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REZISTENÞA LA ANTIFUNGICEFACTOR DE RISC MAJOR PENTRU
PROGNOSTICUL PACIENTULUI
CRITIC
Antibioterapia cu spectru larg a crescut
semnificativ speranþa de viaþã la bolnavii cu
infecþii severe (dupã unii autori cu cca. 10 ani!),
iar progresele suportului de funcþii vitale în
serviciile de Terapie Intensivã au crescut rata de
supravieþuire la bolnavi cu patologii din ce în ce
mai grave. Din pãcate aceste succese medicale
au însemnat în ultimii 15 ani ºi creºterea
incidenþei infecþiilor cu fungi, urmatã la scurt
timp de o tendinþã insidioasã, dar persistentã de
creºtere a rezistenþei antifungice. Acest aspect a
fost semnalat iniþial la bolnavi cu potenþial de
imunodepresie severã (posttransplant sau
postchimioterapie în oncologie); incidenþa
rezistenþei antifungice variazã între 5% la
bolnavii cu transplant renal ºi 35-40% la cei cu
transplant de cord sau plãmâni, aspect care se
coreleazã cu o ratã inacceptabil de mare a
mortalitãþii, de pânã la 40-50%! Pânã la 30% din
bolnavii cu leucemie acutã dezvoltã infecþii
fungice invazive. Candidemia este tot mai des
semnalatã însã la bolnavi cu staþionare prelungitã
în clinicile de Terapie Intensivã, iar infecþiile
fungice hematogene constituie în Statele Unite
cea de patra cauzã de infecþii nosocomiale la
bolnavul critic.
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Datele statistice aratã cã tot mai mulþi
bolnavi internaþi în secþiile de Terapie Intensivã
(ºi nu ne referim aici la bolnavii cu infecþie HIV/
SIDA, neoplazie sau transplant) sunt colonizaþi
la porþile de intrare cu tulpini de fungi (cel mai
adesea Candida albicans); existã în permanenþã
riscul unei infecþii fungice invazive la bolnavul
critic. Date fiind dificultatea diagnosticului clinic
ºi a celui de laborator, terapia de primã intenþie
adecvatã este decisivã pentru prognosticul
bolnavului critic. ªi în acest caz epidemiologia
tulpinilor de fungi ºi rezistenþa la antifungice
constituie aspecte majore pentru succesul
terapeutic. Din fericire medicaþia antifungicã
(Fig. 1) a avut efecte semnificative asupra
morbiditãþii ºi mortalitãþii prin infecþii fungice,
dar datele de epidemiologie ale ultimului deceniu
relevã tendinþe evolutive îngrijorãtoare: creºterea
circulaþiei tulpinilor de Candida nonalbicans,
reducerea ponderii infecþiilor candidozice per
ansamblu, apariþia rezistenþei antifungice etc.
Factori de risc pentru infecþiile cu fungi
la bolnavul critic
Experienþa acumulatã la bolnavii cu
imunodepresie severã (posttransplant, postchimioterapie în oncologie etc.) ne indicã noi
factori de risc pentru infecþii fungice de tip
oportunist de care nu este ferit bolnavul critic,
cum ar fi: infecþii cu tulpini oportuniste de
Aspergillus sau Fusarium prezente în aer, în apa
curentã din spital sau pe suprafeþe contaminate
cu apã. În special apa din spitale poate fi
consideratã o sursã importantã de infecþii
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Fig. 1.Structura biochimicã a principalelor antifungice

nosocomiale fungice! Alte surse de contaminare
ar putea fi substanþe probiotice care pot conþine
Saccharomyces boulardii sau cerevisiae (folosite
în prevenirea ºi tratamentul infecþiei intestinale
cu Clostridium difficile, dar s-a demonstrat cã
pot contamina apa mineralã îmbuteliatã sau
echipamentul de protecþie din fibre sintetice ale
personalului medical). La bolnavul critic
prezenþa tulpinilor de Aspergillus în secreþiile
tractului respirator este urmatã de infecþie
invazivã la peste 50% din bolnavi!
Tendinþe epidemiologice privind
infecþiile fungice la bolnavul critic
Reducerea incidenþei infecþiilor candidozice. Experþii sunt de acord cã utilizarea pe
scarã largã a profilaxiei ºi tratamentului
infecþiiilor fungice invazive cu Fluconazole în
ultimii 15 ani a redus mult incidenþa infecþiilor
cu Candida, dar aceasta se referã numai la
infecþiile cu Candida albicans, în timp ce se
înregistreazã tendinþa de creºtere a incidenþei
infecþiilor cu Candida glabrata ºi, în general, cu
specii nonalbicans. Pentru Statele Unite se apre188
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ciazã incidenþa infecþiilor sistemice cu Candida
glabrata la cca. 20% (12-37%), la 15% în Europa,
cca. 10% în Asia ºi sub 5% în America Latinã.
Studii recente au arãtat cã în þãri precum Brazilia,
Norvegia sau Italia Candida albicans rãmâne cea
mai frecventã cauzã de candidozã nosocomialã,
dar ultimul deceniu a înregistrat dublarea
infecþiilor cu Candida nonalbicans (parapsilosis,
tropicalis ºi glabrata) a cãror incidenþã a crescut
de la 31% în 1999, la 61% în 2003!
Creºterea incidenþei infecþiilor cu Aspergillus ºi alþi fungi oportuniºti. Se pare cã
reducerea infecþiilor cu Candida se însoþeºte de
creºterea numãrului de infecþii cu Aspergillus;
ºi în cazul acestora ultimul deceniu a adus mutaþii
lente, dar cu tendinþã persistentã de creºtere a
incidenþei infecþiilor cu specii nonfumigatus, faþã
de infecþiile cu Aspergillus fumigatus. Din
fericire rare, infecþiile oportuniste cu Fusarium,
Scedosporium, Alternaria etc. pot apãrea la
bolnavul imunodeprimat.
Definirea rezistenþei antifungice
Din punct de vedere clinic, rezistenþa in
vivo defineºte persistenþa sau progresia unei

infecþii în ciuda unei terapii antimicrobiene
adecvate, dar un rãspuns clinic bun nu depinde
numai de susceptibiliatea agentului patogen, ci
mai ales de imunitatea gazdei, penetrabilitatea
agentului antimicrobian, distribuþia sa ºi concentraþia fungicidã atinsã în focarul infecþios.
Expunerea, din diverse motive, la concentraþii
suboptimale de agent antimicrobian este cauzã
de eºec terapeutic (ex.: subdozare sau fracþionare
incorectã a dozelor, reducerea absorbþiei la
nivelul tubului digestiv - greaþã, vomã, diaree,
mucozitã, interacþiune cu alimentaþia sau medicaþia alcalinã etc., cu modificarea biodisponibilitãþii produsului dupã administrare oralã,
penetrabilitatea în þesutul infectat sau a barierei
polimerice din biofilme etc.).
Rezistenþa in vitro se referã la concentraþia
minimã inhibitorie (CMI) a agentului terapeutic
(concentraþia sericã/tisularã a agentului antifungic este mai micã decât CMI agentului antifungic pentru patogenul respectiv). Presupune
rezistenþã primarã - apare la un microorganism
care nu a fost expus niciodatã la agentul
medicamentos respectiv, în timp ce rezistenþa
secundarã sau dobânditã apare dupã expunerea
microorganismului la drogul respectiv. Datele de
laborator se bazeazã pe protocoalele de
determinare a CMI breakpoint pentru a stabili
sensibilitatea, rezistenþa sau sensibilitatea
dependentã de dozã pentru antifungice au fost
stabilite de NCCLS (National Committee for
Clinical Laboratory Standards) din Statele Unite
prin documentul M27 din 1992, revizuit recent
(document M27 A). Au fost înregistrate progrese
semnificative ºi în ceea ce priveºte determinarea
sensibilitãþii în cazul fungilor filamentoºi, dupã
cum provocarea cea mai mare în acest moment
pare cã o reprezintã definirea criteriilor de
laborator pentru susceptibilitatea germenilor
aflaþi în structura biofilmelor fungice, o formã
complet diferitã de existenþã a fungilor în
organism faþã de cea planctonicã pentru care sunt
stabilite majoritatea criteriilor de diagnostic de
laborator amintite mai sus.
Rezistenþa intrinsecã se referã la rezistenþa
majoritãþii covârºitoare a tulpinilor (ex. rezistenþa
la Fluconazole a tulpinilor de Candida krusei),
instalaltã anterior expunerii la drog a acestora.
Termenul este similar cu cel de rezistenþã

primarã. Termenul de rezistenþã clinicã poate
defini eºecul terapiei iniþiale sau o nouã infecþie
cu o tulpinã iniþial sensibilã la antifungicul
utilizat, dar la un bolnav la care s-a produs
scãderea imunitãþii (ex. neutropenie). Mai existã
ºi noþiunea de rezistenþã dependentã de dozã poate fi depãºitã prin creºterea concentraþiei de
antifungic. Trebuie sã subliniem ºi faptul cã, în
cazul terapiei antifungice, rezistenþa in vitro nu
se coreleazã întotdeauna cu un rãspuns clinic
nefavorabil.
Epidemiologia rezistenþei antifungice
Deºi este folositã în clinicã de peste 30 de
ani, experþii considerã cã în acest moment,
rezistenþa la Amfotericina B nu este o problemã
semnificativã pentru clinician. Rezistenþa
primarã in vitro la Amfotericina B (AmB) apare
rar, dar este descrisã în infecþiile cu fungi
filamentoºi de tip Scedosporium, Fusarium,
Aspergillus tereus sau flavus, Trichosporon,
Candida lusitanieae sau guillermondii etc. ºi
extrem de rar la Criptococus neoformans; nu se
pot preciza factorii de risc pentru acest tip de
rezistenþã. Rezistenþa secundarã este foarte rar
descrisã la AmB ºi are ca factori de risc chimioterapia citotoxicã, neutropenia, imunodepresia
prelungitã etc. În cazul AmB a fost descris la
bolnavii cu HIV/SIDA un fenomen interesant:
apariþia de rezistenþã fenotipicã a tulpinilor de
Candida albicans la AmB dupã expunere la doze
subinhibitorii de azoli (Vazquez, 1998); dupã
doze profilactice de fluconazol este posibil ca
tulpini de Candida albicans anterior sensibile la
AmB sã devinã temporar rezistente. Aceastã
situaþie nu numai cã permite supravieþiurea tulpinilor de Candida, dar ºi multiplicarea lor.
Fenomenul poate apare la câteva ore de la expunerea la azoli ºi dureazã câteva zile.
Rezistenþa la 5- flucitozinã(5-FU) este
descrisã ca rezistenþã primarã la unele tulpini de
Candida albicans, Criptococus, Aspergillus ºi
fungi dimorfi; apare frecvent rezistenþã secundarã, motiv pentru care nu se recomandã monoterapie cu acest agent antifungic.
Cel mai frecvent rezistenþa antifungicã este
descrisã la azoli. În clinicã patologia care a dus
la apariþia acestei probleme este reprezentatã de
candidoza orofaringianã cronicã refractarã (cu

Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã

189

incidenþã explozivã dupã declanºarea pandemiei
HIV/SIDA), dupã cum infecþiile hematogene
acute sau subacute la bolnavul critic se
contureazã ca o cauzã din ce în ce mai frecventã
de infecþii nosocomiale.
În anii 90 terapia cu fluconazole a permis
controlul candidozei orofaringiene la bolnavul
cu HIV/SIDA, dar a înregistrat o ratã rapidã de
creºtere a rezistenþei la antifungice la aceºti bolnavi; practic s-a demonstrat creºterea incidenþei
tulpinilor de Candida nonalbicans dupã expunere
la azoli, în paralel cu creºterea CMI la azoli.
(Nguyen si col, 1996, Price si col., 1994). Unele
studii apreciazã cã 64 - 84% din bolnavii infectaþi
HIV au colonizare faringianã cu tulpini de
Candida albicans, iar 46% sunt simptomatici.
Rezistenþa la azoli este descrisã la 21-32% din
bolnavii simptomatici ºi 14% din cei asimptomatici! (Rex, Rinaldi, 1995). Pe de altã parte la
speciile nonalbicans incidenþa rezistenþei la azoli
pare sã fie în creºtere. Scenariul apariþiei rezistenþei la azoli presupune acumularea treptatã a
mai multor modificãri la nivel molecular care
merg pânã la modificarea ARN ºi a transcripþiei
genelor.
Ca factori de risc pentru rezistenþa la azoli
a bolnavului cu imunodepresie severã sunt
descriºi: scãderea numãrului CD4, cure prelungite sau multiple, terapie intermitentã,
profilaxie zilnicã, sãptãmânalã sau intermitentã,
doza cumulativã de Fluconazole > 10 gr ºi mai
mult de 1 an de la expunere (Millon, 1994,
Revankar, 1998).
Pentru bolnavul critic, statisticile din
Statele Unite recunosc infecþia hematogenã cu
Candida albicans ca a patra cauzã de infecþie
nosocomialã. Dupã recurgerea pe scarã largã la
profilaxia cu Fluconazole dupã anii 90, a crescut
incidenþa infecþiilor hematogene cu Candida
krusei ºi Candida glabrata, recunoscând ca factori
de risc pentru fungemia cu tulpini nonalbicans:
expunerea prelungitã la azoli, factori epidemiologici locali ºi imunosupresia severã, recurgerea
pe scarã largã la azoli fãrã prescripþie medicalã
pentru tratamentul vaginitelor micotice etc.
Datele statistice din SUA aratã o incidenþã a
rezistenþei la fluconazole în perioada 1992- 1998
de 1-3%, ºi între 2-14% pentru speciile nonalbicans (raportãri CDC 1992 ºi 1998), în studiul
190

Timiºoara, 2006

SENTRY (peste 2000 tulpini de Candida izolate
din infecþii hematogene - 1% rezistenþa la
Fluconazole ºi 7% pentru speciile nonalbicans,
date confirmate ºi de studiul SENTRY 2003), în
timp ce un studiu din Suedia raporteazã 40%
incidenþa rezistenþei la fluconazole a tulpinilor
de C. glabrata ºi cca. 15% C. parapsilosis. C.
albicans, C. parapsilosis ºi C. tropicalis rãmân
înalt susceptibile la voriconazole, ravuconazole
ºi fluconazole (</= 1.3% rezistenþã) cu < 20%
rezistenþã la azoli la tulpinile de C. glabrata. De
notat cã în America Latinã tulpinile de C. glabrata
au fost mai frecvent rezistente la ravuconazole
ºi AmB (33% ºi respectiv 27%) decât în America
de Nord (17% ºi respectiv 13%). Rezistenþa A.
fumigatus la azoli variazã de la 52% pentru itraconazole, la 38% - ravuconazole ºi 11% pentru
voriconazole.
Rezistenþa în acest caz pare sã fie indusã
de flora endogenã sub presiunea chimioterapiei
(antibiotice sau antifungice), dar ºi de presiunea
de selecþie de tulpini rezistente din mediu. Pare
evident cã ºi în cazul terapiei antifungice terapia
empiricã va trebui sã þinã cont de acum încolo
tot mai mult de epidemiologia localã.
Din punct de vedere clinic, consecinþele
rezistenþei la azoli apar ca o rezultantã a unui
complex de factori care ia în discuþie atât
patogenicitatea fungilor, dar ºi sistemul imun al
gazdei. Este posibil ca fungi rezistenþi la azoli
sã acþioneze ca oportuniºti adevãraþi; se selecteazã dupã o terapie care eliminã, de obicei
populaþia susceptibilã, iar imunodepresia severã
favorizeazã acumularea unei populaþii dense de
germeni, fapt ce creºte riscul apariþiei de mutanþi
rezistenþi.
Rezistenþa încruciºatã la azoli
Creºterea ratei de supravieþuire a bol navilor cu imunodepresie severã, ca ºi controlul
unor infecþii bacteriene ºi virale din cele mai
agresive ºi chiar a infecþiilor cu Candida albicans,
a dus la creºterea incidenþei infecþiilor cu
Aspergillus (cauzã frecventã de deces la bolnavi
cu boli hematologice maligne sau rejet de
transplant). Aceºti germeni sunt rezistenþi genetic
la fluconazole, dar rãspunsul clinic la itraconazole este bun. Itraconazole este folosit în
profilaxia ºi tratamentul aspergilozelor tot mai

frecvent ºi existã temerea cã ar putea apãrea
rezistenþã încruciºatã cu agenþii noi din clasa
triazolilor.
Raportul Comisiei Europene de
Sãnãtate ºi Protecþie a Consumatorului
privind rezistenþa la azoli, iunie 2002
Ca urmare a creºterii incidenþei rezistenþei
antimicotice la azoli înregistrate la sfârºitul
deceniului trecut, comitetul ºtiinþific (steering
committee) al Comisiei Europene de Sãnãtate ºi
Protecþie a Consumatorului a analizat în 2002
dimensiunea ºi impactul social al acestei
probleme. Experþii au identificat drept cauze
principale de creºtere a incidenþei rezistenþei
antifungice populaþia cu imunodepresie severã
de diverse cauze, curele prelungite de fluconazole, expunerea la doze subinhibitorii de antifungic, dar ºi utilizarea în agriculturã ºi în
medicina veterinarã pe scarã largã a aceloraºi
antimicotice ca ºi la om. La final s-a apreciat cã
tendinþa de creºtere a incidenþei rezistenþei
antifungice pare sã fi stagnat, iar strategiile de
management a riscului în domeniul medical par
sã fi adus chiar o reducere a acestei tendinþe în
unele locuri ºi, pe de altã parte, se recomandã
utilizarea în agriculturã a altor antifungice decât
cele folosite în medicina umanã, chiar dacã
lipsesc dovezi consistente privind implicarea
acestora în creºterea incidenþei la azoli a
infecþiilor fungice de la om.
Rezistenþa la echinocandine
În acest moment nu se pot spune multe
despre rezistenþa la echinocandine. Este descrisã
in vitro o mutaþie la nivelul genei FKS1 (care,
alãturi de gena FKS2 codeazã proteine membranare care funcþioneazã drept unitãþi catalitice
pentru sintetaza 1,3 bD glucanului). In vivo,
experþii au remarcat de la bun început CMI mari
pentru tulpinile de C. parapsilosis. Acest aspect
a impus o monitorizare atentã a sensibilitãþii
tulpinilor de C. parapsilosis la echinocandine.
Iniþial s.-a reuºit depãºirea acestei probleme prin
creºterea dozei de caspofungin administrate.
Ulterior au fost descrise situaþii epidemiologice
de rezistenþã la caspofungin a unor tulpini de C.
glabrata (Villareal, ICAAC, 2004) ºi C. parapsilosis (Ghannoum, ICAAC, 2005, 27 de tulpini

izolate consecutive într-o unitate de terapie
intensivã de arºi); din punct de vedere molecular
mecanismul de rezistenþã a implicat MDR1multidrug resistant gene 1, gena responsabilã de
facilitatorii pompei de flux- cu expresie crescutã
la tulpinile de C. parapsilosis.
Mecanismele celulare ale rezistenþei
antifungice
În cazul unei boli micotice refractare la
tratament existã posibilitatea infecþiei cu o specie
de fungi cu CMI mare pentru antifungicul folosit.
Prezenþa unei tulpini rezistente la bolnav poate
fi datã de rezistenþa intrinsecã a tulpinilor
endogene, înlocuirea cu tulpini mai rezistente din
altã specie (C. kruseii, C. glabrata) sau cu o
tulpinã mai rezistentã de C.albicans, modificãri
genetice care pot face o tulpinã endogenã rezistentã sau expresie tranzitorie a genelor care fac
o tulpinã endogenã temporar rezistentã), modificarea morfologiei celulare (alternanþa fenotipului de tip celulã/hife), densitatea populaþiei de
fungi etc.
· Apariþia de specii mai rezistente:
deteminarea CMI la antifungice a arãtat cã tulpini
de C. krusei sau C. glabrata sunt mai rezistente
la azoli decât C. albicans. Aceste specii pot face
parte din flora saprofitã a individului sãnãtos,
iar terapia antifungicã poate controla C. albicans,
dar celelalte tulpini se comportã ca germeni
oportuniºti.
· Infectarea cu o specie de C. albicans
cu rezistenþã mai mare: studiile la bolnavii cu
HIV/SIDA au arãtat cã pânã la 25% din aceºtia
pot suferi un fenomen de înlocuire a unei tulpini
de C. albicans sensibile la azoli cu una mai puþin
susceptibilã (strain replacement). Nu existã încã
o bazã demograficã largã care sã susþinã aceastã
afirmaþie. Se pare totuºi cã selectarea unei tulpini
rezistente din flora endogenã este un mecanism
mai frecvent întâlnit.
· Modificãri genetice care induc rezistenþa unei tulpini: expunerea prelungitã la
antifungic poate induce rezistenþã secundarã prin
modificãri genetice. În acest caz se pare cã
antifungicul ca atare nu produce rezistenþã, dar
favorizeazã selectarea de populaþii de celule mai
rezistente (mutaþii genetice apar în organism cu
o frecvenþã extrem de redusã- 10-6  10-8/genã -
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dar într-o populaþie numeroasã de fungi aflatã
sub presiune de selecþie, o mutaþie întâmplãtoare
poate face ca celulele care devin rezistente sã
devinã în timp populaþia dominantã). Date fiind
potenþialul de transfer interindividual al tulpinilor
ºi stabilitatea geneticã a rezistenþei aceastã mutaþie poate avea curând impact asupra unei populaþii
de bolnavi cu imunodepresie de diverse cauze.
· Expresia tranzitorie a unei gene care
conferã rezistenþã temporarã - fenomen
denumit rezistenþã epigeneticã - o celulã îºi poate
modifica fenotipul, probabil ca urmare a unei
asemenea expresii tranzitorii a unei gene ºi
devine rezistentã în timpul expunerii la un
antifungic, dar aceastã rezistenþã înceteazã la
oprirea expunerii la drog. Exemplul cel mai la
îndemânã este rezistenþa tranzitorie care apare
la bolnavi trataþi cu Amfotericina B, dupã expunere la profilaxia cu fluconazole descrisã mai sus.
· Modificarea morfologiei celulare:
Candida albicans se prezintã sub o varietate de
tipuri celulare, cu sensibilitate variabilã la azoli;
sunt fungi dimorfi. Celulele de tip blastospori
sunt sferice ºi caracterizeazã flora comensalã. În
diverse condiþii se pot forma celule elongate 
hife - ce caracterizeazã formele patogene. Este
posibil ca o tulpinã rezistentã ce formeazã hife
chiar în prezenþa azolilor sã prezinte o patogenicitate crescutã. Expresia fenotipicã variabilã a
C. albicans ºi alte specii de Candida ºi posibilitatea de a-ºi altera morfotipul între forma celularã
sfericã ºi cea elongatã exprimã susceptibilitate
diferitã la azoli.
· Modificarea populaþiei de fungi: s-a
observat cã existã o mare variabilitate a CMI între
colonii individuale de fungi provenind de la
tulpina unui singur bolnav. Acest aspect reflectã
instabilitatea genomicã sau variaþia în cadrul unei
tulpini. Eradicarea unei populaþii susceptibile
prin terapie antifungicã poate permite supravieþiurea unor colonii mici de celule mai predispuse genetic la rezistenþã
Mecanismele moleculare ale rezistenþei
la antifungice
· Aportul de antifungic în celulã prin
pompe de transport active; alterarea membranei
ergosterolice poate afecta capacitatea fluconazole
de a pãtrunde în celulã.
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· Modificarea sau degradarea drogului este un mecanism important în cazul rezistenþei
bacteriene, dar mai puþin important pentru
rezistenþa la Candida albicans.
· Modificarea cãii metabolice de biosintezã a ergosterolului - prin alterarea la nivel de
lanosterol - demetilazã, enzima þintã a majoritãþii
azolilor, se modificã funcþia ºi fluiditatea
membranei.
· Modificãri moleculare la nivelul genei
ERG11 - gena care codeazã proteina mai sus
menþionatã, enzima lanosterol demetilazã precum: overexpresia genei, amplificarea genei
ºi conversia genei sau recombinãri mitotice etc.
(un exemplu de asemenea mutaþie este înlocuirea
argininei cu lizinã la aminoacidul 467 al genei
ERG11, cu inducerea de modificãri structurale
ºi funcþionale celulare, care pot da rezistenþã la
azoli).
· Modificarea altor gene ERG- dacã pentru
C. albicans nu sunt descrise alte mutaþii înafara
celei descrise mai sus, la C. glabrata sunt descrise
mutaþii la nivelul genelor ERG3 ºi ERG11.
· Reducerea acumulãrii intracelulare a
antifungicului - prin activitatea a douã pompe
de eflux: transportorul casetei de cuplare cu ATP
ºi facilitatorii majori. Afectarea activitãþii acestor
pompe de eflux, prin mecanism genetic este
principalul mecanism de rezistenþã antifungicã.
Rolul biofilmelor în rezistenþa
antifungicã
În istoria microbiologiei microorganismele
au fost descrise sub formã planctonicã (celule
plutind în suspensie, sânge, secreþii în organism
sau mediu de culturã in vitro) ºi caracterizate în
laborator pe baza proprietãþilor lor în mediile de
culturã. Aceasta este percepþia clasicã a microorganismelor unicelulare Van Leewenhoek a fost
cel dintâi cercetãtor care a descris fenomenul prin
care aceste microorganisme aderã ºi se multiplicã
pe majoritatea suprafeþelor, atât cele exterioare,
cât ºi în organism, dând naºtere biofilmelor
(microorganisme asociate suprafeþelor), biofilme
care includ în structura lor germeni cu expresie
geneticã ºi fenotipicã ºi ratã de multiplicare
diferite de cele ale germenilor aflaþi în stare
planctonicã; discutãm de un ecosistem cu
proprietãþi aparte; în acest moment se acceptã

cã o bunã parte din patologia infecþioasã este
generatã ºi/sau întreþinutã de biofilme.
Biofilmele sunt ansamble formate din
celule microbiene ºi o matrice polizaharidicã ce
aderã ireversibil de o suprafaþã. Matricea polimericã poate reprezenta pânâ la 50- 90% din
compoziþia biofilmului ºi este formatã în
principal de polizaharide neutre (frecvent
întâlnite în cazul biofilmelor cu germeni Gram
negativi) sau anionice (în principal acizi uronici);
acestea permit formarea de legãturi divalente cu
ionii de calciu sau magneziu, cu formarea de
punþi solide de legãturã în interiorul matricei
polimerice ºi creºterea aderenþei biofilmului. În
cazul biofilmelor de germeni Gram pozitivi (ex.
stafilococi) (Fig. 2) matricea este predominant
cationicã, iar bacteriile coagulazo negative
beneficiazã de biofilme mixte de acid teichoic
ºi o cantitate micã de proteine. Germenii
microbieni din structura biofilmelor îºi încetinesc
rata de multiplicare, fapt care îi face mai greu de
distrus de agenþii antimicrobieni; pe de altã parte
prezenþa germenilor faciliteazã dezvoltarea
matricei polimerice, matrice care face germenii
mai greu accesibili sau chiar de loc pentru antibioticele/antifungicele din circulaþia sanguinã.
Dacã adãugãm la aceste modificãri de
comportament microbian tipice germenilor din
biofilm ºi faptul cã majoritatea acestora suferã
modificãri la nivelul genelor (de tip up- sau
downregulation) caracteristice fiecãrei clase în
parte, este evident cã biofilmele reprezintã o
modalitate de creºtere a rezistenþei antimicrobiene ºi se contureazã ca o problemã de sãnãtate
publicã, mai ales pentru bolnavul critic ºi pentru
cel cu imunodepresie severã de diverse cauze.
Structura biofilmelor poate fi influenþatã
de interacþiunea cu componente nonmicrobiene
ale gazdei sau din mediu; ex. încorporarea de
hematii ºi fibrinã pe mãsurã ce se dezvoltã biofilmele. Biofilmele de pe valvele cardiace includ
în mod caracteristic trombocite ºi fibrinã în
matricea polimericã. Capsula de fibrinã care se
formeazã va proteja germenii de acþiunea leucocitelor gazdei, fapt care duce la apariþia endocarditei. Biofilmele de pe cateterele urinare
conþin microorganisme care hidrolizeazã ureea
din urinã prin ureaze ºi elibereazã amoniac, cu
creºterea ph-ului local ºi precipitarea mineralelor

de tip calciu (cu formare de hidroxiapatitã) sau
fosfat de amoniu ºi magneziu (care formeazã
struvitã), cauzã de formare de cruste pe aceste
catetere, care uneori determinã obstruarea
acestora!
Rareori un biofilm este o structurã monomicrobianã. Microcoloniile de germeni au
metabolism aparte, facilitat de mediul de culturã
reprezentat de matricea polimericã, ce îi protejeazã de mediul extern. Este facilitat transferul
de ADN extracromozomial (plasmide) între
celule, element care, de asemenea favorizeazã
apariþia ºi rãspândirea rezistenþei antimicrobiene.
Mai trebuie menþionat cã agregate de biofilm (cu
toate proprietãþile microcoloniei de celule din
structura sa) se pot desprinde. Celulele îºi pot
relua rapid proprietãþile planctonice sau pot adera
de alte suprafeþe. În ambele situaþii pot transfera
la distanþã rezistenþa antimicrobianã. Putem
concluziona cã germenii din structura biofilmului
reprezintã o populaþie cu metabolism ºi ecologie
diferite de ale germenilor aflaþi în stare
planctonicã ºi pot declanºa maladii infecþioase
din cele mai grave. Dintre caracteristicile
biofilmelor care pot fi importante pentru bolile
infecþioase amintim: desprinderea de agregate de
biofilme care pot genera infecþii hematogene sau
embolii, schimbul intercelular de plasmide,
implicat direct în transmiterea rezistenþei
antimicrobiene, aspect cu atât mai important cu
cât germenii din biofilm sunt protejaþi de acþiunea
antimicrobianã, iar biofilmele nu sunt afectate
de clearence-ul sistemului imun al gazdei.
Fig. 2. Biofilm stafilococic de pe suprafaþa unui cateter
venos central (imagine de microscopie
electronicã)
dupã: Donlan RM. Biofilms: microbial life on
surfaces. Emerg Infect Dis 2002;9:8.
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Particulariþile biofilmelor fungice
Dacã în unele servicii de terapie intensivã
biofilmele formate de germeni din genul Candida
(Fig. 3) la bolnavi cu dispozitive implantabile
(proteze valvulare, endovasculare, articulare, dar,
mai ales catetere venoase centrale) ºi mobilizarea
acestora în circulaþia sistemicã se constituie
adesea drept puncte de plecare pentru infecþii
micotice invazive, iar infecþiile fungice de
origine hematogenã reprezintã o cauzã de infecþii
nosocomiale cu incidenþa în creºtere, este de înþeles de ce cercetãtorii acordã o atenþie crescândã
modului în care se formeazã aceste biofilme ºi
cum poate fi influenþatã încãrcarea bacterianã/
fungicã din matricea lor.
Tulpini de Candida intrã adesea în microflora obiºnuitã la om. Dispozitive de tip: stent,
ºunt, proteze, implante, sonde endotraheale,
pacemakere, catetere de diverse tipuri etc., sunt
adesea colonizate de tulpini de Candida punct
de plecare pentru dezvoltarea de biofilme candidozice. Practic ultimul deceniu a cunoscut o
creºtere exponenþialã a infecþiilor hematogene
cu Candida (în special albicans), în paralel cu
utilizarea pe scarã tot mai largã a dispozitivelor
mai sus amintite, astfel încât, în acest moment
fungii (ºi în special candida albicans) reprezintã
cea de a treia cauzã de infecþii de cateter, a doua
cauzã de colonizare urmatã de infecþie, toate
grevate de o ratã a mortalitãþii în creºtere. În mare
parte biofilmele de Candida sunt rãspunzãtoare
de rezistenþa la antifungice, aspect care creºte
durata spitalizãrii ºi rata mortalitãþii, iar din punct
de vedere economic impactul este semnificativ.
Pentru a coloniza orice suprafaþã celulele
fungice trebuie sã adere la suprafaþa unui biomaterial, aspect mediat de hidrofobicitatea suprafeþei, forþe electrostatice, dar ºi adezine fungice,
ce recunosc liganzi din suprafaþa de aderat cum
ar fi proteine serice (fibrinogen, fibronectinã),
factori salivari etc. Pe de altã parte, celulele de
Candida pot coagrega bacterii, cu formarea de
biofilme mixte, bacteriene ºi fungice. Aderarea
celulelor la un substrat este urmatã de diviziune
celularã, proliferare ºi dezvoltarea biofilmului;
rezultã o structurã tridimensionalã complexã, cu
aranjament spaþial optim pentru transportul
nutrienþlor ºi eliminarea deºeurilor. Biofilmele
de Candida au particularitãþi de apariþie ºi
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dezvoltare; aderarea celulelor fungice este
urmatã la 3-6 ore de formare de structuri tubulare.
Dupã o incubaþie de 24-48 de ore biofilmele
maturate de Candida albicans dispun de o reþea
densã de celule fungice, hife ºi pseudohife ºi
matrice polimericã extracelularã. Dat fiind cã
filamentarea nu a fost descrisã la formele planctonice, este posibil ca acest aspect sã fie favorizat
de formarea biofilmului. Microscopia electronicã
a permis vizualizarea de canale hidrice ramificate
în biofilm, cu dimensiuni de 25- 450 µm.
Conversia morfogeneticã a Candidei
albicans (capacitatea de a se transforma reversibil din celule fungice în filamente) are rol
decisiv în dezvoltarea biofilmului. Baillie ºi
Douglas au demostrat cã hifele constituie elemente esenþiale pentru integritatea structuralã
ºi arhitectura multistratificatã ce caracterizeazã
biofilmele maturate. Ramage ºi col au demonstrat cã substratul molecular al filamentãrii
celulelor de Candida ºi dezvoltãrii ulterioare de
biofilme mature, înalt structurate, este asigurat
de prezenþa proteinei Efg1.
Comunicarea intercelularã (quorum
sensing) este decisivã pentru formarea biofilmului. Aceasta asigurã controlul multiplicãrii celulare pentru a evita suprapopularea, dar ºi competiþia pentru nutrienþi, cu implicaþii serioase pentru
procesul infecþios, în special în diseminarea
infecþiei ºi apariþia de emboli septici la distanþã.
Studii recente au demonstrat cã acest aspect este
controlat de proteina de transducþie Chk1p (un
alt exemplu interesant de comunicare intercelularã în biofilm este dat de interacþiunea Candida
albicans - Pseudomonas aeruginosa; Pseudomonas formeazã un biofilm extrem de dens pe
filamentele de Candida ºi distruge fungii, dar
bacteriile nu distrug formele celulare de Candida;
pe de altã parte, celulele de Candida pot opri
filamentarea ca rãspuns la expunerea la contactul
cu molecule de comunicare cu Pseudomonas de
tip 3-oxo- C12 homoserin lactonã). Toate aceste
date demonstreazã cã morfogeneza Candida
albicans este sub controlul atent la mediului
înconjurãtor din biofilm!
Se ºtie cã biofilmele de Candida sunt cauzã
de creºtere a rezistenþei antifungice. Este benefic
faptul cã antifungice noi, cum ar fi echinocandinele ºi forma liposomalã a Amfotericinei B au
dovedit capacitate fungicidã pentru germenii din
biofilme. Un impediment major este dat de faptul

cã rezistenþa la antifungice a acestor biofilme este
greu de dovedit. Standardele de laborator
NCCLS de diluþie în bulion sunt elaborate pentru
testarea formelor planctonice ºi nu permit estimarea sensibilitãþii antifungice pentru celulele
din biofilme. Acest aspect ar putea fi o explicaþie pentru discrepanþa dintre determinãrile de
laborator ºi evoluþia clinicã a unor asemenea
infecþii. Determinarea cu precizie a sensibilitãþii
antifungice a germenilor din biofilme ar putea
asigura însã controlul unor infecþii severe la bolnavul critic. Recent a fost descrisã o metodã care
foloseºte microplãci pe care se formeazã biofilme, care sunt expuse ulterior la diverse
antifungice.
Rezistenþa antifungicã a biofilmelor este un
fenomen complex multifactorial cu multe aspecte
neelucidate. Rezistenþa intrinsecã a biofilmelor de
Candida prespune mecanisme diferite: densitatea
celularã mare a biofilmului, reducerea ratei
multiplicãrii ºi limitarea nutrienþilor, activitatea
matricii polimerice extracelulare, expresia genelor
responsabile de rezistenþã (în special a celor care
codificã pompele de eflux) etc.
Matricea polimericã extracelularã produsã
de celulele aderente constituie o barierã pentru
difuziunea antifungicelor. Reducerea ratei
multiplicãrii celulare este de asemenea responsabilã de rezistenþa antifungicã. Chandra ºi col. au
demonstrat cã intensificarea ratei metabolice a
biofilmului este corelatã cu creºterea rezistenþei
antifungice. Reducerea semnificativã a cantitãþii
de ergosterol din biofilme în fazele intermediarã
ºi de maturitate, face ca majoritatea antifungicelor care au ca mecanism fungicid interferenþa
cu metabolismul sterolilor sã reducã eficienþa
acestora.
Fig. 3. Biofilm candidozic pe suprafaþa unui caterer
venos central
dupã: Donlan RM. Biofilms: microbial life on
surfaces. Emerg Infect Dis 2005;7:8.

Putem spune în acest moment cã nu mai
putem eluda rolul biofilmelor în evoluþia bolilor
infecþioase. Date legate de ecologia acestora sunt
decisive pentru dezvoltarea de strategii viitoare
de prevenire a formãrii biofilmelor ºi/sau de
tratament a infecþiilor sau întreþinute de acestea.
Strategii terapeutice propuse pentru
depãºirea rezistenþei antifungice
Creºterea dozei de antifungic administrat bolnavului: nu existã dovezi clinice din
categoria medicinei bazate pe dovezi pentru
aceastã afirmaþie care este susþinutã mai mult de
observaþii preclinice; astfel, în cazul amfotericinei B, forma liposomalã a crescut tolerabilitatea
la creºterea dozei, dar studii pe animale au
demonstrat la creºterea dozei o farmacocineticã
nonlinearã, cu scãderea clearence-ului ºi a
volumului de distribuþie. Se pare cã la creºterea
dozei, preluarea amfotericinei B de unele þesuturi
este un proces saturabil, care ar putea induce
mecanisme alternative de eliminare, aºa cum a
demonstrat recent un studiu cu > 5- 7 mg/kg/zi
AmfB pentru bolnavi cu infecþii fungice
invazive. (Walsh, 2001).
Existã studii clinice care susþin afirmaþia
cã doze zilnice de fluconazol (> 12 mg/kg/zi)
reprezintã o opþiune sigurã ºi eficientã în
infecþiile cu tulpini de Candida cu sensibilitate
dependentã de dozã. Andes, Louie ºi col. au
demonstrat cã eficacitatea micologicã a
Fluconazole apare dacã raportul arie de sub curbã
(area under the curve- AUC) / concentraþie
minimã inhibitorie (CMI) de 25-50%, adicã
aprox. 1-2 x CMI pe durata a 24 de ore. Astfel,
pentru tulpinile susceptibile (CMI< 8 mg/l), doza
zilnicã de 400 mg fluconazole/zi asigurã
depãºirea consistentã a raportului AUC/CMI
eficient. Pentru tulpinile cu CMI = 16- 32 mg/l
(cu sensibilitate dependentã de dozã), un raport
AUC/CMI > 25-50% este atins cu doze zilnice
de fluconazol > 800 mg.
Terapia cu combinaþii antifungice a fost
propusã cu insistenþã în ultimii ani, ca urmare a
creºterii incidenþei infecþiilor fungice refractare
la monoterapie, dar, cu excepþia meningitei
criptococice, dovezile clinice care sã susþinã o
asemenea afirmaþie sunt puþine. Dintre acestea,
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unele au demonstrat eficacitatea combinaþiei
amfotericina B - flucitozinã în reducerea
nivelului rezistenþei la flucitozinã. Terapia
combinatã este propusã de specialiºti ca terapie
de primã intenþie în formele grave, cu risc vital,
pânã la identificarea tulpinei ºi stabilirea
sensibilitãþii sale, urmatã de dezescaladare sau
în infecþii rare cu tulpini cu incidenþã în creºtere,
ex: Scedosporium, Fusarium, Aspergillus
nonfumigatus, Trichosporon etc. extrapolarea
datelor de sensibillitate in vitro sau a celor de la
animale este discutabilã. Se poate spune, cu
puþine excepþii cã asocierea de antifungice are
efecte neutre sau pozitive; atenþie la combinaþia
AmB- azoli, care uneori se poate dovedi toxicã!
Pentru infecþiile cu Criptococcus sau Candida,
combinaþiile de antifungice sunt cuprinse în
ghiduri, în timp ce pentru infecþiile cu Aspergillus
nu se recomandã terapia combinatã, dar asocierea
echinocandine+ AmB sau azoli rãmâne o ipotezã
promiþãtoare.
Imunomodularea. Observaþii clinice
izolate afirmã cã în micozele refractare au un rol
benefic citokine (ex. factorul de stimulare a
coloniilor de granulocite-macrofage GM-CSF,
factorul de stimulare a coloniilor de granulocite),
gamma interferon sau celule imune efectoare. Nu
numai defectele imune cantitative (ex. neutropenia) afecteazã rãspunsul bolnavilor, dar ºi
defecte calitative, de funcþie celularã (ex.
citotoxicitate mediatã de anticorpi, metabolism
oxidativ etc.) sau dereglarea rãspunsului imun
adaptativ al gazdei la infecþia fungicã; aceste
defecte pot fi ameliorate de terapia cu citokine
de tip GM-CSF sau interferon gama.
Noi molecule de antifungice. Rezistenþa
antifungicã ºi apariþia de tulpini tot mai rezistente
a creat o presiune crescândã pentru apariþia de
noi clase de antifungice. Aºa au apãrut în ultimii
ani în practica medicalaã noi azoli (voriconazol,
posaconazol, ravuconazol) sau echinocandinele
(caspofungin, micafungin, anidulafungin etc.)
Studierea germenilor din biofilme - ar
putea schimba în anii care vin modalitatea de
abordare a patologiei infecþioase a bolnavului
critic. Putem a firma cu certitudine cã, în prezenþa
unei infecþii fungice invazive, îndepãrtarea
cateterelor este un gest elementar din categoria
medicinei bazate pe dovezi, iar acolo unde acest
lucru nu este posibil, se impune recurgerea la
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antifungice care acþioneazã asupra germenilor
din biofilme (ex. caspofungin sau amfotericina
B lipozomalã).
Supraveghere epidemiologicã. Faptul cã
infecþii cu Candida sau Aspergilus se pot
transmite nosocomial, dar ºi în mediu comunitar,
extraspitalicesc impune supraveghere epidemiologicã atentã, ca ºi evaluarea în echipã multidisciplinarã a micozelor refractare. Activitatea unor
asemenea echipe este bine definitã în cazul
rezistenþei bacteriene, în timp ce, în domeniul
micologiei schemele terapeutice, dozele, optimizarea farmacocineticã/farmacodinamicã a terapiei antifungice, politica de restricþionare sau
rotaþie a acestora rãmân un domeniu al viitorului.

PARTICULARITÃÞI DE TERAPIE
ANTIFUNGICÃ LA BOLNAVUL
CRITIC NONNEUTROPENIC
Particularitãþile infecþiei fungice la
bolnavul critic
Ultimul deceniu a confirmat faptul cã
infecþiile fungice invazive devin o problemã de
sãnãtate publicã, prin creºterea constantã a
incidenþei infecþiilor nosocomiale cu tulpini de
candida albicans (dupã unele statistici de la 6%
în 1980, la peste 20% în 2002!) ºi creºterea ratei
mortalitãþii pe care o presupune infecþia cu fungi
la bolnavul critic (peste 50%, iar mortalitatea
direct atribuibilã infecþiei fungice este de cca.
38%!). Pentru bolnavul internat în STI (care nu
este sub terapie imunosupresoare posttransplant
sau pacient de hematooncologie), factorii de risc
pentru infecþia fungicã sunt: antibioterapia cu
spectru larg, staþionare prelungitã în STI,
hemodializã, cateterizãri multiple, prezenþa
cateterului venos central, gravitatea bolii, nutriþie
parenteralã totalã, perforaþii gastrointestinale sau
chirurgie abdominalã recentã, colonizare, diabet
zaharat, profilaxia antifungicã prelungitã etc.
Creºterea numãrului de situri de colonizare este
proporþionalã cu riscul unei candidoze invazive,
dupã cum, factori de risc precum: vârsta înaintatã, malnutriþia, eºecul îndepãrtãrii cateterelor
venoase centrale sau fungemia cu tulpini
nonalbicans, se asociazã frecvent cu prognosticul
nefavorabil.

Din punct de vedere epidemiologic, dupã
cum s-a vãzut o problemã deosebitã o ridicã ºi
tendinþa de creºtere a incidenþei infecþiilor
fungice cu specii nonalbicans sau noncandida,
chiar pentru bolnavii unei secþii obiºnuite de
terapie intensivã; aceste tendinþe epidemiologice
persistente pe durata ultimului deceniu au impus
schimbarea opþiunilor de terapie empiricã, cu
reorientarea strategiei antifungice cãtre molecule
care acoperã ºi acest spectru.
Ca localizare, practic infecþia fungicã poate
atinge orice organ, inclusiv globul ocular sau sistemul nervos central. În mod paradoxal atingerea
pulmonarã este rarã ºi face parte din tabloul clinic
al candidozelor diseminate, iar afectarea hepatosplenicã este o entitate nosologicã în sine; alte
localizãri pot fi: la nivel urinar, osos, articulaþii,
cavitatea peritonealã, determinarea esofagianã
sau gastrointestinalã, endocardul etc. Wey ºi
colab. au demonstrat cã la bolnavii cu candidemie incorect tratatã rata complicaþiilor, inclusiv
endoftalmitã, endocarditã, artritã septicã sau
candidozã renalã poate ajunge pânã la 15%! La
bolnavul neutropenic candidemia se poate
complica prin instalarea candidozei cronice diseminate, iar la nou nãscutul prematur cu meningoencefalitã.
Diagnosticul infecþiei fungice la bolnavul
critic continuã sã rãmânã o mare provocare: dacã
numai la 50% din bolnavii cu infecþii fungice
invazive sunt surprinse hemoculturi pozitive, în
acest moment rata de succes poate atinge pânã
la 70%; biopsiile din focar sunt de multe ori greu
de efectuat la bolnavul aflat în Terapie Intensivã,
iar culturile prezintã un risc mare de contaminare.
Progresele tehnologice în acest domeniu au
deteminat renunþarea la determinarea de anticorpi
datoritã ineficienþei metodei, metaboliþi de tip
D-arabinol sunt dificil de mãsurat. Tehnologiile
cele mai promiþãtoare sunt cele care determinã
componentele peretelui fungic sau PCR fungic.
Studii de mici dimensiuni susþin ideea cã
deteminarea de b-glucan în ser (testul Glucall)
atinge o sensibilitate de pânã la 100%.
Particularitãþi de farmacocineticã/
farmacodinamie la bolnavul critic,
nonneutropenic
Bolnavul critic este expus riscului de a
dezvolta o infecþie fungicã agresivã, iar factorii
de risc pentru aceasta au fost deja amintiþi.

Administrarea terapiei antifungice ridicã multe
probleme. Calea enteralã este rareori disponibilã
la bolnavul critic. Aceºti bolnavi nu pot înghiþi,
au un grad de ileus ºi întârziere a pasajului
transpiloric ºi posibil, prin afectarea mucoasei
intestinale, un deficit de transfer în circulaþia
sistemicã. Biodisponibilitatea antifungicului
dupã administrare oralã devine imprevizibilã la
bolnavul critic, astfel încât se preferã administrarea parenteralã. Pe de altã parte, administrarea
concomitentã a unor medicamente de tip:
sedative, analgetice, antibiotice, antifungice,
diuretice, antiaritmice etc., ce necesitã sistemul
citocromului CYP3A4 pentru metabolizare
parþialã sau totalã, modificã semnificativ
farmacocinetica majoritãþii antifungicelor.
Administrarea continuã de opiacee (uneori pe
durata a multe zile- sãptãmâni la bolnavul critic)
creºte T1/2 al acestora proporþional cu durata
administrãrii (context sensitive half life); de
exemplu pentru fentanyl, administrarea continuã
poate creºte T1/2 de la cca. 30 min la câteva ore,
dupã o administrare continuã de numai 8 ore!
Administarea concomitentã de inductori enzimatici de tip fenitoin, macrolide, barbiturice,
glucocorticoizi etc. va duce la modificãri imprevizibile de farmacocineticã ºi farmacodinamie
pentru fiecare din aceste droguri în parte. Comunicarea dificilã, uneori imposibilã, cu bolnavul
critic face greu de semnalat reacþiile adverse
induse de medicaþia administratã. În aceste
condiþii, medicaþia care nu interferã cu activitatea
citocromului P450 sau sistemul izoenzimelor
CYP3A4, cum este cazul echinocandinelor, pare
un avantaj în plus.
Terapia fungemiei la bolnavul critic a
beneficiat pânã acum câþiva ani de terapie
parenteralã cu Amfotericina B sau fluconazole.
Nefrotoxicitatea a limitat utilizarea AmB, iar
forma lipozomalã care reduce acest risc nu este
disponibilã în þara noastrã. Fluconazole, utilizat
pe scarã largã în profilaxia infecþiei fungice
diseminate la bolnavul critic ºi la noi în þarã, tinde
sã nu mai acopere spectrul infecþiilor diseminate
cu C. Glabrata, C. kruseii ºi în general poate avea
rãspuns inconsecvent în infecþiile cu specii
nonalbicans. Despre dimensiunea epidemiologicã a acestei probleme (respectiv despre
proporþia de specii nonalbicans izolate la bolnavii
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din Clinica ATI a Spitalului Universitar Bucureºti
ºi sensibilitatea lor la azoli vom discuta în partea
a doua a acestui material). Pe de altã parte, dacã
fluconazole pare sã rãmânã antifungicul de
elecþie pentru infecþiile cu C. Albicans, micozele
severe la bolnavul critic ar putea impune opþiunea
pentru un agent fungicid, cu toxicitate redusã ºi
profil minim de rezistenþã.
Dezvoltarea de noi molecule de antifungice nu a fost uºoarã în primul rând datoritã
similaritãþii celulelor de fungi ºi cele ale
mamiferelor (în ambele cazuri celule eucariote);
extinderea fungemiei la bolnavul critic a impus
utilizarea de noi azoli (voriconazole, posaconazole, ravuconazole), dar ºi a unei noi clase de
antifungice, echinocandinele (caspofungin,
micafungin, anidulafungin). Dintre acestea,
voriconazole ºi caspofungin se utilizeazã ºi la
noi în þarã.
Descoperite cu cca. 20 de ani în urmã,
echinocandinele sunt hexapeptide ciclice cu
catenã lateralã de tip N-alil alifatic sau aril,
radicali care permit extinderea spectrului
antifungic la specii de Candida, Aspergillus,
Pneumocystis carinii, dar nu ºi Criptococcus
neoformans. Fiind vorba de molecule cu greutate
mare nu pot fi administrate decât parenteral.
Inhibã biosinteza 1,3-betaglucanilor, componente esenþiale ale peretelui celular al fungilor
(complexul enzimatic de sintezã al 1,3 betaglucan nu existã la celelalte celule de mamifere,
fapt care asigurã o bunã tolerabilitate produsului). Caspofungin împiedicã multiplicarea
fungilor prin douã mecanisme: unul din ele este
împiedicarea sintezei componentelor peretelui
celular, fapt care afecteazã stabilitatea sa. În felul
acesta peretele celulei nu mai poate face faþã
presiunii osmotice intracelulare. Acest blocaj al
sintezei peretelui celular are atât efect fungistatic,
cât ºi efect fungicid. În acest moment caspofungin este recomandat pentru terapia candidozelor invazive, în peritonite, candidemie la bolnavul nonneutropenic (cel mai adesea acest bolnav
este bolnavul critic din secþiile de Terapie Intensivã), infecþii abdominale ºi ale cavitãþii pleurale.
Este aprobat pentru utilizare la adult în Uniunea
Europeanã. În Statele Unite ale Americii este
aprobat de FDA în candidoza esofagianã, în
aspergiloza invazivã la bolnavi refractari la alte
terapii sau care nu pot tolera terapia primarã
antifungicã.
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Studii semnificative statistic au validat
eficacitatea caspofungin pentru terapia candidozelor invazive la bolnavul neutropenic (validat
cu eficacitate similarã amfotericinei B, dar cu
tolerabilitate net superioarã acesteia); în baza
unui studiu recent FDA ºi EMEA (European
Evaluation of Medicinal Products) au aprobat
administrarea de caspofungin la adultul
neutropenic febril dacã existã un nivel ridicat de
suspiciune de infecþie fungicã (de tip Candida
sau Aspergillus).
Avantajele recurgerii la caspofungin pentru
bolnavul critic sunt ºi de ordin farmacocinetic;
legarea de proteine se face în proporþie ridicatã.
Fracþia liberã din plasmã (2-3,5%) se distribuie
în þesuturi ºi se acumuleazã cu precãdere în ficat,
rinichi, plãmâni ºi splinã. Dupã administrarea iv
a unei doze de pânã la 100mg caspofungin are o
farmacocineticã linearã de ordinul I. Concentraþia sa plasmaticã se reduce în câteva trepte.
Dupã o fazã scurtã de distribuþie, á- (60-90 min.)
urmeazã o fazã dominantã, â- (9-11 ore) care va
determina acumularea în þesuturi timp de cca.
14 zile dupã o dozã de 50-70mg. La doze terapeutice se mai produce o acumulare adiþionalã,
faza ã, la 2-3zile de la administrare, cu T1/2 de
cca. 40-50 de ore. Produsul este metabolizat
hepatic, prin reacþii independente de citocromul
P450 (acest aspect farmacocinetic îi conferã risc
minim de interferenþe cu medicaþia concomitentã
a bolnavului ºi poate constitui un avantaj faþã de
terapia cu azoli la bolnavul critic, azolii având
metabolizare în proproþie semnificativã pe calea
citocromului P450). Singura interferenþã medicamentoasã descrisã relativ recent (Stone, 2004)
impune ajustarea dozelor în cazul terapiei
concomitente ºi prelungite caspofungin 
rifampicinã. Produsul este degradat prin hidroliza
peptidelor, care sunt eliminate prin urinã ºi
fecale. Eliminarea urinarã este lentã (clearance
de 10-12 ml/min); dupã o dozã unicã de 50 mg
caspofungin, la 27 de zile 75% din produs este
eliminat (41% prin urinã ºi 34% în fecale)(Stone,
2004).
Datele acumulate în toate etapele de
cercetare clinicã ºi expunerea ulterioarã a unui
numãr mare de bolnavi la terapie de diverse
durate cu caspofungin au arãtat un bun profil de
siguranþã ºi tolerabilitate a produsului. Cele mai

frecvente reacþii adverse au fost de tip febrã (1226%), flebitã la locul injectãrii (12-18%), cefalee
(8-15%). Reacþii de tip greaþã, diaree, rash
cutanat sau prurit au fost semnalate la 1-9% din
bolnavi. Modificãri tranzitorii de teste hepatice
au fost: creºterea AST (11-27%), ALT (11-24%),
fosfataza alcalinã (8-24%), cu reducere de
hematocrit: 3-12%. La numai 2% din bolnavii
care au primit caspofungin a fost nevoie de oprirea terapie datoritã reacþiilor adverse, fãrã însã
sã se semnaleze reacþii adverse severe. Un avantaj este ºi faptul cã nu este nevoie de ajustarea
dozelor în insuficienþa renalã, iar în cea hepaticã
doar în formele severe (scor Child Pugh 7-9).
În continuare, în încercarea de a poziþiona
cât mai corect profilaxia ºi tratamentul infecþiilor
fungice severe la bolnavul critic nonneutropenic
vom prezenta o trecere în revistã a ghidurilor
actuale de terapie antifungicã la aceastã categorie
de bolnavi.
Candidemia ºi candidioza acutã
diseminatã hematogen (ghid IDSAPappas, 2004)
Îndepãrtarea tuturor cateterelor
venoase centrale. Pentru populaþia de bolnavi
nonneutropenici aceastã intervenþie a redus rata
mortalitãþii atât la adult, cât ºi la nou nãscut. Se
îndepãrteazã astfel posibilitatea forãmãrii de
biofilme, cauzã majorã de eºec terapeutic ºi
persistenþã a infecþiiei la bolnavul critic. La
bolnavul neutropenic este greu de diferenþiat
dacã fungemia este datã de prezenþa cateterului
sau de tractul gastrointestinal. În prezenþa
candidozei digestive sau a mucozitei, candidemia
este mai degrabã prin translocare, decât având
ca sursã cateterul venos central; o particularitate
o constituie fungemia datã de C. parapsilosis care
este frecvent asociatã cu prezenþa cateterului
venos central (Anaissie, 1998). Acolo unde
îndepãrtarea unor asemenea dispozitive infectate
(proteze valvulare, articulare, laringiene, dispozitive intrauterine) ar fi dificilã, activitatea doveditã in vitro de caspofungin asupra germenilor
din biofilmele candidozice, ar putea face din
acesta o alternativã terapeuticã de elecþie
(Bachman, 2002).
Terapia iniþialã va fi constituitã de terapie
intravenoasã cu caspofungin, fluconazole sau

amfotericina B (Pappas, 2004). Selecþia terapiei
antifungice va þine cont de starea bolnavului,
sensibilitatea tulpinii deteminatã în laborator ºi
prezenþa disfuncþiei de organe, care poate
interfera cu farmacocinetica drogului. Expunerea
anterioarã la antifungic poate influenþa de
asemenea alegerea antifungicului.
Recomandãrile actuale (ghidul IDSAPappas, 2004) pentru bolnavii stabili din punct
de vedere hemodinamic ºi care nu au primit
recent terapie cu azoli sugereazã Fluconazole
cca. 800mg iv (> 6 mg/kg/zi iv)- grad AI. Pentru
bolnavul instabil alternativele ar putea fi:
Caspofungin (care beneficiazã ºi de un profil de
siguranþã remarcabil prin rata redusã de reacþii
adverse) - grad AI - sau fluconazole (800 mg/zi)
în monoterapie sau asociat cu amfotericina B (>
0,7 mg/kg/zi) - grad AI.
Dupã izolarea tulpinii alegerea antifungicului ar putea fi ghidatã ºi pe criterii epidemiologice; astfel, infecþiile cu C. albicans, C. tropicalis sau C. parapsilosis ar putea fi tratate cu
AmB sau fluconazole (6 mg/kg/zi) sau caspofungin (doza de încãrcare de 70 mg ºi cea de
menþinere de 50 mg/zi)  grad AI. Pentru C.
krusei ºi C. glabrata pãrerile rãmân împãrþite.
Ambele specii sunt sensibile la Caspofungin grad AI; pentru bolnavii cu stare nu foarte gravã
putem recurge la fluconazole 800 mg/zi sau
AmB. AmB este preferatã ºi pentru fungemia cu
C. krusei. În Europa este validatã ºi indicaþia de
Voriconazole pentru terapia infecþiilor invazive
cu tulpini de Candida rezistente la azoli. (Fig. 2)
Durata recomandatã a terapiei antifungice este de cca. 14 zile dupã ultima hemoculturã
pozitivã ºi rezoluþia semnelor ºi simptomelor
clinice; se recomandã renunþarea la terapia
imunosupresoare pe durata terapiei infecþiei
fungice. Persistenþa candidemiei sub terapie
antifungicã sau o recurenþã infecþioasã impun
schimbarea clasei de antifungic, testarea tulpinii,
retragerea cateterelor endovasculare ºi ameliorarea imunosupresiei.
Toþi bolnavii cu candidemie vor avea o
examinare oftalmologicã pentru a exclude
endoftalmita candidozicã.
Datoritã gravitãþii deosebite pe care o aduc
infecþiile fungice invazive la bolnavul critic,
dificultãþile diagnsoticului pozitiv ºi costurile
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ridicate pe care impun, s-au conturat trei
strategii terapuetice, dupã cum urmeazã:
1. Terapia antifungicã profilacticã
Acest tip de terapie antifungicã presupune
adminsitrarea medicamentului pentru a preveni
apariþia bolii la o populaþie cu risc crescut ºi se
adreseazã bolnavului cu unul sau mai mulþi
factori de risc (internare prelungitã în secþia de
terapie intensivã, antibioterapie cu spectru larg,
imunosupresie medicamentoasã - corticoterapie,
citostatice etc., medicaþie adminstratã intravenos,
cateterizare multiplã, nutriþie parenteralã totalã,
perforaþie gastrointestinalã, diabet zaharat,
insuficienþã renalã, hemodializã, boalã neoplazicã, pancreatitã acutã severã, colonizare), dar
care este asimptomatic. Trebuie sã precizãm aici
cã prezenþa fungilor la porþile de intrare în organism, colonizarea, reprezintã un factor de risc,
dar nu impune terapie antifungicã (de ex.
colonizarea mai multor situri din organism este
un factor de risc, dar terapia antifungicã nu a duce
beneficii la un bolnav cu fungurie asimptomaticã). Prezenþa factorilor de risc este extrem
de importantã pentru a decide pe cine tratãm ºi
când.
2. Terapia antifungicã pre-emptivã
bolnavului
Aceastã modalitate terapeuticã se adreseazã bolnavului asimptomatic, dar cu culturi
pozitive sau test la âglucan pozitiv. Presupune
iniþierea terapiei antifungice numai pe baza
datelor de laborator, înainte de apariþia semnelor
clinice de boalã.
3. Terapia empiricã a suspiciunii de
infecþie fungicã diseminatã la
bolnavul nonneutropenic
Terapia empiricã presupune admininstrarea agentului antifungic la bolnavul cu risc
crescut ºi semne ºi simptome de boalã, chiar în
absenþa culturilor pozitive. Dat fiind riscul vital
pe care îl implicã o infecþie fungicã invazivã la
bolnavul critic, terapia antifungicã adecvatã
precoce pare sã fie o condiþie esenþialã pentru
supravieþuirea bolnavului. Date fiind dificultatea
diagnosticului de laborator ºi riscul ca la numai
50% din bolnavi sã putem surprinde pasaj fungic
200

Timiºoara, 2006

hematogen, o terapie empiricã adecvatã poate sã
reprezinte cheia pentru salvarea bolnavului. Dacã
diagnosticul este greu de stabilit, criteriile de
selecþie a unei asemenea terapii sau conturat
foarte greu în ultimii ani ºi continuã sã genereze
controverse între specialiºti.
Absenþa colonizãrii la bolnavul critic
indicã un risc redus de infecþie fungicã invazivã
ºi nu impune terapie antifungicã empiricã.
Asocierea unor factori de risc de tip: colonizare
cu Candida (localizãri multiple), absenþa altor
cauze de febrã persistentã sau factori de risc din
categoria celor enumeraþi la începutul acestui
material impun terapie empiricã (Buchner, 2002).
Pentru serviciile de Terapie Intensivã, la adulþi
cu risc ridicat de infecþii fungice invazive se
justificã profilaxia cu fluconazole, dupã ce se
asigurã un program riguros de combatere a
infecþiilor nosocomiale ºi protocoale pentru
manevrele invazive (grad AI).
Practic, terapia antifungicã empiricã la
bolnavul cu risc crescut poate fi iniþiatã la bolnavul cu febrã persistentã sub antibioterapie, cu
hemoculturi negative, la bolnavul cu fungurie
masivã în absenþa cateterului urinar sau care
persistã dupã îndepãrtarea acestuia, la cei cu
fungi izolaþi din cel puþin douã situsuri sau cu
leziuni viscerale confirmate. Ghidurile actuale
recomandã fluconazole iv. sau per os la bolnavii
stabili, iar la cei instabili, caspofungin sau
amfotericina B (aceasta din urmã sub rezerva
unei nefrotoxicitãþi redutabile, chiar dacã mai
redusã în cazul formei liposomale). Pentru
pacientul român rãmâne doar opþiunea de
caspofungin în caz de stare generalã gravã ºi
suspiciune de candidozã invazivã.
Dacã am încerca sã sistematizãm datele de
mai sus putem spune cã în materie de terapie
antifungicã empiricã la bolnavul din STI
febril, cu colonizare cu tulpini de Candida a > 2
situri ºi > 2 factori de risc majori (antibioterapie
prelungitã, imunosupresie, neutropenie, arsuri
întinse, perforaþii intestinale, chirurgie abdominalã majorã, diaree, ileus, nutriþie parenteralã
totalã, epurare extrarenalã etc.) sau> 3 factori de
risc minori (vârsta > 40 ani, insuficienþã renalã,
internare STI > 10 zile, cateter urinar, cateter
venos central multilumen, diabet zaharat, candidurie etc.). La bolnavul hemodinamic stabil se

poate începe terapia empiricã de tip fluconazole
iv. Ne gândim la altã moleculã- amfotericina B
sau caspofungin dacã bolnavul cu profilul descris
mai sus este instabil hemodinamic (PA sistolicã<
90 mmHg sau o scãdere cu > 40 mmHg faþã de
valorile uzuale în ciuda unei repleþii hidrice
corecte) sau existã criterii epidemiologice de risc
ridicat de rezistenþã la azoli (anamnezã sau
colonizare cu tulpini de C. glabrata, C. kruseii
sau tulpini cunoscute ca rezistente la azoli; > 2
sãptãmâni de profilaxie cu azoli în ultimele 90
de zile; bolnav cu boalã hematologicã malignã
sau seropozitiv pentru infecþia HIV).
O asemenea abordare este susþinutã ºi de
studiul de cost eficienþã al terapiei antifungice
empirice la bolnavul din STI publicat de echipa
lui Golan, 2005. Analizând costurile/an de viaþã
salvatã (indicatorul unanim acceptat al eficienþei
oricãrei intervenþii terapeutice), autorii
concluzioneazã cã terapia empiricã antifungicã
de tip fluconazole iv este cost/eficientã pentru
majoritatea bolnavilor din STI, dar pentru cei cu
risc crescut, cheia eficacitãþii este asiguratã de
caspofungin, dar cu costuri evident mai ridicate.
Încercând sã adaptãm aceste date la situaþia din
þara noastrã putem sugera cã:
· în serviciile care nu au recurs pânã
acum la terapie profilacticã antifungicã cu
fluconazole pe scarã largã, terapia empiricã a
bolnavului critic poate fi fluconazole.
· pentru serviciile care au acum deja 10
ani de terapie profilacticã ºi curativã cu
fluconazole se impune un studiu local de
epidemiologie a tulpinilor de fungi (epidemiologia localã fiind decisivã în orice decizie de
terapie empiricã antimicrobianã). Acolo unde
aceste studii nu au fost deja efectuate pare mai
sigur sã se instituie terapie empiricã de tip
caspofungin, urmând ca la izolarea tulpinii ºi
dupã stabilirea sensibilitãþii acesteia sã se treacã
la dezescaladare. În Clinica ATI a SUUB
preferãm acest mod de abordare, având în vedere
nivelul de rezistenþã la fluconazole al tulpinilor
de Candida izolate în ultimii doi ani. Recurgem
la dezescaladare dupã determinãrile de laborator.
Acolo unde sensibilitatea este doveditã se trece
pe azoli intravenos ºi apoi per os pânã la
sterilizarea focarului.
· expunerea anterioarã la azoli (terapie
profilacticã sau terapie antifungicã în ambulator

în ultimul an) poate aduce risc de rezistenþã la
azoli ºi impune recurgerea la echinocandine în
terapia empiricã.
· evident cã luãm de fiecare datã în discuþie
ºi opþiunea de voriconazole pentru terapia
antifungicã empiricã; reþinerea de a administra
voriconazole în terapie empiricã la bolnavul
critic, instabil se datoreazã faptului cã testarea
sensibilitãþii la voriconazole a început mult mai
târziu ºi datele nu sunt concludente pânã în acest
moment. Din datele de pânã acum însã caspofungin pare sã aibã un trend de sensibilitate mai
bun. Pe de altã parte specialiºtii sunt departe de
a fi tranºat disputa fungicid/fungistatic ºi pânã
la validarea afirmaþiei cã pentru bolnavul critic
acest aspect este mai puþin important decât
situaþia de antibiotic bactericid/bacteriostatic,
pare mai sigurã recurgerea la un agent fungicid
(aceastã afirmaþie are la bazã în principal faptul
recunoscut de experþi cã terapia empiricã adecvatã cât mai precoce instituitã scade rata mortalitãþii la bolnavul critic). Folosim voriconazole
în dezescaladare ºi terapie per os pânã la
sterilizarea focarului.
· cât priveºte amfotericina B (formã
simplã sau lipozomalã), moleculã care se
regãseºte în majoritatea ghidurilor actuale de
terapie antifungicã empiricã, pe de o parte aduce
un risc de nefrotoxicitate pe care echinocandinele
nu o au, iar pe de altã parte molecula nu este
disponibilã în þara noastrã
· practic, opþiunea între poliene, echinocandine ºi noii azoli pentru terapia antifungicã
empiricã a bolnavului critic este dictatã de doi
parametri de importanþã capitalã: epidemiologia localã a tulpinilor de fungi (ex. terapia
empiricã de tip fluconazole ar putea fi o eroare
dacã în secþie circulã tulpini de candida glabrata
sau kruseii, dar poate fi o bunã alternativã pentru
un bolnav stabil ºi dintr-o secþie în care circulã
predominent tulpini de candida albicans) ºi
starea imunitarã a gazdei (ex. severitatea bolii,
locul infecþiei, neutropenia, disfuncþii de organ
asociate). Pe lângã acestea, disfuncþiile de organ
(hepaticã ºi/sau renalã) pot limita opþiunea
pentru o clasã sau alta de antifungice, dupã cum
polipragmazia care se practicã, prin forþa împrejurãrilor la bolnavul critic, impune mare atenþie
la posibilele interacþiuni medicamentoase. Un
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alt element deloc de neglijat este ºi costul acestor
terapii, pentru cã se ºtie cã terapia antifungicã
nu este niciodatã ieftinã. Studiul lui Golan 2005
ne ajutã sã tranºãm discuþia în termeni de cost/
eficienþã (vide supra).
· conceptul de dezescaladare este extrem
de important pentru cã permite iniþierea terapiei
cu agenþi mai costisitori ºi spectru ultralarg, iar
apoi, dupã identificarea tulpinii ºi/sau stabilizarea
pacientului sã se recurgã la un agent cu spectru
mai îngust ºi chiar mai ieftin.
· în cazurile foarte grave, împreunã cu
medicul specialist de boli infecþioase putem lua
decizia de terapie empiricã combinatã
antifungicã la un bolnav instabil, dar aceste
combinaþii nu sunt încã validate de date statistice
semnificative.
Candidoza hepatosplenicã (candidoza
cronicã diseminatã)
Pentru bolnavul stabil se preferã fluconazole în cure prelungite, în timp ce pentru bolnavul instabil sau în formele refractare se
recomandã AmB, de preferat forma lipozomalã.

Terapia se continuã pânã la calcificarea leziunilor, mai ales dacã bolnavul continuã chimioterapia sau imunosupresia. Oprirea prematurã a
terapiei antifungice poate determina recurenþe
infecþioase.
Candidoza urinarã
Dacã în anii 40 infecþiile urinare cu fungi
nu erau cunoscute, în mai puþin de 60 de ani s-a
ajuns în situaþia de a avea infecþii nosocomiale
cu aceºti germeni. În SUA sunt descrise pânã la
40% infecþii nosocomiale la bolnavul din Terapie
Intensivã cu specii de candida, iar rata de infecþii
fungice asociate prezenþei cateterului urinar
variazã între 24,8- 26,5% în studii recente; tot în
SUA Candida a devenit germenele cel mai des
izolat din urina bolnavilor aflaþi în STI. Creºterea
incidenþei funguriei a fost asociatã cu utilizarea
pe scarã tot mai largã a cateterelor urinare,
terapiei cu antibiotice cu spectru ultralarg,
corticoterapiei, agenþilor imunosupresori sau
chimioterapiei la bolnavul neoplazic. Alþi factori
de risc pentru fungurie sunt: vârsta, sexul
feminin, diabetul zaharat, insuficienþa renalã

Fig. 4. Modalitatea de abordare recomandatã pentru bolnavul critic cu candidiazã invazivã
(preluare dupã Ostrosky, Pappas 2006)
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cronicã, hemodializa etc. Este vorba, de regulã
de germeni de tip Candida, predominã speciile
albicans, dar existã o tendinþã persistentã de creºtere a incidenþie funguriei cu specii nonalbicans
(glabrata, tropicalis, kruseii etc.).
Definirea funguriei ºi a infecþiei de tract
urinar inferior
Prezenþa fungilor în urinã poate sã însemne
contaminare, colonizare de cateter sau infecþie;
este greu de diferenþiat colonizarea de cateter de
infecþie. Vom încerca sã adaptãm pentru diferenþiere criteriile CDC (Center for Disease Control,
Atlanta, SUA), dupã cum urmeazã:
Bacteriuria asimptomaticã este definitã de
CDC dupã unul din criteriile:
1. Bolnavul are un cateter urinar de ºapte
zile înaintea prelevãrii, are o uroculturã pozitivã
ºi > 105 microorganisme/cm3 de urinã, nu prezintã > 2 tulpini de germeni în urinã, nu este
febril, nu are disurie, polakiurie, tensiune la
palpare suprapubianã
2. Bolnavul nu a avut cateter urinar în cele
7 zile care au precedat prima uroculturã pozitivã
ºi are cel puþin douã uroculturi pozitive, > 105
germeni/cm3, nu are > douã tulpini de germeni
izolate în urinã, nu are febrã, disurie, polakiurie
sau tensiune suprapubianã.
Conform normelor CDC infecþia simptomaticã de tract urinar inferior se caracterizeazã
prin cel puþin unul din criteriile de mai jos:
1. Bolnavul are o uroculturã pozitivã, adicã
5
> 10 germeni/cm3 de urinã, nu mai mult de douã
tulpini de germeni în uroculturã ºi are cel puþin
unul din urmãtoarele semne sau simptome, care
nu pot fi atribuite altei cauze: febrã (>38°C),
disurie, polakiurie, tensiune suprapubianã.
2. Bolnavul are cel puþin douã din urmãtoarele semne sau simptome care nu pot fi
atribuite unei alte cauze: febrã (>38°C), polakiurie, disurie sau tensiune suprapubianã ºi cel
puþin unul din urmãtoarele criterii: test calitativ
pozitiv pentru esterase leucocitare ºi/sau nitraþi,
piurie (urinã cu > 10 leucocite/mmc), germeni
vizibili la examinarea microscopicã a frotiului
colorat Gram ºi cel puþin douã uroculturi pozitive, cu izolarea repetatã a aceluiaºi germene cu
102 colonii/ml în urina spontanã.

Studiul recent al lui Tambyah ºi Maki a
arãtat cã cca. 90% din bolnavii diagnosticaþi cu
infecþii de cateter urinar (< 103 microorganisme/
ml) sunt, de regulã, asimptomatici ºi cã numai
cca. 52% din aºa numitele infecþii urinare au avut
diagnosticul validat de un medic. Practic criteriile
CDC pentru diagnosticul bacteriuriei ºi
infecþiilor urinare au fost extrapolate ºi pentru
fungi; astfel, funguria este definitã prin prezenþa
a > 102 cfu (colonii formatoare de unitãþi sau
microroganisme/ml) într-o probã de urinã corect
colectatã, iar bolnavul este asimptomatic. Infecþia
urinarã cu fungi este definitã ca > 102 cfu fungi/
ml în douã probe de urinã corect colectate, iar
bolnavul este clinic simptomatic.
Semnificaþia clinicã a candiduriei poate
rãmâne imprecisã. De cele mai multe ori este
vorba de colonizarea cãilor urinare. Candiduria
asimptomaticã rareori are nevoie de terapie, dar
candiduria poate fi uneori singura documentare
microbiologicã a candidozei diseminate. Managementul funguriei asociate cateterului urinar
rãmîne neclar. Funguria asimptomaticã sau
însoþitã de simptomatologie minimã va fi tratat
prin corectarea factorilor de risc ºi schimbarea
cateterului urinar. Funguria se poate remite fãrã
terapie în cca. o lunã. Schimbarea cateterului
urinar duce la eradicarea funguriei la cca. 20%
din bolnavi, în timp ce renunþarea la cateter va
duce la remisia funguriei la peste 40% din bolnavi.
Având în vedere cã, la unii din bolnavii
critici, candiduria poate fi sursa unei diseminãri
hematogene, candiduria va fi tratatã la toþi bolnavii simptomatici, cu neutropenie, cei care vor
suferi instrumentãri urologice etc. Durata recomandatã a terapiei antifungice este de 7-14 zile.
Se recomandã de asemenea renunþarea la
dispozitivele de pe traiectul cãilor urinare, iar
acolo unde nu este posibil se recomandã înlocuirea lor cu dispozitive noi. Persistenþa candiduriei impune investigaþii imagistice (CT de
aparat urinar). Pentru candiduria persistentã dupã
îndepãrtarea cateterului urinar se recomandã
fluconazole (voriconazole ºi caspofungin nu
ating concentraþii eficiente în urinã ºi nu se
recomandã în candidozele urinare necomplicate);
se apreciazã cã la bolnavul cu febrã persistentã
ºi fungurie, terapia antifungicã se poate adresa
de fapt unei candidoze oculte diseminate.
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Strategia antifungicã prezentatã în ghiduri
americane sau europene este limitatã în cazul
nostru de absenþa din România a amfotericinei
B în formã clasicã sau lipozomalã (folositã în
irigaþii endovezicale). Tratamentul cu fluconazole per os (200 mg per os timp de 14 zile)
rãmâne o alternativã valabilã care asigurã o ratã
bunã de eradicare. Nu se recomandã adaptarea
dozelor la clearence-ul de creatininã pentru cã
reducerea dozelor poate favoriza expunerea
germenului la concentraþii subinhibitorii de antifungic, cu riscul reducerii eficienþei terapeutice
ºi creºterea nivelului de rezistenþã. Se apreciazã
prin analize de risc/beneficiu cã menþinerea dozei
de fluconazole se justificã la bolnavii cu
disfuncþie renalã ºi fungurie.
Nu trebuie sã pierdem din vedere ºi faptul
cã expunerea la fluconazole creºte presiunea de
selecþie de tulpini rezistente ºi creºte circulaþia
tulpinilor de Candida nonalbicans. Dacã ar fi sã
sistematizãm abordarea funguriei la bolnavul
critic, putem sublinia urmãtoarele aspecte:
- funguria asimptomaticã impune schimbarea cateterului urinar sau renunþarea la acesta
ºi controlul factorilor de risc de tip: diabet
zaharat, neutropenie, corticoterapie, imunosupresie, insuficienþã renalã etc.
- confirmarea prezenþei fungilor pe douã
uroculturi pozitive, bolnavul are factori de risc
din categoriile mai sus enumerate ºi/sau febrã
persistentã în prezenþa funguriei ºi fãrã alt focar
infecþios cunoscut - fluconazole per os 200 mg/
zi timp de 14 zile, cu controlul eradicãrii infecþiei
la o lunã ºi fungigramã la bolnavul cu expunere
anterioarã la azoli, spitalizãri multiple, antibioterapie cu spectru larg în cure repetate în ultimul
an etc.
- funguria simptomaticã a bolnavului imunocompromis impune evaluare imagisticã de
urgenþã (echografie ºi/sau CT renal).
Candidoza cu alte localizãri
Candidoza pulmonarã
Pneumonia candidozicã pare sã existe în
douã forme: pneumonia candidozicã primarã
apare rar, prin microaspiraþii repetate a secreþiilor
faringiene care sunt colonizate cu tulpini de
Candida, dar cel mai frecvent apare prin
diseminare hematogenã, ca o manifestare de
mare gravitate a candidozei invazive, în care,
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atingerea pulmonarã este una din atingerile de
organ. Diagnosticul de certitudine necesitã
susþinere histopatologicã, iar diagnosticul pus
exclusiv pe seama determinãrilor microbiologice
nu este corect. De cele mai multe ori Candida
este prezentã la nivelul tractului aerian ca germene de colonizare ºi rareori ca germene
infectant.
Atunci când pneumonia este o manifestare de candidozã sistemicã, terapia este
aceeaºi ca ºi în cazul formelor diseminate
hematogen. La bolnavul critic, instabil se
recomandã terapie empiricã agresivã, cu dezescaladare cãtre agenþii antifungici cu spectru mai
restrâns dupã determinarea sensibilitãþii tulpinii
pe fungigramã. Recent (Wong, 2005) a fost
demonstratã eficienþa administrãrii de
caspofungin sub formã de aerosoli în soluþie
de NaCl 0,9% pentru a preveni apariþia aspergilozei invazive la bolnavul cu imunodepresie
severã. Cum administrarea de antibiotice nebulizate pare sã fie o promisiune pentru bolnavul
cu pneumonie asociatã ventilaþiei mecanice, este
posibil ca terapia cu antifungice - aerosoli,
inclusiv caspofungin sã îºi gãseascã un loc în
terapia micozelor pulmonare la bolnavul critic.
Candidoza laringianã
Laringoscopia ºi explorarea endoscopicã
rapidã permit vizualizarea leziunii, prelevarea de
probe pentru determinãri de laborator, evaluarea
patenþei cãilor aeriene ºi permite iniþerea terapiei
antifungice, pentru a preveni ºi/sau trata stridorul laringian, menþine permeabilitatea cãilor
aeriene ºi preveni aspiraþia germenilor în plãmân.
Riscul obstrucþiei de cãi aeriene face din aceastã
localizare o urgenþã de diagnostic ºi tratament.
Pentru cazurile de gravitate uºoarã sau moderatã
putem recurge la fluconazole per os, în timp ce
în cazurile grave se impune terapia antifungicã
cu spectru larg, pânã la identificarea tulpinii ºi
determinarea sensibilitãþii pe fungigramã.
Endoftalmita candidozicã
Endoftalmita fungicã va fi diagnosticatã
de oftalmolog (cu determinãri fãcute în vitros).
Este indicatã terapia agresivã precoce, orice
întârziere putând duce la pierderea vederii! Toþi
bolnavii cu candidemie vor beneficia de cel puþin
o examinare retinianã efectuatã de un medic
specialist oftalmolog. Nu existã date din

categoria medicinei bazate pe dovezi care sã
susþinã cu argumente solide o terapie sau alta.
Studii mai vechi recomandã amfotericina B
singurã sau asociatã cu flucitozinã. Terapia cu
fluconazole (disponibilã ºi la noi în þarã) este
recomandatã mai ales ca terapie de menþinere,
durata terapiei fiind de 6-12 sãptãmâni, terapia
iniþialã fiind una cu spectru larg. Diagnosticul
este susþinut prin determinãri din aspiratul vitreal
(mai ales când bolnavul are endoftalmitã de
cauzã necunoscutã). Unii oftalmologi preferã sã
instileze local o diluþie de amfotericinã B atunci
când au diagnostic de endooftalmitã candidozicã.
Vitrectomia ºi instilarea localã de amfotericinã
sunt propuse de alte echipe oftalmologice pentru
bolnavii cu afectare semnificativã a vederii.
Pentru bolnavii cu candidoze invazive la care nu
am evaluat posibila determinare ocularã, existã
riscul ca aceasta sã fie cauza lipsei de rãspuns
terapeutic sau de recãdere infecþioasã. Prognosticul local poate fi, de asemenea catastrofal.
Esofagita cu Candida
Pentru esofagita cu Candida este omologatã indicaþia de terapia cu caspofungin
(doveditã ca având eficacitate similarã amfotericinei B) este mai frecvent întâlnitã la bolnavul
neutropenic. La bolnavul critic nonneutropenic
va fi monitorizatã ca sit de colonizare ºi posibilã
sursã de translocare, odatã cu agravarea stãrii
pacientului.
Alte infecþii cu fungi (Aspergillus,
Fusarium, Scedosporium etc.) sunt întâlnite
extrem de rar la bolnavul dintr-o secþie obiºnuitã
de terapie intensivã. Avem însã datoria sã urmãrim
cu atenþie bolnavii cu infecþii fungice ºi sã nu
excludem la nici unul din bolnavii noºtri ipoteza
unei infecþii fungice cu alte tulpini decât Candida.

EXPERIENÞA CLINICII ATI A
SPITALULUI UNIVERSITAR DE
URGENÞÃ BUCUREªTI ÎN
TRATAMENTUL INFECÞIILOR
FUNGICE SEVERE LA BOLNAVUL
CRITIC
Date fiind dificultãþile de diagnostic ºi
monitorizare a infecþiilor fungice, cât ºi
posibilitãþile reduse de intervenþie terapeuticã au

fãcut ca pânã nu demult sã facem profilaxie sau
terapie empiricã antifungicã, respectiv fluconazole iv, la bolnavi critici cu factori de risc majori
sau minori din categoria celor enumeraþi mai sus.
Apariþia voriconazole pe piaþa medicamentelor
din România nu a putut modifica semnificativ
deciziile noastre terapeutice, pentru cã greu
puteam progresa cu diagnosticul de certitudine.
În februarie 2005 Societatea Românã de
Anestezie Terapie Intensivã, cu sprijinul companiei Merck Sharp and Dohme, a demarat un
program de monitorizare a sensibilitãþii tulpinilor
de fungi izolate de la bolnavi internaþi în 8 centre
de terapie intensivã din toatã þara, inclusiv,
Clinica ATI a Spitalului Universitar de Urgenþã
Bucureºti (SUUB). Datele preliminare ale acestui
studiu au fost prezentate cu ocazia Simpozionului
Anual al SRATI 2005, urmând ca în 2006 sã se
prezinte datele definitive. Studiul a avut ca
raþiune determinarea posibilei rezistenþei la
antifungice a tulpinilor de candida izolate la
bolnavul critic în cele 8 centre.
În mai 2005, cele 84 de tulpini recoltate
de la bolnavii din cele 8 centre de studiu ºi izolate
pe medii de culturã de tip Sabourraud au fost
testate cu trusele Api - candida pentru CMI la
amfotericina B, 5 flucitozinã, fluconazole ºi
itraconazole. Pentru caspofungin determinarea
CMI s-a fãcut cu ajutorul E-testelor.
Datele preliminare au arãtat la nivelul celor
8 centre (84 de tulpini) o proporþie de 58% tulpini
de Candida albicans ºi cca. 41,6% C. nonalbicans; la tulpinile de Candida albicans nivelul
de rezistenþã la azoli a fost de cca 37%, iar la
cele nonalbicans de cca. 67%. Pentru bolnavii
din Clinica ATI a SUUB, cca. 77% au fost tulpini
de C. albicans ºi 23% nonalbicans. Rezistenþa la
azoli a tulpinilor de C. albicans a fost de 42%,
iar a tulpinilor nonalbicans de 96%! (vezi Fig. 5
ºi 6) Cum numãrul de bolnavi nu este foarte
mare, iar din aceste determinãri numai câteva
sunt hemoculturi pozitive, nu putem vorbi de o
interpretare statisticã a datelor. Surprinde nivelul
relativ ridicat de tulpini de C. nonalbicans. Dacã
rezistenþa la azoli devine o problemã semnificativã vom vedea dupã prelucrarea definitivã
a datelor, dar semnalul de alarmã este tras!
Prezentãm în continuare câteva cazuri clinice din
cazuistica personalã, cazuri la care, posibilitatea
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Fig. 5. Proporþia de specii de candida albicans/
nonalbicans izolate la bolnavii din Clinica ATI
SUUB

Fig. 6. Incidenþa rezistenþei la flucoanzole a speciilor
de Candida albicans ºi nonalbicans izolate la
bolnavii din Clinica ATI SUUB

Specii de Candida

Rezistenta la Fluconazol ALB
30%
ALB
30%

NA 2

ALB 7

completãrii investigaþiilor prin identificarea
tulpinii de candida ºi a sensibilitãþii acesteia a
permis o terapie þintitã ºi o abordare corectã ºi la
timp a patologiei fungice asociate evoluþiei bolii
grave de bazã pentru care bolnavul a fost internat
în STI.
Caz clinic 1 - candidurie asimptomaticã
 Candida tropicalis - la gravidã cu
TCC sever
Am avut surpriza ca prima determinare cu
trusele din studiu sã fie la o bolnavã de 26 de
ani, gravidã 20 de sãptãmâni, cu traumatism
craniocerebral sever dupã un accident casnic ºi
la care examenul sumar de urinã efectuat de
rutinã la internare a arãtat prezenþa de levuri. S-a
Fig. 7. Tulpina de candida tropicalis izolatã cu trusa
API Candida la cazul clinic nr. 1
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ALB 70%

început terapia cu fluconazole iv 400 mg/zi.
Dupã douã zile, repetând examenul sumar de
urinã sunt descrise levuri înmugurite. Se
identificã prin intermediul trusei API Candida o
tulpinã de Candida tropicalis rezistentã la azoli
(Fig. 7) Nu am avut timp sã iniþiem o terapie cu
caspofungin pentru cã starea neurologicã a
pacientei s-a degradat rapid cu moarte cerebralã.
Nu am identificat factori de risc în anamneza
luatã de la familie pentru candiduria cu o tulpinã
rezistentã la azoli. Aspectul neobiºnuit pentru
clinician l-a constituit candiduria la internare la
o gravidã venitã de acasã, fãrã internãri ºi terapie
antibioticã în antecedente, aspect care poate
semnala circulaþia de tulpini multirezistente de
Candida în populaþia generalã.
Caz clinic 2 - candidozã faringolaringianã
Bolnav de 37 de ani, victima unui accident
rutier cu traumatism craniocerebral sever, fracturi
multiple, contuzie pulmonarã ºi hepaticã, ºoc
hemoragic ºi coagulare intravascularã diseminatã
la internare. Dupã o spitalizare de 45 de zile, timp
în care a primit antibioterapie cu spectru larg,
transfuzii multiple, nutriþie parenteralã ºi
enteralã, bolnavul se transferã într-un serviciu
de Recuperare neuromotorie. La plecare s-a
efectuat un screening microbian care a fost
negativ pentru bacterii ºi fungi. Se reinterneazã
la 10 zile, febril, instabil hemodinamic. La
screeningul efectuat la admisie se izoleazã din
esofag ºi faringe o tulpina de C. famata (Fig. 8A)
rezistentã la azoli, dar sensibilã la caspofungin

Fig. 8. Candida famata (imagine de microscopie opticã - A) cu caractere morfologice modificate sub terapie cu
caspofungin (B - imagine de microscopie opticã; se remarcã aporpierea morfologicã de C. albicans). Se
pare cã am surprins o dovadã a morfogenezei tulpinilor de fungi de care vorbeam în materialul precedent

(Fig. 9); sub tratament am surprins un aspect
interesant - modificarea morfologiei microscopice a C. famata cãtre caracterele morfologice
de C. Albicans (Fig. 8B). Focarul s-a sterilizat
dupã 8 zile de terapie parenteralã. Evoluþia
ulterioarã a bolnavului a fost favorabilã, fãrã
recãderi la peste un an de la acest episod. Particularitatea acestui caz o constituie surprinderea
pe imaginea de microscopie opticã a transformãrii morfologice a tulpinii de Candida (ne-am
convins cã tranformarea morfogenenticã a
candidei nu este o noþiune livreascã!), cu trecerea
cãtre caractere morfologice de C. albicans forma
Fig. 9. Determinarea CMI la caspofungin cu ajutorul
unui E-test pentru tulpina de C. famata din
fig. 8

saprofitã. Focarul a fost însã sterilizat clinic ºi
micologic, nu a trecut în starea de purtãtor.
Caz clinic 3 - abces cerebral cu Candida
albicans rezistentã la azoli
Bolnav în vârstã de 56 de ani, cu TCC
sever dupã accident rutier vechi de 2 luni este
internat în clinica noastrã pentru deteriorare
neurologicã bruscã. Se diagnosticheazã prin
examinare CT cerebralã un abces în patul
leziunilor posttraumatice de dilacerare frontoparietalã. Se intervine neurochirurgical ºi se
evacueazã abcesul, iar din secreþia trimisã pentru
analizã Laboratorului Microbiologie se izoleazã
C. albicans, rezistentã la azoli (Fig. 10). Sub
terapie cu caspofungin se reuºeºte sterilizarea
focarului, dar deteriorarea neurologicã s-a
dovedit ireversibilã; bolnavul s-a transferat cu
sechele mari invalidante într-un serviciu de
recuperare neuromotorie, dar a decedat la douã
luni prin infecþii repetate pe fond de imunodepresie severã.
Caz clinic 4 - candidoza pulmonarã la
bolnavã cu suferinþã neurologicã
ireversibilã
Bolnava de 19 ani, victima unui accident
rutier, cu leziuni traumatice cerebrale extrem de
severe, leziuni axonale difuze, cauzã de evoluþie
neurologicã nefavorabilã. Practic la cca. 45 de
zile de la admisia în STI bolnava a prezentat
pierdere masivã de masã neuronalã, cu hidrocefalie ºi atrofie corticalã (Fig. 11). Pe fondul
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Fig. 10. Tulpina de Candida albicans (imagine de microscopie opticã - A ºi colonii pe mediu de culturã - B)

evoluþiei neurologice constant nefavorabile,
bolnava a fãcut infecþii repetate pentru care a
primit antibioterapie cu spectru larg, a fost
multiplu cateterizatã, ventilatã mecanic etc. A
primit profilaxie antifungicã (fluconazole 400
mg/zi) începând cu ziua 22 de internare. Face
sub ventilaþie mecanicã o candidozã pulmonarã
cu C. albicans rezistentã la azoli (Fig. 12).
Focarul pulmonar a rãspuns favorabil la terapia
cu caspofungin, dar a continuat sã facã infecþii
Fig. 11. Aspect CT cerebral - suferinþã cerebralã severã
post TCC sever cu leziuni axonale difuze ºi
pierdere masivã de masã neuronalã la cca. 2
luni postimpact (bolnava de 19 ani)

208

Timiºoara, 2006

bacteriene care au condus la deces la 3 luni de la
admisie în STI. Apreciem cã prognosticul
nefavorabil al acestei bolnave a fost dictat de la
internare de gravitatea leziunilor axonale difuze
cerebrale posttraumatice. Faptul cã nu a putut fi
transferatã într-o clinicã de recuperare
neuromotorie a forþat prelungirea staþionãrii sale
în STI, fapt care a favorizat iniþial colonizarea
apoi infecþia cu germeni rezistenþi de spital.
Infecþia fungicã pulmonarã a fost doar un nou
episod infecþios pe fondul unei evoluþii constant
nefavorabile.
Caz clinic 5 - candidurie simptomaticã
la bolnav critic
Bolnavã de 19 ani, cu politraumatism sever
prin accident rutier, traumatism craniocerebral
sever, traumatism toracopulmonar sever, care a
impus ventilaþie mecanicã peste 60 de zile,
leziune traumaticã de coloanã vertebralã lombarã
cu interesare mielicã ºi paraplegie, a prezentat
la cca. 40 de zile de la admisie ºi de antibioterapie
cu spectru larg, febrã, cu sindrom de disfuncþie
organicã multiplã nou instalatã. S-a identificat
în uroculturã Candida albicans, care a persistat
dupã schimbarea catererului urinar pe care se
formase biofilm. Ca element suplimentar de
rezistenþã, se poate observa ºi pe secþiunile
microscopice tendinþa germenilor la filamentare
(element asociat rezistenþei crescute la terapia
antifungicã - Fig. 13). A necesitat 21 de zile de
terapie antifungicã - fluconazole iv, apoi per os.
În acest caz, determinarea urinarã (fungurie +
biofilm) a fost simptomaticã ºi însoþitã de
manifestãri sistemice de tip disfuncþie organicã
multiplã, elemente de gravitate deosebitã.

Fig. 12. Aspect CT toraco-pulmonar la bolnava de mai sus; candidozã pulmonarã cu C. albicans rezistentã
la azoli

Caz clinic 6 - peritonitã candidozicã
postperforaþie de ulcer gastric
Bolnav în vârstã de 54 de ani se interneazã
ºi este operat de urgenþã pentru ulcer gastric
perforat cu peritonitã generalizatã veche de cca.
48 de ore. Din pãcate nu s-au prelevat intraoperator probe de lichid peritoneal. La 48 de ore
postoperator starea pacientului se degradeazã
brusc, este readmis în STI cu sindrom de
disfuncþie organicã multiplã: disfuncþie respiratorie (Acute Lung Injury), dar ºi componentã
de edem cardiogen prin disfuncþie miocardicã
severã, cu cardiomegalie ºi necesar de suport
inotrop. În urmãtoarele 24 de ore se reintervine
chirurgical ºi se evacueazã o colecþie restantã
între ansele intestinale. Starea bolnavului nu s-a
ameliorat postreintervenþie. A necesitat suport

ventilator. Prelevarea de lichid peritoneal intraoperator a permis izolarea unei tulpini de
Candida albicans, cu sensibilitate bunã. Determinãri concomitente de exudat faringian ºi secreþie
trahealã au permis izolarea unei tulpini de
Candida albicans cu acelaºi pattern de sensibilitate ca ºi tulpina din lichidul peritoneal. Postoperator bolnavul a prezentat ºi o colecþie la
plaga operatorie din care s-a izolat tot candida
albicans. Am apreciat cã este vorba de o însãmânþare a peritoneului cu tulpina de candida
albicans care coloniza tractul digestiv ºi cãile
aeriene ale bolnavului, cu ocazia perforaþiei ulcerului. Este o cauzã rarã de peritonitã, dar citatã
în toate tratatele de specialitate.
S-a instituit terapie cu fluconazole intravenos, apoi per os. Starea pacientului s-a

Fig. 13. Imagini de microscopie opticã la cazul clinic nr. 9 - candidurie asimptomaticã la bolnavã cu
politraumatism sever, paraplegie. Biofilm de candida la nivelul sondei vezicale. Candiduria s-a
menþinut dupã schimbarea cateterului urinar. Filamentarea extensivã a fost apreciatã ca formã de
rezistenþã crescutã la antifungic
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ameliorat relativ rapid. A fost sevrat de ventilaþia
mecanicã în 48 de ore ºi de suportul inotrop la 4
zile. Echocardiografia a sugerat o cardiomiopatie
dilatativã posibil preexistentã episodului actual.
Bolnavul s-a externat dupã 10 zile de la reintervenþie, iar terapia antifungicã a fost continuatã
pânã la 21 zile sub supravegherea medicului
specialist de boli infecþioase. A prezentat o ascensiune moderatã a testelor hepatice dupã
instituirea terapiei cu fluconazole care nu a impus
însã înlocuirea sa.
Caz clinic 7 - candidemie cu Candida
albicans rezistentã la azoli la lãuzã cu
pancreatitã acutã severã
Bolnavã de 24 de ani, cu lãuzie de 21 de
zile, se interneazã în clinica ATI a Spitalului Elias
Bucureºti cu pancreatitã acutã necrotico-hemoragicã. Dupã o staþionare de cca. 2 luni în terapie
intensivã ºi mai multe episoade de sepsis local
cu rãsunet sistemic, care au impus mai multe
intervenþii chirurgicale de asanare ºi antibioterapie prelungitã cu spectru larg a prezentat o

infecþie a locului de inserþie a cateterului venos
central de unde s-a izolat o tulpinã de candida
albicans la care nu s-a fãcut fungigramã. La cca.
10 zile de la aceastã prelevare bolnava a prezentat
o deteriorare bruscã a stãrii generale, cu disfuncþie organicã multiplã, deteriorare hemodinamicã, febrã, disfuncþie respiratorie. S-a adãugat
la schema de antibioterapie caspofungin, obþinându-se ameliorarea stãrii generale în cca. 24
de ore, cu afebrilitate, stabilizarea hemodinamicii. Hemocultura a identificat o tulpinã de
candida albicans rezistentã la fluconazole. S-a
continuat terapia antifungicã cca. 14 zile. Evoluþia imediatã ºi la distanþã a fost bunã. Acest
caz este reprezentativ pentru terapia empiricã
adecvatã la bolnav cu factori de risc multipli,
disfuncþii de organ, imunitate deprimatã (lãuzie,
sepsis, staþionare prelungitã în reanimare etc.),
înainte de obþinerea determinãrilor de laborator.
Nu a fost posibilã dezescaladarea ºi trecerea la
terapia per os datoritã rezistenþei la azoli ºi
imposibilitãþii (la acel moment) de determinare
a sensibilitãþii la voriconazole.

Tabel 1. Caracteristicile de bazã pentru principalele antifungice utilizate la noi în þarã în acest moment
(modificat dupã Ostrosky, Pappas, 2006)
Comentarii

Medicament

Doze uzuale în
candidemia
LQYD]LY

Fluconazole

%LRHFKLYDOHQ D LYSHU RV !  FKLDU úL OD bolnavii postchirurgie
GLJHVWLY  3RVLELOH LQWHUDF LXQL medicamentoase. Ascensiune
modeUDW DWHVWHORUGHFLWROL] KHSDWLF 
&UHúWHUL XúRDUH DOH WHVWHORU GH IXQF LH KHSDWLF  'H HYLWDW vQ
LQVXILFLHQ D KHDSWLF - VFRU &KLOG 3XJK % VDX & ,QWHUDF LXQL
PJGR] GH
vQF UFDUHDSRLPJ medicamHQWRDVHFXULIDPSLFLQDúLFLFORVSRULQD$
iv zilnic*
,QWHUDF LXQL PHGLFDPHQWRDVH PXOWLSOH FDUH QHFHVLW  UHYL]XLUHD
PHGLFD LHLFRQFRPLWHQWH5HDF LLDGYHUVHODQLYHOKHSDWLFWXOEXU UL
6 mg/kg iv la 2 ore – de vedere etc $YDQWDMH LQFHUWH FRPSDUDWLY FX SROLHQHOH úL
IOXFRQD]ROHFXH[FHS LDDFWLYLW LLVXSHULRDUHSHWXOSLQLGH&DQGLGD
GR]DGHvQF UFDUH
apoi 3 mg/kg iv la 12 JODEUDWDúLNUXVHLL)RUPXODUHDLYQXSRDWHILIRORVLW vQLQVXILFLHQ D
UHQDO  3RVLELO DYDQWDM ID  GH HFKLQRFDQGLQH vQ LQIHF LLOH FX
ore sau
400 mg doza de
Candida parapsilosis.
vQF UFDUHSHURV ]LXD
 XUPDW GHPJ
per os la 12 ore.

Caspofungin

Voriconazole

6-12 mg/kgcorp/zi iv
sau per os
400 – 800 mg/zi

* se aflã în derulare inclusiv în þara noastrã un studiu clinic multicentric de faza a treia, care studiazã posibilitatea
creºterii dozei de încãrcare în candidioza invazivã la bolnavul critic.
N.B.  echinocandine noi, de tip anidulanfungin sau micafungin, sunt în curs de validare pentru România. În acest
moment ambele molcule nu sunt aprobate de FDA pentru candidozele invazive, dar existã pentru fiecare cel puþin un
studiu statistic semnificativ comparativ cu amfotericina B sau fluconazole pentru aceastã indicaþie
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Putem spune în final, cã pentru un numãr
redus, dar semnificativ de bolnavi internaþi în
STI, diagnosticul ºi tratamentul infecþiilor fungice continuã sã rãmânã o mare provocare pentru
clinician. Monitorizarea atentã a evoluþiei clinice
a bolnavului, legãtura permanentã cu laboratorul
de microbiologie ºi specialiºtii în boli infecþioase
trebuie sã rãmânã o constantã a activitãþii în clinicile de Terapie Intensivã. Apreciem cã este de
dorit continuarea monitorizãrii tendinþei epidemiologice a infecþiilor fungice la bolnavul critic
pentru a putea elabora în viitor ghiduri sau recomandãri naþionale de terapie antifungicã la
bolnavul nonneuropenic din secþiile de Terapie
Intensivã.
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