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     Din asociaţiile constituite din doua tulpini predomină asociaţiile S. aureus + E. aerogenes -
15,38%, S. aureus + P. aeruginosa - 14,35%, S. aureus + E. faecalis - 9,48%, S. aureus +  E. coli 
- 8,71%, S. aureus + C. diversus - 6,92%, S. aureus + P.vulgaris - 3,58%, E.faecalis + 
P.aeruginosa – 3,84%, E. faecalis + E. aerogenes – 4,61%, S.epidermidis + E. aerogenes – 4,1%, 
S.epidermidis + P. aeruginosa – 3,58%, E. faecalis + P. vulgaris – 2,05%, E. faecalis + K. 
pneumoniae - 1,53%, S. aureus + C. freundii - 2,82%, S. aureus +  P. mirabilis - 2,3%, S. aureus 
+ K.pneumoniae - 1,02%.  Din 153 de asociaţiile cu 3 tulpini prevalează asociaţiile constituite 
din S. aureus + E. faecalis + E. aerogenes - 17,64%, S. aureus +  E. faecalis + P.aeruginosa - 
15,03%, S. aureus + E. faecalis + C. diversus - 13,07%, S. aureus + E. faecalis + P. vulgaris - 
10,54%, S. aureus + E. faecalis + E.coli – 7,18%,  S. aureus + E. faecalis + K. pneumoniae – 
5,22%, S. aureus + E. faecalis + C. freundi – 4,57%, S. aureus + E. faecalis + P. mirabilis - 
2,61%, S. epidermidis + E. faecalis + E. aerogenes – 2,61%, S. aureus + P.aeruginosa + C. 
diversus – 1,96%, S. aureus + P.aeruginosa + C. albicans -1,96%,  S. aureus + P.aeruginosa + P. 
vulgaris – 1,96%. Asociaţiile din 4 tulpini, 11  la număr, cuprind 9 variante  majoritatea fiind în 
asociaţie cu S. aureus, S. faecalis, P. aeruginosa şi C. albicans. 

  

Concluzie 

Patologia septico-purulentă în staţionarele traumatologice poartă un caracter polietiologic, 
atât la general, cât şi în focarele de infecţie la pacienţi. Aproximativ la jumătate din pacienţii cu 
ISP (43,35%) infecţia este provocată de asociaţii de microorganisme ceea ce agravează decursul 
bolii şi îngreunează tratamentul. Predomină microorganismele gram-pozitive (63,19%) în 
comparaţie cu microorganismele gram-negative (35,56%). Cele mai reprezentative din punct de 
vedere etiologic s-au dovedit a fi  secţiile Chirurgia septică şi secţia Leziuni termice, înregistrînd 
cel mai mare număr de tulpini 51,96% şi respectiv 42,67% din totalul celor decelate. 
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Summary 

Antibiotic resistance  / sensitivity of microorganisms in  

septic-purulent infections of neurosurgical profile 

The article gave the results of analysis of 75 strains of microorganisms  detected in patients 
with purulent infections in neurosurgical wards. It was found that 44,20% samples detected 
strains showed sensitivity to different types of antibiotics, and in 55% and ,80,89% - showed 
resistance to antibiotics. A higher resistance to antibiotics was found in gram-negative organisms 
(66,20%), including E. coli (17,31%), K.pneumoniae (9,62%), P. rettgeri (7,7%), P.aeruginosa 
(5,77%).d 50,37%), Gram-positive microorganisms were found to be susceptible to antibiotics in 
33,30% and resistance in 66,70% of samples. 
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Rezumat 

În articolul dat sunt prezentate rezultatele analizei antibioticogramelor a 75 tulpini de 
microorganisme decelate de la pacienţi cu infecţii septico-purulente nosocomiale de profil 
neurochirurgical. În 44,20% din probe, tulpinile decelate au manifestat sensibilitate faţă de 
diferite tipuri de antibiotice, iar în 55,80% - au manifestat rezistenţă. Mai rezistente faţă de 
antibiotice s-au dovedit a fi microorganismele gram-negative (66,20%), în special E. coli 
(17,31%), K. pneumoniae (9,62%), P. rettgeri (7,7%), P. aeruginosa (5,77%). 

Microorganismele gram-pozitive au fost rezistente la antibiotice în 33,30% şi sensibile în 
66,70% din probe. 

   

Actualitatea 

O problemă actuală la zi, privitor la prevenirea infecţiilor septico-purulente nosocomiale 
(ISPN) constituie sensibilitatea / rezistenţa agenţilor cauzali la antibiotice [1,2]. 

Studiile retrospective anterioare [3] a rezultatelor investigaţiilor bacteriologice au stabilit 
un polimorfizm etiologic exprimat şi rezistenţă înaltă faţă de antibiotice ai agenţilor cauzali în 
infecţiile septico-purulente nosocomiale din cadrul secţiilor de neurochirurgie. 

 
Materiale şi metode 

Studiul dat se bazează pe analiza retrospectivă a antibioticogramelor a 52 tulpini de micro-
organisme decelate de la pacienţii cu ISPN de profil neurochirurgical din Centrul Naţional 
Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă (CNŞPMU), examinate pe parcursul anului 2010. În 
studiu a fost utilizată metoda clasică de analiză epidemiologică.    

  
Rezultate 

În rezultatul investigaţiilor de laborator a 35 pacienţi cu ISPN neurochirurgicale , au fost 
depistate 52 tulpini de microorganisme şi fungi care aparţin la 14 specii (tab.1), ce confirmă 
natura polietiologică a acestui grup de infecţii. 

Predomină microorganismele gram-negative, 29 tulpini sau 55,77% din totalul de tulpini 
depistate, în comparaţie cu 22 tulpini, sau 42,31% - gram-pozitive.  Din microorganismele gram-
pozitive predomină S. epidermidis (26,92%), E. faecalis (9,62%),  iar din microorganismele 
gram-negative – E. coli (17,31%), K. pneumoniae (9,62%), P. rettgeri (7,7%), P. aeruginosa 
(5,77%). 

În urma studierii antibioticogramelor a tulpinilor de microorganisme decelate de la 
pacienţii cu ISPN din secţiile de neurochirurgie s-a constatat că suma probelor de testare faţă de 
diferite antibiotice la care au fost supuse tulpinile decelate, a constituit 425, din care în 188 probe 
(44,20%) tulpinile s-au dovedit a fi sensibile, iar în 237 probe, ce constituie 55,80% - rezistente 
faţă de antibiotice. 

Mai rezistente faţă de antibiotice s-au dovedit a fi tulpinile de microorganisme gram-
negative, 66,20% din probele cercetate fiind rezistente. Tulpinile din grupul de microorganisme 
gram-pozitive au fost rezistente în 33,30% din probe şi  în 66,70% din probe au fost sensibile.  

Pentru practica medicală, un interes deosebit reprezintă cunoaşterea spectrului de sensibi-
litate / rezistenţă în funcţie de specia microorganismelor. Astfel, conform datelor obţinute, 
(tab.1) s-a constatat că din grupul de microorganisme gram-pozitive o sensibilitate mai mare faţă 
de antibiotice au manifestat microorganismele din genul Staphylococcus. Tulpinile de S. 
epidermidis au fost sensibile în 73,60% şi rezistente în 26,40% din probe. Cele mai rezistente 
tulpini de microorganisme din grupul gram-pozitive s-au dovedit a fi tulpinile de E. faecalis – 
66,70% din probe. 

Majoritatea speciilor de microorganismele gram-negative izolate de la pacienţii cu ISP de 
profil neurologic au manifestat rezistenţă sporită faţă de antibiotice şi o sensibilitate scăzută. 
Cele  mai rezistente faţă de antibiotice au fost tulpinile de P. mirabilis, P. rettgeri, K. pneumo-
niae şi P. aeruginosa în 80,80%, 77,80%, 73,10% şi 68,00% şi respectiv sensibile în 10,63%, 
21,70% şi 32,22% din probe. 
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Tabelul 1 
Antibioticosensibilitatea / rezisţenţa microorganismelor decelate de la  

 pacienţii cu ISP  din secţiile de neurochirurgie 

 

Tabelul  2 

Sensibilitatea/rezistenţa şi polirezistenţa microorganismelor decelate 
de la pacienţii cu ISP din secţiile de neurochirurgie   

Microorganismele  
(specia) 

Nr. 
tulpini 

decelate 

% din 
totalul 

de tulpini 

Nr testări 
la 

antibiotice 

Inclusiv 

sensibile rezistente 

abs. % abs. % 
Microorganisme grampozitive 

S. aureus  2 3,85 11 10 90,90 1 9,10 
S. epidermidis 14 26,92 91 67 73,60 24 26,40 
S. viridans 1 1,92 6 5 83,30 1 16,70 
E. faecalis 5 9,62 30 10 33,30 20 66,70 
Total microorg. Gram+ 22 42,31 138 92 66,70 46 33,30 

Microorganisme gramnegative 

E. coli 9 17,31 91 43 47,25 48 52,75 
E. aerogenes 1 1,92 11 5 45,45 6 54,54 
E. cloacae 2 3,85 18 7 38,90 11 61,10 
K. pneumoniae  5 9,62 52 14 26,90 38 73,10 
P. aeruginosa 3 5,77 25 8 32,00 17 68,00 
M. morganii 1 1,92 10 - - 10 100,0 
P. mirabilis 3 5,77 26 5 19,20 21 80,80 
P. rettgeri 4 7,70 36 8 22,20 28 77,80 
S. marcescens 1 1,92 12 5 41,70 7 58,30 
Total microorg. Gram- 29 55,77 281 95 33,80 186 66,20 

Fungi 

C. albicans 1 1,92 6 1 16,70 5 83,30 
Total microorganisme 52 100,00 425 188 44,20 237 55,80 
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S. aureus 2 1 - - - 1 1 - - - - - - 
S. epidermidis 14 10 1 - - 3 11 - - - - - - 
S. viridans 1 1 - - - - 1 - - - - - - 
E.  faecalis 5 5 - - - - 5 - - - - - - 
E. coli 9 6 3 - - - 5 3 1 - - 4 44,44 
E. aerogenes 1 1 - - - - - 1 - - - 1 100,0 
E. cloacae 2 - 1 - - - 1 - - - 1 1 50,00 
K. pneumoniae 5 2 - - - - 1 2 - - 2 4 80,00 
P. aeruginosa 3 3 - - - - 1 2 - - - 2 66,70 
M. morganii 1 - - - - - - - - - 1 1 100,0 
P. mirabilis 3 2 - - - - 1 1 - - 1 2 66,70 
P. rettgeri 4 - 1 - - - 1 - - - 3 3 75,00 
S. marcescens 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 100,0 
C. albicans 1 1 - - - - 1 - - - - - - 

Total 
abs. 52 33 7 - - 4 29 10 1 - 8 

19 36,54 % 100 63,5 13,5 - - 7,7 55,8 19,2 1,9 - 15,4 
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Studiul polirezistenţei tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii cu ISP de 
profil neurochirurgical a constatat că o polirezistenţă mai înaltă la 6 şi mai multe antibiotice au 
manifestat microorganismele gramnegative, în special tulpinile de K. pneumoniae, P. rettgeri, şi 
P. aeruginosa. Aceste tipuri de tulpini s-au dovedit a fi polirezistente în 80,00%, 75,00% şi 
respectiv 66,70%. (tab. 2) 

Conform clasificării tulpinilor de microorganisme după criteriul sensibilităţii / rezistenţei 
faţă de antibiotice (V. Prisacari ş.a., 2009), am constatat că 4 tulpini (7,7%) sensibile la toate 
anti-bioticele, cât şi 29 tulpini (55,08%) rezistente la 1-5 antibiotice pot fi atribuite la 
microorganisme comunitare şi autoinfecţii, 10 din ele  (22,73%) rezistente la 6-10 antibiotice – 
la tulpini potenţial spitaliceşti. Iar 1 tulpină rezistentă la 11-25 antibiotice, cât şi 8 tulpini 
rezistente faţă de toate antibioticele luate în studiu, în total 19 tulpini sau 36,54%, pot fi 
clasificate ca tulpini spitaliceşti 

Analiza sensibilităţii / rezistenţei tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii cu 
ISP din secţiile de neurochirurgie, în funcţie de grupul de antibiotice a constatat, că o rezistenţă 
mai înaltă microorganismele date manifestă faţă de peniciline (68,20%), cefalosporine (80,80%), 
inclusiv faţă de cefalosporinele de generaţia a II – 92,30%, generaţia a III – 83,30% şi generaţia 
a I – 67,40% din probe. Sensibilitatea faţă de aceste grupe de antibiotice a fost respectiv: 
31,80%, 19,20%, 7,70%, 16,70% şi 32,40% (tab. 3, fig. 1)  

O rezistenţă sporită faţă de majoritatea grupelor de antibiotice, s-a constatat la  
microorganismele gram-negative decelate de la pacienţii cu ISP de profil neurochirurgical, în 
special faţă de peniciline (84,00%) şi cefalosporine de toate generaţiile: generaţia I – 90,90%, 
generaţia II – 92,30%, generaţia III – 87,50%.  Sensibilitatea faţă de aceste grupe de antibiotice a 
fost respectiv: 16,00%, 9,10%, 7,70% şi 12,50%. O sensibilitate mai înaltă aceste 
microorganisme au manifestat-o faţă de chinolone şi aminoglicozide – 53,60% şi 36,70% 

Tabelul 3 
Sensibilitea/ rezistenţa tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii 

cu ISP din secţiile de neurochirurgie în funcţie de grupul antibioticelor 

 
 

Grupul 
antibioticelor 

Microorganisme  
grampozitive 

Microorganisme 
gramnegative Total 

S R S R S R 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Peniciline  10 52,60 9 47,40 4 16,00 21 84,00 14 31,80 30 68,20 

Beta-lactam+Inhib. 6 100,0 - - 1 20,00 4 80,00 7 63,60 4 36,40 

Cefalosp. I gen. 10 66,70 5 33,30 2 9,10 20 90,90 12 32,40 25 67,40 

Cefalosp. II gen. - - - - 2 7,70 24 92,30 2 7,70 24 92,30 

Cefalosp. III gen. 2 50 1 25 4 12,50 28 87,50 6 16,70 30 83,30 

Cefalosp. IV gen. - - - - - - 5 100,0 - - 5 100,0 

Total Cefalosporine 12 63,20 7 36,80 8 9,40 77 90,60 20 19,20 84 80,80 

Peneme  3 100,0 - - 5 83,30 1 16,70 8 88,90 1 11,10 

Aminoglicozide  15 88,20 2 11,70 22 36,70 38 63,30 37 48,10 40 51,90 

Chinolone  18 94,70 1 5,26 44 53,60 38 46,30 62 61,40 39 38,60 

Lincomicine 8 55,30 7 46,70 - - - - 8 53,30 7 46,70 

Macrolide 18 50,00 18 50,00 - - - - 18 50,00 18 50,00 

Nitrofurane - - - - 4 66,70 2 33,30 4 66,70 2 33,30 

Oxazolidine 1 100,0 - - - - - - 1 100,0 - - 

Glicopeptide  1 33,30 2 66,70 - - - - 1 33,30 2 66,70 

Phenicols - - - - 7 63,60 4 36,40 7 63,60 4 36,40 

Antifungice - - - - - - - - 1 16,70 5 83,30 

Total antibiotice 92 66,70 46 33,30 95 33,90 185 66,10 188 44,34 236 55,67 
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Fig. 1 Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor decelate de la pacienţii 
cu ISP din secţiile de neurochirurgie în funcţie de grupele de antibiotice: 

1) Peniciline; 2) Penicilin/Beta-lactamaz inhibitor; 3) Cefalosporine I gen.; 4) Cefalosporine II gen.; 5) 
Cefalosporine III gen.; 6) Cefalosporine IV gen.; 7) Total Cefalosporine; 8) Monobactame; 9) Peneme; 10) 
Aminoglicozide; 11) Chinolone; 12) Lincomicine; 13) Macrolide; 14) Nitrofurane; 15) Oxazolidine; 15) 
Glicopeptide; 16) Phenicols; 18) Antifungice 

 

Concluzii  
1.  Agenţii cauzali în ISPN neurochirurgicale manifestă un grad înalt de rezistenţă faţă de 

antibiotice, cu un nivel mediu de 55,80%. 
2.  Mai rezistente faţă de antibiotice s-au dovedit a fi tulpinile de microorganismele gram-

negative – 66,20%, în comparaţie cu microorganismele gram-pozitive – 33,30%. 
3.  În funcţie de specia microorganismelor un spectru mai larg de rezistenţă la antibiotice 

prezintă microorganismele din genurile P. mirabilis, P. rettgeri, K. pneumoniae şi P. 
aeruginosa, şi invers, un spectru mai larg de sensibilitate la antibiotice prezintă 
microorganismele din  genul Staphylococcus. 

4. Din totalul de tulpini decelate, 36,54% s-au dovedit a fi polirezistente faţă de antibiotice, 
fapt ce demonstrează circulaţia în secţiile de neurochirurgie a tulpinilor de microorga-
nisme spitaliceşti. 

5. O rezistenţă mai înaltă tulpinile decelate de la pacienţii cu infecţii septico-purulente au 
manifestat faţă de peniciline, cefalosporine de toate generaţiile şi invers, sensibilitate mai 
sporită faţă de chinolone şi aminoglicozide. 
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Summary 

Antibiotic resistance  / sensitivity of microorganisms in  

septic-purulent infections of neurological profile 

The article gave the results of analysis of 64 and 11 strains of microorganisms  detected in 
patients with purulent infections in neurological cerebrovascular disease wards. It was found that 
in neurological ward, 46,45% of samples detected strains showed resistance to different types of 
antibiotics, and in 53,55% - showed sensitivity to antibiotics, and in cerebrovascular disease 
ward, 48,62% of samples showed resistance and 51,38% sensivity. A higher resistance to 
antibiotics was found in gram-negative organisms (59,12%), and gram-positive microorganisms 
were found to be resistant to antibiotics in 39,20% samples.  

 

Rezumat 

 În articolul dat sunt prezentate rezultatele analizei antibioticogramelor a 64 şi respectiv  11 
tul-pini de microorganisme decelate de la pacienţi cu infecţii septico-purulente nosocomiale 
(ISPN) de profil neurologic şi boli cerebrovasculare. În secţia neurologie, în 46,45% din probe, 
tulpinile decelate au manifestat rezistenţă faţă de diferite tipuri de antibiotice, iar în 53,55% - au 
manifestat sensibilitate faţă de antibiotice, şi în secţia boli cerebrovasculare, 48,62% din probe 
au fost rezistente şi 51,38% au fost sensibile. Mai rezistente faţă de antibiotice au fost 
microorganismele gram-negative (59,12%), iar cele gram-pozitive au fost rezistente faţă de 
antibiotice în 39,20% din probe. 
 

Actualitatea 

Rezistenţa la antibiotice, constituie o ameninţare globală, fiind datorată utilizării 
imprudente şi nejudicioase a antibioticelor [1,2,3].   
Importanţa rezistenţei la antibiotice se datorează faptului că prezenţa acesteia se constată la un 
număr tot mai mare şi diferit de tulpini izolate, transmiterea rezistenţei este frecventă, răspândi-
rea tulpinilor rezistente este universală, iar tratamentul etiologic rămâne a fi dificil în condiţiile 
lipsei unor antibiotice de rezervă eficiente şi de antibiotice candidate pentru introducerea în 
practică [4,5,6]. 

În etiologia infecţiilor intraspitaliceşti, un rol deosebit, îl prezintă ecovariantele 
nosocomiale ale microorganismelor cu un grad înalt şi un spectru larg de rezistenţă la preparatele 
chimeotera-pice, fapt care tot mai frecvent impune cliniciştii să utilizeze antibioticele de rezervă 
în tratamen-tul infecţiilor, care sunt mult mai costisitoare şi care duc la mărirea cheltuielilor 
pentru tratamen-tul pacienţilor [7,8,9,10]. 
 

Materiale şi metode 

Acest studiu se bazează pe analiza retrospectivă a 75 de antibioticograme şi respectiv 
tulpini de microorganisme decelate de la pacienţii cu infecţii septico-purulente nosocomiale 
(ISPN) din secţiile neurologie şi boli cerebrovasculare din Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic 
de Medicină Urgentă (CNŞPMU), examinate pe parcursul anului 2010. În studiu a fost utilizată 
metoda de analiză epidemiologică.     
 

Rezultate 

În rezultatul investigaţiilor de laborator a 47 pacienţi cu ISP din secţia de  neurologie şi 
boli cerebrovasculare, au fost depistate 64 şi respectiv 11 tulpini de microorganisme şi fungi care 
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aparţin la 16 tipuri de specii (tab.1), fapt ce demonstrează natura polietiologică a acestui grup de 
infecţii. 

În secţia neurologie predomină microorganismele gram-pozitive, 44 tulpini sau 68,75% din 
totalul de tulpini depistate, în comparaţie cu 20 tulpini, sau 31,25% - gram-negative.  Din 
microorganismele gram-pozitive predomină S. epidermidis (20,31%), S. mutans (17,2%), S. 
aureus (12,50%),  iar din microorganismele gram-negative – E. coli (15,63%), N. perflava 
(7,81%), E. cloacae (3,13%). 

În secţia boli cerebrovasculare au fost depistate 11 tulpini de microorganisme, predomină 
microorganismele gram-pozitive – 72,73% iar cele gram-negative – 18,18%. Tulpinile de 
microorganisme gram-pozitive, E. faecalis şi S. epidermidis au o pondere de 27,3% din totalul 
tulpinilor şi din cele gram-negative predomină S. marcescens şi P. aeruginosa cu câte 9,1% din 
total. 

În rezultatul analizei antibioticogramelor a tulpinilor de microorganisme decelate de la 
pacienţii cu ISP din secţia de neurologie s-a constatat că suma probelor de testare faţă de diferite 
antibiotice la care au fost supuse tulpinile decelate, a constituit 437, din care în 234 probe 
(53,55%) tulpinile au fost sensibile, iar în 203 probe, ce constituie 46,45% - rezistente faţă de 
antibiotice. În secţia boli cerebrovasculare, suma probelor de testare a fost de 72, din care 37 
probe (51,40%) au fost sensibile şi 35 probe sau 48,62% au fost rezistente. 

În secţia neurologie, o rezistenţă mai înaltă către antibiotice s-a constatat la tulpinile de 
microorganisme gram-negative, 59,12% din probele cercetate fiind rezistente. Microorganisme 
gram-pozitive au manifestat rezistenţă în 39,20% din probe şi în 60,80% din probe au fost 
sensibile. 

Tabelul 1 
Antibioticosensibilitatea / rezisţenţa microorganismelor decelate de la 

pacienţii cu ISP  din secţia neurologie 
 

 

În secţia boli cerebrovasculare, tulpinile de microorganisme gram-negative au fost 
rezistente în 42,10% din probe, iar cele gram-pozitive în 45,83% din probe. Tulpinile de 
microorganisme gram-pozitive au fost sensibile în 54,17% din probe şi rezistente în 45,83%. 

Microorganismele  
(specia) 

Nr. 
tulpini 

decelate 

% din 
totalul 

de tulpini 

Nr testări la 
antibiotice 

Inclusiv 

sensibile rezistente 

abs. % abs. % 
Microorganisme grampozitive 

S. aureus  8 12,5 48 39 81,25 9 18,75 
S. epidermidis 13 20,31 78 50 64,10 28 35,90 
S. mutans 11 17,2 66 48 72,70 18 27,30 
S. pyogenes 1 1,56 10 6 60,00 4 40,00 
S. viridans 1 1,56 6 4 66,70 2 33,30 
E.  faecalis 9 14,06 64 21 32,80 43 67,20 
E. faecium 1 1,56 6 1 16,70 5 83,30 
Total microorg. Gram+ 44 68,75 278 169 60,80 109 39,20 

Microorganisme gramnegative 

E. coli 10 15,63 82 38 46,34 44 53,66 
E. cloacae 2 3,13 13 5 38,46 8 61,54 
K. pneumoniae  1 1,56 12 3 25,00 9 75,00 
C.  freundii 1 1,56 10 2 20,00 8 80,00 
P. mirabilis 1 1,56 12 2 16,70 10 83,30 
N. perflavla 5 7,81 30 15 50,00 15 50,00 
Total microorg. Gram- 20 31,25 159 65 40,88 94 59,12 

Total microorganisme 64 100,0 437 234 53,55 203 46,45 
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În urma analizei datelor, (tab.1) s-a constatat că în secţia de neurologie, din grupul de 
microorganisme gram-pozitive o sensibilitate mai mare faţă de antibiotice au manifestat tulpinile  
din genurile Staphylococcus şi Streptococcus. Tulpinile de S. aureus au fost sensibile în 81,25%, 
cele de S. epidermidis în 64,10% şi rezistente în 18,75% şi respectiv 35,90% din probe. Cele mai 
rezistente tulpini de microorganisme din grupul gram-pozitive au fost tulpinile de E. faecalis – 
67,20% din probe. 

Spre deosebire, microorganismele gram-negative izolate de la pacienţii cu ISPN din secţia 
de neurologie au manifestat o sensibilitate scăzută şi rezistenţă sporită faţă de antibiotice. Cele  
mai rezistente faţă de antibiotice au fost tulpinile de şi K. pneumoniae, C. freundi şi E. coli în 
75,00%, 80,00% şi 53,66% şi respectiv sensibile în 25,00%, 20,00% şi 46,34% din probe 

În secţia boli cerebrovasculare, tulpinile de microorganisme gram-pozitive au fost 
rezistente în 45, 83% din probe şi sensibile în 54,17%. Cele gram-negative au manifestat 
rezistenţă în 47,37% şi sensibilitate în 52,63% din probe. (tab. 2). 

Tabelul 2 
Antibioticosensibilitatea / rezisţenţa microorganismelor decelate de la 

pacienţii cu ISP  din secţia boli cerebrovasculare 

 

Studiul polirezistenţei tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii cu ISPN din 
secţia de neurologie a stabilit că o polirezistenţă mai înaltă la 6 şi mai multe antibiotice au 
manifestat tulpinile de K. pneumoniae, C. freundi şi  E. coli,  100% şi respectiv 30,00% din ele. 
(tab. 3). 

Polirezistenţa totală a microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISPN din secţia de 
neurologie a fost de doar 10,94%.  

Analiza sensibilităţii / rezistenţei tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii cu 
ISPN din secţia de neurologie, în funcţie de grupul de antibiotice a constatat, că o rezistenţă mai 
înaltă microorganismele date manifestă faţă de peniciline (56,76%) şi cefalosporine (69,86%). 
Sensibilitatea faţă de aceste grupe de antibiotice a fost de 43,24% şi respectiv 30,14%.(tab. 4, fig. 
1) 

Mai rezistente faţă de antibiotice, s-au dovedit a fi microorganismele gram-negative 
decelate de la pacienţii cu ISPN neurologice. Rezistenţă înaltă microorganismele date au 
manifestat faţă de peniciline (68,40%), cefalosporine (72,34%) şi aminoglicozide (72,00%), iar 
sensibilitatea faţă de aceste grupe de antibiotice a fost respectiv: 31,60%, 27,66% şi 28,00%. 
Sensibilitate sporită aceste microorganisme au manifestat faţă de chinolone, lincomicine – 
64,30% şi 50,00%. 

Microorganismele  
(specia) 

Nr. 
tulpini 

decelate 

% din 
totalul 

de tulpini 

Nr testări la 
antibiotice 

Inclusiv 

sensibile rezistente 

abs. % abs. % 
Microorganisme grampozitive 

S. epidermidis 3 27,3 18 14 77,80 4 22,20 
S. pyogenes 1 9,1 6 2 33,30 4 66,70 
S. mutans 1 9,1 6 5 83,30 1 16,70 
E.  faecalis 3 27,3 18 5 27,80 13 72,20 
Total microorg. Gram+ 8 72,73 48 26 54,17 22 45,83 

Microorganisme gramnegative 

S. marcescens 1 9,1 12 8 66,70 4 33,30 
P. aeruginosa 1 9,1 7 2 28,60 5 71,40 
Total microorg. Gram- 2 18,18 19 10 52,63 9 47,37 

Fungi 

C. albicans 1 9,1 5 1 20,00 4 80,00 
Total microorganisme 11 100,0 72 37 51,38 35 48,62 
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Tabelul  3 
Sensibilitatea/rezistenţa şi polirezistenţa microorganismelor decelate 

de la pacienţii cu ISPN din secţia de neurologie 

 

Tabelul 4 
Sensibilitea/ rezistenţa tulpinilor de microorganisme decelate de la pacienţii 

cu ISPN din secţia de neurologie în funcţie de grupul antibioticelor 

Microorganismele 
(specia) 
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abs % 

S. aureus  8 6 - - - 2 6 - - - - - - 
S. epidermidis 13 13 - - - - 13 - - - - - - 
S. mutans 11 9 - - - 2 9 - - - - - - 
S. pyogenes 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 
S. viridans 1 1 - - - - 1 - - - - - - 
E.  faecalis 9 8 1 - - - 8 1 - - - 1 11,11 
E. faecium 1 1 - - - - 1 - - - - - - 
E. coli 10 7 2 - - 1 6 3 - - - 3 30,00 
E. cloacae 2 2 - - - - 2 - - - - - - 
K. pneumoniae  1 1 - - - - - 1 - - - 1 100,0 
C.  freundii 1 1 - - - - - 1 - - - 1 100,0 
P. mirabilis 1 1 - - - - - 1 - - - 1 100,0 
N. perflava 5 5 - - - - 5 - - - - - - 

Total 
abs. 64 55 4 - - 5 52 7 - - - 

7 10,94 % 100,0 85,9
4 

6,2
5 - - 7,8

1 
81,2

5 
10,9

4 - - - 

Grupul 
antibioticelor 

Microorganisme  
grampozitive 

Microorganisme 
gramnegative Total 

S R S R S R 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Peniciline  26 47,27 29 52,74 6 31,60 13 68,40 32 43,24 42 56,76 

Beta-lactam+Inhib. 20 87,00 3 13,00 - - - - 20 87,00 3 13,00 

Cefalosp. I gen. 8 34,78 15 65,22 2 14,30 12 85,70 10 27,03 27 72,97 

Cefalosp. II gen. 1 100,0 - - 1 9,10 10 90,90 1 8,33 11 91,67 

Cefalosp. III gen. 1 50,00 1 50,00 9 52,94 8 47,06 10 52,63 9 47,37 

Cefalosp. IV gen. - - - - 1 20,00 4 80,00 1 20,00 4 80,00 

Total Cefalosporine 9 34,62 17 65,40 13 27,66 34 72,34 22 30,14 51 69,86 

Aminoglicozide  23 100,0 - - 7 28,00 18 72,00 30 62,50 18 37,50 

Chinolone  21 77,80 6 22,20 27 64,30 15 35,70 48 69,60 21 30,40 

Lincomicine 28 66,70 14 33,40 4 50,00 4 50,00 32 64,00 18 36,00 

Macrolide 35 55,56 28 44,46 1 14,30 6 85,70 36 51,43 34 48,57 

Nitrofurane - - 1 100,0 1 33,30 2 66,70 1 25,00 3 75,00 

Glicopeptide  7 38,90 11 61,10 - - - - 7 38,90 11 61,10 

Phenicols - - - - 6 75,00 2 25,00 6 75,00 2 25,00 

Total antibiotice 169 60,80 109 39,20 65 40,88 94 59,12 234 53,50 203 46,50 
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Fig. 1 Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor decelate de la pacienţii 

cu ISPN neurologice în funcţie de grupele de antibiotice: 
1) Peniciline; 2) Penicilin/Beta-lactamaz inhibitor; 3) Cefalosporine I gen.; 4) Cefalosporine II gen.;  

5) Cefalosporine III gen.; 6) Cefalosporine IV gen.; 7) Total Cefalosporine; 8) Aminoglicozide; 
 9) Chinolone; 10) Lincomicine; 11) Macrolide; 12) Nitrofurane; 13) Glicopeptide; 14) Phenicols 

 

În secţia de boli cerebrovasculare, microorganismele izolate de la pacienţii cu ISPN, au 
manifestat rezistenţă înaltă faţă de penciline (75,00%) şi cefalosporine (60,00%), iar 
sensibilitatea faţă de aceste grupe a fost de 25,00% şi respectiv 40,00%. 

Microorganismele gram-negative au manifestat o rezistenţă mai înaltă faţă de cefalosporine 
(66,70%). 
 

Concluzii  
1. Microorganismele implicate în etiologia ISPN neurologice şi a celor din secţia de boli 

cerebrovasculare, manifestă rezistenţă faţă de antibiotice, care este la un nivel mediu de 
46,45% şi respectiv de 48,62%. 

2. Mai rezistente faţă de antibiotice au fost microorganismele gram-negative – 59,12% în 
secţia neurologie, şi respectiv 47,37% în secţia boli cerebrovasculare, în comparaţie cu 
microorganismele gram-pozitive – 39,20%, şi respectiv 45,83%. 

3. În secţia neurologie, în funcţie de specia microorganismelor, mai rezistente faţă 
antibiotice au fost tulpinile de K K. pneumoniae, C. freundi şi E. coli, şi o sensibilitate 
mai mare faţă de  antibiotice au prezentat genurile Staphylococcus şi Streptococcus 

4. Polirezistenţa totală a microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISPN din secţia de 
neurologie a fost de doar 10,94%.  

5. O rezistenţă mai înaltă tulpinile decelate de la pacienţii cu ISPN au manifestat faţă de 
peniciline, cefalosporine şi  sensibilitate mai sporită faţă de chinolone, lincomicine. 
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PNEUMONIILE ASOCIATE VENTILAŢIEI ARTIFICIALE A  

PULMONILOR ÎN SECŢIILE DE TERAPIE INTENSIVĂ 

Ecaterina Busuioc  
Şcoala de Management în Sănătate Publică 

 

Summary 

The pneumonia associaed with artificial ventilation 

of lungs in the intensive therapy 
The infections associated with medical assistance (IAMA) remain further a prior problem 

of public health. Nosocomial pneumonia (NP) in the structure of IAMA ranks the 3rd place, but 
by the lethality – the 1st place. In the intensive care units, NP develops 5-10 times more 
frequently. The frequency of the pneumonia associated with artificial ventilation of lungs (AVL) 
ranges between 35 and 68% with 24.1 at 1000 days of artificial ventilation of lungs and the 
lethality may reach 70%. There was observed a correlation between the incidence of the 
pneumonia associated with AVL and the duration of ventilation. In the Republic of Moldova 
(RM), is lack of statistic data regarding the spread of NP,  protocol national are missing too. 
 

Rezumat  

Infecțiile asociate cu asistența medicală (IAAM) rămân in continuare o problemă 
prioritară de sănătate publică. Pneumonia nosocomială (PN) în structura IAAM se află pe locul 
trei, iar după letalitate - pe primul loc. În secțiile de terapie intensivă PN se dezvoltă de 5-10 ori 
mai frecvent. Frecvența pneumoniei asociate ventilației artificiale a pulmonilor (VAP) constituie 
de la 35 până la 68% cu 24,1 la 1000 zile ventilare artificială a pulmonilor, iar letalitatea poate 
atinge 70%. A fost observată o corelație între incidența pneumoniilor asociate VAP și durata de 
ventilare. În Republica Moldova (RM) lipsesc date statistice privind răspândirea PN precum și 
protocolul național clinice al pneumoniei nosocomiale. 

Cuvinte-cheie: infecții asociate cu asistența medicală, pneumonia nosocomială, 
pneumoniei asociate ventilației artificiale a pulmonilor 
 

Actualitatea  
Infecțiile asociate cu asistența medicală (IAAM) au fost declarate ca prima provocare 

Globală în domeniul siguranţei pacienţilor [1]. Republica Moldova (RM) a semnat la 30 iunie 




