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DEFINIŢIE ŞI ISTORIC
Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă care are o evoluţie cronică şi este produsă de
Mycobacterium tuberculosis (Mt.), sau bacilul Koch (bK), germen ce aparţine genului Mycobacterium.
În perioada secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, perioadă corespunzătoare revoluţiei industriale
şi a urbanizări masive, tuberculoza capătă proporţii epidemice în Europa. Incepînd din secolul al XIXlea boala începe a fi caracterizată printr-o serie de descoperiri. Mt.a fost descoperit şi identificat pe 24
martie 1882 de către medicul german Robert Koch (1843-1910), care pune bazele diagnosticului
bacteriologic al tuberculozei. În 1943, Dr. Selman Wakesmann a descoperit streptomicina, primul
antibiotic eficient în tratarea TB. Urmează o succesiune rapidă de medicamente antituberculoase care
şi-au dovedit eficienţa. A scăzut astfel rata deceselor cauzate de tuberculoză în Anglia de la 190 la
100.000 locuitori în 1900 la 7 la 100.000 la începutul anilor 1960. În pofida eforturilor şi măsurilor
aplicate, anual se înregistrează peste zece milioane de cazuri noi de îmbolnăvire, număr care este în
creştere. Datorită caracterului endemic al maladiei, Romania s-a confruntat cu aceleaşi problemele ca
majoritatea ţărilor Europei. Din anul 2007, România face parte din Planul de Stopare a TB în 18 Ţări
Înalt Prioritare din Regiunea Europeană a OMS, 2007-2015, iniţiat de Biroul Regional OMS pentru
Europa. Planul elaborat îşi propune eliminarea TB ca problemă de sănătate publică până în anul 2050.
EPIDEMIOLOGIE
În ultima decadă tuberculoza a reapărut ca o majoră problemă de sănătate şi în rândul copiilor
care reprezintă un mic procent din toate cazurile de TB, copiii putând fi infectaţi de o persoană adultă.
În România, după cel de-al doilea război mondial, endemia tuberculoasă a înregistrat un trend
descendent, atribuit pe de o parte creşterii nivelului de trai şi pe de altă parte instituirii la scară
generală a chimioterapiei antituberculoase specifice. Scăderea indicatorilor epidemiologici a fost
continuă până în anul 1985. După acest an infecţia tuberculoasă a început să înregistreze o creştere
progresivă, creştere care s-a intensificat după anul 1990, aproape atingând în ultimii ani nivelul
valorilor ţărilor în curs de dezvoltare.
Sursa de infecţie cea mai frecventă în tuberculoză este omul bolnav, cazurile cu tuberculoză
pulmonară cavitară asigurând transmiterea Mt. şi eliminarea prin spută a bacililor acid alcoolorezistenţi.
Mt. este transmis cel mai frecvent de la un pacient cu tuberculoză pulmonară contagioasă către
alte persoane, prin intermediul particulelor infectante ce sunt aerosolizate prin tuse, strănut sau
vorbire.
FAZELE INFECŢIEI TUBERCULOASE
Faza 1 reprezintă perioada de incubaţie de aproximativ 2-10 săptămâni care are loc după
momentul din care Mt. pătrunde în organism până când are loc dezvoltarea sensibilităţii la tuberculină,
evidenţiabilă prin pozitivarea testului cutanat la tuberculină.
Faza 2 se instalează după o perioadă de 1-4 luni după infecţia primară şi apare consecutiv
diseminării hematogene oculte care are loc în perioada incubaţiei.
Faza 3 survine după infecţia primară, după o perioadă la 3-7 luni. În această perioadă se poate
dezvolta la copilul mai mare de 5 ani pleurezia TB sau tuberculoza bronşică la copiii mai mici de 5 ani.
Faza 4 durează până în momentul când începe procesul de calcificare a complexului primar,
aproximativ după 1-3 ani în raport cu infecţia primară.
Faza 5 survine în funcţie de infecţia primară după o perioadă de 3 ani şi corespunde calcificării
complete a leziunilor primare.
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ASPECTE CLINICE
Manifestările clinice ale infecţie tuberculoase sunt dependente de răspunsul imun al gazdei,
răspuns mediat de limfocitele T şi macrofage. Interacţiunea Mt. - organism uman indemn rămâne
indiferentă în 70% din cazuri. În doar 30% cazuri se produce infectarea organismului. Infecţia la
rândul ei, poate evolua diferit. Astfel, un procent de peste 90% din cazuri rămân în stare latentă şi doar
în 10% din cazuri se pot transforma în boală, deci este important a nu se confunda termenul de
„infecţie tuberculoasă“ cu acel de „tuberculoză boală“.
Tuberculoza pulmonară primară este reprezentată de complexul primar care include atât
leziunea parenchimului cât şi limfadenopatia intratoracică. Boala primară parenchimatoasă este una
dintre cele mai frecvente manifestări ale bolii. Sugarii şi adolescenţii prezintă o susceptibilitate mai
crescută în cea ce priveşte manifestarea clinică a acestei forme de tuberculoză.
Boala de reactivare (de tip adult) este mai frecventă în zonele geografice care au rate ridicate
de coinfecţie cu HIV. Copiii mai mari şi adolescenţii pot dezvolta tuberculoză de tip adult (de
reactivare).
METODE DE DIAGNOSTIC POZITIV
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Parteneriatului „Stop TB!“, de multe ori
tuberculoza rămâne nediagnosticată la copii, printre cauzele principale fiind consemnate lipsa
accesului la serviciile de sănătate sau nerecunoaşterea de către cadrele medicale a semnelor şi
simptomelor de tuberculoză la acest grup de vârstă.
Descoperirile recente au îmbunătăţit capacitatea de a diagnostica infecţia latentă şi tuberculoza
activă la copii, dar stabilirea unui diagnostic fie de infecţie latentă fie de boală activă la copii infectaţi
cu HIV rămâne o provocare majoră, mai ales în ţările unde există frecvent asocierea coinfecţiei HIVTB.
Diagnosticul tuberculozei la copil este mai dificil decât la adult datorită faptului că semnele
clinice sunt nespecifice, radiografia poate fi dificil de interpretat, iar testele de laborator de rutină nu
sunt utile.
TRATAMETUL TUBERCULOZEI LA COPIL
Tratamentul tuberculozei la copil respectă aceleaşi principii generale şi mijloace ca şi tratamentul
tuberculozei la adulţi, prezentând însă şi particularităţi specifice. Din punct de vedere istoric,
indicaţiile pentru tratarea copiilor cu tuberculoză au fost extrapolate din studiile clinice de la adulţii cu
tuberculoză pulmonară.
Medicamente antituberculoase
Medicamentele tuberculostatice folosite în terapia copilului sunt identice cu cele utilizate la
adult. Cinci medicamente majore sunt considerate agenţi de prima linie în tratamentul tuberculozei:
izoniazida (INH), rifampicina (RMP), pirazinamida (PZA), etambutolul (E) şi streptomicina (S).
Mecanisme de acţiune
Medicaţia antituberculoasă acţionează exclusiv asupra bacililor aflaţi în curs de multiplicare şi
este inactivă asupra germenilor aflaţi în repaus. Mecanismul de acţiune al tuberculostaticelor este
bactericid (in vitro şi in vivo) pentru izoniazidă (INH) şi rifampicină (RMP), bacteriostatic (in vitro şi
in vivo) pentru PAS, pirazinamida este bactericidă in vivo, etambutolul (E) este bacteriostatic in vivo
şi streptomicina bactericidă in vivo.
Profilul genomic şi transcripţional al Micobacterium tuberculosis multimedicament
rezistent.
Tuberculoza multidrog-rezistentă (TB MDR) este definită ca fiind rezistenţa la cel puţin două
dintre cele mai bune tuberculostatice, izoniazida şi rifampicina. SDR TB (Single drug resistance)
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reprezintă rezistenţa tulpinilor de bK doar la o singură clasă de antituberculoase. Termenul de MDR a
fost extins şi pentru fluorochinolone şi orice agent injectabil de linia a doua (excluzând streptomicina).
Acest tip particular de rezistenţă a fost denumit ca tuberculoza rezistentă extensiv la medicamente (TB
XDR).
Detectarea în timp util a rezistenţei la rifampicină (RMP) prezintă o importanță deosebită
deoarece aceasta reprezintă unul dintre tuberculostaticele de elecţie din cadrul tratamentului
antituberculos aplicat.
Regimuri terapeutice
Regimurile terapeutice pentru tratamentul TB la copil sunt identice cu cele ale adultului. Au fost
stabilite coduri sau simboluri care permit identificarea regimurilor terapeutice şi asocierea
medicamentelor recomandate. Un regim terapeutic are două faze: o fază iniţială/intensivă şi una de
continuare. Cifra plasată înaintea fazei reprezintă durata acesteia în luni. Numărul ce apare subscris
indică numărul de doze pe săptămână.
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OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul studiului
 Identificarea frecvenței tuberculozei la copiii cu vârsta sub 15 ani la nivelul regiunii Sud-Vest a
României și identificarea principalilor factori implicaţi în realizarea variabilelor acestui
fenomen.
 Analiza rezistenței la tratamentul antituberculos al tulpinilor de bK izolate la copii.
Obiectivele specifice studiului
 Prezentarea evoluției numărului brut de cazuri de tuberculoză la copii în funcție de anul
depistării și a trendului evolutiv.


Analiza comparativă a numărului de cazuri în funcție de diverse variabile.



Identificarea incidenței tuberculozei la copii la nivel regional și județean.



Analiza incidenței tuberculozei la copii și stabilirea riscului tuberculozei la diferite
categorii de copii.



Identificarea frecvenței rezistenței tulpinilor de bK la copii.



Stabilirea asocierilor dintre rezistența la tratament a tulpinilor de bK izolate la copii și
variabilele de interes.

MATERIALUL ŞI METODELE DE LUCRU
Materialul de lucru
Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost propuse două loturi:
Lotul 1
Analiza frecvenței tuberculozei s-a efectuat pe baza unui lot de 620 de cazuri diagnosticate cu
tuberculoză la copii cu vârsta sub 15 ani. Cazurile au fost diagnosticate în perioada 2006-2012, toate
cazurile au provenit din cele 5 județe ale regiunii Sud-Vest.
Lotul 2
Pentru estimarea rezistenței la tratament a fost constituit un lot mai larg care a inclus un număr
de 4370 de cazuri diagnosticate cu tuberculoză la nivel național. Vârsta de includere în lot a fost de 017 ani, fiind incluse doar cazurile depistate în perioada 2010-2012.
Metodele utilizate în cadrul studiului
A fost urmărită frecvența tuberculozei la loturile studiate şi utilizarea în exprimarea acesteia atât
ca frecvența absolută (numărul de cazuri) cât și ca frecvență relativă (procentuală). Pentru calcularea
incidenței au fot utilizată formula acceptată de prezentare a acesteia cu raportarea numărului de cazuri
noi la numărul de persoane la risc.
Populația la risc luată în considerare în cadrul studiului a fost reprezentată de populația
pediatrică a cărei vârstă la momentul raportării era sub 15 ani cu mediul de rezidență în cadrul regiunii
Sud-Vest, respectiv cele 5 județe din componența acesteia (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea). Datele
populaționale au fost preluate din baza de date a Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe
platforma online Temo disponibile la https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro.
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S-au constituit subgrupuri populaționale pentru variabilele de interes urmărite:
 Sex (Masculin/Feminin)
 Mediu de proveniență (Urban/Rural)
 Grupe de vârstă
 Județul de proveniență
 Anul nașterii
Pentru exprimarea frecvenței tuberculozei la populația pediatrică au fost folosite:
 Frecvența absolută;
 Incidența
 Incidența cumulativă
În cadrul celui de-al doilea lot au fost urmărite variațiile incidenței cazurilor cu tuberculoză cu
bK rezistent la medicația antituberculoasă în funcție de mai multe mai multe variabile de interes:
 Incidența anuală;
 Sex
 Mediul de proveniență (urban/rural)
 Vârsta cazurilor (ani, grupe de vârste)
 Încadrarea cazurilor (caz nou, recidivă, cronic, eșec terapeutic, abandon)
 Statusul HIV (testat, HIV pozitiv, HIV negativ)
 Tipul de rezistență la antituberculoase (MDR-TB, SDR-TB)
REZULTATE ȘI DISCUȚII
I. Epidemiologia tuberculozei la populația pediatrică
I.1. Distribuția numărului de cazuri de tuberculoză la copii
I.1.1. Distribuția numărului de cazuri de tuberculoză la copii în funcție de sex
Infecția tuberculoasă a fost identificată cu o frecvență mai crescută la sexul masculin, fiind
depistați un număr de 335 de băieți, reprezentând 54,03% din numărul total de cazuri declarate şi care
au avut vârsta sub 15 ani, fetele reprezentând 46% din totalul cazurilor (285 de cazuri).
I.1.2. Distribuția numărului de cazuri de tuberculoză la copii în funcție de mediul de
proveniență
Mediul de rezidență urban a prezentat o evidentă “masculinizare” a infecției tuberculoase la
copii cu vârsta sub 8 ani. Exceptând vârstele 0-1 ani și 5 ani, toate celelalte vârste au prezentat valori
ale sex ratio de 3 ( 2,3,4,7 ani) și de 3,5 pentru vârsta de 6 ani. Acest lucru semnifică o netă predilecție
a infecției tuberculoase pentru băieţii sub această vârstă, practic pentru vârsta 2-4 ani și 6-7 ani la un
caz depistat la fete s-au depistat 3 la băieți. Un alt reper important de reținut este vârsta de 12 ani unde
sex ratio a fost de 2,5. După această vârstă infecția tuberculoasă la copiii din mediul urban este mai
frecventă la fete, sex ratio prezentând valori de sub 0,55 până la 0,88, ceea ce semnifică pentru această
vârstă că la 2 cazuri depistate la fete se depistează doar un singur caz la băieți. Sex ratio a prezentat pe
categorii de vârstă următoarele valori -1,39 pentru grupa de vârstă 0-5 ani, 1,42 pentru categoria 6-10
ani şi 0,77 pentru 11-15 ani.
Evoluția ponderii cazurilor din mediul rural s-a comportat diferit în două perioade distincte.
Astfel, în prima perioada analizată, 2006-2009 aceasta exprima o tendință de descreștere, evoluând
către o echilibrare între cele două medii. După anul 2009 însă, ponderea cazurilor din mediul rural a
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crescut constant și s-a accentuat ajungând ca în anul 2012 aceasta să reprezinte aproape 75% din
numărul total de cazuri declarate, semnificând că din patru cazuri depistate, trei cazuri proveneau din
mediul rural.
Dintre cele cinci județe ale regiunii Sud-Vest, județele care au înregistrat o pondere mai
echilibrată a cazurilor în funcție de mediul de proveniență, față de restul au fost judeţul Dolj şi Olt.
Restul județelor au înregistrat un număr de cazuri considerabil mai mare care un provenit din mediul
rural, ponderea acestora din numărul total de cazuri fiind de peste 60%, iar pentru județul Vâlcea de
peste 70%, în acest județ numărul cazurilor din mediul rural fiind de aproape 2,5 ori mai mare față
decât al cazurilor din mediul urban (56 rural/23 urban).
I.1.3. Distribuția numărului de cazuri de tuberculoză la copii în funcție de vârstă
Cazurile de infecție la copilul mic (cu vârsta 0-4 ani) au reprezentat 30% din numărul cazurilor
pediatrice, fiind diagnosticate în toate cele 5 județe ale regiunii Sud-Vest un număr de 187 de cazuri cu
tuberculoză la această grupă de vârstă. Cazurile aparținând grupei de vârstă 10-14 ani au reprezentat
cea mai mare pondere a cazurilor pediatrice (46%) fiind depistate un număr de 279 de cazuri, acestea
reprezentând aproape jumătate din numărul de cazuri declarate. Cea mai scăzută pondere a fost
remarcată la copiii de vârstă intermediară (grupa de vârstă 5-9 ani), cu un număr de 146 de cazuri,
număr care reprezintă 24% din total.
I.2. Incidența tuberculozei la copil în regiunea Sud-Vest Oltenia
I.2.1. Incidența anuală a tuberculozei la copil la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia și județelor
arondate
Un aspect particular a fost observat la debutul perioadei analizate, când a existat o tendință
clară de scădere a ponderii numărului de cazuri la copilul mic, de la 37,1% în anul 2006, la 28,6 în
anul 2007 ajungând ca în anul 2008 ponderea cazurilor la această grupă de vârstă să atingă un minim
de 23,2%. După acest an ponderea a crescut la 33,3% urmând ca în anii următori să se stabilizeze la o
valoare de aproximativ 30%. Deși această analiză relativ superficială a numărului de cazuri nu permite
emiterea unor concluzii pertinente asupra cauzelor sau contextului acestei variații, se poate remarca o
superpozabilitate a tendinței de descreștere a ponderii cazurilor de tuberculoză la copil cu perioada de
maximă creștere economică, iar creșterea ulterioară a ponderii s-a suprapus peste bulversările
economice și sociale asociate debutului crizei din 2008, ale cărei efecte au început să fie resimțite la
nivel social începând cu anul 2009.
Cea mai mare valoarea a incidenței a fost remarcată în cazul județul Dolj cu 33,74
cazuri/100000, acesta fiind și județul care a furnizat cele mai multe cazuri de tuberculoză la copii. O
incidență medie de peste 30 de cazuri/100000 a fost întâlnită și în județul Mehedinți (30,82
cazuri/100000).
Cele mai mici valori ale incidenței în rândul județelor regiunii au fost remarcate în județul
Vâlcea (19,11 cazuri/100000), care a fost singurul ce a prezentat o incidență sub 20 de cazuri/100000
și în județul Gorj cu o incidență a tuberculozei la copiii acestui județ de 21,78 de cazuri/100000.
I.2.2. Incidența tuberculozei la copil în funcție de sex
La sexul masculin incidența tuberculozei (28,94 cazuri/100000) a fost mai mare comparativ cu
incidența tuberculozei la copiii de sex feminin (25,5 cazuri/100000), dar riscul nu a fost semnificativ
mai mare pentru sexul masculin (RR=1,13; IC95% 0,96 - 1,33; p=0,14).
Spre deosebire de sexul masculin, la copiii de sex feminin a fost remarcată o tendință
semnificativă (p<0,01) de scădere a incidenței tuberculozei (r2=0,9). Aceasta a scăzut treptat și
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constant de la valoare maximă a anului 2006 (34,7 cazuri/100000) ajungând ca în şapte ani să atingă
aproape jumătate din valoarea inițială, în anul 2012 înregistrându-se 17,44 cazuri/100000.
Cea mai mare diferență între valoarea incidenței tuberculozei la copiii de sex masculin și cei de
sex feminin a fost remarcată în cadrul județului Gorj, acolo unde incidența tuberculozei la băieți (24,76
cazuri/100000) a fost cu 33,12% mai mare decât incidența tuberculozei la fete (18,6 cazuri/100000).
Cu toate acestea riscul nu a fost identificat mai mare la sexul masculin comparativ cu cel feminin
(RR=1,29; IC95% 0,85 - 1,96; p= 0,23).
Singurul județ care a prezentat o incidență mai mare a tuberculozei la copiii de sex feminin față
de sexul masculin a fost județul Vâlcea. Astfel la fetele cu vârsta sub 15 ani incidența tuberculozei a
exprimat o valoare de 20,84 cazuri/100000, aceasta fiind cu aproape 20% mai mare față de valoarea
incidenței tuberculozei înregistrată la copiii de sex masculin (17,47 cazuri/100000), nefiind însă
validată semnificația statistică pentru această diferență sau pentru riscul mai mare la sexul feminin
(RR=0,83; IC95% 0,54 - 1,29; p = 0,425).
I.2.3. Incidența anuală a tuberculozei la copii în funcție de mediul de proveniență
Frecvența mai crescută a tuberculozei în mediul rural a fost confirmată de identificarea unei
incidențe cu 38,45% mai mare la copiii din mediul rural, de 31,27 cazuri/100000 (IC 95% 29,69 49,98) comparativ cu cei cu mediul de rezidență urban (22,61 cazuri/100000; IC95% 23,24 – 33,22).
Riscul infecției tuberculoase la copiii sub 15 ani din mediul rural a fost în acest context de aproape 1,5
ori mai mare comparativ cu cei de aceeași vârstă provenind din mediul urban (RR=1,437; IC95% 1,11
- 1,8; P = 0,006).
Un aspect interesant al analizei evoluției incidenței tuberculozei a fost tendința ca valorile
acesteia să se apropie în perioada 2006-2009, ajungând ca în anul 2009 acestea să prezinte valori
foarte apropiate (24,33 cazuri/100000 în mediul rural și 23,58 cazuri/100000 în mediul urban). După
acest moment tendința incidenței tuberculozei în cele două medii de rezidență se dihotomizeză, fiind
remarcată tendința de distanţare a valorilor.
Cele mai scăzute valori ale incidenței tuberculozei au fost întâlnite în județul Vâlcea. Acest
judeţ a prezentat valori sub media celorlalte județe și media regiunii atât la copiii din mediul urban
(14, 35 cazuri/100000) cât și la cei din mediul rural (24,74 cazuri/100000).
De asemenea, județul Vâlcea s-a distanțat de celelalte județe și prin profilarea celei mai mari
diferențe între cele două medii de proveniență, valoarea incidenței la copiii din mediul rural fiind
aproape dublă față de cea a copiilor din mediul urban. În aceste condiții, pentru județul Vâlcea riscul
tuberculozei la copiii cu vârsta sub 15 ani din mediul rural a fost de 2 ori mai mare comparativ cu cei
provenind din mediul urban (RR= 2,02; IC95% 1,4 - 3,27; p= 0,005).
Acest studiu a stabilit un risc al infecţiei tuberculoase la copiii sub 15 ani care provin din
mediul rural de aproape 2 ori mai mare comparativ cu cei din mediul urban, atrăgând în mod particular
atenția asupra tendinței de creștere a riscului la copiii provenind din mediile extraurbane, profilând pe
viitor o ”ruralizare” accentuată a infecției tuberculoase la populația pediatrică.
I.2.4. Incidența anuală a tuberculozei la copii în funcție de vârstă
Pe parcursul perioadei analizate doar grupele de vârste mici, de 0-4 ani și 4-9 ani au prezentat
tendința de scădere a valorilor incidenței anuale a tuberculozei, cea mai exprimată tendință fiind
observată la grupa de vârstă 0-4 ani, în special în perioada 2006-2010. În schimb incidența
tuberculozei la copiii mari a prezentat o tendință de creștere aproape constantă a valorilor anuale ale
incidenței, în anul 2012 incidența tuberculozei (54,67 cazuri/100000) a fost aproape dublă în
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comparație cu ce înregistrată în anul 2006 (25,75 de cazuri/100000), fiind apropiată de valoarea
maximă observată în anul 2007 (59,29 cazuri/100000).
Evaluarea incidenței tuberculozei pe fiecare an al vârstei de la 0 la 14 ani a permis conturarea
unui profil al susceptibilității tuberculozei marcat de o frecvență mai mare la copiii sub 1 an (36,5
cazuri/100000) și la cei cu vârsta peste 12 ani, când incidența tuberculozei începe să crească accelerat,
ajungând ca la vârsta de 14 ani frecvența tuberculozei să fie de peste 55 de cazuri/100000.
Copiii cu vârsta sub 1 an au fost în mod particular mai afectați de infecţia tuberculoasă
comparativ cu vârstele mai mari ale copilăriei. A atras în mod special atenția frecvența mare a
tuberculozei în anul 2006 la copiii din mediul rural (113,48 cazuri/100000) și în anul 2012 (89,37
cazuri/100000) fiind observată tendința de recrudescență a tuberculozei la sugar, creșterea de aproape
4 ori a tuberculozei la copiii sub 1 an din mediul rural din anul 2012 fiind îngrijorătoare.
II. Analiza rezistenței bK la cazurile de tuberculoză la copii
II.1. Caracteristicile generale ale lotului
Datorită numărului mic de cazuri de tuberculoză cu tulpini de Mycobacterium tuberculosis
rezistente la tratament şi depistate la copii, a fost constituit un lot reprezentativ la nivel național care a
inclus toate cazurile de tuberculoză raportate la copiii cu vârsta sub 18 ani în perioada 2010-2012.
Lotul cazurilor depistate și raportate cu tuberculoză la pacienții cu vârsta sub 18 ani a inclus un număr
de 4370 de cazuri.
II.2. Analiza incidenței tulpinilor rezistente la antituberculoase
II.2.1. Analiza evoluției incidenței în perioada analizată
Au fost depistate un număr total de 43 de cazuri care au prezentat infecție tuberculoasă cu
tulpini bK rezistente la antituberculoase. Incidența tuberculozei cu bK rezistent la unul sau mai multe
antituberculoase a fost de 9,84 cazuri/1000.
Numărul de cazuri depistate au fost relativ bine distribuit pe anii evaluați, fiind depistate 13
cazuri de tuberculoză cu rezistență la antituberculoase în anul 2010, 15 cazuri în anul 2011 respectiv
14 cazuri de tulpini bK rezistente la unul sau mai multe antituberculoase depistate în anul 2012.
Evoluția pe anul depistării a relevat tendința de creștere a incidenței tulpinilor rezistente la
antituberculoase depistate în rândul cazurilor studiate. Aceasta a crescut de la o incidență de 8,48
cazuri/1000 în anul 2010 la o valoare de 10 cazuri/1000 în anul 2011, pentru a atinge valoarea de
10,48 cazuri/1000 în anul 2012.
II.2.2. Analiza incidenței rezistenței bK în funcție de sex
Distribuția pe sexe a evidențiat un număr mai mare de cazuri cu infecție tuberculoasă produsă
de o tulpină rezistentă la unul sau mai multe antituberculoase la sexul feminin. Asfel au fost depistate
29 de cazuri în rândul fetelor. Cazurile de tuberculoză cu bK rezistent depistate la fete au reprezentat
peste două treimi din numărul total de cazuri de tuberculoză cu bK rezistent la antituberculoase. În
aceste condiții s-a putut estima riscul infecției tuberculoase cu tulpini de bK rezistente la
antituberculoase ca fiind de două ori mai mare la sexul feminin comparativ cu sexul masculin (RR=
2,037; IC95% 1,0794 - 3,8444; P = 0,0281).
II.2.3. Analiza incidenței rezistenței bK în funcție de mediul de proveniență
Cazurile de tuberculoză cu tulpini bK rezistente la antituberculoase au fost aproape egal
distribuite în cele două medii de proveniență, fiind depistate 22 de cazuri în mediul rural și 21 în
mediul urban.
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II.2.4. Analiza incidenței rezistenței bK în funcție de vârstă
Vârsta medie a cazurilor la care au fost izolate tulpini rezistente de bK a fost mai mare cu
aproape 5 ani comparativ cu a cazurilor la care au fost implicate tulpini sensibile la antituberculoase
sau la care nu s-a stabilit rezistența.
Această diferență este probabil datorată pe de-o parte a numărului mai mare de cazuri de
tuberculoză la vârsta adolescenței, dar mai ales dificultății izolării bacilului la copiii de vârste mici
prin baucibacilaritatea specifică acestor vârste şi a dificultăţii în obţinerea mostrelor de spută.
Astfel la cazurile la care au fost implicate tulpini de bK rezistente vârsta medie a fost de
15,12±2,59 de ani, iar la cele cu tulpini bK sensibile de 10,31±5,82 ani, diferența fiind înalt
semnificativ statistic (p<0,001).
Cele mai multe cazuri au fost identificate la copiii cu vârsta peste 14 ani. La această grupă de
vârstă s-au identificat 31 de cazuri cu tuberculoză la care s-a izolat bK rezistent la unul sau mai multe
antituberculoase. Acestea au reprezentat aproape trei sferturi din numărul total de tulpini de bK
rezistente (72,09%).
Practic sub vârsta de 10 ani nu s-au depistat decât 2 cazuri de tuberculoză la care s-au izolat
tulpini bK rezistente. Ponderea cazurilor sub 10 ani la care au fost izolate tulpini bK rezistente a fost
sub 5%. Mai mult decât atât la cazurile din grupa de vârstă 0-4 ani nu a fost izolată nici o tulpină bK
rezistentă, cele 2 cazuri fiind depistate la copiii cu vârsta de 5 și respectiv 8 ani, deci din grupa de
vârstă 5-9 ani.
II.2.5. Analiza incidenței rezistenței bK în funcție de încadrarea cazurilor.
Majoritatea cazurilor de la care au fost izolate tulpini de bK rezistent la antituberculoase a fost
reprezentată de cazuri noi (N=36 de cazuri), ponderea acestora din totalul cazurilor de tulpini
rezistente fiind de 83,72%.
Tuberculoza cronică la care a fost obiectivată implicare unor tulpini rezistente a fost
identificată la 3 cazuri (6,98%) iar 3 dintre cazuri au fost recidive post terapeutice (6,98%). Un singur
caz a fost declarat ca eșec terapeutic, ponderea acestei categorii de cazuri în cadrul cazurilor cu tulpini
rezistente la antituberculoase a fost de 2,33%.
Toate cele 3 cazuri de tuberculoză cronică depistate la copii la nivel național au fost cazuri în a
căror etiologie a fost implicată o tulpină rezistentă la antituberculoase.
De asemenea, la 7,14% (3 cazuri) din cazurile declatate ca eșec terapeutic (57 de cazuri) au fost
implicate tulpini bK rezistente, iar la 1 caz din totalul de 15 cazuri declarate ca recidive ale
tuberculozei a fost izolată implicarea unei tulpini de bK rezistente, incidența la această categorie de
cazuri fiind de 5,26%.
În mediul urban, cu excepția cazurilor de tuberculoză cronică la care etiologia tuberculozei a
fost în totalitate reprezentată de tulpini rezistente, restul cazurilor la care s-au izolat tulpini de bK
rezistente la antituberculoase au fost cazuri noi. Incidența izolării de tulpini bK rezistente la
antituberculoase la cazurile noi depistate la copiii din mediul urban a fost de 1,11%.
În schimb, în mediul rural au fost izolate tulpini rezistente și la cazurile cu recidivă a
tuberculozei și la cele cu eșec terapeutic confirmat. Un sfert din cazurile de eșec terapeutic depistate în
mediul urban au fost determinate de tulpini de bK rezistente, iar 3,72% din cazurile recidivante au
prezentat aceeași etiologie bacilară.
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II.2.6. Incidența rezistenței bK în funcție de statusul HIV
Deși au fost testate aproape 30% dintre cazurile de tuberculoză la copii, fiind testați în total un
număr de 1196 cazuri de tuberculoză, rata de confirmare a fost relativ mare (2,42%), fiind confirmate
29 de cazuri care au asociat și infecție HIV. Rata confecției HIV-tuberculoză în rândul tuturor copiilor
cu tuberculoză a fost însă de 0,24%.
Din cele 43 de cazuri a căror etiologie a fost reprezentată de tulpini de bK rezistente la
antituberculoase aproape două treimi (29 de cazuri, reprezentând 67,44%) nu au fost testate HIV. La
un număr de 4 cazuri a fost confirmată în urma testelor de confirmare prezența infecției cu virusul
imunodeficienței umane. Astfel, la aproape 5% (4,9%) din cazurile depistate cu tuberculoză rezistentă
la antituberculoase la copii a fost obiectivată confecția HIV-tuberculoză, iar la 23% dintre cazuri
infecția HIV a fost infirmată.
II.3. Incidența tuberculozei rezistente la mai mult de două tuberculostatice (MDR TB)
Numărul total de cazuri de copii depistaţi cu tulpini bK rezistente la mai mult de un
tuberculostatic (MDR TB) a fost relativ mic, de doar 10 cazuri, dar importanța acestora în identificare
este foarte mare. Aproape trei sferturi dintre tulpini au fost rezistente doar la o singură clasă de
tuberculostatice (SDR TB), 33 de cazuri, iar la 10 cazuri s-au izolat tulpini bK rezistente la mai multe
tuberculostatice.
Incidența tuberculozei rezistente la mai multe tuberculostatice a exprimat o alarmantă tendință
de creștere în rândul copiilor. Aceasta a evoluat de la o valoare a incidenței de 1,31 semnalată în anul
2010 la o valoare de 2,67 cazuri/1000 în anul 2011 pentru a ajunge în anul 2012 la 3 cazuri/1000 de
cazuri de tuberculoză.
Mai mult decât atât, ponderea tulpinilor de bK rezistente la mai mult de un tuberculostatic în
rândul tulpinilor rezistente a crescut de aproape 2,5 ori, de al 16,67% în 2010 la 33,33% în 2011
pentru ca în anul 2012 aproape jumătate din tulpinile rezistente să fie tulpini rezistente la mai mult de
un tuberculostatic (44,44%).
Sexul feminin a exprimat un număr de cazuri cu 50% mai mare de tulpini MDR TB (6 cazuri)
comparativ cu sexul masculin (4 cazuri). O tendință pronunțată a frecvenței mai mari a tulpinilor
rezistente la sexul feminin a fost identificată și în cazuri tuberculozei generate de tulpini rezistente la
un singur tuberculostatic. Aproape 70% (23 de cazuri) din tulpinile la care s-a obiectivat rezistența la
un singur tuberculostatic au fost identificate la sexul feminin.
Relația dintre vârstă şi frecvența tulpinilor de bK rezistente la antituberculoase a fost
obiectivată și de incidența crescută a tulpinilor de bK rezistente la mai mult de două clase de
antituberculoase. La copii sub 10 ani nu a fost izolată nici o tulpină de bK MDR TB, cazurile fiind
identitate doar la cei peste 10 ani, la grupa de vârstă peste 14 ani fiind izolate 6 cazuri iar la cei cu
vârsta 10-14 ani un număr de 4 cazuri. Incidența la grupa de vârstă 10-14 ani a tulpinilor bK MDR TB
a fost de 4,42 cazuri/1000, iar la grupa de vârstă peste 14 ani valoarea incidenței a fost de 3,62
cazuri/1000.
Riscul confecției HIV-Tuberculoză a fost de peste 16 ori mai mare la cazurile la care rezistența
tulpinilor de bK izolate a acoperit mai mult de două clase de antituberculoase (MDR-TB) comparativ
cu cele cu tuberculoză cu bK sensibil. (RR=16,58; IC95% 2,4797 - 110,8573; P = 0,0038)
La cazurile cu rezistență a bK doar la o singură clasă de antituberculoase riscul confecției HIV
la cazurile de tuberculoză la copii a fost de 15 ori mai mare comparativ cu cele tuberculoză cu bK
sensibil. (RR=15,07; IC95% 4,7843 - 47,4858; P< 0,0001).
12

Consemnarea unui număr de 3 decese în rândul cazurilor de copii cu tuberculoză cu tulpini de
bK rezistente la antituberculoase a permis calcularea unei rate a mortalității la copiii cu tuberculoză
MDR şi SDR de sub 1%.
La copiii cu tuberculoză la care a fost izolată o tulpină de bK rezistentă la o clasă de
antituberculoase au fost raportate 2 decese, raportarea acestora la cele 33 de cazuri din această
categorie a permis identificarea unei rate a mortalității la aceștia de 6,06%.
Deși doar la un singur caz din cele 10 cazuri la copiii la care s-a putut izola o tulpină de bK
rezistentă la mai mult de două tuberculostatice a decedat, pentru această categorie mortalitatea a
prezentat o valoare de 10%, acesta fiind cu peste 50% mai mare decât mortalitatea la cazurile de
tuberculoză cu tulpini de bK cu rezistență la o singură clasă de antituberculoase.
Riscul de deces a fost maxim pentru cazurile infectate cu bK rezistent la mai mult de două clase
de antituberculoase (MDR TB), acesta fiind de peste 12 ori mai mare comparativ cu cazurile de
tuberculoză cu bK sensibil (RR=12,69; IC95% 1,89 – 84,96; p=0,009).
CONCLUZII
In urma analizării datelor obținute în cadrul studiului privind „Aspectele particulare
epidemiologice ale tuberculozei la copii în regiunea Oltenia şi forme de rezistenţă la terapia
specifică”, am putut elabora următoarele concluzii:
1. Analiza sintetică a raportului pe sexe a identificat o frecvență mai mare a cazurilor de
tuberculoză la copiii de sex masculin, aspect care sugerează o susceptibilitate mai mare a
acestora comparativ cu fetele.
2. Aproape două treimi din cazurile de tuberculoză la copii au provenit din mediul rural,
confirmând fenomenul de ruralizarea al infecției tuberculoase atât la copii cât și la adulți.
Astfel, incidența tuberculozei la copii a prezentat pe aproape întreaga perioadă analizată valori
superioare în mediul rural comparativ celor din mediul urban stabilind un risc al infecţiei
tuberculoase la copiii sub 15 ani care provin din mediul rural de aproape 2 ori mai mare
comparativ cu cei din mediul urban. Frecvenţa mai mare observată în mediul rural se poate
analiza în contextul îmbătrânirii demografice a acestui mediu de rezidenţă, unde numărul
copiilor reprezintă o mică parte din structura populației, dar poate fi considerat mai degrabă un
indicator al nivelului de pauperitate care caracterizează aceste comunități.
3. Se remarcă un patern al frecvenței mai mari a tuberculozei la copiii aflați la vârsta primei
intrări în colectivitatea de preșcolari (2-4 ani) și a intrării în colectivitatea școlară (6-7 ani).
4. Pornind de la faptul că ponderea cazurilor de tuberculoză la copilul mic a variat între 23,2%, în
anul 2008 și 37,1% în anul 2006, se poate afirma că vârsta nu poate fi un criteriu cu un nivel
rezonabil de siguranță în elaborarea suspiciunii de tuberculoză la copil. Există multiple
variabile care pot interfera distribuția cazurilor în funcție de vârstă. Cel mai frecvent implicate
sunt structura demografică, fenomenul caracteristic ultimului deceniu fiind tocmai scăderea
ponderii copiilor cu vârstă mică.
5. Valoare incidenței medii a tuberculozei în regiunea Oltenia a fost de 27,68 cazuri/100000. În
majoritatea anilor analizaţi s-a remarcat scăderea incidenței cazurilor de tuberculoză
comparativ cu anul 2006, exceptând anul 2011 când a fost înregistrată o creștere cu 10.8% a
incidenței și anul 2010 cu o creştere de respectiv 7,1%. Acest aspect dihotomic sugerează
menținerea relativ constantă a infecției tuberculoase, concluzia fiind susținută și de valoarea
pozitivă a mediei variației anuale a incidenței de 0,81%.
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6. Cea mai mare valoarea a incidenței a fost remarcată în cazul județului Dolj şi județului
Mehedinți, judeţe declarate la nivel naţional cu una din cele mai mari rate ale infecţiei. Cele
mai mici valori ale incidenței în rândul județelor regiunii au fost remarcate în județul Vâlcea.
7. Cea mai mare pondere a cazurilor este dată de copiii provenind din județul Dolj, imaginea
oferită de situația copiilor din acest județ se reflectă puternic în evoluția incidenței tuberculozei
la nivelul întregii regiuni.
8. Pe parcursul perioadei analizate doar grupele de vârste mici, de 0-4 ani și 4-9 ani au prezentat
tendința de scădere a valorilor incidenței anuale a tuberculozei, incidența tuberculozei la copiii
mari a prezentat o tendință de creștere aproape constantă.
9. Evaluarea incidenței tuberculozei pe fiecare an al vârstei de la 0 la 14 ani a permis conturarea
unui profil al susceptibilității tuberculozei marcat de o frecvență mai mare la copiii sub 1 an și
la cei cu vârsta peste 12 ani, mai ales la cei din mediul rural. Riscul tuberculozei la copiii cu
vârsta sub 1 an provenind din mediul rural a fost de aproape 3 ori ai mare comparativ cu cei de
aceeași vârstă dar cu rezidență în mediul urban.
10. Diferențele dintre cele două medii de proveniență în ceea ce privește incidența pe vârste la
copii au fost legate de existența unui vârf al incidenței la copiii din mediul rural care s-a
conturat mai devreme (la vârsta de 2 ani), iar la copiii din mediul urban la vârsta de 4 ani.
11. Incidența tulpinilor rezistente la tuberculostatice a fost de 9,84 cazuri/1000 cazuri de
tuberculoză, evoluția acesteia a relevat tendința de creștere a incidenței tulpinilor rezistente la
antituberculoase.
12. Vârsta medie a cazurilor la care au fost izolate tulpini rezistente de bK a fost mai mare cu
aproape 5 ani comparativ cu a cazurilor la care au fost implicate tulpini sensibile la
antituberculoase sau la care nu s-a stabilit rezistența, aspect datorat pe de-o parte a numărului
mai mare de cazuri de tuberculoză la vârsta adolescenței, dar mai ales dificultății izolării
bacilului la copiii cu vârste mici. De asemenea MDR TB a fost mai frecvent depistată la
cazurile de sex feminin.
13. Majoritatea cazurilor de la care au fost izolate tulpini de bK rezistent la antituberculoase a fost
reprezentată de cazuri noi. Tuberculoza cronică și recidivele terapeutice au reprezentat
împreună aproximativ 15 %.
14. Incidența tuberculozei rezistente la mai multe tuberculostatice a exprimat o alarmantă
tendință de creștere în rândul copiilor, fiind remarcată creșterea de peste 2,5 ori a ponderii
tulpinilor de bK MDR, aproape jumătate din cazurile cu rezistență depistate în 2012 fiind
MDR. Această constatare este în concordanţă cu datele actuale care arată o creştere a ratei
MDR TB în anumite regiuni din Europa de Est, Asia Centrală precum şi în unele zone din
Africa.
15. Riscul confecției HIV-TB a fost de peste 16 ori mai mare la cazurile la care rezistența
tulpinilor de bK izolate a acoperit mai mult de două clase de antituberculoase (MDR TB)
comparativ cu cele cu tuberculoză cu bK sensibil.
16. Riscul de deces a fost maxim pentru cazurile infectate cu bK MDR, acesta fiind de peste 12
ori mai mare comparativ cu cazurile de tuberculoză cu bK sensibil (RR=12,69; IC95% 1,89 –
84,96; p=0,009).
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