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INFECºIILE STAFILOCOCICE
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Prof. Dr. Valeriu Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti
REZUMAT
Autorul prezintå infec¡iile stafilococice la copil, cu accent pe principala entitate – pneumonia stafilococicå – în cadrul cåreia se descriu:
epidemiologia, patogenia, anatomia patologicå; manifestårile clinice ¿i paraclinice (laborator, radiologie); diagnosticul pozitiv ¿i diferen¡ial;
complica¡iile; prognosticul; tratamentul.
În continuare sunt prezentate alte entitå¡i cauzate de infec¡ia stafilococicå: sindromul copil cu aspect de piele opåritå (boala Ritter,
sindromul Lyell, scarlatina stafilococicå, impetigo bulos); osteomielita acutå; enterocolita stafilococicå; intoxica¡iile alimentare
stafilococice; endocardita stafilococicå; tablouri clinice ce se aseamånå cu infec¡iile meningococice; traheita; sindromul ¿ocului toxic.
Cuvinte cheie: Infec¡iile stafilococice; pneumonia stafilococicå; alte boli cauzate de stafilococ; copii

ABSTRACT
Staphylococcus infections in children
The author presents staphylococcus infections in children with first accent about staphylococcal pneumonia (epidemiology, –
pathogenicity and pathology; clinical manifestations; laboratory and roentgenographic findings; diagnosis and differential diagnosis;
complications; prognosis and treatment) after which there are discussed other diseases due to staphylococcus: scalded-skinstaphylokoken (SSSS)(Ritter disease, Lyell syndrome, staphylococcal scarlet fever, bullous impetigo), staphylococcal osteomyelitis,
staphylococcal enterocolitis, staphylococcal food poisoning, staphylococcal endocarditis, staphylococcal tracheitis, toxic shock
syndrome (TSS).
Key words: Staphylococcus infections; staphylococcal pneumonia; other diseases due to staphylococcus; children

Infec¡iile stafilococice au constituit multå vreme
o problemå de maximå importan¡å a patologiei
infec¡ioase a copilului, în prezent acestea råmânând
în discu¡ie doar pentru primul an de via¡å al copiilor
¿i mai rar a copiilor interna¡i în spital.
Infec¡iile stafilococice ale tegumentelor –
furunculul, plågile suprainfectate – pot, în cadrul
unei diseminåri, så producå metastaze septice în:
oase, cord, plåmâni, meninge encefal, rinichi ¿i în
alte organe ¿i ¡esuturi. Aceste metastaze pot fi înso¡ite de complica¡ii severe.
Stafilococul poate fi, de asemenea, agentul unor
intoxica¡ii alimentare acute severe.
Clinica infec¡iilor stafilococice la copil este
marcatå de doi factori de gravitate:
• frecven¡a rezisten¡ei la antibiotice (AB);
• o mare adaptabilitate a germenului la mediu ¿i o
mare capacitate de „muta¡ii“ rapide.
Aceste proprietå¡i se întâlnesc mai ales în infec¡ia
cu staphylococcus aureus.
Etiologie
Stafilococul este un germene gram pozitiv (G+)
¿i formeazå aglomeråri carateristice cu aspect de
„ciorchine de strugure“.
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Se cunosc 3 specii de stafilococ:
• stafilococul aureus
• stafilococul epidermidis
• stafilococul saprophyticus
Stafilococul auriu pote fi prezent ¿i pe pielea ¿i
mucoasele normale. Poate fi înså ¿i agentul patogen
al unor boli grave.
Stafilococul epidermidis nu poate fi considerat
mai pu¡in patogen pentru fiin¡a umanå pentru cå
acesta produce infec¡ii cutanate, dar mai pu¡ine. El
este agentul endocarditei pentru organismele
„debile“ ¿i la purtåtorii de valve cardiace artificiale.
Este ¿i agentul infec¡iilor de shunt ale copiilor ¿i
poate produce meningitå la copiii cu spina bifida,
meningomielocel, hidrocefalie.
Stafilococul saprophyticus este agentul
infec¡iilor tractului urinar la femeile tinere.
Din peretele celular al bacteriei, frac¡iunea stabilå
cea mai importantå este proteina A, deoarece este
capabilå så se fixeze pe fragmentul Fc al imunoglobulinelor ¿i, de asemenea, så fixeze complementul.
Natura capsulei îi oferå capacitatea de a nu putea
fi fagocitat de unele celule ale organismului, responsabile de aceasta.

105

106

Substan¡ele eliberate de stafilococ
Între substan¡ele eliberate de stafilococ, importante sunt enzimele ¿i toxinele.
Enzimele. Dintre enzime în primul rând trebuie
amintitå coagulaza. Tulpina de stafilococ aureus
este coagulazo-pozitivå, în timp ce stafilococul
epidemidis este coagulazo-negativ. Coagulaza are
ac¡iune procoagulantå.
Pentru infec¡iile stafilococice umane trebuie
cunoscutå legåtura cu stafilococul sub aspectul
producerii de coagulazå ¿i cel al virulen¡ei sale.
Nu mai pu¡in importantå, din punct de vedere
clinic, este ¿i capacitatea de a secreta o enzimå –
penicilinaza – beta-lactamaza – care face ca
penicilina så fie ineficace ca terapie.
Toxinele. Stafilococul formeazå o serie de enterotoxine; sunt descrise 6 enterotoxine (A-F); este
acceptatå particularitatea acestora de a produce gastroenterite acute. Enterotoxina F este cauza ¿ocului
toxic.
Sindromul de „piele opåritå“ (Scalded-skin
Staphylokoken syndrome – SSSS)
Manifestårile clinice ale acestui sindrom depind
de vârstå ¿i starea „imunologicå“ a pacientului.
Sindromul de „copil opårit“ stafilococic prezintå
4 forme clinice:
• la nou-nåscu¡i – o boalå generalizatå exfoliativå
(boala Ritter);
• la sugar – sindromul clasic de „piele opåritå“;
• la copiii mai mari – scarlatina stafilococicå;
• impetigo bulos.
Toxinele posedå o afinitate selectivå numai
pentru celulele stratului granulos al epidermei ¿i laså
celelalte celule neafectate.
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¿i granulocite ¿i se produce o distruc¡ie tisularå pânå
la necrozå. Urmeazå apoi formarea de tromboze.
Leziunile locale constau dintr-o necrozå centralå
constituitå din leucocite ¿i agen¡i patogeni distru¿i.
Procesul inflamator este bine delimitat printr-un
„strat“ de fibrobla¿ti. Uneori, un astfel de abces se
poate deschide spontan, så dreneze ¿i så se vindece.
Evident, bariera de fibrobla¿ti are rolul de a „împiedica“ råspândirea /extinderea infec¡iei.
Când aceastå barierå este distruså – ca de exemplu în „exprimarea“ sau deschiderea precoce a unui
furuncul – råspândirea infec¡iei este u¿uratå.
Stafilococul coagulazo-pozitiv poate råmâne
mult timp în ¡esuturi ¿i poate tråi, de asemenea, dupå
fagocitozå în citoplasma leucocitelor ¿i monocitelor.
Prin aceasta devine rezistent la antibiotice.
Consecin¡a leziunilor avasculare determinate
de stafilococ
Se realizeazå:
• absen¡a sintezei de anticorpi:
• persisten¡a infec¡iei;
• absen¡a ac¡iunii unor antibiotice care se cunosc
ca fiind „foarte active“ in vitro
Modificåri chimice în ¡esuturile infectate
Acestea constau în: acumularea de acid lactic
rezultat al scåderii importante a glucozei, asociatå
cu cre¿terea localå a CO 2 ¿i scåderea pH-ului.
Acestea, împreunå cu alte modificåri duc la rezisten¡å la antibiotice ¿i induc sinteza de beta-lactamazå.
Imunitate

Inciden¡å ¿i patogenezå
• Frecven¡å ¿i inciden¡å. 15% dintre oamenii
sånåto¿i „poartå“ în nas stafilococ. Stafilococul
face parte dintre germenii de colonizare ai tegumentelor umane sånåtoase, ai tractului respirator
¿i aparatului digestiv.
• Patogenezå. Patogeneza se define¿te prin:
- particularitatea germenului ¿i
- proprietatea de a elibera enzime ¿i toxine
Aspecte anatomopatologice
Pentru infec¡ia stafilococicå este caracteristic
aspectul unor abcese cutanate. Aici se localizeazå
stafilococul ¿i produce hialuronidazå, un factor de
permeabilitate pentru vase ¿i ¡esutul conjunctiv. În
felul acesta, agentul patogen se poate råspândi. Ca
urmare se extravazeazå o cantitate mare de plasmå

Nu existå o corela¡ie între formarea de anticorpi,
imunitate ¿i susceptibilitate la boalå. Dupå toate
datele, anticorpii au un rol minor în apårarea antiinfec¡ioaså. Aceasta se realizeazå prin activitatea fagocitelor, granulocitelor polimorfonucleare, cu participarea complementului. Prin lipsa de distrugere
intracelularå a stafilococului, cum se întâmplå în
granulomatoza cronicå, existå un mare risc pentru
infec¡ia localå stafilococicå ¿i diseminarea ei.
Copilului mic îi lipse¿te posibilitatea de a localiza
o infecie stafilococicå. Astfel, ca o consecin¡å a
acestei particularitå¡i, la aceastå vârstå întâlnim: septicemia, pneumonia stafilococicå, empiemul, osteomielita.
În epoca preantibioticå s-au putut vedea pneumonii stafilococice la copii ca o complica¡ie în
epidemiile de gripå ¿i alte infec¡ii virale.
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Predispozi¡ie
Infec¡iile stafilococice se întâlneau cu douå
decenii în urmå mai frecvent la copiii cu acidozå
diabeticå, dar în prezent aceastå situa¡ie nu o mai
observåm.
Corticoterapia, de asemenea, poate favoriza apari¡ia infec¡iei stafilococice.
Manifeståri clinice
În cadrul acestei sinteze nu pot fi descrise toate
manifestårile ¿i localizårile cunoscute – în prezent
rare – ale infec¡iei stafilococice.
Vor fi trecute în revistå toate manifestårile descrise în literaturå – în perioada anilor ’50 – ’60 din
secolul trecut – citate în tratatul de Pediatrie sub
redac¡ia Waldo Nelson, 1989 – ¿i se vor prezenta
numai acelea care sunt importante pentru pediatri
din punctul de vedere al gravitå¡ii tabloului clinic
la copil.
Punctul de plecare al primoinfec¡iei stafilococice,
în primul an de via¡å ¿i la copiii mai mari, este
infec¡ia tegumentelor ¿i a altor ¡esuturi: impetigo,
furun culul, paronichia ¿i celulita.
Noul-nåscut mai prezintå infec¡ii stafilococice
localizate: omfalita, mastita.
În func¡ie de proprietå¡ile gazdei aceste infec¡ii
locale pot så se înso¡eascå de grave complica¡ii, ca
urmare a unei diseminåri hematogene – septicemie –
fiecare entitate având un tablou clinic caracteristic.
Citez dupå J Ströder câteva aspecte de localizare
a infec¡iei stafilococice produse de 39 de tulpini de
stafilococ aureus ¿i 11 tulpini de stafilococ epidermidis:
- mu¿cåtura (de câine, pisicå) infectatå cu
stafilococ G+ (în special Staph aureus);
- arsurile de diverse cauze suprainfectate în
primele 10 zile cu Staph aureus;
- infec¡ia de cateter intravenos (cu Staph aureus
¿i staph epidermidis);
- celulita periorbitarå produså prin propagarea
unei infec¡ii de la o plagå de vecinåtate (cu Staph
aureus sau pyogenes);
- celulita orbitarå – infec¡ie a structurilor profunde
ale orbitei (cu Staph aureus în asociere cu
streptococ ¿i anaerobi);
- omfalita nou-nåscutului (cu Staph aureus)
- anginele acute (produse cel mai frecvent de
streptococul A beta-hemolitic, dar deseori, în
75% dintre cazuri, în asociere cu Staph aureus);
- keratita (asociere Staph aureus-Pseudomonas
aeruginosa ¿i pneumococ);
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- colonizarea cåilor aeriene superioare cu Staph,
Haemophilus, Pseudomonas;
- endocardita cu Staph epidermidis;
- supura¡iile craniene (subdurale, epidurale),
abcesele spinale, abcesul unic de ficat cauzate
de Staph aureus;
- epiglotita acutå – sporadic determinatå de Staph
aureus;
- impetigo ¿i piodermitå – determinate frecvent
de stafilococ, mai rar de streptococ;
- mastoidita acutå – mai frecvent cu Staph aureus,
dar în asociere cu al¡i germeni la copiii
imunodeficien¡i;
- enterocolita – cu etiologie determinatå de staph
epidermidis;
- fasciitele necrotice cu Staph aureus;
- stårile septice ale nou-nåscutului ¿i sugarului –
determinate de stafilococ coagulazo(+) ¿i (-);
- colonizarea sec¡iilor de nou-nåscu¡i cu Staph
aureus (79%);
- osteomielita neonatalå cu Staph aureus;
- pericardita acutå cu Staph aureus asociat cu al¡i
germeni;
- fibromiozita cu Staph aureus;
- abcesul perirenal ¿i abcesul renal hematogen cu
Staph aureus;
- rinita purulentå cu Staph aureus;
- sindromul „piele opåritå“ cu Staph aureus;
- artrita cu Staph aureus;
- bursita în 90% cu Staph aureus;
- tromboflebita cu Staph aureus;
- ¿ocul toxic – frecvent cauzat de infec¡ia cu Staph
aureus.
În toate entitå¡ile clinice descrise de W. Nelson
(1979) poate fi întâlnit ¿i staph epidermidis singur
sau în asociere cu Staph aureus sau cu al¡i germeni.
Dacå Staph epidermidis este considerat mai pu¡in
patogen pntru om fa¡å de Staph aureus, nu trebuie
totu¿i neglijatå acea entitate gravå pe care o realizeazå staph epidermidis: endocardita la copiii cu
imunodeficien¡e sau la purtåtorii de valve cardiace
artificiale.
Cele mai severe manifeståri clinice ale infec¡iei
stafilococice prezentate în lucrare sunt:
• pneumonia stafilococicå;
• sindromul de „piele opåritå“;
• osteomielita stafilococicå;
• enterocolita stafilococicå;
• intoxica¡ia alimentarå cu stafilococ;
• endocardita stafilococicå;
• boala pseudomeningococicå;
• traheita;
• ¿ocul toxic.
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A. PNEUMONIA STAFILOCOCICÅ
Pneumonia stafilococicå (stafilococia pleuropulmonarå, pneumonia primitiv abcedantå), de¿i
mult mai rarå decât pneumonia pneumococicå,
råmâne, în ciuda marilor progrese ale antibioterapiei
¿i ale tehnicilor de reanimare respiratorie, una dintre
cele mai grave pneumonii bacteriene ale copilului.
Factorul determinant al bolii este Staph aureus,
alåturi de care intervin ¿i o serie de factori favorizan¡i: vârsta micå, prezen¡a handicapului biologic
(prematuritate, dismaturitate, malnutri¡ie proteinenergeticå), malforma¡iile congenitale, infec¡iile
virale (rujeola, varicela) preexistente, tusea convulsivå, antibioterapia prelungitå, deficitele imune,
diabetul zaharat, fibroza chisticå, bron¿iectazia etc.
•

Manifeståri clinice

Clasica separare a celor 4 stadii clinice (intersti¡ial, abcedant, pleuretic ¿i bulos), este în prezent
abandonatå.
Stadiul intersti¡ial fie nu existå într-un numår
important de cazuri, fie, atunci când existå, nu se
datoreazå stafilococului ci unei infec¡ii virale precedente.
Celelalte stadii ¿i leziuni corespunzåtoare (abcesele, participarea pleuralå, pneumatocelele) nu pot
fi acceptate ca stadii succesive ale bolii, ele
evoluând de fapt în succesiuni ¿i asocieri variabile
de la caz la caz.
Debutul este în mod caracteristic brutal, cu febrå,
tuse ¿i dispnee, apårute de obicei la un sugar sau
copil mic, care a prezentat fie o „virozå respiratorie“, fie o dermitå stafilococicå.
Tabloul clinic se constituie rapid ¿i cuprinde:
manifeståri generale, manifeståri respiratorii ¿i
manifeståri digestive.
Manifestårile generale se traduc prin: alterarea
gravå a stårii generale (indicând de la început o
boalå severå): febrå înaltå, paloare cenu¿ie a tegumentelor, letargie alternând cu perioade de agita¡ie;
semne de colaps cardiovascular ¿.a.
Manifestårile respiratorii func¡ionale sunt
nespecifice, putând fi întâlnite în orice altå afec¡iune
care determinå apari¡ia unui sindrom de insuficien¡å
respiratorie: tahipnee, geamåt expirator, tuse, båtåi
preinspiratorii de aripi anzale, tiraj inter- ¿i subcostal,
cianozå. La copilul mare se mai pot adåuga: junghi
toracic, frisoane repetate, sputå serosanguinolentå.
Semnele fizice pulmonare sunt variabile,
dependente de natura leziunilor subiacente.

Înainte de apari¡ia pleureziei tabloul este acela
al unui sindrom de condensare pulmonarå (submatitate, respira¡ie suflantå, bronhofonie, raluri crepitante) legat de prezen¡a în parenchim a stafiloamelor. Din momentul constituirii empiemului
pleural, examenul fizic eviden¡iazå un sindrom
pleuretic (matitate francå „lemnoaså“, abolirea
vibra¡iilor vocale ¿i murmurului vezicular, prezen¡a
suflului pleuretic, reducerea excursiilor respiratorii
de partea afectatå etc.).
În caz de piopneumotorax compresiv sau bule
de emfizem gigante, examenul fizic deceleazå un
sindrom cavitar (hipersonoritate pânå la timpanism,
diminuarea sau abolirea murmurului vezicular, suflu
cavitar).
În cazul piopenumotoraxului, se constatå în plus
semnele revårsatului pleural situate bazal (colec¡ia
aericå se situeazå deasupra colec¡iei lichidiene).
În caz de efizem mediastinal, rar întâlnit, examenul fizic pune în eviden¡å „fuzarea“ subcutanatå
a aerului (emfizem subcutanat) traduså prin
perceperea la palpare ¿i la ausculta¡ie a unor
crepita¡ii caracteristice.
Pneumatocelele (bulele de emfizem) sunt caracteristice pneumoniei stafilococice); ele apar în 8790% dintre cazuri, ceea ce le conferå o mare valoare
de diagnostic.
•

Investiga¡ii paraclinice

- Hematologic se constatå o cre¿tere a numårului
de leucocite polimorfonucleare ¿i anemie (scåderea hemoglobinei ¿i hematocritului, sideremie
såzutå);
- VSH este acceleratå;
- Diagnosticul bacteriologic constå în izolarea
stafilococului în hemoculturå, aspiratul traheal
¿i, cel mai frecvent, în puroiul pleural.
Pozitivarea hemoculturilor(care semnificå de
obicei bacteriemia) atinge 11% dintre cazuri sub
vârsta de 2 ani ¿i 20% dintre cazuri la copiii mari.
Punc¡ia pleuralå în scop diagnostic aduce un puroi
gros, gålbui, iar alteori un lichid piosanguinolent
fluid. În frotiuri se eviden¡iazå coci gram pozitivi
¿i numeroase leucocite par¡ial distruse. În culturi
se izoleazå stafilococul auriu, a cårui sensibilitate
la antibiotice va fi testatå sistematic.
Datele clinice ¿i antibiograma sunt utile în
dirijarea terapei în mod empiric. Ob¡inerea unei
culturi bacteriene de la nivelul sediului infec¡iei,
pentru determinarea agentului patogen ¿i a sensibilitå¡ii specifice la antibiotice este esen¡ialå pentru o
terapie de succes ¿i pentru minimalizarea folosirii
în exces a antibioticelor.
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Aspecte radiologice

Dinamica modificårilor radiologice este, în mod
caracteristic foarte rapidå. De aceea, în prima
såptåmânå de boalå, examenul radiologic trebuie
repetat zilnic sau la 2 zile, putând fi spa¡iat ulterior
în func¡ie de evolu¡ie.
Aspectele radiologice propriu-zise sunt de o mare diversitate, în func¡ie de momentul examenului
radiologic ¿i modul de evolu¡ie a bolii.
În stadiul ini¡ial al bolii, când pleurezia nu este
încå constituitå, aspectul radiologic se caracterizeazå prin opacitå¡i nodulare diseminate, cu
contur imprecis ¿i densitate reduså (stafiloame) ¿i
mult mai rar prin opacitå¡i segmentare sau lobare,
excep¡ional ocupând un hemitorace.
În evolu¡ie, prin abcedare ¿i evacuare par¡ialå a
con¡inutului purulent în arborele bron¿ic, aceste
opacitå¡i sunt înlocuite cu imagini hidroaerice.
Localizarea leziunilor se produce în aproximativ
65% dintre cazuri în plåmânul drept; numai în 20%
dintre cazuri leziunile sunt bilaterale.
Curând (uneori chiar de la debut), examenul
radiologic eviden¡iazå participarea pleuralå extrem
de evocatoare pentru diagnostic. Poate fi vorba
despre o reac¡ie pleuralå minimå, traduså prin
„voalarea“ unui sinus costodiafragmatic sau de o
pleurezie masivå, realizând un aspect de hemitorace opac, deseori cu deplasarea cordului ¿i
mediastinului spre partea opuså.
Ecografia pulmonarå este, de asemenea, o
investiga¡ie valoroaså în diagnosticul lichidului
pleural, mai ales dacå acesta este închistat ¿i relativ
imobil. Piopneumotoraxul poate apårea spontan sau
ca urmare a drenajului pleureziei. Formele cu apari¡ie spontanå se instaleazå uneori clinic inaparent,
alteori brutal, în cadrul unui tablou dramatic de
insuficien¡å respiratorie (forme cu supapå, compresive) ¿i realizeazå o imagine radiologicå
caracteristicå: plåmânul este colabat spre hil iar în
cavitatea pleuralå se constituie o imagine hidroaericå cu nivel orizontal de demarca¡ie, traducând
revårsatul mixt (lichidian ¿i aeric).
Uneori, piopneumotoraxul este bridat sau etajat,
din cauza aderen¡elor pleurale, pretând în acest caz
la diferen¡ierea fa¡å de abcesele evacuate sau pneumatocelele infectate cu nivel de lichid (absen¡a
desenului pulmonar în zona de hipertransparen¡å
aericå aratå cå aceastå colec¡ie este situatå în pleurå
¿i nu în parenchim ¿i cå este deci vorba despre un
piopneumotorax). Ca ¿i în pleurezia simplå, piopneumotoraxul mascheazå prezen¡a leziunilor
parenchimatoase, ca urmare a colabårii plåmânului
în hil (leziunile redevin vizibile radiologic dupå
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reexpansionarea plåmânului prin drenajul închis al
cavitå¡ii pleurale).
Pneumotoraxul, de¿i posibil, este, spre deosebire
de piopneumotorax, mult mai rar, imaginea
radiologicå eviden¡iind colabarea plåmânului spre
hil (grade variate) ¿i hipertransparen¡å aericå ¿i lipsitå de desen pulmonar spre periferia hemitoracelui
respectiv, corespunzând cavitå¡ii pleurale, care din
virtualå, a devenit o cavitate realå, cu con¡inut gazos. Pneumatocelele (bulele de emfizem) sunt foarte
întâlnite în pneumonia stafilococicå, apårând în 8790% din cazuri, ceea ce le conferå o mare valoare
de diagnostic. Involu¡ia lor, atunci când începe, are
loc concentric pânå la dispari¡ie. Deseori este vizibil
¿i un emfizem subcutanat datorat „fuzårii“ aerului
pe la nivelul fasciilor gâtului spre regiunea cervicalå,
axile, regiunea toracicå ¿i uneori la nivelul fe¡ei.
Aspectul radiologic este acela de imagine clarå în
„bandå“, ce decoleazå tegumentele.
Diagnostic pozitiv ¿i diferen¡ial
Diagnosticul pneumoniei stafilococice se face
pe cel pu¡in douå elemente din cele 3 prezentate în
continuare:
1. preexisten¡a unei boli dermatologice;
2. simptome ale unei detrese respiratorii severe la
un copil mic;
3. semne radiologice: pneumatocele, empiem,
pneumotorax.
Etiologia stafilococicå poate fi stabilitå prin
hemoculturi sau culturi din lichidul pleural ob¡inut
prin toracentezå.
O culturå pozitivå din nazofaringele nou-nåscutului nu are semnifica¡ie patologicå pentru cå la
aceastå vârstå 60% sunt „purtåtori“ de stafilococ.
Dimpotrivå, este foarte suspect când toate culturile
eviden¡iazå stafilococ aureus coagulazo pozitiv.
Diagnosticul diferen¡ial al pneumoniei stafilococice se face cu:
1. Pneumonia pneumococicå
2. Pneumonia cu bacili coliformi: E coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
3. Fibroza chisticå
4. Bron¿iolita acutå
5. Aspira¡ia de corpi stråini
Evolu¡ie, complica¡ii

În evolu¡ia pneumoniei stafilococice trece un numår de såptåmâni pânå când pacientul recupereazå
greutatea pierdutå, pânå la dispari¡ia anemiei
asociate ¿i revenirea la starea de sånåtate.

110

Rezolu¡ia radiologicå a opacitå¡ii pulmonare
extinse poate dura câteva såptåmâni sau luni.
Pneumatocelele sunt comune ¿i de obicei se
dezvoltå aproximativ dupå 7 zile de la debut sau
când începe rezolu¡ia procesului patologic pulmonar. Ele nu sunt patognomonice pentru infec¡ia
stafilococicå, putând så aparå ¿i în pneumoniile
pneumococicå streptococicå, pneumoniile produse
de Klebsiella, H. Influenzae, germeni enterici gram
negativi (Boisset GF, 1972; Kuhn JP et al, 1973;
Popescu V et al, 1988,1991, 1993). Pneumatocelele
pot fi de dimensiuni considerabile ¿i uneori pot trece
6-12 luni pânå dispar; rareori se rup ¿i, de obicei,
aceasta este singura indica¡ie pentru interven¡ia chirurgicalå. Pahipleurita poate dura 6 luni sau mai
mult pânå la dispari¡ia radiologicå.
Decompensarea cardiacå poate fi, de asemenea,
întâlnitå ca o complica¡ie în penumonia stafilococicå a copilului.
Prognostic
Anterior utilizårii antibioticelor (AB) în pneumonia stafilococicå la nou-nåscut ¿i sugar, evolu¡ia
era fatalå. ªi dupå introducerea AB, prognosticul a
råmas cu atât mai sever cu cât vârsta pacientului
este mai micå. Alegerea AB, precocitatea terapiei
¿i terenul (starea anterioarå) pacientului au, de
asemenea, un rol important în evolu¡ia ¿i prognosticul pneumoniei stafilococice.
Tratament
Cei mai mul¡i nou-nåscu¡i, sugari ¿i copii mici
cu pneumonii stafilococice necesitå internarea în
spital; unele forme relativ u¿oare ¿i în particular
copiii mari cu pneumonie stafilococicå pot fi îngriji¡i
în condi¡ii bune ¿i la domiciliu.
Severitatea manifestårilor generale, gradul detresei respiratorii ¿i capacitatea pårin¡ilor de a asigura
måsurile terapeutice recomandate de medic determinå locul unde trebuie tratat copilul cu pneumonie
stafilococicå.
Sugarii ¿i copiii mici cu pneumonie stafilococicå
necesitå un nivel crescut de îngrijire.
Deoarece deshidratarea poate så aparå rapid,
tebuie administrate cantitå¡i de lichide necesare
pentru prevenirea ¿i corectarea acesteia. Se preferå
administrarea pe cale intravenoaså, deoarece permite ¿i administrarea pe aceea¿i cale a antibioticelor, cel pu¡in în stadiul ini¡ial.
Se va ¡ine seama de pericolul „supraîncårcårii“
cu lichide, sugarii ¿i copiii mici cu pneumonie
putând secreta cantitå¡i excesive de hormon
antidiuretic (sindrom Schwartz-Bartter).
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Din cauza alterårii mecanice pulmonare, lichidele
în exces pot fi sechestrate în pere¡ii alveolari. Dupå
corectarea deshidratårii, rata administrårii intravenoase a lichidelor nu trebuie så fie mai mare de
50-60% din nevoile de între¡inere. Numai o propor¡ie micå dintre copiii interna¡i cu pneumonie au
nevoie de administrare de lichide intravenos.
Copiii cu colaps circulator cauzat de toxinele
bacteriene necesitå tratament într-o unitate de terapie intensivå pediatricå, cu sus¡inerea circula¡iei ¿i
respira¡iei ¿i, la nevoie, cu luarea în discu¡ie a înlåturårii toxinelor prin hemodializå (Barzilay E ¿i colab,
1989).
Dacå sugarul prezintå orice grad de detreså
respiratorie va trebui îngrijit într-un pat cu surså de
oxigen. Concentra¡ia de oxigen necesarå este
determinatå prin evaluarea stårii clinice a sugarului
¿i prin måsurarea PaO2 sau a saturårii în oxigen,
utilizând un puloximetru.
Copiii mai mari pot primi oxigen pe mascå, dar
la copiii între 2 ¿i 5 ani administrarea oxigenului în
concentra¡ie adecvatå poate fi dificilå, ei netolerând
masca sau sonda nazalå ¿i fiind prea mari pentru
un pat prevåzut cu surså de oxigen. Oxigenarea
sub un cort mare are valoare limitatå, deoarece concentra¡iile de oxigen peste 30% sunt dificil de realizat, iar în condi¡iile de terapie adecvatå, nivelurile
medii de oxigen sunt în jur de 25%. Nebulizatorul
cu particule mici de apå nu are valoare în pneumonie. Sus¡inerea ventilatorie sau chiar oxigenarea
prin membranå extracorporealå poate fi necesarå,
ocazional, când pneumonia se complicå cu insuficien¡å respiratorie.
Sensibilitatea unui agent patogenic specific la
un antibiotic poate fi determinatå în laboratorul de
microbiologie prin definirea CMI (concentra¡iei
minime inhibitorii) a antibioticului, care inhibå cre¿terea agentului patogen.
Datele clinice ¿i antibiograma sunt utile în dirijarea
terapiei. Ob¡inerea unei culturi bacteriene de la nivelul
sediului infec¡iei pentru determinarea agentului
patogen ¿i a sensibilitå¡ii specifice la antibiotice este
esen¡ialå pentru o terapie de succes ¿i pentru
minimalizarea folosirii în exces a antibioticelor.
„Modelele“ de rezisten¡å la antibiotie se schimbå
în timp. Peste vârsta de 5 ani se constatå o cre¿tere
a CA-MRSA (Community-acquired methicillin
resitent Staphylococcus aureus). Tulpinile CAMRSA påstreazå frecvent sensibilitate non-betalactam ca TMP/SMZ, clindamicinå ¿i macrolide.
Rezisten¡a la meticilinå ¿i la alte antibiotice betalactam se bazeazå pe „modificarea“ unei transpeptidaze specifice – penicillin binding protein 2 –
care este conferitå prin gena mec A.
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Tabelul 1
Exemple de agen¡i patogeni bacterieni cu rezisten¡å spontanå la AB: mecanisme de rezisten¡å
¿i implicare clinicå (dupå Pong A et al, 2005)

Mecanismul rezisten¡ei la AB a Staph aureus în
infec¡iile pediatrice ¿i implica¡iile sale clinice sunt
prezentate în tabelul 1.
Terapia cu antibiotice (AB) se va institui de urgen¡å; se va ¡ine seama cå stafilococul prezintå
rezisten¡å crescutå (30-50% dintre tulpinile de stafilococ sunt rezistente la penicilina G ¿i la penicilinele
semisintetice).
CA-MRSA ete în prezent prevalent (reprezentând peste 20% din toate bacteriile izolate) în unele
arii geografice.
Penicilinele ¿i cefalosporinele nu sunt active
împotriva tulpinilor CA-MRSA. Vancomicina este
activå împotriva tuturor tulpinilor de stafilococ (40
mg/Kg/zi, la 8 ore interval, timp de 10-14 zile) ¿i
trebuie folositå în toate infec¡iile severe ¿i amenin¡åtoare de via¡å.
Clindamicina, TMP/SMZ ¿i linozolidul sunt
poten¡ial active ¿i pot fi folosite în infec¡iile u¿oaremoderate.
Oxacilina, meticilina ¿i nafcilina sunt foarte active împotriva MSSA (methicillin susceptible staphilococcus aureus) ¿i sunt oarecum echivalente ca
eficacitate.
Cefazolin, de¿i mai pu¡in activå in vitro decât
penicilinele antistafilococice, este terapeutic echivalentå în infec¡iile u¿oare-moderate ¿i poate fi
administratå (mai pu¡in frecvent) ¿i este mai bine
toleratå decât penicilinele.
Inciden¡a crescutå a stafilococilor rezisten¡i la
penicilina G în spitale ¿i unitå¡ile de terapie intensivå impune ca, ori de câte ori se suspecteazå sau
se stabile¿te diagnosticul de pneumonie stafilococicå, så se utilizeze penicilinele rezistente la
penicilinazå (nafcilina sau oxacilina, 150 mg/Kg/
zi la 6 ore). În cazul în care culturile ¿i antibiograma
eviden¡iazå cå microorganismul este sensibil la
penicilinå, aceasta trebuie administratå, deoarece
este eficace ¿i ieftinå. Din 1961 s-au raportat diverse
tulpini de stafilococi rezisten¡i la meticilinå ¿i cu
rezisten¡å încruci¿atå la peniciline Meti-rezistente
¿i cefalosporine. Inciden¡a tipurilor rezistente este
micå – aproximativ 1% – dar s-au produs epidemii
cu aceste tipuri de stafilococ rezistente în spitale ¿i
unitå¡ile de terapie intensivå.

Dacå copilul cu pneumonie stafilococicå nu
råspunde la penicilinele Meti-rezistente, trebuie suspectatå rezisten¡a ¿i reevaluatå antibiograma.
Vancomicina, în dozå de 40 mg/Kg/zi la 6 ore
interval, este antibioticul ce trebuie administrat la
pacien¡ii cu pneumonie provocatå de S. aureus Metirezistent. Evolu¡ia rapidå a pneumoniei stafilococice,
asocierea frecventå cu empiem, microabcese ¿i
pneumatocele necesitå o observa¡ie atentå ¿i o îngrijire
minu¡ioaså. Durata antibioterapiei depinde de
råspunsul ini¡ial, de prezen¡a complica¡iilor pulmonare
¿i extrapulmonare ¿i de rapiditatea rezolu¡iei
procesului pneumonic. Durata tratamentului este de
2-3 såptåmâni, cu doze mari pe cale parenteralå,
urmatå, dupå caz de preparate orale de cefalosporine
timp de 2-3 såptåmâni (Nelson JD, 1996,1997).

B. ALTE ENTITÅºI CAUZATE DE INFECºIA
STAFILOCOCICÅ
1. Sindromul Scalded-Skin-Staphylokoken
syndrome – SSSS (sindromul de „piele opåritå“)
Manifestårile clinice ale acestui sindrom depind
de vârstå ¿i de starea de imunitate. În toate formele
clinice ale SSSS sunt asociate eritemul ¿i „decolarea“ epidermei.
Elementul patogenic comun este ac¡iunea unei
toxine epidermolitice secretate de pu¡ine tulpini de
stafilococ auriu.
SSSS prezintå 4 forme clinice:
1.1. Boala Ritter

Aceasta este o manifestare a SSSS generalizat la
nou-nåscut, cu evolu¡ie gravå, deoarece organismul
såu nu se poate apåra împotriva toxinei, iar ac¡iunea
acesteia este necontrolatå.
Se produce un exantem eritematos generalizat
dureros, cu exfoliere ¿i semnul Nikolsky pozitiv.
Germenii toxino-producåtori se localizeazå în
nazofaringe, de unde toxina este rezorbitå în
circula¡ie.
Ca posibile focare infec¡ioase sunt: artrita septicå,
osteomielita, pneumonia. Posibilitatea unei
bacteriemii la unii copii impune efectuarea unei
hemoculturi.
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Tratamentul constå în: terapie energicå cu
antibiotice, atât local, cât ¿i general. Vancomicina
se va administra în cazurile în care S. Aureus este
rezistent la Flucloxacilinå. Când tegumentele sunt
afectate sever, atunci, pentru câteva zile se va institui un tratament pentru leziunile cutanate, mai ales
dacå este vorba de arsuri. Calea oralå sau parenteralå va fi aleaså în func¡ie de gradul de absorb¡ie
oralå a AB precum ¿i de titrul seric bactericid care
trebuie så fie 1/8 sau mai mare.
1.2. Sindromul Lyell

Este caracteristic perioadei de sugar. Reprezintå
SSSS clasic. Aceastå manifestare clinicå generatå
de stafilococ se poate întâlni ¿i ca o consecin¡å a
efectelor secundare ale medicamentelor, situa¡ie în
care diagnosticul diferen¡ial este dificil ¿i necesitå
uneori biopsie cutanatå. De men¡ionat cå aceastå
entitate nu apare la nou-nåscut ¿i sugar, ci la copilul
mare, adolescent, adult, ¿i constå într-o neurolizå
epidermalå toxicå. ªi în aceastå entitate este caracteristicå o eritrodermie dureroaså cu semnul Nikolsky pozitiv ca ¿i în boala Ritter. Este necesar så se
stabileascå medicamentul în cauzå, de obicei, toate
AB ¿i anticonvulsivantele.
Când mucoasa bucalå este intactå se poate
considera cå etiologia nu este medicamentoaså, în
special când AB sunt administrate pe cale oralå.
Când se suspicioneazå o infec¡ie de focar cu
stafilococ, trebuie efectuat un diagnostic adecvat
¿i, de asemenea, culturi din focarul respectiv.
În sindromul Lyell stafilococic, terapia oralå cu
AB se face cu Cefalexin, Dicloxacilin, 50 mg/Kg/
zi, în 4 prize/zi. Letalitatea este sub 5%. Uneori este
necesarå rehidratarea pacientului. Tratamentul dureazå minimum 10 zile.
În sindromul Lyell medicamentos se suprimå
toate medicamentele. Corticoterapia are efecte
favorabile. Letalitatea atinge pânå la 30%.
1.3. Scarlatina stafilococicå

Apare la copiii mai mari cu o stare imunodeficitarå ¿i cu o capacitate reduså de apårare împotriva
infec¡iei.
Manifestarea clinicå este asemånåtoare cu cea
din scarlatina streptococicå cu exantemul caracteristic.0
Mucoasa bucalå nu prezintå enantemul caracteristic scarlatinei streptococice, element de bazå
în diagnosticul diferen¡ial. Deoarece în majoritatea
cazurilor evolueazå ca o formå u¿oarå se poate
prefera tratamentul cu AB pe cale oralå.

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 2, AN 2008
1.4. Impetigo bulos

În aceastå entitate se constatå un nivel crescut
de anticorpi umorali împotriva toxinei epidermolitice provocatoare de SSSS.
Se caracterizeazå prin prezen¡a a multiple leziuni
pustuloase. În pustule se constatå, în majoritatea
cazurilor, stafilococul auriu. În aceastå entitate se
preferå tratamentul local cu AB pânå la cicatrizarea
leziunilor.
2. Osteomielita stafilococicå acutå
Frecven¡a acestei entitå¡i a scåzut foarte mult în
ultimii ani.
Manifestårile clinice sunt precedate de traume,
piodermite, varicelå sau alte infec¡ii.
Osteomielita acutå este secundarå unei septicemii
sau bacteriemii, cu microbi piogeni, cel mai des
întâlnit fiind stafilococul auriu.
Procesul de infec¡ie al organismului se desfå¿oarå
în trei etape succesive:
- ini¡ial se constatå apari¡ia unui focar infec¡ios
primitiv (locul de påtrundere al agentului
patogen – în majoritatea cazurilor stafilococul
auriu), adesea dificil sau imposibil de pus în
eviden¡å;
- invazia organismului dominatå de manifeståri
generale;
- în sfâr¿it fixarea (localizarea) germenului la
nivelul osului, cu dezvoltarea focarului de
osteomielitå.
Osteomielita acutå hematogenå prezintå clinic
manifeståri generale ¿i locale variabile, în func¡ie
de gradul de toxicitate, de invazia, de difuzibilitatea
germenului ¿i de capacitatea de apårare a organismului.
Caracterele infec¡iei osteomielitice: supura¡ie,
necrozå, delimitarea focarului septic fac ca aceastå
boalå så intre în cadrul infec¡iilor chirurgicale,
beneficiind de o terapie medicalå, cu AB asociate
deseori cu o terapie chirurgicalå.
În principiu pot fi afectate toate oasele dar mai
frecvent: femurul, tibia, humerusul.
Manifestårile clinice sunt determinate de
localizarea ¿i de gravitatea infec¡iei.
Un tratament cu AB optim necesitå determinarea
agentului etiologic prin hemoculturå, aspira¡ie a
sere¡iilor din focar cu efectuarea de culturi.
În cazul când nu se poate determina agentul
etiologic, tratamentul ini¡ial cu oxacilinå va fi
continuat, dacå este urmat de rezultate bune
(intravenos sau intramuscular ¿i nu oral), cel pu¡in
3 såptåmâni pânå la scåderea VSH la 20 mm/orå.

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 2, AN 2008

Dacå se identificå agentul etiologic, se va administra antibioticul la care el este cel mai sensibil.
Terapia cu AB necesitå måsuri de ordin general
¿i imobilizare. Necesitatea tratamentului chirurgical
va fi stabilitå prin consultul cu chirurgul pediatru.
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Prognosticul este de obicei favorabil.
Tratamentul constå în cazurile grave în
rehidratare, tratamentul stårii de ¿oc ¿i combaterea
durerilor abdominale.
5. Endocardita stafilococicå

3. Enterocolita stafilococicå
Freven¡a enterocolitei pseudomembranoase
stafilococice a crescut datoritå utilizårii pe scarå
largå a AB cu spectru larg.
Enterocolita pseudomembranoaså nu este
determinatå doar de stafilococ ci ¿i de Clostridium
difficile (chiar mai frecvent decât stafilococul)
(Ströder J, 1989).
Enterocolita stafilococicå depinde de 2
elemente:
- scåderea florei bacteriene intestinale
- existen¡a unei tulpini de stafilococ enterotoxigen
rezistentå la AB.
Manifestårile clinice pot fi estompate ¿i pot
regresa spontan în câteva zile.
Existå un tablou clinic grav cu febrå mare, grea¡å,
vårsåturi, obnubilare, scaune apoase frecvente,
meteorism abdominal, ¿oc circulator ¿i uneori
exitus.
Diagnosticul este confirmat de prezen¡a stafilococului în coproculturå.
Diagnosticul diferen¡ial se face cu enterocolita
pseudomembranoaså determinatå de Clostridium
difficile. Definitorie este determinarea în scaun a
agentului patogen ¿i/sau enterotoxinei sale.
Prognosticul este determinat de gravitatea
tabloului clinic ¿i de posibilitatea de a se combate
deshidratarea ¿i ¿ocul.
Sunt recomandate AB antistafilococice, iar în
cazul enterocolitei pseudomembranoase determinatå de Clostridium difficile tratamentul de elec¡ie
este Vancomicina (500-2000 mg/zi).
4. Intoxica¡iile alimentare stafilococice
Intoxica¡ia se datoreazå producerii de enterotoxinå stafilococicå în alimente.
Manifestårile apar la 1-6 ore dupå consumul de
alimente infestate, în mod exploziv ¿i constau în:
grea¡å, vårsåturi, dureri abdominale, diaree profuzå,
alterarea stårii generale ca urmare a deshidratårii ¿i
stårii de ¿oc. De obicei temperatura nu este crescutå,
este normalå sau chiar scåzutå sub limitele normale.
Dupå luarea måsurilor de rehidratare, simptomele regreseazå, de obicei dupå 8-14 ore.
Diagnosticul este sugerat de incuba¡ia foarte
scurtå ¿i de cazuri similare, cu care a fost în contact
copilul.

Localizarea cardiacå a infec¡iei cu stafilococ are
un grad mare de risc, mai ales la copii ¿i adolescen¡i.
Cel mai des sunt afectate valvele inimii, mai ales
valvele drepte ¿i boala evolueazå, în ultimul caz,
favorabil.
În ambele cazuri (afectarea cordului drept ¿i
stâng) sunt descrise embolii pulmonare, meningite,
abcese la nivelul rinichilor ¿i articula¡iilor.
6. Tablouri clinice asemånåtoare infec¡iei
meningococice
Multe tulpini de stafilococ au capacitatea de a
activa ¿i coagularea intravascularå a sângelui. De
aceea, o bacteriemie cu aceste tulpini de stafilococ
poate mima tablouri clinice asemånåtoare cu
meningococemia, respectiv cu prezen¡a de ¿oc
septic ¿i CID.
În aceste cazuri, atunci când diagnosticul
etiologic nu poate fi stabilit rapid, trebuie
administrat foarte rapid un AB penicilino-rezistent,
cel pu¡in pânå se stabile¿te rezultatul definitiv al
culturii.
7. Traheita
Stafilococul produce inflama¡ia cåilor aeriene
superioare ¿i se poate realiza un tablou clinic ce
poate fi confundat cu crupul ¿i epiglotita ¿i traheita.
Se constituie un edem subglotic cu secre¡ii traheale
purulente, febrå mare ¿i alterarea stårii generale.
Ca atitudine de urgen¡å se impun permeabilizarea cåilor aeriene superioare. Cu toate cå nu
se cunosc rezutatele tratamentului antibiotic se
recomandå, de o serie de autori, utilizarea unui
antibiotic antistafilococic.
8. Sindromul ¿ocului toxic – TSS (toxic shock
syndrome)
TSS este o entitate caracterizatå printr-un tablou
acut sever, cu febrå mare, care afecteazå, de obicei,
tinerii aparent sånåto¿i (3,5%-9% mortalitate)
(Ströder J, 1989).
TSS debuteazå cu manifeståri din partea
tegumentelor ¿i mucoaselor urmate de determinåri
organice.
Frecvent TSS poate fi pus în legåturå cu infec¡ia
stafilococicå focalå: folosirea „la ciclu“ a tampoanelor
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vaginale; empiemul stafilococic; plågi infectate
superficiale sau profunde; arsuri infectate: adenitå;
enterocolitå; traheobron¿itå; avort septic; culturi de
stafilococ pe mucoase.
Cu toate cå pânå în 1989 coloniile de Staph aureus
erau considerate ca premiså necesarå a TSS, totu¿i nu se
cunoa¿te etiopatogenia sindromului. Se pare cå este
importantå a¿a numita „toxina sindromului ¿oc toxic“ –
TSS -1 toxina (Ströder J, 1989).
Mai nou, pentru boala menstrualå se face responsabilå o grupå de enterotoxine. Intensitatea manifestårilor clinice poate varia. Ordinea în care se desfå¿oarå apari¡ia fenomenelor clinice este relativ constantå indiferent dacå sindromul este menstrual sau
nemenstrual.
Simptomele dominante sunt: temperatura crescutå (39 oC); eritrodermie difuzå macularå care
påle¿te dupå 1-2 såptåmâni de la debutul bolii;
hipotensiune arterialå cu valori sistemice sub 90
mm Hg; afectåri organice: gastrointestinale (vårsåturi, diaree la debutul bolii); mialgii severe; afectare
renalå exprimatå prin cre¿terea creatininei, acidului
uric care pot fi la limita superioarå a valorilor normale sau se pot dubla (poate, de asemenea, apårea
¿i piurie în absen¡a unei infec¡ii de tract urinar).
Afectarea hepaticå se manifestå prin cre¿terea
bilirubinei totale, a aspartat-aminotrasferazei serice,
a alanin-aminotransferazei serice la valori peste
limita superioarå a normalului, pânå la valori duble.
Mucoasele vaginalå, urogenitalå, orofaringianå,
conjuntivalå pot fi hiperemice.
Trombocitele sunt scåzute – sub 100.000/mm3.

Dacå SNC este afectat pot apårea tulburåri ale
con¿tien¡ei.
Demonstrarea Staph aureus în lipsa altor
germeni patogeni în sânge, exsudatul faringian,
LCR pledeazå pentru TSS.
Diagnosticul trebuie stabilit pe baza elementelor
clinice, deoarece sindromul ¿ocului toxic are asemånåri cu alte afec¡iuni: leptospirozå, scarlatinå,
boala Kawasaki, sindromul Stevens-Johnson. În
TSS lipse¿te titrul crescut al anticorpilor pentru
agen¡ii etiologici ai celorlalte boli semnalate.
Pentru tratament, foarte importante sunt:
- identificarea ¿i controlul infec¡iei
- sus¡inerea func¡iei cardio-pulmonare
Se recomandå eliminarea imediatå a tampoanelor sau a corpilor stråini intravaginali, drenajul
abceselor, asanarea plågilor; antibioticele antistafilococice – Flucloxacilinå (la sugari 1-2 g/zi, la copilul
mic 2-3 g/zi; la ¿colari ¿i adul¡i 3-4 g/zi trebuie
administrate de la debutul bolii, fårå så se a¿tepte
rezultatul culturii; în caz de rezisten¡å la AB se vor
folosi AB antistafilococice de ultimå genera¡ie (a
se vedea anterior).
Sus¡inerea func¡iei cardio-respiratorii se va face
într-o sec¡ie de terapie intensivå (a se vedea anterior).
Dupå unii autori se indicå administrarea de
corticosteroizi (metilprednisolon – 10 mg/Kg la 812 ore interval – pentru ameliorarea tabloului clinic
sever ¿i scåderea febrei).
Tratamentul se men¡ine pânå ce pacientul devine
afebril ¿i func¡ia cardio-respiratorie nu mai necesitå
supraveghere ¿i tratament.
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