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REZUMAT
Obiective: precizarea etiologiei bacteriene a infecţiilor respiratorii cronice la bolnavii cu bronşiectazii (fără 
fi broza chistică) cu exacerbări respiratorii recurente şi a efectelor administrării de azitromicină intermitent, 
timp de 6 luni, la acest tip de bolnavi.
Material şi metodă: studiu prospectiv a 35 de bolnavi cu bronşiectazii internaţi în Serviciul de Pneumologie al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr V. Babeş” în perioada octombrie 2007 – martie 2009, care 
au avut cel puţin 2 internări pentru exacerbări infecţioase respiratorii în ultimul an. S-au efectuat examene 
clinice, chestionarul St. George de calitate a vieţii, spirometrii, examene bacteriologice din spută sau din 
aspiratul bronşic, tomografi e computerizată pulmonară, tuturor bolnavilor. S-a administrat azitromicina 500 
mg de 3 ori pe intermitent timp de 6 luni.
Rezultate: Etiologia bacteriană a fost confi rmată la 67,58% dintre bolnavi, cu Pseudomonas aeruginosa 
prezent la 51% dintre aceştia; rezultatele bacteriologice ale examenelor de spută s-au corelat cu cele din 
aspiratul bronşic. Azitromicina administrată intermitent timp de 6 luni a dus la creşterea calităţii vieţii bolnavilor 
şi la scăderea ratei internărilor în această perioadă.
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ABSTRACT
Objectives: We aimed to specify the bacterial etiology of chronic respiratory infections in patients with 
bronchiectasis (non cystic fi brosis) and recurrent infectious exacerbations and the effects of 6 months 
treatment with azithromycin. administered 3 times per week.
Material and method: Prospective study of 35 patients admitted to the Pulmonary Diseases Ward of the 
Clinical Hospital of Infectious and Tropical Diseases „Dr V. Babes” between september 2007 – march 2010, 
who had at least 2 hospital admissions for exacerbations in the last year. All the patients had clinical 
examinations, St. George Respiratory Questionnaires of the quality of life, spirometry, bacteriological 
examinations of sputum and bronchial aspirate, pulmonary tomography. We administered azithromycin 500 
mg 3 times/week for 6 months.
Results: In 67, 58% of the patients we confi rmed the bacterial etiology of the chronic respiratory infection, 
Pseudomonas aeruginosa was present in 51%; the bacteriological results of the sputum correlated well with 
those from the bronchial aspirates. Azithromycin administered intermittently for 6 months augmented the 
quality of life of the patients and lowered the number of admittances during this period.
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IMPORTANŢA PROBLEMEI

Infecţiile respiratorii joacă un rol central atât în 
patogenia cât şi în exacerbările bronhopneumopatiei 
obstructive cronice (BPOC) şi al bronşiectaziilor. 
Exacerbările la bolnavii bronhoobstructivi duc la 
scăderea calităţii vieţii, creşterea ratei internărilor 
anuale, creşterea consumului general al serviciilor 
medicale. Tratamentul şi prevenţia exacerbărilor in-
fecţioase reprezintă în consecinţă o prioritate glo-
bală.

BPOC are o largă răspândire, iar în 2020 se esti-
mează că va reprezenta a 3-a cauză de deces în 
populaţia generală. Incidenţa bronşiectaziilor nu 
este precizată, dar prevalenţa este mare în ţările cu 
venituri mici şi constituie o cauză importantă de 
morbiditate şi mortalitate. (2) Incidenţa astmului 
bronşic variază între 3-30% (3) în ţările defavorizate, 
după alţi autori afectează 5% din populaţia ge-
nerală. 

În mod normal căile respiratorii inferioare sunt 
sterile. În BPOC stabil însă se evidenţiază chiar şi 
în afara exacerbărilor fl oră microbiană la 20-50% 
(1) din pacienţi atât în spută cât şi în lichidul de 
lavaj bronşioloalveolar sau biopsie, iar procentul 
creşte cu cât se agravează obstrucţia bronşică. În 
timpul exacerbărilor numărul de bacterii este mai 
mare în căile aeriene inferioare. Acest număr crescut 
de germeni reprezintă fi e cauza exacerbărilor fi e se 
datorează achiziţiei unei noi tulpini din acelaşi 
germene. (5)

Prezenţa continuă a germenilor, prin alterarea 
clearance-ului mucociliar, întreţine un cerc vicios 
prin care, pe fondul unor alterări ale mecanismelor 
de apărare ale gazdei apar antigene bacteriene care 
generează fenomene infl amatorii şi alterarea epi-
teliului căilor aeriene. În exacerbări apare un răs-
puns infl amator cu creşterea activităţii proteolitice, 
alterarea echilibrului proteaze – antiproteaze şi 
progresia BPOC (1).

În bronşiectazii, dilatarea bronşiilor şi alterarea 
clearance-ului mucociliar permit colonizarea 
bacteriană. În infecţiile acute cu germeni patogeni 
apare un răspuns infl amator mediat de citokine şi 
enzime care duce la degradarea în continuare a 
peretelui bronşic. Infecţiile recurente întreţin acest 
ciclu vicios (6). Bronşiectaziile pot fi  idiopatice sau 
secundare (în special postinfecţioase), cu un sin-
drom bronhoobstructiv discret sau sever, pot com-
plica formele avansate de BPOC la 50-90% din 
cazuri sau pot fi  asociate formelor severe cronice de 
astm bronşic.

În infecţiile respiratorii cronice în ultimii ani se 
foloseşte ca tratament imunomodulator, în special 

în fi broza chistică (CF), azitromicina (AZM) care 
intervine atât în modularea relaţiei gazdă – pato-
gen cât şi în modularea sistemului citokinelor. 
(7) AZM are efecte bactericide directe prin inhibiţia 
sintezei de proteine bacteriene la germenii Gram po-
zitivi. La germenii Gram negativi AZM antago-
nizează virulenţa bacteriană în absenţa unui efect 
direct antibacterian. AZM inhibă factorii de viru-
lenţă ai Pseudomonas aeruginosa (Ps aer), inhibă 
mecansmele de quorum sensing ale Ps aer cu 
inhibarea formarii biofi lmului şi producţia factorilor 
de virulenţă. De asemenea reduce formarea biofi l-
mului de către Haemophilus infl uenzae (Starner 
TD, 2008, citat de Idris).

Pe de altă parte, din punct de vedere imunologic, 
AZM inhibă recrutarea polimorfonuclearelor (PMN), 
chemotactismul PMN prin reducerea sintezei şi 
secreţiei de TNF-α şi IL-8. Reducerea sintezei şi 
eliberării de factori proinfl amatori, ca răspuns la 
tratamentul prelungit cu AZM, inhibă atât eliberarea 
de factori chemoatractanţi, IL-8 cât şi răspunsul la 
chemoatractanţi având ca expresie fi nală reducerea 
neutrofi liei din căile aeriene.

Studiul nostru are drept scop evidenţierea etio-
logiei bacteriene a infecţiilor respiratorii cronice şi 
rezultatul tratamentului prelungit cu AZM la aceşti 
bolnavi.

MATERIAL ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu prospectiv al unor bolnavi 
bronhoobstructivi cu cel puţin 2 internări/an pentru 
exacerbări supurative respiratorii, analizaţi în 
perioada octombrie 2007 – martie 2009 în Secţia de 
Pneumologie II a Spitalului Clinic de Boli Infec-
ţioase şi Tropicale „Dr.V. Babeş”.

Au intrat în studiu 35 de bolnavi cu bronşiectazii, 
cu vârstă medie de 61,6 de ani, 20 de bărbaţi şi 15 
femei. Bronşiectaziile sunt consecinţa infl amaţiei şi 
distrugerii componentelor structurale ale peretelui 
bronşic, infecţia fi ind cauza obişnuită a infl amaţiei 
pentru 29 dintre bolnavii incluşi în lot. Cele mai 
multe dintre bronşiectazii au fost posttuberculoase 
(17 cazuri) iar 12 s-au datorat altor microorganisme 
cu potenţial necrozant. Obstrucţia bronşică a fost la 
originea bronşiectaziilor pentru 3 bolnavi astmatici, 
un bolnav cu BOOP, unul cu displazie bronho-
pulmonară şi altul cu dischinezie traheo-bronşică.

S-au efectuat: examene clinice, chestionar de 
calitatea vieţii (Chestionarul St. George de calitate 
a vieţii al bolnavilor respiratori – St. George 
Respiratory Questionnaire, SGRQ), examene bacte-
riologice ale sputei şi ale aspiratului bronşic şi exa-
mene spirometrice în dinamică. Bolnavii au primit 
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AZM 500 mg la 2 zile timp de 6 luni. În primele 5 
zile ale tratamentului au primit AZM zilnic 500mg/
zi.

Studiul a fost aprobat de Comisia de Etica a 
Spitalului „Dr. V. Babeş”.

REZULTATE

Bronhoscopie
Din cei 35 de bolnavi doar 20 au efectuat bron-

hoscopii (8 bolnavi au avut contraindicaţii şi 7 au 
refuzat) cu recoltarea de probe bacteriologice prin 
aspirat, brosaj, lavaj. Examenul bronhoscopic a 
evidenţiat edem bronşic la 18 din 20 de bolnavi şi 
la 4 diverticuloză bronşică. La un bolnav traheea 
prezintă lumen triunghiular cu diametru transvers 
mărit iar în expir pereţii se ating. La cei 8 bolnavi la 
care s-au efectuat bronhoscopii de control nu s-au 
înregistrat modifi cări macroscopice intrabronşice.

Pentru 15 dintre bolnavii bronhoscopizaţi secre-
ţiile bronşice au fost mucopurulente, pentru 10 
aderente de peretele bronşic şi pentru 5 secreţiile 
bronşice au fost mucoase.

Examenul citologic al aspiratului bronşic a 
evidenţiat polimorfonucleare.

Bacteriologie
Toate examenele de spută analizate bacteriologic 

au respectat criteriile de patogenitate privind 
rezultatele coloraţiei Gram: sub 10 celule epiteliale/
câmp şi peste 25 de PMN/câmp.

Toţi cei 35 de bolnavi au efectuat examene 
bacteriologice din sputa expectorată spontan, iniţial 
şi după 6 luni de tratament cu AZM. Examenele 
bacteriologice au evidenţiat fl oră patogenă la 24 
bolnavi (68,57%).

A existat o concordanţă între rezultatele exa-
minării bacteriologice pentru aspiratele bronşice şi 
sputa expectorată spontan după cum urmează: la 11 
bolnavi s-a evidenţiat fl oră patogenă atât în spută 
cât şi în aspirat iar fl ora fără semnifi caţie patogenă 
a fost evidenţiată atât în aspirat cât şi în spută la 7 
bolnavi. Doar la 2 bolnavi s-a evidenţiat în aspirat 
fl oră patogenă în plus faţă de examenul de spută (la 
un bolnav s-a evidenţiat E. coli, iar la un altul Ps 
aer).

Dintre cei 15 bolnavi care nu au efectuat bron-
hoscopii la 9 s-a evidenţiat fl oră patogenă în sputa 
expectorată spontan.

Dupa 6 luni de tratament cu AZM s-au efectuat 
doar 8 bronhoscopii de control. Ps aer s-a regăsit la 
4/5 bolnavi, iar un bolnav cu fl oră polimicrobiană 
şi un altul cu Proteus, după 6 luni, la momentul 

examinării, au prezentat fl oră fără semnifi caţie 
patogenă.

La un bolnav dupa 6 luni de tratament s-a 
evidenţiat Routella ornitolitica, iar la un altul pe 
lângă Ps aer s-a evidentiat şi Str. pneumoniae rezis-
tent la Penicilină în spută. Tulpina de H. infl uenzae 
din spută a fost rezistentă la Claritromicină, bol-
navul respectiv a efectuat mai multe cure de AZM 
în ultimii 4 ani. Bolnavul cu fl oră polimicrobiană la 
T0 a prezentat fl oră fără semnifi caţie patogenă după 
6 luni de AZM.

Tabelul 1. Rezultate examenelor bacteriologice ale 
sputei la momentul iniţial (T0) şi după 6 luni de 
tratament (T6). Obs: doar 21de bolnavi au completat 6 
luni de tratament cu AZM

Total
35 bolnavi

T0
21 

bolnavi

T6
21 

bolnavi

Pseudomonas 
aeruginosa 18/35 (51, 42%) 12 13

Proteus mirabilis 1/35 (2, 86%) 1
E. coli 1/35 (34, 29%) 1
Haemophilus infl uenzae 1/35 (2, 86%) 1

Acinetobacter, Klebsiella 
pneumoniae 1/35 (2, 86%) 1

Routella ornitolitica 1/35 (2, 86%) 1

Streptococcus 
pneumonia 1/35 (2, 86%) 1 2

Flora fara semnifi catie 
paogena 12/35 (34, 29%) 4 5

Tabelul 2. Chimiorezistenţa înregistrată la 42 tulpini de 
Pseudomonas aeruginosa

Amino-
glicozide Cefalosporine Peniciline Quinolone Carba-

penemi

Gentamicina 
11,90%

Ceftazidim 
11,9%

Ticarcilina 
9,52%

Cipro-
fl oxacina 
19,04%

Imipe-
nem 
7,14%

Netilmicina 
28,57%

Cefepim 
11,9%

Piper-
acilina-
Tazobactam 
9,52%

Tobramicina 
7,14%

Cefoprazona 
9,52%

Funcţie respiratorie
Valoarea medie a VEMS-ului a fost de 62,5% 

din prezis. Cei 35 de bolnavi au avut următoarele 
aspecte spiro grafi ce: 7 dintre ei au prezentat sindroa-
me bron hoobstructive distale cu hiperreactivitate 
bron şică, 13 au avut o valoare a VEMS-ului între 50-
80% din prezis iar 15 s-au încadrat în stadiile sever 
şi foarte sever conform clasifi cării spirometrice a 
BPOC, cu o reducere a VEMS sub 50%. Dintre aceş-
tia din urmă, 10 prezentau în momentul examinării 
insufi cienţă respiratorie. 
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Evoluţie
Creşterea calităţii vieţii, reducerea ratei inter-

nărilor şi a duratei de spitalizare au fost scopurile 
tra tamentului prelungit cu AZM. În acest sens, 
numărul mediu de zile de spitalizare în anul pre-
mergătr studiului (38,2 zile) s-a redus la 7 zile pe 
perioada tratamentului cu AZM. 

Scorul SGRQ pe domenii a relevat deasemeni o 
ameliorare semnifi cativă (> 4 puncte) a domeniilor 
simptome, activitate şi total, şi o uşoară ameliorare 
a domeniului impact.

Tabelul 3. Variaţia scorurilor SGRQ înregistrate la 
domeniile chestionarului St. George la începutul (T0) şi 
sfârşitul tratamentului cu AZM (T6)

Simptome Activitate Impact Total
T0 74,97 66,52 53,68 61,17
T6 66,14 56,78 50,08 53,78

Dintre cei 35 de bolnavi monitorizaţi, doar 21 au 
completat 6 luni de tratament cu AZM iar unul a 
decedat din alt motiv decât infecţia respiratorie.

DISCUŢII

Studiul pe 35 de bolnavi relevă (1) o prepon derenţă 
a Ps aer în etiologia infecţiilor bacteriene cronice la 
bolnavii bronhoobstructivi; (2) corelarea rezultatelor 
dintre examenele de spută şi aspiratul bronşic; (3) 
efectul pozitiv al AZM administrate intermitent timp 
de 6 luni asupra calităţii vietii şi reducerii spitalizărilor 
pentru exacerbări pe perioada studiului.

Standardul de aur pentru precizarea etiologiei 
infecţioase este aspiratul bronşic cu brosa protejată. 
Din motive obiective prelevatele noastre au fost 
doar aspirate bronşice simple.

Gradul de confi rmare mare al etiologiei bac-
teriene a infecţiei respiratorii şi gradul de con-
cordanţă ridicat între aspiratul bronşic şi examenul 
de spută au fost demonstrate şi de alţi autori (7).

Izolarea de germeni în spută la bolnavii cu 
bronşiectazii variază între 53-67% la copii, iar la 
adulţi între 88-100% (10).

La bolnavii cu BPOC bacteriile pot fi  izolate în 
exacerbări la 60% dintre bolnavi, iar virusurile la 
23-60% dintre bolnavi, asocierea virusuri – bacterii 
putând fi  demonstrată la 25% dintre bolnavi. Achi-
ziţia unor noi tulpini este asociată cu exacerbări 
după unii autori (3).

La bolnavii cu BPOC, Sethi1 prezintă următoarele 
date sintetizate din literatura în 2008 cu privire la 
etiologia bacteriană a exacerbărilor infecţioase sau/
şi a infecţiilor cronice:

Tabelul 4. Rolul bacteriilor patogene în exacerbările din 
BPOC

Germene Rol in exacerbări Rol în boala 
stabilă

Haemophilus
infl uenzae

20-30% din exacerbări Rol major

Streptococcus 
pneumoniae

10-15% din exacerbări Rol minor

Moraxella 
catharrhalis

10-15% din exacerbari Rol minor

Pseudomonas 
aeruginosa

5-10% din exacerbări, 
preponderent în boala 
avansată

Important 
în formele 
avansate de 
boală

Enterobacteriacee Izolate în formele 
avansate de boală, 
semnifi caţie patogenă 
incomplet clarifi cată

nedefi nită

Haemophilus 
parainfl uenzae

Izolat frecvent, cauza 
puţin probabilă

improbabil

Staphylococcus 
aureus

Izolat rar, cauză puţin 
probabilă

improbabil

În acest studiu etiologia bacteriană a fost con-
fi rmată la 68,57% dintre bolnavi.

Studiul nostru relevă o incidenţă mult mai mare 
a infecţiei cronice cu Ps aer (51,3%), datele putând 
fi  infl uenţate şi de faptul că în spital s-au mai efec-
tuat astfel de studii cu AZM, ceea ce a determinat 
orientarea preferenţială a bolnavilor către serviciul 
nostru, bolnavi care au acceptat să participe la 
studiu.

Wilson (13) şi alţii au demonstrat că după colo-
nizarea cu Ps aer a bronşiilor, rata exacerbărilor în 
BPOC este mai mare, apare declinul funcţional ac-
ce lerat al funcţiei respiratorii şi scade calitatea 
vieţii.

În bronşiectazii, în afara exacerbărilor, Angrill 
(8) evidenţiază Haemophilus infl uenzae la 55% din 
cazuri şi specii de Pseudomonas la 26%, cu o 
rezistenţă la antibiotice de 30%.

De asemenea, în bronşiectaziile netratate sau co-
lonizate apare o degradare accelerată a calităţii vie-
ţii, rata exacerbărilor/an fi ind cel mai important 
factor determinant al calităţii vieţii la aceşti bolnavi. 
(13)

În literatură, creşterea calităţii vieţii a fost rele-
vată de toţi cei care au utilizat AZM la bolnavi cu 
fi broză chistică (CF) sau cu bronşiectazii non-fi -
broză chistică [Salman (15), Wolter (16)] iar la co-
pii şi adulţii tineri este semnalată creşterea VEMS. 
Durata scăzută a spitalizărilor pentru exacerbări şi 
scăderea necesarului de tratamente iv au fost de 
asemenea semnalate (17).

La administrarea AZM de 2 ori pe săptămână 
timp de 6 luni cu întreruperea acesteia alte 6 luni la 
bolnavi non-CF deşi s-au menţinut valorile VEMS, 
a scăzut numărul de exacerbări (19). În cadrul 
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acestui proiect de cercetare, la Congresul Naţional 
de Pneumologie din 2008, s-a prezentat şi experienţa 
noastră privind efectele utilizării prelungite în cure 
repetate de 6 luni timp de 4 ani a AZM la 9 bolnavi. 
Se constată ameliorarea netă a calităţii vieţii pe 
parcursul tratamentului şi 3 luni de la întreruperea 
acestuia, precum şi împiedicarea declinului funcţiei 
respiratorii şi reducerea numărului de exacerbări 
(14,20).

Utilizarea continuă de AZM la 154 bolnavi cu CF 
timp de 4 ani de 3 ori pe săptămână (21) a dus la 
emergenţa de tulpini de Haemophilus rezistent la 
claritromicină de la 3,7 la 37,5% şi de Staph. aureus 
cu o rezistenţă la eritromicină de la 6,9 la 53%. Pe 
parcursul studiului nostru noi nu am inregistrat decât 
exacerbări tranzitorii şi cu alţi germeni decât Ps aer.

Studiul nostru ne-a permis să tragem următoarele 
concluzii: (1) etiologia bacteriană a infecţiilor res-

piratorii a fost confi rmata la 68,57% dintre bolnavi, 
Ps aer fi ind în 51% factorul etiologic al infecţiilor 
bacteriene cronice la bolnavii bronhoobstructivi; 
(2) rezultatele examenelor bacteriologice din sputa 
expectorată spontan şi din aspiratele bronşice obţi-
nute prin fi brobronhoscopie au fost concordante; 
(3) AZM administrată intermitent timp de 6 luni a 
avut un efect pozitiv asupra calităţii vieţii şi redu-
cerii spitalizărilor pentru exacerbări pe perioada 
studiului.

Studiu efectuat în cadrul proiectului de cercetare 
„Spectrul etiologic al infecţiilor respiratorii 

cronice la bolnavii bronhoobstructivi“ fi nanţat de: 
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETARII ŞI 
INOVĂRII, Programul PARTENERIATE ÎN 

DOMENIILE PRIORITARE, desfăşurat între 
2007-2010.
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