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REZUMAT
Stafi lococul auriu este implicat într-o varietate de infecţii, iar capacitatea sa deosebită de rezistenţă la diferite 
clase de antibiotic îl face uneori să fi e o importantă problemă terapeutică. Studiul îşi propune analizarea 
particularităţilor clinice, microbiologice şi evolutive ale sepsisului stafi lococic diagnosticat în ultimii 15 ani în 
Spitalul de Boli infecţioase, Iaşi. 
Material şi metode: am studiat retrospectiv pacienţii diagnosticaţi cu sepsis cu S. aureus între 1996 şi 2010, 
împărţiţi din punct de vedere cronologic (5 ani) în trei loturi. 
Rezultate: s-a remarcat o creştere a frecvenţei a infecţiilor cu origine comunitară (p=0.0002), a pacienţilor cu 
imunitate alterată (p=0.002), boli cronice hepatice (p<0.0001), cardiovasculare (p=0.0002) şi renale asociate 
(p=0.0007). Afectarea pulmonară a fost mai frecventă la pacienţii de peste 65 de ani. S-a observat o creştere a 
proporţiei de tulpini MRSA (25% în lotul I, 40% lot II, 47% lot III), o scădere a sensibilităţii la gentamicină, 
eritromicină şi o restaurare parţială a acesteia pentru trimetoprim-sulfametoxazol şi ciprofl oxacină. Letalitatea 
a fost de 14%, fi ind semnifi cativ mai mare la cei de peste 65 de ani (p=0.0007); un scor APACHE II de peste 30 
a fost asociat cu mortalitate ridicată la pacienţii cu infecţii nosocomiale. 
Concluzii: pe perioada de 15 ani studiată s-a observat o creştere a frecvenţei sepsisului cu origine comunitară, 
cu tulpini din ce în ce mai rezistente la antibiotice; nu s-au constatat variaţii ale letalităţii, iar scorul APACHE II 
este util pentru aprecierea prognosticului la pacienţii cu infecţii nosocomiale.

Cuvinte cheie: susceptibilitate la antibiotic, letalitate, origine comunitară

ABSTRACT
S. aureus is a major and troublesome pathogen involved in systemic infections. Our study aimed to describe 
the clinical and microbiological characteristics of these patients. 
Material and method: we retrospectively reviewed the charts of patients diagnosed with S. aureus sepsis in 
the Infectious Diseases Hospital of Iasi, between 1996 and 2010; they were divided according to the moment 
of hospitalization in three groups corresponding to three period of 5 years. 
Results: most of the infections were hospital acquired, but we noticed a signifi cant increase of community 
acquired infections (p=0.0002). The proportion of patients with an altered immune status signifi cantly increased 
(p=0.002) during the studied period, including patients with chronic hepatic disease (p<0.0001), cardiovascular 
disease (p=0.0002) and renal dysfunction (p=0.0007). The pulmonary involvement in sepsis was more frequent 
in patients aged over 65 years. We witnessed an increasing proportion of MRSA strains (25% in group I, 40% 
group II, 47% group III), a decreasing susceptibility pattern for gentamicin, erythromycin and a partial restoration 
of susceptibility for trimetoprim-sulfametoxazol and ciprofl oxacin. The global lethality was 14% and was higher 
in patients over 65 years old (p=0.0007); an APACHE II score over 30 was correlated with a higher mortality in 
patients with hospital acquired infections. 
Conclusion: during the 15 year studied period, we have observed an increase of community acquired S. 
aureus sepsis, with strains increasingly resistant to multiple antibiotics; the lethality rate was stable and the 
APACHE II score was useful in predicting an unfavorable outcome in hospital-acquired sepsis. 
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Stafi lococul auriu este implicat într-o varietate 
de infecţii localizate sau diseminate, iar capacitatea 
sa deosebită de rezistenţă la diferite clase de 
antibiotic îl face uneori să fi e o importantă problemă 
terapeutică.

Cu toate că unele raportări descriu o scădere a 
proporţiei tulpinilor meticilino-rezistente (MRSA) 
în unele state europene (1), aceasta este una im-
portantă, în România (2008) depăşind 25%.

Studiul îşi propune analizarea particularităţilor 
clinice, microbiologice şi evolutive ale sepsisului 
stafi lococic diagnosticat în ultimii 15 ani în Spitalul 
de Boli infecţioase Iaşi, Centrul regional pentru 
zona de Nord-Est a ţării.

MATERIAL ŞI METODE

Au fost incluşi pacienţii diagnosticaţi cu sepsis 
cu S. aureus diagnosticat în ultimii 15 ani în Spitalul 
de Boli infecţioase Iaşi.

Aceştia au fost structuraţi în trei loturi, în funcţie 
de perioada spitalizării: 

Lotul I•  – 131 de cazuri de sepsis stafi lococic 
din perioada 1996-2000 
Lotul al II-lea – 132 de cazuri de sepsis stafi -• 
lococic din perioada 2001-2005 
Lotul al III-lea – 173 de cazuri de sepsis stafi -• 
lococic din perioada 2006-2010 

Au fost analizate variabile demografi ce, ana-
mnes tice, comorbidităţi, manifestări clinice, date 
microbiologice şi evolutive (letalitate).

Au fost considerate tulpini comunitare de S. 
aureus, cele izolate de la pacienţi în primele 48 de 
ore de la internare, dacă aceştia nu au mai avut 
internări sau intervenţii chirurgicale, în ultimele 6 
luni.

Sensibilitatea la antibiotice a fost determinată prin 
metoda difuzimetrică (conform standardului CLSI 
2008), folosind microcomprimate (Oxoid) sau pe 
galerii API pentru antibiograme ATB PSE5.

Analiza statistică s-a realizat folosind programe 
computerizate specializate (Analyze-it+Microsoft 
Excel) pentru calcularea parametrilor de poziţie şi a 
testului t Student, chi pătrat, ANOVA. Un p<0,05 a 
fost considerat semnifi cativ.

REZULTATE

Vârsta pacienţilor a variat în limite largi (între 3 
şi 82 de ani), vârstnicii reprezentând o proporţie 
importantă dintre cazuri (20,3% lot I, 26,8% lot II, 
27,3% lot III).

Cea mai bine reprezentată grupă de vârstă au 
reprezentat-o adulţii, cu vârste cuprinse între 45 şi 
65 de ani, ce au alcătuit 34,4% din lotul 1, 32,4% 
din lotul al doilea şi 27,7 în cel de-al treilea. Analiza 
statistică comparativă (test ANOVA) a repartiţiei 
pe grupe de vârstă a pacienţilor celor două loturi nu 
a evidenţiat diferenţe semnifi cative statistice 
(p=0,77).

Raportul dintre sexe a fost echilibrat în cele trei 
loturi, neexistând diferenţe semnifi cative între ele 
(M/F 1.1 vs 1.2 vs 1.1).

Majoritatea infecţiilor sistemice stafi lococice au 
fost asociate cu îngrijirile medicale: 83,6% dintre 
pacienţii lotului I, 75% din lotul al doilea şi 65,3% 
în cel de-al treilea. Cu toate acestea, s-a constatat că 
proporţia infecţiilor comunitare a fost în constantă 
creştere în perioada studiată, diferenţa dintre loturi 
fi ind semnifi cativă statistic (χ2=16,98; p=0,0002) 
(Fig. 1).

TABELUL 1. Repartiţia pacienţilor în funcţie de grupa de vârstă
grupa de 

varstă (ani)
lot 1 lot 2 Lot 3

ANOVA
nr. cazuri % nr. cazuri % nr. cazuri %

<15 6 4,7 7 5,6 11 6,3 F = 0,08
16-24 16 12,5 17 12,7 24 13,9 p = 0,77
25-44 37 28,1 30 22,5 43 24,8
45-65 45 34,4 43 32,4 48 27,7
>65 27 20,3 35 26,8 47 27,3
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FIGURA 1. Distribuţia pacienţilor pe loturi în funcţie de 
modul de achiziţie al infecţiei

Analizând din punct de vedere al comor-
bidităţilor şi a statusului imun, s-a constatat în cele 
3 loturi cronologice de pacienţi o creştere constantă 
a proporţiei de pacienţi cu status imun deprimat 
afectaţi de infecţia sistemică stafi lococică: 54,2% 
în lotul I, 65,9% în cel de-al doilea şi 73,4% în cel 
de-al treilea, diferenţele fi ind semnifi cative statistic 
( χ2 = 12,18; p = 0,002).
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S-a evidenţiat, de asemenea, o creştere semni-
fi cativă, constantă, a proporţiei de pacienţi cu afec-
ţiuni hepatice cronice ce au fost afectaţi de sepsisul 
stafi lococic: 14,5% în lotul I, 18,9% în lotul II şi 
41% în cel de-al treilea (χ2 = 32,43; p < 0,0001). 

O situaţie asemănătoare s-a observat şi în ceea 
ce priveşte pacienţii cu afectare cardiovasculară, a 
căror proporţie a fost din ce în ce mai mare: 26,7% 
în lotul 1, 31,1% în lotul al doilea şi 47,9% în cel 
de-al treilea (χ2 = 16,9; p = 0,0002) şi cu cei cu 
afectare renală cronică: 9,2% în lotul 1, 19,7% 
în lotul II şi 26,6% în cel de-al treilea (χ2 = 14,6; 
p = 0,0007).

Proporţia de pacienţi cu diabet zaharat asociat 
sepsisului a avut o tendinţă la creştere în perioada 
studiată, fără ca diferenţele dintre cele trei loturi să 
fi e semnifi cative statistic: 12,2% în lotul 1, 13,6% în 
lotul II şi 19,1% în lotul III (χ2 = 3,13; p = 0,209).

Majoritatea pacienţilor studiaţi au fost trataţi cu 
antibiotice anterior internării în spitalul de Boli 
Infecţioase, proporţia acestora crescând semnifi ca-
tiv în ultimii ani: 50,4% în lotul I, 62,9% în lotul II şi 
79,2% în lotul al treilea (χ2 = 28,04; p < 0,0001).

Afectare pleuro-pulmonară în cadrul sepsisului 
stafi lococic a fost destul de frecventă printre pa-
cienţii studiaţi, fi ind evidenţiată la 43,1% dintre ei. 
S-a constatat că aceasta a fost semnifi cativ mai 
frecvent întâlnită la pacienţii cu vârste peste 65 de 
ani: 78,9% vs 32,9% (χ2 = 63,4, p < 0,0001).

Proporţia de tulpini stafi lococice meticilino-re-
zistente (MRSA) a fost de 25,2% la pacienţii lotului 
I, fi ind în creştere la cei din lotul al doilea – 40,1% 
şi cel de-al treilea – 47,4%, diferenţa fi ind semni-
fi cativă statistic (χ2 = 23,2; p < 0,0001).

Dacă la începutul intervalului marea majoritate 
a tulpinilor erau sensibile la gentamicină (rezistenţă 
6,5% în lotul I), proporţia acestora a scăzut progresiv 
(rezistenţă 44,6% în lotul al II-lea), pentru ca în 
ultimii ani (lotul al treilea) doar 38,5% dintre ele să 
îşi păstreze sensibilitatea la acest antibiotic 
(p<0,0001). 

Proporţia de tulpini rezistente la eritromicină era 
deja destul de mare în prima treime a intervalului 
(51% în lotul I) şi a crescut în lotul al doilea – 
64,3%, menţinându-se în al treilea interval (64,5% 
în lotul III).

O mare parte a tulpinilor izolate au fost rezistente 
la tetracicline: 48,9% în lotul I, tendinţa fi ind una 
uşor crescătoare pentru al doilea interval - 57,7% în 
lotul II şi staţionară pentru cel de-al treilea - 57%. 
O situaţie asemănătoare a fost constatată şi pentru 
rifampicină: rezistenţă a 29,3% tulpini din lotul I, 
33,3% în lotul II şi 32,6% în cel de-al treilea.

În primul lot, rezistenţa tulpinilor de S. aureus la 
cotrimoxazol a fost de 55,4%, observându-se o 
creştere în cel de-al doilea interval până la 67,2%, 
iar apoi o scădere semnifi cativă până la 9,63%. O 
astfel de evoluţie bifazică s-a observat şi în cazul 
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ciprofl oxacinei, faţă de care 5% din tulpini au fost 
rezistente în primul interval, procentul crescând la 
34,1% în cel de-al doilea şi apoi scăzând la 18,5% 
în cel de-al treilea.

Nu au fost detectate tulpini de S. aureus cu sen-
sibilitate scăzută la glicopeptide (vancomicină sau 
teicoplanină) sau la linezolid.

Letalitatea globală a sepsisului cu S. aureus în 
perioada studiată (1995-2010) a fost de 14%. 
Aceasta nu a variat în mod semnifi cativ (p = 0,56) 
în cele 3 loturi cronologice de pacienţi, fi ind în lotul 
I de 14,5%, în lotul al doilea de 11,4%, iar în lotul 
III de 15,6%.

Începând cu pacienţii cu vârsta de 25 de ani, s-a 
constatat o creştere a letalităţii bolii, de la 5,9% la 
26% pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani 
(p=0,0007). (Fig. 4)
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FIGURA 3. Evoluţia numărului anual de cazuri şi a deceselor prin sepsis cu S. aureus
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FIGURA 4. Letalitatea în funcţie de grupa de vârstă

Majoritatea deceselor (67,2%) au survenit după 
mai mult de 14 zile de spitalizare, dar s-au înregistrat 
şi decese rapide – 14,8% dintre pacienţi decedând 
în primele 24 ore, iar 18% între 24 şi 72 de ore de 
la internare.

TABELUL 2. Valorile scorului Apache II în funcţie de 
sursa şi evoluţia infecţiei

Sursa 
infecţiei Evoluţie

Valori scor Apache II
Nr. bolnavi

<20 20-29 >30

Comunitară
Recuperaţi 57 34 19 χ2 = 4,59;

p = 0,101Decedaţi 0 0 1

Asociată 
îngrijirilor 
medicale 

Recuperaţi 141 85 39 χ2 = 58,55;
p < 0,001Decedaţi 6 20 34

y = 0,9143x + 21,752
R2 = 0,165 y = 0,15x + 2,8667

R2 = 0,1034

grupa de vârstă
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După cum este ilustrat şi în tabelul II, valoarea 
scorului Apache II a avut o valoare prognostică 
redusă în aprecierea evoluţiei letale în infecţia 
sistemică comunitară cu S. aureus (p = 0,1), posibil 
şi datorită numărului redus de decese la această 
categorie de pacienţi. Cu toate acestea, la pacienţii 
cu infecţie asociată îngrijirilor medicale, un scor 
între 20-29 a fost asociat cu o letalitate semnifi cativ 
mai mare comparativ cu cei cu scor sub 20 (19% vs 
4,1%, p < 0,001); pacienţii cu scor APACHE II 
peste 30 au avut o letalitate de 46,6%.

DISCUŢII

Stafi lococul auriu poate cauza un spectru divers 
de infecţii, de la cele cutanate superfi ciale (impetigo, 
foliculite), la unele profunde (celulite, abcese), os-
teo mielită, pneumonii, endocardite, meningite sau 
infecţii sistemice.

S. aureus şi-a dovedit în ultimii ani o capacitate 
extraordinară de a se adapta şi de a supravieţui 
într-o varietate de condiţii de mediu şi de a dezvolta 
în scurt timp, rezistenţă faţă de majoritatea substan-
ţelor antibacteriene cunoscute.

Pe parcursul perioadei de 15 ani studiată nu s-a 
observat o schimbare în distribuţia grupelor de 
vârstă afectate de sepsisul cu S. aureus (p = 0,77), 
cel mai bine reprezentată în toate cele trei loturi 
fi ind cea a adultului 45-65 ani.

Mai multe studii recente au evidenţiat o creştere 
a frecvenţei sepsisului cu tulpini comunitare de S. 
aureus, în diverse regiuni geografi ce (2,3,4). Şi în 
studiul nostru s-a observat o creştere semnifi cativă 
a proporţiei de pacienţi cu infecţii cu origine co-
munitară: 16,4% în lotul I vs 34,7% în lotul III 
(p=0,0002). Acest fapt ar putea fi  explicat prin 
creşterea frecvenţei tulpinilor comunitare MRSA 
care, deşi au un profi l de rezistenţă la antibiotice 
mai favorabil comparativ cu tulpinile nosocomiale, 
pot pune uneori probleme terapeutice, în special în 
ambulatoriu sau prin achiziţia de noi factori genetici 
(leucocidina Panton-Valentine, proteina de supra-
faţă A (5)) ce sporesc virulenţa acestor tip de tulpini.

Cu toate că în multe cazuri infecţia sistemică 
sta fi lococică survine la persoane cu imunitate in-
tegră, în studiul nostru s-a observat creşterea pro-
gresivă a proporţiei de pacienţi cu diverse grade de 
imunodefi cienţă afectaţi de acest tip de infecţie 
54,2% vs 73,4%, p = 0,002). Creşterea frecvenţei 
fo losirii metodelor invazive de diagnostic sau tra ta-
ment, a utilizării unor dispozitive medicale sintetice 
(catetere, sonde etc.), a unei medicaţii active pe 
sistemul imun pot contribui la explicarea acestui 
fe nomen. Stafi lococul auriu este un patogen 

important la pacienţii cu boli hepatice avansate, 
putând fi  implicat în apariţia de peritonite bacteriene 
spontane sau infecţii sistemice severe (6). În studiul 
nostru s-a observat o creştere semnifi cativă a pa-
cienţilor cu boli hepatice cronice şi sepsis stafi -
lococic (p < 0,0001). De asemenea, s-a remarcat 
creş terea semnifi cativă a proporţiei persoanelor cu 
afecţiuni cardiovasculare sau renale afectate de 
sep sisul stafi lococic.

În ciuda numeroaselor studii şi apeluri referitoare 
la o utilizare prudentă şi ţintită a antibioticelor, în 
special în ambulatoriu, majoritatea pacienţilor in-
cluşi în studiu au fost pretrataţi în momentul in-
ternării, procentul acestora crescând semnifi cativ în 
ultimii ani (50,4 vs 79,2%, p < 0,0001).

Diseminarea pulmonară a infecţiei în cadrul 
sepsisului stafi lococic este relativ frecventă, mai 
ales la persoanele de peste 75 de ani (7), fapt con-
fi rmat şi de studiul nostru, în care pneumonia a fost 
semnifi cativ mai frecventă la bolnavii de peste 65 
de ani (p < 0,0001).

Există numeroase studii care atestă creşterea nu-
mărului şi proporţiei infecţiilor cu MRSA, atât în 
SUA, cât şi în Europa, în ultimul deceniu (8,9,10). 
Începând cu anul 2008, atât sistemul european de 
supraveghere al rezistenţei bacteriene (EARSS), 
cât şi alţi cercetători au evidenţiat pentru prima dată 
un trend descrescător al meticilino-rezistenţei în 
unele zone (1,11). În lotul nostru, proporţia de 
tulpini MRSA a crescut semnifi cativ între prima şi 
a doua treime a intervalului (25,2% lotul I, 40,1% 
lotul al II-lea), având o creştere mai puţin specta-
culoasă în ultimii 5 ani (47,4%).

Scăderea spectaculoasă a sensibilităţii S. aureus 
la gentamicină (93,5% în lotul I vs 38,5% în lotul al 
II-lea) se corelează cu folosirea intensă a acestui 
antibiotic în această perioadă şi cu rezultatele stu-
diilor lui Falup-Pecurariu (12), care pentru perioada 
2003-2007, în populaţia pediatrică, găseşte sensibi-
litatea la gentamicină de 90,5% şi a lui Dorneanu 
(13) care a descris rate crescute de rezistenţă 
(48,5%) între 2008-2009. 

Frecvenţa mare a tulpinilor rezistente la eritro-
micină şi tendinţa de creştere a acesteia (51% vs 
64,3% vs 64,5%) face ca acest antibiotic să nu poată 
fi  folosit cu succes în terapia empirică a infecţiilor 
stafi lococice; rezultate asemănătoare au fost găsite 
şi de Adaleti, în Turcia (14).

Profi lul de rezistenţă nu s-a modifi cat semnifi cativ 
în intervalul de 15 ani studiat faţă de tetraciclină şi 
rifampicină, menţinându-se în jurul valorii de 50%, 
respectiv 30%, posibil şi datorită folosirii relativ 
reduse ale acestora în practica curentă.
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O evoluţie bifazică a profi lului de rezistenţă a S. 
aureus s-a constatat faţă de cotrimoxazol, faţă de 
care doar 9,63% din tulpini au fost rezistente în 
ultimii 5 ani şi faţă de ciprofl oxacină, la care doar 
18,5% dintre tulpini au fost rezistente între 2006-
2010.

Diferite studii recente ale sepsisului stafi lococic 
situează letalitatea acestui tip de infecţie la 19,1% 
(15), 24% (16), 20-26% (17), astfel încât cifra ob-
ţinută de noi –14% este una încurajatoare. Letalita-
tea nu s-a modifi cat semnifi cativ în cele 3 intervale 
studiate, fapt ce poate fi  pus pe seama implicării 
unor tulpini cu o rezistenţă şi o patogenitate din ce 
în ce mai ridicată şi a unei populaţii ţintă cu un grad 
de afectare imună în condiţiile îmbunătăţirii şi di-
versifi cării mijloacelor terapeutice disponibile.

Letalitatea a crescut progresiv odată cu creşterea 
grupei de vârstă a pacienţilor, fi ind maximă la cei 
de peste 65 de ani – 26%, fapt atestat şi de alte 
studii (16, 17).

Utilitatea scorului APACHE II nu a putut fi  
probată în cadrul pacienţilor cu infecţie comunitară 
(p = 0,1) având în vedre că în acest grup nu s-a 
înregistrat decât un deces, dar o valoare de peste 20 
a fost corelată în mod semnifi cativ (p < 0,001) cu o 
rată crescută de deces în grupul infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale. 

CONCLUZII

Ca urmare a studiului a 436 de pacienţi cu sepsis 
cu S. aureus diagnosticaţi în Spitalul Clinic de Boli 
infecţioase între ianuarie 1996 şi decembrie 2010, 
am constatat:

o creştere semnifi cativă a proporţiei infec-• 
ţiilor sistemice cu tulpini comunitare; 
o creştere a frecvenţei implicării pacienţilor • 
cu diverse grade de imunodepresie, în special 
cu boli hepatice, cardio-vasculare şi renale;
o creştere progresivă în cele trei perioade de • 
studiu a implicării tulpinilor MRSA; scăderea 
treptată a sensibilităţii S. aureus în cazul 
genta mi cinei, eritromicinei; menţinerea cons-
tantă a sensi bilităţii faţă de rifampicină, 
tetraciclină; restaurarea acesteia pentru trime-
toprim-sulfametoxazol şi par ţial faţă de ci-
pro fl oxacină.

Letalitatea globală a fost de 14%, fi ind semni-
fi cativ mai mare la pacienţii de peste 65 de ani; 
scorul APACHE II s-a corelat cu evoluţia nefa-
vorabilă a infecţiei asociată îngrijirilor medicale, o 
valoare de peste 30 fi ind asociată cu o letalitate de 
46,6%.
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