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PREZENTĂRI DE CAZ

REZUMAT
Infecţia cu germeni multirezistenţi apare la o anumită populaţie la risc, de obicei la pacientul din terapie 
intensivă, şi este caracterizată printr-o mortalitate ridicată. În acest articol este prezentat cazul unei paciente 
cu statut imunocompromis ce asociază unei infecţii pulmonare comunitare suprainfecţie cu germeni gram 
negativi multirezistenţi. Identificarea bacteriologică rapidă a germenilor implicaţi în patologia pulmonară a 
permis modificarea antibioterapiei, ceea ce a determinat o evoluţie favorabilă.

Cuvinte cheie: germeni gram negativi multirezistenţi, Treponema pallidum, patologie pulmonară

ABSTRACT
Infection with multidrug-resistant germs occurs in certain population at risk, usually in patients admitted in 
intensive care and is characterized by a high mortality. This paper presents the case of a patient with immu-
nocompromised status witch associate a community lung infection with multiresistant gram-negative bacteria 
pneumonia. Fast bacteriological identification of the germs involved in lung infection allowed modification of 
antibiotic approach and a favorable outcome.
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PREZENTAREA CAZULUI

Pacienta în vârstă de 39 ani, consumatoare 
de heroină, VHC pozitivă, cu istoric de infecție cu 
Treponemă pallidum în urmă cu 14 ani (markeri 
de laborator: TPHA reactiv, RPR non-reactiv) se 
prezintă la camera de gardă cu dureri abdomi-
nale debutate de aproximativ 48 de ore, ridicând 
suspiciunea de abdomen acut chirurgical. Teste-
le clinice și paraclinice efectuate la admisia în 

spital indică necesitatea intervenției chirurgica-

le de urgență; intraoperator, se decelează perito-

nită generalizată veche determinată de un ulcer 

bulbar perforat. Se practică sutura ulcerului, la-

vajul și drenajul cavității abdominale. Se admite 

în terapie intensivă postoperator sedată și cura-

rizată rezidual. Se instituie tratament antibiotic 

cu spectru larg, țintit pe patologia abdominală 

(metronidazol și ertapenem). 
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Pacienta este extubată la 24 ore postopera-
tor, dar prezintă un episod de insuficiență re-
spiratorie hipoxemică fiind reintubata și sedată 
continuu. Radiografia toraco-pulmonară de la 
admisia în terapie intensivă prezintă opacități 
nodu la re confluente bilateral și asimetric, pre-
dominant pe stânga, cu aspect de bronhopneu-
monie (Fig. 1).

Screening-ul bacteriologic de la internare, 
din aspirat bronhoscopic, arată frotiu cu celu-
le epiteliale și macrofage rare, leucocite relativ 
frecvente, rețea de fibrină, rari coci în diplo- și 
tetrade extraleucocitari gram pozitivi, foarte 
rari bacili gram negativi. Cultura recoltată din 
aspiratul bronhoscopic prezintă floră saprofită 

orofaringiană. Anticorpii anti HBC IgG/IgM sunt 

negativi. Urocultura recoltată la internare este, 

de asemenea, negativă. 

Computerul tomograf toracic efectuat în pri-

ma zi postoperator arată: condensare alveolară 

cu bronhogramă aerică ce interesează complet 

lobii inferiori, cu tracționarea marilor scizuri 

și hiperinflație compensatorie a parenchimului 

pulmonar restant. La nivelul lobilor superiori 

se remarcă plaje de densificare interstițială în 

„geam mat“ proiectate în segmentele apical și 

dorsal LSD, respectiv apico-dorsal LSS, având 

contur în „hartă geografică“ (arii de densifica-

re cu aceleași caracteristici ce tind să ocupe și 

FIGURA 1. Aspect radiologic la internare – radiografie toracică
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segmentele ventrale ale lobilor superiori și seg-

mentul lateral al lobului mediu), fără prezența 

de revărsat lichidian pleuro-pericardic (Fig. 2).

Prezintă de la internare leucocitoză, în creș-

tere în primele 2 zile de la internare, cu teste in-

flamatorii (fibrinogen) de asemenea în creștere. 

Pacienta a fost stabilă hemodinamic pe tot par-

cursul internării în terapie intensivă, cu diureza 

prezentă, fără afectare renală. 

La 48 de ore postoperator începe să prezin-

te febră care se menține în platou. În ziua 4 de 

la admisia în ATI, prezentând febră, leucocitoză, 

teste inflamatorii (presepsină, procalcitonină 

și fibrinogen) în creștere, menținându-se insu-

ficiența respiratorie hipoxemică cu necesar de 

ventilație mecanică și excluzând un trigger ab-

dominal, se repetă screening-ul bacteriologic. 

Identificarea bacteriană rapidă, ca și examina-

rea efectuată în laboratorul de microbiologie al 

spitalului, au arătat prezența în secreția traheală 

de germeni gram negativi multirezistenți la anti-

biotice uzuale, indicând necesitatea modificării 

tratamentului antibiotic (Fig. 3 și 4).

De asemenea, urocultura repetată arată 
prezența de Acinetobacter spp între 50.000-
100.000 UFC/ml, cu următorul profil: rezisten-
ță la amikacin, ceftazidim, ciprofloxacin, co-tri-
moxazol, gentamicină, imipenem, meropenem, 
pip-tazo și sensibil la doxiciclină, colistin (e test 
cmi= 0,5 mcg/ml=sensibil). 

Având în vedere suprainfectarea pulmonară 
cu gemeni gram negativi multirezistenți, s-a in-
trodus tratament antibiotic intraveos maximal 
cu carbapenemi (meropenem) asociat cu co-
listin în nebulizări și antifungic (caspofungin). 
Adăugarea tratamentului antifungic s-a bazat pe 
aspectul bronhoscopic de infecție fungică pul-
monară și a fost tratată ca o candidemie disemi-
nată. 

Evoluția pacientei este favorabilă, în ziua 
6 postoperator este oprită sedarea, parame-
trii ventilatori fiind în ameliorare. Ulterior este 
extubată și rămâne în respirație spontană cu 
schimburi gazoase bune, afebrilă, cu parametrii 
inflamatori în scădere. 

Computerul tomograf efectuat în ziua 10 post-
operator arată remiterea condensării alveolare 

FIGURA 2. Aspect imagistic – computer tomograf – în prima zi de la internare.
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 C
FIGURA 3. Identificare bacteriană rapidă prin metoda PCR din aspirat bronhoscopic: Proteus 408 repliconi, Acinetobacter 
baumanii complex 1365 rep, Pseudomonas aeruginosa 613 rep. Gene de rezistenţă oxa-23 şi oxa-24 (carbapenemi), sul1 
(sulfonamide), gyrA83_Pseu (floroquinolone).

de la nivelul lobilor superiori, menținerea pla-

jelor de densificare interstițială în „geam mat“ 

proiectate în segmentele apical și dorsal LSD re-

spectic apicodorsal LSS și apariția unui revărsat 

pleural bilateral minim (Fig. 5).

În ziua 13 postoperator pacienta este trans-

ferată pe secția chirurgie, stabilă hemodinamic 

și respirator, cu leucocitoza în scădere marcată, 

afebrilă.

PNEUMONIA CU GRAM NEGATIVI ŞI GENE 
DE REZISTENŢĂ

Infecția cu germeni multirezistenți apare la o 

anumită populație la risc, de obicei la pacientul 

din terapie intensivă, la pacientul imunocom-

promis și este caracterizată printr-o mortalitate 

ridicată (1). Infecția poate avea un pattern epi-

demiologic diferit în funcție de germenul impli-

cat (2). Importanța cunoașterii acestui germene 
și a pattern-ului său de evoluție în secția de tera-
pie intensivă, a sensibilității acestuia la antibio-
tic, ca și a factorilor de risc locali ce transformă 
colonizarea bacteriană în infecție este impor-
tantă pentru alegerea tratamentului antibiotic 
empiric și pentru supraviețuirea pacientului, ca 
și pentru dezvoltarea de strategii preventive în 
scopul reducerii incidenței acestor patologii, a 
morbidității și mortalității, a duratei de stațio-
nare în terapie intensivă sau a costurilor totale 
de spitalizare (4). 

Pacienții din secțiile de terapie intensivă au 
risc mai mare de infecții nosocomiale, utilizarea 
antibioticelor cu spectru larg și apariția germe-
nilor multiplu rezistenți la antibiotice fiind frec-
vente (3). Germenii Gram negativi multiplu re-
zistenți la antibiotice amenință în cea mai mare 
parte pacienții spitalizați, cu imunitate scăzută, 
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FIGURA 4. Identificarea bacteriană în laboratorul de microbiologie. Cultură secreţie traheală Acinetobacter spp R: Amikacin, 
ceftazidim, ciprofloxacin, co-trimoxazol, gentamicină, imipenem, meropenem, pip-tazo. S: doxiciclină, colistin e test cmi = 
0,5 mcg/ml=sensibil. Identificare automată Acinetobacter baumannii Amikacin MIC >32R, Cefotaxime MIC>32R, Cefepime 
MIC >16R, Ceftazidime MIC >16R, Ciprofloxacin MIC>2 R, Gentamicină MIC >8R, Imipenem MIC >8R, Levofloxacin MIC 
>8R, Meropenem MIC >8R, Mezlocolin MIC >8R, Piperacillin MIC >64 R, Tetracicline MIC <=4 S, Tobramicină MIC <=4 S 
(R=rezistent, S=sensibil).
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acești germeni putând supraviețui timp înde-
lungat în spital (1). Cea mai importantă și mai 
frecventă cale de transmitere a infecțiilor noso-
comiale e reprezentată de contactul direct, alte 
căi fiind aeriană, prin medicație, dispozitive in-
vazive, aparatură (4). 

Germenii gram negativi non-fermentativi de-
termină infecții nosocomiale la pacienții critici 
sau imunocompromiși și prezintă fenomene de 
multirezistență la agenții antimicrobieni. Mem-
brii cei mai importanți ai acestui grup sunt re-
prezentați de Pseudomonas aeruginosa, Acineto-
bacter baumanii, Stenotrophomonas maltophilia 
și Burkholderia cepacia. Multirezistența la an-
tibiotice este comună printre germenii gram ne-
gativi non-frementativi, identificându-se un nu-
măr mare de tulpini care prezintă rezistență la 
antibioticele, inclusiv la penicilinele antipseu-
domonas, cefalosporine, amikacin, tetracicline, 
fluorochinolone și carbapenemi (9).

Mecanisme de rezistență a germenilor gram nega  vi
Pierderea porinelor, reducând trecerea an  bio  celor prin 
membrana celulară
Prezența B-lactamazelor în spațiul periplasma  c, degradând 
B-lactamii
Creșterea expresiei pompei transmembranare de efl ux care 
elimină an  bio  cele înainte ca acestea să aibă efect

Prezența enzimelor modifi cate de an  bio  ce, împiedicând 
an  bio  cul să reacționeze cu ținta
Mutații ale situsului target, impiedicând an  bio  cul să se lege 
la locul de acțiune
Mutații sau modifi cări ribozomale, împiedicând an  bio  cul și 
inhibând sinteza proteică
Mecanism de bypass metabolic folosind o enzimă alterna  vă 
rezistentă pentru a scurtcircuita efectul inhibitor al 
an  bio  cului
O mutație a lipozaharidelor care face an  bio  cele din clasa 
polimixinelor incapabile să se lege de țintă

Pseudomonas aeruginosa este unul dintre cei 
mai importanți germeni patogeni nosocomiali, 
reprezentând o cauză majoră pentru dezvolta-
rea pneumoniei, bacteriemiei și a infecțiilor de 
tract urinar (6). Dezvoltarea rezistenței la Pse-
udomonas aeruginosa afectează toate clasele 
majore de agenți antimicrobieni incluzând B-
lactamii, fluorochinolonele și aminoglicozide-
le. (16) Mecanismul de rezistență față de fluo-
rochinolone este reprezentat de două mutații: 
modificări la nivelul topoisomerazelor țintă și 
supraexpresia unui număr de sisteme de eflux 
multidrog la nivelul RDN. Sistemele de eflux pot 
astfel să elimine B-lactamii și aminoglicozidele 
astfel încât fenotipul rezistent la antibiotice poa-
te fi selecționat într-o singură treaptă mutațio-
nală. Rezistența la B-lactami antipseudomonas 
se poate dezvolta prin mecanisme suplimentare. 

FIGURA 5. Aspect imagistic – computer tomograf – în ziua a noua de la internare.
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Scăderea permeabilității membranei externe 
datorată mutațiilor reduce expresia porinelor 
OprD care reprezintă calea de intrare preferen-
țială pentru carbapenemi, cauză importantă de 
sensibilitate scăzută la acești compuși. Produc-
ția de B-lactamaze este un alt mecanism im-
portant de producere a rezistenței la B-lactami 
în cazul Pseudomonas aeruginosa. Clasele de 
B-lactamaze secretate de Pseudomonas aerugi-
nosa sunt: penicilinaze cu spectru îngust (PSE-
1, PSE-4) care conferă rezistență la peniciline 
și cefoperazonă; ESBLs (PER-, VEB-, GES-) care 
conferă rezistență la penicilină, cefalosporine și 
astreonam; MBLs (IMP-, VIM, SPM). În anumite 
cazuri rezistența poate afecta efectiv toți agenții 
antipseudomonas ducând la așa numitul fenotip 
„panresistant“.

Acinetobacter baumanii reprezintă unul din-
tre principalii agenți patogeni care determină 
infecții nosocomiale, tractul respirator inferior 
fiind unul dintre sediile de elecție, dar acest ba-
cil nu acționează întotdeauna ca agent patogen 
fiind distribuit universal în terapie intensivă și 
având o capacitate mare de colonizare. Deoa-
rece carbapenemii sunt printre puținii agenți 
cu activitate antiacinetobacter care își mențin 
constant activitatea, dezvoltarea tulpinilor de 
acinetobacter rezistente la carbapenemi trebu-
ie urmărită. Câteva mecanisme sunt implicate în 
dezvoltarea rezistenței la carbapenemi indusă 
de acinetobacter. Cel mai important e reprezen-
tată de producția dobândită de carbamazepaze 
(metalo-enzime de tip IMP și VIM sau enzime 
OXA -23, OXA -24, OXA-58) sau supraexpresia 
de B-lactamaza proprie OXA 51-like la care se 
adaugă modificarea țintelor PBP, reducerea per-
meabilității, sistemele de eflux. 

Bacteriile din clasa Enterobacteriaceae (Sal-
monella, Escherichia coli, Yersinia pestis, Klebsi-
ella, Shigella, Proteus, Enterobacter, Serratia și 
Citrobacter) dezvoltă în general rezistență față 
de fluorochinolone și cefalosporine cu spectru 
larg. (12,13) Rezistența la fluorochinolone are 
mai multe mecanisme: mutația țintelor de to-

poisomerază, cu scăderea afinității pentru an-
tibiotice, activarea mutațională a sistemelor de 
eflux care elimină fluorochinolonele din celulă, 
protecția țintei de topoisomeraza de proteină 
Qnr, inactivarea antibioticului de către aminogli-
cozid-acetil-transferaza. Ultimele două mecanis-
me sunt codificate plasminic și transferabile și 
genele răspunzătoare de rezistență sunt repre-
zentate de obicei de plasmide mari care poartă 
alți determinanți pentru rezistență: ESBL, gene 
AmpC-type B-lactamaze și gene rezistente la 
aminoglicozide. Rezistența la cefalosporine cu 
spectru larg este de obicei mediată de B-lacta-
maze. Unele specii cum ar fi Citrobacter, Ente-
robacter spp și Seratia sunt echipate cu enzime 
AmpC-like induse cromosomial a căror produc-
ție ar putea fi derepresată ca urmare a mutații-
lor. Aceste mutanți derepresați cunoscuți de la 
introducerea în uzul clinic al oymino-cefalospo-
rinelor sunt rezistenți la acțiunea cefalospori-
nelor de generația 3, dar de cele mai multe ori 
își mențin sensibilitatea la cefalosporinele de 
generația IV (substrat inadecvat pentru enzime 
AmpC-like). Klebsiella pneumonie prezintă, de 
asemenea, ESBL mediate plasmidic, capabile de 
a degrada cefalosporine cu spectru larg și mono-
bactami. Germenii producători de ESBL deseori 
au fenotipuri MDR care inhibă acțiunea floro-
chinolonelor și aminoglicozidelor. Carbapene-
mii sunt cele mai sigure antibiotice pentru tra-
tamentul infecțiilor grave cauzate de germenii 
producători de ESBL, rezultate slabe au fost în-
registrate la tratamentul cu fluorchinolone chiar 
dacă tulpinele producătoare de ESBL își mențin 
sensibilitatea in vitro (17). 

Răspândirea globală a rezistenței la antibioti-
ce, împreună cu apariția fenotipurilor rezistente 
la antibiotice, este acum o problemă de interes 
major, datele de monitorizare fiind esențiale 
pentru selecția adecvată a terapiei empirice în 

infecțiile severe (Fig. 6).

DISCUŢII

Pneumonia asociată ventilației mecanice are 

o incidență crescută în rândul pacienților din 
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terapie intensivă, reprezentând aproximativ un 

sfert din complicațiile infecțioase ce pot apare 

la un astfel de pacient și este grevată de o rată 

mare de mortalitate și morbiditate (4). Acineto-

bacter baumani reprezintă unul dintre princi-

palii agenți patogeni care determină infecții no-

socomiale, tractul respirator inferior fiind unul 

dintre sediile de elecție, dar acest bacil nu acți-

onează întotdeauna că agent patogen, fiind dis-

tribuit universal în terapie intensivă și având o 

capacitate mare de colonizare. Alți germeni frec-

vent implicați în pneumonia asociată ventilației 

mecanice sunt germeni patogeni predominanți 

Pseudomonas aeruginosa, Methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter si 
Enterobacter; germeni în general rezistenți la 

tratamentul cu antibiotic cu spectru larg. 

În acest caz identificarea bacteriologică rapi-

dă a germenilor implicați în patologia pulmonară 

a permis modificarea antibioterapiei, ceea ce 

a determinat o evoluție favorabilă (10). Admi-

nistrarea unei terapii antibiotice combinată de 

tipul polimixină-carbanem a determinat o evo-

luție favorabilă. Această asociere a fost dictată 

de existența genelor de rezistență tip OXA, po-

sibilitatea identificării rapide a acestora dictând 

prognosticul pacientei. Asocierea antifungicului 

dictată de aspectul bronhoscopic ce a ridicat 

suspiciunea asocierii infecției fungice pulmona-

re (neconfirmată ulterior de laborator) poate fi 

susținut și de antibioterapia agresivă la o paci-

entă imunocompromisă. 

Supravegherea epidemiologică a tulpinilor 

de germeni gram negativi este obligatorie pen-

tru a evalua nivelul de rezistență la antibiotice 

cu spectru larg. Nu numai identificarea pacien-

ților infectați cu germeni cu gene de rezistență 

la antibiotice, dar și identificarea pacienților 

FIGURA 6. Rezistenţa la antibiotice raportată în Uniunea Europeană (19)



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XIX, NR. 2, AN 2016 109

colonizați cu acești germeni este o parte impor-
tantă a supravegherii și a controlului infecțiilor, 
deoarece un pacient asimptomatic poate fi re-
zervor pentru o viitoare propagare a germenu-
lui (6). Abordarea multidisciplinară a infecției 
cu germeni multirezistenți, incluzând educația 

personalului medical, controlul infecțiilor, adop-
tarea noilor tehnologii și algoritmi de screening 
bacteriologic (de exemplu metode moleculare – 
PCR) pe lângă cele clasice, determină diagnos-
ticul și întreruperea lanțului de transmitere a 
infecției.
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