NOILE GHIDURI DE MANAGEMENT AL
PNEUMONIILOR NOSOCOMIALE
Dorel Sãndesc

INTRODUCERE
La a doua ediþie a Cursului Naþional de
Ghiduri ºi Protocoale în ATI din 2004 am prezentat ghidurile de management al pneumoniilor
nosocomiale ºi comunitare severe, bazate pe
documentele elaborate de societãþi ºtiinþifice
internaþionale de prestigiu (1). Ghidurile de
referinþã existente în acel moment în literatura
de specialitate erau cele ale American Thoracic
Society (ATS) din 1996 (2) ºi Conferinþa de
consens între ATS, European Respiratory
Society, European Society of Intensive Care
Medicine ºi Societe de Reanimation de Langue
Francaise din 2002 (3). Iatã cã, într-un interval
de timp scurt, importante modificãri apãrute în
domeniul pneumoniilor nosocomiale, în ceea ce
priveºte atât încadrarea nosologicã, cât ºi profilul
etiologic, rezistenþa la antibiotice, strategia diagnosticã ºi terapeuticã au determinat publicarea,
în 2005, a unor noi ghiduri de management de
cãtre ATS, de data aceasta în colaborare cu
Infectious Disease Society of America (IDSA)
(4). Adaptarea continuã a ghidurilor constituie
una din calitãþile esenþiale ale acestora, în vederea
realizãrii conceptului de living guidelines
(ghiduri vii), cunoscându-se faptul cã prin complexitatea procesului de editare ºi dinamica
specificã, ghidurile riscã sã devinã la scurt timp
de la publicare depãºite de noile descoperiri în
domeniu.
Vom prezenta în continuare o sinteza a
ghidurilor ATS/IDSA, la care vom adãuga
informaþii din alte resurse bibliografice.
U.M.F. Victor Babeº Timiºoara
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DEFINIREA TERMENILOR
Ghidurile ATS/IDSA definesc trei forme
de pneumonie nosocomialã (PN), ceea ce reprezintã o noutate faþã de ghidurile anterioare:
Pneumonia dobânditã în spital (HAP =
hospital aquired pneumonia) este pneumonia
cu debut la peste 48 h de la internare pe secþie, la
pacienþi care nu au fost intubaþi în momentul
internãrii (5,7).
Pneumonia asociatã ventilaþiei mecanice
(VAP = ventilator-associated pneumonia) se
referã la pneumonia cu debut la peste 48-72 ore
de la intubaþia endotrahealã (6,7). Deºi nu sunt
incluºi în aceastã definiþie, pacienþii care necesitã
intubaþie dupã ce au dezvoltat o pneumonie
severã dobânditã în spital, vor fi monitorizaþi
asemeni pacienþilor cu VAP.
Pneumonia asociata îngrijirilor
medicale specializate (HCAP=healthcareassociated pneumonia)  include (7,8,9):
- orice pacient spitalizat în acut pentru
peste 2 zile în ultimele 90 de zile;
- pacienþii din centrele de îngrijire sau cei
cu spitalizãri prelungite;
- pacienþii cu terapie antibioticã i.v. recentã
chemoterapie, îngrijiri ale plãgilor cu
maxim 30 de zile înainte de debutul
pneumoniei;
- pacienþii hemodializaþi;
În funcþie de acurateþea datelor existente,
a evidenþelor înregistrate, a fost folosit un sistem
de evaluare a recomandãrilor:
- Nivel I (crescut): evidenþe provenind din
trialuri bine conduse, randomizate;

- Nivel II (moderat): evidenþe provenind
din trialuri controlate, dar nerandomizate
(incluzând studii de cohortã, studii cazcontrol). De asemeni, sunt incluse serii
largi de cazuri în care a fost aplicatã analiza sistematicã a pattern-urilor de boalã
sau etiologia bacterianã ºi date nerandomizate despre terapii noi.
- Nivel III (scãzut): evidenþe provenind din
studii de caz ºi opinii publicate ale experþilor, date provenind din studiile în vitro.

EPIDEMIOLOGIE
Incidenþa
HAP este al II-lea tip de infecþie nosocomialã în US, fiind asociatã cu mortalitate ºi
morbiditate ridicate (7). Prezenþa HAP creºte
durata spitalizãrii cu 7-9 zile/pacient (9-11). În
US a fost raportatã de asemenea o escaladare a
costurilor cu 40,000 USD/pacient cu HAP (911). Frecvenþa de apariþie raportatã variazã în
diverse studii între 5 ºi 10 cazuri la 1000 spitalizãri, crescând între 6 ºi 20 de ori în cazul în
cazul pacienþilor cu ventilaþie mecanicã
(9,12,13). Este totuºi dificil de raportat incidenþa
exactã a VAP datoritã diagnosticelor diferenþiale
cu alte patologii infecþioase ale tractului respirator inferior (de exemplu traheobronºita pacientului cu ventilaþie mecanicã). HAP reprezintã
25% din totalul infecþiilor din secþiile de ATI,
fiind responsabilã pentru consumul a 50%
dintre antibioticele folosite (14).

Incidenþa VAP la pacienþii intubaþi este de
9-27% (9,11). La pacienþii spitalizaþi în secþiile
de ATI, aproximativ 90% dintre episoadele de
HAP apar în timpul ventilaþiei mecanice. A fost
observatã o corelaþie între incidenþa VAP ºi
durata de ventilaþie. Riscul VAP este mai crescut
în primele zile, fiind estimat la 3%/zi în primele
5 zile de ventilaþie, 2%/zi între zilele 5-10 ºi 1%/
zi dupã 10 zile de ventilaþie (15).
Mortalitatea generalã crudã la cazurile
cu pneumonie nosocomialã este incomplet precizatã, variind în diferite studii între 30-70%, în
timp ce mortalitatea atribuabilã, definitã ca
procentajul deceselor la pacienþii cu pneumonie
nosocomialã care nu ar fi apãrut în absenþa
acesteia, este estimatã la 33-50% (6).
Momentul instalãrii pneumoniei reprezintã
un factor epidemiologic ºi de prognostic
important:
§ Debutul precoce (definit ca debut în
primele 4 zile de spitalizare) de obicei
este însoþit de un prognostic mai bun, în
majoritatea cazurilor fiind implicaþi
germeni cu sensibilitate crescutã.
§ Debutul tardiv (peste 5 zile de la data
internãrii) este foarte probabil provocat
de germeni multi-rezistenþi (GMR) ºi
este asociat cu un grad de mortalitate mai
ridicat.
§ Pacienþii cu debut precoce, dar cu tratament antibiotic sau spitalizãri în antecedente (pânã la 90 de zile înainte de
debutul pneumoniei) trebuie suspectaþi
de colonizare sau infecþie cu germeni
multi-rezistenþi ºi trebuie trataþi asemeni
Tabel 1.

Factori de risc pentru infecþii cu germeni multirezistenþi
Factori de risc pentru LQIHF LL cu germeni multi-rezisten i în HAP, HCAPúL VAP
 Folosirea antibioticelor în antecedente - pâQ la 90 de zile
 Durata episodului curent de spitalizare înPRPHQWXOGHEXWXOXL]LOH
 Frecven a crescut a rezisten ei la antibiotice în comunitate sau în unitatea în care este internat
pacientul
 Prezen a factorilor de risc pentru HCAP:
- spitaliz UL]LOH în antecedente (pîn la 90 de zile)
- dLDOL]DFURQLF
- pacien i cu spitaliz ri prelungiteúL frecvente
- pacien i din centre de îngrijire
- terapii în ambulator (incluzând antibiotice)
- membri de familie cu germeni multi-rezisten i
 Patologii sau terapii imunosupresoare
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pacienþilor cu debut tardiv (16). Tabelul
1 prezintã principalii factori de risc
pentru infecþii cu germeni multirezistenþi.
Etiologie
Infecþiile pulmonare nosocomiale pot fi
cauzate de un spectru larg de bacterii, pot fi plurimicrobiene sau rareori pot fi virale sau fungice
în cazul pacienþilor imunocompromiºi (9,12,1722). Cei mai frecvenþi germeni sunt bacilii gramnegativi (P. aeruginosa, E. coli, Klebsiella pn.
ºi Acinetobacter sp.) ºi cocii gram-pozitivi
precum Staphylococcus aureus (SA) ºi în special
cel meticilino-rezistent (MRSA), cu un trend
crescãtor al incidenþei în întreaga lume (14,23).
Incidenþa infecþiilor polimicrobiene este
mai crescutã la pacienþii cu ARDS (24-26). Incidenþa HAP cu germeni multi-rezistenþi a crescut
dramatic la pacienþii spitalizaþi, în special în
secþiile de ATI sau la pacienþii cu transplant (14).
Pseudomonas aeruginosa este cel mai
frecvent germen multi-rezistent gram-negativ în
HAP/VAP, cu rezistenþã intrinsecã la numeroase
antibiotice (29-31). Rezistenþa este mediatã cel
mai frecvent prin pompe de eflux (32). Rezistenþa
la piperacilinã, ceftazidim, cefepim, alþi oxymino
b-lactami, imipenem ºi meropenem, amoniglicozide sau fluoroquinolone este în crestere în
USA (14). Deºi întâlnitã cu o frecvenþã redusã
deocamdatã, îngrijorãtoare este creºterea în
incidenþã a achiziþiei de metalo-b-lactamaze
plasmid mediate active împotriva carbapenemelor, cefalosporinelor ºi penicilinelor antipseudomanas (33).
Klebsiella, Enterobacter ºi Seratia sp.
Speciile de Klebsiella au rezistenþã intrinsecã la
ampicilinã ºi alte aminopeniciline ºi pot dezvolta
rezistenþa la cefalosporine ºi aztreonam prin producerea de ESBL. Germenii producãtori de
ESBL, deasemeni pot dezvolta rezistenþã la
aminoglicozide ºi alte antibiotice, dar rãmân
sensibili la carbapenemi (34-35).
Speciile de Enterobacter produc o b-lactamazã cromozomialã ce dezvoltã rezistenþã la
oxymino-b-lactami ºi a-metoxi-b-lactami
(cefoxitin, cefotetan) dar pastreazã sensibilitatea
la carbapenemi (36).
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Acinetobacter sp., Stenotrophomonas
maltophilia ºi Burkholderia cepacia. Peste 85%
dintre speciile de Acinetobacter sunt sensibile la
carbapenemi, dar rezistenþa este în creºtere din
cauza producerii unor metaloenzime de tip IMP
sau carbapenemase de tip OXA (33). O alternativã o reprezintã combinaþiile cu sulbactam,
datoritã efectului bactericid direct pe Acinetobacter (38).
S. maltophilia ºi B. cepacia au o tendinþã
mai mare de colonizare decât de provocare a unor
infecþii invazive. S. maltophilia este rezistentã
la carbapenemi din cauza unei metalo-b-lactamaze. S. maltophilia ºi B.cepacia au sensibilitate
crescutã la trimethoprim-sulfametoxazole,
ticarcilin-clavulanat sau fluoroquinolone (37). B.
cepacia este sensibilã la ceftazidim ºi
carbapenemi.
Stafilococul auriu meticilino-rezistent
(MRSA). În USA, peste 50% dintre infecþiile cu
SA din secþiile de ATI sunt cu germeni meticilinorezistenti (14,23). Rezistenþa apare prin producerea unei proteine de legare a penicilinelor,
codatã de gena mecA ºi cu afinitate redusã pentru
antibioticele b-lactamice (39,40). Deºi au fost
citaþi germeni de S. aureus cu sensibilitate intermediarã la vancomicina (CMI 8-16µg/ml) ºi alþii
cu rezistenþã crescutã (CMI 32 - 1024 µg/ml),
nu sunt citate date în care aceºtia sã fie implicaþi
în infecþii ale tractului respirator ºi toþi au avut
sensibilitate crescutã la linezolid (41,42).
Streptococcus pneumonie ºi Haemophilus
influenzae sunt implicaþi cel mai frecvent în
infecþii pulmonare tip HAP cu debut precoce, la
pacienþi fãrã alþi factori de risc ºi în infecþii pulmonare comunitare. În prezent, un procent semnificativ este rezistent la penicilinã, unii germeni
fiind rezistenþi ºi la cefalosporine, macrolide,
tetracicline ºi clindamicina (43). Datele din literaturã aratã cã toþi germenii multi-rezistenþi sunt
sensibili la vancomicinã ºi linezolid, ºi majoritatea sunt sensibili la quinolone cu spectru larg.
Rezistenþa H. influenzae la antibiotice (altele
decât penicilina ºi ampicilina) este rarã ºi nu
constituie în prezent o problemã de terapie.
Legionella pneumophila ca ºi factor
declanºator al HAP este mai frecventã la pacienþii
imunocompromiºi (transplantaþi, HIV), dar ºi la
diabetici sau pacienþi cu patologie renalã în stare
avansatã (19,44-47). HAP cu Legionella sunt mai

frecvente în spitalele în care organismul a fost
depistat în apã, sau în spitalele în care se
desfãºoarã lucrãri de construcþie (7,19,44-47).
Fungi. Pneumoniile nosocomiale cu fungi
pot apare la pacienþii transplantaþi sau la pacienþii
imunocompromiºi, neutropenici, dar sunt rare la
pacienþii imunocompetenþi (48-53).
HAP ºi VAP de origine viralã sunt rare la
pacienþii imunocompetenþi. Influenza, parainfluenza, adenovirus ºi virusul sinciþial respirator
sunt agenþii infecþioºi a peste 70% dintre
infecþiile pulmonare nosocomiale (7,54-56).
Concluzii. Recomandãrile ghidurilor
ATS/IDSA
l Majoritatea pacienþilor cu HAP, VAP

sau HCAP au risc crescut de colonizare sau
infecþie cu germeni multirezistenþi (GMR).
(Nivel II)
l Incidenþa HAP este de 5-15 cazuri/
1000 internari; incidenþa VAP este de 6-20 de
ori mai crescutã la pacientii cu ventilaþie
mecanicã. (Nivel II)
l HAP ºi VAP sunt infecþii frecvente asociate cu o ratã a mortalitaþii mai mare decât
a celorlalte infecþii nosocomiale. (Nivel II)
l Pacienþii cu HAP sau VAP cu debut
tardiv au frecvent infecþii cu germeni multirezistenþi ºi o mortalitate mai crescutã decât
a celor cu debut precoce. Pacienþii cu debut
precoce, dar cu istoric recent de antibioterapie
sau spitalizare au risc crescut de infecþie cu
GMR. (Nivel II)
l Prezenþa GMR este asociatã cu
creºterea mortalitãþii la pacienþii cu HAP
sau VAP (Nivel II)
l HAP, VAP ºi HCAP sunt cel mai frecvent cauzate de bacili aerobi gram-negativi
(P. aeruginosa, K. pneumoniae, Acinetobacter
spp.) sau coci gram-pozitiv (S. aureus, cel mai
frecvent meticilino-rezistent). Incidenþa germenilor anaerobi este redusã. (Nivel II)

PATOGENIE
Punctele esenþiale în patogenia pneumoniei nosocomiale:
l Sursele patogenice pentru HAP includ:
îngrijirile medicale, mediul înconjurãtor (apa,

aerul, echipamentul) ºi în mod obiºnuit transferul
microorganismelor între pacient ºi personal sau
alþi pacienþi. (Nivel II)
l Un numãr de factori de colonizare legaþi
de gazdã ºi tratament, cum ar fi chirurgia de
urgenþã, expunerea la antibiotice, alte medicamente ºi expunerea la procedee ºi aparaturã
respiratorie invazivã, sunt importante în
patogeneza HAP ºi VAP. (Nivel II).
l Aspiraþia germenilor patogeni ai orofaringelui sau scurgerea secreþiilor conþinând
bacterii în jurul sondei de intubaþie, sunt cãi
primare de pãtrundere a bacteriilor în tractul
pulmonar inferior. (Nivel II).
l Inhalarea sau inocularea directã a germenilor în cãile aeriene inferioare, diseminarea
hematologicã de la catetere intravenoase ºi
transferul bacterian din lumenul tractului gastrointestinal, sunt mecanisme patogenice neobiºnuite. (Nivel II).
l Biofilmul infectat în sonda endotrahealã
urmat de embolizare în cãile aeriene inferioare
poate fi important în patogeneza VAP. (Nivel III).
l Stomacul ºi sinusurile pot fi potenþiale
rezervoare pentru germeni patogeni care contribuie la colonizarea orofaringelui, dar contribuþia
acestora e controversatã (Nivel II).

PROFILAXIA PN
Factorii de risc pot fi clasificati în modificabili ºi nemodificabili. Deasemenea, factorii de
risc pot fi dependenþi de pacient (vârsta, antecedente de boli pulmonare, insuficienþe de organ
multiple etc.) sau de tratament (intubaþie, alimentaþie enteralã). Este evident cã factorii de risc
modificabili sunt principala þintã a ghidurilor de
profilaxie.
Mãsuri generale de profilaxie:
§ Mãsuri de control a infecþiilor: instruirea
personalului, dezinfecþia mâinilor, izolarea
germenilor multirezistenþi (Nivel II).
§ Supravegherea infecþiilor din secþiile de
ATI pentru a identifica ºi cuantifica apariþia
germenilor multirezistenþi, stabilirea protocoalelor locale de terapie antimicrobianã la pacienþii
suspectaþi cu HAP sau alte infecþii nosocomiale
(Nivel II).
Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã

175

Intubarea ºi ventilaþia mecanicã
§ Intubarea ºi reintubarea trebuiesc evitate,
dacã este posibil, deoarece cresc riscul
VAP (Nivel I).
§ Intubarea orotrahealã ºi sondele orogastrice sunt de preferat intubãrii nazotraheale ºi sondelor nazogastrice, pentru a
preveni sinuzitele nozocomiale, reducând riscul de VAP (Nivel II).
§ Aspiraþia continuã (dacã este posibilã) a
regiunii subglotice poate reduce riscul de
VAP precoce (Nivel I).
§ Prin aplicarea unor protocoale clare ce
pot îmbunãtãþi sedarea cât ºi oprirea gradualã a ventilaþiei mecanice, se poate
reduce durata de intubaþie ºi cea de
ventilaþie mecanicã reducând riscul de
instalare a VAP (Nivel II).
Aspiraþie, poziþia corpului, alimentaþia
enteralã
§ Pacientul trebuie aºezat în semidecubit
(30-45 grade) pentru a preveni aspiraþia,
în special în cazul alimentaþiei enterale
(Nivel I).
§ Nutriþia enteralã este preferatã nutriþiei
parenterale, pentru a preveni complicaþiile de cateter venos central ºi atrofia
cililor mucoasei întestinale (Nivel I).
Modularea colonizãrii: antiseptice orale
ºi antibiotice
§ Profilaxia de rutinã a HAP cu antibiotice
orale (decontaminarea digestivã selectivã) asociatã sau nu cu antibiotice
sistemice reduce incidenþa VAP; poate
contribui la controlul izbucnirilor epidemice cu GMR (Nivel I), dar nu este
recomandatã de rutinã, mai ales în
colonizãrile cu GMR (Nivel II).
§ Antibioprofilaxia de rutinã pentru 24 de
ore asociatã intubaþiei traheale de urgenþã
s-a dovedit utilã, într-un studiu, în scãderea incidenþei HAP la pacienþii cu traumatisme craniene închise dar utilizarea
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de rutinã nu este recomandatã pânã la
acumularea de noi date (Nivel I).
§ Modularea colonizãrii orofaringiene prin
utilizarea orala de clorhexidinã s-a
dovedit utilã în profilaxia HAP la anumite subgrupuri de pacienþi (ca de
exemplu cei cu by-pass aorto-coronarian), dar nu este recomandatã de
rutinã pânã la acumularea de noi date
(Nivel I).
Profilaxia hemoragiei de sress, transfuzia de sange, controlul glicemiei
§ În cazul în care profilaxia hemoragiei
digestive de stress este consideratã necesarã, sucralfatul sau antagoniºtii H2 sunt
acceptabile (Nivel I).
§ Politica transfuzionalã se recomandã a
fi restrictivã la pacienþii cu HAP; când
transfuzia se impune, la anumite subgrupuri, sunt recomandate produsele
deleucocizate (Nivel I).
§ Menþinerea glicemiei între 80-110 mg/
dl prin utilizarea intensivã a insulinei este
recomandatã ºi poate contribui la scãderea incidenþei infecþiilor nosocomiale
sanguine, scãderea duratei de ventilaþie
mecanicã, duratei de staþionare în terapie
intensivã, morbiditãþii ºi mortalitãþii
(Nivel I).

DIAGNOSTICUL PN
Diagnosticul paraclinic are 2 roluri majore:
confirmarea unei suspiciuni clinice de pneumonie apãrute în urma semnelor ºi simptomelor
manifeste ºi determinarea agentului patogen dacã
pneumonia este prezentã. HAP este suspectatã
dacã pacientul are radiografic un infiltrat nou sau
progresiv, însoþit de semne clinice sugestive
pentru un proces infecþios: instalarea recentã a
febrei, sputã purulentã, leucocitozã, reducerea
oxigenãrii.
Anamneza amãnunþitã, corectã ºi examenul clinic pot sugera severitatea HAP, exclude
alte surse de infecþie, ºi pot orienta cãtre tipul de
germen implicat (Nivel II).

Radiografia toracicã postero-anterioarã ºi
lateralã (dacã este posibil) este de preferat.
Radiografiile portabile au acuratete limitatã.
Radiografia poate sugera severitatea pneumoniei
(multilobarã sau nu) ºi prezenþa complicaþiilor
(Nivel II).
Culturi de la nivelul tractului respirator
inferior trebuie obþinute (aspirat endotraheal,
lavaj bronhoalveolar) de la toþi pacienþii cu
suspiciune de HAP, înainte de începerea antibioterapiei sau modificarea acesteia (Nivel II).
O culturã sterilã din secreþiile respiratorii,
în absenþa antibioterapiei în ultimele 72 ore,
exclude prezenþa unei pneumonii bacteriene, dar
posibilitatea unei infecþii virale sau cu Legionella
rãmâne (Nivel II). Dacã pacienþii au semne
clinice de infecþie, trebuie suspectatã o localizare
extrapulmonarã (Nivel II).
Strategii de Diagnostic
Abordarea clinicã a diagnosticului
Prezenþa pneumoniei este definitã de:
§ Infiltrat pulmonar nou, PLUS
§ Dovada originii infecþioase a infiltratului.
Prezenþa radiologicã a unui infiltrat nou
sau progresiv împreunã cu 2 dintre cele 3 semne
clinice (febra>38oC, leucocitozã sau leucopenie,
secreþii purulente) reprezintã un argument suficient pentru a începe terapia empiricã cu
antibiotice (62).
Scorul clinic de infecþie pulmonarã (SCIP)
(tabel 2) combinã date clinice, radiologice, fiziologice (oxigenarea) ºi microbiologice, dovedindu-se util în creºterea specificitãþii diagnosticului pneumoniilor.
Scorurile peste 6 se coreleazã cu rezultatul
culturilor ºi sugereazã pneumonia. SCIP s-a
dovedit un instrument util în urmãrirea evoluþiei
pneumoniilor ºi în scurtarea / întreruperea
antibioticoterapiei inutile.
Abordarea clinicã susþine iniþierea promptã
a terapiei antibiotice empirice pentru toþi
pacienþii cu HAP. Argumentul major îl constituie
rezultatele consistente a numeroase studii care
demonstreazã cã întârzierea iniþierii unei terapii
antibiotice adecvate la pacienþii cu HAP creºte
semnificativ mortalitatea (25,61,66). Selecþia

Tabel 2.
Scorul clinic de infecþie pulmonarã  SCIP
Temperatura (°C)
x úL SXQFWH
x úL SXQFW
x VDX SXQFWH
Leucocite (/mm3)
x úL SXQFWH
x <4000 sau > 11.000 = 1 punct
x VXEIRUP GHEDQG  SXQFW
6HFUH LLWUDKHDOH
x Absente = 0 puncte
x Prezente, nepurulente = 1 punct
x Prezente purulente = 2 puncte
Oxigenare (PaO2/FiO2)
x >240 sau ARDS = 0 puncte
x úLI U $5'6 SXQFWH
5DGLRJUDILHSXOPRQDU
x ) U infiltrate = 0 puncte
x Infiltrate difuz = 1 punct
x Infiltrat localizat = 2 puncte
Progresia radiografiei pulmonare
x ) U SURJUHVLH SXQFWH
x 3URJUHVLH GXS H[FOXGHUH$5'6úLHGHP
pulmonar) = 2 puncte
&RORUD LH*UDPFXJHUPHQL SXQFW

antibioticelor de primã linie se bazeazã pe factorii
de risc pentru patogenii specifici, adaptate la
rezistenþa ºi harta bacteriologicã localã (dacã
acestea sunt cunoscute). Terapia va fi modificatã
pe baza rãspunsului clinic în ziua 2 sau 3 ºi pe
baza rezultatelor de microbiologie.
Aspectul negativ al abordãrii clinice este
reprezentat de faptul cã aceasta conduce la o
folosire mai frecventã a antibioticelor decât
atunci când decizia terapeuticã este luatã pe baza
rezultatelor microbiologice (65). Diagnosticul
diferenþial incorect cu alte procese noninfecþioase
(insuficienþa cardiacã, atelectazii, trombembolism pulmonar, hemoragie pulmonarã etc.) este
un alt aspect negativ al abordãrii clinice.
Abordarea bacteriologicã a diagnosticului presupune analiza cantitativã a culturilor
din secreþii recoltate la nivelul tractului respirator
inferior (aspirat endotraheal, lavaj bronhoalveolar). Pentru diagnosticul VAP ºi determinarea agentului implicat este necesarã creºterea
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în culturã peste concentraþia limitã. Sub aceastã
valoare, este consideratã colonizare. Abordarea
bacteriologicã este folositã pentru a ghida decizia
de iniþiere a terapiei antibiotice, pentru identificarea agentului patogen, pentru alegerea antibioticului potrivit ºi pentru decizia de întrerupere
a terapiei. Principalul incovenient îl constituie
posibilitatea de a obþine culturi fals negative,
limitând sau ignorând tratamentul antibiotic
pentru acei pacienþi (69-71). Cea mai frecventã
cauzã în obþinerea culturilor negative este folosirea antibioticelor în ultimele 24-72 ore (63,68).
Al doilea inconvenient major (în special în cazul
pacienþilor severi) îl constituie durata de obþinere
a rezultatului microbiologic.
Recomandãri:
§ Coloraþia Gram din aspiratul traheal este
utilã în ghidarea terapiei antibiotice ºi creºte
valoarea diagnosticã a scorului SCIP (Nivel II).
§ Un aspirat traheal negativ (absenþa bacteriilor ºi a celulelor inflamatorii) la un pacient fãrã
o modificare recentã (72 ore) a schemei antibiotice, are o valoare predictivã negativã ridicatã
(94%) pentru VAP, alte surse de febrã trebuind
cãutate (Nivel II).

§ Prezenþa radiologicã a unui infiltrat nou
sau progresiv plus minim 2 dintre cele 3 semne
clinice (febra>38oC, leucocitozã sau leucopenie,
secreþii purulente) reprezintã un argument suficient pentru a începe terapia antibioticã empiricã
(Nivel II).
§ În cazul suspiciunii de VAP este necesarã
recoltarea secreþiilor de la nivelul TRI ºi excluderea unei infecþii extrapulmonare înaintea
introducerii antibioticelor (Nivel II).
§ Dacã existã o suspiciune crescutã de
pneumonie la pacienþii severi sau dacã sunt
semne de sepsis, iniþierea promptã a terapiei este
necesarã, independent de rezultatul microbiologic (Nivel II).
§ Amânarea iniþierii terapiei antibiotice
poate creºte mortalitatea prin VAP ºi de aceea
terapia nu trebuie amânatã pânã la obþinerea diagnosticului microbiologic la pacienþii clinic
instabili (Nivel II).
§ Dacã este folositã o abordare clinicã a
iniþierii tratamentului, reevaluarea deciziei de
folosire a antibioticelor trebuie analizatã în ziua
3 pe baza rezultatelor microbiologice ºi a evoluþiei clinice (Nivel II).

MANAGEMENTUL PNEUMONIILOR NOSOCOMIALE
Suspiciune de HAP, VAP sau HCAP
Obtinerea secretiilor de la nivelul tractului respirator pentru
diagnosticul microbiologic: culturi (cantitativ si semicantitativ) si microscopie
Initierea terapiei antibiotice empirice conform algoritmului si datelor
microbiologice locale (terapia NU va fi initiata daca suspiciunea de pneumonie
este minora SI microscopia este negativa)
Ziua 2&3: analiza raspunsului microbiologic & clinic
(temperatura, leucocite, RX toracica, sputa, modificari hemodinamice, SO2)
Evolutie favorabila la 48-72 ore

Nu
Culturi Investigatii pentru alti
patogeni, complicatii, alt
diagnostic sau
alta localizare a infectiei
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Da
Culturi +
Modificarea schemei atb
Investigatii pentru alti
patogeni, complicatii, alt
diagnostic sau
alta localizare a infectiei

Culturi -

Considera stoparea
terapiei atb

Culturi +

Deescaladare
Tratament atb 7-8 z
Reevaluare

TRATAMENTUL ANTIBIOTIC AL
PNEUMONIEI NOSOCOMIALE
Alegerea antibioticului pentru fiecare
pacient trebuie fãcutã pe baza prezenþei/absenþei
factorilor de risc pentru germenii multirezistenþi
ºi a debutului precoce sau tardiv (vezi figura 2,
tabelele 3 ºi 4). Tabelul 5 prezintã posologia
antibioticelor recomandate de ghiduri. Terapia
empiricã folosind antibiotice cu spectru larg
trebuie urmatã de decizia dezescaladãrii (pe baza
evoluþiei clinice ºi a rezultatelor microbiologice)
pentru a limita dezvoltarea rezistenþei.

Figura 2. Algoritm pentru iniþierea antibioterapiei
empirice în HAP, VAP ºi HCAP
Terapie antibiotica empirica
Suspiciune de HAP, VAP sau HCAP

Debut tardiv (> 5 zile) sau
Factori de risc pentru GMR prezenti

Nu

Antibiotice cu spectru limitat
Monoterapie
(tabel 3)

Da

Antibiotice cu spectru larg
Politerapie
(tabel 4si 5)

Tabel 3.
Terapia antibioticã iniþialã pentru HAP sau VAP la pacienþi fãrã factori de risc cunoscuþi
pentru GMR, debut precoce, indiferent de gradul de severitate
*HUPHQL3RWHQ LDOL

Antibiotic recomandat

Streptococcus Pneumonie
Haemophillus influenzae
MSSA
Bacili gram-negativ sensibili
E.coli
K. pneumonie
Enterobacter spp.
Proteus spp.
Seratia

Ceftriaxona
sau
Levofloxacina, moxifloxacina sau ciprofloxacina
sau
Ampicilina/sulbactam
sau
Ertapenem

Tabel 4.
Terapia antibioticã iniþialã pentru HAP, VAP sau HCAP la pacienþi cu debut tardiv sau
factori de risc pentru GMR, indiferent de gradul de severitate
Germeni poten iali

Schema terapeutic recomandat

Streptococcus Pneumonie
Haemophillus influenzae
MSSA

Cefalosporine antipseudomonas (cefepime, ceftazidime)
sau
Carbapenemi antipseudomonas (imipenem, meropenem)
sau
-ODFWDPLQDLQKLELWRU -lactamaze (piperacilin-tazobactam)

Bacili gram-negativ sensibili
E. coli
K. pneumonie
Enterobacter spp.
Proteus spp.
Seratia
Germeni multirezistenti
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pn. (ESBL +)
Acinetobacter spp
MRSA
Legionella pneumophilla

PLUS
Fluoroquinolone antipseudomonas (ciprofloxacina sau levofloxacina)
sau
Aminoglicozide (amikacina, gentamicina)
PLUS
Linezolid sau vancomicina
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Tabelul 5.
Doza iniþialã intravenoasã pentru adult în terapia empiricã a HAP, inclusiv VAP
ºi HCAP cu debut tardiv sau cu factori de risc pentru germeni multirezistenþi
Antibiotic
Cefalosporine antipseudomonas
x Cefepime
x Ceftazidime
Carbapeneme
x Imipenem
x Meropenem
/DFWDPLQHLQKLELWRULGH ODFWDPD]D
x Piperacillin–tazobactam
Aminoglicozide
x Gentamicina
x Tobramicina
x Amikacina
Quinolone antipseudomonas
x Levofloxacin
x Ciprofloxacin
x Vancomicina
x Linezolid

Doza*
1–2g / 8-12h
2g / 8 h
500mg / 6 h sau 1g / 8 h
1g / 8 h
4.5g / 6 h
7 mg / kg / zi
7 mg / kg / zi
20 mg / kg / zi
750 mg / zi
400 mg / 8 h
15 mg / kg / 12 h
600mg / 12h

* dozele sunt pentru pacienþi cu funcþie renalã ºi hepaticã normalã

Terapia antibioticã iniþialã
Elementul cheie pentru iniþierea terapiei
empirice îl constituie prezenþa factorilor de risc
pentru GMR. S-a observat o relaþie dependentã
între creºterea riscului de mortalitate ºi amânarea
terapiei (25,60,61,73,74). De asemenea, terapia
iniþialã inadecvatã este asociatã cu creºterea
mortalitãþii, a duratei de spitalizare ºi a costurilor
la pacienþii cu VAP (75,76).
Cei mai frecvenþi agenþi patogeni implicaþi
sunt Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter,
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter ºi MRSA
(25,60,66,72-74,77), de aceea pacienþii cu risc
de infecþii având germenii amintiþi trebuie sã primeascã o combinaþie de antibiotice care sã acopere întregul spectru menþionat pentru a minimiza posibilitatea administrãrii unei terapii
inadecvate. Alegerea antibioticelor trebuie sa þinã
cont de pattern-urile locale de susceptibilitate
antimicrobianã ºi de terapia anterioarã a pacientului (în ultimele 2 sãptãmâni), pentru a nu repeta
aceeaºi clasã de antibiotice.
Datele din literaturã identificã trei variabile
cu grad predictiv crescut pentru o etiologie
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multirezistentã: durata ventilaþiei mecanice (>7
zile), folosirea antibioticelor în antecedente ºi
folosirea antibioticelor cu spectru larg (cefalosporine de generaþia a 3-a, fluoroquinolone ºi/
sau carbapenemi) (16).
Dacã un pacient dezvoltã HAP în timpul
sau la scurt timp dupã un tratament cu antibiotice
pentru o infecþie oarecare, terapia empiricã ar
trebui sã implice un agent dintr-o altã clasã terapeuticã. Expunerea recentã la o clasa de antibiotice poate dezvolta rezistenþã la o serie de
antibiotice, cel mai frecvent din aceeaºi clasã,
dar ºi din alte clase (78).
Recomandãri:
§ Terapia inadecvatã este un factor de risc
major care creºte mortalitatea ºi durata
spitalizãrii la pacienþii cu HAP, iar existenþa unui GMR este cauza cea mai frecventã de terapie inadecvatã (Nivel II).
§ În stabilirea terapiei empirice pentru
pacienþi care au primit recent antibiotice
este preferabilã folosirea unui agent
dintr-o clasã diferitã pentru a evita rezistenþa (Nivel III).

§ Iniþierea terapiei antibiotice trebuie sã fie
promptã, deoarece întârzierea este corelatã cu creºterea mortalitãþii (Nivel II).
§ Pacienþii cu HCAP trebuiesc trataþi ca
pentru o pneumonie cu GMR, indiferent
de momentul debutului pe perioada
spitalizãrii (Nivel II).
§ Pentru o terapie inþialã adecvatã, este
importantã existenþa protocoalelor de
selecþie a antibioticelor pe baza tabelelor
2-4, adaptate patern-urilor locale de
rezistenþã (Nivel II).
Selecþia antibioticului ºi a dozelor
adecvate
Rezultate optime la pacienþii cu HAP se
obþin prin alegerea terapiei adecvate, nu numai
din punct de vedere al spectrului bacteriologic,
dar ºi din punct de vedere al alegerii dozelor ºi
cãii de administrare potrivite, pentru a asigura
penetrabilitatea la locul infecþiei. Este utilã
folosirea dozajului dovedit eficient în trialuri
clinice.
Elementele de farmacocineticã ºi farmacodinamicã trebuiesc luate în considerare la alegerea dozei. Unele antibiotice au o penetrabilitate
crescutã ºi ating concentraþii superioare la nivelul
plãmânului. De exemplu, majoritatea b-lactaminelor ating concentraþii la nivelul plãmânului
mai mici de 50% din concentraþia sericã, în timp
ce fluoroquinolonele ºi linezolidul egaleazã sau
depãºesc concentraþia sericã (2,79).
Mecanismul de acþiune poate de asemenea
influenþa eficacitatea antibioticelor. Unele sunt
bactericide, altele bacteriostatice. Aminoglicozidele ºi quinolonele sunt bactericide dependente
de concentraþie, în timp ce vancomicina ºi blactaminele sunt bactericide dependente de timp.
Efectul postantibiotic (PAE=capacitatea
antibioticului de a inhiba creºterea bacterianã
dupa scãderea concentraþiei antibioticului sub
CMI). Asupra bacililor gram-negativ, efect
postantibiotic prelungit îl au aminoglicozidele
ºi fluoroquinolonele, în timp ce â-lactaminele au
PAE redus. Excepþie fac carbapenemii (imipenem, meropenem) care au PAE semnificativ
asupra unor germeni gram-negativ incluzând
Pseudomonas aeruginosa (2,80).

Pacienþii cu HAP ºi VAP ar trebui sã
primeascã iniþial terapie iv, conversia terapiei
orale fiind indicatã când rezultatele sunt
favorabile. Quinolonele ºi linezolid au forme de
administrare oralã cu biodisponibilitate similarã
administrãrii iv, fiind recomandatã continuarea
cu terapie oralã în cazul pacienþilor cu rãspuns
clinic favorabil ºi funcþionalitate normalã a
tractului gastro-intestinal.
Durata terapiei
Eforturile de a reduce durata terapiei în
VAP sunt justificate ºi documentate de numeroase trialuri clinice. Date din literaturã demonstreazã cã, în cazul pneumoniei asociate ventilaþiei
mecanice, eradicarea din aspiratul traheal este
rapidã în cazul H. influenzae ºi S. pneumoniae,
ºi mult mai dificilã pentru Enterobacteriacee, S.
aureus ºi P. aeruginosa, chiar dacã sensibilitatea
in vitro a fost doveditã (64).
Majoritatea rezultatelor aratã o evoluþie
clinicã favorabilã semnificativã în primele 6 zile
la pacienþii cu VAP care au primit terapie antibioticã adecvatã. Prelungirea duratei de tratament
poate conduce la colonizãri cu germeni rezistenþi.
Recomandãri pentru optimizarea terapiei antibiotice:
§ Terapia empiricã a pacienþilor cu HAP
sau VAP recomandã folosirea dozelor
optime demonstrate pentru a obþine eficienþã maximã (Nivel I). Terapia iniþialã
trebuie administratã iv, cu trecerea la
administrare oralã în cazul pacienþilor cu
rãspuns clinic favorabil ºi funcþionalitate
normalã a tractului intestinal. Quinolonele ºi linezolid sunt agenþi cu biodisponibilitate crescutã recomandaþi pentru
astfel de situaþii (Nivel II).
§ Administrarea antibioticelor sub forma
aerosolilor nu a dovedit beneficii în tratamentul VAP (Nivel I). Totuºi, la
pacienþii cu PN determinatã de GMR cu
evoluþie nefavorabilã sub tratament
sistemic, aerosolii cu antibiotice pot fi
utili (Nivel III).
§ Terapia combinatã trebuie folositã în
cazul suspiciunii de infecþie cu GMR
(Nivel II).
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§ Dacã este utilizatã o terapie combinatã
incluzând aminoglicozide, acestea pot fi
stopate dupa 5-7 zile în caz de evoluþie
favorabilã (Nivel III).
§ Monoterapia poate fi folositã la pacienþi
cu HAP sau VAP severe doar în cazul
absenþei GMR (Nivel I). Pacienþii din
acest grup trebuie sã primeascã regimul
empiric iniþial pânã în momentul în care
rezultatele microbiologice sunt disponibile ºi confirmã posibilitatea folosirii
unui singur antibiotic (Nivel II).
§ Dacã pacientul a primit un tratament
iniþial adecvat, trebuie scurtatã durata de
tratament de la tradiþionalul 14-21 zile
la 7 zile în cazul evoluþiei clinice favorabile ºi a rezoluþiei semnelor de infecþie,
cu excepþia infecþiilor cu Pseudomonas
aeruginosa (Nivel I).
§ Dacã pneumonia cu Pseudomonas
aeruginosa este documentatã, terapia
combinatã este recomandatã. Principala
justificare este capacitatea crescutã a
germenelui de dezvoltare a rezistenþei în
cazul monoterapiei (Nivel II).
§ Dacã Acinetobacter este identificat, carbapenemii, sulbactam sau colistin au
activitatea cea mai crescutã (Nivel II).
§ Pentru Enterobacteriacee producãtoare
de ESBL, carbapenemii sunt recomandaþi iar cefalosporinele de generaþia a 3-a
trebuiesc evitate (Nivel II).
§ Linezolid poate fi preferat în cazul pacienþilor cu VAP, în special în cazul insuficienþei renale sau asocierii terapiei
combinate cu agenþi nefrotoxici (Nivel II).
Rãspunsul la terapie
Modificarea terapiei empirice iniþiale
Terapia empiricã iniþialã poate fi modificatã în momentul diagnosticului microbiologic
fie în sensul dezescaladãrii fie în sensul înlocuirii
antibioticelor iniþiale în cazul depistãrii unor
germeni rezistenþi sau apariþiei unor germeni noi
la non-responderi.
Cuantificarea rãspunsului la terapie
Evoluþia HAP poate fi urmãritã clinic sau
microbiologic.
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Evoluþia clinicã favorabilã ar trebui observatã la 48-72 ore de terapie antibioticã adecvatã,
în acest interval combinaþia de antibiotice nu ar
trebui schimbatã decât dacã se observã o
deteriorare progresivã a stãrii pacientului (67,81).
Microbiologic, folosind culturi seriate,
poate fi observatã eradicarea bacterianã,
suprainfecþia (când apare un agent etiologic nou),
infecþia recurentã (eradicare, urmatã de reinfecþie
cu germenul iniþial) sau persistenþã.
Radiografia toracicã are valoare limitatã în
definirea evoluþiei favorabile a pacienþilor cu
pneumonii severe. Modificãrile radiologice favorabile apar de obicei dupã modificãrile parametrilor clinici, în special din cauza unor patologii
asociate (BPOC etc.) (67). Evoluþiile negative
(progresia spre afectare multilobarã, creºterea cu
peste 50% a infiltratului pulmonar în ultimele 48
ore, apariþia cavitaþilor etc.) sunt sugestive (2).
Cauze ale rãspunsului nefavorabil la
terapie
Au fost descrise câteva categorii de cauze
care pot duce la deteriorarea rapidã sau eºecul
terapeutic:
§ diagnostic greºit în cazul atelectaziilor,
insuficienþei cardiace, infarct pulmonar,
traumatism pulmonar, pneumonii de
aspiraþie;
§ factori dependenþi de pacient ºi patologii
asociate: ventilaþie mecanicã prelungitã,
insuficienþã respiratorie, vârsta >60 ani,
infiltrate bilaterale, antibiotice în antecedente, boalã pulmonarã cronicã;
§ factori dependenþi de germenii implicaþi:
dezvoltarea rezistenþei, etiologie fungicã,
viralã, micobacterianã, terapie iniþialã
inadecvatã;
§ complicaþii apãrute în timpul tratamentului: febra simultanã din alte cauze
(sinuzite, infecþii de cateter, infecþii de
tract urinar, abcese pulmonare) (59,82).
Evaluarea non-responderilor la terapie
Pentru pacienþii care nu rãspund la terapia
iniþialã, este necesarã o reevaluare rapidã, începând cu diagnosticul diferenþial ºi repetarea
examenului microbiologic. Dacã rezultatele
acestuia indicã un germen rezistent sau impli-

carea unui germen nou, terapia antibioticã trebuie
modificatã corespunzãtor. Dacã examenul
microbiologic nu aduce date noi, trebuie
consideratã posibilitatea existenþei unui proces
neinfecþios sau a complicaþiilor.
Proceduri imagistice specializate pot fi
utile. Radiografia toracicã în decubit lateral sau
tomografia computerizatã pot evidenþia lichid
pleural, pot diferenþia adenopatii, tumori pulmonare etc. Examinarea abdominalã în cazul pacienþilor cu ARDS, a sinusurilor în cazul sondelor
nasotraheale sau nasogastrice poate fi utilã.

CONCLUZII
Pneumoniile nosocomiale reprezintã o
cauzã importantã de morbiditate ºi mortalitate
în general ºi în secþiile de terapie intensivã în
special, mortalitatea atribuabilã ridicându-se la
33-50%. Prezenþa germenilor multirezistenþi,
favorizatã de anumiþi factori de risc, este esenþialã în determinarea severitãþii bolii, prognosticului ºi atitudinii terapeutice. Aplicarea mãsurilor
de profilaxie confirmate de evidenþe este de
naturã sã reducã incidenþa pneumoniilor nosocomiale. Un element esenþial în managementul
pneumoniilor nosocomiale îl reprezintã iniþierea
precoce a unui tratament antibiotic corect, bazat
pe criterii de diagnostic clare. Ghidurile de
management prezentate aici sunt instrumente
utile, adaptarea lor la specificul epidemiologic/
bacteriologic local fiind recomandatã.
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