
Evolució de laEvolució de la 
epidemiologia de laepidemiologia de la 

infecció per C. difficileecc ó pe C d c e

Dra Dolors RodríguezD D gu z
Servei Malalties Infeccioses HUVH

22 d’abril de 2010 SCMIMC22 d abril de 2010 SCMIMC



BGP anaerobi prod ctor d’esporesBGP anaerobi  productor  d’espores 

1978: C. difficile agent responsable de 
l li i d bla colitis pseudomembranosa

Produeix un ampli ventall de malaltia 

digestiva 

Augment de les estades hospitalàries

Augment de la taxes de infeccions 

posteriors 

Augment de les despeses 

econòmiques per hospitalització  

Mortalitat: 0,6 al 1,5% 



Quins canvis s’han produït a l’epidemiologia de Quins canvis s han produït a l epidemiologia de 
la diarrea por C. Difficile?

Incidència 

Severitat

M  d  t  l t t tManca de resposta al tractament

Mortalitat

Disseminació soques epidèmiques

Casos en Malalts ¨de baix risc¨



C difficile d’adquisició a la comunitatC.difficile d adquisició a la comunitat

Estudi nacional prospectiu 1995
5133 casos (58/100.000 habitants)
28% no hospitalitzats durant les últimes 4 sm Karlstöm O. C.I.D 1998

Estudi poblacional 
22% d’adquisició a la comunitat Norén T J Clin Microb 2004Norén T. J Clin Microb. 2004

33 casos (10 durant el puerperi i 23 a altres hostes de la comunitat33 casos  (10 durant el puerperi i 23 a altres hostes de la comunitat  
sense els factors de risc clàssics). 8 (24%) no exposició prèvia a 
antibiòtics tot i que 3/8 si contacte amb persones amb diarrea

Chernak E. MMWR 2005



Incidència de la infecció por C  difficile a Incidència de la infecció por C. difficile a 
hospitals d’aguts (USA 1996-2003)

McDonald LC. Emerg Infect Dis 2006



C. difficile a USA 

Riciardi R et al. Arch  Surg 2007

E t l 1993 2003 d t t t i ifi ti d lEntre els anys 1993-2003 es va detectar un augment significatius de la
prevalença de la malaltia per CD, de la mortalitat i del numero total de
colectomies indicades en aquest malalts



Mortalitat de 4 7 a 13 6 % al 2003Mortalitat de 4,7 a 13,6 % al 2003



Augment de les estades

La proporció de pacients que

Augment de les estades 
hospitalàries en 6.7 dies

La proporció de pacients que 
van necessitar canviar de metro a 
vancomicina o afegir vancomicina 
al tractament es van doblar en elal tractament es van doblar en el 
període 2003-4 (25,7%) comparat 
amb el període 1991-2002 (9,6%)

Es va doblar la freqüència de 
recurrències de DACD desprès del 
tractament amb metronidazol entre 
2003-4

Pépin J, et al CID 2005.
Pépin J, et al. Can Med Assoc J 2005



Perquè s’han produït aquest canvis 
epidemiològics?p g

Aparició de noves soques més 
agressives?

Situació de l’hoste susceptible?

Altres factors de risc
Us d’antibiòtics?, IBP....,
Polítiques de control d’infecció hospitalària....
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M d l 3% d l d ltMenys del 3% dels adults sans 
estan colonitzats per CD. 

7 27% d l i t d lt7-27% dels pacients adults  
ingressats a centres d’aguts i 
5-7% dels ingressats a centres 
de llarga estada estande llarga estada estan 
colonitzats 

Només les soques productores 
d i ò Sde toxina son patògenes.  Secreta 
2 toxines: enterotóxica (A) i 
citotóxica (B)

Identificada la soca NAP-1
productora de 16 vegades + toxina productora de 16 vegades  toxina 
A, 23 vegades + toxina B i una 
tercera toxina: toxina binària

Kelly CP et al. NEJM 2008



Incidència de DACD va ser de 22,5/ 1000 ingressos (10,2-39,9)Incidència de DACD va ser de 22,5/ 1000 ingressos (10,2 39,9)
Augment de la incidència amb l’edat
Mortalitat als 30 dies 24,8 % (relacionada 6,9%), 
6,5% van necessitar UCI i 1,9% colectomia, ,

Els casos havien rebut antibiòtics i Nutrició enteral més freqüentment

Es va identificar una soca predominant (NAP1) a 120/157 aïllats (82.2):
resistent a fluorquinolonesresistent a fluorquinolones
delecció parcial en tcdC (18bp)
i productora de toxina binària
sensible a metronidazol i vancomicina

Loo VG et al. NEJM 2005

sensible a metronidazol i vancomicina



Miller M et al. CID 2010



Total 187 aïllats a 8 centres iTotal 187 aïllats a 8 centres i 
comparats amb aïllats històrics  
previs a 2001

La meitat dels aïllats actuals
(51%) de tots els centres eren
NAP1 (Toxinotip III, positius per la
toxina binària, tenien la delecció
18-bp tcdC). De forma molt més
f ü t (100% 42%)freqüent (100% vs. 42%) eren
resistents a gati i moxifloxaci

McDonald LC, et al . NEJM 2005



C. difficile NAP1 a USA

A USA es va detectar per 
primera vegada a alguns estats p g g
del nord entre 2001-2004 i s’ha 
estes ràpidament

Dades de l’Octubre 2008
mostren el seu aïllament a 40
estats i es sospita que
possiblement a llocs on no s’ha
aïllat es per manca d’una
recerca rigorosa



C  difficile a EuropaC. difficile a Europa
També descrits un increment dels casos de DACD

Vonberg RP. Emerg Infect Dis 2007



C  difficile a Europa
Q&A: Clostridium difficile, the latest superbug
Th l t t b id t b i NHS ti t i Cl t idi diffi il ll d b h it fi t di d d t t l d t

C. difficile a Europa

The latest bug said to be menacing NHS patients is Clostridium difficile, so called because when it was first discovered, doctors struggled to 
reproduce it in laboratory conditions, but what else do we know? 
From Times Online  June 6, 2005

Superbug deaths soar in England and Walesp g g
...has been a fiftyfold increase in C. difficile infections since 1990. Deaths citing C. difficile as a factor increased by 77 per...In more than half 
of cases, C. difficile was listed as the underlying cause...
David Rose     28 February 2008

How hospitals failed to stop spread of 
superbug that killed 90 in two years
...contributed to two serious outbreaks of C difficile in as many years at 
Maidstone and...death, it added. In addition, C difficile could also be 
considered a &ldquo...antibiotics which are known to help C difficile thrive. 
“What happened...
David Rose.    11 October 2007 The Times

Hospitals to pay for harming patientsp p y g p
...errors or superbug infections such as MRSA or Clostridium difficile
should be penalised for the extra treatment required...further 6,381 
patients last year while the more virulent C. Difficile caused 55,000 
infections. Sir Liam’s comments...
David Rose
14 D b 2007 Th Ti14 December 2007 The Times



Estudi prospectiu: 38 hospitals de 14 països

Incidència 2,45/10.000 pts-dia (límits 0,13-7,1/10.000)

73,2% medicina, 19% cirurgia, 7,7 % ICU

354/411 aïllats eren 
toxigenics

Només 20 aïllats 
(6,2%) PCR 
027/NAP1

Barbut et al, Clin Microbiol Infect 2007

Mortalitat als 30 dies 13,4%, 5 casos malaltia fulminant 



Fins al Juny 2008, la soca
027 ha estat identificada a 16027 ha estat identificada a 16
països europeus: a 9 com a
causant de brots i a 7 de forma
esporàdicap

S’han detectat casos de
DACD causats per una nova
soca (078) amb un mecanisme
similar d’hiperproducció de
toxines. Aquest casos s’han
identificat a Bèlgica, Holanda,
Nord d’Irlanda, Escòcia i
Espanya



Kuijper EJ. Emerg Infect dis 2006



Mortalitat del 14%
Soques RT 027 017 i 001 s’han associat a mala evolucióSoques RT  027, 017 i 001 s han associat a mala evolució



“Epidemiologia, factors de risc i
ò ti d l di i dpronòstic de la diarrea associada a

Clostridium difficile. Estudi
bl i l lti è t i i tipoblacional multicèntric i prospectiu a

l'àrea de Barcelona”



Disseny de l’estudi: Prospectiu multicèntric i poblacional. Seguimenty p p g
de tots els pacients diagnosticats de DACD residents a la ciutat de
Barcelona durant un període de 1 any (del 01/01/2009 al 31/12/2009).
Població: 1 621 537 habitantsPoblació: 1.621.537 habitants.

Centres participants:
7 h it l úbli H it l V ll d’H b H it l Clí i H it l7 hospitals públics: Hospital Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, Hospital de Sant Joan de
Déu, Hospital de la Creu Roja, Hospital Pere Virgili.

9 institucions sanitàries privades o associades a mutualitats
Hospital de Barcelona, Hospital de l’Aliança-Sagrat Cor, Centre Mèdic
Delfos, Clínica Quirón, Centre Mèdic Teknon, Hospital de San Rafael,p
Clínica Sagrada Família, Institut Dexeus i Clínica Corachan.

Objectius Primaris:Objectius Primaris:

Establir la incidència poblacional de la DACD a l’àrea sanitària 
de la ciutat de Barcelona

Determinar el patró microbiològic de les soques causants de 
DACD  al nostre entorn



Dades epidemiològiquesDades epidemiològiques

367 episodis de DACD en 363 pacients

51% homes, Mitjana d’edat 73 anys (RIC:57-82)

Incidències agrupadesIncidències agrupades

Incidència anual
I idè i l d’ d t

22,6 casos/105 persones.any
Incidència segons el grup d’edat

Menors de 15 anys
Entre 15-65 anys

7,86 casos/105 

11,88 casos/105 Entre 15 65 anys
Majors de 65 anys

11,88 casos/10
69,87 casos /105 

Segons els ingressos hospitalaris
Segons les estades hospitalàries

1,25 casos /103 ingressos
1,97 casos/104 pacients.dia



Distribució segons lloc d'adquisicióDistribució segons lloc d adquisició

2%
15%

8%

75%

indeterminats nosocomials 
comunitaris Health-care associatedcomunitaris Health care associated

La classificació de lloc d'adquisició es va fer seguint els criterisLa classificació de lloc d adquisició es va fer seguint els criteris 
publicats (McDonald LC et al. ICHE 2007;28:140-5)



Comorbilitats dels pacientsComorbilitats dels pacients

%%
Neoplàsies
Diabetis

29
23Diabetis

Nefropatia crònica
Cardiopaties

23
17
15Cardiopaties

Pneumopaties
Demència

15
14
11Demència

Vasculopatia
Ci i

11
11
10Cirrosis

Trasplantament
10
10

Índex Charlson > 3 en el 42% dels pacients



Tractaments al mes previTractaments al mes previ

Antibiòtics %
Pen. + Inhibidors B-lactamases
Fluorquinolones

38
27

Cefalosporines
Carbapenemas
Cli d i i

24
17
5Clindamicina

Aminoglicosids
5
4

81% dels pacients havien estat tractats amb antibiòtics
73% amb inhibidors de bomba de protons (IBP)
26 % amb corticoides
12% altres immunosupressors
7 % Quimioteràpiap

10% laxants



EvolucióEvolució

15% 1%

66%
18%

66%

Curació recidiva exitus colectomia

49 (15%) pacients van morir dins els primers 30 dies del diagnòstic .49 (15%) pacients van morir dins els primers 30 dies del diagnòstic . 
Només en 13 (4%) la mortalitat va ser deguda a C. difficile



Anàlisis multivariant dels factors Anàlisis multivariant dels factors 
associats a fracàs terapèutic*

Factor OR (IC 95%) P
Us IBP
Leucocitosis >15x105

2,06 (1,10-3,88)
1 94 (1 10 3 88)

0,024
0 02Leucocitosis >15x105

Edat > de 65a
1,94 (1,10-3,88)
1,76 (1,04-2,96)

0,02
0,034

* Fracàs terapèutic: recidiva necessitat de cirurgia o mort durant els Fracàs terapèutic: recidiva, necessitat de cirurgia o mort durant els 
30 dies de seguiment
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Nivell de Ac IgG antitoxina A: determinantNivell de Ac IgG antitoxina A: determinant

Kelly CP et al, NEJM 2008
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Antibiòtics y  C  difficileAntibiòtics y  C. difficile
En un 80-90% dels casos hi ha l'antecedent de tractamentEn un 80-90% dels casos hi ha l antecedent de tractament 

antibiòtic previ

Risc més alt si es combinen diferents antibiòtics i en 
tractaments més llargs

Descrit + freqüentment amb determinats tipus d’antibiòtics 
tot i que pot passar amb qualsevoltot i que pot passar amb qualsevol

Meta-anàlisis: major risc després d’antibiòtics d’ampli 
espectre*. Diferents estudis ressalten l’associació FQ -
DACD

*Bignardi GE. J Hosp Infect 1998



Pépin J et al. CMAJ 2004;171(5):466-72



Antibiòtics que predisposen a patir DACD

Molt freqüentment 
relacionats

Menys freqüentment 
relacionats

Rarament 
relacionats

Clindamicina
Ampicil.lina
Amoxicil lina

Altres penicil·lines
Sulfamides
Trimetoprim

Aminoglicòsids
Teicoplanina
RifampicinaAmoxicil.lina

Cefalosporines
Fluorquinolones

Trimetoprim
Cotrimoxazol

Macròlids

Rifampicina
Tetraciclines

Carbapenemsuo qu o o es ac ò ds Ca bape e s
Daptomicina
Tigeciclina

Bouza E, et al. Med Clin North Am 2006
LooVG, et al . NEJM 2005



Altres factors de risc
Altres factors de risc associats a DACD:

Altres factors de risc

Edat>65 anys 
Estades hospitalàries llargues p g
Història prèvia d'infeccions per C. difficile
Història prèvia de Malaltia Inflamatòria p
Intestinal
Administració de quimioteràpia
Aïnes? Laxants?
Ús de SNG
Ús d’inhibidors de les bombes de protons

Pépin , J. CID 2005, 
Lowe D. CID 2006
Dial S, JAMA 2005 y CMAJ 2006



Ús d’inhibidors de les bombes de protons (PPIs)
Controvèrsia respecte al seu paper

m p ( )

A l’estudi cas-control l’ús de PPIs augmenta el risc 2,9

vegades (95%CI 2,4-3,4) i el anti-H2 2,0 (95%CI: 1,6-2,7)

Tot i que les espores de C. difficile son resistents a l’àcid gàstric, el paper 
dels PPIs es relaciona amb l’alteració de la flora intestinal

Dial S, JAMA 2005;294:2898-95 i CMAJ 2006

dels PPIs es relaciona amb l alteració de la flora intestinal



Control d’infecció hospitalària i C. difficileControl d nfecc ó hosp talàr a  C. d ff c le
Les solucions alcohòliques 

emprades pel rentat de mans NO són 
i idesporicides.

Tampoc son esporicides els
detergents amb amonis q aternarisdetergents amb amonis quaternaris
però si els desinfectants que contenen
clorina. Utilitzar una dilució 1:10 de
hipoclorit sòdic (lleixiu)hipoclorit sòdic (lleixiu)

Riggs MM, et al CID 2007 / Sethi Ak.  Infect Control Hosp Epidemiol 2010 
Hacek DM, et al. Am J Infect control 2010



ConclusionsConclusions
En els últims 10 anys s’ha detectat un
important augment dels casos deimportant augment dels casos de
DACD (especialment entre els >65a)
amb un augment de la severitat i
mortalitat associades.

Diferents factors han determinat
aquest fet: aparició de noves
soques hipervirulentes, canvis a les
polítiques de consum d’antibiòtics...p q

L i idè i l d l DACD B l d 22 6 /105La incidència anual de la DACD a Barcelona es de 22,6 casos /105

habitants. Incidència clarament superior en > de 65 anys
34% dels casos tenen una evolució desfavorable i això s’associa a
d t 65 l it i i l'ú d’IBPedat >65 anys, leucocitosis i l'ús d’IBP.




