Microbiota intestinală
ținta sigură pentru un antibiotic intestinal de elecție…

Conf. Dr. Dumitru Irina-Magdalena

EUBIOZĂ vs. DISBIOZĂ
EUBIOZĂ
Dezechilibrul balanței MICROBIOTĂ - GAZDĂ

DISBIOZĂ
Alterarea cali-cantitativă a microbiotei orale esofagiene,
gastrice, a intestinului subțire și/sau a intestinului gros

Patologie digestivă și extra digestivă

Patologii digestive asociate
cu prezența DISBIOZEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infecții gastrointestinale
Sindrom de intestin iritabil
Suprapopulare bacteriană intestinală
Diverticuloză
Boli inflamatorii intestinale
Cancere gastro-intestinale
Intoleranță la alimente/alergii
Boala celiacă
Afecțiuni hepatice
Afecțiuni pancreatice
Obezitate, diabet and sindrom metabolic

RIFAXIMINA-α : ANTIBIOTIC
Rifaximina-α - inhibă sinteza ARN-ului bacterian prin
legarea ireversibilă de ARN polimeraza ADN dependentă.

RNA
polymerase

Gillis J.C. et al. 1995; Vrijsen R. et al. 1992

RIFAXIMINA-α: BACTERICID
Activitatea bactericidă a Rifaximinei-α
la diferite concentrații (asupra E. Coli ATCC 25922)

no rifaximin
rifaximin 2x MIC
rifaximin 5x MIC
rifaximin 10x MIC

Debbia et al, J. Chemotherap, in press

RIFAXIMINA-α: SPECTRU LARG
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Gillis & Brogden, Drugs 1995; 49: 467-484
Jiang & DuPont, Chemotherapy 2005; 51 (Suppl 1): 67-72

RIFAXIMINA-α: NEABSORBABIL
Rifaximina forma polimorfică α practic nu traversează
mucoasa intestinală (absorbție <1%).
HUNTINGDON, 1998
A radiolabelled drug
high-sensitivity
pharmacokinetic study

400 mg Rifaximină-α (doză unică)
măsurarea concentrației plasmatice a
rifaximinei-α radioactive folosind un
analizor automat de scintilație
rezultat:

absorbție < 1%

concluzie: FĂRĂ RA SISTEMICE!
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RIFAXIMINA-α: FĂRĂ REZISTENȚĂ DE DURATĂ
Dispariția bacteriilor rifaximin-rezistente din
intestinul uman după întreruperea tratamentului
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De Leo et al., Drugs Exptl Clin Res 1986; 12: 979-981

RIFAXIMINA-α: BENEFICIU DE DURATĂ
După oprirea tratamentului, concentrația Rifaximinei-α
în materiile fecale se menține ridicată timp de 3-4 zile.
39 pacienți
diareea călătorului
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Jiang Zhi-dong et al. 2000
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Rifaximina-α
- mecanisme de actiune aditionale Rifaximina-α este antibiotic

Activitate antiinflamatorie

- inhiba sinteza ARN bacterian -

Reducerea virulentei
bacteriene

Rifaximina-α

Preventia translocarii
bacteriene

Preventia aderarii bacteriene la
mucoasa intestinala

In prezent sunt din ce in ce mai multe dovezi ca rifaximina-α ar putea avea
mecanisme de actiune aditionale activitatii antibacteriene de baza
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NORMIX in diareea calatorului
Rifaximina are un efect scazut de reducere a incarcarii bacteriene
atat in cazul germeniilor Gram+ cat si in cazul germenilor Gram -

Chiar si in cazul diareei infectioase,
activitatea rifaximinei nu este limitata
doar la eradicarea bacteriilor

Calanni JAntibiot 2014
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NORMIX in diareea calatorului
Eficacitate similara ciprofloxacinei in diareea calatorului, la rate de eradicare inferioare
Eradicare diferită
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orb, multicentric, ce compara
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diareei calatorului
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Timpul mediu pana la ultimul scaun format a fost
similar intre rifaximina-α si ciprofloxacina la
pacientii fara evidente de patogeni invazivi

Intre pacientii cu E.coli care a determinat diaree, eradicarea
bacteriana in grupul rifaximinei-α a fost mai mare decat in
grupul placebo dar nu atat de ridicata ca in grupul cu
ciprofloxacina

* TUSF - Timpul mediu pana la ultimul scaun format
Taylor AmJTropMedHyg 2006
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NORMIX - Altereaza virulenta bacteriană
Concentratii sub-inhibitorii de rifaximina altereaza virulenta E. coli si S. sonnei.

Rifaximina reprima expresia virulentei patogenilor astfel:
• determina alterari morfologice
• reduce transferul plasmidelor
• scade viabilitatea si virulenta bacteriilor (chiar daca acestea
sunt rezistente)

Calanni JAntibiot 2014; Jiang IJAA 2000
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NORMIX - Previne aderarea bacteriana
la mucoasa intestinala
ü Reducerea aderentei mucozale explica, cel putin partial, efectele benefice ale rifaximinei.
ü Rifaximina inhiba internalizarea B. Anthracis si S. Sonnei mult mai eficient decat antibioticele
de control
S. sonnei
B. anthracis
Aderenta

Internalizare

Aderenta

Internalizare

A549 – epithelial lung cells
HeLa – cervical cells

Rifaximina altereaza interactiunea germenilor patogeni cu celulele gazdei
(aderenta microorganismelor care manifesta strategii de aderenta sau internalizare).
Calanni JAntibiot 2014; Brown AAC 2010
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NORMIX - Previne translocarea bacteriana
Rifaximina inhiba translocarea bacteriana, reducand numarul bacteriilor
aerobe si anaerobe translocate in nodulii limfatici mezenterici.

Comparatie rifaximina vs.
prednisolon intr-un model
de Colita Ulcerativa pe
soarece, indusa de acidul
trinitrobenzen suflonic.

TNBS- acid 2,4,6-trinitrobenzen sulfonic

Calanni JAntibiot 2014; Fiorucci Digestion 2002
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NORMIX - Efectul anti-inflamator
Rifaximina este un agonist de receptor Pregnan X uman, specific la nivel intestinal.

ü Rifaximina induce activarea PXR, determinand
inhibarea producerii unor citokine inflamatorii (Nuclear
factor B (NF-kB) si scaderea permeabilitatii intestinale
ü Activarea PXR are un efect protector în IBD.

IBD - Inflamatory Bowel Disease

Calanni JAntibiot 2014

NORMIX – Efect anti-inflamator la pacientii cu
boala diverticulara
Rifaximina exercita o actiune sistemica asupra sistemului imun.

.
ü Rifaximina controleaza activarea TLR in TIL.
ü Acest lucru ar putea limita activarea raspunsului adaptativ imun determinat
de Th1.
ü Limitarea activarii raspunsului imun Th1, implicat in patogeneza unor boli
inflamatorii, poate fi mecanismul prin care rifaximina exercita efectul antiinflamator aditional efectului antibacterian.

TLR: Toll-like receptors; involved in the generation of innate and adaptive immunity
TIL: Tumor infiltrating lymphocytes; mononuclear immune cells
Th1: type of T-helper cell; involved in the activation of immune system

Limfocite in sangele periferic si
mucoasa colonului sigmoid

Cianci et al J Immunol Res 2014
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Efectul NORMIX asupra
microbiotei intestinale
Rifaximina moduleaza microbiota intestinala, actionand predominant asupra
microbiotei mucosale si mai putin asupra celei luminale

Observația că rifaximina este mai activa împotriva organismelor
care interactioneaza cu mucoasa intestinală poate explica de ce
flora colonica nepatogena sau normala, de obicei “ne-asociata” cu
mucoasa intestinala, este mai putin afectata de acest medicament
și, de ce simptomele asociate cu infecțiile sunt ameliorate fără a fi
necesara eliminarea agentului patogen.

Calanni JAntibiot 2014; Brown AAC 2010
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Efectul NORMIX asupra
microbiotei intestinale

Numarare bacteriana / 105 /gram de fecale

Administrarea de Rifaximina-α nu modifica pe termen lung microbiota colonica
(800 mg /zi, timp de 5 zile la 10 voluntari sanatosi)
Tratament Rifaximina
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E. Coli

Other enterobacteriacee

Enterococci

Bacteroides spp.

Clostridium spp.

Anaerobic cocci
Gillis Drugs 1995; DeLeo DrugExptlClinRes 1986

Efectul NORMIX asupra
microbiotei intestinale
Rifaximina creste abundenta populatiilor de Bifidobacterii si Lactobacili
Rifaximina, in modele in vivo sau ex vivo cât și la om, nu
modifică microbiota intestinala în mod semnificativ,
detrerminand insa o abundență relativă a “bacteriilor
bune pentru sanatate” și
astfel o modificare a
compoziției metaboliților bacteriilor în intestin.
Acest efect a fost dovedit in EH, SII si BII

EH – Encefalopatie hepatica
SII - Sindrom mde intestin iritabil
BII - Boala inflamatorie intestinala

Calanni JAntibiot 2014

NORMIX influenteaza qvorum sensing
la nivel de microbiota intestinala
Rifaximina determina o schimbare radicala a complexitatii retelei metabiomului, cu implicatii
in functionarea microbiotei intestinale, fara insa a altera abundenta bacteriana

Noduri:
- albastru - specii bacteriene
- verde - metaboliti serici
- galben - date clinice sau cognitive

Linii:
- Albastru inchis (daca au fost corelatii pozitive
anterior si negativate semnificativ ulterior)
- Albastru deschis (daca au fost corelatii pozitive care
s-au schimbat semnificativ statistic, ramanad pozitive
insa)
- Rosu (daca au fost corelatii negative, dar care s-au
pozitivat semnificativ statistic)

Rifaximina are un efect major asupra retelei metabolice bacteriene,
reducand numarul de interactiuni metabolice, iar conectivitatea
intre specii schimbandu-se semnificativ statistic.

Bajaj PlosOne 2013

NORMIX nu altereaza microbiomul intestinal
Rifaximina nu alterează compozitia generala a microbiomului intestinal

Sub tratament cu rifaximina a existat o reducere semnificativă a Veillonellaceae (p = 0,025)
și o creștere semnificativa a Eubacteriaceae (p = 0.042)
Bajaj PlosOne 2013

NORMIX - Modularea microbiotei intestinale
Administrarea de rifaximina determina cresterea populatiei de Lactobacili,
fara perturbari semnificative ale compozitiei microbiotei intestinale

ü 20 pacienti:
4 HE
4 DD
4 IBS
4 Chron’s D.
4 UC
ü Modularea pozitiva a microbiotei
persista in timp (20 zile).
ü Diferite patologii gastrointestinale, acelasi efect!

Ponziani DigDis 2016
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Diareea călătorului

DIAREEA CĂLĂTORULUI
● cea mai frecventă formă de boală (40%) întâlnită la persoanele care
călătoresc din zone dezvoltate în zone subdezvoltate (tropicale sau
subtropicale)
● 12 - 14 scaune neformate timp de 5 zile (în medie)!
(în lipsa tratamentului)
● frecvent urmată de intestin iritabil postinfecţios! (pâna la 10%)

– 76% din cazuri mai sufereau de IBS postinfecţios după 5 ani
– 57% din cazuri mai sufereau de IBS postinfecţios după 6 ani

2009 International Society of Travel medicine, 1195-1182, Jou of Travel Med 2009, Vol 16 (Issue 3): 149-160, 161-171

DIAREEA CĂLĂTORULUI

Nivel de evidență terapeutică:

IA

Nivel de evidență profilactică:

IA
www.fda.go
v

www.istm.or
g
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Posologia in sindromul diareic:
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800 mg/zi x 3-5 zile
(4 cp/zi, 2 cp la 12 ore)
(chiar in lipsa dovezii bacteriologice!*)

N.B. În literatura de specialitate există 9 studii în care cele mai folosite doze la copii cu vârsta între
2 și 12 ani au fost cuprinse între 20 si 30 mg/kg/zi, fracționate în 2 până la 4 administrări/zi.

www.anmdm.ro
Sleisenger & Fordtran’s. Gastrointestinal and liver disease. 8th
edition.

COLITA cu E. Coli EnteroHemolitică (EHEC)
Rifaximina-α nu determină bacterioliza severă a EHEC
(Se previne astfel eliberarea masivă de toxină Shiga.)

io
ter
ba c
liză
Ochoa et al. Antimicrobial Agents & Chemotherapy, Aug 2007, 2837-2841

In loc de concluzie
« Cea mai interesantă caracteristică a Rifaximinei-α, în
comparație cu alte antibiotice, este eficacitatea sa, dar
fără a altera dramatic diversitatea microbiotei
intestinale »
Prof. Fiorella Callani

Calanni JAntibiot 2014

Normix 200mg
ü Modulează microbiota intestinală
ü Corectează disbioza din diverse patologii gastrointestinale
ü În siguranta, în era rezistenței la antibiotice

Normix 200mg
Antibioticul intestinal!

Normix 200mg
Antibioticul inteligent!

Vă mulțumesc!

