la stoparea terapiei, cu o creștere marcată a încărcării bacteriene,
comparativ cu pacienții netratați cu antibiotice, care se
menține până la peste cinci luni de la stoparea antibioterapiei (17).
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Dacă pe termen scurt expunerea la antibiotice poate
influența pozitiv inflamația mucosală, efectele pe termen
lung asupra florei intestinale ar putea fi nedorite. S-a arătat că expunerea la antibiotice precoce în perioada copilăriei se asociază cu creșterea riscului de dezvoltare a BII
(18,19). Expunerea la antibiotice la vârsta de sub 1 an a
fost corelată semnificativ cu dezvoltarea ulterioară a BII
(indice de risc 5,51) (20). Cu cât expunerea este mai mare,
cu atât riscul de a dezvolta BII este mai mare, la peste
șapte cure de antibioterapie indicele de risc crescând la
7,3 (21). Aceste raportări sugerează o relație de cauzalitate între expunerea precoce în copilărie la antibiotice
și dezvoltarea ulterioară a BII, dar o altă explicație posibilă poate fi aceea că antibioticele au fost recomandate
pentru tratarea gastroenteritei cu Campylobacter sau cu
Salmonella, condiții în sine asociate cu riscul crescut de
dezvoltare ulterioară a BII (22,23).
Expunerea la antibiotice a pacienților cu BII se asociază cu pericolul selectării de germeni rezistenți: enterococ rezistent la vancomicină (VRE), stafilococul auriu
meticilino-rezistent (MRSA), enterobacterii secretoare de
beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL) (24,25). Trebuie
menționat și riscul infecției cu Clostridium difficile după
antibioterapie, care imprimă o evoluție nefavorabilă BII.
Nu în ultimul rând, există efectele adverse specifice
unui anumit antibiotic, mai ales în cazul administrării
îndelungate. Astfel, efectele adverse potențiale administrarii de ciprofloxacin sunt inflamația și ruptura de tendon, fotosensibilitate, tulburări neurologice, prelungirea
intervalului QT, iar metronidazolul poate determina manifestări gastrointestinale și polineuropatie periferică în
cazul administrării prelungite.
Studiind literatura de specialitate pentru a primi
răspunsul la întrebarea „Care este locul antibioterapiei
în era imunomodulatoarelor și a terapiei biologice?”, se
poate remarca faptul că în lipsa criteriilor strandardizate, a unor obiective finale clar formulate în diferitele
trialuri terapeutice (vindecarea mucosală, remisia clinică steroid-free, scăderea ratei de recădere și a ratei de
spitalizare, scăderea necesității intervențiilor chirurgicale, scăderea complicațiilor invalidante ale BII), puține
indicații sunt susținute pe baza argumentelor științifice,
deși practica clinică arată utilizarea antibioticelor în BII
în diferite circumstanțe. Terapia specifică antibacteriană
pentru germenii posibil implicați în patogeneza BII a fost
testată în variate trialuri terapeutice, cu rezultate diferite: ciprofloxacin, aminoglicozide, rifaximin cu acțiune
asupra germenilor Gram negativi și a tulpinii Escherichia
coli aderent invaziv, metronidazolul împotriva anaerobilor, tuberculostaticele pentru infecția cu Mycobacterium
avium paratuberculosis.

BOALA CROHN
Inducerea și menținerea remisiei

Trialurile terapeutice de inducere a remisiei în boala
Crohn (BC) au utilizat antibioterapie anti-MAP (Mycobacterium avium paratuberculosis) sau antibioterapie cu
spectru larg (metronidazol, ciprofloxacin), inclusiv diferite combinații de antibiotice. Ca urmare a diversității

antibioticelor utilizate, dozelor și duratei recomandate,
precum și asocierilor terapeutice, este greu să se ajungă
la concluzii unitare. Având ca obiectiv urmărirea parametrilor clinici (remisia clinică și recăderile), este posibil
ca rezultatele raportate să nu reflecte în fapt efectele antibioterapiei asupra lezării mucoasei și asupra progresiei
inflamației, ci doar efectele benefice asupra simptomelor
induse de suprapopularea bacteriană sau simptomelor
de tip intestin iritabil, care fac parte din tabloul clinic
al BII (26,27).
Într-o metaanaliză a zece trialuri randomizate controlate care au inclus peste 1.000 de pacienți cu BC activă,
s-a arătat că derivații de rifamicină singuri sau în combinație cu alte antibiotice, precum și clofazimina (agent
antimicobacterian) au un rol important în inducerea remisiei. Macrolidele nu au determinat inducerea remisiei
bolii (28). Alte studii nu au demonstrat beneficiul terapiei
antimicobacteriene în vindecarea endoscopică a mucoasei sau asupra permeabilității intestinale (29,30).
Selby și colab. au studiat eficiența asocierii antibioticelor în BC (claritromicina, rifabutina, clofazimina) și au
arătat că rata remisiei la 16 săptămâni a fost mai mare
la grupul pe antibioterapie (66% versus 50%), cu tendință de reducere a recăderilor la 12 luni (39% versus 56%)
și la 24 de luni (26% versus 43%). Nu s-a demonstrat un
efect semnificativ la doi ani asupra scorului endoscopic și
a markerilor de inflamație (31).
Prantera și colab. au arătat într-un trial terapeutic
faptul că prin administrarea de rifaximin pacienților cu
niveluri crescute ale proteinei C reactive a crescut semnificativ statistic rata de răspuns terapeutic la pacienții
tratați versus control (63% versus 21%), cu o rată de eșec
terapeutic de 0% versus 50% (32). Alte studii și raportări
au arătat eficiența terapiei antimicobacteriene, metronidazolului sau ciprofloxacinei în inducerea remisiei clinice, normalizarea parametrilor de inflamație (PCR, VSH,
calprotectina fecală) și a albuminei, sau vindecarea mucoasei în cazul pacienților cu leziuni endoscopice anterior
severe (33-35).
Aceste informații sugerează un potențial beneficiu terapeutic al antibioticelor din punct de vedere clinic și un
posibil efect antiinflamator asociat, fără a se putea preciza cărui fenotip al BC i-ar corespunde mai bine această
abordare terapeutică, ce combinație de antibiotice ar fi recomandabilă și pentru cât timp (36). Conform ghidurilor
ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), antibioticele cu acțiune sistemică (metronidazol, ciprofloxacin) nu sunt recomandate în BC luminală, nefiind destule
dovezi ale eficienței lor. Indicația de antibioterapie rămâne pentru controlul complicațiilor septice ale bolii, terapia bolii perianale, pentru controlul simptomelor cauzate
de suprapopularea bacteriană (37). Combinația între fluorochinolone sau cefalosporine și metronidazol este recomandată în managementul abceselor de sub 3 cm, mai
ales la pacienții fără fistule asociate (38).
În ceea ce privește menținerea remisiei în BC, puține
studii au arătat eficiența terapiei antibiotice, în particular a terapiei anti-MAP pe o durată de 8-24 de luni (29).
Un număr de 1.205 pacienți care au primit antibiotice au
prezentat o scădere a riscului de recădere pe o perioadă de
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urmărire de 60 de zile (39). Cu toate acestea, în contextul
riscurilor cunoscute de efecte adverse și a riscului de dezvoltare a rezistenței la antibiotice, antibioterapia prelungită nu reprezintă o opțiune în tratamentul de menținere
a remisiei în BC.

Profilaxia recăderilor postoperatorii

Studiile privind profilaxia recăderilor postoperatorii
au arătat rezultate diferite. Metronidazol a avut un efect
benefic în reducerea recurenței clinice și endoscopice, iar
rifaximin s-a asociat cu scăderea recurenței endoscopice
la trei luni postoperator (40,41). Monoterapia cu ciprofloxacin, ca și asocierea de rifabutină și etambutol, nu șiau dovedit eficacitatea în reducerea ratei de recurență a
bolii (42,43).
Administrarea antibioticelor pentru controlul sepsisului împreună cu drenajul percutan al abceselor se impun înaintea intervenției chirurgicale, pentru a preveni
complicațiile postoperatorii, dehiscența anastomozelor,
perpetuarea sepsisului abdominal (44). Chirurgia electivă
după tratamentul antibiotic al sepsisului și drenajul percutan s-au asociat cu mai puține complicații operatorii,
rată mai scăzută a stomelor, durată mai mică de spitalizare, comparativ cu drenajul chirurgical și intervențiile
chirurgicale de urgență (45).

Boala Crohn perianală

Administrarea de ciprofloxacin sau metronidazol în
terapia fistulelor perianale a arătat o rată de remisie (închiderea fistulei) sau de răspuns (reducerea cu cel puțin
50% a drenajului fistulei) la 10 săptămâni mai bună pentru
ciprofloxacin (fără diferențe semnificative statistic) (46).
Combinația ciprofloxacinului cu terapia biologică a demonstrat o eficacitate mai mare decât monoterapia cu biologic: reducerea fistulei cu 50% la săptămâna 12 pentru 71%
dintre pacienții tratați cu Adalimumab și ciprofloxacin, versus 47% dintre cei tratați cu Adalimumab. Răspunsul clinic
la săptămâna 24 a fost de asemenea mai bun în grupul cu
dublă terapie (47). Asocierea ciprofloxacin-Infliximab s-a
dovedit superioară monoterapiei cu Infliximab: răspuns
clinic în 73% versus 39%, îmbunătățirea Perianal Disease
Activity Index (PDAI), îmbunătățirea aspectului la ultrasonografia tridimensională endoanală (48).
Prin adăugarea terapiei cu antibiotic (ciprofloxacin sau
metronidazol) terapiei cu azathioprină la 8 săptămâni,
s-a obținut de asemenea o îmbunătățire semnificativă
a PDAI la jumătate dintre pacienți (49). Aceste date demonstrează eficacitatea antibioticelor, ca terapie asociată tratamentului imunomodulator și biologic, în
managementul fistulelor perianale.
Conform ghidurilor ECCO, terapia cu antibiotice este
recomandată în controlul manifestărilor septice perianale, înainte de administrarea terapiei imunosupresive.
Evidențele rezultate din diferite studii nu susțin eficacitatea monoterapiei antibiotice în închiderea fistulelor
perianale (37).

Controlul suprapopulării bacteriene

Testarea hidrogenului în aerul expirat, în prezența
unor simptome clinice sugestive pentru suprapopularea
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bacteriană la pacienții cu BC a arătat o normalizare a testului după terapia cu ciprofloxacin, metronidazol sau rifaximin. Cu toate acestea, după întreruperea terapiei cu
rifaximin testul respirator a redevenit pozitiv, sugerând
un efect tranzitor al antibioticului asupra suprapopulării
bacteriene (50).

RECTOCOLITA ULCERO-HEMORAGICĂ
Inducerea și menținerea remisiei în RCUH

Varietatea antibioticelor testate în diferite trialuri clinice (tuberculostatice, chinolone, rifaximin, 5-nitroimidazoli, macrolide) face ca interpretarea datelor să nu ofere
concluzii unitare. Într-o metaanaliză care a cuprins zece
trialuri clinice controlate se arată că antibioticele, administrate ca terapie asociată terapiei convenționale în rectocolita ulcero-hemoragică (RCUH), au determinat o rată
mai mare de remisie clinică (51).
Administrarea orală a unei combinații de 3-4 antibiotice (metronidazol, amoxicilină, doxiciclină, vancomicină) copiilor cu boală moderată/severă, refractară la
terapia imunosupresoare, cortico-dependentă sau cortico-rezistentă ori refractară la anti-TNF a fost benefică în
47% dintre cazuri (s-a obținut remisia clinică completă)
(52). Este posibil ca administrarea orală a antibioticelor
să aibă o eficacitate mai mare decât administrarea intravenoasă, prin reducerea încărcăturii microbiene la nivelul
mucoasei.
Unele trialuri clinice au arătat răspunsul favorabil la
antibiotice (amoxicilină, doxiciclină, metronidazol) în
colita acută severă steroid-refractară și în colita cronică
steroid-dependentă (53,54). Asocierea de antibiotice (în
principal ciprofloxacin și/sau metronidazol) terapiei cu
steroizi administrați intravenos a determinat o scădere a
necesității terapiei de salvare („rescue therapy”) în colita
ulceroasă (55).
Conform raportărilor lui Ohkusa și colab., administrarea de antibiotice (amoxicilină, tetraciclină sau
metronidazol) pacienților cu RCUH activă prezentând
infecție cu Fusobacterium varium a determinat o descreștere semnificativă a activității clinice, a scorurilor endoscopic și histologic până la 12-14 luni de la terminarea
terapiei (56).
În ceea ce privește menținerea remisiei în RCUH, administrarea de ciprofloxacin 1-1,5 g/zi timp de 6 luni la
un număr de 83 de pacienți, tratați inițial cu doze descrescânde de prednisolon și 5-ASA, a prezentat o rată de
eșec terapeutic de 21%, față de 44% în grupul placebo (57).
Administrarea de metronidazol 0,6 g/zi sau sulfasalazină 2 g/zi ca terapie de menținere a remisiei a demonstrat
doar o ușoară superioritate a metronidazolului la un an
de terapie (58). Luând în considerare aceste date, ghidurile ECCO nu recomandă antibioterapia ca terapie de
menținere a remisiei în colita ulceroasă (59).

Tratamentul pouchitei

Antibioticele se utilizează în terapia pouchitei active,
acute sau cronice, descriindu-se diferite tipuri de răspuns: tipul responder, non-responder, respectiv pouchita refractară la antibiotice. Într-o analiză de evaluare a
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patru trialuri controlate randomizate de terapie a pouchitei acute s-a demonstrat un efect mai bun al ciprofloxacin în inducerea remisiei comparativ cu metronidazol,
iar rifaximin nu și-a demonstrat eficiența (60). Rifaximin
s-a dovedit eficient ca terapie de menținere a remisiei, în
utilizare prelungită de 24 de luni (61). Conform ghidurilor ECCO, combinația a două antibiotice este eficace în
pouchita cronică (62).

ANTIBIOTERAPIA ÎN INFECȚIILE
BACTERIENE DIN BII
Terapia imunomodulatoare și biologică crește riscul
infecțiilor bacteriene în BII. Managementul adecvat impune screeningul pentru identificarea infecțiilor oportuniste, măsurile de profilaxie, terapia antibiotică țintită,
stoparea imunosupresoarelor.
În cazul puseelor de activitate a BII, detectarea precoce și tratarea infecției Clostridium difficile (CD) duce la
prevenirea dezvoltăriii complicațiilor severe. Modalitatea
de detectare a infecției cu CD pare a avea impact terapeutic, un raport recent arătând că pacienții cu toxina A/B
pozitivă (testare imunoenzimatică EIA enzyme immunoassay) au o rată mult mai bună de răspuns la antibiotice (vancomicina, metronidazol, fidaxomicin), cu șanse
mai mici de a necesita escaladarea terapiei specifice BII,
în comparație cu pacienții care prezintă toxina negativă,
dar cu test PCR pozitiv pentru CD (polymerase chain reaction assay) (63).

CONCLUZII
Administrarea antibioticelor în BII nu și-a dovedit de
multe ori eficiența, deși identificarea triggerului bacterian promotor al inflamației și terapia țintită constituie o
abordare în curs de evaluare. Conform ghidurilor internaționale, luând în considerare studiile efectuate, recomandările de antibioterapie se limitează la tratamentul
complicațiilor supurative (abcese), a fistulelor perianale, a pouchitei. Cercetările și trialurile clinice publicate
nu aduc date consistente care să susțină recomandarea
fermă de tratament antibiotic pentru controlul afectării
luminale în BII. Identificarea precoce și tratarea infecțiilor bacteriene se impun în cazul pacienților cu BII și
imunosupresie.
Manipularea florei intestinale pentru a modifica mecanismul patogenic al inflamației reprezintă un subiect
de interes, iar studiile controlate randomizate vor trebui
să elucideze care este locul antibioticelor în acest demers
terapeutic. n
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M

icrobiota intestinală umană conține peste 1014
microorganisme (100 de miliarde), majoritatea
cantonate în colon, și este considerată a fi un veritabil „organ” într-un organ. Flora intestinală, sterilă la
naștere, este influențată plurifactorial (dietă, antibiotice etc.). Are amprentă individuală („fingerprint”) și este
într-o continuă dinamică (1).
Microbiota intestinală are multiple funcții pentru gazdă
(2): metabolică (fermentare reziduuri alimentare nondigerabile, fermentarea constituenților endogeni și producerea
de acizi grași cu lanț scurt, importantă sursă de energie și
vitamine), trofică (stimularea angiogenezei intestinale și a
sistemului imun local), de barieră împotriva bacteriilor patogene, în procesele de fermentație (scade pH-ul colonic,
prevenind proliferarea unor specii dăunătoare, favorizează
excreția carcinogenilor) și de prevenire a alergiilor.
Există patru tipuri de relație ale organismului cu flora
normală:
 mutualism – atât gazda, cât și microbiomul beneficiază de această conviețuire;
 comensalism – doar unul dintre parteneri beneficiază de pe urma celuilalt, dar fără a-i dăuna acestuia;
 parazitism – microbiomul beneficiază de pe urma
gazdei, cu efecte asupra acesteia de la ușoare la fatale;
 patogenism – microbiomul determină afectarea
gazdei.
În consecință, orice modificare a compoziției microbiotei, cunoscută sub numele de disbioză, produce modificări adesea ireversibile sau greu reversibile, în special dacă debutul este în copilărie. Afecțiunile care pot fi
mediate inclusiv prin disbioză sunt extrem de numeroase. În această modulare sunt implicați factorii de mediu,
susceptibilitatea genetică și imunitatea gazdei (1). Implicarea disbiozei în diferite afecțiuni crește pe măsura cunoașterii tot mai profunde a rolului microbiotei (boli cardiovasculare, hepatice, reumatismale, boală inflamatorie
intestinală, până la autism și depresie etc.) (3).
Cercetările fundamentale completate de cele clinice
au studiat rolul probioticelor, prebioticelor sau sinbioticelor în modularea microbiotei, scopul fiind prevenția și
tratamentul afecțiunilor organice și funcționale (4,5).
Probioticele („pentru viață”) sunt microorganisme vii
care, atunci când sunt administrate în condiții adecvate,

conferă beneficii asupra sănătății gazdei. Termenul de
probiotic este introdus de Lilly și Stillwell, iar Roy Fuller
le definește ca fiind „supliment alimentar microbian viu
care afectează într-un mod pozitiv gazda, îmbunătățindu-i balanța microbiană intestinală”. Cele mai comune
specii de probiotice sunt Lactobacilus și Bifidobacterium,
urmate de Saccharomices cerevisiae, E. coli și Baccilus.
Probioticele acționează direct, intervenind în procesul de digestie, cât și indirect, prin activarea sistemului
imun și stimularea activității enzimatice a bacteriilor
fecale, cu rol în prevenția carcinogenezei (1). Pentru a fi
eficiente, ele trebuie să îndeplinească anumite condiții:
să fie antagoniste ale bacteriilor patogene care ajung în
intestin, să aducă un număr suficient de microorganisme
viabile necesare pentru a-și exercita efectele benefice, să
fie rezistente la secreția gastrică, biliară și pancreatică, să
supraviețuiască suficient timp în lumenul intestinal, utilizând pentru metabolismul lor substanțe active nutritive
de la acest nivel și să fie testate pentru uz uman (6).
Prebioticele sunt ingrediente dietetice care conțin
în general oligo- și polizaharide care determină modificări specifice ale compoziției și/sau activității intestinale,
conferind beneficii gazdei.
Sinbioticele sunt compuși care conțin atât probiotice,
cât și prebiotice (7).
Studiile clinice au demonstrat eficiența probioticelor
în numeroase afecțiuni digestive (prevenirea diareei postantibiotice, reducerea frecvenței recidivelor colitei cu
Clostridium difficile, inhibarea aderenței H. pylori la mucoasa gastrică, prevenirea encefalopatiei hepatice etc.).
Bolile inflamatorii intestinale (BII) se însoțesc de o
modificare profundă a microbiotei intestinale. Studiile
efectuate (în special examenul histopatologic al biopsiilor prelevate din mucoasa intestinală și analiza materiilor
fecale) au pus în evidență scăderea bacteriilor cu rol antiinflamator și creșterea celor cu rol proinflamator, scăderea diversității speciilor bacteriene, în special anaerobe,
cu creșterea concomitentă a celor enteroaderente (2). În
BII s-a constatat scăderea de Bacteroides și Firmicutes (în
special în inflamația acută) – bacterii care sunt sursă de
energie pentru epiteliul colonic și întăresc bariera epitelială (8). Există o reducere a bacteriilor producătoare de
acizi grași cu catenă scurtă, Clostridium grup IV, XIV și
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XVII și Faecalibacterium prausnitzii, reducerea Firmicutes,
Lactobacillus, Bifidobacterium (în formele active de boală),
creșterea bacteriilor cu activitate mucolitică (Ruminococcus torques și gravus, Bacteroides, Enterobacter, Enteroccocus) sau a bacteriilor patogene – Escherichia coli (9).
Această asociere între microbiotă și patogenia BII a
determinat numeroase cercetări care au încercat să demonstreze posibilitatea folosirii probioticelor, prebioticelor și sinbioticelor în modificarea florei intestinale; s-a
încercat în acest fel să se influențeze – independent sau
alături de medicația tradițională (mesalazină, corticosteroizi, imunmodulatoare și agenți biologici) – evoluția
favorabilă în inducerea și menținerea remisiunii în BII
(10). Până în prezent cercetările nu au concretizat un mecanism unanim acceptat al rolului probioticelor în tratamentul BII. Încercăm să sintetizăm în această prezentare
opinia actuală a societăților de profil în ceea ce privește
rolul probioticelor în BII.

PROBIOTICELE ȘI REMISIUNEA
ÎN BOALA CROHN
În „AGA Technical Revue on the Role of Probiotics in
Management of Gastrointenstinal Disorders”, după analiza studiilor publicate până în 2020, se ajunge la concluzia
că nu există evidențe care să sugereze efectul favorabil
al probioticelor în inducția sau menținerea remisiunii în
boala Crohn (BC), atât la adulți, cât și la copii (11).
Totuși, analiza subliniază că aceste concluzii au fost
obținute pe un număr mic de pacienți, cu loturi neomogene, pe perioade scurte de timp, cu probiotice diferite.
În acest context, analiza statistică de evidențiere a efectelor semnificative este redusă și nu foarte explicită. Sunt
necesare în continuare studii care să aducă date noi, mai
precise, care să demonstreze dacă probioticele sunt sau
nu eficiente în inducerea și/sau menținerea remisiunii
în BC (11).
Ghidul britanic pentru BII, la rândul său, subliniază în capitolul „Alte terapii în BII” că până în prezent nu
există evidențe care să ateste în literatura curentă beneficiile pe care administrarea de probiotice, sinbiotice sau
prebiotice le-ar aduce în tratamentul bolii (9).
Ghidul Asociației Americane de Gastroenterologie
(AGA) din 2020 recomandă la adulți și copii cu BC folosirea de probiotice numai în contextul de trialuri clinice
pentru a evidenția și ulterior folosi anumite probiotice în
inducerea și menținerea remisiunii în BC (12).
Ghidul Societății Europene de Crohn și Colită (ECCO) subliniază că până în prezent niciun trial
nu a demonstrat efecte clinice măsurabile ale probioticelor în BC (13). Se evidențiază un posibil efect de
prevenție a recurențelor în BC operată, la locul intervenției, dar fără a se reuși demonstrarea unui efect
endoscopic sau clinic (8).

PROBIOTICELE ȘI REMISIUNEA
ÎN COLITA ULCERATIVĂ
AGA Tehnical Revue, analizând inclusiv cele mai
recente date Cochrane asupra rolului probioticelor în
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inducerea și menținerea remisiunii în colita ulcerativă
(CU), evidențiază următoarele (11):
 în formele ușoare și moderate de CU, asocierea probioticelor la terapiile convenționale aduce beneficii modeste în reducerea activității bolii;
 în formele severe de CU, beneficiile probioticelor rămân
în prezent necunoscute.
Ghidul AGA, publicat în 2020, evidențiază un rol favorabil al combinației de opt tulpini (L. paracasei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbruneckii subspecia Bulgaricus,
B. longum, B. breve, B. laguini subspecie Infantis și S. salvarices subspecia Thermophillus), dar, în final, nu se obțin
evidențe clare asupra rolului lor în menținerea remisiunii
la adult (12). Ca urmare, ghidul AGA recomandă folosirea
probioticelor la adultul cu CU numai în contextul trialurilor, clinice (12).
Ghidul britanic, în capitolul „Alte terapii în BII”, după
analiza Cochrane din 2007 și apoi 2011 și a altor studii
care folosesc amestecul de opt tulpini, ajunge la concluzia
că datele obținute sunt insuficiente pentru a recomanda
terapia cu probiotice în inducția sau menținerea remisiunii în CU (9,14,15).
Ghidul ECCO: trei studii randomizate care compară E.
coli Nissle cu 5 ASA în menținerea remisiunii în CU evidențiază că E. coli Nissle nu este inferioară mesalazinei
în CU, fără a se semnala efecte secundare. Ghidul ECCO
subliniază totuși că nu au fost publicate alte probiotice cu
același efect de menținere a remisiunii în CU, iar folosirea
E. coli Nissle este limitată de disponibilitatea redusă (16).

PROBIOTICELE ÎN PREVENȚIA ȘI
MENȚINEREA REMISIUNII ÎN PAUCITĂ
Paucita (pouchita) acută și cronică, alături de recădere, sunt cele mai frecvente complicații în CU complicată
sau refractară care necesită proctocolectomie cu anastomoză ileo-anală (ileal pouch anal anastomosis, IPAA).
Conform studiilor de specialitate, în etiopatogeneza paucitei, disbioza intestinală are un rol important (17). Studii
multiple cu final discordant unele față de altele ne atrag
atenția în acest moment asupra rolului posibil pe care îl
pot juca probioticele în prevenția și menținerea remisiunii în paucită (18-23). Între aceste probiotice s-a remarcat
în studii un rol aparte, benefic pentru VSL#3 (20).
Antibioterapia (metronidazol, ciprofloxacină) reprezintă tratamentul standard în paucita acută. Sunt studii
care arată rolul benefic, dar inferior comparativ cu mesalazina, al probioticelor în prevenția primară (19). De asemenea, există evidențe privind rolul acestora în prevenția
secundară (23).
Ghidul AGA identifică o combinație de opt tulpini: L.
paracasei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbruneckii subspecia Bulgaricus, B. longum, B. breve, B. laguini subspecie
Infantis și S. salvarices subspecia Thermophillus care au
fost bine tolerate, dar cu rol minim în prevenția și menținerea remisiunii paucitei (12).
Ghidul britanic, analizând studiile publicate până
în prezent asupra implicării probioticelor în prevenția
primară sau secundară din paucita acută sau cronică,
concluzionează că în această situație probioticele pot fi
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administrate, dar fără a exista suficiente evidențe care să
releve superioritatea acestora comparativ cu ciprofloxacina, metronidazolul, rifaximina sau budesonidul (9). Studiile efectuate sunt realizate pe loturi mici de pacienți,
neomogene și pe perioade scurte de timp.
În ghidul ECCO privind efectele probioticelor, se
menționează de asemenea un studiu recent care descrie
un efect benefic al VSL#3 la pacienții cu paucită acută și cronică (24). Datele sunt confirmate și de o analiză Cochrane care susține faptul că VSL#3 este superior
placebo în menținerea remisiunii în paucită (22).

CONCLUZII
Probioticele reprezintă o alternativă care necesită în
continuare studii comparative cu medicația tradițională
pentru a putea susține folosirea lor în BII. S-au publicat
studii și metaanalize care au încercat să probeze beneficiile probioticelor în menținerea remisiunii dar rezultatele
acestora sunt contradictorii. Între aceste probiotice s-a
remarcat un rol aparte, benefic, pentru VSL#3.
Cu toate că nu sunt nocive și au accesibilitate largă și
prețuri mici, încă nu există un probiotic „universal” în
toate formele de BII, cu rol în inducția și menținerea remisiunii BII. Probioticele, în baza cunoștințelor actuale,
nu pot înlocui tratamentul clasic. Pot fi folosite ca terapie
adjuvantă, întrucât administrarea lor nu s-a însoțit de reacții adverse deosebite, dar niciodată nu trebuie administrate la pacienți în stare critică, imuncompromiși. Până în
prezent, niciun probiotic nu îndeplinește cerințele pentru
a fi catalogat medicament cu efecte preventive sau curativ
în BII (25). n
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M

icrobiota intestinală și rolul ei în menținerea
unui bun echilibru funcțional, a stării de sănătate, precum și implicațiile în diverse boli digestive
– boli inflamatorii intestinale (BII), sindromul de intestin
iritabil (SII)) și boli extradigestive (obezitate, diabet, boli
alergice) –, au făcut obiectul multor studii publicate în ultimii zece ani (1). În prezent, este general acceptată ideea că o floră intestinală „sănătoasă” este responsabilă de
sănătatea tractului digestiv și de starea de bine a gazdei.
Microbiota intestinală se referă la totalitatea microorganismelor care colonizează tubul digestiv, bacterii, fungi,
virusuri, protozoare, iar compoziția ei se dezvoltă în
timp, imediat după naștere. La vârsta de 3 ani compoziția florei intestinale este asemănătoare cu a adultului, cu
variații pe parcursul vieții. Există și variații spațiale ale
microflorei, de la cavitatea bucală la rect. O serie de factori influențează cantitatea și compoziția microflorei intestinale, cu consecințe funcționale. În anumite situații,
dezechilibrul microflorei intestinale, cauzează simptome
digestive.
În acest capitol trecem în revistă câteva date despre
flora normală a intestinului, factorii care determină
variațiile ei, rolul microflorei intestinale, iar în final discutăm despre sindromul de suprapopulare bacteriană
a intestinului subțire (SBIS sau SIBO, small intestinal
bacterial overgrowth).

FLORA NORMALĂ A INTESTINULUI
Se estimează că microbiota sau microflora intestinală
umană colectivă conține peste 35.000 de specii bacteriene. La persoanele sănătoase predomină bacteriile din încrengăturile (filumurile) Firmicutes, Bacteroidetes, urmate
de Actinobacteria și Verrucomicrobia. Concentrația și tipul
de germeni variază considerabil de-a lungul tractului
digestiv. Până la nivelul jejunului predomină bacteriile
Gram pozitive aerobe, iar concentrația normală a bacteriilor nu depășește103-10 4 bacterii/ml, fiind cea mai mică la
nivelul stomacului. Genul Streptococus predomină în esofag, duoden și jejun, în timp ce în stomac predomină genul Helicobacter, influențând prezența altor genuri – alte
genuri întâlnite în stomac sunt Streptococcus, Prevotella,
Veillonella și Rothia (1).
În ileon, se întâlnesc atât Gram pozitivi cât și Gram
negativi, iar numărul de bacterii crește la 105-108 bacterii/ml. În colon predomină germenii Gram negativi, germenii strict anaerobi sunt foarte frecvenți, iar numărul
de bacterii ajunge la 1012 bacterii/ml (2,3). În colonul
sănătos, majoritatea bacteriilor sunt din filumul Firmicutes și Bacteroidetes, în timp ce numărul bacteriilor din
filumul Proteobacteria este foarte scăzut. Genurile predominante în colonul sănătos sunt Bacteroides, Prevotella și

48 ||

Ruminococcus. La nivelul colonului se găsesc și o serie de
bacterii patogene, dar în număr foarte mic: Campylobacter jejuni, Salmonella enterica, Vibrio cholera și Escherichia
coli (E. coli). Alte genuri (Clostridium, Lactobacillus, Enterococcus și Akkermansia) se găsesc în stratul de mucus și
în criptele mucoasei IS (4).
MetaHIT Consortium a propus clasificarea microflorei în trei enterotipuri (5), dar nu s-au observat modificări
semnificative asociate anumitor afecțiuni. În Enterotipul
1 predomină Bacteroides, care posedă o serie de enzime
glucolitice și proteolitice, cel mai probabil în acest mod
generându-și nutrienții și energia necesară. De asemenea, în acest enterotip s-a observat o cantitate mai mare
de Biotină (vitamina B7), riboflavină (vitamina B2) și acid
pantotenic (vitamina B5). În Enterotipul 2 predomină
Prevotella, aceste bacterii putând degrada mucusul și contribuind la generarea unei cantități mai mari de tiamină
(vitamina B1) și folat. În Enterotipul 3 predomină Ruminococcus, bacteriile find de asemenea implicate în degradarea mucusului și în transportul transmembranar al
glucidelor (6).

FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ
MICROBIOTA INTESTINALĂ
Microflora intestinală este dinamică pe parcursul vieții. O serie de factori, începând cu tipul de naștere (vaginală sau cezariană) sunt implicați în formarea florei
microbiene normale: alimentația în primii ani de viață
(copiii alăptați sau hrăniți cu formule de lapte praf au
floră microbiană diferită de cei hrăniți la sân), alimentația vegetariană față de cea care include carne, utilizarea de antibiotice (1). Factorii care determină variații
ale microflorei intestinale normale sunt sintetizați în
tabelul 1. Prin modificarea în timp a compoziției microflorei intestinale, se modifică și capacitatea de a sintetiza vitamina B12, crește tendința de alterare a ADN-ului și apar
disfuncții imune (7).
Laptele matern conține o serie de compuși bioactivi
cu rol în digestia și absorbția nutrienților, protecția imună și apărarea antimicrobiană. Glicanii din laptele matern reprezintă o sursă de hrană pentru Bifidobacterii și
favorizează dezvoltarea preferențială a acestora. Aceste
bacterii fermentează oligozaharidele alimentare cu formarea de acizi grași cu lanț scurt (short chain fatty acids
– SCFA) și modulează formarea de IgG de către sistemul
imun (8). Modificări ale dietei, chiar de scurtă durată, influențează compoziția, diversitatea și numărul bacteriilor
intestinale. Există variații geografice care, evident, țin de
stilul de viață și de dietă.
De asemenea, administrarea de antibiotice are efecte
de scurtă durată, dar și de lungă durată asupra microflorei
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Tabelul 1. Factorii care determină variații ale microflorei intestinale normale.
Factori

Principalele modificări ale microflorei și consecințele lor funcționale

Vârsta

- primul meconiu conține bacterii, sugerând colonizarea intestinului încă din viața intrauterină
- la 3 ani, 60% din microflora copiilor este similară cu cea observată la adult;
- la copii și adolescenți există proporții variabile de Bacteroides și Bifidobacterium, diferite de
cele observate la adult (1)
- microflora intestinală este relativ stabilă între 20 și 60 de ani, cu o tendință de scădere a
unor genuri (Bifidobacteria, Firmicutes) și cu creșterea numărului de E. coli, Proteobacteria și
Staphylococcus odată cu înaintarea în vârstă (10)

Tipul de naștere

- intestinul copiilor născuți pe cale vaginală este colonizat cu bacterii din genul Lactobacillus
și Prevotella (care se găsesc în vaginul mamei), în timp ce la copiii născuți prin cezariană predomină flora de tip cutanat: Streptococcus, Corynebacterium, și Propionibacterium (11)

Dieta
Lapte matern față de lapte
praf

- microflora intestinală a nou-născutului și copilului mic diferă în funcție de tipul de alimentație
- laptele matern conține glicani ce susțin dezvoltarea bifidobacteriilor care genereză SCFA* și
modulează sistemul imun (8)

Dietă bogată în fructe,
legume comparativ cu dieta de tip vestic (cu conținut
crescut de carne, grăsimi,
dulciuri rafinate)

- diversitate mare a microorganismelor intestinale din încrengătura Firmicutes (Ruminococcus
bromii, Roseburia, Eubacterium rectale), care pot metaboliza carbohidrații neabsorbabili
- numărul bacteriilor din genul Prevotella este crescut în dieta bogată în vegetale, în timp ce la
persoane cu dietă de tip vestic predomină bacteriile din genul Bacteroides (12)

Antibioticele (1)

- reduc diversitatea bacteriană, după o săptămână de tratament, modificările putând persista
2 ani
- speciile bacteriene pot transfera gene de rezistență bacteriană altor specii, existând riscul
de formare a unui rezervor intestinal de gene rezistente

- cu acțiune pe bacterii
anaerobe

- alterează numărul și diversitatea de Bacteroides

- claritromicina

- reduce diversitatea de Actinobacteria

- ciprofloxacina

- reduce pentru scurtă durată cantitatea de Ruminococcus

- ciprofloxacina +
beta-lactami

- reduc diversitatea bacteriană cu 25%
- crește raportul Bacteroidetes/Firmicutes

*short chain fatty acids (acizi grași cu lanț scurt)

intestinale (1). Bacteriile unei microflore echilibrate, „sănătoase”, au rol competitiv de excludere, împiedicând
dezvoltarea unor bacterii patogene cum sunt Salmonella
sau Clostridium. Administrarea unor antibiotice alterează această rețea protectoare interbacteriană, favorizează
formare de acid sialic, care favorizează dezvoltarea speciilor Salmonella typhimurium și Clostridium difficile (9).

METODE DE IDENTIFICARE A MICROBIOTEI
INTESTINALE
Prin metode convenționale, cum ar fi cultură efectuată
din scaun, se pot identifica un număr restrâns de microorganisme care intră în compoziția microflorei, deoarece
majoritatea bacteriilor intestinale sunt anaerobe și dificil
de cultivat. Cele mai numeroase microorganisme aparțin
genurilor Bacteroides, Clostridium și Bifidobacterium (1).
Cele mai multe informații despre compoziția microflorei au fost obținute folosind tehnologia de secvențiere
genetică, care presupune analiza ADN-ului ce codifică
16S rARN. Regiunea 16S este mică și prezintă 9 locusuri
hipervariabile a căror identificare este suficientă pentru
diferențierea speciilor bacteriene (13).
În plus, metabolomica, ce studiază moleculele mici
implicate în relația gazdei cu metabolismul bacterian,
oferă cele mai clare dovezi privind implicarea microflorei

în anumite boli, precum și contribuția unei microflore
normale la starea de sănătate a gazdei (1). Metodele de
identificare a microbotei intestinale sunt prezentate pe
larg în alt capitol.

ROLURILE MICROBIOTEI INTESTINALE
Majoritatea microorganismelor care intră în compoziția microbiotei intestinale sunt ne-patogene, comensale,
având o relație simbiotică cu enterocitele. Aceste bacterii ajută la prevenirea colonizării cu bacterii patogene,
în menținerea integrității barierei intestinale, precum și
în metabolizarea micronutrienților și a medicamentelor.
Multiplele roluri ale microbotei intestinale sunt sintetizate în figura 1.
Nutrienții microflorei intestinale provin din nutrienții
gazdei și din celulele ajunse în lumenul intestinal. Bacteriile intestinale posedă o serie de enzime cu rol în metabolizarea glucidelor, lipidelor și proteinelor. În tabelul 2
sunt sintetizate principalele acțiuni metabolice ale florei
intestinale.
Microbiota intestinală normală are rol în protecția
antimicrobiană față de patogeni. La nivelul intestinului
gros, stratul de mucus din profunzime este dens și face
parte din bariera antimicrobiană. Mucusul de la suprafață conține glicani, ce reprezintă sursă de energie pentru
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Fig. 1. Rolul microbiotei intestinale

bacteriile de la acest nivel. La nivelul intestinului subțire,
stratul de mucus este discontinuu, iar rolul microbiotei
este mai important. Bacteriile de la acest nivel induc sinteza de proteine antibacteriene (spre exemplu lectine și
pro-defensine) de către ceulele Paneth intestinale, printr-un mecanism mediat de recunoașterea receptorilor,
care este activat de anumite modele moleculare asociate microbilor (MMA). MMA sunt implicate în degradarea
structurilor de la suprafața bacteriilor. Speciile implicate
în generarea de MMA sunt mai ales Bacteroides thetaiotaomicron și Lactobacillus innocu. Speciile de Lactobacillus
produc acid lactic, ce lezează membrana bacteriană, crescând eficiența lizozimului gazdei (19). Microbiota intestinală are rol și în limitarea proliferării speciilor patogene.
În acest sens, speciile de Bacteroides activează celulele
dendritice intestinale, care induc celulele plasmatice intestinale să exprime IgA secretor. Aceste mecanisme împiedică translocarea bacteriană intestinală (1).
Există o serie de dovezi că bacteriile intestinale au rol
în menținerea integrității barierei intestinale, precum

și în menținerea structurii și funcției gastrointestinale.
Spre exemplu, Bacteroides thetaiotaomicron induce expresia unei proteine necesare pentru menținerea desmozomilor de la nivelul vililor (20). Lactobacillus rhamnosus
GG produce proteine care previn apoptoza indusă de citokine a celulelor epiteliale intestinale. Studiile pe animale necontaminate („germ-free”) au arătat că bacteriile
intestinale contribuie la dezvoltarea microvascularizației
intestinale, a vililor și a peristaltismului intestinal (1).
Microbiota intervine în metabolizarea medicamentelor și xenoboticelor, influențând atât eficacitatea, cât și
toxicitatea acestora. Pe de o parte bacteriile intestinale
contribuie la transformarea unor prodroguri în substanțe active, prin prezența unor reductaze bacteriene. În
această categorie sunt substanțele pe bază de acid 5-aminosalicilic, care în prezența unor azo- și nitro-reductaze
sunt transformate în metaboliți activi biologic. Prin reducerea nitrazepamului sau bromazepamului se formează
metaboliți teratogeni.
Alte medicamente metabolizate reductiv de către bacteriile intestinale sunt omeprazolul, antagoniștii receptorilor H 2, risperidona, unele chimioterapice. Anumite
tulpini de E. lenta sunt implicate în metabolizarea digoxinului, metabolizarea fiind mai redusă în cazul unei diete
hiperproteice (21). În prezența unor bacterii intestinale,
unele medicamente suferă procese de demetilare, deaminare, dehidroxilare, deacilare sau de oxidare. Prin deaminare, 5-fluorocitozina este transformată în 5-fluorouracil
(21). Prin procese de decarboxilare, Levodopa este metabolizată, reducându-se astfel biodisponibilitatea medicamentului. La nivel intestinal se formează dopamină,
care nu poate trece însă bariera hematoencefalică și este
responsabilă de o serie de efecte adverse (22).
Microbiota intestinală are și rol imunomodulator, influențând dezvoltarea țesutului limfoid asociat mucoasei intestinale. Bacteriile intestinale stimulează celulele dendridice să secrete TGF-β și proteina de activare a celulelor
B, ce determină producerea de IgA (1). Celulele limfoide
înnăscute, care provin din precursori limfoizi, în prezența metabolitului bacterian indol-3-aldehidă sintetizează

Tabelul 2. Bacteriile intestinale și rolul lor în metabolizarea nutrienților
Bacteriile intestinale

Roluri în metabolizarea nutrienților

Oxalobacter formigenes, Lactobacillus
species, și speciile de Bifidobacterium

- contrabalansează oxalatul rezultat din fermentarea carbohidraților și metabolismului bacterian, împiedicând astfel formarea de calculi renali (14)

Bacteroides thetaiotaomicron

- crește eficiența hidrolizei lipidelor, intervenind astfel în metabolismul lipidic prin
stimularea producției unei colipaze necesare activității lipazei pancreatice (15)

Lactobacillus reuteri

- rol în metabolizarea proteinelor, influențând imunitatea mucoasei gazdei
- rol în formarea de histamină, ce suprimă formarea de TNF, deci are rol indirect
antiinflamator (16)

Genul Bacteroides

- posedă o varietate mare de enzime care metabolizează glucidele, cu formare de
acizi grași cu lanț scurt (butiratul, propionatul și acetatul); acești acizi sunt surse
de energie pentru gazdă (1)
- butiratul previne acumularea de metabliți toxici, cum este D-lactatul
- sintetizează acidul linoleic, care are efecte antiaterogenice, antidiabetice (17)

Bacteroides intestinalis,
Bacteroides fragilis și E. coli

- convertesc acizii biliari primari în acizi biliari secundari (18)

Alte roluri ale bacteriilor intestinale

- sinteza vitaminei K și a unor vitamine din grupul B
- rol în metabolizarea polifenolilor (1)
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IL22 (23). Macrofagele din lamina proprie exprimă proIL1β, ce ajută la producerea de IL1β ca răspuns la patogenii invazivi. Mecanisme dependente de MyD88 (o genă cu
rol central în inflamație), indusă de flora comensală, sunt
esențiale în acest proces (24).

SUPRAPOPULAREA BACTERIANĂ
A INTESTINULUI SUBȚIRE
Așa cum am menționat anterior, o serie de factori contribuie la menținerea echilibrului cantitativ și calitativ
al microbiotei. Tulburările de motilitate intestinală, care
pot fi determinate chiar și de anumite medicamente cum
sunt narcoticele, staza conținutului intestinal (prin prezența de diverticuli sau stenoze), alterarea barierei intestinale și a imunității locale (întâlnite spre exemplu în BII
sau ciroza hepatică), pot favoriza dezvoltarea excesivă a
bacteriilor intestinale și apariția sindromului de suprapopulare bacteriană a intestinului subțire (SBIS) (25). Acest
sindrom este recunoscut ca și cauză de malabsorbție și
se poate manifesta prin durere abdominală, balonare,
flatulență, diaree, steatoree și scădere ponderală (26).
Principalii factori de risc pentru SBIS au fost recent
sintetizați într-un review (25) și sunt rezumați mai jos.
1) modificările anatomice ce favorizează staza sau
contactul cu bacteriile colonice (de exemplu, prezența diverticulilor jejunali);
2) hipoclorhidria, inclusiv indusă de folosirea antisecretoarelor gastrice. O metaanaliză recentă a arătat că
inhibitorii de pompă de protoni determină o creștere moderată a riscului de SBIS (OR 1.71, interval de încredere
95% 1.20–2.43) (27);
3) tulburările de motilitate ileo-colonice (sclerodermie, absența complexului migrator motor);
4) deficitele imune (infecția cu HIV, neuropatia vagală, hipogamaglobulinemia);
5) bolile intestinului subțire – boala celiacă, enterita
de iradiere și BII;
6) pancreatita cronică;
7) ciroza hepatică – SBIS a fost descrisă în relație cu
encefalopatia hepatică și peritonita bacteriană spontană;
8) sindromul de intestin iritabil – o metaanaliză pe
această temă a arătat că prevalența SBIS în SII este de
38%, SBIS fiind mai frecventă la femei și în SII cu predominența diareei. De asemenea, metoda de diagnostic
folosită pentru diagnosticarea SBIS (cultură din aspiratul jejunal față de test respirator) a influențat prevalența
(28). Unii experți consideră însă că SBIS are relevanță mai
ales la pacienții cu SII postinfecțios (25).
Relația dintre SBIS și o serie de alte boli (obezitate,
diabet zaharat, steatoza hepatică și steatohepatita nonalcoolică, boala Parkinson, scleroza multiplă, colectomia
parțială sau colecistectomia) este încă neclară (25).

1. Definirea sindromului de suprapopulare
bacteriană a intestinului subțire

Tradițional, SBIS era definit prin creșterea numărului de bacterii, mai ales anaerobe, din intestinul subțire
≥105/ml fluid intestinal, pentru diagnosticarea SBIS fiind
necesară obținerea de lichid jejunal. Această definiție

este imperfectă având în vedere că modificările florei
intestinale în SBIS nu sunt doar cantitative, ci și calitative, și nu este acceptată de toți autorii. În plus, microbiota intestinului subțire este în mod fiziologic foarte
variată, posibilitățile de a cultiva aspiratul intestinal sunt
limitate, probele se pot contamina în esofag sau în cavitatea bucală. În prezent se consideră că nu există încă o
metodă de diagnosticare a SBIS care să poată fi considerată standard de aur (26). Mai probabil, funcțiile bacteriene și, implicit, modificarea compoziției florei intestinale
sunt cel puțin la fel de importante în SBIS ca și creșterea
numărului de bacterii, speranța fiind că metabolomica ar
putea aduce în viitor o mai bună definire și diagnosticare
a SBIS (25).

2. Diagnosticarea SBIS

Având în vedere că aspiratul jejunal se obține dificil,
prin metode invazive, procesarea lichidului obținut fiind
ulterior dificilă, în practică se folosesc testele respiratorii ca metode neinvazive de diagnosticare a SBIS (29).
Aceste teste se bazează pe metabolizarea unui substrat
(acizi biliari, xiloză, glucoză, lactuloză) de către enzimele
bacteriene, cu formarea unor metaboliți (H 2, CO2-marcat
cu C14 sau C13, CH4) detectați în aerul expirat. Creșterea
concentrațiilor acestor metaboliți în aerul expirat reprezintă un semn indirect de activitate bacteriană la nivelul
intestinului subțire.
Cele mai folosite teste respiratorii sunt cele cu H2,
având ca substrat glucoza (50-60g) sau lactuloza (10-12 g).
H2 din aerul expirat provine din metabolismul bacterian al
carbohidraților, deoarece corpul uman nu poate produce
H2 sau CH4. Pacientul este instruit să nu consume fibre,
pâine, paste în ziua dinaintea examinării și să nu fumeze
sau să facă exercițiu fizic cu 2 ore înainte de test.
Înainte de începerea testului se efectuează toaleta
orală cu o soluție bactericidă. Examinarea se efectuează à
jeun. Se prelevează probe de aer la fiecare 15 minute timp
de 3 ore. Valorile înregistrate se compară cu valoarea
bazală (obținută înainte de administrarea substratului).
Folosirea glucozei ca substrat se bazează pe faptul că, în
mod normal, glucoza ajunge rareori în colon, fiind rapid
absorbită în intestinul subțire.
Dacă pe parcursul testului se observă o creștere semnificativă a concentrației de H 2 în aerul expirat – peste
12-20 ppm (părți pe milion) – se consideră că testul este
pozitiv și reflectă metabolizarea glucozei de către bacteriile intestinale în exces, cu generare de H 2 (30). Un
studiu-pilot recent a arătat însă că la încărcarea cu 40
g de glucoză, o parte din glucoză ajunge totuși în colon,
iar creșterea concentrației de H2 în aerul expirat poate
fi secundară metabolizării glucozei de către bacteriile
colonice (31).
Lactuloza nu este absorbită în intestinul subțire, iar
în colon este degradată de bacteriile colice. La persoanele
sănătoase, atunci când lactuloza ajunge în cec (tardiv) se
observă creșterea concentrației de H 2 în aerul expirat. La
subiecții cu SBIS, creșterea concentrației de H 2 în aerul
expirat va fi precoce (prin metabolizarea lactulozei de către bacteriile în exces de la nivelul intestinului subțire) și
va fi urmată de un al doilea vârf tardiv, când substratul
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ajunge în colon. Există însă pacienți cu teste fals pozitive
determinate de un tranzit intestinal rapid (32), astfel încât sensibilitatea și specificitatea acestui test sunt destul
de reduse.
Datele din literatură arată o mare variabilitate a sensibilității și specificității testelor respiratorii pentru
diagnosticarea SBIS. În plus, acuratețea acestor teste a
fost mereu comparată cu cultura din aspiratul jejunal,
care este departe de a fi un standard de aur diagnostic.
În 2009 s-a estimat o acuratețe globală de diagnostic a
SBIS de 71,7% pentru testul respirator cu glucoză, respectiv 55,1%, a testului respirator cu lactuloză. Sensibilitatea
și specificitatea au fost de 62,5% și 81,8% pentru glucoză,
respectiv 52,4% și 85,7% pentru lactuloză (33). În prezent
se consideră că testul respirator cu glucoză este superior testului respirator cu lactuloză în diagnosticarea SBIS,
având o acuratețe mai bună (29). Deoarece unii pacienți
nu au floră producătoare de H2, dar au floră metanogenă
(Bacteroides și Clostridium), în prezent se măsoară în aerul expirat și CH4, pentru a limita proporția de teste fals
negative (34).
Pentru diagnosticarea SBIS s-a încercat și determinarea urinară a unor substanțe eliberate sub acțiunea unor
enzime bacteriene (cum ar fi indican, colil-PABA), dar
rezultatele au fost nesatisfăcătoare.
Cultura aspiratului jejunal este invazivă, dificilă, cu o
serie de probleme tehnice de păstrare și cultivare a probelor, cu absența unui consens în ceea ce privește definirea SBIS bazat pe aceste culturi. Așa cum am menționat,
testele respiratorii cu H 2 generează uneori rezultate fals
pozitive sau fals negative, însă sunt neinvazive, simplu de
efectuat și pot fi utilizate în practica de zi cu zi. Dintre
acestea, testul respirator cu glucoză are acuratețea cea
mai bună.

s-a administrat rifaximină la pacienți cu SII s-a observat ameliorarea simptomelor, o toleranță bună, puține
efecte adverse și eficiență chiar și după repetarea curei.
Antibioticul este neabsorbabil, acțiunea sa fiind locală,
acesta fiind un avantaj față de antibioticele sistemice, mai
ales dacă tratamentul trebuie repetat (36,37). Plecând
de la aceste observații la pacienții cu SII, rifaximina este
indicată în prezent și în tratamentul pacienților cu SBIS.
Alte antibiotice cu spectru larg ce pot fi folosite ca alternative la rifaximină sunt amoxicilina, ciprofloxacina, trimethoprim-sulfametoxazol (29).
Pentru pacienții cu SBIS cu floră predominant metanogenă, bazat pe studiile la pacienți cu SII cu predominența constipației, se indică asocierea neomicină (500 mg
de 2 ori/zi) și rifaximină (550 mg de 3 ori/zi sau 400 mg
de 3 ori/zi) sau alt antibiotic cu spectru larg, pentru 14
zile. Alte alternative sunt metronidazolul și amoxicilinăclavulant (29). Opțiunile terapeutice sunt rezumate în
figura 2. La pacienții cu sindrom de ansă oarbă se preferă
tratamentul injectabil.

3. Tratamentul sindromului de suprapopulare
bacteriană a intestinului subțire

Opțiunile terapeutice pentru tratamentul SBIS sunt
destul de limitate și în prezent nu există studii suficiente
realizate la această populație. În primul rând, tratamentul vizează disbioza generatoare de simptome, prin administrare de antibiotice, ulterior încercându-se menținerea
microbiotei în stare de echilibru și îndepărtarea factorilor
cauzali, dacă acest lucru este posibil (29). Dacă factorii
predispozanți persistă, pot apărea recăderi ale SBIS.
SBIS diferă de alte infecții prin faptul că nu se cunoaște exact care sunt bacteriile generatoare de simptome și,
în plus, că acestea pot aparține unor genuri diferite. În
studiile din literatură s-a folosit o gamă foarte largă de
antibiotice (clindamicină, ampicilină, amoxicilină, eritromicină, metronidazol, neomicină, rifaximină, tetraciclină, cloramfenicol, ciprofloxacin și trimetoprim/sulfametoxazol), durata tratamentului variind de la 5 zile la
o lună, uneori cu repetarea lunară sau la 6 luni a curei de
antibiotic (35).
Rifaximina este unul dintre cele mai studiate antibiotice în tulburările funcționale intestinale, fiind indicată în prezent în tratamentul SII cu predominența diareei. Se știe că prevalența SBIS este destul de ridicată
în rândul pacienților cu SII. În trei trialuri mari în care
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Fig . 2. Tratamentul sindromului de suprapopulare bacteriană a
intestinului subțire

O metaanaliză recentă a arătat că administrarea de
probiotice nu reduce riscul de apariție a SBIS. În ceea ce
privește dispariția SBIS (identificată prin reducerea concentrației de H 2 în aerul expirat și ameliorarea simptomelor), aceeași metaanaliză a concluzionat că probioticele
sunt eficiente în tratamentul SBIS (RR=1.61; interval de
încredere 95%, 1.19-2.17; P<0.05) (38). Un studiu retrospectiv a raportat că dieta elementară administrată timp
de 2 săptămâni a fost eficientă în inducerea remisiunii,
putând fi luată în considerare în anumite situații. Principiul de funcționare a unei diete de acest fel este faptul
că se absoarbe rapid in intestinul subțire proximal și scade astfel disponibilitatea de nutrienți pentru bacteriile
intestinale (39). Corectarea factorului favorizant pentru
apariția SBIS este utilă pentru menținerea remisiunii și
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prevenirea recăderilor. În acest sens se indică evitarea
medicamentelor ce încetinesc tranzitul, tratarea BII prin
terapie specifică, a bolii celiace prin dietă fără gluten,
a stenozelor inflamatorii (endoscopic sau chirurgical).
Tulburările de motilitate sunt cauze frecvente ale SBIS,
dar din păcate prokineticele de care dispunem astăzi au
efect limitat pe intestinul subțire și pe colon. În caz de
reapariție a simptomelor și a SBIS, se repetă tratamentul
antibiotic (29).

ÎN LOC DE CONCLUZII…
- Compoziția microflorei intestinale este influențată
de vârstă, tipul de naștere, alimentație (în primii ani de
viață și ulterior), utilizarea de antibiotice.
- Microflora intestinală este relativ stabilă între 20 și
60 de ani. Ulterior, modificarea compoziției favorizează
alterarea ADN-ului și apar disfuncții imune.
- Microbiota intestinală intervine în prevenirea colonizării intestinului cu bacterii patogene, în menținerea integrității barierei intestinale, în metabolizarea micronutrienților și a medicamentelor și are rol imunomodulator.
- În anumite situații clinice (dismotilitate, hipoclorhidrie etc.), modificarea calitativă și cantitativă a microbiotei intestinului subțire determină apariția sindromului de
suprapopulare bacteriană a intestinului subțire.
- Diagnosticarea sindromului de suprapopulare bacteriană a intestinului subțire în practica clinică se face cu
ajutorul testelor respiratorii cu hidrogen, cel mai folosit
fiind testul respirator cu glucoză.
- Tratamentul suprapopulării bacteriene a intestinului subțire presupune administrarea de antibiotice
cu spectru larg. Există recăderi, mai ales dacă factorii
favorizanți nu pot fi corectați. n
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M

icrobiota intestinală (MI) reprezintă totalitatea
florei comensale, simbiotică și patogenă (bacterii, fungi, bacteriofage, virusuri) ce colonizează
tubul digestiv.
Intestinul iritabil sau sindromul de intestin iritabil
(SII) este o afecțiune funcțională, cronică recurentă, cu
impact important asupra calității vieții. Durerea abdominală reprezintă simptomul definitoriu, fiind una din cauzele principale de consultare a medicului de familie sau a
specialistului gastroenterolog de către pacient.
Modificări calitative și cantitative ale microbiotei intestinale (disbioza) sunt prezente la pacienții cu SII, fiind
responsabile de perturbarea axei intestin-creier, de apariția inflamației localizate, a dismotilității intestinale, mecanisme ce stau la baza apariției SII.
Regimul igieno-dietetic, tratamentul cu prebiotice și
probiotice par să îmbunătățească calitatea vieții pacienților cu SII, prin reducerea simptomelor, identificarea celui
mai eficient probiotic fiind încă un deziderat. Rezultate
promițătoare au fost raportate în studiile ce au utilizat
Rifaximina în tratamentul SII.
Transplantul de microbiotă fecală (fecal microbiota
transplantation, FMT) a intrat relativ recent în atenție,
numeroase studii controlate raportând reducerea simptomelor la pacienții cu SII în comparație cu placebo.
Articolul își propune să prezinte condițiile menținerii unei MI normale, factorii pertubatori ai MI, precum și
tratamentul disbiozei, aspecte necesare în managementul pacienților cu SII.

DEFINIȚIE
Microbiota intestinală este formată din aproximativ
1.000 de specii diferite de germeni, ce depășesc de 10 ori
numărul de celule umane și conțin aproximativ 1.000.000
de gene (de 150 de ori mai mult decât genomul uman). Putem afirma că suntem mai mult bacterii decât celule umane, iar homeostazia corpului uman este strâns dependentă
de echilibrul dintre microbiotă-sistemul imun-creier (1).
Sindromul de intestin iritabil, conform criteriilor
Roma IV, este o tulburare funcțională intestinală caracterizată prin durere abdominală relaționată cu emisia
scaunului (remisă sau diminuată) și/sau cu modificări ale
tranzitului intestinal (constipație, diaree sau alternanță
diaree-constipație); poate fi asociată balonarea sau distensia abdominală. Durerea abdominală are debut de cel
puțin 6 luni și este prezentă în ultimele 3 luni, cel puțin o
zi pe săptămână (2).
După consistența scaunului, SII se clasifică în:
1. SII cu predominența constipației: mai mult de 25%
din scaune sunt de consistență crescută, tip 1 și 2 pe scala
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Bristol, și mai puțin de 25% de consistență scăzută, tip 6
și 7 pe scala Bristol;
2. SII cu predominența diareei: mai mult de 25% din
scaune sunt de consistență scăzută, tip 6 și 7 pe scara
Bristol, și mai puțin de 25% de consistență crescută, tip 1
și 2 pe scala Bristol;
3. SII mixt: mai mult de 25% din scaune sunt de consistență crescută și mai mult de 25% sunt de consistență
scăzută;
4. SII nespecific: modificări insuficiente ale consistenței scaunului pentru a îndeplini criteriile de mai sus.
Prevalența globală a SII se estimează a fi între 1,5% și
4,1% (4). Majoritatea studiilor arată o prevalență mai
crescută la femei (1,8-2:1), iar prevalența scade gradual cu
vârsta. La populația vârstnică, prevalența este mai mare
la cei peste 85 ani (12%), comparativ cu cei între 65-74 ani
(8%) (3,4).

MICROBIOTA INTESTINALĂ NORMALĂ
ȘI DISBIOZA
La naștere, tubul digestiv uman este steril, iar colonizarea sa începe pe parcursul nașterii și la prima alimentație. Studiile arată diferențe între colonizarea intestinului după nașterea naturală versus nașterea prin operație
cezariană, precum și la nou-născuții alimentați la sân
versus nou-născuții alimentați cu formule de lapte.
După aproximativ 2 ani, microbiota intestinală începe să devină relativ stabilă, iar la adult se caracterizează printr-o mare stabilitate. Cel mai populat segment
de tub digestiv este colonul, cu aproximativ 10¹² microorganisme. În stomac, duoden, jejun și ileonul proximal
sunt aproximativ 10³ microorganisme, iar în ileonul
terminal – până la 10 6.
Microbiota intestinului subțire este dominată de
specii de Bacteroides, Escherichia coli și Clostridium. Microbiota colonului este formată în special din Firmicutes
(germeni Gram pozitivi) și Bacteroides (germeni Gram
negativi), dar și din alte specii mai puțin abundente, cu
importanță pentru homeostazie.
Microbiota intestinală reprezintă o colecție bacteriană
unică fiecărui individ, fiind practic o amprentă genetică.
Microbiota intestinală se găsește în simbioză cu organismul uman, este acceptată de acesta (are compatibilitate)
și are multiple funcții: de apărare, imunitate, digestie și
metabolism. Aceasta comunică cu epiteliul intestinal,
sistemul imun și cu sistemul nervos central (axa intestin-creier), comportament similar unui adevărat organ
al corpului uman. Privită astfel, microbiota intestinală
joacă un rol important în patogeneza multor afecțiuni și
devine o verigă importantă în tratamentul acestora.

Microbiota în intestinul iritabil
Irina Ciortescu, Oana-Bogdana Bărboi, Vasile Liviu Drug

Componența microbiotei este influențată de factori
genetici, de vârstă, sex, statusul imun și de factori de mediu. Factorii genetici explică doar 5-10% din variabilitatea microbiotei individuale. Factorii de mediu joacă un rol
important în compoziția sa, fiind reprezentați de: dietă,
localizarea geografică, istoricul personal de intervenții
chirurgicale, fumatul, depresia, administrarea antibioticelor și a altor medicamente (5).
Epiteliul intestinului subțire este mai puțin protejat
de mucus decât cel al colonului, prin urmare bariera celulară este mai redusă, ceea ce face ca dieta să moduleze mai
mult compoziția microbiotei.
Creșterea numărului de bacterii peste 100.000/ml de lichid intestinal definește sindromul de suprapopulare bacteriană a intestinului subțire (small intestinal bacterial
overgrowth, SIBO) și este consecința diminuării motilității și clearence-ului intestinal, a tratamentului abuziv
cu antibiotice și cu inhibitori de pompă de protoni (IPP).
Creșterea numărului de bacterii în colon definește suprapopularea bacteriană a colonului.
Există două tipuri de SIBO: tipul I, în care predomină
bacteriile Gram pozitive din tractul respirator superior,
și tipul II în care predomină bacteriile din colon, Gram
negative, anaerobi, enterococi. Tipul I de SIBO este mai
frecvent întâlnit la vârstnici, la consumatorii cronici de
IPP și are simptome puține. Tipul II de SIBO este secundar dismotilității și se poate însoți de simptome severe
până la malabsorbție. În acest sens, bacteriile coliforme
deconjugă sărurile biliare, scad capacitatea de legare a
factorului intrinsec, afectează enterocitele (6).
Modificările MI au loc pe parcursul vieții de adult sub
acțiunea factorilor externi (dietă, stil de viață) și a antibioticelor, cu consecințe favorabile sau nu. O microbiotă
intestinală bogată și diversă este considerată de obicei un
indicator de sănătate.
Disbioza (microbiota patologică) este implicată în etiopatogenia mai multor afecțiuni, cum ar fi: sindromul de
intestin iritabil, bolile inflamatorii intestinale, intoleranțele digestive, obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, autismul, anxietatea, depresia etc.
Studiile demonstrează că pacienții cu SII au o microbiotă fecală alterată față de persoanele sănătoase, asociind
frecvent o suprapopulare bacteriană. La acești pacienți,
microbiota intestinală se caracterizează prin reducerea
diversității bacteriene, existând o disbioză severă la pacienții cu SII care nu răspund la regimul igieno-dietetic (7).
Numărul de bacterii producătoare de methan (Methanobacterialles) este mai crescut la pacienții cu SII
cu constipație și mai redus la pacienții SII cu diaree,
comparativ cu populația sănătoasă.
Speciile bacteriene producătoare de butirat (Erysipelotrichaceae și Ruminococcaceae) se găsesc în concentrație redusă la pacienții cu SII comparativ cu populația
sănătoasă. Datele studiilor sugerează că la pacienții cu
SII predomină flora bacteriană proinflamatorie (Enterobacteriaceae) în detrimentul speciilor de Lactobacili și Bifidobacteri. De asemenea, raportul Firmicutes/Bacteroides
este crescut, iar speciile de Streptococci și Ruminococcus
sunt mai abundente la bolnavi comparativ cu populația
sănătoasă (8).

Sindromul de intestin iritabil are o etiologie multifactorială, posibilele mecanisme patogenetice fiind reprezentate de: hipersensibilitatea viscerală, tulburarea motilității intestinale, disfuncția axei intestin-creier.
Alterarea axei intestin-creier este acceptată ca fiind
principalul mecanism patogenic care stă la baza apariției
SII. De altfel, conform noului concept de boli funcționale
propus de Fundația Roma, SII face parte din grupul bolilor caracterizate printr-o tulburare a interacțiunii intestin-creier (disorder of gut-brain interaction – DGBI) (2).
Axa intestin-creier este alcătuită din sistemul nervos
enteric, sistemul nervos central și axul hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian, transmiterea informațiilor
având loc pe căi neuronale, endocrine și neuroimune.
Disbioza duce la alterarea interacțiunii intestin-creier,
consecințele fiind dismotilitatea intestinală, modificarea
secreției intestinale, disimunitatea intestinală.

PREBIOTICELE, PROBIOTICELE
ȘI ANTIBIOTICELE NON-ABSORBABILE
ÎN TRATAMENTUL SII
Microbiota intestinală este un organ cu rol de barieră, rol metabolic și rol în reglarea imunității. Modificările
microbiotei se produc sub acțiunea factorilor externi și
conduc la disbioză, cu rol în patogenia multor afecțiuni,
printre care și SII.
Introducerea unei diete favorabile, utilizarea unor alimente funcționale alcătuite din prebiotice și probiotice,
utilizarea antibioticelor non-absorbabile de tipul Rifaximinei ar putea fi utile în managementul terapeutic al pacienților cu SII.
Prebioticele sunt componente non-viabile alimentare, care conferă beneficii gazdei prin modularea microbiotei (9). Pot fi clasificate în dizaharide și oligozaharide
și sunt rezistente la digestia intestinală. Ajunse în colon
sunt fermentate de bacterii, rezultând acizi grași cu lanț
scurt (acetat, butirat și propionat), cu rol benefic pentru
colonocite: sursă de energie, reglarea absorbției de apă și
electroliți, creșterea fluxului sanguin și a oxigenării.
Prebioticele au rol în modularea motilității tractului
digestiv, reduc hipersensitivitatea intestinală, reglează
imunitatea mucosală locală, îmbunătățesc permeabilitatea epitelială, cresc comunicarea intestin-creier și restaurează disbioza intestinală (9).
Probioticele sunt organisme vii care, după ingerare,
au un rol benefic asupra tractului gastrointestinal (11). În
ultimele decenii asistăm la apariția pe piață a unui număr
mare de produse ce conțin probiotice. Pentru a putea fi
utilizat în scop terapeutic un probiotic trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă o concentrație mare, să
fie acido-rezistent și rezistent la enzimele digestive și să
aibă o bună aderență la mucoasa intestinală. Principalele
bacterii ce intră în compoziția probioticelor sunt din clasa
Lactobacillus (utilizate în special în SII cu diaree) și Bifidobacterium (utilizate în speial în SII cu constipație).
Probioticele acționează pe mai multe verigi patogenetice responsabile de apariția SII: inhibă creșterea bacteriilor patogene, modulează sistemul imun local celular
și umoral, cresc secreția de interferon gama, modifică
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volumul și compoziția materiilor fecale, deconjugă acizii biliari, stimulează secreția de mucus la nivel epitelial,
scad secreția de citokine proinflamatorii (12).
Durata de administrare a unui probiotic este în general de patru săptămâni.
Antibioticele nonabsorbabile, de tipul Rifaximinei,
sunt indicate la pacienții cu SII formă cu diaree și la pacienții cu SIBO. Diagnosticul de SIBO se face, ideal, prin recoltarea și cultivarea sucului jejunal, metodă rar aplicată
în practică din cauza dificultăților tehnice.
Testul respirator pentru hidrogen (HBT) este o alternativă neinvazivă și ieftină de diagnostic a SIBO. Folosește ca substrat glucoza sau lactuloza și se bazează pe faptul
că singura sursă de H2 în aerul expirat este reprezentată
de metabolizarea carbohidraților de către flora bacteriană colonică. Se măsoară concentrația H2 în aerul expirat
înainte și după administrarea unui carbohidrat. Creșterea
concentrației de H2 în aerul expirat este urmarea excesului de floră bacteriană (SIBO) sau excesului de zaharuri
neabsorbite (malabsorbție, boală celiacă etc).
Rifaximina acționează împotriva bacteriilor Gram pozitive, Gram negative, aerobe și anaerobe, având un risc
scăzut de dezvoltare a rezistenței bacteriene. Are acțiune
topică și absorbție minimă sistemică, ceea ce îi conferă o
siguranță crescută, putând fi administrată inclusiv pacienților cu insuficiență hepatică (13).
Rifaximina este recomandată de ghidul Societății Române de Gastroenterologie în tratamentul SII cu diaree în
doza de 1.200 mg/zi, 14 zile.

depresia, frecvența administrării unui tratament cu antibiotic, utilizarea altor tratamente non-antibiotice (IPP).
– Există evidențe solide care sugerează că disbioza are
un rol central în patogenia SII, iar manipularea microbiotei intestinale joacă un rol important în tratamentul SII.
– Tratamentele utilizate pentru corectarea disbiozei
la pacienții cu SII sunt prebioticele, probioticele și antibioticele non-absorbabile (Rifaximina).
– Transplantul de microbiotă fecală a intrat relativ recent în atenție, numeroase studii placebo-control raportând reducerea simptomelor la pacienții cu SII. n

PERSPECTIVE TERAPEUTICE ÎN SII:
TRASNPLANTUL DE MICROBIOTĂ FECALĂ

10. Mari A, Baker FA, Mahamid M et al. The evolvong role of gut microbiota în the management of irritable bowel syndrome: an overview of the current knowledge. J Clin
Med 2020; 9: 3-13

Transplantul de microbiotă fecală (FMT) a intrat recent în studii la pacienții cu SII, pornind de la realitatea
existenței unei disbioze la acești pacienți. Un studiu japonez efectuat în 2017 la pacienții cu SII demonstrează
că FMT a îmbunătățit statusul psihologic și simptomele
digestive. Autorii recomandă, de asemenea, ca transplantul să se facă de la un donor care să aibă o microbiotă bogată în Bifidobacterium. În studiul respectiv, transplantul de materii fecale nu s-a asociat cu reacții adverse
semnificative, efectul pozitiv fiind raportat la 58% dintre
persoane (14).
Rezultate benefice au fost raportate și de studiul lui
Johnsen, în care transplatul de microbiotă fecală s-a efectuat gastroscopic sau colonoscopic. Rata de reducere a
simptomelor comparativ cu placebo a fost de 65% la grupul cu FMT, față de 43% la grupul placebo (15).

12. Leone V., Chang E. Diet, microbes, and host genetics: the perfect storm in inflammatory bowel diseases. J Gastroenterol 2013; 48: 315-321

CONCLUZII
– Sindromul de intestin iritabil este o afecțiune funcțională cu evoluție cronică recurentă și cu impact major
asupra calității vieții pacienților.
– Microbiota intestinală este modificată la pacienții
cu SII.
– Factorii de mediu cu rol important în compoziția
MI sunt reprezentați de: dietă, localizarea geografică,
istoricul personal de intervenții chirurgicale, fumatul,
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I

nfecția cu Clostridium difficile (ICD), actual Clostridioides difficile (redenumit în 2016 pentru a-l diferenția
de alți membri ai genului Clostridium) a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai frecvente infecții nosocomiale, afectând toate secțiile de spital. Incidența sa
este variabilă, între 3,54 și 8,3 la 10.000 de pacienți-zile în
Europa, respectiv în SUA (1,2). Sistemul de supraveghere a
infecției cu Clostridioides difficile (C. difficile) a fost implementat în România în 2014, în această perioadă incidența
a crescut de la 0,15 la 0,27 la 100 de externați (3).
C. difficile este un bacil Gram-pozitiv, anaerob, sporulat, producător de toxine (4). Sporii de C. difficile se transmit pe cale fecal-orală, iar rezervoarele includ: purtătorii
asimptomatici, bolnavii, mediul contaminat și tractul
intestinal al animalelor (canine, feline, porcine, aviar).
Aproximativ 5% dintre adulți și 15-70% dintre sugari sunt
colonizați digestiv cu C. difficile, prevalența colonizării fiind mai mare la pacienții spitalizați sau la rezidenții din
centrele de îngrijire a vârstnicilor (5).
C. difficile a fost pentru prima dată izolat de Hall și
O’Toole în 1935 din scaunul unui nou-născut sănătos (6).
În 1974, Tedesco și colab. au constatat că 21% dintre pacienții tratați cu clindamicină au dezvoltat diaree pseudomembranoasă, pe care au asociat-o cu C. difficile (7).

FACTORII DE RISC
Factorii de risc asociați cu ICD sunt utilizarea de antibiotice, vârsta înaintată și spitalizarea. Riscul de ICD a
fost pus în evidență pentru aproape toate antibioticele.
Penicilinele cu spectru larg, cefalosporinele, clindamicina și fluorochinolonele prezintă un risc mai mare de inducere a ICD comparativ cu alte antibiotice (5,8). Riscul
de producere a ICD este de 8-10 ori mai mare în timpul
și până la 4 săptămâni după tratamentul antibiotic, și de
3 ori mai mare în următoarele 2 luni.(9)
Vârsta peste 65 de ani crește riscul de ICD de 5-10 ori,
fiind un factor de risc semnificativ pentru severitate și
mortalitate (10). Deși majoritatea cazurilor de ICD apar
asociate asistenței medicale, spitalizării sau rezidenței în
centre de îngrijire, studiile recente arată că incidența ICD
dobândită în comunitate ajunge până la o treime din toate
cazurile (11,12).
Colonizarea cu C. difficile diferă în funcție de țară, vârstă, tipul și durata spitalizării. În primele zile de spitalizare, incidența colonizării cu C. difficile variază de la 2,1 la
20% și crește odată cu durata spitalizării, putând ajunge
la 50% la o spitalizare de o lună (13,14). Se sugerează că
numai 25-30% dintre cei colonizați asimptomatic dezvoltă diaree. Sporii de C. difficile sunt foarte rezistenți și pot
supraviețui în mediu pentru câteva luni (15,16). Toaletele, mobilierul, telefoanele mobile, dispozitivele medicale

(termometre, stetoscoape) pot servi ca rezervoare pentru
spori, aceștia fiind transferați pacienților prin mâinile murdare ale personalului medical. Igiena riguroasă a
mâinilor poate întrerupe transmiterea (17).
S-a crezut că supresia acidității gastrice prin utilizarea inhibitorilor de H 2 receptori sau a pompelor de protoni
poate favoriza dezvoltarea ICD, dar studii ulterioare nu
au confirmat această ipoteză (18,19). Totuși, acest subiect
rămâne controversat, cu studii pro și contra unei asocieri
semnificative (10,20-22).
Alți factori de risc pentru ICD includ bolile intestinale inflamatorii, chirurgia gastrointestinală, neoplaziile, transplantul, bolile renale cronice sau utilizarea de
imunosupresoare (5,23).

FIZIOPATOLOGIE
Microflora intestinală normală reprezintă principala
barieră de protecție împotriva sporilor de C. difficile. Sporii sunt rezistenți la căldură, acidul gastric și antibiotice.
După ce sporii ajung în intestin, acizii biliari joacă un rol
important în germinarea acestora (24). Acizii biliari sunt
produși în ficat, derivați din colesterol. Ei facilitează absorbția grăsimilor și vitaminelor liposolubile din intestin,
ajută digestia, îmbunătățesc motilitatea gastrointestinală și afectează flora microbiană (25,26).
Sunt două tipuri de acizi biliari: primari și secundari.
Acizii biliari primari sunt acidul colic și acidul chenodeoxicolic, care sunt sintetizați în ficat și sunt secretați în
intestin după alimentație, urmând a fi resorbiți în proporție de 95% în porțiunea terminală a intestinului. Acizii
biliari neresorbiți pot fi dehidroxilați de bacteriile intestinale, transformându-se în acizi biliari secundari, acidul
deoxicolic și acid litocolic (26).
La pacienții cu ICD există modificări ale conținutului
fecal de acizi biliari. Allegretti și colab. au arătat că în fecalele persoanelor sănătoase concentrația acizilor biliari
secundari este mai mare decât la cei cu ICD, în timp ce
concentrația de acizi biliari primari este mai mare la cei
cu ICD recidivantă față de cei aflați la primul episod (25).
C. difficile nu este un microb invaziv, iar virulența sa
este în principal urmarea producerii unor enzime, cum
ar fi colagenaza, hialuronidaza, condroitin-sulfataza, și a
unor toxine care afectează citoscheletul celulei epiteliale, ducând la întreruperi ale joncțiunilor strânse, secreția
fluidelor, aderența neutrofilelor și inflamația locală (27).
C. difficile produce două tipuri de toxine: toxina A, care se
numește enterotoxina A, și toxina B, cytotoxin B. C. difficile transferaza (CDT sau toxina binară) este a treia toxină
produsă de unele tulpini de C. difficile, inclusiv ribotipul
epidemic 027. S-au raportat cazuri de diaree severă produse de tulpini A și B negative, dar cu toxină binară (28).
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Toxinele sunt transportate în citoplasma celulară, unde
inactivează familia Rho a GTP-azelor. Proteina Rho ia
parte la polimerizarea actinei și, prin urmare, stabilizează citoscheletul celulelor, iar inactivarea ei de către toxinele C. difficile intensifică procesul inflamator. În cazurile
mai severe, încep să apară pe suprafața mucoasei intestinale microulcerații acoperite cu pseudomembrane (celule
intestinale distruse, neutrofile și fibrină).
Rolul toxinei A este dominant, iar acțiunea toxinei B
poate avea loc numai pe țesuturile deteriorate de toxina A
(29). Cu toate acestea, în studiile pe țesutul colonic uman,
toxina B a avut o acțiune inflamatorie puternică, în timp
ce toxina A a fost mai slabă, dar ambele toxine au putut
provoca simptomele ICD în mod independent (30,31).
Tulpina C. difficile NAP1/B1/027 este hipervirulentă, rezistentă la fluorochinolone, prezintă o producție crescută
de spori și este responsabilă de cele mai severe cazuri de
ICD. A fost pentru prima dată izolată la începutul secolului nostru în America de Nord și Europa și a reprezentat
o proporție importantă dintre tulpinile implicate în epidemiile de ICD din ultimii 10 ani: 51% în SUA și 84% în
Canada (32). De asemenea, este cea mai frecventă tulpină
izolată în spitalele din România, reprezentând peste 60%
dintre cazuri (33). Numeroase citokine sunt implicate în
procesul inflamator din ICD: IL-8, IL-1β, IL-6, TNFa, INFy
și leucotriena B4.(34)

eficient al primului episod. Riscul de recidivă crește până
la 65% dintre pacienții care au experimentat deja peste
un episod de recidivă (10,38). Jumătate din cazurile de
ICD recidivante sunt declanșate de tulpina originală, în
timp ce cealaltă jumătate este produsă de alte tulpini. Recidivele ar putea fi urmarea unui răspuns imun antitoxină deficitar sau reexpunerii la spori, dar nu rezistenței la
antibiotice (39).

TABLOUL CLINIC

DIAGNOSTIC

Tabloul clinic al ICD poate varia de la portaj asimptomatic la colită amenințătoare de viață. Deși perioada de
incubație nu este bine definită, unele rapoarte sugerând
2-3 zile, studii mai recente demonstrează că perioada de
incubație poate fi mai mare de 3 zile și este dependentă de
individ. Deși poate afecta întreg cadrul colic, segmentul
distal este cel mai frecvent infiltrat.
Majoritatea pacienților cu ICD suferă de diaree ușoară
și se recuperează spontan în 5-10 zile de la întreruperea
tratamentului antibiotic. Diareea debutează de obicei în
timpul sau imediat după terapia antimicrobiană, dar debutul poate fi și la câteva săptămâni după tratament.
Manifestările clinice de ICD, pe lângă diareea apoasă, includ: febră, durere abdominală, greață și vărsături,
slăbiciune și inapetență. Testul hemocult în fecale este
adesea pozitiv, deși hemoragia este rareori prezentă. În
formele severe de ICD apar: deshidratare severă, distensie
abdominală, hipoalbuminemie cu edeme periferice și șoc.
Complicațiile ICD sunt reprezentate de: megacolonul
toxic, perforarea colonului, paralizia intestinală, insuficiența renală acută, sindromul de răspuns inflamator sistemic, sepsis și deces (35). Manifestările extracolonice ale
ICD sunt rare și constau în infiltrarea intestinului subțire,
artrita reactivă și bacteriemie (36).
Rata mortalității prin ICD (primul episod) este estimată la 5%, în timp ce mortalitatea asociată complicațiilor
atinge 15-25% și până la 34% în unități de terapie intensivă (UTI), unde dublează riscul de deces (37). Factorii de
risc de evoluție nefavorabilă sunt: vârsta înaintată, leucocitoza, hipoalbuminemia și creatinina crescută (36). La
10-25% dintre pacienți apare recidiva după tratamentul

Nu există un test unic de confirmare a bolii. Plecând
de la un tablou clinic sugestiv (≥3 scaune diareice pe parcursul a 24 de ore) și în condițiile existenței factorilor
de risc, diagnosticul se bazează pe detectarea toxinelor
C. difficile dintr-o probă de scaun. Se poate utiliza un test
imunoenzimatic (EIA), deoarece este ieftin, oferă un timp
de răspuns rapid (aproximativ 1-2 ore), cu sensibilitate de
75-85% și specificitate de 95-100%. Testul de depistare
a antigenelor C. difficile se bazează pe detectarea glutamat dehidrogenazei (GDH) și este ușor de realizat, rapid,
având o specificitate de aproape 100%. Prezența GDH nu
diferențiază o tulpină toxigenică de una netoxigenică
(specificitate de 59%) (41).
Din 2009 au fost introduse în practica clinică teste
care utilizează amplificarea de acid nucleic (NAAT) și care
au o sensibilitate de 80-100% și o specificitate de 87-99%.
Având o specificitate foarte ridicată, un rezultat negativ
exclude ICD. Testul PCR detectează prezența unei gene
care codifică toxina, confirmând prezența tulpinii producătoare de toxine, fără să putem spune că producerea de
toxină este declanșată, de aceea testul ar trebui completat
cu determinarea toxinei (41) Testul de testare a citotoxicității (CYTA) nu este utilizat în practica curentă, din cauza timpului său redus de redare și lipsei de standardizare
(48-72 de ore) (5).
Potrivit Societății Europene de Microbiologie Clinică
și Boli Infecțioase (ESCMID), niciun test nu este potrivit
ca test independent care confirmă ICD. Diagnosticul optim de ICD este o combinație de două teste în algoritm.
Primul ar trebui să fie un test cu valoare predictivă negativă ridicată (GDH EIA sau NAAT), iar al doilea ar trebui să
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PREVENIRE
Strategiile de prevenire a ICD ar trebui aplicate atât
la suspecți, cât și la confirmați, și ele includ: utilizarea
mănușilor și halatelor de unică folosință de personalul
medical și vizitatori, spălarea mâinilor cu apă și săpun
după fiecare contact direct cu un pacient cu ICD. Utilizarea substanțelor dezinfectante pe bază de alcool nu are
efect sporicid, în timp ce spălarea mecanică a mâinilor cu
apă curentă și săpun împiedică răspândirea sporilor.
Pacienții cu ICD ar trebui izolați în salon sau cel puțin cohortați și ar trebui recomandată evitarea utilizării
obiectelor în comun. Pentru igienizarea aeromicroflorei
sunt recomandate soluțiile pe bază de clor, cu concentrația eficientă de 1.000 ppm și optimă de 5.000 ppm de
clor (40). După remisia diareii și după externare, salonul
pacientului trebuie să fie atent decontaminat (5).
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fie un test cu o valoare predictivă pozitivă ridicată (toxina
A/B EIA). Dacă primul test este negativ, acesta exclude
CDI, iar dacă este pozitiv, se efectuează al doilea test (toxina A/B EIA) care, dacă este pozitiv, confirmă ICD.
Dacă al doilea test este negativ, atunci fie nivelul de
toxina este sub pragul de detecție, fie toxina A/B este
fals-negativă, fie pacientul este purtător de C. difficile.
Probele cu un rezultat GDH negativ, dar care sunt pozitive
pentru toxine necesită retestare, deoarece acesta este un
rezultat invalid (42). Toxina prezentă într-o probă de scaun este degradată la temperatura camerei în aproximativ
2 ore, motiv pentru care, dacă nu se analizează imediat,
eșantionul trebuie păstrat la frigider (+4°C) și utilizat
pentru testare în următoarele 24 de ore. Testul se efectuează numai pe scaun diareic sau tampon rectal, în caz
de ileus. Pacienții asimptomatici nu trebuie testați și nu
se recomandă retestarea după normalizarea tranzitului
intestinal (43).
Colonoscopia se recomandă la pacienții cu forme
complicate, la cei cu rezultate negative ale testului de C.
difficile cu o formă tipică de boală, la cei fără răspuns la
tratament sau atunci când este necesar diagnosticul diferențial prin vizualizare directă sau prin biopsie de mucoasă intestinală. Este preferată sigmoidoscopia flexibilă
cu insuflarea minimă sau deloc de aer, pentru a evita perforarea colonului inflamat.
Pseudomembranele sunt leziuni alb-gălbui de aproximativ 2 cm în diametru, care sunt distribuite neregulat și
sunt separate de mucoasă normală. Nu toți pacienții cu
ICD au pseudomembrane, ele sunt prezente rareori în ICD
recurentă sau la pacienții cu boală inflamatorie intestinală (44). Colita pseudomembranoasă poate fi prezentă și
în: boala Behçet, colita colagenoasă, boală inflamatorie
intestinală, colită ischemică, infecția CMV și enterocolita
cu Escherichia coli enterohemoragic O157:H7 (45).
La pacienții cu ICD, imagistica abdominală (radiografia, ecografia, tomografia computerizată) poate evidenția
ansele intestinale destinse, adesea cu îngroșarea pereților
(monitorizare ecografică) și complicațiile ICD (megacolon
toxic, perforație intestinală) (36,43).
Alte teste de laborator arată: leucocitoză, hipopotasemie, afectarea funcției renale și hipoalbuminemie în
formele severe (36).

TRATAMENT
Se tratează numai pacienții cu diaree. La ora actuală,
antibioticele recomandate în tratament sunt vancomicina
și fidaxomicina. În 2014 s-au publicat ghidurile ESCMID
de tratament, în care metronidazolul și vancomicina au
fost recomandate pentru ICD. Metronidazolul oral a fost
medicamentul de linia întâi în formele ușoare, în timp
ce vancomicina a fost medicamentul ales pentru formele medii și severe (46). De atunci au fost publicate două
trialuri clinice multicentrice, randomizate, dublu-orb,
controlate, care au arătat superioritatea vancomicinei în
raport cu metronidazolul (47).
Fidaxomicina este un antibiotic macrociclic, bactericid, cu spectru îngust, activ pe Gram pozitivi, disponibil
din 2011. Fidaxomicina are eficacitate comparabilă cu

vancomicina asupra ICD și eficacitate în reducerea riscului de recurență a bolii (15% pentru fidaxomicina comparativ cu 25% pentru vancomicină). Reducerea recurenței
pentru tulpina NAP1/B1/027 nu a fost observată (48). Guery și colab. au publicat în 2017 un studiu în care arată că
un tratament cronic cu fidaxomicină (200 mg de două ori
pe zi în zilele 1-5, urmată de o doză tot a doua zi în timpul
zilelor 7-25) este superior (p= 0,03) față de vancomicină
(4x125 mg/zi, 10 zile) rezultând o vindecare clinică susținută la 30 de zile după terminarea tratamentului. Rata de
recurența la 90 de zile a fost mai mică în rândul fidaxomicinei (9% vs 18%, respectiv, p= 0,048) (49).
În 2017, Societatea Americana de Boli Infecțioase
(IDSA) și Societatea Americana de Epidemiologie și
Sănătate Publica (SHEA) și-au actualizat ghidurile terapeutice, arătând că vancomicina și fidaxomicina sunt antibioticele recomandate în tratamentul ICD. (35) Femeile
gravide și care alăptează trebuie tratate cu vancomicină
per os (5).
Sunt și alte antibiotice care prezintă activitate împotriva C. difficile: teicoplanină, tigeciclină, bacitracină
și nitazoxanidă, dar aceste antibiotice nu sunt incluse
în ghidurile de tratament, putând fi luate în considerare doar atunci când opțiunile terapeutice de bază au fost
epuizate. Rezistența la aceste antibiotice a tulpinilor de
C. difficile izolate în România este absentă (50).
Purtătorii asimptomatici de C. difficile au concentrații
mari de anticorpi împotriva toxinelor A și B. Pe baza acestor observații, există studii care arată ca administrarea
intravenoasă a imunoglobulinelor și a anticorpilor monoclonali ar fi utili atât în tratamentul, cât și în prevenirea
recidivelor. Imunoterapia sau imunoprofilaxia ar combate
infecția, fără a avea impact asupra florei intestinale, spre
deosebire de antibiotice (51).
Administrarea anticorpilor monoclonali antitoxici
a redus semnificativ riscul de recidivă. Bezlotoxumab
este un anticorp monoclonal care se leagă de toxina B a
C. difficile, aprobat de FDA în 2016 pentru prevenirea recidivei la pacienții cu risc crescut. Utilizarea sa pe scară
largă este limitată de costurile mari și de efectele adverse severe (insuficiența cardiacă). Actoxumab, un anticorp monoclonal anti toxină A, nu a confirmat aceleași
efecte (52).
Transplantul de microbiotă fecală (TMF), al cărui beneficiu este cunoscut de peste 1.000 de ani, este procedeul cu cea mai mare rată de prevenire a recidivei. Deși
microbiomul intestinal este compus din mii de specii de
microbi, se crede că Bacteroides și Firmicutes joacă un rol
predominant în răspunsul imunologic împotriva C. difficile. Întreruperea tratamentelor antibiotice împreună
cu TMF înregistrează cea mai mare rată de prevenire a
recidivei (53,54). Transplantul de fecale poate să fie administrat prin: capsule orale, clisme sau colonoscopie ori
pe tub nazojejunal/nazoduodenal. Se pare că eficacitatea
este mai mare după administrarea în tractul gastro-intestinal inferior în comparație cu administrarea superioară
(54,55). Clisma de retenție este o procedură cu cost și risc
de complicații redus, cu toate acestea, menținerea transplantului de scaun poate fi dificilă pentru pacient și să
necesite repetarea procedurii (54).
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Complicațiile potențiale ale TMF sunt legate de modul
de administrare (perforație la colonoscopie, pneumonie
de aspirație la administrarea gastrointestinală superioară). Două preocupări importante se referă la riscul de a
transfera agenți patogeni infecțioși de la donator la primitor și dezvoltarea de tulburări autoimune post-TMF.
Riscul de infecție a receptorului este minimizat prin screeningul adecvat al donatorului (bacterian, parazitar și
viral) (53). Influența microbiotei intestinale asupra unor
boli imune, cum ar fi boala intestinului iritabil, ridică probleme privind efectele secundare pe termen lung ale TMF
(51).
Continuarea tratamentului cu antibiotice (altele decât
cele care tratează ICD) este asociată cu un risc crescut de
diaree prelungită și recidivă, dar dacă o astfel de terapie
este indispensabilă, se preferă utilizarea antibioticelor
care au un risc mai mic de ICD (macrolidele, aminoglicozide, sulfonamide, glicopeptide, polipeptide sau tetracicline). Unii autori sugerează că, în această situație,
tratamentul cu antibiotice care acționează împotriva C.
difficile ar trebui prelungit cu încă o săptămână după ce
terapia cu spectru larg s-a încheiat, cu condiția ca aceasta
să nu depășească 7-10 zile (56).
Rolul probioticelor în tratamentul și prevenirea ICD
este controversat, bazându-se pe metaanalize neuniforme din punctul de vedere al probioticelor incluse și al
regimurilor profilactice (57). Nu există date suficiente în
acest moment pentru a recomanda administrarea de probiotice pentru profilaxia infecției primare sau a recidivelor (35,42).
Sunt considerați markeri de severitate în cursul bolii:
hipoalbuminemia (albumina serică <3 g/dl), leucocitoza
≥15.000 celule/mm3, creatinina >1,5×valoarea inițială
(sau rata de filtrare glomerulară redusă cu 25% față de valoarea inițială) sau temperatura >38,5°C.
Este considerată formă fulminantă cea care prezintă
sau dezvoltă cel puțin unul dintre următoarele: internarea în UTI, hipotensiune arterială cu sau fără necesar de
vasopresoare, ileus, megacolon toxic, modificări ale stării
de conștiență, niveluri ale lactatului seric >2,2 mmol/l sau
orice dovadă a insuficienței de organ (58).
În concluzie, în ultimul deceniu, ICD a devenit una
dintre cele mai dăunătoare și costisitoare infecții nosocomiale, cu o extindere importantă în zona comunitară.
Este o boală diareică cu risc mare de complicații, recidivă
și deces. Prevenirea ICD începe cu educația profesioniștilor din sectorul medical privind politica utilizării antibioticelor și măsurile de igienă precum: spălarea mâinilor,
purtarea mănușilor, decontaminarea corectă a dispozitivelor medicale și a mediului pacientului. Vârstnicii
spitalizați, tratați cu antibiotice, au la cel mai mare risc
pentru ICD. n
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D

iareea acută infecțioasă este cea mai frecventă
și previzibilă îmbolnăvire în timpul călătoriilor
(rata de atac: 30-70%), are evoluție autolimitată, dar poate modifica obiectivele și plăcerea călătoriei
(1-4). Pe baza studiilor publicate, a ghidurilor existente
și a opiniei experților, Societatea Internațională de Medicină a Călătorului a emis declarații de consens și ghiduri
de recomandări pentru prevenirea și tratamentul diareii
călătorilor (DC) (2,3,5-7).
Diareea apare adesea brusc, este însoțită de crampe
abdominale, uneori febră, greață și vărsături. Criteriile
de severitate anterioare, bazate pe numărul de scaune
neformate pe zi, au fost revizuite cu includerea elementelor relevante pentru impactul funcțional și eficacitatea
autotratamentului:
– diaree acută ușoară – boala este tolerabilă, nu este
însoțită de dureri și nu modifică activitățile planificate,
– diaree acută moderată – boala este însoțită de dureri
sau modifică activitățile planificate,
– diaree acută severă – boala este incapacitantă și împiedică activitățile planificate. Include și diareea cu sânge
sau persistentă (durată >2 săptămâni) (1,3,5,8).

NOȚIUNI DE ETIOPATOGENEZĂ
Majoritatea episoadelor de DC sunt de etiologie bacteriană (90%): dominate de patotipurile de E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp, Shigella spp. și Yersinia
enterocolitica, mai rar asociate cu Plesiomonas shigelloides, Aeromonas hydrophilia, Bacteroides fragilis, Clostridioides difficile, Vibrio cholerae și Vibrio parahaemolyticus
(2,3,6). O proporție de 10% este asociată virusurilor (norovirusuri, rotavirusuri, astrovirusuri, adenovirusurile
enterice) și protozoarelor (Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica, Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis,
Cystoisospora belli, Cryptosporidium parvum, Microsporidium spp. Ancylostoma ceylanicum) (1,2,9).
Doza infectantă, mecanismul transmiterii și etiopatogeneza diareilor acute infecțioase sunt bine cunoscute.
Doza infectantă mică se corelează cu transmiterea prin
contact, de la persoană la persoană sau „în ștafetă”, prin
intermediul obiectelor, alimentelor, vectorilor mecanici
sau sexual. Sunt suficiente 10-100 de bacterii sau chisturi
pentru a declanșa o enterită cu Shigella, Escherichia coli
enterohemoragic sau Entamoeba hystolitica, respectiv. În
contrast, infecțiile cu Salmonella spp. non-tifoidice sau
Vibrio cholerae sunt declanșate de doze infectante mari
(105-108 microorganisme) ingerate cu alimentele sau apă.
După aderarea de epiteliul intestinal, mecanismele patogenetice se conturează dependent de etiologie, prin producerea de toxine, invazivitate și/sau inflamație locală,

62 ||

cu expresie clinică cvasispecifică și orientativă etiologic.
Mecanismul toxigen este mediat de:
– enterotoxine – tipice pentru vibrionul holeric, produse și de patotipurile de E. coli enterotoxigene și/sau enteroagregative (enterotoxine termolabile sau/și termostabile), Clostridium perfringens (enterotoxină termolabilă),
acționează la nivelul porțiunii proximale a intestinului
subțire, iar manifestarea este diareea apoasă (absența
leucocitelor în materiile fecale);
– citotoxine – produse de S. dysenteriae tip 1, patotipurile enterohemoragice de E. coli, Vibrio parahaemolyticus cu acțiune la nivelul colonului, iar manifestarea este
diaree cu sânge, posibil complicată cu sindrom hemolitic
uremic (leucocite prezente în materiile fecale);
– neurotoxine produse de microorganisme în alimente – toxina stafilococică termostabilă sau toxinele produse de Bacillus cereus care acționează la nivelul centrului
vomei din bulb, cu manifestare prin vărsături și crampe
abdominale.
Invazivitatea bacteriană și distrugerea celulelor mucoasei intestinale completează patogeneza infecțiilor cu
Shigella spp. și patotipurile de E. coli enteroinvazive.
Inflamația intestinală fără distrugerea enterocitelor
este tipică pentru Salmonella spp. non-tifoidice, iar mecanisme combinate (invazivitate și citotoxine) sunt asociate
Campylobacter jejuni, patotipurilor de E. coli enterohemoragic și enteroinvaziv, Yersinia enterocolitica, Listeria
monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus. Yersinia enterocolitica poate declanșa diaree inflamatorie fără distrucția enterocitelor, dar cu penetrarea mucoasei intestinale,
multiplicare în plăcile Peyer și ganglionii limfatici, urmată de apariția unui sindrom asemănător celui din febra
tifoidă (1,2).

RECOMANDĂRI GENERALE
Acestea se efectuează anterior călătoriei cu minimum două săptămâni, pentru asigurarea protecției
vaccinale, dacă este necesară, depinzând de destinație
și de riscul individual. Se evaluează starea de sănătate,
itinerariul, activitățile deosebite (scufundări, alpinism
etc.), inclusiv riscurile călătoriei cu avionul. Orice călător ar trebui să fie informat despre expunerile probabile, alimentele riscante, siguranța și igiena apei și să fie
informat asupra consecințelor individuale și populaționale legate de călătorie (e.g. diseminarea rezistenței microbiene), autoevaluarea severității DC și posibilitatea
autotratamentului (3,5,7).
Recomandările generale sunt bine cunoscute, dar nu
întotdeauna urmate, și includ: igiena repetată a mâinilor sau utilizarea gelurilor hidroalcoolice, evitarea
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alimentelor neprelucrate termic, consum de apă sau băuturi carbogazoase îmbuteliate, street-food este mai riscantă decât alegerea unui restaurant (deși este necontrolabilă sanitația acestuia), evitarea consumului de
fructe de mare și a lactatelor nepasteurizate în prezența
imunosupresiei.
Destinația este principalul driver pentru apariția DC:
– risc ridicat (incidență DC>20%): includ Africa (cu excepția Africii de Sud), America de Sud și Centrală, Asia
de Sud și Sud-Est, Mexic, Haiti și Republica Dominicană;
– risc intermediar (incidența DC 8-20%): includ Europa de Sud și de Est, Asia Centrală și de Est (Thailanda,
China și Rusia), Orientul Mijlociu (inclusiv Israel), Africa
de Sud și Insulele Caraibe;
– risc scăzut (incidența DC<8%): includ America de Nord, Europa de Vest și de Nord, Australia, Noua
Zeelandă, Singapore și Japonia (1,4,6-8).
În Europa, toxiinfecțiile alimentare sunt în scădere,
Salmonella rămâne cel mai important agent etiologic,
având ca sursă principală ouăle și produsele din ouă, iar
norovirusurile asociate peștelui și produselor din pește au
cauzat cele mai multe izbucniri epidemice cu sursă bine
demonstrată. Listerioza este cea mai gravă toxiinfecție
alimentară, afectează mai ales persoanele peste 64 de ani,
poate cauza avort sau sepsis și are un indice de fatalitate
de peste 17% (10,11).

TRĂSĂTURI CLINICO-EPIDEMIOLOGICE
Perioada de incubație este scurtă pentru virusuri și
bacterii producătoare de enterotoxine sau în cuantum
bacterian mare (6-72 de ore) și mult mai lungă pentru paraziții intestinali (1-3 săptămâni). Diareea bacteriană netratată durează de obicei 3-7 zile, diareea virală 2-3 zile,
iar enterita parazitară – câteva săptămâni. De obicei, testarea microbiologică nu este necesară, cu excepția diareii
severe sau persistente la călătorii care se întorc în țările
de origine. Testarea moleculară poate confirma etiologii
frecvente sau rare atunci când este necesar.
Alimentele incriminate sunt numeroase, nu se limitează la carne, produse din carne, ouă și maioneză, produse lactate, pește sau moluște, ci includ și legume, cereale, salate, leguminoase și semințe germinate (sprout)
(1-3,5,6).
Complicațiile cele mai frecvente sunt: sindromul
intestinului iritabil, care poate surveni la până la 10%
dintre călătorii cu DC, diareea cronică cu durata >4
săptămâni (protozoare, Yersinia enterocolitica), artrita
reactivă (Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella), sindrom hemolitic uremic (E. coli enterohemoragic
sau patotipuri mixte) (12,13). Cea mai gravă complicație este sindromul Guillain-Barré asociat Campylobacter jejuni, are mecanism autoimun prin similitudinea
dintre lipopolizaharidul bacterian și mielina nervilor
periferici (12,14).
Datele clinice sunt sugestive pentru etiologie și mecanismul patogenezic:
– Shigella spp., Entamoeba histolytica – febră, crampe
abdominale, tenesm rectal, emisia de scaune cu sânge
(uneori);

– E. coli enterohemorrhagic – febră joasă sau absentă, scaune cu sânge, stare de rău, grețuri, crampe abdominale, posibil și anemie dacă se complică cu sindrom
hemolitic-uremic;
– Vibrio cholerae și E. coli enterotoxigen – diaree apoasă, vărsături, în absența febrei, urmate de deshidratare
uneori severă, însoțită de crampe musculare;
– Campylobacter jejuni/coli – diaree deseori cu sânge,
febră, crampe abdominale;
– Yersinia enterocolitica – diaree apoasă, febră, frisonete, sindrom pseudoapendicular;
– Salmonella enterica serovare non-tifoidice – febră înaltă, diaree, dureri abdominale, greață, vărsături,
cefalee;
– Staphylococcus aureus, Bacillus cereus producători de
enterotoxine în alimente – vărsături incorecibile, în afebrilitate, deshidratare uneori rapid instalată;
– Clostridioides difficile – antibioterapia în curs sau
recentă este sugestivă pentru diareea apoasă însoțită de
crampe abdominale;
– Giardia lamblia – balonare, disconfort abdominal
(1,2,5-7).

TRATAMENTUL DC – ANTIBIOTERAPIA
Numeroase studii și metaanalize au evaluat strategiile
de prevenire și tratament ale DC, demonstrând că antibioprofilaxia și antibioterapia nu se recomandă de rutină în
formele ușoare și medii (Tabel 1).
Azitromicina este antibioticul de elecție, poate fi utilizată în tratamentul DC forme moderate sau severe, în
doză unică (1.000 mg) sau cu două doze de 500 mg la interval de 12 ore (mai bine tolerată gastric), urmată de 500
mg/zi timp de 3 zile (dacă diareea nu se remite în 24 de
ore). Este antibioticul preferat în diareea febrilă prin mecanism invaziv, mai ales în regiunile în care patotipurile
de E. coli și Campylobacter sunt rezistente la fluorochinolone. Poate fi administrată femeilor însărcinate și copiilor, doza la copii peste 45 kg este egală cu cea a adultului,
iar doza pediatrică este de 10 mg/kg/zi.
Fluorochinolonele (pe cale orală) pot fi utilizate în DC
forme moderate și mai puțin în cele severe. Există dovezi
cu privire la apariția rezistenței microbiene și a riscului
de disbioză, dincolo de binecunoscutele evenimente adverse musculo-scheletale care fac raportul beneficiu/risc
îndoielnic. Levofloxacina poate fi utilizată în doză unică
de 500 mg sau timp de 3 zile, 500 mg/zi, ciprofloxacina
– 750 mg ca doză unică sau 500 mg/zi timp de 3 zile, iar
ofloxacina – 400 mg doză unică sau 400 mg/zi timp de 3
zile. Tratamentul cu durata de 3 zile este luat în considerare atunci când simptomele persistă >24 de ore (8,18).
Rifaximin poate fi utilizat în DC moderată sau severă
prin mecanism neinvaziv, nefiind recomandat în DC cu
tablou clinic sugestiv pentru Campylobacter, Shigella, E.
coli enteroinvaziv. Fiind un antibiotic oral neresorbabil,
profilul de siguranță este excelent. Rifaximin se administrează timp de trei zile, 200 mg de trei ori pe zi (5,8,18,19).
Tratamentul antibiotic poate fi asociat cu loperamid, deoarece acțiunea anti-peristaltică este rapidă, completată
de tratamentul antibiotic curativ și nu s-au demonstrat
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efecte adverse în strategia combinată. Loperamid, 4 mg
(2 mg/capsulă), se administrează cât mai curând posibil,
apoi 2 mg după fiecare scaun diareic, maximum 12 mg/
zi. Nu este recomandat copiilor <12 ani, în diareea febrilă sau prin mecanism invaziv (Salmonella, Shigella,
Campylobacter) (5,8,15,20).
Unele studii au demonstrat creșterea frecvenței tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de β-lactamaze cu spectru extins (ESBL) după terapie combinată
(loperamid și antibiotic) (20). Arcilla et al. au constatat
că cei mai importanți factori de predicție pentru achiziționarea de ESBL în timpul călătoriilor internaționale au
fost: utilizarea antibioticelor în timpul călătoriei (aOR
2,69, 95%CI 1,79-4,05), DC persistentă după revenire
(aOR 2,31, 95%CI 1,42-3,76) și bolile cronice intestinale
preexistente (aOR 2,10, 95%CI 1,13–3,90) (21). Gandhi și
colab. au evaluat autotratamentul empiric cu antibiotice
la călătorii internaționali din SUA, folosind 31 de site-uri
Global TravEpiNet (GTEN) (consorțiu de clinici sponsorizat de Centers for Disease Control and Prevention),
care oferă consultații de sănătate înainte de călătorie.
Între 2009 și 2018, rata prescripției de antibiotice a scăzut constant de la >75%, în special pentru fluorochinolone, ceea ce demonstrează că medicii și călătorii sunt
mai puțin dispuși la antibioprofilaxie sau autotratament
antibiotic (22).
Probioticele nu și-au dovedit eficacitatea în tratamentul bolii diareice, dar sunt recomandate în timpul tratamentului antibiotic (pentru o altă afecțiune decât DC),
pentru prevenirea diareii cu Clostridioides difficile. Se
recomandă anumite combinații: S. boulardii, combinația
L. acidophilus și L. Casei, combinația triplă L. acidophilus, L. delbrueckii subspecia bulgaricus și B. bifidum
sau cvadrupla combinație L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, B. bifidum și S. salivarius subsp.
Thermophilus, dovedite eficace comparativ cu nonadministrarea de probiotic sau cu administrarea altor
combinații (23,24).

PROFILAXIA DC

Profilaxia prin vaccinare nu este disponibilă pentru
patogenii din DC, cu excepția holerei și febrei tifoide, cu
mențiunea că febra tifoidă nu este o boală diareică, ci o febră enterică fără diaree care poate surveni, la fel ca și DC,
prin ingestia apei sau alimentelor contaminate. Ambele
vaccinuri sunt recomandate numai călătorilor în regiuni
cu risc înalt, itinerarii și locații neconvenționale din Asia,
Africa, Oceania.
Vaccinurile holerice atenuate vii sunt recomandate
adulților, ca doză unică administrată pe cale orală cu o
eficacitate bună (90% la 10 zile și 80% la 3 luni). Vaccinurile vii nu sunt recomandate pacienților imunosupresați, cu excepția celor asplenici sau cu boli renale cronice.
Vaccinul utilizat în mod obișnuit în febra tifoidă este un
vaccin polizaharidic capsular Vi inactivat, administrat
intramuscular copiilor ≥2 ani și adulților, cu o eficacitate
de 50-80%, iar rapelul poate fi administrat după 2 ani de
la vaccinarea primară.
Nu există dovezi convingătoare că prebioticele sau
probioticelor ar fi utile în profilaxia sau tratamentul bolii
diareice acute infecțioase și a DC (5,25).
Conform tuturor recomandărilor internaționale,
profilaxia cu antibiotice nu este recomandată de rutină, dar trebuie luată în considerare la persoanele
cu risc crescut de complicații a DC (recomandare puternică, nivelul dovezilor scăzut/foarte scăzut). Subsalicilatul de bismut poate fi util în prevenirea DC
(recomandare puternică, nivel înalt al dovezilor), se
recomandă 524 mg (2 tb.) de patru ori pe zi, în timpul meselor și la culcare (recomandarea este limitată
pentru călătoriile cu durata <2 săptămâni) (5,8,16,17).
Dacă se apreciază necesitatea profilaxiei cu antibiotice, se preferă rifaximin (recomandare puternică, nivel
moderat al dovezilor) și nu se recomandă fluorochinolone (5,8,27). Doza profilactică de rifaximin este de
200 mg de două ori pe zi pe durata șederii în zonele cu
risc crescut de DC (19).

Tabel 1. Recomandări terapeutice în DC (2,5,8)
Diaree
acută

Recomandări de tratament

Puterea recomandării /Nivelul
dovezilor

ușoară

1. Rehidratare orală,
2. Nu se recomandă antibiotice,
3. Autotratament cu loperamid* sau subsalicilat de bismut
(SSB)**.

2, 3. Recomandare puternică, nivelul dovezilor moderat.

moderată

1. Rehidratare orală, inclusiv cu săruri de rehidratare orală dacă
deshidratarea este severă,
2. Loperamid în monoterapie sau ca adjuvant,
3. Pot fi recomandate antibiotice: azitromicină, fluorochinolone,
rifaximin.

2. Recomandare puternică, nivelul
dovezilor înalt.
3. Recomandare slabă (în favoarea
intervenției), nivelul dovezilor moderat.

severă

1.
2.
3.
4.

2. Recomandare puternică, nivelul
dovezilor înalt.
3. Recomandare puternică, nivelul
dovezilor moderat.
4. Recomandare slabă (în favoarea
intervenției), nivelul dovezilor moderat.

Rehidratare orală sau parenterală,
Antibioterapia este recomandată,
Azitromicina este antibioticul de elecție,
Fluorochinolonele și rifaximinul pot fi recomandate.

* Loperamid, 4 mg (2 mg/tb), imediat după emisia scaunelor diareice, apoi 2 mg după fiecare scaun diareic, maximum 12 mg/zi. Nu se recomandă copiilor <12 ani, în diareea febrilă sau de
tip invaziv (cu sânge) (15,20).
**SSB 524 mg (262 mg/tb) la fiecare 30-60 minute (maximum de 8 doze/24 ore). Nu se recomandă copiilor <12 ani, gravidelor, călătorilor sub tratament cu aspirină sau metotrexat (16,17).
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Doxiciclina recomandată pentru profilaxia malariei
poate contribui la scăderea riscului de DC, datorită susceptibilității enteropatogenilor bacterieni, similar observațiilor mai vechi (26).
DC poate fi severă la persoanele imunodeprimate. Călătorii cu boală cronică de ficat ar trebui să evite expunerea directă la apa sărată care poate conține Vibrio spp. și
toate persoanele cu condiții de imunosupresie ar trebui
să evite fructele de mare neprelucrate termic. Interacțiunile medicamentoase trebuie evaluate înainte de a lua
în considerare profilaxia cu antibiotice sau autotratamentul. Fluorochinolonele, macrolidele și rifaximinul au
interacțiuni semnificative cu tratamentul antiretroviral
din infecția HIV. Fluorochinolonele și azitromicina administrate pacienților aflați sub tratament cu inhibitori
de calcineurină și inhibitori mTor (tacrolimus, ciclosporină, sirolimus, everolimus) cresc riscul aritmiilor prin
prelungirea intervalului QT (5).
Femeile gravide fără antecedente personale patologice pot călători cu avionul, cel mai sigur între săptămânile 18-24 de sarcină, și odată ajunse la destinație trebuie
să fie foarte atente la alimentele și băuturile consumate.
Listerioza poate evolua sever la gravide, cu pierderea sarcinii, este asociată consumului de carne și produse din
carne contaminate. Rehidratarea este esențială, loperamidul și azitromicina sunt sigure și pot fi utilizate dacă
este necesar (10,11,20,27).
Persoanele infectate cu HIV aflate sub tratament și cu
nivelul limfocitelor CD4 normal sau >500/μL nu au risc
crescut de infecții și pot fi protejate chiar și cu vaccinuri
vii atenuate recomandate pentru anumite destinații (e.g.
vaccinul pentru febra galbenă). În prezența imunosupresiei moderate sau severe, DC poate surveni mai frecvent,
cu manifestări grave, inclusiv bacteriemie, iar infecțiile
parazitare, deși rare, pot fi amenințătoare de viață (27).
Pacienții cu imunosupresie au recomandări foarte
stricte de igienă a alimentației și pot avea indicație de
profilaxie cu rifaximin.
Perspectiva viitoarelor călătorii, cu sau fără pașapoarte de vaccinare împotriva COVID-19, este că, în condiția
respectării regulilor stricte de igienă și a alertei crescute,
ratele DC vor fi în continuă scădere. n
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I

nfecțiile nosocomiale sunt infecții dobândite de pacienți în timpul unei spitalizări. Astfel de infecții sunt
atribuite factorilor din micromediul spitalicesc, dar și
factorilor individuali: imunitate compromisă, boli asociate, vârste extreme. Din păcate, infecțiile nosocomiale
sunt unul dintre tendoanele lui Ahile ale practicii medicale
și un constant punct de atac al presei și opiniei publice
contra personalului medical. Aceste infecții, contrar aparențelor, nu țin numai de starea de igienă din cadrul unității sanitare, ci pot apărea și din cauza unor tratamente
prescrise pacienților.
Menținerea igienei în cadrul mediului spitalicesc,
administrarea de medicație antimicrobiană și campanii
educaționale despre comportamentele corecte pe care
trebuie să le adopte personalul medical pot reprezenta
soluții la această problemă (1).

FACTORI DE RISC
Infecțiile nosocomiale apar cel mai adesea la pacienții
care sunt internați pentru o perioadă mai lungă de timp
și la care sistemul imunitar este compromise. Ele survin
fie din cauza unor intervenții pe care aceștia le-au suferit,
fie a nerespectării unor proceduri și protocoale de către
personalul medical. Astfel, cel mai adesea, germenii cauzatori de infecții nosocomiale pot fi bacterii, virusuri sau
fungi și sunt rezistenți la tratament.
Rolul mediului spitalicesc în transmiterea infecțiilor
nosocomiale este încă dezbătut la nivel mondial. Există
dovezi științifice care susțin ipoteza că spitalul poate acționa ca un importator al mai multor agenți patogeni nosocomiali în mai multe medii, cum ar fi suprafețele, echipamentele medicale și sistemul de apă (1). Contaminarea
microbiană mai poate proveni și de la pacienții internați,
rude și personal medical. Mai mult, utilizarea adesea neadecvată a terapiilor cu antibiotice determină selectarea
agenților patogeni multirezistenți, care prosperă și se
răspândesc în structură.
Infecțiile nosocomiale se subîmpart în funcție de
poarta de pătrundere sau de sistemul afectat în: infecții
respiratorii, infecții urinare, infecții digestive, infecții
viscerale și infecții de plăgi. Un studiu tunisian realizat
pe 184 de nou-născuți cu infecții nosocomiale și 184 de
cazuri-control a arătat că sepsisul a fost cea mai frecventă
localizare a infecției (72 de cazuri sau 39,1%), urmată de
sepsis clinic fără confirmare bacteriologică (69 de cazuri
sau 37,5%) și boli pulmonare (36 de cazuri sau 19,6%). În
analiza multivariată, principalii factori de risc independenți au fost: ventilația mecanică, cateterele venoase
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ombilicale, utilizarea de anti-H2 și gavajul gastric (2). În
acest capitol ne vom ocupa de infecțiile digestive, altele decât infecția cu Clostridium difficile, care este cea mai
redutabilă dintre ele.

DISBIOZA
Administrarea de antibiotice produce disbioză. Aceasta apare atât în condiții de spitalizare, cât și în orice alt
mediu unde se administrează medicamentul (ambulatoriu, la domiciliu). Disbioza produsă în spital și care
produce simptome clinic se încadrează în categoria
nosocomiozelor.

INFECȚIA CU CANDIDA ALBICANS
Candida albicans este un fung, deci boala, candidoza,
este o micoză. Ea apare în urma administrării de tratamente cu antibiotice puternice. Candidoza poate fi bucală, intestinală sau vaginală, iar acest germene va produce
micoză de îndată ce bacteria competitoare a fost eradicată
prin tratament cu antibiotic, astfel încât să se poate dezvolta candidoza.
Candida albicans este un agent fungic multirezistent
emergent care reprezintă o sursă importantă de boli invazive la om și generează costuri medicale ridicate la nivel
mondial. Această ciupercă se găsește frecvent în diferite
sedii anatomice ale persoanelor sănătoase și ar putea induce infecții sistemice și superficiale în condiții optime
de mediu. Candidoza invazivă este o infecție nosocomială
importantă, cu rate ridicate de morbiditate și mortalitate
la copiii spitalizați. Reprezintă o sursă majoră de infecții
prelungite în unitatea de terapie intensivă, în special la
pacienții imunosupresați sau vârstnici.
Diagnosticul clinic al candidozei este uneori evident,
alteori ar putea fi dificil, din cauza lipsei simptomelor specifice și a semnelor clinice.
Deși Candida albicans este cel mai frecvent izolată specie
Candida din unitățile de terapie intensivă, speciile Candida
non-albicans (NAC) sunt, de asemenea, frecvent detectate.
Tratamentul candidozelor este relativ bine codificat.
Eficacitatea tratamentului antifungic împotriva candidozei a fost evaluată și discutată în contextul unor mari studii epidemiologice (4).

ALȚI AGENȚI
National Healthcare Safety Network împreună cu
CDC din Atlanta, Georgia, au stabilit că germenii cel mai
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frecvent implicați în
infecțiile nosocomiale,
deci și în cele cu maniStreptococcus spp.
festări digestive, sunt
Acinetobacter spp.
cei din tabelul 1.
Printre EnterobacEnterococ
teriacee se numără,
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis, KleStafilococi coagulazo-negativi
bsiella
pneumoniae,
Escherichia coli, SerraStaphylococcus aureus
tia marcescens.
Bacillus cereus
Agenții
patogeni
Legionella
nosocomiali pot fi
transmiși de la persoaEnterobacteriaceae
nă la persoană, prin
pielea personalului medical contaminat sau contactul
cu articole și suprafețe comune, prin mediu sau apă și
alimente contaminate. Organismele nosocomiale multirezistente la medicamente includ Staphylococcus aureus
rezistent la meticilină, enterococi rezistenți la vancomicină, Pseudomonas aeruginosa și Klebsiella. Spre deosebire de acestea, Clostridioides difficile prezintă rezistență
naturală.

Tabel 1. Agenți implicați
în infecții nosocomiale

IMPLICAȚII ECOLOGICE ALE MICROBIOTEI
Există miliarde de bacterii utile în intestinul uman.
Estimativ, există la fel de multe bacterii în intestinele unei
singure persoane câți oameni există pe Pământ. Microbii
servesc aproape întotdeauna binele gazdei lor. Ei ajută la
digestia alimentelor, produc vitamine și antrenează sistemul imunitar. În plus, protejează împotriva speciilor
care cauzează boli, pur și simplu prin prezența lor. Dar
microcosmosul din intestin, microbiomul, este o structură complexă. Ea poate fi perturbată prin administrarea
de antibiotice. Chiar și atunci când sunt acestea sunt administrate martorilor sănătoși, microbiota se alterează și
apare disbioză (5).
Forslund și colab. au studiat microbiomul subiecților
lor timp de șase luni, după administrarea timp de patru
zile a unui cocteil format din meropenem, gentamicină și
vancomicină (6). Folosind secvențierea ADN-ului, au determinat ce tipuri de bacterii erau prezente în intestinele
pacienților și ce gene erau prezente în bacterii. Echipa a
acordat o atenție deosebită genelor de rezistență cu care
germenii luptă împotriva medicamentelor. Studiul lor a
fost probabil primul care a investigat influența antibioticelor asupra genelor bacteriilor (6).
În primul rând, s-a demonstrat că intestinul nu a
devenit complet steril, în ciuda administrării celor trei
antibiotice extrem de eficiente. Printre bacteriile rămase,
echipa a descoperit chiar și unele specii necunoscute și
nespecificate anterior. Alți germeni s-au micșorat și s-au
transformat în spori – o formă de viață în care bacteriile
pot persista în condiții precare timp de mulți ani, fără a-și
pierde proprietățile inițiale.
Recolonizarea ulterioară a intestinului a avut loc
treptat și, în timp, flora intestinală a revenit la normal.
Germenii patogeni au fost înlocuiți din ce în ce mai mult
de bacterii bune, cum ar fi bifidobacteria producătoare de

acid lactic. Cu toate acestea, după cele șase luni, nu doar
câteva dintre speciile existente anterior lipseau. Numărul
de gene de rezistență în bacterii a crescut, de asemenea,
așa cum era de așteptat (6). Totuși, în mod surprinzător,
bacteriile care au reapărut cel mai repede după administrarea antibioticelor nu au avut cele mai multe gene de
rezistență.
Datorită pierderii aparent permanente a speciilor individuale și a numărului crescut de gene de rezistență,
studiul arată încă o dată cât de importantă este administrarea antibioticelor cu prudență (6). În plus, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a dezvolta modul în
care va fi posibilă o mai bună protecție a microbiomului
sensibil la daunele cauzate de antibiotice în viitor.
Într-un alt studiu (7), de la zece pacienți internați
într-o secție de Terapie Intensivă Acută au fost prelevate
30 de probe fecale în timpul internării, timp în care pacienții au primit un tratament antibiotic profilactic de
decontaminare a tubului digestiv (SDD – selective decontamination of teh digestive tract). În plus, au fost colectate probe de fecale de la cinci dintre acești pacienți după
transferul într-un salon de îngrijire medie și încetarea
SDD. În grupul de control, probele de fecale de la cei zece
subiecți sănătoși au fost colectate de două ori, la interval
de 1 an.
Microbiota intestinală și compoziția rezistomului
au fost determinate utilizând profilarea filogenetică a
genei rRNA 16S și RCP-uri cantitative la scară de nanolitru. Microbiota pacienților din terapie intensivă a fost
diferită de microbiota subiecților sănătoși și s-a caracterizat prin o diversitate microbiană mai scăzută, niveluri scăzute de Escherichia coli și de bacterii anaerobe
Gram-pozitive, producătoare de butirat din clusterele de
Clostridium IV și XIVa, și o abundență crescută de Bacteroidetes și enterococi. Patru gene de rezistență (aac(6’)-li,
ermC, qacA, tetQ), conferind rezistență la aminoglicozide, macrolide, dezinfectanți și, respectiv, la tetracicline
au fost semnificativ mai abundente în rândul pacienților
din terapie intensivă decât la subiecții sănătoși, în timp
ce o genă de rezistență la cloramfenicol (catA) și o genă
de rezistență la tetraciclină (tetW) au fost mai frecvent
întâlnite la subiecții sănătoși.

ASPECTE PRACTICE
Utilizarea excesivă și necorespunzătoare a antibioticelor cu spectru larg, în special în cadrul asistenței medicale, ridică nivelul infecțiilor nosocomiale, ceea ce nu
numai că devine o mare problemă de sănătate, dar provoacă, de asemenea, pierderi economice și de producție
mari în comunitate.
Infecțiile nosocomiale pot fi controlate prin măsurarea și compararea ratelor de infecție în cadrul sistemelor
de asistență medicală și prin adoptarea celor mai bune
practici de asistență medicală. Centrele pentru Controlul
și Prevenirea Bolilor oferă metodologia de supraveghere
a infecțiilor nosocomiale, împreună cu investigarea focarelor majore. Prin intermediul acestei supravegheri, spitalele pot elabora o strategie care să cuprindă practici de
control al infecțiilor (9)..
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CONCLUZII
Infecțiile nosocomiale digestive nu se limitează doar
la Clostridioides difficile. Există și alți germeni care în mediul spitalicesc pot produce boli digestive, favorizate de
statusul labil al pacienților și uneori de mediul spitalicesc
poluat de bacterii patogene rezistente și selecționate.
Există studii dedicate disbiozei produse de antibiotic și
renormalizării microbiotei. n
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B

oala diverticulară cuprinde patologiile colonului ce
rezultă din protruzia anormală a peretelui colonic.
De fapt, diverticulii colonului sunt hernieri ale mucoasei și submucoasei prin stratul muscular al peretelui
intestinal.
Diverticulii pot fi adevărați, atunci când sunt afectate toate straturile peretelui intestinal, majoritatea fiind
situați în cec, sau diverticuli falși (pseudodiverticuli),
atunci când sunt implicate doar mucoasa și/sau submucoasa, fără musculară sau adventiție.
Diverticuloza semnifică prezența multiplilor diverticuli colonici, fără evidența vreunei inflamații sau infecții.
Diverticulita se referă la inflamația și/sau infecția unui
diverticul colonic.

EPIDEMIOLOGIE
Incidența bolii diverticulare crește cu vârsta, astfel
încât aproximativ 50% dintre indivizi sunt afectați de
această patologie începând cu decada a 7-a de viață, fiind mai mare în țările dezvoltate, din cauza consumului
crescut de alimente grase și scăderii consumului de fibre
alimentare (1,2). La nivel mondial, boala diverticulară are
incidența cea mai mare în Statele Unite ale Americii, Europa de Vest și Australia, cu o prevalență de aproximativ 50% la cei peste 60 de ani, în comparație cu țările din
Africa subsahariană, unde această patologie este rară și
apare la vârste de peste 40 de ani, Nigeria raportând o incidență sub 9,4% la subiecții cu colonoscopie, iar Kenia o
frecvență a bolii diverticulare de 6,6% (3).
Un studiu recent a arătat faptul că prevalența diverticulitei este mai mare la bărbați, la adulți și în cazul caucazienilor. În plus, postdiverticulită, pacienții au un risc
de două ori mai mare de a dezvolta cancer colorectal, mai
ales femeile, adulții și afro-americanii (4).
Epidemiologia bolii diverticulare este în schimbare, în
sensul în care se observă o creștere a prevalenței la pacienții tineri în Europa și Statele Unite ale Americii (SUA)
– în SUA, aproximativ 50% dintre indivizii peste 60 de ani
au diverticuloză –, dar se observă și schimbarea patternului acestei patologii, inclusiv în populația asiatică (2,5). În
Italia, date recente indică o creștere a internărilor pentru
diverticulită la populația tânără (18-39 ani), precum și
pentru complicații ale bolii diverticulare (6).
De asemenea, datele recente arată o creștere a diverticulozei în țări asiatice ca Singapore și Japonia: în Japonia,
diverticuloza colonului drept are debutul înaintea vârstei
de 39 de ani, cu o prevalență de 4%, cu o creștere la 40
de ani la 10% și la 60 ani la 16%, în timp ce prevalența

patologiei pe partea stângă începe să crească progresiv
începând cu vârsta de 50 de ani, până la 70 de ani (7,8). Un
alt studiu japonez a demonstrat asocierea dintre boala diverticulară colonică stângă și bilaterală – dar nu și boala
dreaptă – cu un risc crescut de a dezvolta intestin iritabil
(9). Și în Noua Zeelandă se observă același trend de creștere a bolii diverticulare la tineri, mai ales a cazurilor de
diverticulită acută la bărbații tineri (10).

ETIOPATOGENIE
Diverticulii colonici se dezvoltă din cauza combinației
dintre presiunea intraluminală crescută, urmare a constipației cronice, și scăderea rezistenței țesutului conjunctiv odată cu înaintarea în vârstă, sigmoidul fiind cel mai
afectat de aceste două procese fiziopatologice (1).
În ceea ce privește diverticulita, de cele mai multe
ori inflamația cronică și creșterea presiunii intraluminale duc în timp la eroziuni, care împreună cu inflamația
produc translocația bacteriană (1). Mult mai rar, materiile
fecale stagnante în diverticuli pot produce obstrucția luminală intestinală și inflamație ulterioară (1).
Există întrebări referitoare la faptul că la unele populații, precum cea europeană vestică, este afectat sigmoidul, în timp ce la asiatici, boala diverticulară este
mai frecvent întâlnită la nivelul colonului drept (11,12).
Minime modificări ale peretelui colonic au fost observate, ceea ce poate explica în parte predominanța bolii pe
partea stângă la vestici, iar absența scăderii forței la nivelul peretelui colonic la asiatici duce la ipoteza implicării
altor factori în mecanismul bolii diverticulare, incluzând
formarea bolului fecal și a vâscozității acestuia în diferite
segmente ale colonului, sau factori genetici și comportamentali-alimentari (13). Alte modificări tisulare colonice
pot avea de asemenea importanță, ca, de exemplu, alterarea matricei extracelulare și rearanjarea colagenului, care
predispun la creșterea rigidității și elastozei peretelui
colonic (11).
Date recente sugerează o importantă relație între microbiotă și boala diverticulară, inclusiv boala diverticulară simptomatică necomplicată (5). Această afirmație este
întărită și de evidența faptului că cele mai multe complicații ale bolii diverticulare (inflamație, fistulă, abces) au
la bază originea bacteriană. Există diferențe în microbiota
colonică a subiecților sănătoși comparativ cu cei cu boală
diverticulară, studii recente demonstrând o creștere marcată a Aeromonas species (A. Muciniphila) și o abundență a
Bifidobacterium la subiecții cu diverticulită acută sau boală
diverticulară simptomatică necomplicată (14,15).
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Alte studii au demonstrat o mare diversitate de Proteobacteria și niveluri mari de Actinobacteria la subiecți
cu diverticulită acută comparativ cu cei cu boala diverticulară necomplicată (16,17). Un studiu ce a analizat mucoasa colonică biopsiată și microbiota fecală la pacienți
cu diverticuloză sau boală diverticulară simptomatică necomplicată a arătat că subiecții cu diverticuloză au o microbiotă bogată în Bacterioides și Prevotella, în timp ce pacienții cu boală diverticulară simptomatică necomplicată
au o lipsă de anumite specii (Clostridium cluster IV and
IX, Fusobacterium, Lactobacillus). În același studiu, bioptic nu s-au constatat diferențe în ceea ce privește celulele
T mucosale sau mastocitare, dar s-a obserat o creștere cu
>70% a macrofagelor colonului la subiecții cu diverticuloză sau boală diverticulară simptomatică necomplicată,
atât la nivelul segmentului afectat, dar și la distanță, sugerând un potențial rol al macrofagelor mucosale ca marker al bolii diverticulare (18,19). Studiile de acest gen fiind
puține și efectuate pe loturi mici, studii ulterioare sunt
necesare în acest sens.

FACTORI DE RISC
 Factori de risc nemodificabili: vârsta, sexul, etnia,
boli genetice
Este bine cunoscut faptul că prevalența bolii diverticulare crește cu vârsta. În țările vestice industrializate
prezintă această patologie 13% dintre persoanele cu vârsta sub 50 de ani, 30% dintre persoanele între 50 și 70 de
ani, 50% dintre cei între 70 și 85 ani și 66% dintre cei peste 85 de ani (3,20).
Distribuția bolii diverticulare pe sexe a suferit de asemenea modificări în timp. Dacă inițial era mai frecvent
întâlnită la bărbați, datele recente arată că această tară
are o mai mare incidență la bărbați tineri, în timp ce după
a patra decadă de viață devine apanajul femeilor (3).
Așa cum am precizat și mai sus, este general acceptat
faptul că în țările vestice diverticulii sunt mai ales localizați la nivelul colonului stâng, în timp ce în țările asiatice, aceștia se localizează cu predilecție în colonul drept,
fiind mai ales diagnosticați la caucazieni, afro-americanii
având cea mai mică prevalență a acestei patologii (7,9,21).
Bolile țesutului conjunctiv (sindrom Marfan, sindrom
Ehler-Danlos, sindromul Williams Beuren, sindromul
Coffin Lowry) și boala polichistică renală sunt asociate în studii cu boala diverticulară, aceasta debutând la
subiecți la vârste mult mai tinere decât în populația generală (2,21). Toate aceste boli genetice au în comun un
defect în componentele matricei extracelulare a țesutului
conjunctiv, întărind ideea implicării acestei structuri în
etiopatogenia diverticulozei (20).
 Factori de risc modificabili: starea de nutriție, stilul de viață, dieta, consumul de alcool, fumatul, utilizarea
unor medicamente, condiții de mediu, comorbidități
Obezitatea este acceptată că mărește riscul diverticulozei, iar la tineri supraponderea și obezitatea sunt asociate cu riscul de a dezvolta diverticulită, cel mai mic risc de
boală diverticulară avându-l bărbații cu indice de masă corporală între 20 și 22,5 kg/m 2 (3,20). Activitatea fizică și evitarea sedentarismului prezintă același comportament în relație cu

70 ||

boala diverticulară, dar în sens invers, mai ales reducând
apariția complicațiilor, dar cu evidență mai mică în ceea
ce privește recidiva (3).
O dietă săracă în fibre vegetale alimentare și bogată
în consumul de carne roșie este unanim acceptată ca fiind
factor de risc pentru boala diverticulară (3,20-22). Deși
mulți pacienți cu risc de diverticuloză sunt sfătuiți să evite consumul de nuci, porumb, grâu sau popcorn, nu există
încă dovezi științifice pentru acest lucru (3,21,22).
Un studiu japonez concluzionează faptul că alcoolul
este factor de risc pentru boala diverticulară dreaptă, iar
fumatul pentru localizarea bolii oriunde, pe partea dreaptă sau stângă a colonului (8). De asemenea, fumatul se
asociază cu efecte adverse legate de boala diverticulară,
respectiv cu creșterea ratei de spitalizare și a incidenței
perforației.
Numeroase medicamente au fost raportate ca fiind
asociate cu boala diverticulară (aspirina, antiinflamatoarele nonsteroidiene, corticosteroizii, opioidele). Consumul
uzual de antiinflamatorii nonsteroidiene, corticosteroizi
sau opioide crește riscul de sângerare diverticulară, precum și riscul de diverticulită și perforație (22). Un risc de
trei ori mai mare de perforație a fost raportat la subiecți
cu terapie cronică cu steroizi în cazul bolii diverticulare
necomplicate simptomatică și o creștere cu 70% la cei cu
istoric de consum de corticosteroizi (23). Consumul de vitamină D și de statine este asociat cu scăderea riscului de
boală diverticulară și de complicații ale acesteia (3,22).
Studii recente din SUA au observat faptul că există o
variație geografică și sezonieră în spitalizările pentru diverticulită. Bazat pe această observație, riscul de diverticulită este puternic asociat cu expunerea la ultraviolete,
iarna scăzând prevalența diverticulitei, și cu nivelul seric
de vitamină D, un nivel normal al acesteia fiind asociat cu
risc scăzut de spitalizare pentru diverticulită (20).
În literatură există asocieri între diverticuloză și alte
patologii: prevalența diabetului zaharat tip 2 și a hipertensiunii arteriale este mai mare în rândul bărbaților de
vârstă medie cu boală diverticulară colonică asimptomatică, iar hipertensiunea arterială este mult prevalentă la
femeile cu boală diverticulară (3). Un studiu israelian retrospectiv a descris faptul că riscul de diverticuloză este
de 2,4 ori mai mare la un hipotiroidian comparativ cu un
subiect sănătos (20,24). Riscul de sângerare diverticulară
este crescut și în cazul pacienților dislipidemici (de 2,2 ori
mai mare), hiperuricemici (20% din subiecții cu sângerare
diverticulară au hiperuricemie sau tratament uricozuric)
(25), cu boală cardiacă cronică sau cu boală renală cronică, aceștia din urmă având risc de sângerare diverticulară
de 6,4 ori mai mare (25,26).

DIVERTICULITA ACUTĂ
Diverticulita acută reprezintă inflamația diverticulilor și este consecința microperforațiior de la nivelul
sacului diverticular (27). Este o complicație a diverticulozei și apare la aproximativ 4% din cazuri (1,2). Diverticulita acută poate fi necomplicată sau complicată (abces,
perforație, fistulă, obstrucție) (Fig .1.)
Există câțiva factori de risc implicați în apariția
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Fig. 1. Istoria naturală a
diverticulozei colonice (1).

diverticulitei acute: dieta bogată în carne roșie și săracă
în fibre vegetale, alcoolul, fumatul, sedentarismul, antiinflamatoarele nesteroidiene și corticosteroizii (28).

DIAGNOSTIC
Diagnosticul de diverticulită acută se stabilește pornind de la datele clinice (anamneză și examen obiectiv), dar trebuie întotdeauna confirmat prin examinări
imagistice.

1. Tabloul clinic

Prezentarea clinică a diverticulitei acute depinde de
severitatea procesului inflamator și prezența complicațiilor asociate.
Debutul este brusc, prin durere intensă, localizată de
cele mai multe ori în fosa iliacă stângă și cu iradiere ulterioară în hipogastru, flancul stâng și apoi în tot abdomenul.
Durerea este constantă și de multe ori este prezentă cu
câteva zile înainte de prezentare (29). Aproximativ 50%
dintre pacienți au avut episoade similare de durere în antecedente. Uneori durerea poate fi localizată în fosa iliacă
dreaptă (mai ales la pacienți tineri) și poate mima apendicita acută. La durere se pot asocia tulburări de tranzit intestinal (constipație sau diaree), greață, meteorism, febră
moderată și manifestări urinare (disurie, polakiurie) (30).
La examenul obiectiv se constată sensibilitate dureroasă sau chiar apărare musculară în fosa iliacă stângă și
flancul stâng și de multe ori se palpează o masă dureroasă
la acest nivel (28).
Simptomatologia clinică poate fi mult atenuată la pacienții vârstnici și la cei cu imunosupresie (corticoterapie
de lungă durată, insuficiență renală cronică, transplant
etc.), care pot fi oligosimptomatici (27).

2. Investigații paraclinice

Testele de laborator evidențiază leucocitoză cu neutrofilie, creșterea fibrinogenului, proteinei C reactive și a
calprotectinei fecale. De asemenea, VSH este accelerată
(31). De menționat că leucocitele pot fi normale în până la
40% dintre cazuri (32).
Tomografia computerizată (CT) abdomino-pelvină cu
substanță de contrast (administrată i.v., oral sau rectal)
este cea mai importantă examinare imagistică. Are rol în
diagnosticul diverticulitei, în stabilirea severității bolii

și a eventualelor complicații și totodată este utilă în
diagnosticul diferențial cu
alte afecțiuni abdominale.
Această examinare evidențiază îngroșarea peretelui
colonic și creșterea densității țesutului grăsos pericolic.
Este foarte utilă în diagnosticul complicațiilor. Abcesele
apar ca și colecții lichidiene
înconjurate de modificări
inflamatorii. Aceste colecții
pot conține în interior aer
sau material necrotic. Dacă
este prezentă ocluzia intestinală, ansele intestinale sunt destinse și apar nivele hidroaerice. În perforația
intestinală cu peritonită se asociază pneumoperitoneul.
Sensibilitatea și specificitatea diagnostică a examinării
CT este de 94-99% (33).
Ecografia transabdominală, examinare ușor accesibilă, evidențiază: îngroșarea peretelui colic, reacție
inflamatorie hipoecoică peridiverticulară și eventuale
complicații (abcese, ocluzie) (27,28). Sensibilitatea și specificitatea diagnostică este de 95-98% (comparabilă cu
examinarea CT).
La rezonanța magnetică nucleară (RMN) se descrie îngroșarea peretelui colonic în zona diverticulilor și edem
peridiverticular. De asemenea, investigația poate evidenția abcesele pericolice. Are avantajul că nu este iradiantă,
dar are disponibilitate redusă în departamentul de urgență și este indicată doar pacienților care au contraindicație
la CT (27,28).
Radiografia abdominală pe gol este utilă în diagnosticul diverticulitei acute complicate. În ocluzia intestinală
apar nivele hidroaerice, iar în perforația diverticulară se
evidențiază pneumoperitoneul.
Clisma baritată și colonoscopia sunt contraindicate în diverticulita acută. Colonoscopia se poate efectua
la 4-6 săptămâni după episodul acut și are rol în diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni intraabdominale (ex: cancerul de colon). Aceasta evidențiază orificiile diverticulilor și uneori colita asociată diverticulilor.
Mai rar în timpul colonoscopiei se poate vizualiza o cantitate de puroi ce este exprimată de la nivelul unui orificiu
diverticular.

DIAGNOSTIC POZITIV
Diagnosticul de diverticulită acută se suspicionează
pe baza datelor clinice (simptomatologie și examen obiectiv), dar trebuie confirmat prin examinări imagistice (CT
abdominală sau ecografie transabdominală). Suspiciunea
diagnostică pornește de la durere în etajul abdominal inferior (cel mai frecvent în fosa iliacă stângă), la care se
asociază sensibilitate la palpare. Leucocitoza și creșterea
CRP>50mg/dl vin în sprijinul diagnosticului, deși nu sunt
specifice diverticulitei. Confirmarea diagnostică o oferă
CT abdomino-pelvină.
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DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL

Diagnosticul diferențial se impune cu alte cauze de
durere în etajul abdominal inferior:
- sindromul de intestin iritabil: poate evolua cu durere abdominală și tulburări de tranzit intestinal, dar la
acești pacienți manifestările clinice sunt cronice, iar CT
abdominal este normal;
- cancerul colorectal: tabloul clinic poate fi asemănător, iar la CT în ambele afecțiuni poate apărea îngroșarea peretelui colic; prezența inflamației pericolice și
mezenterice pe o lungime mai mare de 10 cm și absența adenopatiilor pledează mai mult pentru diverticulită
acută; uneori (în 10-20% dintre cazuri) diagnosticul diferențial nu se poate face pe CT și se impune efectuarea
colonoscopiei după remiterea inflamației acute;
- apendicita acută: evoluează cu durere în fosa iliacă
dreaptă, anorexie, greață, vărsături și febră; durerea abdominală este localizată inițial periombilical și apoi se localizează în fosa iliacă dreaptă; CT abdominal poate face
diferențierea între apendicita acută și diverticulita acută;
- bolile inflamatorii intestinale: evoluează cu durere
abdominală și diaree, dar în tabloul clinic este mai pregnantă diareea; îngroșarea peretelui colonic la CT poate fi
prezentă atât în bolile inflamatorii, cât și în diverticulită,
însă prezența diverticulozei și a inflamației peridiverticulare sunt sugestive pentru diverticulită;
- colita infecțioasă: evoluează cu diaree ca simptom
dominant; pacienții pot descrie în antecedentele recente
călătorii sau utilizarea de antibiotice; coprocultura evidențiază germenul patogen implicat, iar la CT peretele
colic este îngroșat, dar nu apare inflamație peridiverticulară, ca în diverticulita acută;
- colita ischemică: la acești pacienți debutul este
acut, cu durere abdominală asociată cu hematochezie
(sau diaree sanguinolentă); de asemenea, există factori de
risc pentru colita ischemică (vârsta avansată, hemodializa, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, deshidratarea, excesul de laxative etc.); la examinarea CT, peretele
colonic este îngroșat la fel ca în diverticulită, dar este absentă inflamația pericolică;
- alte afecțiuni: chist ovarian torsionat, abces ovarian, sarcină extrauterină, cistită, litiază renoureterală
etc. (27).

DIAGNOSTICUL COMPLICAȚIILOR
Abcesul pericolic (peridiverticular) este cea mai
frecventă complicație a diverticulitei acute și apare
prin perforația diverticulară cu suprainfecția grăsimii
pericolice. Inițial se formează flegmonul pericolic, care
apoi se poate transforma în abces. Clinic, este prezentă
durerea abdominală intensă, febra (39-40°C), frisonul,
iar la palparea abdomenului există apărare musculară. Uneori se poate palpa în fosa iliacă stângă o masă
tumorală imobilă, imprecis delimitată, cu consistență
scăzută. Diagnosticul se confirmă prin examinări imagistice (CT, ecografie transabdominală). Sunt prezente leucocitoză cu neutrofilie, creșterea fibrinogenului,
proteinei C reactive și a calprotectinei fecale, creșterea
VSH-ului (27,28).
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Peritonita generalizată poate fi purulentă (prin
deschiderea unui abces în cavitatea peritoneală) sau fecaloidă (prin revărsarea conținutului colonic în cavitatea
peritoneală). Este cea mai gravă complicație și necesită
intervenție chirurgicală de urgență. Clinic este prezentă
durerea abdominală intensă, apărarea musculară generalizată, febra (39-40°C), tahicardia, șocul. Radiografia abdominală pe gol evidențiază pneumoperitoneu, iar probele de laborator sunt similare cu cele din abcesul pericolic.
Fistulele sunt reprezentate de apariția comunicării
lumenului colic cu un alt organ cavitar. Fistulele colo-vezicale se manifestă prin pneumaturie și fecalurie și sunt
mai frecvente la bărbați, iar fistulele colo-vaginale evoluează prin pasajul de materii fecale prin vagin. Diagnosticul sugerat de manifestările clinice se confirmă prin CT,
respectiv cistoscopie.
Obstrucția (ocluzia) este urmarea îngustării lumenului colonic prin inflamația pericolică sau printr-un
abces de mari dimensiuni (>3cm). În tabloul clinic este
prezent sindromul subocluziv (durere, constipație, borborisme, distensie abdominală). Imagistic apare distensia
intestinului cu prezența nivelelor hidroaerice.

TRATAMENT
Tratamentul diverticulitei acute se face individualizat, în funcție de severitatea procesului inflamator, de
prezența complicațiilor și a comorbidităților și de statusul
imunitar al pacientului.
Astfel, pacienții cu diverticulită acută necomplicată
(tablou clinic moderat, îngroșarea peretelui colic la CT ±
flegmon pericolic), cu stare generală bună, fără comorbidități și fără imunosupresie se pot trata în regim ambulatoriu (28,34). Se indică dieta lichidiană per os, fără
reziduuri vegetale și tratament antibiotic cu spectru larg,
per os.
Scheme terapeutice propuse:
– Ciprofloxacină 500 mg la 12ore + Metronidazol 500
mg la 8 ore;
– Levofloxacină 750 mg la zilnic + Metronidazol 500
mg la 8 ore;
– Trimethoprim-sulfamethoxazole (sulfamethoxazole
800 mg; trimethoprim 160 mg) 1 tb la 12 ore + Metronidazol 500 mg la 8 ore;
– Amoxicilină clavulanat (875 mg amoxicilină; 125 mg
acid clavulanic) 1 tb la 8 ore
– Moxifloxacin 400 mg zilnic (34).
Durata tratamentului antibiotic este de 7-10 zile. Pacientul se reevaluează la 48-72 ore după inițierea tratamentului și în funcție de această evaluare se decide continuarea tratamentului ambulatoriu sau internarea (28).
Există câteva situații în care se indică internarea chiar
dacă aspectul CT sugerează diverticulită acută necomplicată (34):
– vârsta peste 70 ani,
– asocierea comorbidităților severe,
– imunosupresia,
– durerea abdominală intensă,
– febra (39°C),
– leucocitoza semnificativă,
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– sepsisul,
– pacienții care nu răspund la tratamentul ambulatoriu sau care nu tolerează dieta lichidiană orală.
Pacienții cu diverticulită acută complicată (abces, perforație, fistulă, ocluzie) se tratează prin internarea pacientului. Se indică oprirea alimentației orale
și administrarea de lichide intravenos (reechilibrare
hidroelectrolitică și asigurarea suportului caloric). De
asemenea, se indică administrarea intravenoasă de antibiotice cu spectru larg (active pe germeni Gram-pozitivi
și Gram-negativi).
Tratament antibiotic intravenos se poate face cu un
singur antibiotic sau asociind două antibiotice:
un singur antibiotic:
– Ertapenem 1g iv/zi;
– Piperacillin-tazobactam 3,375g iv la 8 ore;
asociere de două antibiotice:
– Metronidazole 500 mg iv (sau per os) la 8 ore + unul
dintre următoarele:
– Cefazoline 1-2 g iv la 8 ore;
– Cefuroxime 1,5 g iv la 8 ore;
– Ceftriaxonă 2 g iv zilnic;
– Cefotaxime 2 g iv la 8 ore;
– Ciprofloxacină 400 mg iv la 12 ore sau 500 mg per os
la 12 ore.
Tratamentul abceselor pericolice sau mezenterice depinde de mărimea acestora: abcesele <3 cm răspund de
obicei la tratamentul antibiotic; abcesele >4cm necesită
asocierea tratamentului antibiotic cu drenaj percutan
ghidat ecografic sau CT (35). Tratamentul chirurgical (rezecția chirurgicală electivă) se indică la pacienții care nu
răspund la tratamentul antibiotic și la drenajul percutan
(28,34,36).
Perforațiile colonice cu peritonită generalizată se tratează prin intervenție chirurgicală de urgență și administrare de antibiotice intravenos. Tratamentul chirurgical
se face în doi timpi:
1) rezecția segmentului perforat, colostomă terminală
și închiderea ampulei rectale (operația Hartmann);
2) refacerea continuității digestive după rezoluția procesului inflamator (aproximativ la 3-6 luni de la prima intervenție) (36). În ultimii ani, chirurgia laparoscopică a
înlocuit chirurgia tradițională.
Tratamentul fistulei este chirurgical și constă în rezecția segmentului de colon afectat și anastomoză primară (28,36).
Majoritatea pacienților cu diverticulită acută evoluează fără complicații. Totuși, aproximativ 15% din cazuri
pot evolua cu complicații (abces, peritonită, fistula, ocluzie). După tratamentul conservator al primului atac de
diverticulită acută necomplicată, aproximativ 30% dintre
pacienți rămân asimptomatici, aproximativ 25-50% dintre aceștia dezvoltă episoade repetitive de diverticulită și
până la 20% din cazuri pot rămâne cu durere abdominală
cronică (27, 37).
Rata mortalității la pacienții cu diverticulită acută depinde de prezența complicațiilor și a comorbidităților. La
pacienții cu diverticulită acută necomplicată, tratamentul conservativ este eficient în 70-100% dintre cazuri, iar
mortalitatea este neglijabilă. La pacienții cu diverticulită

acută complicată care necesită intervenție chirurgicală,
rata mortalității este de 0,6-5% dintre cazuri (38). În cazul diverticulitei acute perforate cu peritonită fecaloidă
sau purulentă, mortalitatea poate ajunge până la 20%
dintre cazuri, dar această evoluție este rară în absența
peritonitei difuze, generalizate (39).

CONCLUZII
Boala diverticulară este frecventă la vârstnici, dar în
ultimii ani, incidența bolii diverticulare și a diverticulitei
acute a crescut la adultul tânăr în țările dezvoltate. Modificările cantitative sau calitative ale microbiomului par
să joace un rol important în etiopatogeneza bolii și a complicațiilor, dar sunt necesare studii ample pentru a defini clar rolul disbiozei în declanșarea și întreținerea bolii.
Diagnosticul diverticulitei acute necomplicate sau complicate se bazează pe tabloul clinic, prezența sindromului
inflamator și aspectele sugestive imagistice. Tratamentul diverticulitei se efectuează cu antibiotice cu spectru
larg, iar complicațiile diverticulitei acute necesită măsuri
minim invazive sau chirurgicale. n
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A

ntibioticele sau chimioterapicele antibacteriene
reprezintă unul dintre cele mai de succes tipuri de
terapii din istoria medicinei. Descoperirea acestei
clase de chimioterapice la începutul secolului al XX-lea a
reprezentat „piatra de temelie” în tratarea infecțiilor. Perioada de după 1945, când a început comercializarea penicilinei la scară industrială, este cunoscută și sub numele
de „epoca de aur a antibioticoterapiei”. Numele acestei
perioade subliniază importanța și impactul acestei clase
de medicamente în terapia pacienților, în reducerea morbidității și a mortalității (1).
Farmacologia antibioticelor include farmacocinetica și
farmacodinamia acestora. Proprietățile farmacocinetice
ale chimioterapicelor antibacteriene au la bază, în primul
rând, structura chimică. Pe baza acesteia sunt definite
biodisponibilitatea, timpul de înjumătățire, distribuția,
biotransformarea și eliminarea. Farmacodinamia face
referire la activitatea antimicrobiană a chimioterapicelor
asupra agenților infecțioși, la relația dintre concentrație
și efectul antibacterian (2).

ABSORBȚIA DIGESTIVĂ
Deși antibioticele se pot administra oral, parenteral
sau topic, tubul digestiv are un rol important în special
când substanțele medicamentoase sunt administrate pe
cale orală. Acest organ – tubul digestiv – poate reprezenta atât o zonă de interacțiune de ordin farmacocinetic
(ex. absorbție), cât și o zonă de acțiune, pentru exercitarea efectului terapeutic (ex. infecții digestive – diareea
călătorului). Pentru efectul la nivelul tubului digestiv
se preferă antibiotice cu absorbție redusă (rifaximină,
aztreonam), care realizează concentrații crescute la locul
infecției și care au efecte sistemice și toxicitate reduse (3).
Unele antibiotice (doxiciclină, fluoroquinolone, linezolid,
sulfametoxazol-trimetoprim) se absorb bine la nivel intestinal, având o biodisponibilitate crescută, iar altele
(penicilina G) au o biodisponibilitate redusă după administrarea orală, fiind inactivate de aciditatea gastrică.
Absorbția de la nivelul tubului digestiv diferă atât între clase, cât și între reprezentanții aceleiași clase. Chiar
dacă penicilina G are o biodisponibilitate redusă și nu se
administrează pe cale orală, penicilina V are o stabilitate
mai mare, o biodisponibilitate crescută și, prin urmare,
se administrează per os. Alături de peniciline, din aceeași
familie mare a beta-lactaminelor fac parte și cefalosporinele. Multe dintre acestea (cefaclor, cefalexin, ceftibuten) au biodisponibilitate crescută după administrarea

orală (4). Procesul de absorbție a antibioticelor are loc mai
ales la nivelul intestinului subțire și depinde de prezența/
absența alimentelor în acest segment, deci, depinde și de
timpul de golire al stomacului.
Printre cele mai utilizate antibiotice, atât în ambulatoriu cât și în spital, se află amoxicilina. Absorbția acesteia nu depinde de prezența/absența alimentelor, biodisponibilitatea ei fiind aceeași atât la administrarea înaintea
mesei, cât și după masă. În cazul infecțiilor cu germeni
care secretă beta-lactamaze, amoxicilina se asociază cu
acidul clavulanic și se recomandă a fi administrată în timpul mesei, întrucât biodisponibilitatea acidului clavulanic
crește în această situație (4,5).
De asemenea, este cunoscut faptul că forma farmaceutică influențează procesul de absorbție, formele farmaceutice
lichide având o absorbție mai rapidă comparativ cu formele
solide. Totuși, trebuie subliniat faptul că există diferențe și
între formele farmaceutice de același tip. Spre exemplu, azitromicina, un antibiotic din clasa macrolidelor, se găsește
condiționată atât sub formă de comprimate, cât și sub formă
de capsule (ca forme farmaceutice solide). S-a demonstrat
că alimentele reduc absorbția substanței din capsule, dar nu
și pe cea din comprimate (6). Penicilinele și cefalosporinele (beta-lactamine), din punct de vedere chimic, sunt acizi
slabi hidrofilici care la pH-ul intestinului au capacitatea de a
ioniza, iar absorbția lor după administrare orală ar trebui să
fie redusă. Totuși, studiile farmacocinetice au demonstrat
că antibioticele beta-lactamice sunt bine absorbite din intestin. Acest lucru poate fi explicat prin intervenția transportorului PEPT1 (peptide transporter 1), transportor intestinal, localizat în principal la nivelul membranei apicale
a celulelor epiteliale ale intestinului subțire. Antibioticele
beta-lactamice prezintă cel puțin o legătură peptidică și o
grupare carboxi terminală, cerință minimă pentru a putea
fi transportate de PEPT1. Astfel, acest transportor pare să
îndeplinească un rol esențial în absorbția unor antibiotice
betalactamice (7,8).
Absorbția și proprietățile farmacocinetice ale unor
antibiotice cu caracter hidrofil pot fi modificate dacă se
utilizează sub formă de promedicamente, cu lipofilie crescută și cu biodisponibilitate optimă după administrarea
orală. Sub formă de promedicamente se utilizează, spre
exemplu, cefuroxim axetil sau cefpodoxim proxetil (9).

METABOLIZAREA
Așa cum am amintit mai sus, farmacocinetica medicamentelor include și procesul de metabolizare/transformare.
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Chiar dacă este cunoscut faptul că sediul principal al metabolizării este ficatul, nu trebuie ignorată metabolizarea medicamentelor la nivelul altor organe. Spre exemplu,
enzime implicate în reacțiile de fază I (oxidare, reducere)
și fază II (conjugare) la nivel hepatic sunt exprimate și la
nivel intestinal: enzimele citocromului P450, esteraze,
acetil-transferaza, glutation S-transferaza etc.
O importanță deosebită în interacțiunile de ordin farmacocinetic o au enzimele CYP450. Distribuția acestor
enzime la nivelul intestinului nu este uniformă, crește de
la nivelul duodenului spre jejun, unde realizează o concentrație maximă, și apoi scade spre ileon (10). O importantă subfamilie a CYP450 este CYP3A4. Aceasta reprezintă
aproximativ 60% din totalul CYP450 de la nivel hepatic și
70% din totalul celei de la nivel intestinal. Metabolizarea
extensivă prin CYP3A4 la nivel intestinal contribuie la
reducerea biodisponibilității după administrarea orală a
unor medicamente (11). Efectul inhibitor sau inductor enzimatic asupra CYP450 al unor medicamente determină
interacțiuni semnificative de ordin farmacocinetic.
Din clasa macrolidelor, claritromicina este un potent
inhibitor enzimatic pentru CYP3A atât la nivel hepatic,
cât și intestinal. Prin urmare, claritromicina poate determina interacțiuni semnificative crescând toxicitatea
unor substanțe administrate concomitent și metabolizate
prin același sistem enzimatic. Într-un studiu efectuat de
Quinney și colab. pe voluntari sănătoși, s-a observat că
activitatea CYP3A de la nivel intestinal se reduce cu 64%
după administrarea unei singure doze de claritromicină,
în timp ce activitatea CYP3A de la nivel hepatic nu pare
să fie influențată.
Dar, după administrarea de doze repetate de macrolid,
activitatea CYP3A de la nivel hepatic s-a redus considerabil, iar cea de la nivel intestinal nu s-a mai modificat
semnificativ. Deci, activitatea CYP3A de la nivel hepatic
este influențată mai târziu comparativ cu activitatea celei
de la nivel intestinal (12). Influențarea sistemului enzimatic CYP450 de către chimioterapicele antibacteriene
nu depinde de spectrul antibacterian al acestora (larg sau
îngust). Spre exemplu, dicloxacilina, o penicilină cu spectru îngust, are efect inductor enzimatic asupra CYP3A4
și CYP2C. De aceea, se recomandă precauție la asocierea
cu substanțe cu indice terapeutic mic metabolizate prin
CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 (13).
Înțelegerea farmacocineticii antibioticelor este esențială pentru alegerea terapiei optime cu substanțe din
această clasă atât în infecțiile localizate la nivelul tractului digestiv (stomac, intestin subțire, intestin gros), cât și
în infecții situate la alte niveluri (tract respirator, urinar,
sistem nervos central, piele etc.).

ANTIBIOTERAPIA ÎN INFECȚIA CU H. PYLORI
Una dintre afecțiunile cel mai frecvent întâlnite la nivelul tractului digestiv pentru care se utilizează antibiotice este infecția cu Helicobacter pylori (H. pylori). Infecția
cu acest agent atinge 50% în populația generală, chiar
80% în țările dezvoltate, și este asociată atât cu afecțiuni
digestive (gastrită cronică, ulcer peptic, adenocarcinom
gastric), cât și extradigestive (purpură trombocitopenică
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idiopatică, deficit de vitamină B12 etc.). Eradicarea acestui agent patogen aduce beneficii în managementul tulburărilor asociate.
Există mai multe scheme terapeutice cu efecte pozitive în eradicarea H. pylori: tripla terapie (inhibitor de pompă de protoni – IPP, amoxicilină, claritromicină/metronidazol); cvadrupla terapie (IPP, tetraciclină, metronidazol,
bismut); terapia cvadruplă fără bismut (IPP, claritromicină, amoxicilină, metronidazol); terapia secvențială (5 zile
amoxicilină și IPP și apoi 5 zile claritromicină, amoxicilină și IPP); terapia hibrid (7 zile IPP și amoxicilină apoi 7
zile terapia cvadruplă cu IPP, amoxicilină, claritromicină,
metronidazol); terapia cu levofloxacină.
Alegerea schemei de eradicare a H. pylori depinde de
rezistența la antibioticele utilizate în regiunea respectivă. Spre exemplu, tripla terapie rămâne schema standard
de tratament în zonele cu rezistență scăzută la claritromicină. Pentru îmbunătățirea acestor regimuri terapeutice în ceea ce privește rata de eradicare, incidența apariției efectelor adverse sau chiar ameliorarea complianței,
s-a studiat asocierea probioticelor la schemele standard
amintite anterior.
O metaanaliză efectuată recent pe 40 de studii (8.924
pacienți) a arătat o creștere semnificativă a ratei de eradicare a H. pylori și o reducere a incidenței reacțiilor adverse în grupul tratat cu probiotice comparativ cu grupul
control. Cele mai studiate probiotice au fost Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium lactis,
Enterococus faecium și Sacharomices boulardi (14–16).

SIBO
O altă indicație a antibioticelor este reprezentată de
suprapopularea bacteriană a intestinului subțire (SIBO –
small intestinal bacterial overgrowth). Această afecțiune
se caracterizează prin creșterea numărului și diversității
bacteriene la nivelul intestinului subțire și are ca manifestări principale diareea, durerile abdominale, balonarea și flatulența. Printre cauzele SIBO se numără: hipo/
aclorhidria gastrică ce poate să apară fie în contextul utilizării îndelungate a IPP, fie ca urmare a unei gastrite cronice atrofice; diverticuloza intestinului subțire; enterita
postradioterapie; boala Crohn; pancreatita cronică etc.
Terapia SIBO se adresează în primul rând tratării cauzei. Totuși, deseori, pacienții necesită și tratament antibiotic. Ideal, acest tratament ar trebui să vizeze, selectiv,
doar tulpinile bacteriene care cauzează SIBO, scopul nefiind acela de eradicare a florei bacteriene, ci de reducere a
suprapopulării. Antibioticele/combinațiile de antibiotice
care se utilizează cu succes în SIBO sunt: rifaximina, ciprofloxacina, norfloxacina, amoxicilina+acid clavulanic,
metronidazol+cefalexin, metronidazol+ sulfametoxazol-trimetoprim, doxiciclină, neomicină (17,18).
Deseori, simptomatologia SIBO nu poate fi diferențiată sau este greu de diferențiat de cea a unui sindrom de
intestin iritabil (SII), o boală funcțională cu impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Se cunoaște
faptul că antibioticele ar trebui utilizate doar în cazurile
în care există dovada clară a unei patologii infecțioase.
Din acest punct de vedere, utilizarea antibioticelor în
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SII este oarecum „exagerată”, întrucât acestea se administrează empiric, pentru ameliorarea simptomatologiei,
fără dovada clară a existenței unei disbioze.
Totuși, utilizarea antibioticelor în SII are la bază două
ipoteze: 1) o parte din pacienții cu SII au și un test pozitiv
pentru SIBO și 2) microbiota intestinală joacă un rol important în fiziopatologia SII. S-a demonstrat că la acești
pacienți crește raportul Firmicutes/Bacteroidetes, scade
densitatea de Lactobacilli și Bifidobacteria și crește cea a
speciilor de Streptococci și Ruminococcus.
De departe, cel mai utilizat antibiotic în SII este rifaximina. Aceasta pare să fie eficientă atât la pacienții naivi, cât și la cei care prezintă recăderi (19). Studii efectuate
in vitro au arătat că rifaximina inhibă creșterea Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus,
Klebsiella, Enterobacterium, crește abundența speciilor de
Lactobacili și o reduce pe cea de Bacillus filiformis. Astfel,
se presupune că rifaximina inhibă creșterea unor bacterii
patogene, fără a avea un impact semnificativ asupra compoziției normale a microbiotei (20). Totuși, pentru susținerea acestei ipoteze sunt necesare și studii in vivo.

ANTIBIOTERAPIA ÎN CIROZA HEPATICĂ
Antibioticele mai sunt utilizate în tratamentul sau
profilaxia infecțiilor bacteriene la pacienții cu ciroză hepatică. La acești pacienți infecțiile bacteriene reprezintă aproximativ 30% din cazurile de decompensare acută
și spitalizare. Cea mai frecventă infecție este peritonita bacteriană spontană (PBS), iar agenții bacterieni cel
mai frecvent implicați în apariția acestei infecții sunt
Escherichia coli și Klebsiella spp. (bacterii Gram negative) și respectiv Streptococcus spp., Enterococcus spp. și
Staphylococcus spp. (bacterii Gram pozitive).
La pacienții cu ciroză hepatică, modificările care
au loc la nivelul florei microbiene intestinale, alterarea permeabilității intestinale, translocarea bacteriană și afectarea sistemului imun reprezintă fundamentul în apariția PBS (21,22). În tratamentul PBS
se recomandă cefalosporine (cefotaxim, ceftriaxon),
carbapenemi în monoterapie sau în asociere cu daptomicină, vancomicină sau linezolid, chinolone (norfloxacină, ciprofloxacină). În literatură se precizează
că aproximativ 70% dintre bacteriile izolate la pacienții cu PBS sunt rezistente la chinolone. Noile asocieri
ceftolozan-tazobactam și ceftazidim-avibactam, cu
spectru extins și asupra speciilor rezistente la carbapenemi, respectiv asupra unor specii de bacterii
Gram-negative secretoare de beta-lactamaze, par să fie
alternative eficiente la terapiile deja existente (22).
O altă complicație severă întâlnită la pacienții cu ciroză hepatică este encefalopatia hepatică (EH). În EH apare
creșterea permeabilității intestinale, a endotoxemiei și a
altor metaboliți toxici de la nivel intestinal. Este caracteristică creșterea nivelului de amoniac în circulația sistemică, cu consecințe asupra funcției sistemului nervos
central. EH reprezintă o afecțiune non-infecțioasă pentru
care terapia antibiotică reprezintă o opțiune fezabilă. Cel
mai utilizat antibiotic în prevenirea/tratarea EH este rifaximina. Aceasta reduce o parte din speciile bacteriene

producătoare de amoniac, spre exemplu Clostridium și
Streptococcus (23).

CONSECINȚELE ANTIBIOTERAPIEI ASUPRA
TUBULUI DIGESTIV
Rolul antibioticelor și impactul pozitiv al acestora
este unanim recunoscut și acceptat. Dar, ca orice clasă
de substanțe farmacologice, clasa chimioterapicelor antibacteriene nu este lipsită de efecte adverse, atât imediate, cât și pe termen lung (rezistența bacteriană). Printre
consecințele nedorite ale utilizării antibioticelor, mai ales
a celor cu spectru larg de acțiune (clindamicină, cefalosporine, peniciline, fluoroquinolone), se numără și infecția
cu Clostridium difficile. Această infecție la nivelul tubului digestiv are un impact negativ asupra morbidității,
mortalității și asupra costurilor din sistemul de sănătate.
Infecția cu Clostridium difficile apare ca urmare a perturbării ecosistemului de la nivel intestinal. Aspectul clinic
al acesteia variază de la o boală ușoară și autolimitată la
colită pseudomembranoasă severă, megacolon toxic sau
sepsis, manifestări amenințătoare de viață (24).
Tractul digestiv reprezintă organul cel mai susceptibil la administrarea orală a antibioticelor, acestea neprezentând selectivitate absolută pentru bacteriile patogene
din organism, având un impact negativ în special asupra
microbiotei intestinale, consecința primară fiind apariția
disbiozei (25). Impactul antibioticelor asupra microbiotei
intestinale depinde de doza utilizată, durata terapiei, clasa
din care face parte, susceptibilitatea genetică, etc.
Consecința administrării antibioticelor asupra tractului gastrointestinal înseamnă mult mai mult decât o
simplă afectare a abundenței și diversității microorganismelor de la nivel intestinal. Intestinul îndeplinește
și funcția de barieră fizică (prin celulele epiteliale strâns
legate între ele prin joncțiuni), secretorie (prin secreția
de mucus și peptide antimicrobiene) și imunologică (prin
celule imune și produși care influențează imunitatea). Integritatea acestor funcții intestinale contribuie la menținerea homeostaziei organismului, împiedicând trecerea
xenobioticelor din lumenul gastrointestinal. Astfel, utilizarea antibioticelor are repercusiuni atât asupra florei
bacteriene, cât și asupra acestor funcții de barieră ale
intestinului (26).
Un grup de compuși care au rol în modularea activității barierei intestinale sunt acizii grași cu lanț scurt
(SCFA – short-chain fatty acids): butirat, acetat și propionat. Microbiota intestinală are un rol important în
formarea acestora. SCFA reprezintă importante surse de
energie pentru microbiotă, dar și pentru celulele epiteliale intestinale, contribuind la: menținerea integrității epiteliului intestinal, creșterea producției de mucus, modularea motilității intestinale, reducerea activității NF-kB și
modularea expresiei unor citokine pro-inflamatorii cum
ar fi TNF-α, IL-12, IL-6 (27). Perturbările în compoziția
microbiotei au fost corelate nu doar cu apariția unor tulburări la nivel digestiv, ci și cu tulburări metabolice (diabet zaharat, sindrom metabolic), cardiovasculare (ateroscleroză, hipertensiune arterială), autoimune (artrită
reumatoidă) (28).
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Antibioticele rămân principala „armă” împotriva infecțiilor bacteriene, infecții cu potențial fatal în multe cazuri, prevenind milioane de decese în fiecare an. Totuși,
pentru a menține beneficiile acestei terapii, este necesară
utilizarea rațională, doar în condiții în care beneficiile
depășesc riscurile, deoarece suntem amenințați de răspândirea agenților microbieni rezistenți la antibioticele
existente. Rezistența la chimioterapicele antibacteriene
ar putea fi ameliorată prin programe de „antimicrobial
stewardship”. Acestea includ totalitatea intervențiilor
special concepute pentru a îmbunătăți și a evalua utilizarea agenților antimicrobieni, prin promovarea selecției
adecvate a regimului terapeutic – medicament, doză, durata tratamentului, cale de administrare. n
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Ce antibiotice administrăm pentru
infecțiile intestinale bacteriene?
Dan L. Dumitrașcu
Clinica Medicală 2, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

I

nfecțiile intestinale se numesc enterite. Enteritele
sunt de obicei asociate cu infecții ale altor organe:
gastroenterite, enterocolite, gastroenterocolite. Ele
pot fi acute sau cronice. Cele acute pot fi recidivante. Infecțiile intestinale au etiologie bacteriană, virală, fungică
sau protozoarică. Infecțiile intestinale bacteriene se tratează cu antibiotice.
Enteritele acute banale sunt autolimitante și de aceea
nu este necesară identificarea germenului patogen, nici
intervenție farmacologică. Aceasta se impune în caz de
evoluție severă sau prelungită sau dacă există un context
clinic sau epidemiologic care să sugereze că enterita nu
este virală sau că este produsă de un agent care necesită
totdeauna tratament antibiotic, precum agentul holerei,
al dizenteriei. Agenții care produc enterite bacteriene
sunt prezentați în tabelul 1.

Tabelul 1. Cei mai
frecvenți microbi
cauzatori de infecții
intestinale
Salmonella

Tabelul 2.
Etiologia enteritelor
Infecțioase: bacteriene,
virale, fungice,
protozoarice

Escherichia coli

Actinice

Staphylococcus aureus

Iatrogene

Campylobacter jejuni

Etanolice

Shigella
Yersinia enterocolitica
Bacillus spp.

Ischemice

Facem coprocultură? De cele mai multe ori, indicația
de coprocultură este superfluă, de aceea nu ar trebui indicată de rutină. Atât timp cât pacientul nu vine dintr-o
țară tropicală sau nu este suspectată Shigeloza sau holera ori infecția cu Clostridoides difficile, nu este nevoie de
coprocultură, deoarece agentul etiologic este aproape întotdeauna o tulpină sau specie de Enterobacteriaceae sau
alt agent care cedează la antibioticele cu spectru general
destinate infecțiilor intestinale.
Antibioticele se administrează însă dacă tabloul clinic
este sever, cu aspect toxic, sau dacă diareea persistă mai
mult de 24 de ore. Există și antibiotice cu acțiune locală
intestinală, precum rifaximina. Rifaximina este indicată
și în diareea cronică, chiar dacă aceasta nu este de origine
infecțioasă, ci funcțională, deoarece ameliorează simptomele diareii cronice. În afară de rifaximină, celelalte
antibiotice administrate se absorb, deci trebuie atenție la
interacțiuni medicamentoase și la efecte adverse.

Rifaximina

Rifaximina este antibioticul de elecție pentru tratamentul infecțiilor intestinale (1). Administrat inițial în
diareea călătorului, medicamentul a câștigat un loc bine
documentat științific și în tratamentul diareii funcționale, respectiv a sindromului de intestin iritabil cu formă diareică. Formula chimică a rifaximinei este redată
în figura 1.

Inflamatorii

Enterocolitele infecțioase, și în special cele bacteriene, trebuie diferențiate de alte cauze de enterite
neinfecțioase. Acestea sunt prezentate în tabelul 2.

ANTIBIOTICELE INTESTINALE
Există mai multe antibiotice larg folosite pentru infecțiile intestinale. Din păcate, multe dintre ele se consumă
prin automedicație. Acest comportament al pacienților
trebuie descurajat de către personalul medical, deoarece
conduce la selectarea de tulpini rezistente și de multe ori
autoadministrarea de medicamente se face nu doar empiric, ci de-a dreptul neștiințific.
Indicația de antibioterapie trebuie să fie luată de
un medic: specialist gastroenterolog, internist, infecționist sau generalist. Nu orice diaree acută este
bacteriană, majoritatea sunt autolimitante, de aceea nu
trebuie administrate antibiotice la primul scaun diareic
cu crampe.

Fig. 1. Formula chimică a rifaximinei

Pe lângă acțiunea antidiareică și de dezinfectant intestinal, rifaximina este utilă și în encefalopatia hepatică.
Este activă ca antibiotic contra unei game largi de bacterii, inclusiv cele cunoscute ca producătoare de amoniac.
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Totodată, medicamentul nu produce rezistență. Se poate
administra și pacienților cu tuberculoză. În plus, au fost
publicate materiale despre efectele benefice ale rifaximinei într-un model experimental de colită.
Deși rifaximina este slab absorbită din tractul gastrointestinal, se observă că doza zilnică maximă recomandată este mai mare (1.100 mg) decât cea propusă anterior
(600 mg) (2). În țara noastră există tablete de 200 mg, pe
când în Statele Unite acestea sunt de 550 mg. Totuși, datele nonclinice și datele clinice disponibile/prezentate în
sprijinul acestei aplicații nu indică o probabilitate crescută de a interacționa cu ținte farmacologice secundare sau
o creștere a incidenței evenimentelor adverse. Studiile de
farmacologie a siguranței par a fi adecvate pentru a susține doza maximă propusă de 1.100 mg pe zi, pe baza dozei
echivalente umane (dar nu pe baza expunerilor sistemice).
Farmacocinetica rifaximinei este de asemenea studiată intensiv (3). Datele furnizate sugerează că, după administrarea orală, rifaximina este slab absorbită din tractul
gastrointestinal la animale și la om. La șobolan, antibioticul este limitat la tractul gastrointestinal cu cantități
mici în ficat la 24 de ore după administrarea dozei, ceea ce
susține utilizarea acestuia în tratamentul pacienților cu
diaree și encefalopatie hepatică.
Transferul placentar de rifaximină a fost demonstrat
la iepuroaica gravidă; cu toate acestea, expunerea efectivă la făt a fost considerată a fi minimă. Nu se știe dacă
rifaximina sau metaboliții săi sunt transferați în laptele
matern.
Proporția mică de rifaximină absorbită după administrarea orală este metabolizată în principal de CYP3A4, iar
metabolitul predominant a fost identificat ca 25-desacetil
rifaximină (care este mai puțin activ din punct de vedere
farmacologic decât rifaximina). La animale și la om, calea
predominantă de excreție este prin fecale (3).
S-a demonstrat, de asemenea, că potențialul interacțiunilor farmacocinetice cu medicamentele administrate
concomitent este scăzut.
Referitor la toxicitate, dozele maxime neletale la șoareci și șobolani sunt de cel puțin 17 ori și de 35 de ori mai
mari decât doza maximă echivalentă umană propusă de
rifaximină, iar marjele de siguranță observate sunt considerate acceptabile. Seria de studii cu doze repetate timp
de până la 26 de săptămâni la șobolan și până la 39 de
săptămâni la câine susțin durata clinică propusă. În perioada de 26 de săptămâni de desfășurare a studiului au fost
observate modificări ale enzimelor alcaline de fosfatază și
alanin-amino-transferază la șobolan și în absența modificărilor histologice. Creșterea enzimelor hepatice a fost
observată la doze ≥150 mg/kg/zi, unde expunerile sistemice observate au fost mai mici decât cele propuse clinic.
Prin urmare, datele neclinice disponibile nu pot exclude
definitiv posibilitatea unei astfel de toxicități (3).
Studiile in vitro și in vivo demonstrează că rifaximina nu este genotoxică. În plus, rezultatele studiilor de
carcinogenitate de 26 de săptămâni și, respectiv, de 104
săptămâni la șoareci și șobolani sugerează că potențialul
rifaximinei de a fi cancerigen este scăzut. Recomandăm
administrarea de rifaximină 3x2x200 mg/zi timp de 14
zile. În caz de recidivă, curele se pot repeta.
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Vancomicina
Este folosită în infecția cu Clostridioides difficile, motiv
pentru care a fost prezentată la capitolul respectiv.

Furazolidon

Este un chimioterapeutic clasic, la care pacienții recurg de obicei prin automedicație, fiind un OTC (over the
counter – se vinde fără rețetă). Totuși, este necesar un control medical dacă diareea acută nu dispare în 72 de ore. De
asemenea, trebuie consultat medicul dacă apar reacții adverse, mai ales dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine
gravă. Furazolidon este un medicament antidiareic cu acțiune bactericidă (omoară bacteriile). Este utilizat pentru
tratamentul infecțiilor intestinale determinate de unele
bacterii (enterite, enterocolite infecțioase și toxiinfecții
alimentare produse de germeni sensibili la furazolidonă,
dizenterii bacilare, lambliază) și al holerei. Furazolidon a
fost testat și este indicat doar pentru tratamentul adulților. Este condiționat în comprimate de 100 mg, iar doza pe
zi este de 400-600 mg timp de 5-7 zile (4).

Mexaform

Este un alt dezinfectant intestinal tradițional. Pacienții pot lua 3 tablete pe zi, până la 3-4 săptămâni.

PROBIOTICELE
Probioticele se asociază sau se administrează după
antibiotice. Ele refac eubioza după ce acțiunea antibioticelor intestinale a încetat. Despre prebiotice și probiotice,
mai mult, în capitolele dedicate lor (5-7).

CLORCHINALDOL
Vândut în România ca Saprosan, este un alt medicament utilizat de urgență, spontan, de pacienți pentru
diareile acute. Devine contraindicată perseverarea în
administrarea lui, dacă simptomele nu se ameliorează. n
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C

olonizarea tractului gastrointestinal de numeroase
microorganisme are rolul de a facilita maturarea
epiteliului colonic, având astfel aport la procesul de
digestie și absorbție (1). Ecosistemul complex al microbiotei de la nivelul tractului gastointestinal este dominat
de bacterii, însă cuprinde și o serie de specii fungice și
virusuri (2). În consecință, strategiile pentru modularea
terapeutică a microbiotei intestinale pot contribui la managementul diferitelor patologii în cadrul cărora disbioza
este incriminată. Dintre acestea, transplantul de microbiotă fecală (TMF) este extrem de promițător prin potențialul terapeutic pe care îl poartă asupra tratamentului unor
boli infecțioase, dar și non-infecțioase, prin modificările
complexe pe care le induce, standardizarea procedurii fiind un element-cheie, contribuind la impactul terapeutic
și la profilul de siguranță.
În prezent, TMF are ca indicație principală tratamentul infecției cu Clostridioides difficile (C. difficile) recurentă
sau refractară. În ultimii ani, infecția cu C. difficile (CDI)
a înregistrat o creștere alarmantă atât în ceea ce privește prevalența, cât și incidența. Aceste date sunt valabile
inclusiv pentru ribotipul PCR 027, asociat cu un prognostic negativ și o evoluție imprevizibilă (3). În România, ribotipul 027 are o prevelanță crescută comparativ cu alte
state din Europa (4), fapt confirmat și de un studiu recent
efectuat în centre terțiare din șase orașe din diferite zone
ale României. În acest studiu s-a identificat o prevalență
medie a CDI de 5,2 cazuri la 10.000 de pacienți-zile, cu o
frecvență mare a ribotipului 027 (5).
Având în vedere aceste date epidemiologice, este important ca opțiunile terapeutice să fie completate cu TMF,

în contextul în care 15,2% dintre pacienți suferă de recurență în decurs de 8 săptămâni de la episodul inițial de
CDI, în timp ce pentru pacienții cu recidive anterioare,
riscul crește până la 40,6% (5,6). Mai mult, CDI este asociat cu costuri de spitalizare ridicate, în special în cazurile
recurente .
În acest context, utilizarea microbiotei fecale obținute
de la indivizi sănătoși s-a dovedit a reprezenta o opțiune
eficientă de tratament pentru CDI recurentă și refractară.

PROCEDURA DE TRANSPLANT
DE MICROBIOTĂ FECALĂ
1. Selecția donatorului
Esențială pentru reușita procedurii de TMF este selecția judicioasă a donatorului. Aceasta este esențială pentru a preveni transmiterea unor agenți microbiologici, în
acest sens fiind emise avertizări ale Food and Drug Administration privind situații în care screeningul microbiologic nu a fost unul corespunzător și a condus la periclitarea siguranței pacientului și a rezultatului procedurii
(6). În consecință, un screening complet al donatorului
trebuie să includă o evaluare a parametrilor biologici generali, dar și o serie extinsă de teste pentru excluderea
unor agenți patogeni virali, bacterieni, fungici și parazitari (Tabel 1). De asemenea, este importantă excluderea
unor afecțiuni autoimune, a patologiei tumorale, a unor
patologii metabolice, precum diabetul zaharat, dar și a
potențialilor donatori cu status supraponderal sau obez,
mai ales ținând cont de prezența unor evidențe privind
legătura dintre disbioza intestinală și obezitate (7).

Tabel 1. Teste recomandate pentru screening-ul donatorului pentru TMF
Teste serologice
► IgM anti-VHA
► AgHBs și Ac anti-HBc
► Ac anti-VHC
► Ac anti-VHE total
► Ac anti-HIV-1 și HIV-2
► Ac anti-HTLV-1 și HTLV-2
►Ac Treponema pallidum (TPHA, VDRL)
► IgM și IgG anti vir usul Epstein–Barr
► IgM și IgG anti vir usul Cytomegalic
Screening metabolic general
► hemoleucogramă completă
► creatinină și electroliți
► teste funcționale hepatice (TGP, TGO, GGT,
fosfataza alcalină, bilir ubina totală și directă,
albumină)
►glicemie, colesterol total, HDL-colesterol,
LDL-colesterol, trigliceride
► proteina C reactivă

Teste din materiile fecale
► PCR Clostridioides diff icile
► coprocultură standard pentr u Salmonella, Yersinia,
Shigella
► PCR Campylobacter jejuni
► PCR Escherichia coli producătoare de Shiga toxină
► Evidențierea bacteriilor multirezistente: Enterobacteriaceae producătoare de carbapenemază, bacterii producătoare de ESBL, enterococi rezistenți la vancomicină,
S. aureus rezistent la meticilină
►Examen coproparazitologic, inclusiv pentr u evaluarea
Microsporidia
► Frotiu colorație rapidă pentr u Cyclospora și Isospora
► Antigen fecal Cryptosporidium și Giardia
► Antigen fecal Helicobacter pylori
► Antigen rotavir us și Norovir us
► PCR SARS-CoV-2 – când va fi disponibilă și evaluarea din materiile fecale

Alte teste
► PCR SARSCoV-2 teste la
interval de 48 de
ore
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Transplantul de microbiotă fecală a fost inițial considerat ca având eficiență superioară când materialul
provenea de la un donator înrudit, însă studii ulterioare au demonstrat eficiența procedurii utilizând material
de la donatori neînrudiți. Practica utilizării transferului
de materii fecale de la donator neînrudit a căpătat o mai
largă răspândire odată cu dezvoltarea băncilor pentru
stocarea materialului de transfer fecal (8). Mai mult decât
atât, trialurile clinice randomizate evaluând procedura de
transfer de la donator înrudit față de donator neînrudit
nu au evidențiat diferențe semnificative statistic privind
eficiența procedurii în funcție de această caracteristică a
donatorului (9–14).
Totodată, pentru a asigura un profil de siguranță a
procesului de donare, întreg procesul de screening al donatorului trebuie repetat la 3 luni sau chiar mai devreme
în diverse contexte ce impun un risc infecțios crescut (de
exemplu, călătorie în țări cu risc crescut pentru afecțiuni
de etiologie infecțioasă a tractului digestiv, contact sau
istoric de COVID-19) (15).

2. Prepararea materialului pentru transfer

După evaluarea completă a donatorului și excluderea
infecțiilor cu potențial transmisibil, acesta va recolta proba de materii fecale la spital sau la domiciliu, cu mențiunea faptului că proba trebuie procesată în maximum o
oră de la donare. Materiile fecale nu trebuie să fie contaminate cu urină și sunt colectate într-un recipient de
unică folosință care se poate închide ermetic. Procesarea
materiilor fecale pentru TMF se efectuează într-o cameră
dedicată, care trebuie să conțină o hotă de biosiguranță
pentru a evita riscul de contaminare și pentru a asigura protecția personalului. Toate etapele de procesare se
efectuează la temperatura camerei.
Prepararea materiilor fecale de la donator se realizează
astfel: în 200 ml de soluție (apă sau NaCI 0,9%) se adaugă
50 g de materii fecale și se omogenizează cu ajutorul unui
mixer special până se obține o suspensie lichidă. Amestecul va fi lăsat timp de 5 minute și apoi filtrat. Filtrarea materiilor fecale se poate realiza cu ajutorul unor dispozitive
special concepute pentru TMF. Filtratul obținut va fi congelat la -80°C și depozitat pe termen lung. În momentul
congelării se adaugă glicerină sau glicerol (concentrație
finală, 10%), pentru a crește viabilitatea microbiotei (15).
Probele de materii fecale se depozitează într-o bancă de
materii fecale, fiind dezghețate în momentul infuziei.
Este esențial să se asigure o etichetare riguroasă a
probelor pentru TMF. La fiecare donare, câte două probe
de materii fecale vor fi stocate la -80°C în vederea analizării corecte, dacă ulterior se înregistrează efecte adverse
la primitor.
Cele mai frecvente efecte adverse sunt urmarea
transferului accidental de agenți patogeni în timpul
TMF, inclusiv riscul de transmitere a SARS-CoV-2.
Acest fapt implică instituirea unei perioade de carantină între procesarea materiilor fecale și utilizarea lor în
TMF. Carantinarea produsului de materii fecale este posibilă doar în cazul utilizării TMF cu materii fecale congelate stocate într-o bancă de materii fecale. Prin urmare, nu se recomandă TMF cu materii fecale proaspăt
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recoltate de la donator, chiar dacă acesta a fost evaluat
corect și complet anterior donării. Pe scurt, utilizarea
microbiotei înghețate este logistic mai puțin greoaie și
este recomandabilă și din punct de vedere al siguranței
pacienților, în special în contextul actual al pandemiei
COVID-19.
Principalul avantaj al microbiomului înghețat este
disponibilitatea sa imediată, ori de câte ori este nevoie, excluzând o evaluare complexă a donatorului,
care consumă mult timp. Evaluarea donatorului se
face în momentul recoltării probei de materii fecale,
iar compoziția microbiotei și viabilitatea ei vor rămâne neschimbate, chiar și după șase luni de depozitare la
-80°C (12).

3. Calea de administrare

Administrarea produsului biologic decongelat poate
fi efectuată prin sondă nazo-gastrică sau nazo-enterală, prin endoscopie digestivă superioară, colonoscopie,
sigmoidoscopie flexibilă, clismă sau capsule. Deși există
dovezi recente că administrarea TMF utilizând sonda nazo-gastrică este sigură și eficientă, McCune VL și colab.
(16) au subliniat faptul că administrarea prin colonoscopie este mai eficientă. Cu toate acestea, trebuie remarcat
faptul că rata superioară de succes la administrarea TMF
prin colonoscopie depinde și de livrarea materiilor fecale
procesate din cecum. Acest lucru poate dificil de realizat
la pacienții cu colită severă, la care colonoscopia trebuie
efectuată cu precauție, pentru a minimiza riscul de perforație, motiv pentru care calea de administrare prin endoscopie digestivă superioară este de preferat în aceste
cazuri.
În contextul pandemic actual se recomandă ca toți
pacienții și personalul medical să poarte în permanență măști chirurgicale. TMF implică proceduri invazive,
inclusiv inserarea sondei nazo-gastrice, endoscopia digestivă superioară sau colonoscopia, motiv pentru care
este obligatorie purtarea măștilor N95, a vizierelor și
a echipamentului de protecție complet de către orice
membru al echipei medicale.
Pentru eficiența tratamentului trebuie efectuate cel
puțin două administrări la pacienții cu CDI recurentă
care prezintă semne de diaree persistentă fără răspuns la
48 de ore de la prima administrare a TMF. În ciuda faptului că s-au identificat factori independenți care pot prezice eșecul tratamentului după administrare unică (pregătire slabă a intestinului, prezența pseudomembranelor și
a infecției severe), în prezent nu există criterii validate
care să ghideze clar decizia cu privire la numărul de infuzii (17), deși majoritatea studiilor au confirmat faptul că
mai mult de o infuzie trebuie administrată pacienților cu
CDI recurent.

4. Pregătirea primitorului pentru TMF

Pregătirea intestinului este utilizată pentru a elimina antibioticele reziduale care ar putea afecta viabilitatea microorganismelor transplantate și, de asemenea, pentru a elimina sporii C. difficile reziduali și
formele vegetative (18). Astfel, eficacitatea TMF poate
depinde de tehnica utilizată pentru pregătirea colonului
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înainte de administrarea TMF (19). Pregătirea cu preparate de polietilen glicol este recomandată, având rezultate foarte bune, mai ales înainte de administrarea
TMF prin colonoscopie, uneori fiind indicate și înainte de administrarea TMF prin endoscopie digestivă
superioară (18,19).
De asemenea, au fost obținute rezultate bune la pacienții la care s-au oprit antibioticele sau probioticele cu 48
de ore înainte de procedură, care au urmat o dietă lichidă
cu o zi înainte de TMF și au primit citrat de magneziu cu o
noapte anterior procedurii (20). Deoarece pacienții cu boli
inflamatorii intestinale reprezintă o categorie specială de
pacienți, atunci când se discută despre pregătirea intestinului este important să se utilizeze preparate cu volum
redus, deoarece sunt mai bine tolerate (21), diminuând
riscul de complicații.
Administrarea de inhibitori de pompă de protoni
(IPP) înaintea TMF este indicată atunci când se utilizează endoscopia digestivă superioară sau sonda nazo-gastrică drept cale de administrare a TMF (22).
Inhibarea acidității gastrice scade efectul negativ al
mediului acid asupra viabilității microbiotei. Cu toate
acestea, având în vedere riscul IPP de a întreține CDI
sau de a crește predispoziția spre forme recurente, protocoalele și ghidurile recente nu indică utilizarea IPP
de rutină la pacienții cu TMF. Mai mult decât atât, un
studiu multicentric, incluzând pacienții care au primit TMF pentru CDI recurent sau refractar în Germania, nu a identificat niciun impact al utilizării IPP
sau a agenților antimotilitate asupra ratei de succes a
tratamentului (23).
Expunerea la antibiotice înainte și imediat după TMF
a fost identificată ca predictor al eșecului TMF, motiv
pentru care trebuie luată în considerare o perioadă de
eliminare a antibioticelor înainte de infuzia de materii
fecale (15).

INDICAȚII TERAPEUTICE ALE TMF
1. Indicații acoperite actualmente de ghidurile
societăților profesionale
Sunt disponibile numeroase evidențe privind eficacitatea și profilul de siguranță ale TMF pentru managementul infecției recurente cu C. difficile (9,12,24–27), dovezi
ce au permis formularea acestei indicații terapeutice în
cadrul ghidurilor societăților profesionale (28,29).
În ceea ce privește definirea infecției recurente cu C.
difficile, există o heterogenitate semnificativă a definițiilor, însă majoritatea acestora includ drept elemente fundamentale criteriile clinice, referitoare la apariția scaunelor de consistență redusă, minimum 3 în 24 de ore, cu
o durată a modificărilor tranzitului pentru cel puțin două
zile consecutiv. La aceste elemente clinice se adaugă referirea la antecedentele de CDI, cu reapariția tulburărilor de
tranzit în interval de 2-8 săptămâni de la primul episod
infecțios, conform celei mai recente definiții a Centrului
European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC)
European Surveillance of Clostridioides (Clostridium) difficile infections: surveillance protocol version 2.4. LU: Publications Office; 2019 (3).

Rezultate promițătoare sunt raportate și în ceea ce
privește TMF ca terapie de salvare în cazurile de infecție refractară cu C. difficile, utilizarea TMF pentru această
indicație contribuind la reducerea mortalității asociate
infecției severe cu C. difficile (30–32). Totuși, pentru a
menține un profil de siguranță optim al acestei opțiuni
terapeutice, ghidurile actuale recomandă stabilirea indicației pentru TMF în acest context, judecând individual
fiecare caz.

2. Alte indicații studiate pentru TMF

Microbiota este implicată într-o serie vastă de mecanisme pornind de la digestie – sinteza de enzime (glicozidază sau lipază) – și continuând cu modularea funcției metabolice (sinteza de vitamine B și K, aminoacizi, scăderea
sintezei de histamină și metabolizarea medicamentelor, a
hormonilor și a carcinogenilor), imunomodularea răspunsului la factori interni sau externi de agresiune (stimularea
colonocitelor pentru producerea de citokine și interferon,
a diferențierii limfocitelor T din plăcile Peyer și stimularea
fagocitozei) și creșterea protecției oferite de mucoasa intestinală prin secreția de substanțe antimicrobiale și bacteriostatice și degradarea toxinelor bacteriene (33).
Din aceste motive, studii recente au încercat să demonstreze faptul că manipularea microbiotei intestinale
poate reprezenta un tratament complex într-o varietate
mare de afecțiuni digestive sau extradigestive. Chiar dacă
indicația principală pentru TMF este colita cu C. difficile
recurentă/refractară, recent au fost publicate studii care
implică TMF în tratamentul sindromului metabolic, al
psoriazisului, bolilor inflamatorii intestinale, a bolii Parkinson, scleroză multiplă, boală Alzheimer (34), anorexie
nervoasă sau obezitate (35).
TMF în alte afecțiuni digestive
Tratamentul formelor refractare de CDI reprezintă indicația principală de utilizare a TMF, însă noi date
aduc argumente pentru eficiența TMF și în cazul altor
afecțiuni digestive.
Având în vedere efectul imunomodulator al TMF,
acesta a fost studiat la pacienții cu boli inflamatorii intestinale, în special la cei cu rectocolită ulcero-hemoragicăv
(RCUH). Astfel, TMF a determinat scăderea numărului de
scaune, a hematocheziei și parțial a scorului Mayo. Efectele antiinflamatorii au fost demonstrate pe modele murine
de RCUH. TMF a fost asociat cu scăderea interleukinelor
pro-inflamatorii și a TNF-α, creșterea secreției de mucine
și a tulpinilor de Bifidobateriaceae și Lactobacillaceae (36).
Disbioza intestinală poate reprezenta o componentă
majoră în apariția sindromului de intestin iritabil. Astfel,
TMF a determinat îmbunătățirea netă a calității vieții pacienților, cu scăderea meteorismului abdominal, diminuarea simptomatologiei dureroase și normalizarea tranzitului intestinal.
Ciroza hepatică, în special în stadiul decompensat, se
caracterizează printr-o creștere a permeablității intestinale asociată cu disbioză. Acest mecanism determină un
răspuns inflamator din partea organismului, care poate
duce la accentuarea decompensării și la apariția complicațiilor. În encefalopatia hepatică, TMF scade numărul de
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spitalizări și îmbunătățește funcția cognitivă, secundar
scăderii inflamației de la nivel intestinal (37,38).
În colangita sclerozantă primitivă, TMF a determinat
diminuarea sindromului de citoliză hepatică și a celui de
colestază, concomitent cu scăderea speciilor de Proteobacteria și creșterea speciilor de Bacteroidetes și Firmicutes (39).
TMF în afecțiuni metabolice
Datele publicate până în prezent demonstrează faptul
că TMF poate îmbunătăți parametrii metabolici. Astfel,
la 6 săptămâni de la TMF de la un donator normoponderal către un primitor cu sindrom metabolic, s-a observat
o creștere a sensibilității la insulină atât în periferie, cât
și hepatic. Aceste date au fost ulterior confirmate de către
Vrieze și colab (40), care au demonstrat o scădere semnificativă a hemoglobinei glicate în urma TMF, dacă donatorul era normoponderal.
Modularea florei microbiene intestinale prin TMF
poate influența și statusul ponderal al pacienților. Totul
a pornit de la observația făcută asupra pacienților obezi
care au primit TMF pentru CDI recurentă. Dacă donatorul era obez sau supraponderal, s-a observat că primitorii
creșteau în greutate după TMF. Din păcate, administrarea
de microbiotă sub formă de capsule la pacienți obezi nu
s-a asociat cu o scădere în greutate semnificativă (35).
TMF în afecțiuni oncologice
La pacienții cu ileită sau colită postradioterapie, TMF
determină o îmbunătățire a integrității barierei epiteliale
și crește angiogeneza intestinului subțire, fără a influența
creșterea tumorală (41).
TMF în afecțiuni neurologice și psihiatrice
Flora microbiană disbiotică influențează o serie de
afecțiuni ale sistemului nervos central, precum boala
Parkinson, boala Alzheimer, autismul, scleroza multiplă, epilepsia, autismul și depresia. Astfel, o populație
microbiană specifică intestinului promovează expresia
α-sinucleinei, activarea microgliei și contribuie la creșterea disfuncției motorii în cazul pacienților cu boală Parkinson. De asemenea, microbiota contribuie la formarea
de amiloid și poate duce la apariția manifestărilor de boală Alzheimer (34).
Creșterea permeabilității intestinale asociată disbiozei poate determina activarea căilor de transmitere
enterice și a sistemului nervos central, contribuind în
mod activ la apariția neuroinflamației și a fenomenelor
neurodegenerative. Din aceste motive, studiile recente
au demonstrat faptul că TMF poate avea efect benefic la
pacienții cu boli neurodegenerative. În cazul copiilor cu
autism, TMF a determinat modificare în sens pozitiv a
testelor de evaluare a capacității de comunicare socială,
a problemelor comportamentale și a abilităților fizice de
bază (42).

3. Precauții și contraindicații

Ținând cont de evidențele actuale provenite din studii
clinice și practică, nu sunt statuate contraindicații absolute privind TMF (43). Totuși, luând în considerare faptul
că procedura nu a fost corespunzător studiată în cursul
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sarcinii, fiind prezente în literatură doar raportări de cazuri (44), iar sarcina reprezentând în studii clinice un criteriu de excludere pentru realizarea TMF (12), momentan
este indicată amânarea efectuării TMF pentru perioada
postpartum.
De asemenea, deși nu au fost raportate reacții anafilactice ce pot fi corelate cu administrarea TMF, prezența alergiilor necesită evaluare la potențialii primitori de
TMF. Astfel, dacă pacientul raportează o alergie alimentară severă, va necesita evaluare alergologică de către
specialist pentru confirmarea alergiei, dacă documentarea nu a fost efectuată în prealabil. Dacă alergia alimentară a potențialului primitor este confirmată, atunci TMF
va fi preparat utilizând material de la un donator care a
evitat în alimentația din ultima săptămână alergenul
respectiv (29).
O situație particulară este reprezentată de prezența
imunosupresiei la pacienții cu indicație de TMF. Deși sunt
evidențe în creștere pentru un profil de siguranță bun
și pentru eficiența TMF la pacienții imunocompromiși
(45,46), sunt prezente și raportări izolate ale transmiterii
unor microorganisme multidrog rezistente în urma TMF
la această categorie de pacienți. Luând în considerare datele limitate privind evoluția pe termen lung a pacienților
primitori de TMF, cu niveluri specifice și diverse tipuri de
imunosupresie, sunt binevenite precauțiile de considerare și monitorizare a TMF la această categorie de pacienți,
constând într-un screening riguros și extins al donatorului, respectiv printr-o monitorizare atentă și documentare minuțioasă a potențialelor efecte adverse (15).

CONCLUZII
Luând în considerare datele prezentate, putem concluziona faptul că TMF este o procedură relativ sigură dacă
se realizează conform recomandărilor ghidurilor. Evaluarea complexă și completă a donatorului stă la baza succesului TMF. Banca de materii fecale crează posibilitatea
de a efectua TMF în siguranță, de la donator evaluat anterior, astfel încât procedura să aibă eficiență maximă și
să se realizeze în cel mai scurt timp posibil. Tratamentul
CDI recurente/refractare reprezintă indicația principală
pentru TMF la acest moment. Pentru confirmarea rolului
TMF în cadrul altor patologii digestive sau extradigestive
sunt necesare trialuri randomizate.
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Î

n ultimul timp, microbiota intestinală (MI) a devenit
din ce în ce mai interesantă, deoarece mai multe studii au demonstrat că ea acționează ca un organ virtual cu funcții endocrine care generează diverși metaboliți
bioactivi, jucând un rol important în sănătatea umană și
în diverse boli, inclusiv în patologiile cardiovasculare.
Disbioza MI a fost legată de diferite patologii, cum ar fi
diabetul zaharat de tip 2, boli cronice de rinichi, insuficiența cardiacă, hipertensiunea arterială, ateroscleroza,
boala coronariană ischemică, accidentul vascular cerebral
și infarctul miocardic. Au fost descrise mai multe căi cu
privire la interacțiunea dintre MI și gazdă, inclusiv calea
trimetilamină-N-oxid (TMAO), calea acizilor grași cu lanț
scurt (short chain fatty acids, SCFA), precum și căile acizilor biliari primari și secundari (bile acids, BA). Cercetările
recente și datele clinice au demonstrat o legătură strânsă între disbioza MI și efectele sale importante exercitate
prin metaboliții săi, în special TMAO, și sistemul cardiovascular. Prin urmare, există un interes semnificativ, în
creștere, pentru evaluarea posibilelor mecanisme care
leagă MI și riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare.
Au fost sugerate mai multe mecanisme și căi care joacă un
rol în această asociere complexă și interconectată, inclusiv endotoxemia metabolică, receptorii de recunoaștere a
modelelor, acizii grași cu lanț scurt, toxinele uremice, acizii biliari și TMAO. Prevenirea bolilor cardiometabolice
și reducerea riscului de dezvoltare a aterosclerozei, prin
urmare a cardiopatiei ischemice (CI) de cauza aterosclerotică (ATS), și respectiv prevenirea unui eveniment cardiovascular major pot fi realizate prin menținerea simbiozei
microbiotei intestinale și a funcționării normale a acesteia printr-un aport adecvat și sănătos de alimente, precum
și prin igiena stilului de viață. Scopul revizuirii actuale
este de a rezuma în mod sistematic datele care subliniază
legătura importantă care asociază tiparele de aport alimentar, MI, metaboliții săi și riscul crescut de dezvoltare
a CI de cauză ATS, care cresc riscul pentru un eveniment
cardiovascular major.

INTRODUCERE
Microbiota intestinală (MI) este compusă dintr-o
mare diversitate de specii ce variază din punct de vedere
al populației și diversității nu doar între diferiți oameni,
dar și al localizării la nivelul tractului gastrointestinal.
Diferitele clase care alcătuiesc microbiota intestinală
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sunt: bacterii, ciuperci, arhee, virusuri și protozoare. Bacteriile sunt principalele reprezentante, existând 5 Phyla
principale: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterii, Proteobacterii și Verrucomicrobia. S-a stabilit că Bacteroides
este cea mai bine reprezentată populație și ea a fost găsită
preponderent în tractul gastrointestinal inferior (GI), în
timp ce Firmicutes a fost găsit și în tractul GI superior. În
condiții fiziologice, Bacteroidetes și Firmicutes reprezintă
>90% din totalul comunității bacteriene intestinale, în
timp ce proporția ridicată Firmicutes/Bacteroidetes (F/B)
este asociată cu bolile cardiovasculare (BCV), cum ar fi
cardiopatia ischemică (CI) (1-6).
Cercetările au demonstrat că atât compoziția MI, cât
și metaboliții săi sunt puternic asociați cu promovarea
apariției aterosclerozei (ATS), bolii coronariene ischemice (BCI) și în final a infarctului miocardic acut (IMA).
Mai mulți factori de risc principali au fost atribuiți pentru promovarea disbiozei intestinale și a BCV. Acestea
includ stilul de viață (fumatul, consumul de alcool, sedentarismul), dieta, factorii de risc metabolici (obezitate,
hipertensiune, dislipidemie, diabet), leziuni, intervenții
chirurgicale și stres, pe lângă medicamente precum antibioticele (7-10). Dieta este considerată unul dintre cei mai
importanți factori care influențează compoziția intestinală și metaboliții săi.
Principalele căi de interacțiune ale MI includ calea trimetilamină (TMA)/trimetilamină-N oxid (TMAO), calea
acizilor grași cu lanț scurt și căile acizilor biliari primare
și secundare (1,3,4,7,11-18). Disbioza poate duce la dislipidemie, inflamație și fibroză arterială, factori principali
în dezvoltarea și evoluția aterosclerozei, crescând riscul
apariției unui eveniment cardiovascular acut (6,8,19-23).
Înțelegerea funcționalității acestor căi este necesară
pentru a stabili potențiali biomarkeri pentru evaluarea
riscului cardiovascular. Mai mult, descoperirea metodelor
de prevenire, inversare sau ameliorare a leziunilor miocardice ar fi un important beneficiu în gestionarea BCV.

CARDIOPATIA ISCHEMICĂ
Cardiopatia ischemică sau boala coronariană ischemică a fost stabilită ca fiind cauza principală de morbiditate și mortalitate în țările în curs de dezvoltare și în cele
dezvoltate. Cardiopatia ischemică reprezintă afectarea
arterelor coronare, în principal de cauză aterosclerotică,
de natură inflamatorie, care duce la îngustarea progresivă
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a lumenulului arterelor coronare, cauzând hipoxie. Se
poate manifesta acut (IMA) sau cronic (angină stabilă,
angină instabilă) (1,2,24).
ATS este promovată de apariția disfuncției endoteliale, prin acumularea la nivelul intimei vaselor coronare de
lipide (colesterol) și infiltrat celular format din macrofage-monocite, limfocite și celule musculare netede într-o
matrice extracelulară (proteoglicani, colagen). Monocitele, majoritare în infiltratul inflamator celular, sunt atrase
la nivel intimal de către lipoproteine cu densitate joasă
(LDL) oxidate și formează celulele spumoase, cu proprietăți secretorii de citokine proinflamatorii, metaloproteinaze, factori de creștere și factor tisular procoagulant,
rezultând intensificarea și întreținerea procesului inflamator local (1,2,13,14,24).
ATS este acompaniată de niveluri serice crescute ale
markerilor inflamatori, cum ar fi proteina C reactivă (PCR),
PCR cu sensibilitate crescută (hsPCR), dar și a citokinelor
pro-inflamatorii (IL-18, IL-6, Il-12, IL-12, IL-1b). Interleukina 18, al cărei nivel plasmatic este influențat de MI prin
SCFA și TMAO prin intermediul inflamazomului NLRP3,
este factor patogenetic al ATS accelerate, participând la
IMA prin destabilizarea plăcilor ATS. IL-18 a fost descoperită ca având niveluri plasmatice crescute la pacienții cu
CI, în special la cei cu angină pectorală instabilă, asociindu-se cu o activare plachetară crescută, disfuncție endolelială și multiple stenoze coronariene (1,2,13,14,24). De
asemenea, numeroase studii au demonstrat faptul că MI
este implicată în dezvoltarea plăcii aterosclerotice. ADNul bacterian și taxonii bacterieni din placa aterosclerotică s-au dovedit a fi prezenți și în intestinele unor gazde,
astfel încât se crede că populațiile microbiene din intestin
pot fi sursa bacteriilor din placa aterosclerotică (7,25,26).
Studiile au demonstrat o diversitate bacteriană specifică
CI comparativ cu indivizii sănătoși (2,7) (Tabelul 1).

Tabel 1. Populația microbiană a microbiotei
intestinale în raport cu boala aterosclerotică și
cardiopatia ischemică (2,7,11,14,17,22,27)
Indivizi sănătoși

Cardiopatie ischemică

↑Roseburia
↑Eubacterium
↑Bacteroides

↓Lactobacillus
↓Bacillus
↓ Rosebuia Intestinalis ↓Faecalibacterium prausnitzii
↓Eubacterium rectale
↓Subdoligramulum
↓Bacteroidetes
↑Firmicutes
↑Proteobacteria, Enterobacteriaceae,
Streptococcus spp, Collinsella
↑Escherichia-Shigella
↑Enterococcus
↑ familiile Helicobacteracaea, Neisseriaceae și Thiotrichacaea

De menționat faptul că fumatul, obezitatea, inflamația cronică, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia
duc la activarea celulelor endoteliale, crescând astfel expresia moleculelor de adeziune pentru leucocite, cu pierderea mecanismelor locale de protecție, rezultând agravarea inflamației și implicit formarea ATS și CI (14,24).

INFLUENȚA DIETEI ASUPRA MICROBIOTEI
INTESTINALE ȘI A CARDIOPATIEI
ISCHEMICE
Disbioza poate afecta integritatea barierei mucoasei
intestinale și poate crește nivelul inflamației sistemice,
afectând astfel sănătatea gazdei. Microbiomul intestinal
produce un număr mare de metaboliți prin absorbția și
digestia alimentelor, unii metaboliți bioactivi pot acționa
asupra organelor-țintă îndepărtate într-un mod similar
cu organele endocrine umane. Numeroase studii au dovedit faptul că dieta este unul dintre factorii cei mai importanți care influențează compoziția MI, iar prin aceasta, formarea metaboliților MI, având astfel o contribuție
semnificativă în dezvoltarea BCV (1,3,4,13) (Tabelul 2).

Tabel 2. Dieta și efectele acesteia asupra microbiotei
intestinale și sistemului cardiovascular
Dieta

Efecte

Bogată în grăsimi
(fast-food,
dietă cu acizi
grași saturați)

- ↑obezitatea și diabetul zaharat tip 2
- disbioză → ↑permeabilitatea intestinală → ↑LPS în circulația sanguină →
↑inflamația vasculară (TNFα, IL-1β, celule
spumoase, ↓expresia transportorilor de
colesterol) → ↑ATS
- ↓Bifidobacterium, Lactobacillus și Roseburia spp

Carbohidrați

- SCFA (tabel 3) – rol protector ATS, CI

Mediteraneană/vegetariană
(pește și fructe
de mare (cantitate moderată),
ulei de măsline,
legume și
fructe, semințe,
cereale, nuci)

- protecție CV – ↑SCFA și ↓TMAO și LPS
plasmatic
- ↑sensibilitatea la insulină, ↓TA, ameliorează factorii sindromului metabolic și
cardiopatia ischemică
- protecție endotelială (↑IL-10)
- uleiul de pește/in → ↓ATS, ↓LDLc, ↓LPS
- proteinele din soia și mazăre → ↓raportul F/B, ↑Lactobacillus și Bifidobacterium,
↓inflamația sistemică

Fosfatidil- ↑TMAO (tabel 3) – rol favorizant pentru
dezvoltarea ATS și CI
colină/L-carnitină (carne
roșie, ouă,
lapte, pește,fructe de mare)
LPS – lipopolizaharide; ATS – ateroscleroză; SCFA – acizi grași cu lanț scurt; CI – cardiopatia
ischemică; CV – cardiovasculară; TMAO – trimetilamină-N-oxid

Legătura dintre obiceiurile alimentare și compoziția
MI duce la diferite enterotipuri: enterotipul 1 (Bacteroides),
care a fost legat de o dietă bogată în grăsimi saturate, enterotipul 2 (Prevotella), care a fost asociat cu o dietă bogată în
carbohidrați; unele studii descriu și un al treilea enterotip
(Ruminococcus) (22). În studiile umane, enterotipul 2 a fost
asociat cu niveluri crescute de TMAO plasmatic, în paralel
cu suplimentarea dietetică cu L-carnitină. În plus, într-un
studiu efectuat pe pacienții cu CI s-a observat faptul că pacienții au fost subreprezentați la nivelul enterotipului I și
suprareprezentați la nivelul enterotipului 3 (8,15,27).

METABOLIȚII MI ȘI FAVORIZAREA CI
Calea trimetilamină-N oxid
Microbiomul intestinal produce TMA prin ingerarea
colinei/fosfatidilcolinei/L-carnitinei din alimente. TMA
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intră în ficat prin circulația enterohepatică, unde este oxidată de izoformele 1 și 3 monooxigenază dependente de
flavină (FMO1 și FMO3) pentru a forma TMAO, apoi intră
în circulația sistemică, cu multiple efecte pentru sistemul cardiovascular, la nivelul pereților arteriali: ATS, CI,
IMA și în final deces (5,6,27-29). Studii multiple au asociat
deja că nivelurile plasmatice crescute de TMAO afectează
metabolismul lipidelor și al glucozei, fiind puternic asociate cu BCV. Nivelurile plasmatice ridicate de TMAO sunt
considerate a fi unul dintre principalii promotori pentru
dezvoltarea și progresia aterosclerozei și un factor crucial de risc pentru dezvoltarea IMA (1,3,14-18,28-32,4,3335,5-7,10-13). Fu și colab. (36) au demonstrat o corelație
între nivelurile TMAO și plăcile aterosclerotice evaluate

folosind tomografia de coerență optică (OCT) ca instrument precis de evaluare într-un studiu pe oameni. S-a
raportat că nivelurile TMAO au fost semnificativ crescute la pacienții cu ruptură a plăcii. S-a observat o asociere pozitivă a nivelurilor TMAO cu arcul lipidic și indicele
volumului lipidic. Prin urmare, nivelul TMAO poate prezice vulnerabilitatea și progresia plăcii (36). S-a observat
o asociere pozitivă a steatozei hepatice, masei de grăsime
viscerală și nivelurilor de TMAO cu indicele grosimii intimă-medie carotidian (cIMT) și o asociere negativă între
sensibilitatea la insulină și cIMT (37). Un studiu recent
a raportat că abundența relativă a phylumului Zygomycota și Mucor racemosus este invers proporțională cu grosimea intimă-medie a arterei carotide și apariția ATS

Tabel 3. Metaboliții MI și influența acestora asupra factorilor de risc ai CI și a dezvoltării CI (1-4,7,12-18)
Factori ai MI

Efecte

Endotoxemia (lipopolizaharide și peptidoglicani)

rezistență la insulină (TLR2)
tulburări ale metabolismului lipidic (dislipidemie)
inflamație sistemică (inflamație vasculară) (TLR4, TLR2)
promovarea stresului oxidativ (TLR4)

SCFA

homeostazia energiei și a nutriției
↑sensibilității la insulină, ↓adipozității (butirat)
gluconeogeneză, ↑postprandială a GLP-1, PY Y, ↓ aportul caloric și masa corporală (propionat)
lipogeneză (acetat)
motilitate intestinală
protecție împotriva stresului oxidativ
ameliorarea inflamației sistemice
presiunii arteriale
↑genus Odoribacter (butirat și acetat)

Toxine uremice (indoxil sulfat, p-crezol
sulfat)

tulburări ale funcției de barieră intestinală
promovarea inflamației sistemice și BCV
promovarea stresului oxidativ vascular la nivelul celulelor endoteliale
IS promovează stresul oxidativ la nivelul cardiomiocitelor
- injurie celulară la nivelul miocardului
- afectarea celulelor endoteliale vasculare
- ↑riscul de tromboză vasculară
promovează rigiditatea vasculară, calcificarea aortică
↓funcția renală

BA

homeostazia energetică
control metabolic
↓FXR – lipoproteine – ↑colesterolul plasmatic și nivelul trigliceridelor
↓FXR – metabolismul glucozei – tulburări ale toleranței la glucoză
- ↓sensibilitatea la insulină
- ↓răspunsul la insulină (ficat, mușchi scheletici)
- FXR – ↓activitatea FMO3→↓TMAO→↓ATS
steatoză hepatică prin FXR
prevenirea ATS prin TGR5
↓inflamația de la nivelul plăcii ATS prin TGR5
↓abundența macrofagelor de la nivelul plăcii ATS prin TGR5

TMAO

tulburări ale metabolismului lipidic și glucidic
↓RCT
promovează dezvoltarea și progresia aterosclerozei
↑inflamația endotelială și promovează formarea celulelor spumoase
↑citokinele proinflamatorii (IL-18, IL-1β)
nivelurile plasmatice de TMAO sunt asociate cu:
 promovarea hipertensiunii arteriale
 stimulează ROS
 ↓Lachnospiraceae→↑ riscul de tromboză (marker prognostic CI)
 grosimea intimă-medie de la nivel carotidian
 dimensiunea plăcii ATS și suprafața mare a plăcii ATS aortice
 instabilitatea plăcilor ATS și dezvoltarea IMA
 modulează hiperreactivitatea plachetară → ↑riscul de tromboză (↑Allobacullum, ↓Candidatus Arthromitus, Lachnospiraceae)

BA – acizi biliari; BVD – boli cardiovasculare; GLP-1 – Glucagon-like peptide-1; PY Y – Peptide Y Y; RCT – transpor tul invers de colesterol; SCFAs – acizi grași cu lanț
scur t; TGR5 – receptor 5 cuplat la proteina G takeda; TMAO – trimetilamină-N- oxid; ATS – ateroscleroză; IMA – infarct miocardic acut; IS – indoxil sulfat; ROS – specii
reactive ale oxigenului
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subclinice (3). În plus, studiile pe modele de șoareci au corelat pozitiv nivelurile TMAO cu monocitele
proinflamatorii CD14 și CD16 (33).

Acizii grași cu lanț scurt

Principalii metaboliți ai bacteriilor colonice din dieta
cu fibre sunt SCFA, cum ar fi butiratul, acetatul și propionatul (5,38-40). Acetatul, propionatul și butiratul joacă
un rol central în homeostazia energetică (homeostazia
glucozei, insclusiv în metabolismul lipidic), sunt sursă de
energie pentru colonocite, au rol în motilitatea intestinului, modularea sistemului imunitar, inflamația sistemică
și tensiunea arterială (prin OLFR78) (5,41). SCFA sunt
liganzi pentru receptorii cuplați la proteina G (GPR), în
special GPR41 și GPR43, exprimate în mare parte în intestinul subțire distal, colon și adipocite.
Prin activarea GPR, SCFA au un rol important în
procese precum inflamația și reglarea enteroendocrină
(5,40). S-a constatat că SCFA induc activarea inflamazomului NMRP3 și secreție IL-18 abundentă ulterioară,
într-o manieră dependentă de GPR43 și GPR109A, provocând astfel efecte favorabile asupra menținerii integrității
intestinale. Studiile au demonstrat că SCFA nu reglează în
mod benefic numai proliferarea și diferențierea celulelor
T reglatoare (Tregs), dar și a antiinflamatorului IL-10 secretat de Foxp3+Tregs, care sunt mediate prin activarea
GPR43 (cunoscută și ca Ffar2) și prin inhibarea HDAC.
În plus, butiratul suprimă factorii proinflamatori, inclusiv IL-6, IL-12 și NO, din macrofagele intestinale, prin
inhibare HDAC.
Recent s-a dovedit rolul antiinflamator al SCFA, cum
ar fi propionatul, care acționează reducând semnificativ
numărul celulelor efectoare T cu memorie și a celulelor T helper 17, atenuând astfel leziunile cardiovasculare. SCFA (în special propionatul și butiratul) pot inhiba
căile de semnalizare a NF-κB și a factorului de necroză
tumorală (TNF), ducând la o expresie scăzută a VCAM1 și a moleculei de adeziune intercelulară 1 (ICAM-1),
inhibând astfel apariția ATS (1,3,4,12-14,16-18) SCFA pot
scădea nivelurile serice ale lipidelor prin blocarea sintezei
colesterolului și/sau redirecționării acestora la ficat. S-a
concluzionat astfel rolul lor protector în dezvoltarea CI
(1,3,41,4,5,12-14,16-18).

Acizii biliari

Acizii biliari sunt un grup de metaboliți cu un rol
fundamental în catabolismul colesterolului, în absorbția
lipidelor dietetice și în ultimul timp ca molecule de semnalizare. BA favorizează absorbția grăsimilor dietetice și
a moleculelor liposolubile (5,30,42,43). Intestinul subțire
terminal și colonul reprezintă locul metabolizării BA secundari de către microbiotă (30). Ca molecule de semnalizare, BA au un rol important în activarea receptorului
BA cuplat la proteina G (TGR5) și a receptorului nuclear
Farnesoid X (FXR).
Activarea FXR crește excreția colesterolului prin materiile fecale și transportul invers al colesterolului de către
macrofage și, în același timp, inhibă absorbția intestinală
a colesterolului, scade nivelul colesterolului și al trigliceridelor din plasmă, devenind astfel una dintre țintele

terapeutice pentru dislipidemie (1,3,11,13,16-18,42-45)
Watanabe și colab. au demonstrat că BA, printr-un mecanism dependent de stimularea enzimei activatoare a
hormonului tiroidian, activează iodotironina deiodinază dependentă de AMP ciclic (D2) și poate induce cheltuirea energiei pentru a preveni rezistența la insulină și
obezitatea (46).

CONCLUZII
Microbiota intestinală și metaboliții săi sunt considerați factori importanți pentru dezvoltarea ATS și CI.
Prevenirea bolilor cardiometabolice și reducerea riscului
apariției ATS și CI pot fi realizate prin menținerea simbiozei microbiotei intestinale și a funcționării normale prin
dietă și igiena stilului de viață.
În concluzie, se consideră necesare studii suplimentare
pentru a stabili metaboliții MI și compoziția microbiotei
colonice care au un impact semnificativ asupra sănătății
umane. Acești metaboliți ar putea fi folosiți ca predictori
pentru depistarea precoce a stadiilor incipiente ale bolilor
cardiovasculare. Mai mult, acestea ar putea fi utilizate și
ca potențiale ținte terapeutice în bolile cardiovasculare. n
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E

ncefalopatia hepatică (EH) este o complicație neuro-psihiatrică frecventă și severă a cirozei hepatice
(CH), ce contribuie substanțial la morbiditatea și
mortalitatea acestei afecțiuni și are un impact major asupra calității vieții pacienților și familiilor acestora (1,2).
EH constă într-o disfuncție cerebrală cauzată de insuficiența hepatică și șunturile porto-sistemice și manifestată
printr-un larg spectru de modificări neurocognitive: de la
manifestări minime, subclinice, până la alterarea stării
de conștiență, personalității, cogniției și funcțiilor motorii și comă hepatică (1,3).
Cele cinci stadii ale EH, definite în raport cu severitatea manifestărilor clinice, din clasificarea West-Haven
(stadiul 0 – EH minimă, stadiile I-III și stadiul IV – comă
hepatică) pot fi subdivizate în două categorii:
– covert hepatic encephalopathy (CHE) (EH subclinică), ce cuprinde EH minimă (diagnosticată prin anomalii ale testelor psihometrice, în absența manifestărilor
clinice) și EH gradul I West-Haven (anomalii subtile ale
funcțiilor psihomotorii, atenției și stării de conștiență) și
– overt hepatic encephalopathy (OHE) (EH manifestă clinic), ce include stadiile II-IV din clasificarea
West-Haven, în care diagnosticul este fundamentat pe
manifestările neurologice și neuropsihiatrice detectate
la examenul clinic (3-6). Conform Consensului Internațional Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen
Metabolism (ISHEN), prezența flapping tremorului (asterixis) și dezorientarii temporo-spațiale caracterizează
debutul OHE (5,7).
Ca urmare a varietății formelor de prezentare, prevalența exactă a EH este greu de determinat. Se estimează
că aproximativ 30-40% dintre pacienții cu CH dezvoltă
EH manifestă clinic (OHE) în cursul bolii, în timp ce EH
subclinică (CHE) este întâlnita la până la 80-100% dintre
pacienți (2,8). Prezența unui episod OHE se asociază cu un
risc cumulativ de recurență de 40% la 1 an (9). Mortalitatea asociată EH este de 64% la 1 an și de 85% la 5 ani (10).

PATOGENEZA ENCEFALOPATIEI HEPATICE
Deși patogeneza EH nu este complet elucidată, studii
recente evidențiază intervenția sinergică a următoarelor
mecanisme: disbioza intestinală, alterarea permeabilității intestinale, disfuncția imună și inflamația sistemică.
În ciroza hepatică, catabolismul hepatic al compușilor endogeni neurotoxici produși la nivel intestinal este
compromis, ca urmare a șunturilor porto-sistemice și

insuficienței hepatice. Acești compuși intră în circulația
sistemică și penetrează bariera hemato-encefalică. Factori variați cooperează în apariția EH: disbioza intestinală, hiperpermeabilitatea intestinală, sindromul de poluare bacteriană intestinală, răspunsul inflamator sistemic și
neuroinflamația, stresul oxidativ, anomalii ale metabolismul azotat, alterarea neurotransmisiei cerebrale.
În particular, EH poate fi privită ca o perturbare a
funcționalității axei intestin-ficat-creier: modificarea
compoziției și funcțiilor microbiomului intestinal în asociere cu alterarea permeabilității intestinale determină
endotoxemie și translocare bacteriană care, la rândul
lor, induc un răspuns inflamator sistemic și la nivelul
sistemului nervos central (SNC), reflectat în anomaliile
cognitive caracteristice EH (11,12).

1. Microbiota intestinală

Microbiomul ce colonizează tractul gastrointestinal
(GI) este un ecosistem complex care constă în bacterii, virusuri, protozoare și fungi. El conține aproximativ
1.014 bacterii și peste un miliard de specii, predominant
anaerobe. În condiții fiziologice, microbiota intestinală se
află într-o relație simbiotică cu gazda (de la care primește
nutrienții necesari și căreia îi asigură, prin metabolismul
bacterian, o bună funcționare la nivelul barierei epiteliale
și absorbția nutrienților), fiind responsabilă de prevenirea
și eliminarea invaziei patogenilor și de menținerea homeostazieiei imune (13). Marea majoritatea a acestor bacterii
sunt comensale și fac parte din 4 diviziuni mari: Bacteroidetes și Firmicutes, în principal, cu o contribuție minoră a
Actinobacteria și Proteobacteria. Concentrația și diversitatea speciilor microbiene la nivelul tractului GI crește de la
nivelul stomacului către colon (14,15).
Un număr mare de studii încearca să identifice o „semnătura a microbiomului” în ciroza hepatică și complicațiile acesteia, dar o concluzie fermă este dificil de găsit,
din cauza heterogenității acestor studii, metodologiei și
populației investigate, nivelurilor taxonomice considerate, originii eșantionului (mucoasă sau fecale) și lipsei
standardizării. Disbioza intestinală în ciroză se caracterizează prin reducerea diversității și modificarea compoziției microbiene. Modificările frecvent întâlnite constau
în reducerea speciilor comensale – Bacteroidetes, Firmicutes, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, Fecalibacterium,
Blautia, Roseburia, Dorea, Clostridiales XIV și creșterea/
abundența bacteriilor cu potențial patogen (enteroinvazive, endotoxigene și pro-inflamatorii) – Proteobacteria,
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Alcaligenaceae,
Enterobacteriaceae,
Enterocaccaceae
Veillonellaceae, Fusobacteria (Enterococcus, Proteus,
Clostridium, Burkholderia etc.) (16). Microbiota din CH se
caracterizează printr-un procent redus de bacterii producătoare de butirat – Ruminococcaceae, Lachnospiraceae și
Bifidobacteriaceae (ex. Faecalibacterium prausnitzii).
Butiratul este un acid gras cu catenă scurtă utilizat
ca sursă de energie de către epiteliul intestinal, cu rol
în menținerea funcției de barieră intestinală (prin consolidarea joncțiunilor intercelulare strânse și creșterea
producției de mucus), creșterea sintezei peptidelor antibacteriene și efect antiinflamator. Reducerea producerii
de butirat accentuează disfuncția barierei intestinale,
facilitează translocarea bacteriană și inflamația sistemică. Modificarea compoziției microbiotei intestinale în CH
are efecte metabolice facilitate de prezența hipertensiunii portale și insuficienței hepatice: 1) prezența endotoxinelor și lipopolizaharidului (LPS) bacterian în circulația
sistemică și întreținerea inflamației; 2) producerea de diși tri-metilamine, hipurat, amoniu, indoli, mercaptani,
compuși benzodiazepin-like – corelate cu EH, insuficiența hepatică, ateroscleroza și riscul cardiovascular; 3) reducerea acizilor biliari fecali și creșterea acizilor biliari în
sânge, reducerea transformării acizilor biliari primari în
acizi biliari secundari (prin reducerea speciilor comensale
de Clostridium) (17,18).
La pacienții cu EH, abundența de Veillonellaceae,
Streptococcaceae, Enterococcaceae, Lactobacillaceae, Burkholderia se corelează cu creșterea citokinelor proinflamatorii circulante (IL-6, TNF-α, IL-2, IL-13), creșterea producției de amoniu și alterarea performanțelor cognitive
(19,20). Familii microbiene specifice ca Enterobacteriaceae
se corelează pozitiv cu modificările astrocitice induse de
hiperamoniemie și vizibile la spectroscopia RMN. Alcaligenaceae sunt Proteobacterii care degradează ureea cu
producere de amoniu, ceea ce explică asocierea supra-reprezentării acestora cu alterarea funcției cognitive la pacienții cu CH (21). În sens contrar, abundența de Blautia,
Fecalibacterium, Roseburia și Dorea se asociază cu reducerea inflamației și creșterea performanțelor cognitive (19).
Disbioza este prezentă și la nivelul altor regiuni ale
tractului GI la pacienții cu CH. Microbiota salivară la
pacientul cu ciroză se caracterizează printr-o proporție
crescută de Enterobacteriaceae și reducerea speciilor comensale de Erysipelothricaceae; această disbioză salivară
se corelează cu sinteza crescută de endotoxine și existența unui răspuns inflamator local (exprimat prin nivelul
crescut al IL-1β, IL-6 și secreției de imunoglobulină A) și
sistemic, sugerând contribuția disbiozei salivare la răspunsul inflamator sistemic din CH (22).
Sindromul de poluare intestinală (definit prin creșterea concentrației bacteriene ≥105 UFC/ml în aspiratul
jejunal proximal), considerat o manifestare a disbiozei
intestinale, este întâlnit la 40-60% dintre pacienții cu
CH și se corelează cu severitatea bolii (23,24). Factorii
care contribuie la apariția sindromului de poluare bacteriană în CH sunt: hipomotilitatea intestinală și staza
conținutului luminal, alterarea răspunsului imun local
și sistemic, reducerea secreției locale de imunoglobuline,
alterarea metabolismului acizilor biliari, hipoclorhidria.
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Bacteriile Gram-negative ca Escherichia coli și Klebsiella
pneumoniae sunt suprareprezentate în sindromul de poluare intestinală. Prin modificarea concentrației și compoziției microbiotei, asociată cu alterarea permeabilității
și funcției imune intestinale, această condiție favorizează
endotoxemia și translocarea bacteriană – factori de risc
pentru complicații ca EH sau peritonită bacteriană spontană (PBS) (25,26).

2. Permeabilitatea intestinală și translocarea
bacteriană

Pacienții cu CH prezintă modificări structurale și
funcționale ale barierei intestinale ce determină o permeabilitate intestinală crescută pentru bacterii și produși
bacterieni (așa numitul leaky gut sau intestin permeabil) (27,28). Permeabilitatea intestinală crescută permite
bacteriilor sa tranziteze bariera intestinală și să migreze
la nivelul limfoganglionilor mezenterici și altor organe,
proces cunoscut sub numele de translocare bacteriană
(29), responsabil de creșterea nivelului compușilor bacterieni și endotoxinelor în sânge și de apariția unor complicații ca infecțiile și EH (30). Bariera intestinală reprezintă o unitate funcțională complexă compusă din celulele
epiteliale intestinale, joncțiunile intercelulare, stratul
de mucus și factori imunologici (celule imune și imunoglobuline), ce permit pasajul selectiv al substanțelor pe
cale paracelulară. Mai mulți factori cooperează pentru
afectarea integrității morfo-funcționale a barierei intestinale în ciroză: hipertensiunea portală, disbioza intestinală, creșterea nivelului citokinelor proinflamatorii, îndeosebi a TNFα, stresul oxidativ, endotoxemia, anomaliile
imunologice (12).

3. Inflamația sistemică și anomaliile răspunsului
imun

CH decompensată se caracterizează printr-un status
inflamator cronic ce contribuie la vasodilatația și circulația hiperdinamică caracteristice acestui stadiu (31). Originea sindromului de răspuns inflamator sistemic (SIRS)
asociat cu CH este multifactorială: alterarea permeabilității intestinale și facilitarea translocarii bacterene din
lumenul intestinal în circulația splanhnică și sistemică, stimularea răspunsului imun prin produși bacterieni
(pathogen associated molecular patterns – PAMPs) cu
eliberarea de citokine proinflamatorii și apariția stresului
oxidativ. SIRS și sepsisul reprezintă factori-cheie implicați în precipitarea și exacerbarea EH prin hipersensibilizarea creierului la hiperamoniemie (32,33). Inflamația
sistemică are un rol sinergic în fiziopatologia EH, prin
creșterea efectului amoniului la nivelul SNC, ceea ce explică parțial corelația slabă dintre EH și hiperamoniemie
(34,35). Pacienții cu EH prezintă un nivel crescut de citokine proinflamatorii (IL-6. IL-18, TNFα), corelat cu severitatea EH.
Citokinele proinflamatorii din circulația sistemică
tranzitează bariera hematoencefalică, produc și întrețin
neuroinflamația la nivelul SNC. Pe de altă parte, celulele microgliale (macrofage rezidente la nivelul SNC) activate de inflamația sistemică produc, la rândul lor, citokine inflamatorii locale, în special TNF-α, IL-6, IL-1β.
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Activarea celulelor gliale se asociază cu severitatea EH și
cu prezența edemului cerebral.
Pacienții cu insuficiență hepatică acută sau cronică
sunt recunoscuți pentru statusul lor imunocompromis
și predispoziția la infecții – factori precipitanți binecunoscuți ai EH. Hiperamoniemia alterează răspunsul
imun prin compromiterea răspunsului imun înnăscut,
caracterizat prin alterarea activității fagocitare a monocitelor și producerea de specii reactive de oxigen de către
neutrofile.

4. Amoniul și alți compuși neurotoxici

Timp de peste 125 de ani, amoniul seric a fost privit ca principalul factor metabolic implicat în dezvoltarea EH. Amoniul este un produs al metabolismului
azotat la nivel intestinal și renal. Sursa principală este
reprezentată de intestinul subțire și colon unde există o populație importantă de bacterii producătoare de
urează, care generează amoniu sub acțiunea glutaminazelor. în mod normal, sângele bogat în amoniu de la nivel
intestinal este detoxifiat hepatic în cadrul ciclului ureogenetic (Krebs-Henseleit) (36). La pacienții cu CH
acest proces este afectat prin existenta șunturilor
porto-sistemice și insuficiența hepatică, cu reducerea
funcției de detoxifiere hepatică (37).
Ca o consecință, amoniul se acumulează în circulația
sistemică, trece bariera hematoencefalică și este preluat
la nivelul SNC de către astrocite, cu producere de glutamină. Acumularea intracelulară de glutamină induce
stresul oxidativ, disfuncție mitocondrială și balonizarea
osmotică a astrocitelor și, ca o consecință, edem cerebral
(cu creșterea presiunii intracraniene în situații extreme)
și creșterea activității GABA-ergice.
Modificările la nivelul sistemului muscular striat
întâlnite în CH au o importanță particulară în acest
proces. Astfel, sarcopenia asociată cu malnutriția protein-calorică (cașexia ciroticului) este un factor de risc
recunoscut pentru EH, ca urmare a reducerii utilizării
amoniului pentru sinteza de glutamină, în contextul
reducerii masei musculare, iar catabolismul proteic
indus de reducerea aportului alimentar contribuie la
hiperamoniemie și poate precipita EH prin eliberarea
de compuși azotați (38). O serie de alți compuși cu potențial neurotoxic și mediatori ai inflamației generați
la nivel intestinal acționează sinergic cu amoniul –
tri-metilamine, hipurat, mercaptani, indoli, substanțe
benzodiazepin-like (39).
Astăzi se știe că nu există un mecanism unic responsabil de apariția EH, amoniul fiind doar o verigă în
acest proces. În ultimele decade, tot mai multe date s-au
acumulat generând o ipoteză complexă și multifactorială a EH în CH, care are în centru interacțiunea complexă dintre disbioza intestinală, hiperpermeabilitatea
mucosală, disfuncția imună și inflamația sistemică și
neuroinflamația, ce determină perturbarea funcțională
a axei intestin-ficat-SNC. Axa intestin-ficat-creier este
o unitate operațională care acționează în mod fiziologic pentru a proteja organismul de compuși cu potențial toxic și microorganisme, menținând homeostazia
sistemului imun.

INTERVENȚII TERAPEUTICE ACTUALE ÎN
ENCEFALOPATIA HEPATICĂ

Dat fiind rolul proeminent al disbiozei intestinale și
axei intestin-ficat-creier în patogeneza EH, abordarea
terapeutică focalizată pe modificarea microbiotei intestinale (gut-centric therapy) prin intervenții dietetice și
non-dietetice se profilează ca strategie terapeutică fundamentală în EH.
Managementul EH are ca scop reducerea hiperamoniemiei și inflamației sistemice și modularea microbiotei
intestinale. În acest capitol vor fi abordate principalele
modalități terapeutice prin care se realizează modularea
microbiotei intestinale, mecanismul de acțiune al acestora și nivelul de evidență conform ghidurilor EASL/AASLD.

1. Intervenții dietetice

În asociere cu tratamentul farmacologic, intervențiile dietetice au un rol esențial în managementul EH, prin
efectul asupra metabolismului azotat, efectele benefice asupra microbiotei intestinale, reducerea eliberării
de endotoxine și citokine proinflamatorii și ameliorarea
statusului cognitiv la pacienții cu CH. Variate strategii
intervenționale sunt propuse în acest scop: modularea
aportului și sursei proteinelor alimentare, aportul crescut de fibre alimentare, utilizarea alimentelor cu proprietăți pre- și pro-biotice (iaurt etc.). Ghidurile societăților internaționale (EASL, AASLD, ESPEN) recomandă ca
pacienții cu CH decompensată să beneficieze de un aport
caloric zilnic de 35-40 kcal/kg, dintre care 40-60% hidrocarbonate complexe și 25-50% lipide (12,40,41).
Aportul adecvat de proteine este esențial și bine tolerat de pacienții cu ciroză și EH. Restricția de proteine în
dietă nu mai este recomandată în hepatologia modernă
(42,43), deoarece catabolismul proteic în scopul producerii de energie accentuează malnutriția și sarcopenia ciroticului și crește nivelul amoniului seric. Ghidurile ISHEN,
EASL, AASLD, ESPEN recomandă o dieta normo- sau hiperproteică, conținând 1,2-1,5 g proteine/kg/zi, în raport
cu gradul de decompensare și denutriţie (12,40,41,44).
Nu numai cantitatea, ci și sursa și distribuția aportului
circadian de proteine sunt importante. Toleranța pentru
proteinele din dietă diferă în raport cu sursa alimentară,
următoarea ierarhie fiind recomandată: vegetale>cazeină>pește>carne albă>carne roșie>organe/sânge. Efectul
benefic al dietelor bazate pe proteine vegetale și cazeină
a fost demonstrat în numeroase studii și constă în prevenirea recurențelor EH, ameliorarea funcției cognitive și
modificărilor electroencefalografice, reducerea nivelului
amoniului seric, creșterea calității vieții (45,46).
Superioritatea dietelor vegetale rezultă din următoarele proprietăți: 1) conțin cantități reduse de metionină și
cisteină (precursori de mercaptan și indol) și cantități
crescute de ornitină și arginină, implicate în detoxifierea amoniului în ciclul ureei; 2) au un conținut crescut
de fibre alimentare, ce favorizează tranzitul intestinal
și excreția amoniului și din a căror digestie iau naștere acizi grași cu catenă scurtă (SCFA) – acetic, butiric,
propionic –, ce scad pH-ul intestinal și absorbția amoniului; 3) modificările în compoziția și metabolismul
microbiotei se asociază cu efecte antiinflamatorii și
|| 93

Encefalopatia hepatică: rolul patogenetic și terapeutic al microbilor
Liana Gheorghe, Ionuț Lupescu, Speranța Iacob

antioxidante.
Patternul alimentar și distribuția egală a proteinelor
în decursul zilei sunt principii importante pentru asigurarea utilizării corecte a substraturilor la pacientul cirotic. Astfel, ruta orală este recomandată ori de câte ori este
posibil, iar stilul alimentar recomandat constă în mese
reduse cantitativ („snacks”) în cursul perioadei de veghe
(3 mese principale și 3 gustări), cu distribuția egală a proteinelor și evitarea posturilor mai mari de 3-6 ore (induc
catabolismul proteic, producția de amoniu și accentuează denutriția). S-a demonstrat că o cină târzie conținând
50 g de glucide complexe și administrarea unui supliment proteic matinal au un efect benefic asupra utilizării
substraturilor și metabolismului azotat.
Insuficiența hepatică, reducerea rezervelor, malabsorbția și aportul inadecvat de nutrienți determină variate deficite de vitamine, electroliți și micronutrienți
la pacienții cu ciroză și EH. Dintre acestea, deficitul vitaminelor din complexul B, îndeosebi B1, se asociază cu
anomalii ale funcției cognitive. Zincul este un cofactor
important al enzimelor implicate în detoxifierea amoniului (glutamin-sintetaza și ornitin-transcarbamilaza). De
aceea, administrarea de suplimente de zinc poate ameliora statusul cognitiv și testele psihometrice la pacienții cu
EH. Diselectrolitemia (în particular hiponatremia, hipomagneziemia și hipocalcemia) poate determina alterarea
statusului mental și precipita EH, și necesita, de aceea,
corecție promptă.

2. Aminoacizii cu catenă ramificata (branched-chain
aminoacids) (BCAA)

Administrarea de BCAA (valină, leucină, isoleucină)
reprezintă o altă strategie de prevenire a catabolismului
proteic și de reducere a hiperamoniemiei la pacienții cu
EH. Acești aminoacizi esențiali sunt utilizați de mușchiul striat pentru amidarea glutaminei, proces asociat
cu detoxifierea amoniului. Insuficiența hepatică, șunturile porto-sistemice, sarcopenia, hiperinsulinemia și hiperglucagonemia determină reducerea BCAA și creșterea
aminoacizilor aromatici (AAA) – fenilalanină, tirozină,
triptofan – al căror influx în SNC produce un dezechilibru
al neurotransmițătorilor și precipită EH. Administrarea
orală îndelungată de BCAA se asociază cu creșterea detoxifierii amoniului și ameliorarea EH, stimulează regenerarea hepatică și sinteza proteinelor musculare, corectează
dezechilibrul BCAA/AAA și ameliorează neurotransmisia
cerebrală. Unele studii demonstrează un efect pozitiv al
administrării îndelungate asupra statusului nutrițional și
supraviețuirii (47,48).

3. L-ornitina L-aspartat (LOLA)

LOLA este o mixtură a doi aminoacizi endogeni,
substrat al ciclului ureogenetic, cu potențial de fixare a
amoniului sub formă de uree sau glutamină. De aceea,
suplimentele de LOLA reprezintă o strategie terapeutică
adecvată pentru reducerea hiperamoniemiei din EH. Studii recente și metaanalize sugerează un posibil efect benefic al LOLA asupra mortalității prin EH comparativ cu
placebo sau lipsa unei intervenții (49).
Alte efecte benefice rezultate din studiile clinice

94 ||

(calitate moderată, număr limitat de pacienți) constau în
ameliorarea statusului metal și reducerea amoniului circulant. Metaanaliza de tip network a demonstrat ca LOLA
are eficiență comparabilă sau superioară cu dizaharidele
non-absorbabile sau probioticele în reducerea hiperamoniemiei, precum și eficiență documentată în tratamentul
EH secundare implantării șuntului transjugular intrahepatic porto-sistemic (TIPS) (49,50).

4. Pre-, pro- și sinbioticele

Prebioticele reprezintă substraturi alimentare utilizate selectiv de microorganismele cu potențial benefic ale
gazdei, determinând modificări în compoziția și activitatea microbiotei cu efect favorabil pentru starea de sănătate; probioticele sunt microorganisme vii care, ingerate, determină modificări ale microbiotei cu efect benefic
pentru gazdă, iar sinbioticele reprezintă o combinație
intre pre- și probiotice. Pre-, pro- și sinbioticele produc
modificări benefice ale microbiotei, care, cel puțin în teorie, ameliorează EH ca urmare a efectelor specifice la
nivel intestinal: reducerea bacteriilor patogene, scăderea
pH-ul intestinal și reducerea absorbției amoniului, îmbunătățirea statusului nutrițional al epiteliului și reducerea
permeabilității intestinale, accelerarea tranzitului intestinal. Ca o consecință, aceste modificări reduc nivelul
amoniului seric, nivelul citokinelor circulante, inflamația
sistemică și stresul oxidativ.
Lactuloza, lactilolul, fructo- și galacto-oligozaharidele și fibrele alimentare fermentabile sunt cele mai frecvente prebiotice utilizate în acest scop. Deși efectul lor în
ameliorarea statusului cognitiv la pacientul cu EH a fost
evidențiat în câteva studii nestandardizate, pe loturi mici
de pacienți, rolul lor rămâne să fie demonstrat, de aceea
(cu excepția lactulozei) prebioticele nu sunt recomandate în mod curent în ghidurile de bună practică (12). Într-un studiu pilot care a inclus 25 de pacienți cu CH și EH
manifestă clinic randomizați să primească lactuloză vs.
oligofructoză îmbogățită cu inulină (Sinergin ), nivelul
amoniului seric, testele psihometrice și Stroop testul au
înregistrat o ameliorare semnificativ superioară în grupul
care a primit Sinergin  (51).
Probioticele au fost studiate în profilaxia primară și
secundară a EH. Administrarea de probiotice timp de 3
luni s-a asociat cu reducerea amoniului în sângele arterial, îmbunătățirea performanțelor cognitive documentate
prin teste psihometrice și reducerea riscului de apariție a
OHE comparativ cu placebo (52). În profilaxia secundară,
probioticele s-au dovedit la fel de eficiente ca lactuloza
pentru prevenirea episoadelor recurente și a spitalizării
(53,54).

5. Dizaharidele non-absorbabile

În momentul actual, dizaharidele non-absorbabile,
lactuloza și lactilolul, reprezintă standardul terapeutic pentru OHE și profilaxia episoadelor secundare, recomandat de ghidurile societăților internaționale (1).
Aceste dizaharide de sinteză traversează intestinul fără
a fi absorbite, sunt metabolizate parțial de bacteriile colonice cu producere de acid lactic și acid acetic. Acidifierea mediului intestinal inhibă activitatea glutaminazelor
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bacteriene și producerea de amoniu și blochează absorbția
acestuia (55). Adițional, lactuloza și lactilolul acționează
ca prebiotice, favorizând dezvoltarea bacteriilor benefice fermentative (zaharolitice) ca Bifidobacteria, Lactobacilli și contracarând bacteriile generatoare de amoniac.
În plus, s-a demonstrat ca lactuloza reduce translocarea bacteriană, eliberarea de mediatori ai inflamației și
răspunsul inflamator sistemic.

6. Antibioticele non-absorbabile – Rifaximina

Ghidurile internaționale recomandă profilaxia secundară prin administrare de rifaximină la pacienții care
continuă să prezinte episoade de EH recurentă în ciuda
administrării de dizaharide non-absorbabile (1). Rifaximina este un antibiotic non-absorbabil a cărui eficacitate
în reducerea amoniului seric, ameliorarea funcției cognitive, prevenirea spitalizărilor și reducerea recurențelor a
fost demonstrată în numeroase studii (56-58).
Rifaximina acționeaza printr-o serie de mecanisme:
modularea microbiotei, reducerea amoniului circulant și
translocării bacteriene, reducerea eliberării de endotoxine și citokine proinflamatorii, ameliorarea funcției de barieră intestinală. Efectul administrării rifaximinei asupra
axei intestin-ficat-creier a fost investigat într-un studiu pe
20 de pacienți tratați timp de opt săptămâni (59). Rifaximina a ameliorat performanțele cognitive ale pacienților

prin modificarea compoziției (creșterea Eubacteriaceae
și scăderea Veillonellaceae) și metabolismului bacterian. Efectul rifaximinei este amplificat de asocierea cu
administrarea de lactuloză (reducerea spitalizării).

7. Transplantul de materii fecale (TMF)

TMF reprezintă o nouă strategie de modulare a disbiozei din CH. Eficiența inițială a metodei a fost demonstrată
în alte condiții asociate cu disbioza și reducerea diversității bacteriene intestinale (infecția cu Clostridoides difficile, colita ulcerativă). Metoda constă în administrarea unei
suspensii de fecale de la un donator selecționat în tractul
intestinal al receptorului prin clisme, colonoscopie sau
capsule. TMF duce la modificarea imediată a compoziției
microbiotei, reinduce eubioza, cu reducerea inflamației
sistemice, restaurarea integrității mucosale și prevenirea
translocării bacteriene.
Un studiu inițial, deschis și randomizat, efectuat pe 20
de pacienți cu EH recidivantă și MELD<17 tratați cu lactuloză și rifaximina vs. TMF a demonstrat efecte pozitive de
siguranță, tolerabilitate și ameliorare a parametrilor clinici (60). Protocolul a constat în pretratament cu antibiotice cu spectru larg, urmat de o singură clismă cu materii
fecale provenind de la un unic donator, selecționat pe baza
abundenței de Lachnospiraceae și Ruminococcaceae, specii
cu reprezentare intestinală redusă la pacienții cu EH.

Tabelul 1. Strategii terapeutic în EH
Intervenție
terapeutică

Mecanism de acțiune

Modularea
microbiotei

Grad evidență/ recomandare

Dizaharide non-absorbabile

Scad nivelul amoniului seric prin accelerarea tranzitului și reducerea sintezei intestinale

Da

Tratament GRAD II-1/ B; Profilaxie secundară GRAD II-1/
A1

Rifaximina

Scade nivelul amoniului seric și nivelul citokinelor
proinflamatorii prin modificarea compoziției și
metabolismului bacterian și inhibiția translocării
bacteriene

Da

Profilaxia secundară GRAD-I/
A1

Aport proteic adecvat
1,2-1,5 g /kg /zi

Scade nivelul amoniului prin corectarea metabolismului azotat și prevenirea sarcopeniei

Nu

Tratament GRAD-I/A1
GRAD II-2/B2

Proteine vegetale și din
lapte

Scad nivelul amoniului prin accelerarea tranzitului(fibre) și creșterea detoxifierii în ciclul ureei
Reducerea producerii de mercaptani și indoli

Da

Tratament GRAD II-3/B1

BCAA

Mecanism incert; detoxifierea amoniului prin sinteza de glutamină și corectarea neurotransmisiei
cerebrale

Nu

GRAD I/B2
GRAD I/A1

LOLA

Scade nivelul amoniului prin creșterea detoxifierii
(ciclul ureei, sinteza de glutamină)

Nu

GRAD I/B2

Zinc

Scade nivelul amoniului prin creșterea detoxifierii
(ciclul ureei, sinteza de glutamină)

Nu

Nu este recomandat

Prebiotice

Accelereaza tranzitul, reduc pH-ul și permeabilitatea intestinală, reduc absorbția amoniului și
astfel determină scăderea amoniului seric și eliberarea de citokine

Da

Nu sunt recomandate

Probiotice

Reduc pH-ul și permeabilitatea intestinală, reduc
absorbția amoniului și astfel determină scăderea
amoniului seric și eliberarea de citokine

Da

Nu sunt recomandate

TMF

Reinduce eubioza intestinală, reduce inflamația
sistemică, restaureazp integritatea mucosalp și
preveine translocarea bacteriană

Da

Nu este recomandat
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Numărul episoadelor de EH, spitalizările și efectele
adverse severe au fost semnificativ reduse la pacienții care
au primit TMF. S-a observat o ameliorare cognitivă semnificativă evaluată prin teste psihometrice și EncephalApp Stroop Test. De asemenea, s-a observat o creștere
a diversității bacteriene cu creșterea Ruminococcaeae și
Bifidobacteriaceae și scăderea în Streptococcaceae și Veillonellaceae, asociate cu modificari metabolice (funcționale)
ca reducerea IL-6 și LPS-binding protein și creșterea de
butirat/isobutirat (probabil prin creșterea abundenței de
Ruminococcaceae). Actualmente se află în derulare patru
studii clinice cu TMF (administrat prin capsule orale sau
colonoscopie) în EH (61).

CONCLUZII
EH este o complicație severă și frecvent întâlnită la
pacienții cu CH, cu impact semnificativ asupra calități
vieții și supraviețuirii. Patogeneza EH este complexă și
multifactorială, numeroase date științifice sugerând rolul
pivotal al disbiozei intestinale și alterării permeabilității
intestinale în acest context, ca parte a interacțiunii dintre
intestin, ficat și creier. Intervențiile terapeutice destinate
corectării implicațiilor complexe ale disfuncționalității
axei intestin-ficat-creier cuprind modularea dietei și reducerea hiperamoniemiei prin variate strategii: intervenții dietetice, administrarea de dizaharide și antibiotice
non-absorbabile, pre- și probiotice, TMF, agenți care fixează amoniul (LOLA), dar gradul de evidență științifică pentru recomandarea practică a utilizării acestora în
practica curentă variază amplu. n
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F

icatul gras, denumit și steatoză hepatică, se definește ca acumularea excesivă, peste 5%, de trigliceride în celula hepatică. Steatoza hepatică se poate
clasifica în:
 steatoză alcoolică, în care etiologia este consumul
de alcool peste 20 g/zi la femei sau peste 30 g/zi la
bărbați;
 steatoza non-alcoolică, a cărei cauză exactă nu se
cunoaște; apare mai frecvent la pacienții cu sindrom
metabolic, diabet zaharat, obezitate, dislipidemie.
Boala ficatului gras non-alcoolic (NAFLD) a devenit o
problemă de sănătate majoră pe plan internațional, incidența sa fiind în continuă creștere. Noțiunea de boală a
ficatului gras non-alcoolic (NAFLD) se refer- la spectrul
afecțiunilor hepatice care apar în absența consumului de
alcool în cantități în care ar putea produce injurii hepatice. Afecțiunea variază de la simpla acumulare de grăsimi
(steatoza hepatică), pana la apariția fibrozei hepatice,
steatohepatitei non-alcoolice (NASH), cirozei hepatice și
cancerului hepato-celular (1,2). Aproximativ 10-20% dintre pacienții diagnosticați cu steatoză hepatică vor evolua
cu steatohepatită (3).
Ficatul gras non-alcoolic (NAFLD) este una dintre
cele mai frecvente patologii hepatice la nivel mondial (4).
Creșterea incidenței este în principal bazată pe observația
că obezitatea și bolile asociate obezității, precum diabetul
zaharat tip 2, sunt într-o continuă creștere, iar NAFLD reflectă o complicație tipică a acestor patologii (5).
Deși este clar că obezitatea joacă un rol important în
patogeneza steatozei hepatice, astăzi există încă numeroase aspecte nerezolvate în ceea ce privește epidemia
obezității. De mult timp s-a propus ipoteza că anumiți
factori gazdă și în special microbiota intestinală sunt
implicați în evoluția ficatului gras non-alcoolic spre
fenotipul său inflamator, steatohepatita (6).
Tractul gastrointestinal uman este format dintr-un
număr impresionant de bacterii, arhee și virusuri. Dezvoltarea medicinei moleculare, tehnicile de secvențiere
și calculele recente au evidențiat faptul că pentru fiecare
celulă din corpul uman corespund trei bacterii din corp,
majoritatea aparținând microbiomului intestinal. Inițial
s-a presupus că genele microbiotei intestinale sunt implicate, în principal, în controlul funcțiilor de digestie a carbohidraților complecși sau în reglementarea proceselor
imune, însă dovezile recente indică faptul că microbiota
intestinală are funcții majore în diversele căi metabolice.
De asemenea, microbiomul intestinal are rol în menținerea integrității barierei intestinale și implicit în sănătatea
tractului gastrointestinal. Într-adevăr, dovezile evidențiază că integritatea mucoasei este afectată în patologiile
asociate obezității, incluzând ficatul gras non-alcoolic.
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Microbiota intestinală reglează funcțiile metabolice și
joacă un rol în patogeneza NAFLD. Studiile experimentale efectuate pe animale au sugerat că microbiomul intestinal este implicat în dezvoltarea țesutului adipos și implicit afectează evoluția steatozei hepatice (6). Mai multe
studii preclinice și clinice efectuate în ultimii ani au investigat rolul microbiotei intestinale în patologia ficatului gras și au demonstrat că modificările florei intestinale
pot influența etiopatogenia și evoluția acestor patologii.
Totodată, există numeroase interacțiuni bidirecționale
între ficat și tractul gastrointestinal unde microbiota intestinală afectează procesele de la nivel hepatic și, pe de
altă parte, secreția de acizi biliari ce controlează funcțiile
metabolice și microbiota intestinală.

MICROBIOTA INTESTINALĂ UMANĂ
Colonizarea bacteriană are loc de dinainte de naștere și continuă pentru toată viața. Majoritatea bacteriilor
ce colonizează intestinul sunt de tip anaerob și cuprind
36.000 de specii diferite constituite dintr-o varietate de
microorganisme care, din punct de vedere cantitativ și
calitativ, diferă de la individ la individ.
Principalele funcții ale microbiotei intestinale sunt
metabolice și imunologice. O funcție metabolică importantă a microbiotei intestinale este fermentația componenților nondigerabili din dietă. Produșii proveniți din
această activitate complexă metabolică reprezintă un
spectru de acizi organici care sunt o sursă importantă
de energie pentru gazdă. Țesutul epitelial intestinal este
o barieră între gazdă și mediu. Această barieră este formată din joncțiuni strânse ce se comportă ca o intrare
reglementată ce se deschide sau se închide în funcție de
anumite semnale, precum cele provenite de la citokine
și compușii bacterieni din lumen, iar un contact frecvent
cu bacteriile poate cauza o creștere a răspunsului imun
proinflamator. Prin urmare, microbiota intestinală susține reglarea imună și asigură faptul că răspunsurile imune
sunt activate ca răspuns la invazia patogenilor.
O altă funcție importantă a microbiomului intestinal este protecția împotriva microorganismelor exogene.
Aceste bacterii pot inhiba creșterea microorganismelor patogene prin sinteza de produși antimicrobieni sau
prin reducerea penetrării patogenilor enteroinvazivi în
celulele epiteliale.
Microbiomul intestinal are o distribuție heterogenă.
La nivelul colonului se evidențiază densitatea cea mai
crescută a microorganismelor, acesta fiind caracterizat de
o peristaltică ușoară, absența secrețiilor intestinale și prezența mediului nutrițional. Procesul de disbioză generează creștere bacteriană, producerea de toxine și creșterea
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permeabilității intestinale, producând în schimbări semnificative din punct de vedere imunologic și hormonal.
Astfel, obiceiurile ce țin de stilul de viață, precum dieta,
stresul, consumul de antibiotice, pot determina apariția
diverselor patologii gastrointestinale.
Aproximativ 98% dintre speciile bacteriene ce formează microbiota intestinală sunt: Firmicutes (64%)
și Bacteroidetes (23%), reprezentând marea majoritatea microbiotei intestinale, lor adăugându-li-se
Proteobacteria (8%) și Actinobacteria (3%). Familia
Firmicutes cuprinde mai mult de 250 de genuri, incluzând Lactobacillus. Familia Bacteroidetes, similară cu Firmicutes, se regăsește atât la nivelul intestinului subțire, cât și la nivelul intestinului gros
(mai ales în colon) și cuprinde câteva genuri precum
Bacteroides, Flavobacteria și Sphingobacteriales (7).

FICATUL GRAS NON-ALCOOLIC: FACTORI
DE RISC, TRĂSĂTURI CLINICE
Patologia ficatului gras non-alcoolic cuprinde o varietate de condiții, pornind de la o simplă steatoză hepatică
(fără prezența unei inflamații semnificative la nivel hepatic), la steatohepatita nonalcoolică (NASH), cu afectarea
a 5% din populație. La pacienții cu NASH, steatoza hepatică este asociată cu fibroză pericelulară, degenerarea
hepatocitelor, inflamație lobulară și apoptoză. Pacienții
cu NASH prezintă potențial de progresie către o ciroză
criptogenică (în 20% dintre cazuri). În plus, apariția carcinomului hepatocelular poate surveni și postciroză sau
chiar post-NASH (1).
Ficatul gras non-alcoolic este considerat ca o expresie hepatică a modificărilor de metabolism gluco-lipidic, incluzând rezistența la insulină și diabetul zaharat tip 2, expansiunea grăsimii viscerale, obezitatea,
dislipidemia (hipertrigliceridemie și HDL-colesterol
scăzut) și, bineînțeles, sindromul metabolic. Raportul
trigliceride/HDL-colesterol și colesterol total/HDL-colesterol sunt independent legate cu prezența NAFLD,
fiind considerați factori predictibili pentru ficatul gras
non-alcoolic.
O bună parte dintre pacienții diagnosticați cu NAFLD
sunt asimptomatici, o altă parte dintre pacienți, în special cei diagnosticați cu NASH, prezintă simptome de tip
fatigabilitate, disconfort în hipocondrul drept și stare generală de rău. Pacienții cu NAFLD prezintă niveluri moderat crescute de ALT și ecogenitate crescută a ficatului la
ecografia abdominală. Diagnosticul de NAFLD necesită o
confirmare a steatozei prin biopsie hepatică sau prin imagistică, în lipsa consumului de alcool sau de alte cauze de
steatoză hepatică și cu excluderea coafecțiunilor hepatice
cronice.
De asemenea, patologia ficatului gras non-alcoolic crește riscul de apariție a complicațiilor non-hepatice, precum boli cardiovasculare sau chiar malignitate. Mai mult, pacienții cu NAFLD au o calitate mai
scăzută a vieții comparativ cu subiecții sănătoși. Nu
există o terapie specifică pentru tratarea patologiei
ficatului gras non-alcoolic, în afară de adoptarea unui stil
de viață sănătos.

MICROBIOTA INTESTINALĂ ȘI OBEZITATEA
Microorganismele intestinale influențează producerea de energie, homeostazia, apariția obezității și tulburările metabolice. Numeroase dovezi publicate în ultimii
ani sugerează importanța compoziției microbiotei intestinale în dezvoltarea obezității și demonstrează că genul
și cantitatea populației bacteriene pot determina numeroase caracteristici importante ale căilor metabolice ce
joacă un rol important în obezitate. Se suspectează faptul
că microbiota intestinală a persoanelor obeze prezintă anumite particularități care pot induce o inflamație cronică.
Apariția endotoxemiei în obezitate, în diabet zaharat și rezistență la insulină determină expresia factorilor de inflamație asemănători cu cei care sunt prezenți la un pacient
care are o dietă bogată în grăsimi (7).
Obezitatea și alimentația pot cauza apariția unei sensibilități la nivelul barierei intestinale și rezultă într-o
funcționare defectuoasă a axei intestin-ficat, permițând
o trecere neselectivă a compușilor bacterieni în circulație. Bariera intestinală reprezintă o unitate funcțională
complexă ce este compusă din numeroase elemente luminale și mucosale, precum stratul celular epitelial, bariera
mucoasă și componente imune înnăscute și dobândite.
Această barieră are un rol-cheie în asigurarea protecției
împotriva organismelor enterice, a toxinelor cu potențial
dăunător și a bioproduselor bacteriene ce sunt strâns asociate cu starea de sănătate și apariția unei sensibilități la
anumite boli.
Axa intestin-ficat se referă la relația anatomică și
funcțională dintre tractul gastrointestinal și ficat. Interacțiunea dintre cele două include transferul microbiomului intestinal și potențialii produși hepatotoxici către ficat. Modificările ce apar la nivelul axei intestin-ficat
(formată din bariera intestinală, microbiom intestinal și
ficat) cauzează schimbări ale permeabilității intestinale,
ceea ce va favoriza o excesivă creștere bacteriană patogenă (disbioză). Creșterea excesivă a bacteriilor Gram-negative crește producția de produse hepatotoxice, precum
lipopolizaharidele, care vor stimula, la rândul lor, receptorul Toll-like-4 și în cele din urmă factorul nuclear kappa
B și citokinele proinflamatorii, cum ar fi interleukina-6 și
factor alfa de necroză tumorală.

MICROBIOMUL INTESTINAL ȘI ALIMENTAȚIA
Legătura dintre alimentație și compoziția și funcția
florei intestinale devine din ce în ce mai clară. Bacteriile
ce colonizează intestinul sunt responsabile de digestia și
producția unor numeroase vitamine și minerale esențiale.
Compușii din dietă furnizează nutrienți pentru bacterii
cu producerea de metaboliți ce sunt implicați în echilibrul
energetic, metabolism, răspuns imun, dar pe de altă parte acești metaboliți pot să fie implicați și în declanșarea
obezității și a bolilor metabolice.
Conținutul caloric extrem de ridicat al dietei de tip vestic (bogată în grăsimi și carbohidrați) reprezintă un factor
major de contribuție pentru creșterea în greutate, fiind asociată cu alterarea florei intestinale (disbioza). Musso G et al
au arătat că microbiota intestinală promovează absorbția
intestinală și transferul de monozaharide către circulația
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portală prin creșterea expresiei de glucoză-1 din intestinul
subțire (3). Acest flux de carbohidrați stimulează procesul
de lipogeneză de la nivel hepatic și țesutul adipos.
Legătura dintre dietă, microbiota intestinală și starea
de sănătate a individului a fost evidențiată în studiile pe
animale ce au suferit o schimbare în alimentația inițială (săracă în grăsimi, bogată în fibre provenite din plante), trecând la o dietă bogată în grăsimi și zahăr. Această
schimbare a pus în evidență o creștere semnificativă de
Bacilli și Erysipelotrichia ce fac parte din familia Firmicutes și o scădere importantă în abundența bacteriilor ce fac
parte din familia Bacteroidetes (8). Timpul de tranzit gastrointestinal este, de asemenea, influențat de microbiota
intestinală. Un studiu publicat de Kashyap et al., efectuat
pe modele animale, a evaluat interacțiunile dintre alimentație, microbiomul intestinal și timpul de tranzit gastrointestinal. S-a sugerat faptul că dieta poate afecta independent atât compoziția florei intestinale, cât și timpul de
tranzit. Schimbările induse de alimentație în compoziția
microbiomului intestinal pot fi mediate în parte de modificările timpului de tranzit gastrointestinal, iar efectul alimentației legat de timpul de tranzit poate fi considerat un
efect al alterării funcționalității microbiomului intestinal
cauzată de schimbările de stil de viață (7).

ACIZII BILIARI ȘI MICROBIOMUL
INTESTINAL
Rezultatele studiilor au arătat că factorii extrinseci
precum dieta pot influența într-o măsură foarte mare
compoziția microbiotei intestinale, dar și anumiți factori
intrinseci precum bila sau sucul pancreatic sunt importanți, într-o măsură aproape egală. Acizii biliari intervin
nu doar în reglarea mecanismelor metabolice majore, dar
pot afecta și reglarea compoziției florei intestinale. Acizii biliari sunt produși de către ficat și metabolizați în
intestin de către microbiomul intestinal.
Un studiu publicat de Sun L et al. a evidențiat faptul că
administrarea de metformin afectează microbiota intestinală prin scăderea concentrației de B. fragilis, rezultând
în paralel o creștere de acid glicoursodeoxicolic, ducând
astfel la inhibarea activării intestinale de receptor Farnesoid-X (FXR) și implicit la scăderea beneficiilor metabolice (9). Studiile efectuate pe rozătoare au arătat faptul
că activarea FXR a fost necesară pentru îmbunătățirea
postoperatorie a glicemiei, în timp ce greutatea, aportul
de alimente și alți factori nu au fost afectate. În același
studiu, s-a arătat că devierea bilei către ileon a îmbunătățit homeostazia glucozei prin axa FXR- Glucagonlike
peptide-1, iar aceste rezultate au fost urmate de o creștere
a concentrațiilor intestinale de Akkermansia muciniphila.
Într-un studiu recent, s-a evidențiat că după o intervenție
bariatrică și scăderea în greutate postoperatorie au crescut
concentrațiile de acizi biliari conjugați, iar la un an doar
un singur acid biliar a rămas mult crescut, și anume, sulfatul acidului glicolitocolic (10). În ultimii ani, mai multe
studii au demonstrat că acizii biliari și derivații acestora
sunt jucători metabolici cruciali, iar interferența la nivelul
FXR ar putea constitui o strategie de tratament pe viitor
pentru pacienții cu NAFLD (3).
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MICROBIOTA INTESTINALĂ ȘI NAFLD/NASH
Dezvoltarea și progresia NAFLD implică procese fiziopatologice complexe, fiind influențate de diverși factori
precum polimorfismul genetic, dieta și, așa cum s-a sugerat și raportat în ultimii ani în articolele de specialitate,
compoziția microbiotei intestinale (7).
Au fost și încă se realizează multiple eforturi pentru
identificarea schimbărilor ce au loc în compoziția microbiotei intestinale a pacienților cu NAFLD comparativ cu
grupurile control. Deși încă nu s-a ajuns la o concluzie extrem de clară, iar cercetările sunt necesare în continuare,
este evident faptul că microbiomul asociat cu NAFLD prezintă o scădere a abundenței bacteriene ce caracterizează
compoziția florei intestinale. Prin urmare, nu este încă
cunoscut ce determină diferențele în microbiota pacienților cu NAFLD. S-a propus faptul că microbiomul intestinal poate crește consumul de energie și să inițieze procesul de inflamație – doi factori ce contribuie la disfuncția
metabolismului. Dar microbiomul intestinal poate să
afecteze și alte procese asociate NAFLD, precum rezistența la insulină și metabolismul acizilor biliari și al colinei.
Microbiota intestinală și metaboliții săi pot, de asemenea,
să contribuie la dezvoltarea ficatului gras non-alcoolic.
Creșterea permeabilității intestinale stimulează absorbția monozaharidelor din lumenul intestinal, conducând la translocarea bacteriană. Endotoxinele produse de
aceste bacterii intră în circulația portală și cresc activitatea lipopolizaharidelor, promovând sinteza de novo a
acizilor grași și producția de trigliceride și activează receptorii inflamatori Toll-like din hepatocite
Primele indicii ale rolului microbiomului intestinal în
acumularea de grăsime la nivel hepatic au fost descoperite
în 1982, când cercetătorii au raportat faptul că tratamentul
antibiotic cu metronidazol administrat după o intervenție
de bypass gastric a dus la o reducere a steatozei hepatice
(11). Rezultate similare au fost observate și în studiile realizate pe animale, unde s-a observat o ameliorare a funcției hepatice post-tratament cu metronidazol și tetraciclină.
Un studiu efectuat de Mouzaki et al., ce a caracterizat
compoziția florei intestinale la pacienți sănătoși, pacienți
cu NAFLD și pacienți cu NASH, a evidențiat faptul că pacienții cu NASH au prezentat o reducere a Bacteroidetes
comparativ cu pacienții cu steatoză hepatică simplă sau
cu pacienții sănătoși, în timp ce compoziția florei intestinale nu a prezentat modificări la pacienții cu NAFLD
comparativ cu grupurile de control formate din subiecți
sănătoși (12). Cu toate acestea, Raman et al. au arătat că
au existat diferențe semnificative între microbiota pusă
în evidență din materiile fecale la pacienții cu NAFLD
și cea a grupurilor control, cu o abundență mai mare de
specii de Lactobacillus și Firmicutes (13) la primii.
De interes este faptul că Helicobacter pylori poate, în
anumite cazuri, să contribuie la dezvoltarea NAFLD. Prezența Helicobacter pylori a fost pusă în evidență la pacienții cu obezitate importantă și a fost asociată cu rezistența
la insulină – mecanism evidențiat și la pacienții cu NAFLD (9). Studiile recente au arătat o asociere independentă a Helicobacter pylori în stadiile avansate de NASH. O
parte au sugerat că mecanismele implicate sunt inhibarea eliberării de leptină din țesutul adipos, cu creșterea
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depozitelor de grăsime hepatice. Totodată, efectele prezenței Helicobacter pylori au fost asociate și cu fenomenul
de disbioză, endotoxemie și dislipidemie (5).
De asemenea, alte date publicate au sugerat că ficatul
gras non-alcoolic este asociat cu creșterea permeabilității
intestinale și creșterea bacteriană din intestinul subțire,
iar acești factori sunt asociați cu severitatea steatozei hepatice (7). S-au raportat dovezi de rupere a joncțiunilor
strânse de la nivel intestinal și de creștere bacteriană la
nivelul intestinului subțire în cazul pacienților cu NAFLD. Mai multe studii efectuate pe animale și pacienți
cu NAFLD sau NASH au arătat o asociere cu creșterea
bacteriană de la nivelul intestinului subțire și creșterea
permeabilității intestinale. Brun et al. au demonstrat că
deficiența de leptină la șoarecii obezi prezintă o modificare a permeabilității intestinale, o creștere mai mare de
citokine inflamatorii în circulație și niveluri serice crescute de lipopolizaharide (15). Studii de specialitate ce au
inclus pacienți cu obezitate și NAFLD au arătat o legătură
dintre endotoxemia metabolică și inflamația sistemică și
hepatică. Un alt studiu a evidențiat că pacienții obezi cu
NASH prezintă o scădere a Faecalibacterium (16).
De asemenea, o altă cercetare a demonstrat o scădere a Faecalibacterium și Ruminococcus în cazul pacienților slabi și cu NASH (21). Ruminococcus aparține familiei
Ruminococcaceae și sunt anaerobi ce fermentează conducând la producția de acizi grași cu lanț scurt, promovând
dezvoltarea NAFLD. Totodată, fibroza avansată (>F2)
a fost asociată cu o creștere a Lactobacillus la pacienții
obezi cu NASH (17). Genul Lactobacillus cuprinde mai
mult de 180 de specii cu importante funcții imunologice
și metabolice, iar o bună parte dintre aceste bacterii sunt
producătoare de acid lactic ce provine din fermentația
carbohidraților din dietă și poate produce acetat și etanol,
inducând injurie hepatică, precum inflamație, ceea ce va
conduce la progresia NASH.
Mai multe studii au evidențiat o legătură dintre Bacteroides și Escherichia coli și fibroza avansată (2,18). Bifidobacterium spp. și Akkermansia muciniphila au fost puternic
asociate cu markerii de metabolism lipidic și negativ asociați cu inflamația în țesutul adipos și glucoza, leptina,
trigliceridele și insulina din circulație. În afara faptului
că dieta este direct asociată cu fenomenul de disbioză,
un studiu a arătat că microbiota intestinală a persoanelor genetic obeze poate să promoveze debutul steatozei
hepatice independent de factorii nutriționali.
Un alt posibil mecanism prin care microbiota intestinală contribuie la dezvoltarea NAFLD este legat de cantitatea de etanol produsă de anumite bacterii, în special
de Escherichia coli. Etanolul produs de aceste bacterii contribuie la modificări fiziologice și morfologice la nivel de
barieră intestinală asociate cu creșterea bacteriană de la
nivelul intestinului subțire, prin creșterea permeabilității intestinale. Astfel, creșterea pasajului de endotoxine
ce provin din lumen către circulația portală conduce la o
creștere în producerea de specii reactive de oxigen, ce stimulează inflamația la nivel hepatic.
Etanolul este constant produs de flora intestinală,
chiar în absența ingestiei de alcool. S-a demonstrat că
o dietă bogată în zaharuri rafinate poate să conducă la

niveluri crescute de alcool în sânge, iar eliminarea etanolului se realizează cu ajutorul alcool dehidrogenazei de
la nivelul ficatului. Această enzimă convertește alcoolul
în acetaldehidă, care, chiar în concentrații scăzute, este
toxic pentru corp.
Pacienții cu NAFLD prezintă o creștere importantă a
nivelului sistemic de endotoxine, acest lucru putând reprezenta un marker timpuriu de o potențială injurie hepatică.
Un studiu clinic a demonstrat că pacienții cu NASH au
o rată mai scăzută de Bacteroidetes comparativ cu pacienții cu steatoză și grupurile control (6).
Un alt studiu a evaluat compoziția microbiomului intestinal și severitatea histologiei hepatice pe 57 de pacienți diagnosticați cu NAFLD (2). S-a evidențiat faptul că
abundența de Bacteroides a fost semnificativ corelată cu
severitatea bolii, în timp ce Prevotella a fost scăzută. Tot
în acest studiu, Ruminococcus a fost mult crescută în patologiile cu evoluție severă, în special în fibroza avansată.
Un studiu condus de Schierwagen et al. a evidențiat
recent, pe șapte pacienți diagnosticați cu ciroză hepatică
ce au suferit o intervenție cu șunt transjugular portosistemic, că există un microbiom circulant la nivel central,
hepatic, în sânge venos portal și sânge venos periferic, cu
predominanța Proteobacteria în circulație (12).
Loomba et al. au publicat un studiu în care au fost
incluși 86 de pacienți cu NAFLD biopsiați; s-au pus în
evidență 37 de bacterii diferite, iar pacienții au fost încadrați în diverse stadii de fibroză, de la ușoară către fibroză
avansată. Fibroza avansată a fost caracterizată prin creșterea abundenței de Proteobacteria și E. coli și o scădere
a Firmicutes, ceea ce susține noțiunea că testarea unui
panel de markeri pentru evidențierea microbiotei poate
să permită diagnosticarea fibrozei avansate la pacienții
cu NAFLD. Severitatea NAFLD poate fi asociată cu diferite modele de microbiom. Concentrația Bacteroides a fost
crescută dependent de severitatea patologiei hepatice, în
timp ce Prevotella a fost scăzută. Mai mult, grupul condus
de Loomba a raportat că există un microbiom specific la
pacienții cu ciroză hepatică tip NAFLD (18).
Într-un studiu prospectiv transversal realizat pe 39
de pacienți adulți diagnosticați cu NAFLD prin biopsie
hepatică (15 pacienți cu steatoză hepatică simplă, 24 cu
NASH și 28 de pacienți sănătoși din grupul control) s-a
evidențiat la pacienții cu NAFLD faptul că Lactobacillus
și Lactobacillaceae au fost într-o cantitate mult mai mare
comparativ cu grupurile control (16).

INTERACȚIUNEA MICROBIOMULUI
INTESTINAL ȘI EXERCIȚIULUI FIZIC LA
PACIENȚII CU NAFLD
Impactul exercițiului fizic asupra microbiomului intestinal și efectele sale asupra NAFLD nu au fost încă
studiate la om. Astfel atunci când cercetătorii sugerează că exercițiul fizic afectează evoluția NAFLD (parțial) prin modularea microbiomului intestinal, acest fapt
este atribuit efectelor observate asupra obezității, factor
considerat important în NAFLD.
Există un singur studiu, realizat pe animale, care abordează efectul modular al activității fizice asupra NAFLD
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prin microbiomul intestinal. În acest studiu a fost investigat efectul unui program de exerciții controlate pe axa intestin-ficat la șobolanii juvenili care au primit o dietă bazată pe grăsimi timp de 6 săptămâni, ulterior șoarecii fiind
introduși într-un program de exerciții aerobe – au efectuat
antrenament de rezistență pentru 5 săptămâni după dezvoltarea caracteristicilor pentru obezitate și NAFLD (19).
Studiul a demonstrat că exercițiul fizic are efecte asupra microbiotei intestinale, asupra metaboliților fecali derivați din intestin-microbiotă, asupra funcției de barieră
intestinală și asupra metabolismului lipidelor. Conținutul
de trigliceride intrahepatice, în conformitate cu scoruri
histologice de steatoză mai mici, a fost scăzut la șobolanii
ce au urmat programul de exerciții fizice. Mai mult, s-au
observat îmbunătățiri ale metabolismului lipidelor hepatice. Surprinzător, nu s-a observat niciun efect semnificativ
al exercițiului asupra scorului de activitate al NAFLD. Totodată, s-au observat îmbunătățiri semnificative ale nivelurilor serice de enzime hepatice la șobolanii cu o dietă bogată
în grăsimi dar care au urmat un program de exercițiu fizic
comparativ cu șobolanii sedentari, acest aspect indicând o
îmbunătățire asupra inflamației hepatice.
Populația microbiană intestinală totală a fost modificată prin protocolul de exerciții. S-a demonstrat că o dietă
bogată în grăsimi la șobolani a crescut raportul Firmicutes/
Bacteroidetes, raport corectat prin activitatea fizică. În special abundența relativă de Proteobacteria și Bacteroidetes a
fost crescută, iar Verrucomicrobia a scăzut post-exercițiu
fizic, comparativ cu șobolanii ce au urmat o dietă bogată
în grăsimi, cu sau fără exerciții fizice. Genurile Alkaliphilus,
Prevotella și Desulfovibrio au fost crescute la rozătoarele ce
au urmat o dietă bogată în grăsimi comparativ cu omologii
care nu urmează un program de exerciții (19).

CONCLUZII
S-au luat în discuție mai multe căi/mecanisme ce sunt
implicate în interacțiunile dintre intestin și ficat. Lumea
complexă bacteriană de la nivel gastrointestinal este implicată în inițierea și exercitarea proceselor biologice din
organism, dar mecanismele subiacente nu sunt pe deplin
înțelese. Studiile publicate până acum au evidențiat faptul
că pacienții cu NAFLD în diverse stadii de boală au o compoziție specifică a microbiotei intestinale. Devine din ce în
ce mai recunoscut în special că bacteriile Gram-negative
precum Enterobacteria, Escherichia coli și Proteobacteria
se află în concentrații crescute, iar acest fapt poate contribui la dezvoltarea fenotipului proinflamator. Un alt produs bacterian ce pare să aibă semnificație este endotoxina,
care s-a dovedit a fi crescută la pacienții cu NAFLD.
Mai mult, câteva studii au evidențiat relevanța metaboliților bacterieni în patologia ficatului gras. Metaboliții bacterieni reglează evoluția steatozei hepatice și
influențează rezistența la insulină. Interacțiunile intestin-ficat sunt bidirecționale și există o axă ficat-intestin
care evidențiază faptul că produșii hepatici afectează
compoziția microbiotei intestinale. Produșii hepatici sunt
în principal acizii biliari, dar mai ales acizii biliari secundari, care sunt reglați de microbiota intestinală. Acizii
biliari și derivații acestora interacționează și formează
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legături cu receptorii nucleari, care reglează cheia căilor
metabolice implicate în NAFLD.
Deși este clar că există o asociere puternică dintre
schimbările compoziției microbiotei intestinale și pacienții cu NAFLD, fapt demonstrat prin numeroasele review-uri
publicate în ultimii ani, unele rezultate fiind încă neclare,
contradictorii pe alocuri, dovezile comune raportate sunt o
scădere a Bacteroidetes (unul din membrii ce se află în abundență la indivizii cu un microbiom intestinal sănătos) și o
creștere a Proteobacteria la pacienții cu NAFLD. n
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A

bcesele hepatice reprezintă colecții purulente
localizate în interiorul ficatului. În cadrul localizării viscerale a abceselor, ficatul este organul
cel mai frecvent interesat. Astfel, la un număr de 540 de
abcese intraabdominale, inclusiv cele retroperitoneale,
abcesele hepatice au reprezentat 48% dintre abcesele
viscerale și 13% dintre abcesele totale intraabdominale (1). Incidența anuală a abceselor hepatice a fost
estimată la 2,3 cazuri la 100.000 de persoane, fiind
mai mare la bărbați comparativ cu femeile (3,3 vs. 1,3
la 100.000) (2-4).

EPIDEMIOLOGIE
Factorii de risc asociați abceselor hepatice sunt reprezentați de: diabetul zaharat, bolile hepatobiliare și
pancreatice, stările de imunosupresie, vârsta avansată și folosirea pe scară largă a inhibitorilor pompei de
protoni (5-7).
Factorii geografici și factorii specifici gazdei au
de asemenea un rol important în dezvoltarea abceselor hepatice: sindromul abcesului hepatic primar
invaziv, determinat de Klebsiella pneumoniae, a fost
descris în Asia de Est, în timp ce în boala granulomatoasă cronică, o afecțiune genetică rară caracterizată
prin infecții recurente, abcesele hepatice sunt de obicei
stafilococice (8).

ETIOLOGIE
Cele mai multe abcese sunt polimicrobiene. Dintre
agenții etiologici, bacteriile enterice și germenii anaerobi
sunt cei mai frecvenți agenți etiologici. Heterogenitatea
etiologică este determinată de mecanismul de producere:
intervenții biliare (stenturi) sau imunosupresia postchimioterapie. Agenții etiologi cel mai frecvent implicați sunt:

Bacterii

 50% dintre abcese sunt secundare infecțiilor tractului biliar (colangită);
 dintre germenii enterici, cel mai frecvent sunt identificaţi Escherichia coli și K. Pneumoniae;
 grupul Streptococilor: Streptococcus anginosus,
Streptococcus constellatus și Streptococcus intermedius;
 Staphylococcus aureus (agent etiologic mai frecvent
întâlnit la copii)(9,10);

Paraziți

 Entamoeba histolytica: infecția este secundară colitei amebiane prin sistemul port;
 Echinococcus granulosus, de obicei asimptomatic;

FIZIOPATOLOGIE
Cea mai frecventă cauză a abcesului hepatic este reprezentată de patologia tractului biliar. Obstrucția căilor
biliare permite stagnarea lichidului biliar și favorizează
proliferarea bacteriană. Cauze frecvente de obstrucție
biliară includ:
 litiaza,
 tumora obstructivă,
 malformațiile congenitale,
 stricturile.
Apendicita acută a reprezentat o cauză importantă în
trecut, în prezent fiind o cauza mai rară de abces (aproximativ 10% dintre abcese).
Infecțiile intraabdominale reprezintă o cauză importantă de abcese hepatice. Acestea pot însămânța, fie prin
emboli septici în circulația portă, fie prin fistule în cadrul
infecției organelor adiacente. Infecțiile cu paraziți favorizează dezvoltarea abcesului, cei mai importanți fiind Entamoeba histolytica și Echinococcus (prin însămânțarea
chisturilor hidatice). De asemenea, formațiunile tumorale, fie primare, fie secundare (metastazele) facilitează
formarea abcesului.
Traumatismele hepatice permit dezvoltarea abcesului
prin însămânțare directă sau prin necroza posttraumatică a țesutului hepatic. Un caz particular de traumatism
este reprezentat de ingestia de corpi străini care penetrează parenchimul hepatic.
Un număr mic de abcese apar ca urmare a unor proceduri medicale: transplantul hepatic, embolizarea arterei
hepatice (în cadrul hepatocarcinomului).

MANIFESTĂRI CLINICE
Anamneza poate releva:
 febră și frison,
 scădere ponderală,
 greață și vărsături,
 durere abdominală,
 fatigabilitate,
 transpirații nocturne,
 diaree.
Examenul clinic poate indica:
 durere la palpare în hipocondrul drept,
 hepatomegalie,
 icter,
 revărsat pleural.
Abcesele complicate pot prezenta semne suplimentare, legate de:
 sepsis,
 peritonită (ruperea abcesului în peritoneu),
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 empiem (ruperea abcesului către pleură),
 infecții oculare (în bacteriemia cu Kleibsiella pneumoniae) (11).

Tratamentul constă în administrarea de antibioterapie,
drenajul abcesului și tratamentul patologiei care a dus la
formarea acestuia.

DIAGNOSTIC

Antibioterapia

Analize de laborator
Hemograma prezintă creșterea numărului leucocitelor,
în special prin creșterea neutrofilelor. Probele funcției hepatice pot identifica creșterea velorilor transaminazelor, a
enzimelor de colestază (bilirubina, fosfataza alcalină, gamma glutamyl transpeptidaza). Uneori se poate identifica si
hipoalbuminemie (12).
Hemoculturile pot fi pozitive și este recomandat să se
recolteze, rezultatul acestora putând ghida antibioterapia.
În zonele endemice pentru Entamoeba histolytica se recomanda testarea pentru acest parazit (13).

Analiza lichidului din abces

Analiza lichidului din abces, recoltat sub ghidaj ecografic sau tomografic, poate fi foarte utilă în determinarea
etiologiei leziunii. Prezența compușilor biliari în lichid
poate indica comunicare cu tractul biliar, fie printr-o cale
directă, fie prin ischemie a căilor biliare (14,15).
Amilaza prezentă și infecția polimicrobială pot sugera diverticulită perforată, boală inflamatorie intestinală,
cancer al flexurii hepatice, infecții perihepatice.
Testarea pentru Entamoeba histolitica se poate realiza
și din lichidul abcesului (13).

Examinarea imagistică

Ecografia poate fi folosită în evaluarea inițială a pacientului, aceasta identificând abcesele mai mari de 1 cm ca
zone hipoecogene. Sensibilitatea este de 80-90%.
Examinarea prin tomografie computerizată va avea
rezultate diferite în funcție de momentul examinării.
Per total, evoluția se poate împărți în două faze. În prima fază (faza pre-supurativă) leziunile vor apărea ca
mase hipodense, heterogene, cu contur neregulat. În
faza a doua (faza supurativă), imaginea devine hipodensă, cu margini clar demarcate, formând o imagine similară cu un „inel”. Uneori un al doilea „inel” este vizibil,
rezultând o imagine „în țintă”. La injectarea substanței
de contrast, va exista captare în special la nivelul zonei
periferice (a „inelului”).
Unele leziuni pot identifica imagini de gaz în interior, aceasta fiind una din cele mai specifice imagini
pentru abcesul hepatic. Sensibilitatea este de 95-100%,
tomografia computerizată fiind considerată superioară
ecografiei abdominale pentru stabilirea diagnosticului.
În plus, proba permite uneori identificarea etiologiei și
evaluarea condițiilor asociate (patologie biliară sau tromboză porto-mezenterică).Rezonanța magnetică poate
completa rezultatul, în special la pacienții cu patologii
ale căilor biliare unde se suspectează obstrucție (16).

TRATAMENT
În evoluția naturală (fără tratament), boala are mortalitate foarte mare, în special din cauza complicațiilor.
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Se recomandă ca tratamentul antibiotic să înceapă de
îndată ce hemoculturile au fost recoltate, fără a se aștepta
până la efectuarea drenajului.
Unii cercetători au avut rezultate bune folosind doar
antibioterapie în abcesele hepatice mici (sub 5 cm),
în timp ce alții nu recomandă antibioterapia ca unic
tratament (17,18).
Terapia empirică trebuie să fie țintită împotriva bacteriilor care cauzează cel mai des abcesul – bacili Gram
negativi, coci Gram pozitivi.
Antibioticele recomandate includ inhibitori de beta-lactamază, piparacilin-tazobactam, cefalosporine
de generația a doua. Dacă antibioticul ales nu este activ pe germeni anaerobi, se recomandă suplimentarea
antibioterapiei cu un antibiotic activ pe acești germeni (ex., metronidazol). Schema terapeutică trebuie adaptată la antibiogramă de îndată ce aceasta este
disponibilă (16).
Testele pozitive pentru Entamoeba histolityca impun
administrarea metronidazolului (1,5-2 g) oral sau intravenos pentru 10 zile. Schema este utilă pentru eradicarea infecției în 90% dintre cazuri. În celelalte 10% dintre
cazuri se pot lua în considerare clorochina, emetina și
dehiroemetina.
În cazul suspiciunii de abces de etiologie fungică se
poate recomanda administrarea amfotericinei B. Fluconazolul poate fi, de asemenea, o opțiune, dacă se suspectează că infecția este determinată de Candida.
Antibioterapia poate fi justificată pe o perioadă mai
lungă de timp, inclusiv după externare. Durata optimă a
tratamentului este încă dezbătută, dar recomandările actuale includ între 2 și 6 săptămâni pentru un singur abces
drenat eficient și până la 12 săptămâni în cazul abceselor
multiple sau complicate.

Drenajul percutan

A fost descris pentru prima oara în 1953 și a
devenit cel mai important tratament în abcesul
hepatic. Procedura se recomandă pentru abcesele mai
mici de 5 cm.
Un studiu ce compară drenajul prin aspirație cu ac față
de drenaj pe cateter a descoperit o rată de succes mult
crescută pentru drenajul pe cateter.
Cateterul este plasat în leziune sub ghidaj imagistic
(fie ecografic, fie prin tomografie computerizată), ce permite drenajul abcesului. Acesta se menține până ce debitul zilnic scade la mai puțin de 10 ml/zi și cavitatea este
colabată (imagistic). Uneori sunt necesare mai multe proceduri de drenaj („re-drenaj”) (19).

Drenaj chirurgical

Se recomandă pentru abcese largi (mai mari de 5 cm),
pentru abcese complicate (peritonită bacteriană), abcese cu pereți groși sau abcese la care încercările de drenaj
percutan au eșuat.
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MONITORIZARE
Urmărirea în timp a pacientului este necesară prin examene imagistice – tomografie computerizată sau ecografie. Curba febrilă ar trebui, de asemenea, monitorizată,
persistența febrei după 2 săptămâni indicând necesitatea
unui tratament mai agresiv. n
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B

ila este un produs biologic constituit în principal
din acizi biliari, colesterol, fosfolipide și proteine,
fiind sintetizată în ficat și depozitată în vezica biliară. Aceasta intervine și facilitează absorbția grăsimilor
în intestinul subțire în timpul digestiei (1). Indubitabil,
există numeroase tulburări ce pot modifica funcționalitatea bilei și pot genera apariția de calculi biliari fie în vezica biliară, fie în ductele biliare, cu o prevalență în rândul
adulților în mod normal de peste 10% (2). Formarea calculilor biliari este atribuită unei combinații de cauze genetice, dar și de mediu, de obicei legate de suprasaturarea
în colesterol a bilei.
Fiind o afecțiune foarte frecventă, litiaza biliară veziculară (LBV) a rămas timp de mulți ani o problemă de
sănătate publică, asociind costuri medicale ridicate. În
ultimul deceniu, au fost efectuate o serie de studii inclusiv pe modele animale, confirmând rolul microbiotei
ca o nouă verigă în etiopatogeneza LBV (3). Până în prezent, colecistectomia rămâne cea mai eficientă opțiune
de tratament pentru pacienții cu LBV simptomatică sau
complicată (1,3).
Cunoașterea actuală este limitată în principal la câteva specii de bacterii cultivabile care au fost implicate
în geneza anumitor afecțiuni biliare. În această privință,
înțelegerea noastră despre contribuția exactă a bacteriilor în formarea calculilor sau a infecțiilor este foarte limitată, deși o posibilă asociere între bacterii și etiologia
calculilor biliari a fost sugerată de enterobacteriile izolate
frecvent din aspiratul biliar de la pacienții cu litiază biliară (4). Coloniile de Firmicutes, Proteobacteria și Bacterioidetes domină microbiomul biliar uman la pacienți cu
LBV (5). Microbiota gastrointestinală și a căilor biliare
este implicată în aproape toate etapele de formare a bilei,
inclusiv în reglarea metabolismului lipidelor, a colesterolului, biotransformarea și circulația enterohepatică a acizilor biliari (4,5).

MICROBIOTA, MICROBIOMUL – FACTORI
ETIOPATOGENICI SUBESTIMAȚI
Microbiomul bilei se corelează destul de fidel cu compoziția bacteriană a salivei, iar microbiomul tractului biliar
are o compoziție asemănătoare microbiotei duodenului (6).
Microflora patogenă a cavității bucale, prin mecanismele
de imunomodulare, poate afecta motilitatea vezicii biliare și expresia genelor de mucină (MUC1, MUC 3, MUC4)
și reprezintă unul dintre promotorii formării calculilor în
vezica biliară (7). Prezența infecției cu Helicobacter pylori
contribuie la formarea calculilor biliari și afectează apariția
complicațiilor LBV, inclusiv colecistita acută și cronică, colangita, pancreatita (8). Bacteriile intestinale (Clostridium,
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Bifidobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides, Eubacterium și Escherichia coli), care participă la oxidarea și epimerizarea acizilor biliari, pot perturba circulația enterohepatică și pot duce la formarea calculilor biliari. În același timp,
colecistectomia cauzată de LBV duce la modificarea compoziției microbiotei în diferite părți ale tractului gastrointestinal, crescând riscul de a dezvolta în timp neoplasm de
stomac sau colorectal (9).
Microbiota tractului gastrointestinal a fost intens studiată în ultimii ani. Este deja bine cunoscut faptul că microbiota umană este diferită, adaptată mediului pe care îl
colonizează și într-o perpetuă transformare, în funcție de
starea fiziologică a gazdei (5). Cu toate acestea, se cunosc
foarte puține date despre microbiota comensală a arborelui biliar și implicit a bilei.
O lungă perioadă de timp s-a susținut teoria conform
căreia un sistem biliar sănătos este steril; cu toate acestea,
studiile recente demonstrează că vezica biliară are o microbiotă autohtonă complexă în condiții nonpatologice (10).
Mai mult, microbiota tractului biliar este implicată activ în
mecanisme care previn colonizarea tractului biliar de către microorganisme exogene. Acizii biliari sunt liganzi ai
receptorului nuclear farnesoid X (FXR), care este implicat
în menținerea homeostaziei sanguine a colesterolului prin
reglarea sintezei acidului biliar și a transportului sărurilor
biliare. Agoniștii FXR pot preveni apariția litiazei biliare
prin potențialul lor de a modula cantitatea de fosfolipide și
săruri bliare solubilizate și, implicit, pot reduce incidența
complicațiilor infecțioase sau mecanice ale acesteia (11,12).
La rândul lor, acizii biliari joacă un rol-cheie în prevenirea proliferării bacteriene: pot exercita multiple efecte
asupra celulelor bacteriene, inclusiv lezarea membranei
lipidice, cauzând coagulare anormală și denaturarea proteinelor intracelulare, intensificând stresulul oxidativ pe
măsură ce detergenții dizolvă membrana bacteriană, deteriorând și ADN-ul bacterian (13).
Au fost incriminate și o serie de căi posibile de migrare și colonizare a tractului biliar de către bacterii: translocația din duoden prin sfincterul Oddi sau diseminare
hematogenă în ficat și excreție ulterioară în bilă (14). Rezultatele studiilor au corelat prezența unei infecții a tractului biliar cu dezvoltarea ulterioară a calculilor biliari
și a indicat faptul că bacteriile pot acționa ca factorul de
nucleare inițiator în formarea atât a pigmentului, cât și a
calculilor colesterolozici biliari (15).

COLECISTITA ACUTĂ: DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT
Colecistita acută, definită ca o inflamație acută a
vezicii biliare, entitate clinică extrem de frecventă,

Colecistitele bacteriene
Alina Pleșa, Cristina Sfrijan, Roxana Nemțeanu

beneficiază, odată diagnosticată, de terapie antibiotică empirică până la obținerea rezultatelor culturilor sau
cura chirurgicală (16,17). Terapia antibiotică se ajustează
după obținerea antibiogramei și a sensibilității microorganismelor. Colangitele și colecistitele acute asociază,
din păcate, mortalitate și morbiditate în continuare crescute dacă nu sunt tratate corespunzător și în timp util.
Identificarea organismului/organismelor cauzal/e reprezintă un pas esențial pentru gestionarea infecțiilor biliare
acute. Ratele de pozitivare ale culturilor biliare variază de
la 28% la 93% pentru colangita acută și de 29-54% pentru
colecistita acută (18).
Majoritatea germenilor izolați sunt microorganisme
care nu formează vegetații pe valvele cardiace normale
sau abcese. Prezența lor intravasculară nu duce la o extindere a terapiei sau la selectarea regimurilor multidrog.
Prin urmare, recomandarea generală este ca hemoculturile să fie recoltate numai în infecțiile severe, atunci
când astfel de rezultate ar putea impune modificări
semnificative ale terapiei (16,19).
Există o lipsă a studiilor clinice care să examineze beneficiul prelevării hemoculturilor la pacienții cu infecții
acute ale tractului biliar. Pe de altă parte, există argumentul potrivit căruia fiecare oportunitate ar trebui utilizată
pentru a identifica microorganismele și a testa susceptibilitatea în era rezistenței antimicrobiene (20,21). Cele
mai frecvente bacterii identificate ca agenți etiologici ai
colecistitelor acute sunt Escherichia coli, Klebsiella spp.,
Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Acinetobacter spp.,
urmate de bateriile Gram positive, respectiv Enterococcus,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., dar și anaerobi
(22). În tabelul 1 sunt consemnate principalele microoorganisme responsabile de colecistitele acute comunitare,
dar și în rândul pacienților spitalizați. De reținut este că
terapia antibiotică depinde în mare măsură de datele epidemiologice locoregionale, respectiv de susceptibilitatea
antimicrobiană (16).
Apariția rezistenței antimicrobiene printre speciile de
Enterobacteriaceae la pacienții cu infecții intraabdominale dobândite în comunitate a fost raportată pe scară largă.
Aceste date au afectat semnificativ decizia terapeutică a
antibioterapiei empirice în rândul pacienților cu infecții
intraabdominale (inclusiv colecistite și colangite). Tulpinile de E. coli producătoare de ESBL (extended spectrum
beta-lactamases) sunt din ce în ce mai des întâlnite chiar
și în regiunile cu prevalență redusă, fiind un real semnal
de alarmă (tabelul 2) (16,22).
Utilizarea severității bolii ca un criteriu pentru selecția agenților antimicrobieni a fost pusă sub semnul
întrebării în fața creșterii numărului de tulpini de E. coli
și Klebsiella producătoare de ESBL în comunitate. Aceste
organisme nu mai asociază o sensibilitate predictibilă la
cefalosporine, derivați de penicilină sau fluorochinolone.
Recomandarea ghidurilor în fața unei ponderi ridicate, de
10-20%, de tulpini rezistente de E. coli este ca antibioterapia empirică să acopere și aceste microorganisme până la
obținerea antibiogramei și eventual a unei sensibilități la
agenți terapeutici cu spectru mai restrâns (23). Carbapenemele, piperacilină/tazobactam, tigeciclină, amikacină
și alți agenți mai noi, cum ar fi ceftazidim/avibactum și

ceftolozan/tazobactam pot fi, de asemenea, utilizați pentru a trata aceste tulpini (13,22,23).
Pentru colangitele și colecistitele acute dobândite în
comunitate, terapia inițială empirică trebuie să includă și
agenți cu activități anti-Pseudomonas până la identificarea
organismelor cauzale. Pseudomonas aeruginosa este recunoscută ca fiind un agent patogen virulent, iar lipsa asocierii empirice a unui antibiotic care să includă în spectrul
său și acest microorganism la bolnavii critici poate duce la
creștea mortalității intraspitalicești (24).
Enterococcus spp. este un alt agent patogen de luat considerare la pacienții cu diagnosticul de colecistită acută
comunitară. Ca opțiune terapeutică, vancomicina poate fi
utilizată la pacienții cu colecistită acută comunitară până la
obținerea rezultatelor culturilor și a antibiogramei. Pentru
tulpinile de Enterococcus se poate utliza și ampicilina până
la obținerea sensibilităților. Ampicilina acoperă eficient infecțiile determinate de Enterococcus faecalis din infecțiile
dobândite în comunitate. Pentru tulpinile de Enterococcus
faecium, vancomicina este de preferat în terapia empirică.
E. faecium cât și E. faecalis rezistente la vancomicină beneficiază de tratament cu linezolid sau daptomicină (25).
Cu privire la momentul inițierii terapiei, aceasta ar
trebui începută încă din momentul în care suspectăm infecția biliară. Pentru pacienții aflați în șoc septic, antibioterapia se inițiază la o oră după recunoaștere. Pentru
celelalte categorii de pacienți se permite o fereastră de 6
ore necesare evaluării până la începerea administrării antibioterapiei (23,26).
Când sunt selectați agenții antibiotici este importantă
cunoașterea datelor despre farmacocinetică și farmacodinamică, antibioterapia utilizată în trecut, funcția renală

Tabel 1. Bacteriile cel mai des izolate la pacienții cu
infecții bacteriene ale tractului biliar
(conform Ghidului Tokyo 2013, TG13)
Microorganisme izolate
din hemoculturi

Infecții bacteriene ale
tractului biliar
Infecții dobândite în comunitate – procente
(%)

Infecții nosocomiale
–procente
(%)

Escherichia coli

35-62

23

Klebsiella spp.

12-28

16

Pseudomonas spp.

4-14

17

Enterobacter spp.

2-7

7

Acinetobacter spp.

3

7

2-6

5

Enteroccocus spp.

10-23

20

Strepcoccocus spp.

6-9

5

Bacterii Gram-negative

Citrobacter spp.
Bacterii Gram-pozitive

Staphyloccocus spp.

2

4

Anaerobi

1

2

Alte bacterii

17

11
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Tabel 2. Terapia antibiotică – recomandări terapeutice destinate infecțiilor biliare

Vancomicina este recomandată împotriva Enterococcus spp. în colangita și colecistita acută grad III de severitate din infecțiile dobândite din comunitate și infecțiile nosocomiale acute ale
tractului biliar. Linezolidul sau daptomicina sunt recomandate în cazul colonizării cu Enterococcus – rezistent la vancomicină, sau dacă tratamentele anterioare au inclus vancomicina, și/sau
dacă bacteria este frecventă în comunitate.
b
Ampicilina/sulbactam exercită efect antimicrobian mic asupra Escherichia coli. Au fost eliminate din ghidurile Nord Americane.
c
Obligatoriu antibiograma.
d
Terapia antianaerobă care include utilizarea metronidazolului, tinidazolului sau a clindamicinei este recomandată dacă există o anastomoză entero-biliară. Carbapenemele, piperacilina/
tazobactam, ampicilina/sulbactam, cefmetazolul, cefoxitina, flomoxef și cefoperazona/sulbactam au activitate antianaerobă în această situație.
e
Fluorochinolonele sunt recomandate dacă sunt indicate în antibiogramă sau dacă pacientul este alergic la betalactami.
a

și hepatică și reacțiile alergice. În cazul anastomozei bilio-enterice, terapia trebuie să includă un agent destinat
împotriva anaerobilor (27). Un istoric al utilizării recente
(<6 luni) a antibioticelor crește foarte mult riscul de rezistență în rândul microorganismelor izolate. Funcția renală trebuie estimată înainte de administrarea agenților
antimicrobieni. Ajustările individuale ale dozelor trebuie să țină cont de funcția renală și hepatică. Acolo unde
există dubii, se recomandă consultarea cu un farmacolog
clinican (28).
Rezultatele studiilor recent publicate nu reușesc să
specifice momentul optim al colecistectomiei timpurii
pentru pacienții cu colecistita acută. Se pare că întârzierile actului operator de 2 zile duce la creșterea morbidității și mortalității estimată la 30 de zile. Marea majoritate
a studiilor arată că există o întârziere de 3-7 zile pentru
30% dintre colecistectomii (29).

CONCLUZII
Recomandările principalelor ghiduri sunt îndreptate
spre utilizarea judicioasă și prundentă în prescripția tratamentului antibiotic, având în vedere apariția tulpinilor
plurirezistente. Monitorizarea continuă pe plan local,
național și internațional a sensibilităților la antibiotice
a celor mai frecvente microorganisme va putea permite
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asigurarea unei terapii adecvate și sigure pentru pacienții cu colecistită acută. Pentru un bun management al
colecistitelor acute se impune diagnostic rapid, inițierea
antibioterapiei alături de stabilirea momentului operator,
care se impune a fi precoce, pentru reducerea complicațiilor și a mortalității.
Dezvoltarea biomarkerilor, luând în considerare contribuția modificărilor activității metabolice microbiene
specifice privind compoziția bilei, care pot prezice severitatea bolii, prognosticul său, precum și răspunsul la
terapie fără a fi necesară o biopsie se află în centrul celor mai multe studii moderne de genomică, proteomică și
metabolomică. În viitor, pacienții ar putea fi diagnosticați
și selectați pentru tratament în funcție de semnăturile lor
moleculare (30). n
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S

istemul hepatobiliar este expus la o mare varietate antigenică – alergeni alimentari, compuși toxici
ingerați prin dietă, produși bacterieni (numiți și
„pathogen associated molecular patterns” – PAMPs) (1).
Absorbiți de la nivelul tubului digestiv în circulația portală, sunt transportați către parenchimul hepatic, care are
capacitatea de a menține față de aceștia, în condiții fiziologice, prin mecanisme complexe, toleranță imunologică
(1). Dezechilibre ale acestor mecanisme pot duce la stări
patologice, cu afectarea epiteliului ductelor biliare și dezvoltarea de colangiopatii inflamatorii cronice (1).
Dintre acestea, colangita biliară primară (CBP) și colangita sclerozantă primară (CSP) sunt afecțiuni hepatice
cronice cu o incidență în creștere, deși cu o prevalență
globală scăzută și dificil de evaluat din cauza variabilității
distribuției geografice (2,3). Pe lângă patternul evolutiv
colestatic, au în comun determinism genetic, declanșarea
de mecanisme autoimune prin factori de mediu, anomalii
ale metabolismului acizilor biliari și un risc crescut pentru neoplazii hepatobiliare (4,5). Deși mai bine statuate în
cazul CSP, dezechilibrele la nivelul florei intestinale au un
rol important în patogeneză.
Întrucât majoritatea pacienților cu CBP nu dezvoltă
ciroză hepatică, s-a renunțat la termenul de ciroză biliară primitivă (2). CBP este cea mai frecventă boală hepatică autoimună, afectează în principal sexul feminin
în decadele 4-5 de viață și se caracterizează printr-o inflamație cronică limfocitară granulomatoasă a ductelor
biliare mici, interlobulare, și prin prezența de anticorpi
antimitocondriali (AMA) (6).
Colangita sclerozantă primară afectează predominant
bărbații în decadele 3-4 de viață, se asociază cu bolile inflamatorii intestinale (BII) în până la 80% dintre cazuri
și se caracterizează prin stenoze multifocale inflamatorii
și fibrotice în principal ale ductelor biliare mari intra- și
extrahepatice și de cele mai multe ori prin aspect colangiografic tipic de șirag de margele (4). Evoluția către ciroză
și insuficiență hepatică este frecventă (7).

PATOGENEZĂ
Bila secretată la nivel hepatic, pe lângă rolul esențial
în metabolismul lipidic, este implicată în modularea microbiotei (1). Acizii biliari pot deteriora membranele bacteriene, efect dependent de concentrație și de gradul de
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hidrofobie (1). Este dovedit faptul că afecțiunile hepatice
asociate cu alterarea fluxului biliar se însoțesc de sindrom
de suprapopulare bacteriană (SIBO) (1).
Acizii biliar primari – acidul colic și chenodeoxicolic
– sunt produșii finali de metabolism al colesterolului (8).
După conjugarea cu taurină sau colină sunt excretați în
canaliculele biliare și ulterior în intestin, de unde sunt reabsorbiți la nivel ileal prin mecanism activ de către transportorul apical de acizi biliari sodiu-dependent (ASBT)
și returnați la nivel hepatic pentru a fi din nou secretați
– proces cunoscut ca circulația entero-hepatică (1). Parte
din acizii biliari primari conjugați ajung la nivelul ileonului terminal și colonului, unde sunt metabolizați de flora
microbiană prin deconjugare, dehidrogenare, dehidroxilare, cu formarea a aproximativ 50 de tipuri de acizi biliari
secundari, între care cea mai mare pondere o au acidul
litocolic și acidul deoxicolic (5,7,8).
Doar o mică varietate de specii din flora microbiană
sunt implicate în metabolismul acizilor biliari – predominant bacterii Gram pozitive (8). Parte din acizii biliari
secundari sunt reabsorbiți de-a lungul tranzitului colonic și, deoarece sunt puternic hidrofobi, au efecte toxice,
concentrațiile crescute ale acestora la nivel hepatic fiind
asociate cu inflamație, colestază, litogeneză și carcinogeneză (8). Cuantumul total al acizilor biliari modulează secreția biliară prin afinitatea față de receptorul farnesoid
X (FXR), a cărui activare determină scăderea sintezei,
reabsorbției și transportului acestora (1). În plus, activarea FXR duce la expresia unor gene implicate în apărarea
mucozală, acizii biliari având astfel efect antimicrobian
indirect (1,8).
Acizii litocolic și deoxicolic sunt de asemenea liganzi
ai receptorului membranar-1 de acizi biliari cuplat cu proteina (TGR5), implicat în mecanisme antiinflamatorii și
conlangio-protective (7). La nivelul macrofagelor, acesta
scade activitatea transcripțională a NF-kβ, scade producerea de citokine proinflamatorii și inhibă activarea inflamazomului NLRP3, iar la nivel colangitar stimulează
secreția de bicarbonat (7). Există deci un echilibru dinamic între metabolismul acizilor biliari și componența microbiomului intestinal (1).
Dezechilibrele axei hepato-intestinale sunt parte
integrantă din patogeneza CSP. Aceasta se asociază
în până la 80% dintre cazuri cu BII, îndeosebi cu o formă tipică de colită ulcerativă (1). Pe de altă parte, doar
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aproximativ 5% dintre pacienții cu colită ulcerativă dezvoltă CSP, ceea ce sugerează că disbioza și creșterea permeabilității intestinale sunt insuficiente pentru declanșarea injuriei biliare (1,8).
Studii pangenomice au decelat loci comuni pentru
boala Crohn și CSP (1). În serul pacienților cu CSP au fost
decelați markeri de translocare bacteriană ce s-au corelat
cu progresia bolii (1). S-a dovedit că acizii biliari influențează activitatea limfocitelor T helper (LTh) 17 și reglatorii (Tregs) implicate în răspunsul imun dobândit (8).
CSP și CSP asociată bolilor inflamatorii intestinale (BII)
se însoțesc de modificări specifice ale microbiotei intestinale, fără diferențe semnificative între cele două entități,
însă distincte de modificările apărute la pacienții cu BII
fără CSP. Veillonella, Enteroccoccus, Streptoccoccus, Lactobacillus și membri ai filumului Proteobacteria ca E. coli
au o pondere crescută în flora intestinală a pacienților cu
CSP, în timp ce Firmicutele producătoare de acizi grași cu
catenă scurtă – Fecalibacterium și Coprococcus sunt sărac
reprezentate (7).
Predominanța Veillonella nu este specifică CSP, fiind
descrisă și în alte afecțiuni hepatice, precum CBP, hepatita cronică B, ciroza hepatică și encefalopatia portală (7).
Acești pacienți prezintă de asemenea disbioză fungică intestinală, cu o abundență crescută a genului Exophiala și
o depleție de Saccaromyces cerevisiae. În CSP, pe fondul
unei susceptibilități genetice, un factor declanșator inițiază interacțiuni complexe între mecanismele imune înnăscute și dobândite ce se soldează cu migrarea limfocitelor intestinale la nivel hepatic, distrucție colangiocitară
cronică și fibroză (8).
În cazul CBP, se pierde toleranța imună asociată cu
moleculele sistemului major de histocompatibiliate de tip
II HLA-DR față de componenta E2 a piruvat dehidrogenazei mitocondriale (PDC-E2), în urma interacțiunii cu
un factor declanșator din mediu, chimic sau infecțios, ce
operează cel mai probabil prin mimetism molecular (6).
Sensibilizarea imună față de această țintă se asociază și
cu prezența anumitor loci (5). Reacția imună declanșată
este mediată predominant de limfocitele LTh-1 și LTh-17,
prin interleukina 12, cu activarea traducătorului de semnal și activatorului de transcripție (STAT) 4 și creșterea
secreției de interferon γ, ce induc senescența și apopotoza
colangiocitelor (5).
În plus, sinteza canalului anionic Cl-/HCO3- este diminuată prin prevenirea translației ARN mesager al acestuia de către microARN-506 situat pe cromozomul X și
supraexprimat în CBP (5). Consecința este scăderea excreției de bicarbonat a colangiocitelor, acumularea acestuia intracelular și activarea adenilil ciclazei dependente
de bicarbonat, implicată în apoptoză. Scăderea concentrației de bicarbonat din mediul extracelular – numită și umbrela de bicarbonat –, cu rol protector față de membrana
celulară, expune colangiocitele la o concentrație crescută
de acizi biliari protonați, ce induc autofagie și producerea
de specii reactive de oxigen (5).
Deși preliminare, există dovezi ale rolului microbiotei intestinale și în CBP (1). Acidul lipoteicoic ce intră în
structura bateriilor Gram pozitive a fost decelat la nivelul spațiilor portale la pacienții cu CBP (1). De asemenea,

anticorpii antimitocondriali, marca CBP, prezintă reactivitate încrucișată cu E. coli, care este bogat reprezentată
în materiile fecale ale acestor pacienți (1). În plus, și în
serul acestora s-au decelat niveluri crescute ale markerilor de translocație bacteriană.
În concluzie, axa hepato-intestinală are un rol central
în menținerea circulației entero-hepatice, a cuantumului de acizi biliari și componenței acestuia, iar alterarea
homeostaziei acizilor biliari cu acumularea lor la nivel
hepatic mediază dezvoltarea afecțiunilor colestatice
inflamatorii.

DIAGNOSTIC
Pacienții cu CSP se prezintă adesea cu probe hepatice
de colestază, fără simptome asociate (9). Aspectul la colangiopancreatografia prin rezonanță magnetică (MRCP)
este tipic pentru CSP cu afectare de ducte biliare mari
(9). Pentru stabilirea diagnosticului sunt necesare o serie
de teste suplimentare, pentru excluderea unei colangite
sclerozante secundare (tabelul 1) (9). CSP nu se asociază
cu serologie specifică (9). Biopsia hepatică este necesară
atunci când se suspicionează sindrom de overlap cu hepatita autoimună (HAI), ce poate fi prezent în până la 17%
dintre cazuri, colangită sclerozantă mediată de IgG sau
CSP a ductelor mici – variantă ce reprezintă 5% dintre cazuri. Asocierea cu alte afecțiuni autoimune este frecventă, cel mai adesea fiind vorba despre BII cu pattern specific – colită ulcerativă cu afectare predominant a colonului
drept și back-wash ileitis (9).
Simptomele caracteristice sunt pruritul și fatigabilitatea și ulterior cele asociate complicațiilor bolii (9). Până
la 45% dintre pacienți vor dezvolta stenoze dominante ce
determină alterarea probelor hepatice și/sau simptome de
obstrucție și colestază (9). Simptomatologia și durata bolii, însă nu și nivelul seric al fosfatazei alkaline (FAL), se
corelează cu prezența stenozelor dominante (9). Conform
clasificării Edmonton, acestea se împart în stenoze inflamatorii, fibrotice și nodulare – cele din urmă prezentând
un risc crescut de progresie către colangiocarcinom (CCA)
(9). CSP se asociază cu risc crescut de neoplazii hepatobiliare, în special CCA, risc crescut de carcinom al vezicii
biliare și de cancer colorectal, mai ales pentru cazurile de
CSP asociate BII (9).
Pentru CBP, criteriile de diagnostic sunt: prezența de
anticorpi AMA într-un titru de peste 1/40, decelați prin
imunofluorescență, sau de anticorpi antinucleari (ANA)
specifici CBP – antiglicoproteina-210 sau anti-sp100, în
context de colestază ce nu are o explicație alternativă (6).
Modificările testelor hepatice constau în creșteri ale FAL,
adesea însoțite și de creșteri ale GGT, care reflectă originea hepatică a FAL, dar și asocierea unui proces inflamator (6). Pot apărea creșteri ale transaminazelor, acestea nedepășind în genere de cinci ori limita superioară a
normalului (LSN).
Biopsia hepatică este rareori necesară – în situații
de diagnostic incert precum suspiciunea de HAI sau alte
afecțiuni hepatice precum steatohepatita non-alcoolică,
sau absența serologiei caracteristice – și poate aduce informații despre stadiul de fibroză hepatică (6). Evaluarea
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gradului de fibroză se efectuează însă în mod uzual prin
mijloace neinvazive, precum elastografia (6)
Ultrasonografia efectuată în stadiul de stabilire a diagnosticului are scopul de a exclude alte cauze de colestază și poate decela caracteristici de ciroză hepatică sau
de hipertensiune portală, ceea ce indică un prognostic
negativ (6). Se recomandă ca managementul să fie adaptat
categoriei de risc stabilite la diagnostic, stadiului bolii și
severității simptomelor (6). Factorii de risc identificabili
la diagnostic sunt vârsta sub 45 de ani, sexul masculin,
prezența de ANA specifici CBP și un stadiu avansat al
bolii (6).

TRATAMENT ȘI MONITORIZARE ÎN CSP
După stabilirea diagnosticului de CSP, sunt importante monitorizarea pacientului și o abordare personalizată,
cu management activ al simptomelor și supravegherea
pentru dezvoltarea de neoplazii (9). Frecvența de reevaluare depinde de stadiul bolii și de simptomatologie, însă
cel puțin anual sunt recomandate efectuarea unui examen
clinic și prelevarea de probe biologice (9). Determinarea
gradului de fibroză hepatică prin mijloace neinvazive aduce informații despre prognostic (9). Utilizarea scorurilor
prognostice clinice nu este recomandată de rutină, acestea nefiind validate (9).
Dezvoltarea simptomelor și modificările probelor hepatice indică posibilitatea apariției de complicații și necesită suplimentarea investigațiilor cu metode de imagistică secțională – MRCP, RMN hepatic în dinamică
sau tomografie computerizată cu substanță de contrast.
Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP)
este un mijloc important atât pentru diagnosticul, cât și
pentru managementul CSP (9).
În dezvoltarea unei stenoze în cadrul CSP este primordială stabilirea naturii benigne sau maligne a acesteia, iar
decizia efectuării ERCP trebuie luată în cadrul unei echipe multidisciplinare (9). Stenozele dominante sunt definite ca stenoze cu diametrul ≤1,5 mm ale canalului hepatic
comun sau ≤1 mm ale ductului hepatic (10). Se asociază cu
consecințe negative – dezvoltarea de sepsis cu punct de
plecare biliar sau de colangiocarcinom (9).
Pentru a exclude prezența unui proces cariokinetic, se
recomandă prelevarea de probe de la nivelul stenozelor
dominante prin biopsie intraductală ghidată fluoroscopic,
colangioscopie sau citologie prin periaj (10). Nu există
consens în privința tratamentului de dezobstrucție. În
practică, inițial se efectuează dilatare cu balon, urmată
de montarea de stenturi de plastic în caz de recurență
precoce a stenozei (10). Montarea de stenturi se asociază
cu un risc crescut de complicații (10). Stenturile metalice
sunt utilizate în principal în complicațiile posttransplant
și stenozele maligne (10). Antibioterapia profilactică este
recomandată în toate procedurile ERCP în CSP (10).
Angiocolita este o infecție biliară redutabilă, apărută
de obicei pe un fond obstructiv și care complică adesea
evoluția colangitei sclerozante, asociind o mortalitate de
până la 10% (11). Sfincterotomia, montarea de stenturi
sau derivațiile biliodigestive predispun de asemenea la
bacteriobilie și angiocolită (11). Pe lângă dezobstrucție,

112 ||

un tratament eficient presupune și administrarea de antibioterapie cu spectru adecvat (11). Enteroccoccus spp.,
E. coli spp. și Klebsiella spp. sunt cei mai frecvenți agenți
patogeni ai angiocolitei, însă factori individuali și patternurile regionale de rezistență microbiană pot crește riscul de infecție cu germeni rezistenți la cefalosporine de
generația a 3-a, cu P. aeruginosa sau alți germeni dificil
de tratat (11). Ghidurile Tokyo recomandă alegerea antibioterapiei empirice în funcție de severitatea angiocolitei
și de patternurile de susceptibilitate locală, principalele
prescrise fiind piperacilină/tazobactam, cefalosporinele
de generația a 3-a și carbapenemele (11). Pentru cazurile
severe și pentru infecțiile dobândite în cadrul unităților
spitalicești se recomandă acoperirea spectrului enterococilor si Pseudomonas – carbapenemele fiind de elecție
(11). Utilizarea intensivă a acestora duce însă la creșterea
riscului de dezvoltare a rezistenței la carbapeneme, o problemă globală majoră de sănătate publică (11).
Parte importantă a managementului CSP este supravegherea pentru dezvoltarea de neoplazii. Pentru
depistarea cancerului colorectal (CCR), se recomandă colonoscopie la interval de 5 ani sau, în cazul asocierii cu
BII, la 1 an (9). Deși pentru CCA nu există recomandări
clare, ultrasonografia anuală efectuată pentru monitorizare de neoplazii ale vezicii biliare îl pot decela în stadii
precoce (9).
CSP nu beneficiază de tratament farmacologic etiopatogenic, moleculele studiate până în prezent nedovedindu-se eficiente în prevenirea progresiei bolii (9). În
practică se folosește medicație aprobată în alte patologii
hepatice autoimune readaptată la CSP. Ghidurile nu includ indicații specifice în acest sens (9). În continuare
vom discuta opțiunile terapeutice în funcție de mecanismul de acțiune al acestora.

Modularea metabolismului acizilor biliari

Acidul ursodeoxicolic (AUDC) este principalul agent
farmacologic utilizat în practică pentru tratamentul CSP
(4). Este un acid biliar hidrofil, care în doze moderate are
efecte protectoare colangiocitare datorită reducerii toxicității și hidrofobicității bilei. Are și efecte asupra imunității dobândite la nivel hepatic, însă mecanismul de acțiune nu este încă bine caracterizat (4). Doza uzuală este de
10-15 mg/kgc/zi; doze superioare nu aduc beneficii și se
asociază cu efecte adverse (4).
Acidul nor-ursodeoxicolic este un derivat sintetic al
AUDC, cu rezultate bune în studii de fază II (în prezent
un studiu de fază III este în derulare), ce are avantajul de
a nu se acumula la nivel hepatocitar (4). FXR reduce activitatea cholesterol-7-alfa hidroxilazei (CYP7A), enzima
ce limitează rata de sinteză a acizilor biliari și are efecte
pleiotropice în inflamație (4).
Dintre agoniștii steroidieni ai FXR, acidul obeticolic,
derivat al acidului chenodeoxicolic, însă cu potență mult
crescută față de acesta, a fost studiat în CSP cu rezultate
bune în reducerea nivelului seric al FAL, dar cu asocierea de prurit ca efect secundar important și dependent de
doză (4). La pacienții cu boală hepatică avansată, prezintă
risc crescut de mortalitate, de aceea se recomandă utilizarea de doze scăzute (4). Inducerea unui nivel ridicat
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de factor de creștere a fibroblaștilor-19 (FGF19) crește
riscul de neoplazii, în consecință în special în CSP acidul
obeticolic trebuie utilizat cu prudență (4).
Agoniștii non-steroidieni ai FXR, cilofexor, tropifexor,
sunt încă în studiu, iar avantajul acestora este de a nu
asocia efectele adverse ale acidului obeticolic – prurit, alterearea profilului lipidic și creșterea riscului de carcinogeneză hepatică (4). Analogul sintetic al FGF19 – Aldafermin (NGM282) este de asemenea în curs de cercetare, cu
rezultate promițătoare și fără risc crescut de neoplazii (4).
Inhibarea ASBT, deși cu efecte favorabile asupra modificărilor histologice hepatice în afecțiunile colestatice, evidențiate în studiile pe modele animale, nu a determinat
o ameliorare semnificativă a profilului biochimic hepatic
într-un studiu de fază II (4).

Agoniștii receptorilor activați de proliferatori ai
peroxisomilor (PPAR)

Fibrații acționează pe PPAR, care au rol central în reglarea transportorilor hepatici implicați în homestazia
bilei și, în plus, efecte antiinflamatorii și antifibrotice (4).
Fenofibratul și bezafibratul au fost evaluați în serii de cazuri și studii mici randomizate în CSP, cu rezultate favorabile, însă datele sunt insuficiente pentru introducerea
lor în practică (4).

Modularea microbiotei intestinale

Strânsa legătură între flora tubului digestiv și metabolismul acizilior biliari a dus la explorarea acesteia ca
țintă terapeutică în bolile colestatice hepatice, considerându-se chiar că astfel poate fi întârziată sau prevenită
progresia bolii (4,8).
Deși încă insuficiente, în privința antibioterapiei există dovezi de eficiență în tratamentul CSP – cele mai multe
dintre acestea fiind despre vancomicină, un antibiotic cu
acțiune predominant intraluminală la administrarea per
os (8). Metronidazolul și minocyclina au scăzut și ele semnificativ nivelul FAL la pacienții cu CSP, în schimb rifaximina nu a avut rezultate favorabile (4). Antibioterapia
nu este însă recomandată actual pentru tratamentul pe
termen lung al CSP în afara studiilor clinice (4).

O combinație de Lactobacillus cu două tulpini de Bifidobacillus a fost evaluată într-un studiu mic randomizat
cu brațe încrucișate în CSP, însă nu s-a obținut ameliorarea semnificativă a colestazei sau simptomelor (4).
Transplantul de materii fecale (FMT) este utilizat în
colitele infecțioase cu Clostridium difficile refractare la
antibioterapie (4). Un studiu pilot pe 80 de pacienți cu BII,
dintre care 10 asociind CSP, a arătat o reducere de peste
50% a FAL la aproximativ 30% dintre pacienții tratați și
un profil de siguranță favorabil (8).

Imunosupresoarele

În mod paradoxal, imunosupresoarele nu au dovedit
efecte benefice în CSP (4). Corticosteroizii sunt utilizați în
sindroamele de overlap cu HAI sau colangiopatia mediată
IgG4 (9).

TRATAMENTUL CBP
În CBP, tratamentul de primă linie constă în administrarea de AUDC (12). Dozele recomandate sunt de 13-15
mg/kg/zi, pe tot parcursul vieții (6). Pentru evaluarea eficienței terapeutice există multiple sisteme de scorificare,
ce includ în principal un nivel crescut de peste 1,5-1,67
ori LSN pentru FAL și un nivel ridicat al bilirubinei serice
drept criterii de nonresponsivitate, aplicate în general la
un an de la inițierea tratamentului (12).
În caz de răspuns incomplet sau absent, se recomandă
excluderea unui sindrom de overlap cu HAI (12). Diagnosticul de sindrom de overlap este confirmat de prezența
hepatitei de interfață decelată histopatologic alături de
doua dintre următoarele trei criterii: ALT de peste 5xLSN,
IgG de peste 2xLSN sau prezența de anticorpi anti-mușchi
neted (ASMA) (6). Asocierea cu HAI are un prognostic negativ și justifică adăugarea de corticoizi sau de azatioprină
în schema terapeutică; altfel, imunosupresoarele nu s-au
dovedit eficiente în cazul CBP (6).
Pentru pacienții intoleranți sau non-reponsivi la
AUCD, terapia de linia a doua recomandată este cu acid
obeticolic (6). Doza inițială va fi de 5 mg/zi cu titrare la
3 luni dacă pacientul tolerează, până la doza considerată

Tabel. Colangita sclerozantă secundară – diagnostic diferențial
Afecțiune

Investigații recomandate

Colangiocarcinom

MRCP/RMN, citologie prin periaj/biopsie

CS mediată IgG4

Nivel IgG4, IgG/IgG, examen HP+IHC

Leziuni biliare ischemice/traumatice

Istoric, MRCP

Litiază coledociană

US, MRCP

Limfadenopatie hilară hepatică

US, RMN/CT

Ampulom Vaterian/PDAC

MRCP/RMN

Pancreatită acută/cronică

Lipază serică, CT/RMN

Biliopatie portal hipertensivă

US, RMN

Infecții parazitare biliare (Ascaris, Fasciola)

Istoric; US

Angiocolită piogenică recurentă

Istoric;

Teleangiectazie hemoragică ereditară

Suspiciune clinică; US/RMN

Mastocitoză sistemică, Histiocitoză X

Suspiciune clinică

Toxicitate medicamentoasă

Istoric

Abrevieri: US – ultrasonografie; RMN – rezonanță magnetică; MRCP – colangiopancreatografie prin rezonanță magnetică; PDAC – adenocarcinom ductal pancreatic; HP – histopatologic; IHC –
imunohistochimic.
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optimă, de 10 mg/zi (6). Pentru cazurile de boală hepatică avansată doza va fi ajustată la 5 mg/săptămână, cu
posibilitatea de creștere până la maximum de 10 mg x 2/
săptămână (6). Anterior inițierii tratamentului cu acid
obeticolic este necesar controlul pruritului (6).
Fibrații sunt o clasă terapeutică adesea utilizată în
CBP, fără a fi aprobată de Agențiile Europeană sau Americană ale medicamentului în acest scop, însă cu rezultate favorabile provenite din studii observaționale pentru
fenofibrat și bezafibrat (6). Elafibranor, un fibrat utilizat
în steatohepatita non-alcoolică, este actualmente evaluat
în cadrul unui studiu de fază 3 pentru CSP (12). Funcția
renală și probele hepatice necesită monitorizare atentă,
considerând potențialul toxic al fibraților. De asemenea,
asocierea lor cu statine se va face cu precauție (6).
Pentru tratamentul pruritului, de elecție sunt rășinile
fixatoare de acizi biliari – colestiramina (4-12 g/zi). Rifampicina (150-600 mg/zi) este utilizată ca tratament de
a doua linie pentru tratamentul pruritului, iar naltrexona
(maximum 50 mg/zi), sertralina (maximum 100 mg/zi),
bezafibratul (maximum 400 mg/zi) și gabapentina (doze
variabile) sunt adesea asociate (6).
Alte posibile complicații ale CBP sunt osteoporoza –
pentru care sunt recomandate evaluarea densității osoase și suplimentarea cu calciu și vitamina D – și hiperlipidemia (6). În dislipidemia din CSP predomină nivelurile
crescute de HDL, astfel că asocierea de statine se recomandă doar pacienților cu risc metabolic sau cardiac crescut (6). Pentru fatigabilitate este importantă excluderea
unor cauze alternative colestazei, ca medicația, depresia,
anemia, afecțiunile tiroidiene asociate, tulburările de
somn. Exercițiile fizice pot duce la ameliorarea acesteia
(6).
Managementul complicațiilor CBP și CSP, ale CH sau
BII, va fi efectuat conform recomandărilor ghidurilor în
vigoare (6,9). De asemenea, pentru a crește complianța
pacienților și calitatea vieții acestora este încurajată referirea către grupuri de suport (6,9). Se recomandă și informarea despre posibilitatea de participare la studii clinice
(6,9). Indicațiile pentru transplant hepatic sunt similare
cu ale celorlalte afecțiuni hepatice cronice, cu excepția
pruritului invalidant incontrolabil în CBP, ce poate reprezenta în sine o indicație de transplant (6,8).
Recurența CSP posttransplant este raportată în 10%40% dintre cazuri (9). Nu se recomandă de rutină colectomia la momentul transplantului, dar se va încerca obținerea remisiunii BII anterior intervenției (9). Se va menține
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monitorizarea colonoscopică la pacienții transplantați,
deoarece va persista un risc crescut de CCR (10).
Recurența CBP posttransplant a fost raportată în
până la o treime dintre cazuri, necesită diagnostic histologic și se asociază cu vârsta tânără la diagnostic sau
la momentul intervenției, cu utilizarea de tacrolimus și
colestaza posttransplant (12). Administrarea de AUCD
scade riscul de recurență și de pierdere a grefonului (12).

CONCLUZII
În concluzie, colangiopatiile inflamatorii cronice autoimune, deși sunt afecțiuni rare, prezintă o incidență
în creștere și necesită supraveghere de-a lungul întregii
vieți. Evoluția poate fi grevată de insuficiență hepatică
și de indicație de transplant. Arsenalul terapeutic disponibil este limitat, însă numeroși agenți farmacologici
sunt în curs de evaluare. Patogeneza acestora implică
dezechilibre ale axei hepato-intestinale, modularea componentei microbiotei digestive reprezentând un subiect
de interes în cercetarea actuală în domeniu, cu rezultate
preliminare favorabile. n
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S

e cunosc multe date despre intervenția microbiotei
în bolile inflamatorii intestinale, sindromul de intestin iritabil, autism, scleroză multiplă, bolile reumatologice, dar intervenția florei intestinale în patogeneza
bolilor pancreatice este puțin cunoscută și reprezintă un
domeniu de cercetare în plină ascensiune.
Bacteriile colonizează suprafața intestinului gros și
reglează importante funcții fiziologice, cum ar fi: metabolismul nutrienților și vitaminelor, producția de acizi
grași cu lanț scurt de carbon, cum ar fi butiratul (cu efect
trofic asupra epiteliului gastrointestinal), efect imunogenic care limitează popularea intestinului gros cu bacterii
patogene.
Principalele clase ale florei intestinale sunt Firmicutes
și Bacteroidetes, care reprezintă 85-90% din totalul microorganismelor, alături de mai puțin bine reprezentatele
Actinobacterii și Proteobacterii. În condiții de disbioză, se
produce pierderea joncțiunilor strânse dintre enterocite,
astfel că bacteriile vor putea traversa peretele, fenomen
cunoscut sub numele de translocare bacteriană.
Un studiu care a explorat flora intestinală la pacienți
cu duodenopancreatectomie cefalică a raportat o proporție mai mare de Klebsiella și Bacteroides față de subiecții
sănătoși, în timp ce flora anaerobă s-a găsit în proporție
mai redusă. Probabil în această situație intervin și sucul
gastric și pancreatic care sunt modificate după intervenția chirurgicală și care pot modifica flora intestinală (1).

MICROBIOTA ÎN PANCREATITA ACUTĂ
În timpul pancreatitei acute se produce hipovolemie,
prin retenția de lichid în spațiul a treilea. Ca urmare,
apare hipovolemie splanhnică, inclusiv la nivelul peretelui intestinal, mai ales de la nivelul intestinului subțire
(2), ceea ce favorizează translocația bacteriană și creșterea nivelului seric al toxinelor bacteriene. Lipopolizaharidele microbiene se leagă de celulele prezentatoare de
antigen, cu creșterea răspunsului imun local și eliberare
de factor nuclear NF-kB și interferon, urmată de acumulare de neutrofile și macrofage în pancreas (3). În cazul
pancreatitelor acute severe, proporția de Bifidobacterium intestinal( cu efect benefic) a fost redusă, iar cea de
Enterococcus a fost crescută (4).
Un alt studiu a concluzionat că Actinobacterium (care
cuprind Bifidobacterium) și Enterococcus ar fi mai crescute
la pacienții cu pancreatită acută, dar că Proteobacteriile și
Bacteroidetele ar fi mai crescute față de subiecții sănătoși
(5), susținând faptul că disbioza ar putea avea un rol în
agravarea pancreatitei acute.
În ceea ce privește rolul probioticelor sau prebioticelor în tratamentul pancreatitelor acute, rezultatele unei

metaanalize publicate în 2014 nu sunt încurajatoare (6),
deși studiile pe animal au arătat că probioticele ar ameliora translocarea bacteriană, prin ameliorarea parametrilor stresului oxidativ și a disfuncției imune a mucoasei
intestinale. Utilizarea profilactică de probiotice (Lactobacillus+ fibre) nu s-a dovedit a fi benefică într-un studiu pe
298 de pacienți, dar deficiențe de selectare a includerii pacienților în acest studiu ridică semne de întrebare în ceea
ce privește concluzia studiului, mai ales că mortalitatea
pacienților care au primit probiotice a fost mai mare decât
în grupul de control (7). Niciunul dintre studii nu a folosit
numai Bifidobacterium ca prebiotic și nu s-a putut aprecia
numai intervenția modificării microbiotei în evoluția pacienților cu pancreatită acută.
Administrarea chiar de scurtă durată a inhibitorilor
de pompă de protoni în tratamentul pancreatitei acute
severe se asociază cu disbioza duodenală și suprapopularea bacteriană duodenală într-un studiu randomizat, ceea
ce a condus la creșterea frecvenței candidozei esofagiene,
implicată în suprainfectarea necrozelor pancreatice (8).
De aceea, autorii studiului sugerează folosirea limitată a
medicației antiacide gastrice la acești pacienți (9).

MICROBIOTA ÎN PANCREATITA CRONICĂ
Pancreatita cronică este o inflamație cronică progresivă și ireversibilă a pancreasului, asociată cu fibroza parenchimului pancreatic, distrucția parenchimului pancreatic
și a arhitecturii normale a acestuia și urmată de insuficiență pancreatică exocrină și endocrină. Reducerea peptidelor antimicrobiene din sucul pancreatic ar fi responsabilă de apariția sindromului de suprapopulare bacteriană
intestinală, prezent la 36% dintre pacienții cu pancreatită
cronică la care s-a efectuat testul respirator cu glucoză
sau lactuloză (10). Afectarea microbiomului pare să fie
mai degrabă un efect secundar insuficienței pancreatice
exocrine, cu o reducere a raportului Firmicutes/Bacteroides și o creștere a Faecalibacterium prausnitzii. Acesta s-a
corelat invers cu nivelul glicemiei și endotoxinemiei.
Administrarea de enzime pancreatice reprezintă una
dintre pârghiile terapeutice la acești pacienți, asociată
cu ameliorarea simptomelor. Se consideră că ameliorează
bariera intestinală prin modularea secreției de mucus și a
expresiei proteinelor responsabile de joncțiunile epiteliale
intercelulare (11). În studii pe animal, se pare că modifică
microbiomul intestinal (12), ceea ce ar influența răspunsul
imun responsabil de producerea pancreatitei cronice.
Utilizarea de sinbiotice (combinație de prebiotic cu
probiotic) pe bază de Lactobacillus și Bifidobacterium a
redus frecvența scaunelor la pacienții cu pancreatită
cronică (14).
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MICROBIOTA ȘI PANCREATITA AUTOIMUNĂ
(AIP)

La începutul anilor 2000, câteva studii au examinat
posibilitatea asocierii dintre infecțiile cu Helicobacter
pylori și boala pancreatică, incluzând AIP (15-18). În
2010, Jesnowski et al. nu au reușit să izoleze ADN de H.
pylori din probe sau din sucul pancreatic ale pacienților
afectați cu AIP (19), excluzând o infecție bacteriană directă a glandei. Ulterior s-a propus că H. pylori ar putea
cauza AIP ca urmare a mecanismului de mimetism molecular (20), prin asemănarea dintre H. pylori și anhidraza
carbonică tip II, enzimă care este puternic exprimată în
celulele ductale pancreatice. Deși au existat raportări că
ar exista anticorpi anti Helicobacter pylori la majoritatea
pacienților cu pancreatită autoimună, aceste cercetări nu
au fost confirmate (21,22).
Studii efectuate pe animale au arătat că E. coli intestinal ar stimula celulele dentritice plasmacitoide, cu
stimularea producției de interferon și interleukine 33,
responsabile pentru procesul autoimun pancreatic, și că
antibioticele ar opri acest proces (23). Dacă aceste descoperiri se vor confirma la om, pacienților cu pancreatită
autoimună li s-ar putea oferi o posibilitate de tratament
eficientă.

MICROBIOTA ȘI LEZIUNILE CHISTICE
PANCREATICE
În ultimii ani s-a vorbit tot mai mult despre faptul că
unele leziuni chistice pancreatice non-inflamatorii, și
anume, leziunile mucinoase, sunt leziuni preneoplazice
pentru adenocarcinomul pancreatic. Deși reprezintă 30%
dintre leziunile chistice pancreatice (restul fiind pseudochisturi), diagnosticul diferențial este dificil și necesită
numeroase investigații performante. Plecând de la ideea
că igiena orală precară poate fi un factor de risc pentru
adenocarcinomul pancreatic, s-a constatat că raportul
Firmicutes/Bacteroidetes a fost crescut la ambele grupuri
comparativ cu subiecții din grupul de control, unde predomină Proteobacteria, fără diferențe semnificative între
cele două grupuri (24). Un alt studiu a raportat că Proteobacteria se află predominant în asociere cu leziunile
chistice benigne, în timp ce Firmicutes se găsesc asociate
cu leziunile chistice cu grad crescut de malignitate (25).

MICROBIOTA ȘI ADENOCARCINOMUL
PANCREATIC
Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer ale sistemului digestiv. Este considerat
o boală letală cu o rată de supraviețuire scăzută (6-7% la 5
ani), ca urmare a diagnosticării în stadiu avansat, a ratei
reduse de rezecție chirurgicală (sub 20%) și a lipsei unor
strategii terapeutice eficiente. Fumatul, alcoolul, diabetul
zaharat nou apărut și pancreatita cronică s-au dovedit a fi
factori asociați cu apariția cancerului pancreatic.
Tot mai multe studii sunt realizate privind colonizarea
țesutului malign pancreatic cu microorganisme, cum ar fi
Proteus (45%), Bacteroides (31%) și Firmicutes (22%) (26)
sau Enterobacteriaceae și Pseudomonas (27). Interesant
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este că proteobacteriile reprezintă aproximativ 8% dintre bacteriile intestinale din probele fecale la pacienții cu
cancer pancreatic, în timp ce acestea au fost printre cele
mai reprezentate bacterii din țesutul pancreatic; acest
lucru sugerează o translocare crescută a acestor bacterii
Gram-negative către pancreas.
O bacterie prezentă la nivelul mucoasei bucale, Fusobacterium nucleatum, întâlnită și în cancerul colo-rectal,
se asociază cu prognosticul rezervat din cancerul pancreatic. O altă bacterie din cavitatea bucală, Porphyromonas
gingivalis, poate supraviețui in vitro în țesutul pancreatic,
mai ales în condiții de hipoxie, și se asociază cu proliferarea celulelor maligne (28). O specie de Clostridium din
cavitatea bucală se asociază cu prezența cancerelor pancreatice sau ampulare, în timp ce Lactobacillus este mai
redus la pacienții cu cancer pancreatic (29).
Unele studii au arătat asocierea Helicobacter pylori cu
riscul de cancer pancreatic (30) și chiar prezența în țesuturile pancreatice a Helicobacter pylori, deși aceste studii
sunt controversate. Se presupune că Helicobacter ar crește
secreția gastrică acidă, scade producția de somatostatină,
crește în consecință producția de bicarbonat pancreatic,
ceea ce ar duce la hiperplazie glandulară și proliferare celulară. De asemenea, s-a presupus că, urmare a dezechilibrului microbian, s-ar produce N-nitrosamine, care pe
cale sanguină ar ajunge la nivel pancreatic, având rol
cancerigen.
Unele bacterii de tip E. coli de la nivel biliar pot ajunge
să colonizeze țesutul pancreatic, mai ales în cazul pacienților cu stenturi biliare plasate pe cale endoscopică, ceea
ce ar modifica microbiomul duodenal (32).
Mai recent, s-a emis teoria că infecția cu Candida ar
crește nivelul nitrozaminelor la nivel pancreatic și ar induce un răspuns proinflamator, cu rol în carcinogeneza
pancreatică. De asemenea, s-a studiat rolul infecției cu
virus hepatitic B și C în carcinogeneză, fără a se putea
ajunge la o concluzie clară.
Mecanismele de intervenție a microbiotei în patogeneza cancerului pancreatic constau în modificări inflamatorii și de reglare imună, intervenții în metabolismul pancreatic și modificări ale mediului local intrapancreatic.

CONCLUZII
La ora actuală, informațiile privind asocierea dintre
microbiotă și bolile pancreatice sunt puține și fără fundament științific clar. Dificultățile în aprecierea rolului
microbiotei sunt legate de diversitatea acesteia și de explicarea interacțiunilor la nivel local. Pe viitor, progresele
tehnologice privind detectarea modificărilor florei intestinale și studii randomizate controlate vor permite stabilirea rolului florei bacteriene în tratamentul și prevenirea
bolilor pancreatice, cu speranța ameliorării supraviețuirii
și a răspunsului la chimioterapie și imunoterapie în cazul
tumorilor maligne. n
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