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REZUMAT
Acinetobacter baumannii este o bacterie ce determină frecvent infecţii nosocomiale, cel mai comun situs de 
infecţie şi colonizare fiind tractul respirator inferior. Deşi este prezent mai frecvent la pacienţii imunocompromişi, 
mecanismul de apărare împotriva infecţiei cu Acinetobacter baumanii rămâne incomplet elucidat. Printre 
factorii de virulenţă implicaţi în infecţia cu Acinetobacter baumanii se numără producţia şi eliberarea de exo-
polizaharide, capacitatea de a forma biofilm la nivelul ţesuturilor inducând rezistenţă serică. Înţelegerea 
mecanismelor de virulenţă este importantă pentru iniţierea precoce a tratamentului. 
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ABSTRACT
Acinetobacter baumannii is a bacterium that is commonly causes of nosocomial infections, the most common 
site of infection and colonization is the lower respiratory tract. Although it is present more often in immuno-
compromised patients, the defense mechanism against infection with Acinetobacter baumanii remains in-
complete elucidated. Among the virulence factors involved in infection with Acinetobacter baumanii are pro-
duction and release of exopolysaccharide, and ability to biofilm formation in tissues. Understanding of 
virulence mechanisms is important for early initiation of treatment.
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Acinetobacter baumanii este o bacterie ubicu-
itară ce determină colonizare la peste 40% din-
tre adulţii sănătoși, cu frecvenţă mai mare prin-
tre pacienţi și cei care lucrează în domeniul 
sanitar. Acinetobacter baumanii reprezintă unul 
dintre principalii agenţi patogeni care determi-
nă infecţii nosocomiale. Au fost izolate din toate 
situsurile de cultură, dar cel mai comun situs de 
infecţie și colonizare rămâne totuși tractul res-
pirator inferior. Acest bacil nu acţionează întot-
deauna ca agent patogen, fiind distribuit univer-
sal în terapie intensivă și având o capacitate 
mare de colonizare. Pneumonia cu Acinetobac-
ter baumanii apare la o anumită populaţie de 

risc, de obicei la pacientul din terapie intensivă, 
la pacientul imunocompromis și este caracteri-
zată printr-o mortalitate ridicată, asociată cu in-
fecţia cu Acinetobacter baumanii în terapie in-
tensivă se ridică până la 40% (Fig. 1).

Acinetobacter baumanii este o bacterie non-
fermentativă, nonmotilă, aerobică, gram-negati-
vă. Tulpinile de Acinetobacter sunt oxidazo-ne-
gative, ceea ce este important în diferenţierea 
lor de alte forme de organisme gram negative, 
cum ar fi Pseudomonas sau Moraxella. Genul Aci-
netobacter conţine aproximativ 32 de specii ta-
xonomic distincte, din care majoritatea se găsesc 
în mediul înconjurător și nu sunt asociate cu in-
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fecţia la om. Diferenţierea speciilor bazată pe fe-
notipare este dificilă, de aceea laboratoarele de 
microbiologie împart genul, de obicei, într-un „com-
plex“ cu Acinetobacter baumannii – Acinetobac-

ter calcoaceticus (complex ABC, specie genomică 
1-3, 13). Acinetobacter baumanii specia genomică 
2 este cea cu cea mai mare importanţă clinică, fiind 
cel mai frecvent izolată în mediu spitalicesc (Fig. 2).

FIGURA 1. A. Cultură cu Acinetobacter baumannii

FIGURA 1. B. Fagocitoză Acinetobacter baumannii de către macrofagele alveolare
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Majoritatea infecţiilor clinic manifeste apar la 
gazdele imunocompromise, unde factorii de 
virulenţă permit ușor colonizarea și infecţia. 
Printre acești factori: producţia și eliberarea de 
exopolizaharide, lipopolizaharide ale Acineto-
bacter baumanii care pot contribui la patogeni-
tate prin proprităţiile sale mitogenice și abilita-
tea de a induce sinteza de TNFα. În plus faţă de 
acești factori de virulenţă, Acinetobacter bauma-
nii poate forma un biofilm și induce rezistenţă 
serică, sinteza de biofilm variind printre subti-
puri. 

Dezvoltarea rezistenţei la antibiotice a Acine-
tobacter baumanii și existenţa de Acinetobacter 
baumanii multirezistent sunt legate de mecanis-

me cum ar fi: mutaţii în targetul antibioticului 
(binding proteins, topoisomerases and DNA gy-
rase), inactivarea enzimelor antibioticelor (β-lac -
tamases, carbapenemases și aminoglycoside-
modifying agents), up-reglarea pompelor de 
eflux (eliminarea antiobioticelor βlactam din 
spaţiul periplasmatic) și reducerea accesului la 
bacteria ţintă (modificare porine și proteine 
membranare) (Fig. 3).

Colonizarea și infecţia cu Acinetobacter bau-
manii la nivel pulmonar începe prin aderenţa de 
celulele gazdă și pot fi urmate de formarea de 
biofilm, care depinde de existenţa pililor la nive-
lul membranei bacteriei. Formarea de biofilm de 
către Acinetobacter baumanii pe suprafeţe abio-

FIGURA 2. Genomul Acinetobacter baumannii
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tice depinde de CsuA/BABCDE chaperone-usher 
pili, dar acești pili nu sunt implicaţi în inducţia 
producerii de cytokine proinflamatorii și nu in-
duc răspuns inflamator în celulele epiteliale 
bronșice în timp ce interacţionează cu acest pa-
togen. 

AbOmpA, o proteină majoră a membranei ex-
terne a Acinetobacter baumanii, este în schimb 
foarte imunogenă. Prezenţa unei concentraţii ri-
dicate de AbOmpA se presupune că induce apo-
ptoza celulelor dendritice și epiteliale, ceea ce 
determină distrugerea mucoasei și permite ac-
cesul bacteriei la ţesuturile profunde. În concen-
traţii scăzute AbOmpA stimulează expresia de 
CD80, CD86, CD40, CD54, MHC class I și MHC 
class II și producerea de IL1. AbOmpA determi-
nă celulele epiteliale să devină mai responsive la 
diverși liganzi prin creșterea suprafeţei de ex-
presie a TLR2 și creșterea nivelului de NO, ceea 
ce joacă un rol important în mecanismul pulmo-
nar de apărare al gazdei. 

S-a arătat că există tulpini de Acinetobacter 
baumanii care sunt capabile să reziste acţiunii 

serului pulmonar normal, producând astfel in-
fecţia. Lipopolizaharidele membranare ale Aci-
netobacter baumanii pot fi parţial responsabile 
pentru această rezistenţă. Tulpinile seric-rezis-
tente de Acinetobacter baumanii acţionează pe 
căile proteinei C3 a complementului sau inhibă 
convertaza, ceea ce clivează C3 și activează cas-
cada prin legarea de C3b. Lipopolizaharidele 
sunt, de asemenea, implicate în patogeneeza sep-
sisului prin inducerea de sintezei de citokine 
pro-inflamatorii prin legarea de CD14 și de com-
plexul TLR4/MD-2. 

Din punct de vedere al răspunsului imun la 
infecţia pulmonară, s-a arătat că infecţia intra-
nazală cu Acinetobacter baumanii la șoareci poa-
te induce producţia locală de TNF-α, IL-1, IL-6, 
MCP-1, MIP-2, la 4 și 24 h postinfecţie. Extinde-
rea Acinetobacter baumanii în plămân și splină, 
notificată 24 de ore postinfecţie, ca și nivelul de 
cytokine din BAL și ser au fost comparabile cu 
acelea din ţesut. Marea susceptibilitate după in-
fecţia cu Acinetobacter baumanii a fost asociată 
cu reducerea locală a citokinelor/chemokinelor 

Mecanismele de rezistenţă Mecanism geneti c Anti bioti ce afectate
A. Inacti vare enzime anti bioti ce 
(hidrolizine)
Amp C Beta-lactamaze 

[Aceti nobacter-derived 
cefalosporinaze (ADCs)]

Inserţie cromozomial mediată a secvenţei 
ISAba1 și IS1135 ; crește producţia de beta-
lactamaze

Cefalosporine cu spectru exti ns (incluzând 
generaţia a 3-a și grupul cefamicinei); 
cefepimele și carbapenemii nu sunt afectaţi

Enzime Ambler class D OXA-type Mediat cromozomial și plasmide Carbapenemi
Metalo b-lactamaze Ambler clasa B 

(MBLs), de exemplu VIM and IMP
Elemente geneti ce mobile Carbapenemi

Ambler clasa A ESBLs (TEM, SHV) Plasmide, elemente cromozomiale sau 
geneti ce mobile 

Toate cefalosporinele (incluzând generaţia a 
3-a), cu excepţia grupului cefamicinei

B. Reduce accesul la ţinta bacteriană Mutaţii puncti forme Carbapenemi
Alterare canale porine și alte 

proteine membranare
C. Mutaţii care modifi că ţinta sau 
funcţia celulară
Mutaţii DNA topoisomerază Mutaţii puncti forme la nivelul enzimelor 

gyrA și  parC topoisomeraze bacteriene
Quinolone

Enzime ce modifi că aminoglicozide Plasmide, transpozomi Aminoglicozide
Producţie de pompe de efl ux Mutaţii puncti forme Tigeciclină, aminoglicozide, quinolone, 

tetracicline
Modifi carea lipozaharidelor 

membranei celulare
Mutaţii puncti forme Colisti n

Symposium on infecti ous agents in a multi drug resistant globe 
Year: 2010 | Volume: 2 | Issue: 3 | Page: 291-304

Multi drug resistant Acinetobacter Vikas Manchanda, Sinha Sanchaita, NP Singh

FIGURA 3. Mecanismele de rezistenţă ale Acinetobacter baumannii
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(IL-11, MIP-2 și TNF-α) și întârzierea semnifica-
tivă și reducerea influxului precoce de neutrofile 
la nivel pulmonar. Administrarea intranazală de 
chemokine MIP2 inductoare de neutrofile a 
crescut influxul de neutrofile pulmonar și a re-
staurat parţial rezistenţa gazdei la Acinetobacter 
baumanii. Depleţia de neutrofile scade semnifi-
cativ nivelurile de citokine, sugerând faptul că 
neutrofilele joacă un rol crucial în răspunsul 
proinflamator legat de citokine al plămânului. 
Recrutarea unui număr mare de neutrofile și 
răspunsul inflamator neutrofilic în căile aeriene 
principale și în parenchimul pulmonar la șoare-
cii infectaţi s-a corelat bine cu eradicarea Acine-
tobacter baumanii din splină și plămân. De aceea 
recrutarea precoce a unui număr mare de neu-
trofile în plămân pare să fie critică pentru iniţia-
lizarea unui răspuns eficient al gazdei contra in-
fecţiei respiratorii cu Acinetobacter baumanii.

Spre deosebire de neutrofile, macrofagele al-
veolare sunt prima linie de celule implicate în 
fagocitoză la nivelul tractului respirator distal. 
Macrofagele exprimă o arie largă de molecule de 

recunoaștere celulară (TLRs, receptori de supra-
faţă) pentru recunoașterea, fagocitarea bacteri-
ilor și iniţierea răspunsului inflamator. Studiile 
arată faptul că macrofagele alveolare par să joa-
ce un rol important în apărarea locală împotriva 
infecţiei pulmonare cu Acinetobacter baumanii 
parţial printr-un mecanism NO-dependent, dar 
necesită prezenţa intactă și funcţională a siste-
mului de microfilamente și microtubuli. 

În concluzie, interacţiunea dintre Acinetobac-
ter baumanii și organismele imunocompromise 
este guvernată de răspunsul inflamator generat 
de infecţia locală pulmonară. Depleţia comple-
mentului, a macrofagelor, a neutrofilelor la paci-
enţii imunocompromiși poate juca un important 
rol în virulenţa infecţiei cu Acinetobacter bau-
manii. Înţelegerea mecanismelor de virulenţă și 
identificarea exactă a căilor imune implicate în 
infecţia cu Acinetobacter baumanii pot facilita 
descoperirea unor noi imunoterapii și antibiote-
rapii și pot elucida vulnerabilitatea anumitor or-
ganisme la această bacterie.
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