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REZUMAT
Supuraţiile bronhopulmonare reprezintă un grup heterogen de afecţiuni infecţioase determinate de un 

proces de infl amaţie supurativă a parenchimului pulmonar şi arborelui bronşic. Am realizat un studiu pe 
baza unei anchete epidemiologice retrospective pe 3 ani (2009-2011) şi descriptive pe un an (2012) în cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, ce are ca obiectiv principal evaluarea 
etiopatogenică a supuraţiilor bronhopulmonare la copil. În cei 4 ani analizaţi, s-au recoltat aspirate tra-
heobronşice şi lavaj gastric la 39% din supuraţiile bronhopulmonare internate. Rata de pozitivare a culturilor 
a fost de 26,76% pentru aspiratul gastric, respectiv 18,82% pentru aspiratul traheobronşic. S-au analizat 
1.733 de probe de aspirat traheobronşic şi lavaj gastric, provenind de la 1.100 de cazuri, dintre care 665 de 
probe de lavaj gastric şi, respectiv, 1.068 probe de aspirat traheobronşic. În anul 2009 s-a putut stabili 
etiologia supuraţiilor bronhopulmonare în 3,22% din cazuri pe baza aspiratelor traheobronşice şi lavajului 
gastric, în 2010 – 14,70% au fost pozitive, pentru anul 2011 s-au identifi cat 21,62% rezultate pozitive, iar 
pentru 2012 – 25,87%, cu o medie pe toată perioada studiată de 21,43%. Identifi carea agentului etiologic al 
supuraţiilor bronhopulmonare la copil reprezintă o ţintă greu de atins, mai ales din cauza difi cultăţilor de a 
recolta produsele biologice utile. Manevre invazive, traumatizante, precum aspirat traheobronşic, aspirat 
gastric conduc la identifi carea în mai puţin de 20% din cazuri a agentului etiologic implicat.

Cuvinte cheie: etiologie, supuraţii bronhopulmonare, pediatrie

ABSTRACT
Bronchopulmonary suppurations are a heterogeneous group of infectious diseases caused by a process of 

suppurative infl ammation of the lung parenchyma and bronchial tree. 
We conducted a study based on a retrospective epidemiological survey for three years (2009-2011) and 

descriptive one year (2012) under the „Grigore Alexandrescu“ Emergency Hospital for Children and has as 
main objective etiopathogenical evaluation of bronchopulmonary suppuration in pediatric population. In the 
four years analyzed were collected tracheobronchial aspirates and gastric lavage to 39% of hospitalized 
bronchopulmonary suppurations. Crop positivity rate was 26.76% to 18.82% respectively gastric aspirate 
for aspiration. We analyzed 1,733 samples – the tracheobronchial aspiration and lavage, from 1,100 cases, of 
which – 665 samples of gastric lavage and 1,068 respectively tracheobronchial aspirate samples. In 2009 we 
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could establish the etiology of bronchopulmonary abscesses in 3.22% of cases based on tracheobronchial as-
pirates and gastric lavage in 2010 to 14.70% were positive for 2011 were identifi ed 21.62% positive results, 
and for 2012 to 25.87% with an average of 21.43% during the study period. Identifi cation of the etiological 
agent of bronchoalveolar suppuration in children is an elusive target mainly due to the diffi  culties to harvest 
useful biological products.

Keywords: etiology, bronchopulmonary suppurations, pediatrics

INTRODUCERE
Supuraţiile bronhopulmonare reprezintă un 

grup heterogen de afecţiuni infecţioase deter-
minate de un proces de infl amaţie supurati vă a 
parenchimului pulmonar şi arborelui bronşic şi a 
cărui expresie clinică este bronhoreea purulentă 
(1,2). Dacă la pacientul adult bronhoreea este 
defi nită prin eliminarea a cel puţin 200-300 ml 
spută purulentă (3,5,6), la copil acest criteriu nu 
poate fi  îndeplinit, întrucât, în majoritatea cazu-
rilor, copilul are difi cultăţi în eliminarea secre-
ţiilor.

Din considerente de vârstă şi nivel de com pli-
anţă, la copil, examenul de spută are o sensibi-
litate mică în ce priveşte identi fi carea germenilor 
suscepti bili a fi  implicaţi într-o afecţiune supura-
ti vă bronhopulmonară (3,4,7). Au fost alese, 
pent ru acest scop, două investi gaţii cu un grad 
de invazivitate mai ridicat, dar cu specifi citate 
net superioară: aspiratul traheobronşic, respec-
ti v lavajul gastric.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul de faţă are ca obiecti v principal eva-
luarea eti o-patogenică a supuraţiilor bronho-
pul monare la copil, pornind de la ideea că o mai 
corectă înţelegere şi stadializare a acestor afec-
ţiuni ar permite o abordare mai efi cientă, cres-
când calitatea vieţii pacienţilor şi scăzând cos tu-
rile din cadrul sistemului de sănătate.

Studiul a fost realizat pe baza unei anchete 
epidemiologice retrospecti ve pe 3 ani (2009-
2011) şi descripti ve (2012) în cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexan-
drescu“ din Bucureşti .

S-a realizat un studiu observaţional des crip-
ti v, bazat pe o analiză retrospecti vă a pacienţilor 
diagnosti caţi cu penumonii bacteriene, bron-
şiec tazii şi abces pulmonar pe baza foilor de 
observaţie clinică, dar şi un studiu prospecti v al 
pacienţilor internaţi în clinică în această pe-
rioadă. În studiu au fost incluşi 4.433 de copii 
(băieţi şi fete) cu vârste între 0-18 ani, de ambele 
sexe, diagnosti caţi cu pneumonie bacteriană, 

bron şiectazii şi abces pulmonar, lotul fi ind în-
registrat în cadrul Secţiilor de Pediatrie, Toxi-
cologie şi Chirurgie din Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti , 
în perioada iulie 2009 – decembrie 2012. Cazu-
rile au fost distribuite după cum urmează: 4.309 
pneumonii, 113 bronşiectazii şi 11 abcese pul-
mo nare. 

S-au analizat 1.733 probe – de aspirat traheo-
bronşic şi lavaj gastric, provenind de la 1.100 de 
cazuri, dintre care 665 de probe de lavaj gastric 
şi, respecti v, 1.068 de probe de aspirat traheo-
bronşic.

Au fost incluşi în lotul de studiu pacienţi cu 
vârste între 0 şi 18 ani, cu un diagnosti c de:

• pneumonie bacteriană şi bronhopneu-
mo nie;

• bronşiectazii;
• abces pulmonar;
• pneumonie de aspiraţie;
• pneumonie necroti zantă.
În cei 4 ani analizaţi, s-au recoltat aspirate 

traheobronşice şi lavaj gastric la 39% din su pu-
raţiile bronhopulmonare internate. Dintre aces-
tea, rata de poziti vare a culturilor a fost de 
26,76% pentru aspiratul gastric şi, respecti v, 
18,82% pentru aspiratul traheobronşic. Per total, 
rata poziti vităţii culturilor traheobronşice sau gas-
trice a fost de 16,09%, cu diferenţe sem nifi  ca-
ti ve între anii studiaţi (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4). 

FIGURA 1. Proporţia culturilor poziti ve la aspiratul 
traheobronşic şi gastric
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Se remarcă o creştere progresivă a numărului 
de culturi poziti ve în ulti mii ani, atât a culturilor 
lichidelor de lavaj gastric, cât şi al aspiratelor 
traheobronşice.

Aeruginosa la culturile din aspiratul traheo bron-
șic.

În anul 2009, culturile din lavajul gastric nu 
au evidenţiat nici un germene, în vreme ce cul-
turile din aspiratul traheobronșic au fost poziti ve 
în 2 cazuri, din 33 probe (6,06%), evidenţiindu-se, 
pe mediile de cultură, 1 caz de Pneumocysti s 
carinii și 1 caz de bacil Koch.

În anul 2010, culturile din lavajul gastric au 
fost poziti ve în proporţie de 15,34% din cazuri, 
evidenţiind: Klebsiella – 2,64%, Escherichia Coli 
– 2,64%, Enterococcus spp – 2,11%, Enterobacter 
– 1,64%, Staphilococcus aureus – 1,60%, Proteus 
mirabilis – 1,58%, Acinetobacter – 1,05% și 
Citro bacter – 0,52,%. (Fig. 5)

FIGURA 2. Culturi poziti ve la aspiratul gastric

 − 2009 – 35 de culturi, 0 rezultate poziti ve;
 − 2010 – 189 de culturi, dintre care 29 au 

fost poziti ve (15,34%);
 − 2011 – 242 de culturi, cu 60 de cazuri po-

zi ti ve (24,79%);
 − 2012 – 199 de culturi, cu 89 poziti ve 

(44,72%).

FIGURA 3. Culturi poziti ve la aspiratul traheobronşic

Şi în ce priveşte aspiratul traheobronşic am 
constatat o creştere semnfi cati vă a numărului 
de examinări, dar cu o creştere ceva mai mo des-
tă a ratei de poziti vitate a acestora:

 − 2009 – 33 de probe, cu 6,06% culturi 
poziti ve;

 − 2010 – 83 de probe cu 14,45% rezultate 
pozi ti ve;

 − 2011 – 521 de probe şi 20,34% rezultate 
po zi ti ve;

 − 2012 – 431 probe şi 19,48% rezultate 
pozi ti ve. 

Studiul culturilor din diferite probe a relevat, 
la culturile poziti ve, un număr crescut de infecţii 
cu Enterobacter la lavajul gastric și un număr 
crescut de culturi poziti ve cu Pseudomonas 

FIGURA 4. Culturi poziti ve la aspiratul traheobronșic și 
gastric

FIGURA 5. Culturi poziti ve la aspiratul gastric – anul 
2010

Pentru aspiratul traheobronșic în anul 2010, 
rata determinărilor poziti ve a fost de 14,45%, 
evidenţiindu-se: Pseudomonas aeruginosa – 
4,23%, Escherichia Coli – 2,4%, Stenotro pho mo-
nas – 1,20% și Streptococcus pneumoniae – 
1,20%. (Fig. 6)
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În anul 2011, la lavajul gastric, s-au identi fi cat 
germeni în proporţie de 24,79%, evidenţiindu-se 
la culturile efectuate: E. Coli – 5,5%, Entero-
bacter – 4,95%, Klebsiella penumoniae – 4,54%, 
Enterococcus spp – 3,30%, Pseudomonas spp – 
2,89%, Acinetobacter – 2,06%, Stenotro pho mo-
nas – 0,82%, Chrysebacterium – 0,5%, Proteus 
mirabilis – 0,41%, Delft ia acidovarans – 0,41%, 
Streptococ grup B – 0,41%. (Fig. 7)

Proteus – 0,19%, iar într-un caz (0,19%), s-a 
izolat din aspiratul traheobronșic un parazit 
(ascaris lumbricoides). (Fig. 8)

FIGURA 6. Culturi poziti ve la aspiratul traheobronșic – 
anul 2010

FIGURA 7. Culturi poziti ve la aspiratul gastric – anul 
2011

Aspiratul traheobronșic a permis, în anul 
2011, identi fi carea germenilor în proporţie de 
20,34% din cazuri; pe mediile de cultură s-au 
dezvoltat: Pseudomonas aeruginosa – 5,75%, 
Staphilococcus aureus – 2,30%, Candida Albi-
cans – 1,92%, Streptococcus penumoniae – 
1,72%, Haemophilus Infl uenzae – 1,72%, Ha-
emo philus parainfl uenzae – 1,34%, Klebsiella 
pneumoniae – 0,95%, Enterobacter – 0,57%, 
En terococcus spp – 0,57%, Pneumocysti s carinii 
– 0,57%, Stenotrophomonas maltophilia – 
0,57%, Acinetobacter baumanii – 0,57%, E. Coli 
– 0,38%, Acinetobacter – 0,38%, Streptococ 
grup B – 0,38%, Streptococcus oralis – 0,19%, 

FIGURA 8. Culturi poziti ve la aspiratul traheobronșic – 
anul 2011

Pentru 2012 – lavajul gastric a adus informaţii 
importante în ce privește eti ologia, în 44,72% 
cazuri, la culturile efectuate identi fi cându-se: 
Sta philococcus aureus – 8,54%, Enterococcus 
spp – 7,53%, Klebsiella penumoniae –7,03%, E. 
Coli – 6,03%, Pseudomonas aeruginosa – 4,02%, 
Acinetobacter – 3,01%, Enterobacter – 2,51%, 
Streptococcus miti s/oralis – 1,52%, Steno tro-
phomonas maltophilia – 1,00%, Citrobacter fre-
undii – 0,50%, Streptococ grup D – 0,50%, Achro-
mobacter xylososxidans – 0,50%, Klebsiella 
oxy toca – 0,50%, Serrati a marscenscens – 0,50%, 
BAAR – 0,50% și Streptococcus penumoniae – 
0,50%. (Fig. 9)

FIGURA 9. Culturi poziti ve la aspiratul gastric – anul 
2012
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Aspiratele traheobronşice, în număr dublu 
faţă de aspiratele gastrice, au adus date eti o-
logice în proporţie de 19,48% cazuri, la culturi 
evidenţiindu-se o varietate mare de germeni: 
Pseudomonas aeruginosa – 4,17%, Strepto co-
ccus penumoniae – 3,24%, Staphilococcus au-
reus – 1,85%, E. Coli – 1,62%, Haemophilus In-
fl uenzae – 1,62%, Acinetobacter – 1,62%, Kleb-
 siella – 1,39%, Enterobacter – 1,16%, Candida 
albicans – 0,92%, Serrati a marscensces – 0,46%, 
Haemophilus parainfl uenzae – 0,46%, Stenotro-
pho monas maltophilia – 0,23%, Enterococcus 
spp – 0,23%, bacil Koch – 0,23%, Pseudomonas 
spp – 0,23%. (Fig. 10)

Rata de poziti vitate a culturilor din lavajul 
gas tric a fost constant crescătoare din 2009 
până în 2012, pornind de la 0 culturi poziti ve în 
2009, până la 44,72% culturi poziti ve în 2012.

În ceea ce priveşte aspiratele traheobronşice, 
rata de identi fi care a germenilor respectă acelaşi 
trend ca şi lavajul gastric, şi anume de la o rată 
de poziti vitate de 6,06% în 2009 până la 20,15% 
în 2011 şi, respecti v, 17,16% în 2012.

Din punct de vedere al examenelor bacterio-
logice din culturi de produse patologice, s-a 
remarcat o varietate mai mare de germeni în 
ulti mii ani din perioada analizată.

La examinarea produsului obţinut prin lavaj 
gastric s-a constatat, în toţi anii analizaţi, o 
pondere crescută a germenilor gram-negati vi: în 
2010 E. Coli şi Klebsiella Pneumoniae au fost 
identi fi caţi în 2,64% dintre aspiratele gastrice, 
iar Enterobacter spp în 1,64% din cazuri; în 2011 
E. Coli s-a identi fi cat în 11,41% cazuri, Entero-
bacter spp în 4,95% şi, respecti v, Klebsiella în 
4,54% din cazuri; în analiza anului 2012 s-a evi-
denţiat o schimbare a spectrului, în sensul unei 
creşteri importante a germenilor gram-poziti vi – 
Staphilococcus aureus identi fi cându-se în 8,54% 
cazuri, Enterococcus spp în 7,53%, Klebsiella 
Pneu moniae în 7,03% şi E. coli în 6,03% din 
cazuri.

Pentru aspiratele traheobronşice germenele 
cel mai frecvent indenti fi cat a fost Pseudomonas 
aeruginosa în toţi anii studiaţi; urmat de E. Coli 
şi Str. penumoniae în 2010, Staphilococcus aureus 
şi Str. pneumoniae şi H. Infl uenzae în 2011 şi, 
res pecti v, Str. Pneumoniae şi Staphilococcus 
aureus în 2012.

CONCLUZII
Supuraţiile bronhopulmonare reprezintă un 

grup de afecţiuni infecţioase determinate de un 
proces de infl amaţie supurati vă a parenchimului 
pulmonar şi arborelui bronşic cu expresie clinică, 
bronhoreea purulentă fi ind extrem de difi cil de 
obiecti vat şi cuanti fi cat la copil.

Identi fi carea agentului eti ologic al supura ţi-
i lor bronhopulmonare la copil reprezintă o ţintă 
greu de ati ns mai ales din cauza difi cultăţilor de 
a recolta produsele biologice uti le. 

Manevrele invazive, traumati zante precum 
aspiratul traheobronşic sau aspiratul gastric 
con duc la identi fi carea în mai puţin de 20% din 
cazuri a agentului eti ologic implicat.

FIGURA 10. Culturi poziti ve la aspiratul traheobronşic – 
anul 2012

DISCUŢII
Dacă în anul 2009 s-a putut stabili eti ologia 

supuraţiilor bronhopulmonare în 3,22% din ca-
zuri pe baza aspiratelor traheobronşice şi lava-
jului gastric, în 2010 14,70% au fost poziti ve, 
pentru anul 2011 s-au identi fi cat 21,62% rezul-
tate poziti ve, iar pentru 2012 – 25,87%, cu o 
medie pe toată perioada studiată de 21,43%. 

Conform unui arti col publicat pe Medscape 
de Robert W. Toland şi colab. în aprilie 2013 (7), 
referitor la pneumonia afebrilă, eti ologia acestei 
afecţiuni a putut fi  stabilită între 5 şi 90% din 
cazuri. La o mare parte dintre aceşti  pacienţi 
s-au identi fi cat şi colonizări bacteriene nazale 
sau faringiene cu germeni suscepti bili să deter-
mine suferinţa pulmonară incriminată, însă fără 
a se putea confi rma infecţia pulmonară respec-
ti vă. 
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