UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MEDICINĂ

TEZĂ DE DOCTORAT
- REZUMAT -

CERCETĂRI FARMACOEPIDEMIOLOGICE ASUPRA
REZISTENŢEI LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR
UROPATOGENE DE ESCHERICHIA COLI

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,
Prof. Univ. Dr. CÎRLIG VALENTIN
DOCTORAND,
OANA MARIANA IONETE

CRAIOVA
2012

CUPRINS
Nr.
Abrevieri
INTRODUCERE

Pag
4
5

I

STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL REZISTENŢEI LA ANTIBIOTICE
A TULPINILOR UROPATOGENE DE ESCHERICHIA COLI

6

1.1
1.1.1.
1.1.2.

Infecţia tractului urinar (ITU) - definiţie
Clasificarea ITU
Factori favorizanţi ai ITU

6
6
6

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Escherichia coli - date microbiologice
Escherichia coli - diversitate
Escherichia coli - rol patogen
Escherichia coli uropatogenă
Escherichia coli - diagnostic de laborator

6
6
6
6
7

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Factori de virulenţă în infecţii cu Escherichia coli uropatogenă
Factori de adeziune şi colonizare
Supravieţuirea Escherichia coli uropatogene şi
creşterea rezistenţei faţă de reacţiile de apărare imunitară
Invazia intracelulară a Escherichia coli uropatogene
Toxine bacteriene
Escherichia coli uropatogenă - bacteriuria asimptomatică

7
7
7

1.4.

Epidemiologia infecţiei urinare cu Escherichia coli uropatogenă

7

1.5.

Epidemiologia rezistenţei la antimicrobiene
a Escherichia coli uropatogene
Farmacoepidemiologia moleculară a rezistenţei Escherichia coli
Farmacoepidemiologia rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli
uropatogene

8

Mecanismele rezistenţei Escherichia coli uropatogene la antibiotice
Rezistenţa la antibiotice şi chimioterapice antibacteriene - tipuri
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la
fluorochinolone
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la antibiotice betalactamice
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene
la sulfametoxazol - trimetoprim
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la aminoglicozide
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la nitrofurantoin
Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la tetracicline

9
9
10

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.

7
7
7

8
8

10
11
11
11
11
2

II

CERCETĂRI PERSONALE

12

2.1.

Cercetări asupra spectrului bacterian al infecţiilor urinare.
Farmacoepidemiologia rezistenţei la antibiotice a
Escherichia coli uropatogene
Material şi metodă
Rezultate
Cercetări asupra spectrului antibacterian al infecţiilor urinare
Cercetări asupra rezistenţei Escherichia coli uropatogene la antibiotice
Concluzii

12

Cercetări asupra rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli izolată
din urina bolnavilor cu boală renală cronică (BRC)
Motivaţia studiului
Material şi metodă
Rezultate
Cercetări asupra interrelaţiei ITU cu Escherichia coli şi BRC
Cercetări asupra rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli
uropatogene izolate de la bolnavi cu BRC

18

Cercetări asupra relaţiei diabet - infecţii urinare cu Escherichia coli.
Determinarea gradului de rezistenţă la antibiotice a Escherichia coli
din infecţiile urinare ale bolnavului diabetic
Motivaţia studiului
Material şi metodă
Rezultate
Rezultate asupra studiului interrelaţiei ITU cu Escherichia coli - diabet

24

Rezistenţa la antibiotice a Escherichia coli uropatogene
la bolnavul diabetic
Concluzii

27

Compararea rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli izolată
din ITU ale bolnavilor alergici şi diabetici
Motivaţia studiului
Material şi metodă
Rezultate şi discuţii
Concluzii

29

CONCLUZII FINALE

32

BIBLIOGRAFIE

33

2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.

12
12
12
12
18

18
18
19
19
21

24
24
24
24

29

29
30
30
31

3

Abrevieri
BRC
CDC
CTXM
DDD
E.coli
EARS-Net
EARSS
EC
ECDC
ESBL
ExPEC
IDSA
ITU
MIC
PBP
PCR
UPEC
WHO

- Boală renală cronică
- Center for Disease Control
- beta-lactamaze
- Defined Daily Doses
- Escherichia coli
- European Antimicrobial Resistance Surveillance Network
- European Antimicrobial Resistance Surveillance System
- European Commission
- European Centers for Disease prevention and Control
- Extended Spectrum beta-Lactamase
- Extracellular pathogenic Escherichia coli
- Infectious Diseases Society of America
- Infecţie de tract urinar
- Minimum Inhibitory Concentration
- Penicillin Binding Protein
- Polymerase Chain Reaction
- Uropathogene Escherichia coli
- World Health Organisation

Abrevieri categorii de sensibilitate:
S - sensibil
I - intermediar
R- rezistent
Abrevieri antibiotice:
AM
- ampicilină
AMK
- amikacină
AX
- amoxicilină
CAZ
- ceftazidim
CEP
- cefoperazonă
CES
- cefoperazonă / sulbactam (sulperazonă)
CIP
- ciprofloxacină
CRO
- ceftriaxonă
CXM
- cefuroxim
FEP
- cefepim
GN
- gentamicină
MEM
- meropenem
NA
- acid nalidixic
OFX
- ofloxacină
PRL
- piperacilină
TZP
- piperacilină / tazobactam (tazocin)
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INTRODUCERE
Rezistenţa microbiană la antibiotice constituie o problemă complexă la nivel mondial, transfrontalieră şi inter-generaţii, care necesită intervenţii în timp util având în vedere impactul potenţial
enorm asupra sănătăţii umane. Unele organizaţii naţionale şi internaţionale (OMS, UE, CDC, ECDC,
IDSA) au dezvoltat strategii care indică prudenţă în utilizarea antibioticelor la om şi animal, cât şi
importanţa măsurilor de igienă în îngrijirea sănătăţii.
În 2001, Comisia Europeană a propus un sistem comunitar "Strategie de combatere a
rezistenţei microbiene" constând din patru componente cheie: supraveghere, prevenire, cercetare şi
dezvoltarea de produse antibiotice şi vaccinuri, cât şi cooperare internaţională.
UE urmăreşte cooperarea internaţională, în special cu OMS, prin care să promoveze utilizarea
raţională a antibioticelor [1]. Un alt pas important către o abordare unitară împotriva rezistenţei
microbiene este întemeierea în 2005 a ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
care are, de asemenea, competenţe şi în domeniul rezistenţei microbiene.
În „Annual reports of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARSNet)” efectuate în 2009, 2010 [2, 3] intitulate „Antimicrobial resistance suverillance in Europe, 2009”,
„Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe, 2010”, sunt capitole referitoare
la rezistenţa E. coli la antimicrobiene, un constituent al florei comensale intestinale, care în anumite
condiţii devine patogenă. „Antimicrobial resistance suverillance in Europe 2009” este primul raport
anual al reţelei de supraveghere a rezistenţei microbiene la antibiotice în Europa după trecerea de la
The European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) la The European Centre of
Disease Prevention and Control (ECDC) la 1 ianuarie 2010.
Infecţiile tractului urinar (ITU) sunt cele mai comune infecţii bacteriene întâlnite în medicina
clinică. Escherichia coli este agentul patogen cel mai frecvent izolat în aceste infecţii. Studiul de
monitorizare a tendinţei de rezistenţă la antimicrobiene (SMART) este un program de supraveghere la
nivel mondial a rezistenţei la antibiotice, fiind în curs de desfăşurare şi urmărind susceptibilitatea
bacililor Gram negativ din infecţii intra-abdominale începând cu anul 2002. În 2005 şi 2006 sunt
publicate rezultatele finale ale studiului referitoare la rezistenţa microbiană la antibiotice, în cazul
infecţiilor urinare la pacienţi nespitalizaţi din America de Nord. Monitorizarea susceptibilităţii bacililor
Gram negativ de la pacienţii spitalizaţi cu ITU a fost iniţiată în anul 2009. Studiul expus de Hoban DJ,
Nicolle LE, Hawser S în 2011 este primul raport care descrie in vitro sensibilităţile izolatelor de E. coli
la antibiotice parenterale utilizate în schemele de tratament al pacienţilor spitalizaţi cu ITU [4, 5, 6].
Deoarece epidemiologic rezistenţa bacteriilor la antibiotice variază de la o regiune geografică
la alta, de la o specialitate la altă specialitate, de la un tip de infecţie la altul, de la un an la altul [4], am
considerat că studierea rezistenţei unei bacterii care este implicată în infecţiile urinare la antibiotice ce
realizează concentraţii urinare terapeutice este o problemă de cercetat importantă şi de actualitate.
Din multitudinea stărilor patologice generate de E. coli, am ales ca studiu în cadrul doctoratului
infecţiile cu acestă bacterie la nivelul aparatului urogenital, dat fiind faptul că majoritatea infecţiilor
urinare de tip pielonefrite, cistite, uretrite, prostatite etc sunt generate de acest microb şi studierea
rezistenţei E. coli la antibiotice în mai multe clinici din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova are
importanţă teoretică şi practică prin concluziile care rezultă, cu implicare în stabilirea conduitei
terapeutice în zona de sud - vest a ţării.
Cercetarea rezistenţei la antibiotice în infecţiile urinare este motivată de indicaţia dată de
Jansen WTM şi colab. în 2006, care arată că o astfel de cercetare este necesară pentru a determina
nivelul de rezistenţă şi trendul acestei rezistenţe într-o arie geografică [6].
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I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL REZISTENŢEI LA ANTIBIOTICE
A TULPINILOR UROPATOGENE DE ESCHERICHIA COLI
1.1. Infecţia tractului urinar (ITU) – Definiţie
Infecţia tractului urinar (ITU) este definită de prezenţa microorganismelor în tractul urinar care
în mod obişnuit este steril. Bacteriile patogene care produc ITU sunt specii Gram negativ ca
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa şi Serratia spp. şi
organisme Gram pozitiv ce includ grupul streptococilor B, Enterococcus spp. şi Staphylococcus
aureus [7].
1.1.1. Infecţiile tractului urinar – se clasifică după: localizarea infecţiei, simptome,
recurenţă, factorii ce pot complica infecţia, evoluţie, vârstă şi condiţii particulare.
1.1.2. Printre factori favorizanţi ai ITU se numără:
folosirea abuzivă a antibioticelor în practica medicală [8];
parametrii farmacocinetici ai antibioticelor; selectarea mutantelor rezistente constituie o
problemă când se folosesc doze care dau concentraţii între concentraţia minimă inhibitorie a
bacteriei şi concentraţia de prevenire a mutaţiilor [8];
folosirea antibacterienelor în alte scopuri decât infecţiile umane (infecţii la animale, în alimente
pentru conservare, ca adjuvante în hrana animalelor, în compoziţia diferitelor produse de
gospodărie - săpunuri, loţiuni) etc. [8];
sexul şi activitatea sexuală: infecţia urinară este mai frecventă la femei decât la bărbaţi
(uretra la femei este scurtă şi se află in vecinătatea vaginului şi a orificiului anal);
diabetul zaharat scade capacitatea de apărare a organismului;
anomalii funcţionale şi anatomice ale tractului urinar;
transplantul renal şi azotemia;
cateterismul ureteral, precum şi alte manevre instrumentale.
1.2. Escherichia coli - date microbiologice
Escherichia coli este o specie bacteriană cu o incredibilă diversitate în capacitatea de a
coloniza şi persista în numeroase nişe, atât în mediu, cât şi în organismul gazdă [9].
Este un bacil Gram negativ, convex, circular, mobil, nesporulat, necapsulat (rar poate avea o
pseudocapsulă), cu suprafaţa netedă şi margini distincte, facultativ anaerob.
1.2.1. Escherichia coli - diversitate
Escherichia coli cuprinde o populaţie enormă de bacterii, care prezintă un grad foarte ridicat
de diversitate genetică şi fenotipică.
1.2.2. Escherichia coli - rol patogen
Unele tulpini de E. coli posedă factori particulari de patogenitate, codificaţi de genele
plasmidice sau bacteriofagi, fiind responsabile de 3 sindroame clinice: BDA (boala diareică acută),
ITU (infecţii ale tractului urinar), unde E. coli este cel mai frecvent agent etiologic al infecţiilor
comunitare şi nosocomiale de tract urinar, şi meningite neonatale cu sepsis.
1.2.3. Escherichia coli uropatogenă
E. coli uropatogenă (UPEC) este responsabilă de circa 90% din infecţiile tractului urinar (ITU).
Clonele de E. coli uropatogenă sunt selectate din flora persistentă fecală care colonizează
introitusul vaginal şi ulterior infectează tractul urinar.
E. coli uropatogenă foloseşte fimbria P (pili în pielonefrită), pentru a se lega de celulele
endoteliale ale tractului urinar şi vezicii urinare, pe care le colonizează.
Genomul ExPEC este în general mai larg decât al E. coli K12 sau comensală, probabil prin
conţinutul mai mare de gene necesare supravieţuirii în afara tractului intestinal.
În rândul tulpinilor UPEC există diferenţe considerabile în repertoriul şi nivelele de expresie a
factorilor de virulenţă care pot afecta creşterea bacteriană şi persistenţa în tractul urinar [10].
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1.2.4. Escherichia coli - diagnostic de laborator
Sunt expuse metodele clasice, dar şi cele moderne ca tehnici de biologie moleculară. Acestea
includ iniţial extracţia acizilor nucleici prin diverse metode. Ulterior se continuă cu efectuarea PCR
(Polymerase Chain Reaction).
1.3. Factorii de virulenţă în infecţii cu Escherichia coli uropatogenă
1.3.1. Factorii de adeziune şi colonizare
Din cele cel puţin cinci tipuri diferite de fimbrii ce au fost recunoscute în UPEC, două sunt mai
importante şi anume, fimbriile de tip 1 (sau manoză sensibile) şi fimbriile P (sau rezistente la manoză)
[11]. Prezenţa fimbriilor determină infecţie simptomatică a tractului urinar, iar absenţa lor bacteriurie
asimptomatică. Organitele de adezivitate comune elaborate de UPEC, pilii de tip 1, P, S, şi F1C, sunt
codate de către operoni fim, pap, sfa, şi foc. Dintre factorii de virulenţă, cel mai bine caracterizat şi
fără îndoială cel mai important este tipul 1 de pili sau fimbrii. Pilii de tip 1 sunt necesari pentru legarea
la, şi invazia celulelor uroteliale ale vezicii urinare. Adezina, FimH, a pilusului de tip 1 conţine un
domeniu Pilin şi un domeniu Adezină care conferă specificitate de receptor şi tropismul pentru ţesut
[12]. În cazul E. coli pielonefritice sunt necesari pilii P pentru ataşare de celulele epiteliale. O proteină
specifică de adeziune, numită PapG, este localizată în extremitatea pilusului P şi mediază adeziunea
bacteriei la celulele gazdă. În cazul în care bacteria se poate ataşa prin fimbria de tip P de receptorii
digalactozidici care sunt exprimaţi pe epiteliul de la nivelul nefronului, bacteria poate să urce prin
uretere la rinichi [13]. În plus, E. coli uropatogenă este adesea echipată cu fimbrii S, fimbrii F1C,
fimbrii Dr şi fimbrii curli, care o ajută să adere la diferite tipuri de celule şi componentele matricei
extracelulare ale ţesuturilor umane [14, 15, 16].
1.3.2. Supravieţuirea Escherichia coli uropatogene şi
creşterea rezistenţei bacteriei faţă de reacţiile de apărare imunitară
E. coli şi-a dezvoltat mai multe strategii pentru a supravieţui într-un mediu, care uneori nu este
foarte favorabil şi este sărac în nutrienţi. Printre aceşti factori de protecţie, sideroforii şi capsula par a
fi cei mai importanţi. Aerobactin, un exemplu de siderofor, îmbunătăţeşte absorbţia de fier şi, astfel,
promovează supravieţuirea şi dezvoltarea E. coli în tractul urinar.
1.3.3. Invazia intracelulară a Escherichia coli uropatogene
Legarea E. coli de celule uroteliale induce o cascadă de semnalizare intracelulară, eveniment
care în cele din urmă duce la internalizarea bacteriei [17]. În cadrul celulelor superficiale de tip
umbrelă ale vezicii urinare, UPEC se reproduc pentru a forma anumite tipuri de comunităţi bacteriene
intracelulare timpurii (IBC-uri) [18]. Bacteriile progresează apoi pentru a forma IBC-uri mari. Aceste
IBC-uri mari au caracteristicile unui biofilm.
1.3.4. Toxine bacteriene
Determinanţii de virulenţă suplimentari găsiţi în tulpinile UPEC sunt molecule importate [11].
Aceştia includ hemolizine, citotoxine, proteine care leagă fier (sau siderofori). Cel puţin trei toxine
diferite (Hemolizina, CNF-1 şi SAT-1) şi cel puţin trei grupuri diferite de siderofori au fost recunoscuţi
în E. coli uropatogenă.
1.3.5. Escherichia coli uropatogenă - bacteriuria asimptomatică
Tulpinile de E. coli care induc bacteriurie asimptomtică au evoluat persistând mai multe luni
până la ani în cadrul tractului urinar, fără a provoca simptome evidente clinic. Aceste bacterii există
într-o relaţie cu gazda asemănătoare bacteriilor comensale, şi, în unele cazuri, par a proteja tractul
urinar de colonizarea prin alte tulpini patogene UPEC.
1.4. Epidemiologia infecţiei urinare cu Escherichia coli uropatogenă
ITU este cea mai comună infecţie după infecţiile tractului respirator superior [19]. Deşi diferite
microorganisme pot determina ITU, inclusiv virusurile sau fungii, bacteriile sunt prevalente şi sunt
responsabile de 95% din ITU, iar E. coli este cel mai prevalent, singur fiind responsabil de cca 80%
din aceste infecţii. Infecţiile pot fi asimptomatice sau simptomatice şi netratate pot determina sechele
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importante. S-a estimat că în lume UPEC afectează 150 milioane de oameni pe an [20] şi cauzează
70 - 80% din ITU în comunitate şi 40% din infecţiile ITU nosocomiale sau dobândite în spital [21].
S-a sugerat că există o predispoziţie genetică la dezvoltarea ITU. Studii mai recente
sugerează că variabilitatea genetică a genelor receptor chemokinic uman (CXCR-1) poate contribui la
apariţia pielonefritei acute la băieţi şi fete [22].
În Europa nu există date elocvente cu privire la prevalenţa variatelor tipuri de ITU şi impactul
acestor infecţii aspra calităţii vieţii populaţiei afectate; nu sunt date elocvente cu privire la impactul ITU
asupra economiei în general şi asupra sistemului de îngrijire a sănătăţii în particular. Datele obţinute
din alte ţări sau societăţi ca SUA, pot fi aplicate cu precauţie la situaţia Europei.
1.5. Epidemiologia rezistenţei la antimicrobiene a Escherichia coli uropatogene
Rezistenţa E. coli la agenţii antimicrobieni a fost raportată în întreaga lume. Existenţa
agentului patogen şi a profilului de sensibilitate, cu toate acestea, arată variaţii geografice
substanţiale, precum şi diferenţe semnificative în diferite populaţii şi medii. Ca o regulă, rezistenţa la
nivele ridicate este de obicei pentru un spectru larg de peniciline şi trimetoprim, şi este scăzută pentru
a treia generaţie de cefalosporine şi nitrofurantoin. Rezistenţa în curs de dezvoltare la fluorochinolone
şi producţia de beta-lactamaze cu spectru extins multi medicament rezistente (ESBL) de către tulpinile
de E. coli, a provocat în ultimul deceniu îngrijorare mereu crescândă din cauza opţiunilor terapeutice
limitate în cazul în care apar infecţii cu aceste tulpini.
Unul dintre factorii predominanţi de risc de răspândire a bacteriilor rezistente la antibiotice şi
apariţia genelor de rezistenţă este presiunea de selecţie prin (supra-) utilizarea de antibiotice la om,
animale, în nutriţie şi agricultură. S-a estimat că anual consumul total de antibiotice la nivel mondial
se situează între 100 000 şi 200 000 de tone [23].
1.5.1. Farmacoepidemiologia moleculară a rezistenţei Escherichia coli
În cazul Enterobacteriaceaelor, precum şi a multor altor specii de bacterii au fost identificaţi
integroni pe suport cromozomial şi plasmidic ca unii dintre factorii cruciali pentru dezvoltarea
multimedicament rezistenţei, prin adăpostirea şi transferul de gene pe gene cassette [24, 25]. Până în
prezent, trei clase distincte de integroni de rezistenţă au fost descrise cu mai mult de 60 de gene
diferite de rezistenţă la antibiotice [26, 27]. Cea mai comună clasă de rezistenţă în cazul
Enterobacteriaceaelor este clasa 1 de integroni. În plus faţă de rezistenţa integron-mediată, rezistenţa
la antibiotice poate fi cauzată sau a crescut prin mutaţii. E. coli este unul din mai mulţi agenţi patogeni
pentru care frecvenţe înalte de mutaţii (f) au fost descrise în rândul izolatelor naturale. Folosind
expunerea la ampicilină a E. coli. Balaban si colegii săi [28] au aratat că persistenţa celulelor sensibile
de E. coli a fost cauzată de '' o trecere fenotipică‖ într-o populaţie bacteriană eterogenă compusă din
celule cu rate de creştere diferite.
1.5.2. Farmacoepidemiologia rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli uropatogene
Escherichia coli este agentul patogen cel mai frecvent izolat. Creşterea rezistenţei
antimicrobiene la nivel mondial în rândul ITU din ambulator la agenţi patogeni, cum ar fi trimetoprim /
sulfametoxazol, amoxicilină, ciprofloxacină a necesitat reevaluarea terapiei antimicrobiene empirice a
acestei infecţii [30, 31, 32, 33, 34, 35]. ITU la pacienţii internaţi sunt de obicei asociate cu prezenţa de
catetere vezicale şi, de asemenea, cu comorbidităţi, cum ar fi vârsta înaintată, diabetul zaharat,
prejudicii aduse de anomalii ale măduvei spinării şi urologice. E. coli rămâne agentul patogen cel mai
frecvent izolat în ITU dobândită în spital [32, 36].
Studiul NAUTICA (The North American Urinary Tract Infection Collaborative Alliance) [38, 39]
a determinat rezistenţa la agenţi antiinfecţioşi a E. coli izolate din probele de urină de la bolnavi cu
infecţii ale tractului urinar din ambulator. Din 1142 probe pozitive la E. coli rezistenţa la ampicilină a
fost de 37,7%, urmată de 21,3% la SMX/TMP, nitrofurantoin 1,1%, ciprofloxacină 5,5% şi
levofloxacină 5,1%. Ratele de rezistenţă au fost mai mari în centrele din SUA faţă de Canada.
Rezistenţa la fluorochinolone a fost mai mare la persoane peste 65 ani. S-a observat o mare
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variabilitate geografică a rezistenţei E. coli la bolnavii cu infecţii de tract urinar din ambulator. Tulpinile
rezistente la ampicilină au fost de două ori mai susceptibile de a fi rezistente la SMX/TMP,
fluorochinolone şi trimetoprim; tulpinile rezistente la SMX/TMP au fost de 2 ori mai susceptibile de a fi
rezistente la ampicilină, de trei ori la fluorochinolone şi nitrofurantoin. Dintre tulpinile rezistente la
fluorochinolone 80,6% au fost rezistente la ampicilină şi 66,1% au fost rezistente la SMX/TMP. Deşi
puţine tulpini au fost rezistente la nitrofurantoin, acestea au fost rezistente 100% la SMX/TMP, în
proporţie de 75% la ampicilină şi 50% rezistente la fluorochinolone. Autorii studiului arată că rata
crescută de rezistenţă a E. coli la ampicilină şi SMX/TMP susţine necesitatea reevaluării primei şi a
doua linii de tratament în ITU necomplicate tratate ambulator. Totuşi rata de rezistenţă la
fluorochinolone mai ridicată în SUA impune prudenţă în prescrierea lor. Deşi rata de rezistenţă la
nitrofurantoin este mică, efectele adverse mai mari îi limitează utilizarea.
Activitatea in vitro a carbapenemelor, cefalosporinelor, amikacinei, piperacilinei şi
tazobactamului a fost mai mare de 90% pentru E. coli ESBL-negativ, în timp ce agenţii cei mai puţin
activi au fost ampicilina-sulbactam, ciprofloxacina, levofloxacina cu <75% sensibilitate [39].
Per ansamblu, 17,9% din E. coli au fost înscrise ca ESBL pozitiv. Rata de ESBL variază cu
regiunea geografică: Asia / Pacific (27,7%), America Latină (23,3%), Europa (18,8%), Orientul Mijlociu
/ Africa (16,2%) şi America de Nord (7,4%). Doar 2 agenţi au demonstrat >90% susceptibilitate pentru
E. coli ESBL-pozitive: imipenemul (99,7%) şi ertapenemul (98.0%) [39]. Amikacina şi piperacilinatazobactam au fost cu 10-15% mai puţin active ca susceptibilitate:87,1%,respectiv,84,4%.
Programul SMART a documentat anterior modele de rezistenţă a bacililor Gram negativ de la
pacienţi cu infecţii intra-abdominale şi a descris declinul în activitatea mai multor antibiotice cheie,
inclusiv ampicilina-sulbactam, ciprofloxacină, si levofloxacină, împreună cu eficacitatea continuă a
amikacinei, piperacilinei-tazobactam, şi carbapenemelor. Raportul din 2011 documentează modele de
rezistenţă a E. coli din ITU la pacienţi din întreaga lume pe parcursul anilor 2009 - 2010.
1.6. Mecanismele rezistenţei Escherichia coli uropatogene la antibiotice
1.6.1. Rezistenţa la antibiotice şi chimioterapice antibacteriene – tipuri
Se traduce prin capacitatea unui microorganism de a supravieţui în prezenţa antibioticelor sau
chimioterapicelor antibacteriene. Ea poate fi naturală sau dobândită.
Rezistenţa bacteriană dobândită se poate manifestă genetic (genotipic) sau fenotipic.
Rezistenţa genetică:
- cromozomială, apare ca urmare a unor mutaţii în secvenţa nucleotidelor cromozomului
bacterian, care determină sinteza de proteine sau alte macromolecule, diferite de structurile chimice
iniţiale, astfel încât acţiunea antibioticului nu se mai poate realiza (reprezintă 10% din rezistenţa
bacteriană dobândită).
Mecanisme: modificarea ţintei moleculare, diminuarea permeabilităţii membranare.
- rezistenţă transferabilă prin sisteme de transfer genetic
Rezistenţa bacteriilor la antibiotice poate fi obţinută prin transferul orizontal al genei de
rezistenţă, prin transformare sau prin vectori. Transferul orizontal al genei joacă un rol important în
evoluţia bacteriei. Cele mai importante transportoare pentru transferul genelor rezistenţei de la o
bacterie la alta sunt plasmidele, transpozonii şi integronii.
Mecanisme: inactivarea enzimatică, modificarea ţintei, substituţia sau supraproducţia ţintei,
alterarea căii metabolice, reducerea acumulării antibioticului în bacterie prin scăderea permeabilităţii
la antibiotic sau efluxul excesiv al antiboticului din celula bacteriană.
Genele care conferă rezistenţă sunt transferate de la o bacteria la alta într-o manieră
orizontală prin conjugare, transducţie sau transformare. Dacă bacteria transportă mai multe gene de
rezistenţă se numeşte ―multidrug resistant - MDR‖ (multimedicament rezistenţă).
Rezistenţa bacteriană fenotipică se referă la faptul că atunci când bacteria nu creşte, ea poate
să nu mai fie influenţată de antibiotic (bacteriile în faza de repaus S, formele ―L‖ de bacterie).
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Persisterii bacterieni
Persisterii bacterieni sunt un important exemplu de rezistenţă fenotipică. Atunci când o
populaţie bacteriană este în creştere exponenţială şi este apoi expusă la concentraţii bactericide de
antibiotic, ne-am aştepta ca această populaţie să scadă până când toate bacteriile sunt moarte. Cu
toate acestea, s-a demonstrat faptul că o mică parte a populaţiei rămâne adesea în viaţă [40]. Acest
fenomen a fost numit toleranţă.
Relaţia între formarea biofilmului, factori de urovirulenţă şi rezistenţă la antibiotice
Biofilmul bacterian înzestrează bacteria cu unele avantaje, ca achiziţia toleranţei la antibiotic,
modificarea expresiei unor factori de virulenţă şi creşterea rezistenţei împotriva fagocitozei şi a altor
factori de rezistenţă la mecanismele de apărare ale organismului [41].
1.6.2. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la fluorochinolone
S-au descris patru mecanisme de rezistenţă la fluorochinolone: mutaţii cromozomiale la nivelul
genelor care codifică cele două enzime ţintă - ADN-giraza şi topoizomeraza IV (modificarea ţintei);
reducerea pătrunderii intracelulare; eflux activ; enzime specifice care inactivează unele
fluorochinolone. Substratul genetic al rezistenţei la fluorochinolone este legat mai ales de mutaţii
cromozomiale în genele care codează subunităţile ADN girazei (gyrA şi gyrB) şi ale topoizomerazei IV
(parC şi parE). Rezistenţa la fluorochinolone a E. coli prin scăderea permeabilităţii membranei externe
şi superexpresia pompelor de eflux din membrana citoplasmatică, prin mutaţii în proteinele
membranei externe (porine) şi ale celei interne (pompele de eflux), care duc la scăderea concentraţiei
de antibiotic în E. coli. Efluxul afectează în special activitatea moleculelor hidrofile (norfloxacina,
ciprofloxacina). Périchon et al [42] au aratat existenţa unui mecanism suplimentar reprezentat de o
pompă de eflux care, spre deosebire de cele deja cunoscute, este codificată de o gena numită qepA,
plasmidic mediată, şi acţionează printr-un mecanism selectiv. Sunt, de fapt, sensibile la acţiunea
acestei pompe de eflux numai fluorochinolonele hidrofile, cum ar fi norfloxacina şi ciprofloxacina.
Achiziţia rezistenţei la chinolone prin transferul genei qnr
Faţă de mecanismele clasice de rezistenţă cromozomială s-a descris recent rezistenţa
dobândită ca urmare a prezenţei proteinei de rezistenţă la chinolone (QNR), codificată prin gena qnr
transmisibilă orizontal prin plasmide [43]. Deşi conferă doar un nivel redus de rezistenţă la chinolone,
prezenţa qnr creşte frecvenţa de selecţie a mutanţilor cromozomiali şi acţionează aditiv cu mutaţiile
cromozomiale pentru a genera tulpini de E. coli rezistente la ciprofloxacină. Deci, achiziţia rezistenţei
la chinolone prin transfer orizontal de genă este posibilă.
Mecanismul de rezistenţă a Escherichia coli prin inactivarea unor fluorochinolone
Izolată aleator în studii care vizează mecanisme de rezistenţă bacteriană la aminoglicozide,
aminoglicozidtransferaza, de asemenea, a relevat posibilitatea de a inactiva, prin acetilare, nu, numai
aminoglicozide, dar şi ciprofloxacina, reprezentând astfel primul exemplu de enzimă care a suferit
modificări ce o fac capabilă de a inactiva antibiotice care aparţin la două clase diferite de
medicamente. AAC(6')-Ib-cr, o variantă a acetiltransferazei, capabilă să reducă activitatea
ciprofloxacinei, este transferată prin plasmide şi poate fi chiar mai prevalentă decât Qnr [44]. Această
enzimă codată de gena aac(6′)-Ib-cr, apare ca o modificare a aminoglicozidtransferazei originale şi
are posibilitatea de a inactiva chinolone prin acetilarea azotului aminic pe grupul piperazinil. Această
nouă activitate a enzimei este consecinţa modificării a doi aminoacizi (Trp102Arg şi Asp179Tyr) [44].
1.6.3. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la antibiotice beta-lactamice
În rezistenţa E. coli la beta-lactamine [45, 46, 47] sunt implicate patru mecanisme biochimice:
remodelarea proteinelor de legare a penicilinelor (PBP - penicillin-binding proteins - carboxipeptidaze,
transglicozilaze, transpeptidaze), înterferând cu acţiunea lor pe sinteza peretelui bacterian; efluxul
activ al beta-lactamilor, prin recunoaşterea lor de către proteinele de transport bacterian cu pomparea
efectivă a acestora din celulă; alterarea accesului antibioticului la locul de acţiune prin modificarea
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porinelor din membrana externă; producerea de diferite beta-lactamaze care rup inelul beta-lactamic
şi inactivează antibioticul - cel mai important mecanism pentru bacilii Gram negativ.
Beta-lactamaze cu spectru extins
Apariţia de beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL) produse de bacterii, în special de
Escherichia coli şi Klebsiella pneumoniae, reprezintă acum o preocupare esenţială pentru dezvoltarea
unor terapii împotriva infecţiei bacteriene. ESBL se împart în trei grupe genetice majore: TEM, SHV şi
CTX - M. Răspândirea genelor ESBL este asociată cu diverse elemente mobile genetice, cum ar fi
transpozoni, secvenţe de inserţie şi integroni. Deşi ESBL TEM şi SHV au dominat ESBL în timpul
anilor 1990, ocazional au fost raportate infecţii nosocomiale, mai ales cu CTX–M-2 produse de
Enterobacteriaceae [47]. Această situaţie s-a modificat în timpul anilor 2000 prin depistarea în întrega
lume a CTX-M-15 produsă de E. coli, ca o cauză importantă de apariţie a ITU comunitară [45, 46, 47,
48, 49]. Prezenţa ESBL conferă rezistenţă tipică la peniciline cu spectru larg, cefalosporine şi
aztreonam. Organismele cu ESBL sunt adesea concomitent rezistente la antibiotice din alte clase, ca
aminoglicozide şi fluorochinolone.
1.6.4. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene
la sulfametoxazol - trimetoprim
Rezistenţa la TMP/SMX derivă din mai multe mecanisme implicând alterarea enzimei,
impermeabilizare celulară, superproducţie de enzimă, modificarea inhibitorului sau scăderea
capacităţii de legare de locul ţintă. Mecanismul cu cea mai mare importanţă clinică este producerea
de plasmide care transportă forme de dihidrofolat-reductază rezistente la trimetoprim.
1.6.5. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la aminoglicozide
Rezistenţa tulpinilor de Escherichia coli la aminoglicozide variază în funcţie de tipul de
antibiotic, de microorganism, mecanism de rezistenţă, zona geografică şi mulţi alţi factori.
Rezistenţa la aminoglicozide are loc prin trei moduri: modificarea ARN-r şi ţintelor proteice
ribosomale; modificarea transportului prin peretele bacterian (importul şi efluxul); sinteza enzimelor
care modifică structural aminoglicozidele, acestea nemaifiind recunoscute de locurile ţintă.
Al treilea mecanism este cel mai prevalent în cele mai multe izolate clinice de bacterii
rezistente, dar astăzi sunt emergente şi alte mecanisme. În general, rezistenţa la aminoglicozide se
asociază cu modificările enzimelor care neutralizează antibioticul. Ea este rezultatul expresiei
enzimelor care modifică covalent aceste antibiotice prin acetilare cu ajutorul aminoglicozid-acetiltransferaze, fosforilare prin aminoglicozid-fosfotransferaze sau adenilare prin aminoglicozid-adenililtransferaze. Aceste enzime sunt de obicei codificate plasmidic, dar pot fi implicate şi elemente
transpozabile. Diferite fenotipuri bacteriene provenite de la specii variate pot să apară şi prin schimbul
plasmidic sau diseminarea facilitată de transpozoni. Din cele peste 85 de enzime care modifică
structura aminoglicozidelor, numai puţine ca: AAC(3)-I, AAC(3)-II, AAC(3)-III, AAC(3)-IV, AAC(6’)-I şi
ANT(2‖), par a cauza majoritatea rezistenţei la aminoglicozide a izolatelor de E. coli [50, 51, 52, 53].
1.6.6. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la nitrofurantoin
Rezistenţa la nitrofurantoin în E. coli este mereu scăzută şi este dată de mutaţii în genele nsfA
şi nfsB care codifică nitroreductaze oxigen insensibile care impun fitness cost.
1.6.7. Mecanismul rezistenţei Escherichia coli uropatogene la tetracicline
Rezistenţa la tetraciclină nu este de natură mutagenă, ci în cele mai multe cazuri se datorează
dobândirii de gene de rezistenţă. Au fost identificate două mecanisme de rezistenţă la tetraciclină:
pompa de eflux şi protecţia ribozomală. Din cele 33 de gene de rezistenţă la tetraciclină (genele tet),
23 codează pompe de eflux care permit bacteriei să transporte activ tetraciclina în afara celulei.
Celelalte 10 gene codifică proteine de protecţie ribozomală. Mecanismul relevant al E. coli este
mecanismul de eflux activ, codificat de toate cele 7 gene tet, identificate în cazul E. coli [54, 55].
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II. CERCETĂRI PERSONALE
2.1. Cercetări asupra spectrului bacterian al infecţiilor urinare.
Farmacoepidemiologia rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli uropatogene
2.1.1. Material şi metodă
În prima parte a studiului am analizat frecvenţa infecţiilor urinare cu E. coli uropatogenă prin
uroculturile efectuate şi studiate în Laboratorul Clinic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
pe perioada anilor 2008, 2009, 2010. Am analizat frecvenţa acestora legată de sex. De asemenea,
am evaluat frecvenţa infecţiilor urinare în clinicile spitalului şi în ambulator după prelucrarea statistică
şi grafică a rezultatelor. Am stabilit prevalenţa infecţiei urinare cu E. coli în comparaţie cu infecţii
urinare cauzate de alţi germeni.
În a doua etapă a studiului am evaluat evoluţia rezistenţei E. coli uropatogene în cei trei ani la
antibiotice din clase farmacodinamic diferite (beta-lactamine, aminoglicozide, antibiotice cu spectru
larg, chinolone), care în mod curent sunt folosite în infecţii urinare.
Rezultatele au fost prelucrate statistic şi grafic.
2.1.2. Rezultate
2.1.2.1.Cercetări asupra spectrului bacterian al infecţiilor urinare.
În anul 2008 au fost efectuate 4.462 uroculturi din probe de urină recoltată de la bolnavi
internaţi în clinicile spitalului sau din ambulator.
Dintre uroculturile pozitive majoritatea au provenit de la pacienţi internaţi în spital (441, adică
9,89%), iar un număr de 97 (2,17%) uroculturi pozitive au provenit de la pacienţii din ambulator.
În cadrul speciilor bacteriene izolate de la pacienţii cu infecţii urinare internaţi în clinicile
spitalului a predominat E. coli în procent de 66,67% (294 tulpini). Un număr semnificativ de tulpini au
fost repezentate de Klebsiella pneumoniae (108, adică un procent de 24,49%). Enterobacter şi
Proteus au fost în proporţie de 3,85% şi respectiv 2,95%. Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa şi
Staphylococcus epidermidis s-au izolat în proporţie mai mică de 1%.
După sexul pacientului infecţiile urinare cu E. coli au fost de peste 2,23 ori mai frecvente la
femei faţă de bărbaţi (46,03% versus 20,64%), în schimb Klebsiella pneumonie a fost mai frecventă în
urina bărbaţilor (14,06% versus 10,43%).
În ambulator în anul 2008 în uroculturi a predominat E. coli, procentul fiind de 69,07%,
asemănător cu cel obţinut de la bolnavii internaţi, urmat de Klebsiella pneumoniae de 22, 68%.
Piocianic şi Enterobacter s-au întâlnit într-un procent de peste 3%, iar Proteus şi Citrobacter în
proporţie de peste 1%.
Raportat la sex infecţiile urinare cu E.coli diagnosticate în ambulator au predominat la femei
(51,54% faţă de 17,53% la bărbaţi). În schimb Klebsiella pneumoniae a fost mai frecventă în urina
bărbaţilor (15,46% faţă de 7,72% la femei). De asemenea, infecţiile cu Pseudomonas aeruginosa au
fost prezente la bărbaţi, iar Enterobacter a predominat tot la bărbaţi. Un caz cu Proteus în urină a fost
diagnosticat la femeie.
În anul 2009 în laboratorul clinic al spitalului s-au efectuat 6337 uroculturi dintre care 5549 au
fost negative (87,56%) şi 788 pozitive. Dintre probele pozitive, 721 au fost diagnosticate la bolnavii
internaţi în spital şi 67 în ambulator.
Şi în anul 2009 au predominat infecţiile urinare cu E. coli. S-au identificat un procent de
69,21% infecţii cu E. coli, urmate de cele cu Klebsiella pneumoniae în procent de 19,97%. S-au
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înregistrat mai puţine cazuri de infecţie urinară cu Proteus (3,88%) şi Enterobacter (3,61%). Cu
Pseudomonas aeruginosa s-a identificat un procent de 1,66% şi 1,25% cazuri cu Citrobacter; 2 infecţii
urinare au fost cu Staphylococcus epidermidis şi una cu Staphylococcus aureus.
Repartiţia pe sexe a infecţiilor urinare a arătat că E. coli şi în anul 2009 predomină în urina
femeilor în cazul bolnavilor internaţi (la femei 48,40% faţă de bărbaţi - 20,81%). Pe locul doi ca
frecvenţă este Klebsiella pneumoniae care a fost mai frecvent întâlnită în urina bărbaţilor (11,09% faţă
de 8,88% la femei). Alţi germeni au fost întâlniţi în număr mult mai mic. Proteus a predominat la
bărbaţi (2,77%). Infecţiile cu Pseudomonas aeruginosa şi Enterobacter s-u înregistrat în mod egal la
cele două sexe (0,83%, respectiv 1,80%). Citrobacter a fost întâlnit mai ales la femei (0,83% faţă de
0,42%) Două cazuri de infecţie urinară cu Staphylococcus epidermidis s-au întâlnit la bărbaţi şi o
infecţie urinară cu Staphylococcus aureus la femeie.
Şi în ambulator a predominat E. coli în infecţiile urinare (77,61%), iar pe locul doi s-a menţinut
Klebsiella pneumoniae cu un procent de 14,93%. Celelalte tulpini care s-au întâlnit în clinici, în
ambulator au fost în procent redus sau nu a fost nici un caz (câte 2 tulpini de Proteus şi Enterobacter
şi o tulpină de Pseudomonas aeruginosa). Distribuţia speciilor bacteriene izolate în funcţie de sexul
pacientului a arătat o predominanţă a E. coli la femei (62,68% versus 14,93%), iar Klebsiella
pneumoniae predomină în infecţiile urinare la bărbat (10,45% versus 4,48%). Singurul caz de infecţie
cu Pseudomonas aeruginosa a fost la un bărbat, iar cazurile de infecţii cu Enterobacter şi Proteus sau repartizat egal la cele două sexe.
În anul 2010 în laboratorul clinic al spitalului s-au efectuat 6075 uroculturi, dintre care 5289
(87,06%) au fost negative, iar 786 uroculturi au fost pozitive. 12,74% din uroculturile pozitive au
provenit de la bolnavi internaţi în spital, iar 0,20% de la bolnavi din ambulator.
Speciile bacteriene izolate de la pacienţii cu infecţie urinară internaţi în spital au păstrat
aceeaşi configuraţie ca şi în cei doi ani anterior analizaţi. Astfel, E. coli a fost prezentă în proporţie de
64,47%. Klebsiella pneumoniae a fost prezentă în procent de 27,13%, Proteus a fost întâlnit în 21
cazuri de infecţie urinară (2,71%). Enterobacter a avut o frecvenţă în infecţiile urinare ale bolnavilor
internaţi de 2,45%, iar Citrobacter de 1,71%. Pseudomonas aeruginosa şi Staphylococcus
epidermidis au fost prezenţi în procent de 0,52%, iar Enterococcus 0,26%. Staphylococcus aureus a
fost prezent într-o singură urocultură.
Repartiţia bacteriilor izolate după sexul pacientului de la care s-a recoltat urina a arătat că E.
coli predomină la femei (47,29% faţă de 17,18% la bărbaţi). Klebsiella pneumonie a fost întâlnită în
părţi egale la cele două sexe (13,69% la femeii faţă de 13,44% la bărbaţi). Celelalte specii microbiene
se găsesc în jur de 1%. Astfel, Proteus şi Enterobacter sunt repartizaţi în părţi aproape egale la cele
două sexe (1,29% la femei faţă de 1,42% la bărbaţi în cazul Proteus şi 1,29% versus 1,16% în cazul
Enterobacter), Citrobacter şi Enterococcus predomină la bărbaţi, iar Staphylococcus epidermidis şi
Staphylococcus aureus sunt prezenţi în număr mic la femei.
Numărul uroculturilor din ambulator s-au redus foarte mult în anul 2010, deoarece mulţi
bolnavi s-au adresat laboratoarelor private. Totuşi din numărul de probe recoltate în ambulator s-a
izolat E. coli în proporţie de 58,33%, Klebsiella pneumoniae 16,37% şi Proteus 25%.
Repartiţia pe sexe a arătat predominenţa infecţiei cu E. coli şi Proteus la femei şi un număr
egal la cele două sexe de infecţii urinare cu Klebsiella pneumoniae. În urma aprofundării studiului la
nivelul diferitelor clinici au rezultat o serie de concluzii expuse mai jos.
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2.1.2.2. Cercetări asupra rezistenţei Escherihia coli uropatogene la antibiotice.

Graficul nr. 1. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate de la pacienţi cu infecţie urinară
internaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2008

Graficul nr. 2. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate
de la pacienţi cu infecţie urinară internaţi în
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2009
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Graficul nr. 3. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate de la pacienţi cu infecţie urinară
internaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2010
În cele trei grafice este reprezentat gradul de sensibilitate a tulpinilor de E. coli uropatogene
izolate de la bolnavi cu ITU din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.
Sunt redate mai jos în trei tabele evoluţia multirezistenţei E. coli uropatogene în anii 2008 –
2010 raportată la rezistenţa la ciprofloxacină.
Tabel nr. 1. Asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa şi sensibilitatea intermediară
la alte antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate de la pacienţi internaţi în
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2008
1R (CIP) )1 tulpină
2R (CIP/NA; CIP/AM; 3 CIP/OFX; CIP/CEP)6 tulpini
2R+1I (2 CIP/NA/PRL; CIP/AMK/CEP; 5 CIP/OFX/AMK)8 tulpini
2R+2I (CIP/OFX/CAZ/AMK)1 tulpină
3R (21 CIP/AM/OFX; 5 CIP/NA /OFX; CIP/CEP/NA)27 tulpinI
3R+1I ( 5 CIP/AM/NA/CEP; 5 CIP/AM/NA/CES;CIP/PRL/NA/AMK)11 tulpinI
4R (2 CIP/PRL/NA/OFX; 3 CIP/AM/CEP/NA; CIP/AM/PRL/NA)6 tulpinI
4R+1I (CIP/AM/PRL/NA/OFX/CES; CIP/CAZ/CEP/GN/AMK)2 tulpinI
Legenda 1: Tipuri de tulpini cu aceleaşi caracteristici de rezistenţă
(R - rezistenţă, I - sensibilitate intermediară)
Legenda 2: CIP = ciprofloxacină, AM = ampicilină, PRL = piperacilină, CAZ = ceftazidim,
CEP = cefoperazonă, TZP = piperacilină/ tazobactam (tazocin),
CES = cefoperazonă/ sulbactam (sulperazonă), AMK = amikacină, GN = gentamicină,
NA = acid nalidixic, OFX = ofloxacină.
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Tabelul nr. 2. Asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa şi sensibilitatea intermediară
la alte antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate de la pacienţi internaţi în
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2009
1R+2I (CIP/AX/AMK)1 tulpină
2R+1I (CIP/PRL/CEP; CIP/NA/PRL)2 tulpini
2R+2I (CIP/NA/PRL/CEP; CIP/AX/PRL/GN)2 tulpini
2R+3I (CIP/CEP/TZP/GN/NA; 2 CIP/AM/AX/CXM/GN)3 tulpini
3R (CIP/NA/OFX; CIP/CXM/NA; CIP/PRL/NA; CIP/AM/AX; CIP/PRL/CEP)5 tulpini
3R+2I (2CIP/NA/OFX/GN; CIP/AX/CXM/PRL/AMK; CIP/PRL/NA/AMK; CIP/AM/AX/PRL)  5 tulpini
3R+1I (CIP/AM/GN/AX, 3 CIP/PRL/NA/CEP; 3 CIP/PRL/CEP/CES; 2 CIP/AM/AX/CXM; CIP/
AM/AX/PRL; CIP/AM/AX/GN)11 tulpini
3R+3I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/FEP; CIP/AM/AX/CXM/CEP/FEP; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CES; 2
CIP/AM/AX/CXM/CEP/GN; CIP/AM/AX/PRL/CXM/GN)  6 tulpini
3R+4I (2 CIP/AM/AX/PRL/CXM/FEP/GN)2 tulpini
4R(CIP/AM/AX/PRL/CXM)1 tulpină
4R+1I (CIP/PRL/CEP/FEP/CES; CIP/PRL/CEP/NA/CES)2 tulpini
4R+2I(CIP/AX/CXM/AMK/PRL/CEP ;CIP/AM/AX/GN/PRL/CXM; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP)3
tulpini
4R+3I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/FEP/GN; 2CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/GN; CIP/AM/AX/PRL/CXM /
CEP/FEP)4 tulpini
5R (CIP/CEP/FEP/NA/OFX; CIP/AM/AX/PRL/CXM; CIP/AX/PRL/CEP/NA)3 tulpini
5R+1I ( 2 CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/FEP; CIP/AX/PRL/CXM/CEP/AMK)  3 tulpini
5R+2I (CIP/AM/AX/CXM/CEP/PRL/GN; CIP/AX/PRL/CEP/FEP/CES/AMK; CIP/AX/PRL/CEP/
FEP/CES/AMK; CIP/AM/AX/PRL/FEP/CXM/GN)4 tulpini
6R (CIP/AX/PRL/CXM/CEP/AMK; CIP/AM/AX/PRL/CXM/FEP; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP)3
tulpini
6R+1I (CIP/AX/PRL/CXM/CEP/FEP/AMK; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/GN; 2 CIP/AM/AX/PRL/
CXM/GN/CEP; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/FEP; CIP/AM/AX/ PRL/ CEP/GN/FEP)6 tulpini
6R+2I (CIP/AM/AX/CXM/CEP/FEP/PRL/GN)1 tulpină
7R (7CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/FEP)7 tulpini
7R+1I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/FEP/GN/CEP; CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/GN/FEP; CIP/AM/AX/
CXM/CEP/FEP/GN/PRL)3 tulpini
8R (3 CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/FEP/GN)3 tulpini
8R+1I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/CEP/FEP/NA/OFX/GN)1 tulpină
Legenda 1: Tipuri de tulpini cu aceleaşi caracteristici de rezistenţă
(R - rezistenţă, I - sensibilitate intermediară)
Legenda 2: CIP = ciprofloxacină, AM = ampicilină, AX = amoxicilină,
PRL = piperacilină, CXM = cefuroxim, CEP = cefoperazonă, FEP = cefepim,
TZP = piperacilină/ tazobactam (tazocin), CES = cefoperazonă/ sulbactam (sulperazonă),
AMK = amikacină, GN = gentamicină, NA = acid nalidixic, OFX = ofloxacină.
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Tabel nr. 3. Asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa şi sensibilitatea intermediară
la alte antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate de la pacienţi internaţi
în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în anul 2010
1R+2I (CIP/PRL/GN; CIP/AM/CXM)2 tulpini
1R+5I (CIP/AM/AX/CAZ/FEP/GN; CIP/AX/CXM/CAZ/FEP/GN)2 tulpini
2R (2CIP/CAZ)2 tulpini
2R+1I ( 4CIP/PRL/GN)4 tulpini
2R+2I
(CIP/AX/CAZ/TZP;
CIP/CAZ/TZP/CES;
3CIP/AX/CAZ/GN;
CIP/AX/TZP/CES;
CIP/AM/TZP/CES;CIP/AM/CXM/CAZ; CIP/PRL/AMK/GN; 4 CIP/AM/TZP/CAZ)11 tulpini
2R+3I (CIP/CAZ/TZP/CES/GN; CIP/CXM/AX/CAZ/GN; 2CIP/AX/PRL/CXM/GN; CIP/AX/CXM/
CAZ/GN)6 tulpini
2R+4I (CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/GN)1 tulpină
3R+1I (4CIP/AX/CAZ/GN; CIP/AX/CES/GN;CIP/AM/TZP/CAZ;CIP/AX/TZP/FEP/GN)7 tulpini
3R+2I (CIP/AM/CAZ/FEP/TZP; CIP/CXM/TZP/AM/CAZ; CIP/AM/TZP/FEP/CEZ; CIP/CXM/GN/
AX/CAZ)4 tulpini
3R+3I (CIP/AX/CAZ/FEP/TZP/GN; CIP/AM/AX/CAZ/TZP/GN; CIP/AM/CAZ/FEP/TZP/CES; CIP/
AM/AX/PRL/FEP/GN; CIP/AM/TZP/CAZ/FEP/CES; CIP/AM/AX/PRL/CAZ/TZP/GN)6 tulpini
3R+5I (CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP/GN)1 tulpină
3R+4I (2CIP/AM/TZP/CXM/CAZ/FEP/CES; CIP/AM/AX/PRL/CAZ/TZP/GN)3 tulpini
4R (CIP/AM/PRL/CXM; CIP/AM/CAZ/TZP; CIP/AX/CAZ/GN)3 tulpini
4R+1I(CIP/AX/CAZ/FEP/TZP; 2CIP/AM/CAZ/FEP/TZP; 4CIP/AX/CAZ/FEP/GN; CIP/AM/AX/GN/
PRL; CIP/AM/CXM/TZP/CAZ; CIP/AX/CEP/GN/CAZ)10 tulpini
4R+2I (CIP/AX/PRL/GN/CXM/FEP; CIP/AM/CXM/TZP/CAZ/FEP)2 tulpini
4R+3I (CIP/CXM/CAZ/FEP/PRL/CEP/GN)1 tulpină
5R (2CIP/AM/CXM/CAZ/TZP; CIP/AM/CXM/CAZ/TZP)3 tulpini
5R+1I (CIP/AM/CXM/CAZ/FEP/TZP; CIP/AM/CXM/CEP/TZP/CAZ; CIP/AM/AX/TZP/GN/CAZ;
CIP/AX/CAZ/CEP/FEP/GN; 4CIP/AM/CXM/CAZ/TZP/FEP)8 tulpini
5R+2I(CIP/AM/AX/CXM/GN/PRL/CAZ; CIP/AM/AX/CXM/CAZ/PRL/GN; CIP/AM/CXM/CAZ/TZP/
FEP/CES)3 tulpini
5R+3I (CIP/AX/CXM/PRL/CEP/CAZ/FEP/GN)1 tulpină
5R+4I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP/GN)1 tulpină
6R (3CIP/AM/CXM/CAZ/FEP/TZP)3 tulpini
6R+1I (CIP/AX/PRL/CAZ/CEP/FEP/GN; CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/FEP/GN)2 tulpini
6R+2I (CIP/AX/PRL/CAZ/CEP/FEP/CX/GN;CIP/AX/CXM/CAZ/CEP/FEP/PRL/GN)2 tulpini
7R+1I (8CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP/GN; CIP/AM/CXM/CAZ/CEP/TZP/GN/AX/FEP; CIP/
AM/AX/PRL/CAZ/CEP/FEP/GN)10 tulpini
8R+2I (2CIP/AM/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP/CES/GN)2 tulpini
Legenda 1: Tipuri de tulpini cu aceleaşi caracteristici de rezistenţă
(R - rezistenţă, I - sensibilitate intermediară)
Legenda 2: CIP = ciprofloxacină, AM = ampicilină, AX = amoxicilină, PRL = piperacilină,
CXM = cefuroxim, CAZ = ceftazidim, CEP = cefoperazonă, FEP = cefepim,
TZP = piperacilină/ tazobactam (tazocin), CES = cefoperazonă/ sulbactam (sulperazonă),
AMK = amikacină, GN = gentamicină.
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2.1.3. Concluzii
1. În perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2010 E. coli a fost întâlnită în procentul cel mai
mare în izolatele urinare din toate clinicile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu un minim
de 46,03% în 2008 şi un maxim de 69,21% în 2009, cât şi din ambulator, urmată de Klebsiella
pneumoniae.
2. După sex infecţiile cu E. coli au predominat la femei, iar cu Klebsiella pneumoniae la
bărbaţi. Nu s-a observat o diferenţiere după sex a infecţiilor urinare cu alţi germeni.
3. În clinicile cu profil chirurgical E. coli uropatogenă a fost prezentă în procentul cel mai
mare în clinicile de urologie, obstetrică-ginecologie, prin factorii de risc prezenţi la aceşti pacienţi.
4. În clinicile cu profil medical procentul cel mai mare de E. coli uropatogenă s-a întâlnit în
clinicile de medicină internă (prin adresabiltatea formelor acute de ITU), diabet şi nefrologie (prin
factorii de risc şi scăderea rezistenţei organismului).
5. Rezistenţa E. coli uropatogene a fost extrem de ridicată la antibioticele beta-lactamice de tip
peniciline cu spectru larg, ajungând pentru ampicilină la 100%.
6. Rezistenţa ridicată a E. coli uropatogene s-a întâlnit şi la cefalosporine de generaţia a II-a,
ea creşte ca procent în cei trei ani de studiu la generaţia a III-a şi este prezentă la cefalosporine de
generaţia a IV-a.
7. Asocierea antibiotice beta-lactamice cu inhibitori de beta-lactamază creşte sensibilitatea E.
coli în cazul asocierii cefoperazonă-sulbactam, ceea ce demonstrează prezenţa bacililor secretori de
cefalosporinaze.
8. Rezistenţa E. coli la aminoglicozide s-a înregistrat la gentamicină şi amikacină.
9. Din grupa chinolonelor E. coli s-a distins prin rezistenţă crescută la acidul nalidixic.
10. Rezistenţa E. coli la ciprofloxacină şi ofloxacină a fost destul de mare comparativ cu alte
studii, dar nu a avut o evoluţie ascendentă în cei trei ani evaluaţi.
11. La analiza asocierilor între rezistenţa la ciprofloxacină şi rezistenţe la alte antibiotice
pentru aceeaşi tulpină, se constată o creştere constantă a tulpinilor multirezistente în cei trei ani,
rezistenţa la ciprofloxacină asociindu-se cu rezistenţe la antibiotice betalactamice, aminoglicozide.
12. S-a remarcat rezistenţă încrucişată la chinolone, tulpinile rezistente la ciprofloxacină au
fost rezistente la acid nalidixic şi ofloxacină.
2.2. Cercetări asupra rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli
izolată din urina bolnavilor cu boală renală cronică (BRC)
2.2.1. Motivaţia studiului
În general, se cunoaşte că pacienţii cu boală renală cronică (BRC) sunt vulnerabili la infecţii
prin scăderea imunităţii. Dar sunt puţine date asupra rolului BRC ca factor de risc pentru dezvoltarea
rezistenţei bacteriilor uropatogene la antimicrobiene şi rolul de feedback al infecţiei urinare asupra
evoluţiei BRC.
Cercetând literatura electronică de specialitate am găsit extrem de puţine studii clinice legate
de analiza relaţiei între infecţiile urinare şi Boala renală cronică şi cu atât mai puţin studierea
rezistenţei la antibiotice a E. coli uropatogene în aceste cazuri.
2.2.2. Material şi metodă
Studiul clinic s-a efectuat în clinica de Nefrologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010, având avizul Comisiei de Etică a UMF Craiova
şi al şefului clinicii, Prof. Univ. Dr. Eugen Moţa.
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2.2.3. Rezultate
2.2.3.1. Cercetări asupra interrelaţiei ITU cu Escherichia coli şi BRC
În clinica de nefrologie în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010 s-au internat 757 pacienţi,
în majoritate cu boală renală cronică (BRC) sau cu insuficienţă renală cronică (IRC). Dintre cei 757
pacienţi renali, 689 (91,02%) nu au prezentat infecţie urinară, iar 68 (8,98%) au avut ITU.
Procentul de ITU la numărul de internaţi a fost mai mic decât procentul de ITU pe întreg
spitalul în anul 2010 care a fost de 12,74%. Dintre cei 68 pacienţi renali cu ITU, 66,17% au fost femei
şi 33,83% au fost bărbaţi. Din cele 68 de tulpini bacteriene izolate din urina bolnavilor renali, 39 tulpini
au fost de Escherichia coli, 24 tulpini de Klebsiella pneumoniae, 4 tulpini de Citrobacter şi 1 tulpină de
Pseudomonas aeruginosa.
În ceea ce priveşte distribuţia speciilor bacteriene izolate după sexul pacienţilor renali cu ITU,
E. Coli prezentă la 57,35% dintre tulpinile izolate s-a întâlnit la 33 femei (48,53%) şi la 6 bărbaţi
(8,82%), Klebsiella prezentă la 35,30% din cazuri dintre care 9 femei (13,24%) şi 15 bărbaţi (22,06%).
Citrobacter s-a izolat în 4 cazuri (5,88%), dintre care 3 la femei (4,41%) şi 1 (1,47%) la bărbaţi. O
singură tulpină (1,47%) de Pseudomonas aeruginosa s-a izolat din urina unui bărbat.

Graficul nr. 4. Distribuţia tulpinilor microbiene izolate de la pacienţii
cu infecţie urinară internaţi în clinica de nefrologie
În graficele nr. 4 şi 5 sunt expuse ponderea tipurilor de tulpini bacteriene izolate din ITU la
bolnavii renali, distribuţia lor pe sexe şi repartiţia tulpinilor de E. coli uropatogenă după vârsta şi sexul
pacienţilor de la care s-a izolat.
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Graficul nr. 5. Distribuţia pe grupe de vârstă şi sex a pacienţilor cu
infecţie urinară cu E.coli internaţi în clinica de nefrologie în anul 2010
După analiza corelării infecţiilor urinare cu E. coli la pacienţii cu BRC cu factorii demografici,
sindromul infecţios (clinic şi biologic), stadiul BRC stabilit după Clr al creatininei, factorii agravanţi ai
BRC, comorbidităţi şi prelucrarea statistică şi grafică a rezultatelor am elaborat următoarele
concluzii:
1. Studiul efectuat în clinica de nefrologie pe anul 2010 arată că procentul infecţiilor urinare cu
E. coli la bolnavii renali cronici a fost de 57,35%, urmat de ITU cu Klebsiella pneumoniae şi mult mai
redus cu Citrobacter şi Pseudomonas aeruginosa.
2. În clinca de nefrologie din cei 39 pacienţi cu ITU, 94,10% sunt diagnosticaţi cu BRC, dintre
care 21 în stadiul 5 de boală cu FGR sub 15 ml/min, predominant la femei şi în proporţie de 29,41%
peste 65 de ani.
3. Infecţiile urinare cu E. coli la bolnavii cu BRC predomină la femei şi la vârste peste 55 de
ani, mai ales la vârsta a treia.
4. Markerii funcţiei renale creatinina, ureea sanguină, acid uric, Cl renal au fost alteraţi mai ales
la vârsta a treia şi la femei.
5. Ionograma serică modificată (K+ crescut, Cl- scăzut) s-a înregistrat la mai ales la vârsta a
treia. Hiponatremia s-a înregistrat la toate vârstele, probabil datorită regimului alimentar hiposodat.
6. Sindromul infecţios s-a tradus prin număr de leucocite crescut, număr de trombocite scăzut,
întâlnite mai ales peste 55 de ani cu proporţie mai mare la vârsta a treia şi sex feminin, fără o
corelaţie semnificativă statistic cu sindromul febril.
7. Markerii urinari care arată prezenţa infecţiei şi inflamaţiei, dar şi a sindromului de disfuncţie
renală în cadrul BRC au fost crescuţi (proteinurie, albuminurie, hematurie, bacteriurie) în ITU,
predominant la femei şi la bolnavi peste 55 de ani.
8. Sindromul anemic, ca o complicaţie a BRC, a fost întâlnit mai ales la femei şi la vârste
peste 55 de ani.
9. BRC s-a asociat cu boli metabolice, ca diabetul în proporţie de 23,08%, în mare parte
insuficient controlat, dislipidemii şi hiperuricemii.
10. Glicemia a fost crescută peste valorile normale la vârste peste 55 de ani, iar sindrom
metabolic cu glicemie scăzută la internare s-a înregistrat după 65 de ani.
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11. La unii bolnavi cu BRC sunt asociate 2 - 3 perturbări ale metabolismelor esenţiale ale
organismului (metabolismul glucidic, lipidic, al acidului uric).
12. Asocierea diabetului zaharat cu litiaza renală în proporţie mare în ITU la femei şi la vârste
înaintate este din punct de vedere statistic semnificativă ca factor agravant în evoluţia BRC.
13. Bolile cardiovasculare (hipertensiunea arterială, insuficienţa cardiacă, cardiomiopatie
uremică, fibrilaţie atrială) sunt asociate BRC cu ITU şi agravează evoluţia.
14. Din analiza celor trei decese ale pacienţilor cu BRC care au avut infecţie urinară cu E. coli
remarcăm multitudinea de factori favorizanţi şi agravanţi ai bolii:
- vârsta înaintată;
- comorbidităţile care au determinat agravarea insuficienţei renale (HTA gradul III,
urereterohidronefroză, cardiomiopatie mixtă, tumoră vezicală);
- internări repetate şi prelungite, cu treceri prin mai multe clinici, inclusiv ATI;
- cateterism vezical şi cateterism venos central;
- hemodialize repetate.
15. E. coli uropatogenă izolată de la bolnavii decedaţi a prezentat multirezistenţă.
16. Recunoaşterea precoce a infecţiei urinare cu E. coli sau cu alt microb, cu urmărirea
eventual a bacteriuriei asimptomatice şi tratament adecvat, în funcţie de sensibilitatea la antibiotice
poate preveni accelerarea deteriorării funcţiei renale
17. În lotul de pacienţii cu BRC infecţia cu E. coli prezentă la internare este în proporţie de
peste 90% infecţie recidivantă, ceea ce reprezintă un argument în plus că infecţiile urinare survin pe
de o parte pe un organism ale cărui mijloace de apărare sunt reduse, iar pe de altă parte ele
contribuie prin feedback la agravarea insuficienţei renale.
18. Tratamentul repetat cu antibiotice poate duce la selectarea tulpinilor de E. coli
multirezistente în condiţiile persistenţei unei bacteriurii asimptomatice.
19. Factori de risc identificaţi în lotul de pacienţi cu BRC au fost: vârsta înaintată, sexul
feminin, biomarkeri sanguini şi urinari alteraţi (hemoglobina scăzută, hiperlipidemia, proteinuria,
hiperglicemia), infecţii urinare recidivante.
20. Glomerulonefrita acută, ca factor etiologic al BRC este prezentă la bolnavi tineri de sex
feminin, iar glomerulonefrita cronică este întâlnită la vârste de peste 55 ani.
21. Pacienţii cu dializă sunt mai susceptibili la infecţii urinare, iar ITU este o cauză importantă
de morbiditate şi mortalitate la aceşti pacienţi.
2.2.3.2. Cercetări asupra rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli uropatogene
izolată de la bolnavi cu BRC
Din analiza rezultatelor obţinute referitoare la rezistenţa la antibioticele testate a tulpinilor de
E. coli uropatogene izolate de la bolnavi internaţi în clinica de nefrologie cu BRC, se constată că
rezistenţa E. coli predomină la pacienţi de sex feminin pentru toate antibioticele testate, iar cea mai
mare rezistenţă s-a întâlnit la ampicilină de 76,92%, urmată de amoxicilină (60%) şi cefuroxim
(52,63%). O rezistenţă crescută se constată şi la ciprofloxacină (41,03%). Surprinzător, şi la o
cefalosporină de generaţia IV (cefepim) se întâlneşte o rezistenţă destul de mare (25,82%). E. coli
uropatogenă a arătat o rezistenţă scăzută (19,36%, respectiv 4%) la cefoperazonă şi mai ales
asocierea cefoperazonă/sulbactam. La femei ordinea scăderii procentului de rezistenţă a E. coli la
antibiotice a fost: ampicilină> amoxicilină> cefuroxim> ciprofloxacină> piperacilină> ceftazidim>
cefepim> gentamicină> cefoperazonă> cefoperazonă/ sulbactam. Deşi numărul de izolate cu E. coli
de la bărbaţi a fost mult mai mic, iar procentul de rezistenţă mult mai mic decât la femei, el a scăzut în
ordinea ampicilină> amoxicilină> cefuroxim> ceftazidim> ciprofloxacină> piperacilină> cefoperazonă>
cefepim> gentamicină> cefoperazonă/ sulbactam.
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Graficul nr. 6. Sensibilitatea la ampicilină a tulpinilor de E.coli izolate
de la pacienţii cu BRC şi infecţie urinară în funcţie de grupa de vârstă.

Graficul nr. 7. Sensibilitatea la ciprofloxacină a tulpinilor de E.coli izolate
de la pacienţi cu BRC şi infecţie urinară în funcţie de grupa de vârstă
Analizând asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa la alte antibiotice în cadrul
aceleaşi tulpini de E. coli, constatăm prezenţa pentru un număr de 15 tulpini de multirezistenţă,
rezistenţa manifestându-se la 3, 4, 5, 6, 7, şi chiar 8 antibiotice, ceea ce presupune selectarea unor
suşe microbiene multirezistente prin internări repetate şi prin infecţii urinare recurente. Tabelul
nr. 4. arată asocieri rezistenţă – sensibilitate intermediară la pacienţii renali cu infecţie urinară cu
E.coli demonstrând multirezistenţa.
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Tabel nr. 4. Asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa şi sensibilitatea intermediară
la alte antibiotice a tulpinilor de E.coli uropatogene izolate de la pacienţii cu BRC
3 R (CIP, AM, TZP) + 5 I (AX, CXM, CAZ, FEP, CES)  1 tulpină
3 R (CIP, AM, AX) + 3 I (CAZ, TZP, GN)  1 tulpină
3 R (CIP, AM, AX) + 3 I (PRL, FEP, GN)  1 tulpină
3R (CIP, AM, AX) + 4 I (PRL, CAZ, TZP, GN)  1 tulpină
4 R (CIP, AM, AX, GN) + 1 I (PRL)  1 tulpină
5 R (CIP, AM, AX, TZP, GN) + 1 I (CAZ)  1 tulpină
5 R (CIP, AM, AX, FEP, GN) + 1 I (CAZ)  1 tulpină
5 R (CIP, AM, AX, CXM, CAZ) + 2 I (PRL, GN)  1 tulpină
5 R (CIP, AM, AX, CXM, GN) + 2 I (PRL, CAZ)  1 tulpină
5 R (CIP, AM, AX, PRL, CXM) + 4 I (CAZ, CEP, FEP, GN)  1 tulpină
6 R (CIP, AM, PRL, CXM, CEP, TZP) + 1 I (CAZ)  1 tulpină
7R (CIP, AM, AX, PRL, CAZ, CEP, FEP) + 1 I (GN)  1 tulpină
7 R (CIP, AM, CXM, CAZ, CEP, TZP, GN) + 2 I (AX, FEP)  1 tulpină
8 R (CIP, AM, CXM, CAZ, FEP, TZP, CES, Amk) + 1 I (MEM)  1 tulpină
8 R (CIP, AM, AX, PRL, CXM, CAZ, CEP, FEP) + 2 I (GN, CES)  2 tulpini
Legenda 1: Tipuri de tulpini cu aceleaşi caracteristici de rezistenţă
(R - rezistenţă, I - sensibilitate intermediară)
Legenda 2: CIP = ciprofloxacină, AM = ampicilină, AX = amoxicilină, PRL = piperacilină, CXM =
cefuroxim, CAZ = ceftazidim, CEP = cefoperazonă, FEP = cefepim, TZP = piperacilină/tazobactam
(tazocin), CES = cefoperazonă/sulbactam (sulperazonă), MEM = meropenem, GN = gentamicină,
Amk = amikacină.
Din cele 39 tulpini de E. coli izolate la bolnavi cu BRC 16 tulpini (41,03%) au prezentat
rezistenţă multiplă asociată şi cu sensibilitate intermediară la unele antibiotice. Două tulpini au
prezentat rezistenţă la 8 antibiotice şi sensibilitate intermediară la alte 2 antibiotice.
Din studiul efectuat pe sensibilitatea E. coli, izolate de la bolnavi cu BRC, la antibiotice se
evidenţiază următoarele concluzii:
1. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de E. coli, izolate de la bolnavi cu BRC, este mai mare
decât rezistenţa observată în studiul efectuat pe întreg spitalul.
2. Procentul tulpinilor de E.coli recoltate de la bolnavi febrili, rezistente la antibiotice, este mai
mic decât de la bolnavii subfebrili.
3. La bolnavii febrili şi subfebrili numărul de antibiotice care nu prezintă rezistenţă pentru nici o
tulpină testată faţă de bolnavii afebrili este crescut şi anume, meropenem, cefoperazonă,
cefoperazonă/sulbactam, iar la piperacilină/tazobactam o singură tulpină a fost rezistentă.
4. La bolnavii cu leucocitoză de asemenea numărul de antibiotice care nu prezintă rezistenţă
este crescut şi anume, meropenem, cefoperazonă/sulbactam, piperacilină/tazobactam, amikacină.
5. La bolnavi cu BRC şi diabet necontrolat, cu glicemie crescută, absenţa rezistenţei s-a
întâlnit numai la meropenem, iar singurele cazuri de rezistenţă la cefoperazonă/sulbactam,
piperacilină/tazobactam s-au înregistrat la aceşti bolnavi.
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6. Tulpinile izolate de la pacienţii cu funcţie renală alterată - uree, creatinină, acid uric crescute
au un grad crescut de rezistenţă la toate antibioticele, cu excepţia meropenemului.
7.Tulburările dislipidemice cu obezitate în cadrul BRC expun bolnavul la ITU cu tulpini
rezistente la toate antibioticele, cu excepţia meropenemului.
8. Rezistenţa la antibiotice este mult crescută la bolnavii cu BRC supuşi hemodializei.
9. Din analiza cuplării rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţele la alte antibiotice se constată
11 tulpini cu multirezistenţă (rezistenţă la 5 antibiotice până la 8 antibiotice respectiv). Tulpinile cu
rezistenţă şi cu sensibilitate intermediară s-au dublat, iar 3 tulpini cu rezistenţă la 8 antibiotice prezintă
şi sensibilitate intermediară la 1-2 antibiotice.
10. Prin infecţii recurente şi scăderea imunităţii generale ale bolnavului renal se selectează
tulpini cu multirezistenţă care fac dificilă alegera antibioticului eficient. Din studiul efectuat se poate
afirma că actualmente în aceste cazuri se poate utiliza meropenemul.
2.3. Cercetări asupra relaţiei diabet - infecţii urinare cu Escherichia coli.
Determinarea gradului de rezistenţă la antibiotice a Escherichia coli uropatogene
din infecţiile urinare ale bolnavului diabetic.
2.3.1. Motivaţia studiului
Predispoziţia la ITU în diabetul zaharat este mare şi este dată de mai mulţi factori.
Susceptibilitatea creşte cu cât durata şi severitatea diabetului este mai mare. Infecţiile urinare pot fi
recidivante şi se pot selecta tulpini bacteriene cu multiple rezistenţe la antibiotice. Susceptibilitatea la
infecţii a bolnavului diabetic este legată şi de severitatea complicaţiilor noninfecţioase, boli
concurente, adecvanţa controlului glicemiei şi gradul de supraveghere medicală.
2.3.2. Material şi metodă
Studiul include pacienţi cu diabet zaharat de tip 1 şi 2 internaţi în clinica de diabet, boli de
nutriţie şi metabolism a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în perioada 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2010, cu sau fără simptome de ITU, cărora li s-a efectuat urocultură cu determinarea
germenilor şi a rezistenţei bacteriene la antibiotice când acestea au fost pozitive. Studiul a avut avizul
Comisiei de Etică a UMF Craiova şi al şefului clinicii, Prof. Univ. Dr. Maria Moţa.
2.3.2. Rezultate
2.3.2.1. Rezultate asupa studiului interrelaţiei ITU cu E. coli - diabet
În clinica de diabet în perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010 au fost internaţi 1401
bolnavi de diabet, dintre care 53,68% femei şi 46,32% bărbaţi. Dintre aceştia 147 (10,49%) au
prezentat infecţii urinare, iar la 1254 (89,51%) diabetici uroculturile au fost sterile.
Din totalul bolnavilor cu diabet şi ITU, raportaţi la pacienţii internaţi în clinică în 2010, 115
(8,21%) au fost femei şi 32 (2,28%) au fost bărbaţi, cu predominanţa femeilor (p=0,014), pe când
bolnavii fără infecţie urinară au fost în proporţie nesemnificativ diferită după sex (p=0, 08), 45,47%
versus 44,04%.
Spectrul microbian observat după urocultură şi identificarea germenilor a arătat că în ITU la
diabetici a prevalat E. coli. Astfel din totalul ITU E. coli s-a identificat în 97 (65,98%) izolate. Dintre
acestea 79 (53,74%) tulpini de E. coli au fost izolate de la femei cu diabet, iar 18 (12,24%) au fost
izolate de la bărbaţi.
A doua bacterie izolată din 40 uroculturi a fost Klebsiella pneumoniae, ceea ce reprezintă
27,21%. Dintre acestea 31 Klebsiella pneumoniae provin din urina recoltată de la femei (21,09%) şi 9
(6,12%) de la bărbaţi.
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Graficul nr. 8. Spectrul bacterian al uropatogenilor izolaţi din urina
pacienţilor internaţi în clinica de diabet, nutriţie şi boli metabolice în anul 2010

Graficul nr. 9. Distribuţia pe grupe de vârstă şi sex a pacienţilor
cu infecţie urinară cu E.coli internaţi în clinica de
diabet, nutriţie şi boli metabolice în anul 2010
Majoritatea pacienţilor diabetici cu ITU cu E. coli au fost afebrili. Numărul lor a fost de 89, în
procent de 91,75%. Numărul de bolnavi subfebrili a fost de 6 (6,19%) dintre care 5 femei şi un bărbat,
iar 2 bolnave au fost febrile (2,06%). Starea subfebrilă şi febrilă s-a întâlnit la vârste de 56 - 65 de ani
şi peste 65 de ani.
La diabeticii cu ITU cu E. coli pH-ul urinar a fost acid. În sumarul de urină a prevalat
leucocituria, întâlnită la 85 bolnavi (97,70%), floră microbiană la 60 bolnavi (68,97%) şi mai puţin
albuminurie - 16 bolnavi (18,39%) şi hematurie microscopică la 12 bolnavi (13,79%).
Lotul de bolnavi cu diabet zaharat şi ITU cu E. coli a inclus 10 pacienţi cu diabet zaharat de tip
I dintre care 6 femei şi 4 bărbaţi. Diabetul de tip II a fost în proporţie mult mai mare şi lotul include 73
femei (75,26%) şi 14 bărbaţi (14,43%).
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Cazurile de diabet de tip 1 sunt dispersate în toate grupele de vârstă, în schimb diabetul
zaharat de tip II este grupat majoritar în grupele de vârstă de 56 - 65 de ani (35, 99%, în majoritate
femei) şi peste 65 de ani (37,11%)
Diabetul zaharat de tip 1 este obligatoriu sub tratament cu insulină injectabil.
Diabetul zaharat de tip II a fost la internare un diabet dezechilibrat sub tratament cu insulină în
majoritate (44 femei şi 8 bărbaţi), dar şi forme dezechilibrate fără tratament cu insulină (24 femei şi 4
bărbaţi). Puţine cazuri de diabet zaharat au fost echilibrate (3 insulino-dependente şi 4 insulinoindependente).
Vechimea diabetului zaharat de tip II cu ITU cu E. coli poate influenţa gravitatea infecţiei. În
lotul de studiu în cadrul diabetului de tip I, 2 cazuri au avut vechime sub 1 an şi 7 peste 10 ani, dintre
care 5 femei şi 2 bărbaţi. Diabetul de tip II a avut ca vechime 20 cazuri sub 1 an, 21 cazuri între 13 şi
60 luni, 20 între 61 şi 120 luni şi 32 peste 10 ani. Dintre cei cu vechime peste 10 ani, 28 au fost femei
şi 4 au fost bărbaţi. În grupa de vârstă 56 - 65 de ani 8 au avut vechime de 1 an, 6 vechime între 13 60 luni, 9 vechime între 61 - 120 luni şi 12 vechime de peste 10 ani.
Datorită prezenţei unui diabet zaharat dezechilibrat la internare în proporţie mare tratamentul
antidiabetic s-a modificat în timpul internării după cum se constată din tabelele de mai jos.
Tabel nr. 5. Distribuţia pacienţilor diabetici cu ITU cu E. coli în funcţie de
tratamentul antidiabetic administrat anterior internării
Tratament antidiabetic
Fără tratament
Antidiabetice orale
Insulină
Antidiabetice orale + Insulină

Femei, n (%)
15 (15,46%)
24 (24,74%)
13 (13,40%)
27 (27,84%)

Bărbaţi, n (%)
2 (2,06%)
6 (6,19%)
5 (5,15%)
5 (5,15%)

Tabel nr. 6. Distribuţia pacienţilor diabetici cu ITU cu E. coli în funcţie de
tratamentul antidiabetic recomandat în perioada internării
Tratament antidiabetic
Antidiabetice orale
Insulină
Antidiabetice orale + Insulină

Femei, n (%)
29 (29,90%)
14 (14,43%)
36 (37,11%)

Bărbaţi, n (%)
5 (5,15%)
3 (3,09%)
10 (10,31%)

Dintre cei 97 de diabetici cu ITU cu E. coli, doar un singur bolnav a avut la internare glicemia
normală, 94 au avut glicemia à jeun peste limitele normale, dintre care majoritatea au fost femei (76
subiecţi, adică 78,35%) şi 18 (18,56%) au fost bărbaţi. Două femei au avut glicemia sub valorile
normale (2,06%) datorită tratamentului supradozat. După vârstă, majoritatea diabeticilor cu glicemie
peste valorile normale s-au încadrat în grupele de vârstă 56 – 65 de ani şi peste 65 ani. În grupa 56 –
65 de ani au fost 28 femei (28,87%) şi 8 bărbaţi (8,25%). La vârsta a treia au fost 34 femei (35,05%)
şi 2 bărbaţi (2,06%). Un număr relativ mare s-a întâlnit şi la grupele de vârstă 36 - 45 de ani şi 46 - 55
de ani, respectiv 9 cazuri şi 10 cazuri, majoritatea femei.
După „Standards of Medical Care in Diabetes—2010: Current criteria for the diagnosis of
diabetes‖ am împărţit lotul de bolnavi cu diabet şi ITU în funcţie de HbA1c în 3 categorii: cu valori ale
HbA1c<= 6,4%, între 6,5% – 8% ş > 8% şi am constatat că doar 17 pacienţi (17,52%) au avut HbA1c
în limite normale, majoritatea prezentând valori peste cele normale şi anume 77 de pacienţi, dintre
care 62 au fost femei (63,92%) şi 15 (15,46%) bărbaţi.
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După vârstă majoritatea bolnavilor de diabet şi ITU cu HbA1c crescută s-au încadrat în
grupele de vârstă 56 - 65 de ani şi peste 65 de ani, şi anume la grupa 56 – 65 de ani 31 de diabetici
(25 femei - 25,77% şi 6 bărbaţi – 6,19%) şi la vârsta a treia 28 de diabetici dintre care 26 femei
(26,80%) şi 2 bărbaţi (2,06%). În grupele de vârstă 36 - 45 de ani şi 46 - 55 de ani au fost câte 9
bolnavi, majoritatea femei. Dintre cei 97 de diabetici cu ITU cu E. coli, 21 au ureea serică peste
valorile normale. Dintre aceştia 17 (20%) au fost femei şi 4 (4,71%) au fost bărbaţi. Valoarea
creatininei serice a fost crescută la 8 femei (10,26%) şi 5 bărbaţi (6,41%), iar acidul uric seric a fost
crescut la 15 femei (20,83%) şi 1 bărbat (1,39%)
Acidul uric crescut s-a găsit în procent ridicat la femei în grupele de vârstă de 56 – 65 de ani
şi peste 65 de ani (7 cazuri - 9,72% respectiv 5 cazuri - 6,94% la femei). Numărul mare de cazuri cu
creatinină serică crescută este întâlnit tot la aceste segmente de vârstă, dar cu o repartiţie şi la
bărbaţi. Astfel la grupa de vârstă 56 – 65 de ani câte 3 cazuri la cele două sexe (9,72%), iar la vârsta
a treia 4 femei (5,13%) şi 1 bărbat (1,28%). Ureea crescută la vârsta de 56 - 65 ani s–a înregistrat la 5
femei (5,88%) şi 3 bărbaţi (3,53%). La vârsta a treia ureea sangvină crescută s-a înregistrat la 11
femei.
După IMC din cei 97 pacienţi diabetici cu ITU cu E. coli doar 17,53% au avut greutate
normală, iar 2, 06% au fost subponderali. Restul de 80 de pacienţi au fot supraponderali (36,08%) sau
cu grade diferite de obezitate, predominând obezitatea de gradul 1 (26,80%). De remarcat şi numărul
ridicat de obezitate de gradul 3 (9,28%).
Dislipidemia (modificări patologice a lipidogramei) şi hiperuricemia au fost întâlnite mai ales la
femei, predominent după vârsta de 45 ani şi mai ales după 55 de ani.
În lotul de studiu numărul de diabetici cu hipertensiune arterială (HTA) începe să crească
după 35 ani, dar HTA are o prevalenţă mare în grupa de vârstă 56 - 65 ani (27 pacienţi dintre care 25
femei) şi mai ales după 65 ani (30 de diabetici femei).
Alte afecţiuni cardiovasculare întâlnite în studiu sunt reprezentate de diferite afectări ale
miocardului de la tulburări de ritm, la tulburări de irigare miocardică cu cardiopatie ischemică până la
insuficienţă cardiacă. Aceste afecţiuni prevalează la grupele de vârstă 56 - 65 de ani şi peste 65 de
ani, la femei. Dintre tulburările de irigare coronariană s-au întâlnit cardiopatia ischemică şi angina
pectorală de efort.
În ceea ce priveşte relaţia boala renală cronică şi diabet zaharat după stadializarea BRC în
funcţie de Clr la creatinină s-a constatat că asocierea diabetului cu ITU cu E. coli s-a făcut mai ales cu
BRC stadiul 2 (11 femei, adică 11,3%) şi stadiul 3 (9 femei şi1 bărbat, adică 10,31%). Totuşi s-au
întâlnit şi două paciente cu diabet şi BRC stadiul 5, deci în insuficienţă renală. Vârstele la care au fost
cele mai multe cazuri de asocieri diabet - BRC stadiul 2 şi 3 au fost după 65 de ani.
Lotul de pacienţi a prezentat o multitudine de complicaţii: arteriopatie diabetică obliterantă la
nivelul membrelor inferioare (27,60%), neuropatie periferică senzitivo-motorie (86,61%), neuropatie
diabetică vegetativă (9,27%), nefropatie diabetică (5,15%), retinopatie diabetică (49,46%). Atât
retinopatia diabetică, cât şi neuropatia senzitivo-motorie au predominat la femei şi după 65 de ani.
2.3.3.2. Rezistenţa la antibiotice a Escherihia coli uropatogene la bolnavul diabetic
În ceea ce priveşte rezistenţa la antibiotice a E. coli izolate din urina bolnavilor de diabet se
constată aceeaşi rezistenţă crescută ca şi la bolnavii renali la peniciline cu spectru larg, în mai mică
măsură la piperacilină. O rezistenţă în creştere se observă şi la cefalosporine de generaţia a doua şi
unele de generaţia a treia. Se păstrează o bună sensibilitate la cefoperazonă, care creşte mult la
asocierea cu inhibitor de betalactamază. Nu acelaşi lucru se observă la asocierea piperaciliniei cu
tazobactam, a cărei rezistenţă este crescută, contrar datelor teoretice. Ceftriaxona este o altă
cefalosporină care are o bună activitate asupra E. coli uropatogenă. Cel mai activ antibiotic se
constată a fi meropenemul la care nu s-a evidenţiat nici o tulpină rezistentă. În comparaţie cu
gentamicina faţă de care multe tulpini de E. coli prezintă sensibilitate intermediară şi chiar rezistenţă
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pentru unele, faţă de amikacină tulpinile cu sensibilitate sunt mult mai multe, numai o singură tulpină a
fost rezistentă. Ciprofloxacina este un antibiotic care se poate administra în aceste infecţii la diabetici,
deoarece E. coli are o bună sensibilitate.

Graficul nr. 10. Rezistenţa la antibioticele testate a tulpinilor de E.coli
izolate de la pacienţii diabetici cu infecţie urinară.

Tabel nr. 7. Asocierea rezistenţei la ciprofloxacină cu rezistenţa şi sensibilitatea intermediară
la alte antibiotice a tulpinilor de E.coli uropatogene izolate de la pacienţii diabetici
1R (CIP)  1 tulpină
1R + 2I (CIP/AM/CXM)  1 tulpină
2R (CIP/PRL)  1 tulpină
2R + 1I (CIP/AX/GN)  1 tulpină
2R + 2I (CIP/AX/CAZ/TZP)  1 tulpină
3R + 2I (CIP/AM/CAZ/FEP/TZP)  1 tulpină
3R + 5I (CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP)  1 tulpină
4 R + 2I (CIP/AX/PRL/GN/CXM/FEP)  1 tulpină
4R +6I (CIP/AM/AX/PRL/CXM/CAZ/TZP/CES/GN/Amk)  1 tulpină
5R + 3I (CIP/AX/PRL/CXM/CEP/CAZ/FEP/GN ; CIP / AX / PRL / CEP / FEP /
CXM/CAZ/GN)  2 tulpini
6R (CIP/AM/CXM/CRO/FEP/TZP)  1 tulpină
7R +1I (CIP/AX/PRL/CXM/CAZ/CEP/FEP/GN)  1 tulpină
Legenda 1: Tipuri de tulpini cu aceleaşi caracteristici de rezistenţă
(R - rezistenţă, I - sensibilitate intermediară)
Legenda 2: CIP = ciprofloxacină, AM = ampicilină, AX = amoxicilină, PRL = piperacilină,
CXM = cefuroxim, CRO = ceftriaxonă, CAZ = ceftazidim, CEP = cefoperazonă, FEP = cefepim,
TZP = piperacilină/ tazobactam (tazocin), CES = cefoperazonă/ sulbactam (sulperazonă),
MEM = meropenem, GN = gentamicină, AMK = amikacină.
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Din tabelul nr. 7 se constată că şi în cazul diabeticilor putem întâlni multirezistenţa, dar
numărul tulpinilor multirezistente rezultate prin compararea asocierii rezistenţei la ciprofloxacină cu
rezistenţe la alte antibiotice este mai redus decât în cazul bolnavilor cu BRC.
2.3.4. Concluzii
1. În infecţiile urinare la bolnavii diabetici au predominat tulpinile de E. coli, urmate de tulpini
de Klebsiella pneumoniae şi mult mai puţine tulpini de Proteus.
2. Prevalenţa infecţiilor urinare cu E. coli nu diferă semnificativ de prevalenţa acestei infecţii în
alte boli cronice cum este BRC.
3. Infecţiile urinare cu E. coli la diabetici au avut prevalenţa cea mai mare după vârsta de 55
ani şi mai ales la vârsta a treia, cu un procent mult mai mare la femei.
4. Sindromul febril, redus ca frecvenţă, a fost prezent mai ales după vârsta de 55 ani.
5. Sindromul infecţios urinar (leucociturie, bacteriurie, hematurie) s-a înregistrat de asemena
mai ales la vârste înaintate, cu predominenţă la femei.
6. Funcţia renală alterată (creatinină, uree, acid uric serice crescute) s-a întâlnit la diabeticii în
vârstă, predominant de sex feminin.
7. Diabetul zaharat dezechilibrat metabolic (glicemie à jeun şi HbA1c crescute) la internare a
fost înregistrat la un procent extrem de ridicat în infecţiile cu E. coli uropatogenă.
8. Majoritatea diabeticilor femei cu ITU cu E. coli şi vârste peste 55 ani au prezentat sindrom
dislipidemic cu supraponderabilitate sau obezitate de diferite grade.
9. Sindromul metabolic reprezentat prin modificări ale lipidogramei şi ale acidului uric a fost
prezent la femei peste 55 de ani.
10. Diabetul zaharat s-a asociat deseori cu BRC stadiul 2 şi 3.
11. Bolile cardiovasculare s-au asociat frecvent cu diabetul zaharat.
12. Rezistenţa bacteriană a E. coli uropatogene a fost prezentă în procent ridicat la peniciline
cu spectru larg (mai puţin la piperacilină).
13. Dintre cefalosporinele testate cefoperazona are o bună activitate asupra E. coli
uropatogene prin procentul scăzut de rezistenţă a bacteriei. Rezistenţa a fost relativ mare la cefuroxim
şi ceftazidim.
14. Asocierea cu inhibitori de beta-lactamază a crescut mult sensibilitatea E. coli uropatogene
la cefoperazonă, dar paradoxal a scăzut-o la asocierea piperacilină/tazobactam.
15. Dintre aminoglicozide, rezistenţa la gentamicină este mult mai mare decât la amikacină.
16. Ciprofloxacina pare opţiunea cea mai bună în tratamentul ITU cu E. coli la diabetici prin
sensibilitatea mare a tulpinilor izolate de la această grupă de pacienţi.
17. Meropenemul rămâne antibioticul de rezervă pentru formele multirezistente de infecţii cu
E. coli, deoarece toate tulpinile testate au fost sensibile.
2.4. Compararea rezistenţei la antibiotice a Escherichia coli izolată
din ITU ale bolnavilor alergici şi diabetici
2.4.1. Motivaţia studiului
Pornind de la variabilitatea mare a rezistenţei E. coli uropatogene la antibiotice, am considerat
necesar să studiez comparativ acestă varibilitate la antibiotice a izolatelor urinare de E. coli, în cazul
pacienţilor internaţi în două clinici cu profiluri diferite (alergologie şi imunologie clinică, precum şi
diabet, boli de nutriţie şi metabolism) în care fluxul de pacienţi este diferit, astfel încât lotul luat în
studiu pe o perioadă de timp determinată a fost mult mai mare în clinica de alergologie şi imunologie
clinică, faţă de clinica de diabet, boli de nutriţie şi metabolism.
2.4.2. Material şi metodă
Cercetarea s-a efectuat în clinicile de Alergologie şi imunologie clinică şi Diabet, boli de
nutriţie şi metabolism din Spitalul clinic ―N.Malaxa‖ Bucureşti pe două loturi de pacienţi internaţi în
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clinică pe perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, cu prezenţa sau absenţa manifestărilor clinice de
ITU, la care s-a recoltat probe de urină în vederea efectuării uroculturii şi testării sensibilităţii
germenilor izolaţi la antibiotice. S-au cercetat tulpinile de E. coli uropatogenă. Cercetarea s-a efectuat
cu acordul celor doi şefi de clinică, Conf.univ. Dr. Florin-Dan Popescu şi Asistent univ. dr. Carmen
Dobjanschi, cărora le mulţumesc.
2.4.3. Rezultate şi discuţii
În clinica de alergologie dintre cei 306 pacienţi alergici internaţi în secţia de alergologie în
perioada 1 iulie - 31 decembrie 2010, la care s-au efectuat uroculturi, 268 (87,58 %) au prezentat
uroculturi negative, iar 38 (12,42 %) au prezentat uroculturi pozitive, 37 (12,09 %) cu E. coli
uropatogenă, iar 1 (0,33% ) cu Providencia.
Dintre pacienţii fără infecţie urinară, 175 (57,19%) au fost femei şi 93 au fost bărbaţi (30,39%).
În cazul uroculturilor pozitive cu E. coli, 32 au provenit de la femei (10,46%) şi 5 de la bărbaţi (1,63%).
Urocultura cu Providencia a provenit de la o pacientă, reprezentând 0,33%.
Dintre cei 90 de pacienţi cu diabet de tip 2 internaţi în aceeaşi perioadă în clinica de diabet,
boli de nutriţie şi metabolism la care s-au efectuat uroculturi, la 63 (70%) uroculturile au fost negative,
dintre care 46 au fost femei (51,11%), iar 17 au fost bărbaţi (18, 89%).
În clinica de diabet 27 de pacienţi au avut uroculturi pozitive, dintre care 19 femei (21,11%)
şi 7 bărbaţi (7,78%) au prezentat infecţie cu E. coli. În urocultura unei singure femei s-a dezvoltat
Providencia (1,1 %). O diferenţă mare se constată la amoxicilină, unde la alergici procentul de
sensibilitate a E. coli uropatogene este de 35, 71%, în schimb la diabetici este de 5,88%. Tulpinile
rezistente de E. coli uropatogenă la amoxicilină la alergici reprezintă un procent de 42,86%, iar la
diabetici 82,36%. Ciprofloxacina îşi păstrează o bună activitate antibacteriană asupra E. coli
uropatogene, atât la bolnavii alergici, cât şi la diabetici.
Comparând rezultatele cu cele din studiul 3, nu se remarcă o diferenţă semnificativă în
procentul de rezistenţă la ciprofloxacină a E. coli uropatogene la bolnavii diabetici între două clinici de
diabet din zone diferite ale ţării, Bucureşti şi Craiova (sensibilitate la ciprofloxacină 84,61% versus
80,64%, p<0,001).

Graficul nr. 11. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate
de la pacienţii internaţi în clinica de alergologie
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Graficul nr.12. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E.coli izolate
de la pacienţii internaţi în clinica de diabet
2.4.4. Concluzii
1. Comparând ITU din clinicile de alergologie şi diabet constatăm că există diferenţe în
frecvenţa ITU la bolnavii cu diabet zaharat de tip 2 faţă de pacienţii alergici, care practic au fost
internaţi pentru testare alergologică de risc cu stabilirea măsurilor de profilaxie pentru evitarea
reacţiilor alergice grave.
2. Prevalenţa ITU este mai mare la bolnavii cu diabet zaharat tip 2 faţă de alergici fără diabet
zaharat.
3. Escherichia coli uropatogenă a predominat în izolatele urinare din ITU la ambele loturi de
pacienţi, mai ales la femei.
4. Proporţional ITU cu E. coli au fost semnificativ mai multe la bolnavii diabetici faţă de cei
alergici.
5. Rezistenţa E. coli uropatogene la antibiotice a fost mai mare la bolnavii diabetici faţă de
bolnavii alergici fără diabet.
6. În clinica de alergologie rezistenţa cea mai mare a E. coli uropatogene s-a întâlnit la
amoxicilină, urmată de rezistenţa la co-trimoxazol şi cefuroxim.
7. O rezistenţă relativ mică s-a înregistrat la ciprofloxacină, iar la gentamicină nu s-au
înregistrat tulpini de E. coli uropatogenă rezistente la alergici nediabetici.
8. La bolnavii cu diabet zaharat de tip 2 rezistenţa E. coli uropatogene la amoxicilină, cotrimoxazol şi cefuroxim a fost semnificativ mai mare comparativ cu pacienţii alergici.
9. Rezistenţa a fost uşor mai mare la ciprofloxacină la diabetici, iar la gentamicină s-au
înregistrat cazuri de rezistenţă în proporţie de 7,69%.
10. Datele comparative referitoare la rezistenţa E. coli uropatogene izolate din ITU la diabetici
şi alergici demonstrează influenţa comorbidităţilor asupra evoluţiei unei infecţii urinare, în care
diabetul zaharat ocupă un loc important.
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2.5. CONCLUZII FINALE
1. E. coli este cea mai frecventă bacterie în infecţiile de tract urinar din clinicile
studiate, cu profil medical sau chirurgical.
2. Gravitatea infecţiei urinare cu E. coli şi evoluţia nefavorabilă, cu frecvente recidive,
sunt date de multiplii factori care ţin de sex, vârstă, comorbidităţi, internări repetate,
selectarea suşelor rezistente la antibiotice.
3. Bolile

cronice

(diabet,

boală

renală

cronică)

prin

alterarea

imunităţii

se complică adesea cu infecţiile de tract urinar cu E. coli, iar aceasta prin mecanism
de feedback agravează boala cronică.
4. Folosirea necorespunzătoare a antibioticelor determină multirezistenţă.
5. Rezistenţa E. coli s-a manifestat mai ales la antibiotice din grupa penicilinelor
cu spectru larg şi este în creştere la cefalosporine, aminoglicozide, chinolone.
6. Prezenţa tulpinilor rezistente la asocieri de antibiotice beta-lactamice cu
inhibitori de beta-lactamaze presupune mutaţii genetice care determină
ineficienţa inhibitorului asupra beta-lactamazelor secretate de E. coli.
7. Multirezistenţa E. coli uropatogene la antibiotice a fost frecventă la pacienţii
selectaţi cu boli cronice: diabet zaharat şi boala renală cronică, predominând în
afecţiunea renală cu evoluţie îndelungată.
8. În infecţiile urinare cu E. coli la pacienţii alergici alegerea antibioticului se face în
funcţie de sensibilitatea germenului după antibiogramă, de antecedentele personale
de reacţii adverse de hipersensibilitate la antibiotice şi testele pentru evaluarea
alergiei la medicamente.
9. Ca antibiotic de rezervă pentru E. coli cu multirezistenţă, din studiile efectuate,
se poate sugera meropenemul.
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