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Începând cu 1993 Organiza¡ia Mondialå a
Sånåtå¡ii a considerat cå „tuberculoza a creat o
situa¡ie de urgen¡å mondialå”. A¿a cum reiese din
rapoartele anuale ale Organiza¡iei Mondiale a
Sånåtå¡ii (OMS), tuberculoza înregistreazå în lume

anual aproximativ 9 milioane de cazuri noi ¿i 2
milioane de decese. Peste 80% dintre bolnavi se
aflau în ¡åri din Asia ¿i din Africa sub-Sahariana
(1,2). De altfel, fa¡å de anii preceden¡i, numårul
de cazuri înregistrate a fost acela¡i sau a scåzut în
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REZUMAT
Rezisten¡a la medicamentele utilizate în tratamentul tuberculozei ¿i, în particular, al tuberculozei
multidrogrezistentå, a devenit o problemå importantå de sånåtate publicå într-un mare numår de ¡åri dar ¿i un
obstacol în lupta pentru controlul global al tuberculozei. În multe ¡åri, extinderea rezisten¡ei la antibiotice nu
este cunoscutå, iar managementul pacien¡ilor cu tuberculoza multidrogrezistentå este inadecvat. În ¡årile
unde a fost identificatå rezisten¡a la antibiotice, måsurile specifice necesare a fi luate în cadrul programelor de
control al tuberculozei trebuie så se adreseze managementului complex ¿i complet al pacien¡ilor cu tuberculozå
¿i strategiilor de adoptat pentru preven¡ia propagårii ¿i diseminårii rezisten¡ei la tuberculostatice, incluzând aici
¿i multidrogrezisten¡a.
În România existå douå centre pentru managementul cazurilor de tuberculozå multidrogrezistentå: unul în
Bucure¿ti la Institutul de Pneumologie „Marius Nasta” ¿i altul la Bisericani în Jude¡ul Neam¡.
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ABSTRACT
The emergence of resistance to drugs used to treat tuberculosis (TB), and particularly multidrug resistant
(MDR-TB), has become a significant public health problem in a number of countries and an obstacle to
effective global Tb control. In many other countries, the extent of drug resistance is unknown and the
management of the patients with MDR-TB is inadequate. In countries where drug resistance has been
identified, specific measures need to be taken within TB control programmes to address the problem through
appropriate management of patients and adoption of strategies to prevent the propagation and dissemination
of drug resistance tb, including MDR-TB.
 Two centers for the management of MDR-TB cases are present in Romania: one in Bucharest at The National
Pneumology Institute “Marius Nasta” and the other at Bisericani (Neamt district).
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5 din cele 6 regiuni ale OMS, dar a crescut în
Africa, mai ales din cauza råspândirii în continuare
a infec¡iei HIV. (5,6,7,8)

În contextul european al aderårii Romaniei la
UE, în tara noastrå inciden¡a tuberculozei înre-
gistreazå încå valori ridicate comparativ cu media
¡årilor din Uniunea Europeanå (locul I între ¡årile
UE ¿i locul III între ¡årile Regiunii Europa a OMS),
astfel cå un råspuns coordonat la nivel na¡ional
împotriva acestei maladii reprezintå o prioritate a
politicii sanitare actuale.

Sensibilitatea la tuberculostatice a fost mo-
nitorizatå în România încå din 1965, când a fost
realizatå prima ancheta na¡ionalå de chimio-
rezisten¡å. Datele din ancheta na¡ionalå de chi-
miorezisten¡å între anii 2003-2004 (11) au sem-
nalat o prevalen¡å a rezisten¡ei la oricare din tuber-
culostaticele de prima linie (H,R,E ¿i S) de 19,2%
la 918 noi cazuri ¿i de 36,6% la 424 cazuri de
retratamente. Prevalen¡ele rezisten¡ei la H ¿i a multi-
drogrezisten¡ei au fost de 7,7%, respectiv, 2,8%
la cazurile noi ¿i de 28,1%, respectiv, 11,6% la
cazurile cu retratamente. Datele din 2003-2004
sunt comparabile cu cele dintr-un studiu anterior
de chimiorezisten¡å efectuat între anii 1994 ¿i 1997
(12). Într-o anchetå extensivå din anul 2004 reali-
zatå asupra pacien¡ilor cu tuberculozå cronicå,
prevalen¡a multidrogrezisten¡ei a fost estimatå la
32,7%. (13).

În plus, se subliniazå necesitatea unei evaluåri
generale a fenomenului insistându-se în ultima
vreme asupra tuberculozei XDR, definitå ca
rezisten¡a la cele 2 medicamente majore (H;R) plus
la orice fluorochinolonå ¿i la cel pu¡in unul din
cele 3 droguri injectabile de linia a II-a (Capreo-
micinå, Kanamicinå sau Amikacinå) (2,10).

O evaluare facutå în 2005 de „Surveillance of
Drug Resistance in Tuberculosis“ a indicat o ratå
a MDR-TB de 2,8 % la cazurile noi ¿i de 11,6 % la
recidive. Aceste valori ne situeazå sub nivelul altor
¡åri din Europa de Est ¿i ¡årile fostei Uniuni
Sovietice (pentru cazurile noi: Federa¡ia Ruså –
15,5%; Kazahstan – 28%; Republica Moldova –
18,8%; Lituania – 20%; Bulgaria - 5,7%) (8).

În Romania func¡ioneazå din 2004 cele douå
centre de excelen¡å pentru tratarea TB MDR
(Institutul „Marius Nasta“ – cu o capacitate de 60
paturi ¿i Bisericani cu o capacitate de 70 paturi),
unde, din påcate, nu pot fi trata¡i mai mult de 30%
dintre cazurile aflate în eviden¡å cu TB MDR
(având în vedere perioada prelungitå de spitalizare
necesarå). Restul bolnavilor sunt prelua¡i de re-
¡eaua teritorialå de specialitate.

În conformitate cu standardele interna¡ionale,
tratamentul TB MDR este prelungit (18-24 luni)

comparativ cu formele cu chimiosensibilitate, cu
o fazå intensivå de 6 luni în care se administreazå
zilnic 5-7 medicamente considerate a fi eficiente,
unul din preparate fiind injectabil ¿i o fazå de
continuare în care se administreazå pe cale oralå
cel pu¡in 4 medicamente la care sensibilitatea este
pastratå (3). Managementul cazurilor de TB MDR
necesitå dedica¡ie si instruire specificå.

Costul mediu al unui tratament individualizat
pentru TB MDR depa¿e¿ete de zeci de ori (în func¡ie
de schemå ¿i duratå) costul tratamentului clasic.

OBIECTIVELE STUDIULUI

Analiza comparativå a cazurilor de MDR-TB
¿i a evolu¡iei acestora sub tratament în cele douå
centre de excelen¡å de la Bucure¿ti ¿i Bisericani
între anii 2004 ¿i 2007.

MATERIAL ªI METODÅ

S-a realizat un studiu retrospectiv asupra pa-
cien¡ilor cu MDR-TB interna¡i în Centrele de
Excelen¡å din România între 2004-2007. Evaluarea
pacien¡ilor s-a facut coform protocoalelor tera-
peutice elaborate în cadrul Programului Na¡ional
de Control al Tuberculozei ¿i la to¡i s-a considerat
oportunå administrarea tratamentului pe o perioadå
de timp foarte lungå, mai mult de 24 luni. Rezul-
tatele monitorizårii pacien¡ilor au fost colectate la
începutul lui 2007. Acest studiu este bazat pe
datele furnizate de registrele de MDR-TB ¿i de
sistemul informatic cu privire la datele demo-
grafice, durata de spitalizare, categoria PNCT,
leziunile radiologice, rezultatele examenelor bac-
teriologice în dinamicå ¿i rezultatele tratamentului
pacien¡ilor cu MDR-TB. Pentru a fi accepta¡i în
unul din cele douå centre de tratament pacien¡ii
au trebuit så îndeplineascå toate criteriile stabilite
anterior prin protocol:

1. Criterii de includere în centrele de excelen¡å
– Så fie posibilÎ confirmarea MDR de cåtre

un LNR
– Så fie de acord cu administrarea tratamen-

tului sub directå observare zilnic, pe toatå
durata acestuia (în medie 24 luni)

– Så fie de acord cu spitalizarea pânå la ne-
gativare (posibil peste 6 luni).

– Så se poatå asigura tratamentul direct
observat dupå externarea din Centrul MDR
(de cåtre un cadru medical sau o persoanå
instruitå)

– Au prioritate cazurile de TB MDR netratate
anterior.



317REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI,  NR. 4, AN 2009

2.Criterii de excludere:
– Pacientul refuzå spitalizarea de lungå duratå,

pânå la negativare
– Pacientul refuzå administrarea tratamentului

sub directå observare sau nu acceptå even-
tualitatea de a fi tratat pânå la 24 luni sau
mai mult

– Stadii terminale de boalå cu speran¡a de via¡å
mai micå decât durata tratamentului

– Lipsa rezervelor terapeutice
– Alte situa¡ii particulare care împiedicå admi-

nistrarea sub directå observare a tratamen-
tului pe toatå durata acestuia.

La mijlocul anului 2007 erau înregistra¡i un
numår total de 305 pacien¡i în Centrul MDR
Bucure¿ti; acest studiu a inclus 170 de pacien¡i
din Centrul MDR Bucure¿ti care au îndeplinit toate
criteriile de admitere ¿i, respectiv, 294 pacien¡i
admi¿i în Centrul de la Bisericani. Douå comisii
au fost alese sa dezbatå såptåmânal strategia de
tratament ¿i management a cazurilor de MDR-TB
la Bucure¿ti ¿i Bisericani.

Cazul nou de MDR-TB a fost definit ca fiind
pacientul care nu a primit niciodatå tratament anti
TB sau care a primit tratament mai pu¡in de o lunå.

Pacientul MDR-TB tratat anterior cu tuber-
culostatice de prima linie a fost definit ca fiind
pacientul cu MDR-TB care a primit tratament cu
tuberculostatice de prima linie mai mult de o lunå.

Pacientul MDR-TB tratat anterior cu tuber-
culostatice de a doua linie a fost definit ca acel
pacient cu MDR-TB care a fost tratat mai mult de
o lunå cu mai mult de un tuberculostatic de a doua
linie (cu sau fårå tuberculostatice de prima linie).

ªase categorii au fost utilizate pentru a defini
rezultatele tratamentului: vindecat, tratament în-
cheiat, decedat, abandon, e¿ec ¿i transfer.

Standardele interna¡ionale pentru colectarea
datelor au fost dezvoltate în anul 2000. Acurate¡ea
metodelor de laborator a fost verificatå prin teste
repetate de asigurare a calitå¡ii elaborate de re¡eaua
laboratoarelor de referin¡å TB ale WHO ¿i IUATLD.

Rezultate
A) Date demografice:
Acest studiu s-a realizat pe un lot de:
– 170 pacien¡i cu MDR-TB trata¡i în perioada

2004-2006 în Centrul de la Bucure¿ti;
– 294 pacien¡i cu MDR-TB trata¡i în perioada

2004-2006 în Centrul de la Bisericani.

Figura 1. MDR în Euro-Regiunile din România în 2006 (721 cazuri)
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 În amândouå Centrele s-a remarcat internarea
unui numår mai mare de femei decât de bårba¡i:
58% la Bucure¿ti ¿i 52% la Bisericani.

Referitor la distribu¡ia teritorialå, la Centrul de
la Bucure¿ti majoritatea pacien¡ilor provin din
mediul urban, în timp ce la Bisericani majoritatea
provin din mediul rural.

B) Durata de spitalizare
Durata recomandatå de administrare a agen¡ilor

injectabili, în faza intensivå, este ghidatå de con-
versia examenului direct al sputei ¿i de conversia
culturilor. Recomandarea este ca agen¡ii injectabili
så fie continua¡i pentru cel pu¡in 6 luni dupa ce s-a
ob¡inut negativarea culturilor.

Durata medie de spitalizare a fost în anul 2006
mai mare la Centrul MDR-TB de la Bucure¿ti –
117 zile, decât la Bisericani – 92 zile.

C) Categoriile utilizate de Programul Na¡ional
de Control al Tuberculozei

Pacien¡ii au fost clasifica¡i dupå categoriile
PNCT. Cel mai mare grup este reprezentat de
bolnavii cronici – la Bucure¿ti 47,7%, iar la
Bisericani 22% din numårul total de pacien¡i cu
MDR-TB înregistra¡i. Recidivele sunt sunt mult
mai frecvente la Bisericani (40%) decât la Bu-
cure¿ti (17%). Majoritatea cazurilor noi sunt
înregistrate la Bucure¿ti (22,4%) comparativ cu
Bisericani (13%). E¿ecurile terapeutice sunt mai
frecvente în Centrul de la Bisericani (21%) com-
parativ cu Centrul de la Bucure¿ti (12,9%).

D) Datele examenului radiologic la începutul
spitalizårii

Clasificarea leziunilor de pe radiografia pul-
monarå aratå un procent mai mare de leziuni de
tip cavitar (77,6%) la pacien¡ii din Centrul MDR-
TB de la Bucure¿ti, comparativ cu pacien¡ii de la
Bisericani (66%), unde acestea au fost mai scåzute.
Leziunile de tip infiltrativ au fost prezente la 33%
din pacien¡ii de la Bisericani ¿i la 22,4% din cei
de la Bucure¿ti.

Radiografia pulmonarå aratå leziuni unilaterale
in 53% din cazurile MDR-TB de la Bucure¿ti ¿i in
24% din cazurile de la Bisericani. Leziunile bi-
laterale au fost prezente la 76% din pacien¡ii in-
terna¡i la Bisericani ¿i la 47% din pacien¡ii de la
Bucure¿ti.

E) Datele examenelor bacteriologice la înce-
putul spitalizårii:

În Centrul de excelen¡å de la Bucure¿ti au fost
înregistrate un numår mai mare de examene

bacteriologice de sputå ¿i culturi pozitive (84,6%),
decât la Bisericani (75,3%). Cazurile MDR-TB cu
frotiu negativ ¿i culturi pozitive au fost într-un
procent mai mare la Bisericani (9,1%) decât la
Bucure¿ti (7,1%).

F) Rezisten¡a la tuberculostatice
Rezultatele aratå ca prevalen¡a medie a rezis-

ten¡ei la tuberculostatice a fost urmåtoarea:
Izoniazida (H) ¿i Rifampicina ( R) au avut o
rezisten¡å de 100%, streptomicina (S) – 61,7%,
Kanamicina (AK) 31,5% ¿i Etambutolul (E) –
23,2%. Frecven¡a rezisten¡ei la INH ¿i SM a fost
mai mare decât la RIF ¿i EMB. Rezisten¡a la INH,
SM, RIF ¿i EMB a fost mai frecventå la cazurile
tratate anterior, propor¡ia de cazuri rezistente la 3
sau 4 tuberculostatice fiind semnificativ mai mare
tot la acestea din urmå decât la cazurile noi, ceea
ce denotå o cre¿tere a rezisten¡ei la tuberculo-
statice.

G) Numårul chimiorezisten¡elor.
Din numårul total de cazuri MDR-TB incluse

în acest studiu, la Bisericani majoritatea pacien¡ilor
au fost rezisten¡i la HR ¿i alte 2 tuberculostatice
(34,73%), în timp ce la Bucure¿ti ponderea cea
mai mare au constituit-o pacien¡ii cu rezisten¡a la
HR ¿i un alt tuberculostatic (25,6%).

H) Tratamentul chirurgical la pacien¡ii cu
MDR-TB.

Tratamentul chirurgical a fost o op¡iune tera-
peuticå pentru 16 pacien¡i cu MDR-TB înrola¡i la
Bucure¿ti (16 cazuri de rezec¡ii – lobectomii sau
pneumonectomii).

Rezultate terapeutice
Dintre cei 394 pacien¡i pe care s-a realizat

studiul de fa¡å, 200 pacien¡i MDR-TB erau înrola¡i
înrola¡i în prima cohorta a proiectului DOTS-Plus
(Bucure¿ti+Bisericani); dintre ace¿tia, la sfâr¿itul
analizei mai erau în tratament 16 bolnavi.

Dintre cei 184 pacien¡i din prima cohortå a
proiectului DOTS-Plus care au fost evalua¡i pânå
în momentul efectuårii studiului nostru, 55
pacien¡i sunt declara¡i cu tratamentul încheiat,
iar 54 sunt declara¡i ca vindeca¡i (o rata de
succes terapeutic de 59,23%).

Restul de 75 de pacien¡i din cohorta I care nu
mai sunt în tratament ¿i nu au încheiat trata-
mentul sunt:

– 24 decese (cauzate de forme extinse ¿i grave
de tuberculozå ¿i a complica¡iilor survenite
în cursul tratamentului);
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– 26 e¿ecuri terapeutice (epuizarea resurselor
terapeutice);

– 25 abandonuri (din care 4 pacien¡i pierdu¡i,
din cauza plecårii acestora în stråinåtate).

În momentul analizei a II-a cohorta nu avea
încå numårul complet de pacien¡i înrola¡i (200) ¿i
este încå în curs de evaluare.

 Rata de conversie a culturii (pentru prima
cohortå) în cele douå centre a fost:

Centrul de referin¡å Bucure¿ti
– Negativare M ¿i C (durata medie 3-4 luni) la

121 bolnavi (72,5%)
Centrul de referin¡å Bisericani
– Negativare M ¿i C (durata medie 3-4 luni) la

188 bolnavi (64%)

DISCUºII

Tuberculoza multidrogrezistentå definitå ca
tuberculoza rezistentå cel pu¡in la Rifampicinå ¿i
Izoniazidå este un factor complementar pentru
controlul bolii, din moment ce pacien¡ii purtåtori
de tulpini de M tuberculosis trebuie så fie trata¡i
cu regimuri terapeutice con¡inând tuberculostatice
de linia a doua care sunt mult mai scumpe, mai
toxice ¿i mult mai pu¡in eficiente.

De la infiin¡area Proiectului global al WHO si
IUATLD de urmårire a chimiorezisten¡ei anti-
tuberculoase s-au emis trei rapoarte. Raportul
WHO din 2004 a estimat prevalen¡a anuala a
MDR-TB în 69 de loca¡ii. În majoritatea ¡årilor
Vestice si Central-Europene prevalen¡a estimatå a
fost mai micå de 10 cazuri pe ¡ara. Estonia, Letonia
si 2 regiuni din Federa¡ia Rusa au estimate preva-
len¡e între 99 si 248 cazuri de MDR-TB. Provinciile
Henan si Hubei din China au estimat mai mult de
1000 cazuri, iar Kazakhstan ¿i Africa de Sud mai
mult de 3000 cazuri (6).

În 2004 un numår de 978 de cazuri MDR-TB
au fost raportate din 38 de ¡åri, 565 cazuri fiind
din ¡årile care aplicå DOTS, majoritatea bårba¡i
(80%).

În studiul de fa¡å distribu¡ia pacien¡ilor MDR-
TB aratå o altå distribu¡ie a pacien¡ilor admi¿i în
centru: majoritatea sunt femei atât în Centrul de la
Bucure¿ti (58%), cât ¿i în cel de la Bisericani (52%).
Privitor la distribu¡ia pacien¡ilor în func¡ie de me-
diul de provenien¡å: în Centrul de la Bucure¿ti
majoritatea provin din mediul urban (60%), în timp
ce la Centrul de la Bisericani majoritatea provin
din mediul rural (63%).

Legat de durata tratamentului, recomandarea
este ca tratamentul så dureze cel pu¡in 18 luni dupå
conversia culturilor. Extensia la 24 luni poate fi

indicatå la pacien¡ii cazuri cronice cu leziuni
pulmonare extinse. Durata medie de spitalizare a
fost mai mare la Bucure¿ti (117 zile) unde au fost
dominante cazurile de MDR-TB cu leziuni cavitare,
decat la Bisericani (92 zile).

Majoritatea cazurilor noi de MDR-TB s-au
inregistrat la Bucure¿ti (22,4%) la Bisericani fiind
numai 13%. Prevalen¡a chimiorezisten¡ei la ca-
zurile noi este un indicator important al Progra-
mului de Control al Tuberculozei, reflectând de
asemenea, performan¡ele Programului de Control
pe o perioada mare de timp precum ¿i nivelul trans-
misiei infec¡iei în comunitate.

Prevalen¡a chimiorezisten¡ei printre pacien¡ii
care au un istoric de tratamente anterioare a primit
mai pu¡ina aten¡ie, întrucât supravegherea acestei
popula¡ii este mai complexå. Acest grup cuprinde
pacien¡ii cronici cu e¿ecuri terapeutice, cei cu
recidive ¿i cei cu abandon terapeutic. Uneori
aceasta popula¡ie reprezintå mai mult de 40% din
cazurile MDR-TB cu examenul microscopic al
sputei pozitiv. Prevalen¡a chimiorezisten¡ei variazå
foarte mult în subgrupele acestui tip de pacien¡i.
Cazurile la primul e¿ec terapeutic sunt predo-
minante la Bisericani (21%), comparativ cu
Bucure¿ti (12,9%). Cel mai mare grup este repre-
zentat de cronici: 47,7% la Bucure¿ti ¿i 22% la
Bisericani. Cazurile cronice si e¿ecurile terapeutice
au cel mai mare risc de a fi MDR-TB. Acestea au
o mai mare probabilitate de a avea chimio-
rezisten¡å decât noile cazuri care au risc mai scåzut
de MDR-TB.

Un mai mare procent din pacien¡i MDR-TB
înregistra¡i atât la Bucure¿ti (84,6%) cât ¿i
Bisericani (75,3%) cu examen direct al sputei ¿i
culturi pozitive au leziuni extinse pulmonare.

Prevalen¡a rezisten¡ei la chimioterapice în cele
2 centre a fost: INH 100%, R- 100%, S- 61,7%, K
– 31,5% si E – 23,3%. Rezisten¡a la Rifampicina a
fost evaluatå ca un predictor al MDR-TB. Mono-
rezisten¡a la INH sau SM este poarta principalå de
achizi¡ie a rezistentelor aditionale. Rezisten¡a adi-
¡ionalå la HR variaza de la 1 la 4. La Bucure¿ti
72% dintre pacien¡ii MDR au mai mult decât rezis-
ten¡a la HR în timp ce la Bisericani procentul
acestora este de 83%.

Cea mai utilizatå procedura chirurgicalå la
pacien¡ii cu MDR –TB este rezec¡ia. Este consi-
derata ca fiind un adjuvant al chimioterapiei ¿i este
benefica pentru pacientii la care se întrunesc toate
indica¡iile chirurgicale. Chirurgicalizarea a fost o
op¡iune terapeuticå pentru 17 pacien¡i MDR-TB
din centrul de la Bucure¿ti (16 cazuri de rezec¡ie
chirurgicalå).
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CONCLUZII

Tratamentul cazurilor de MDR-TB implicå o
strategie complexå, cu consumuri financiare mult
mai mari decât pentru cazurile cu chimiosensi-
bilitate pastratå. Astfel, implementarea programului
DOTS Plus la nivel na¡ional devine o necesitate,

în scopul asigurårii accesului la tratament al tuturor
cazurilor de MDR-TB, ceea ce implicå o sus¡inere
financiarå realå. Desfå¿urarea unui plan opera-
¡ional func¡ional în managementul cazurilor cu
chimiorezisten¡å se face acord cu Planul Global
STOP TB al OMS, având în vedere amenin¡area
realå pe care o reprezintå XDR-TB.(10)
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