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INFECºIILE BACTERIENE SISTEMICE ALE
NOU-NÅSCUTULUI (SEPSISUL NEONATAL)
Bacterial Infections in the Neonate (Neonatal Sepsis)
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REZUMAT
Infec¡iile bacteriene neonatale (sepsisul neonatal), în prezent cu o inciden¡å scåzutå, au încå un risc crescut, în special la nou-nåscutul
prematur.
De¿i inciden¡a celei mai comune etiologii – streptococul grup B – a fost reduså prin strategiile profilactice, sepsisul neonatal nu
înseamnå cå a fost eradicat, fapt care impune o vigilen¡å crescutå pentru stabilirea precoce a diagnosticului.
Lucrarea trece în revistå: etiologia, patogenia, studiul clinic, investiga¡iile paraclinice, diagnosticul (pozitiv, etiologic), tratamentul,
profilaxia, evolu¡ia, complica¡iile, prognosticul în sepsisul neonatal.
Cuvinte cheie: infec¡iile bacteriene sistemice – sepsisul neonatal; diagnostic; tratament; evolu¡ie; complica¡ii; prognostic; nou-nåscut

ABSTRACT
Neonatal sepsis (in utero), perinatal and afterbirth – postnatal is a disease with low incidence, but with high risk.
Although incidence of the most common etiology – group B Streptococus – has been reduced by prophylactic treatment with penicillin –
neonatal sepsis has not been eradicated, and vigilance must remain high.
The author presents: etiology; pathogeny; clinical manifestations; diagnosis (positiv, differential, etiological); management with a plan
of treatment with antimicrobial agents and supportive care; evolution, complication and prognosis in neonatal sepsis.
Key words: bacterial infections; neonatal sepsis

Septicemiile neonatale sunt definite prin culturi
sangvine (hemoculturi) pozitive, în prezen¡a unor
simptome sistemice la un nou-nåscut.
Indiferent de agentul patogen determinat,
septicemia se caracterizeazå clinic ¿i patogenic prin
succesiunea urmåtoarelor fenomene patologice
comune:
• påtrunderea bacteriilor printr-o poartå de intrare (tegumente, mucoase);
• constituirea în vecinåtatea ei (mai rar la distan¡å)
a unui focar septic, unde germenii microbieni
se multiplicå ¿i sunt revårsa¡i încontinuu sau
intermitent în sânge, împreunå cu exo- ¿i endotoxinele;
• prezen¡a persistentå de germeni în sânge (hemoculturi pozitive);
• prezen¡a, de regulå, de metastaze septice;
• manifeståri generale grave (febrå mare, fenomene nervoase ¿i erup¡ii cutanate);
• evolu¡ie neregulatå ¿i gravå, cu mortalitate mare.
De multe ori poarta de intrare ¿i focarul septic
primar scapå examenului clinic, septicemia evoluând dupå ce procesul septic ini¡ial s-a vindecat.
Septicemiile neonatale, în ciuda unui diagnostic
mult mai sofisticat ¿i a unor îngrijiri mai bune, sunt
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încå o cauzå majorå de morbiditate ¿i mortalitate,
în particular la nou-nåscu¡ii sub 1000 g la na¿tere
(La Gamma ¿i colab. 1983). O serie de factori favorizeazå cre¿terea septicemiilor neonatale; unii dintre
ace¿ti factori reprezintå riscuri create de însu¿i
progresul tehnic actual, prin introducerea de noi
proceduri de investiga¡ie ¿i terapeutice. Astfel,
intervin: procedurile de exploråri profunde (cateterisme, endoscopii…) ¿i manoperele complexe (proteze respiratorii…), selectarea de bacterii (¿i fungi)
rezistente la antibioticele uzuale. La ace¿ti factori
se adaugå starea de imunodepresie (depresia activitå¡ii bactericide a neutrofilelor, scåderea opsonizårii,
scåderea fagocitozei, scåderea chemotactismului,
deficitul factorilor plasmatici implica¡i în sistemul
complementului – C3, C4, C5 – deficitul de properdinå, scåderea transferului transplacentar de imunoglobuline, dacå na¿terea se face înainte de 34 de
såptåmâni de gesta¡ie, particularå nou-nåscutului
¿i în special prematurului).
Septicemiile neonatale afecteazå 1-10 nou-nåscu¡i
din 1000; pentru unii autori frecven¡a ar fi de 1/
1000 de nou-nåscu¡i la termen ¿i de 4/1000 prematuri. Frecven¡a variazå de la o ¡arå la alta, de la o
sec¡ie de nou-nåscu¡i la alta, în aceea¿i ¡arå.
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1. AGENTUL CAUZAL
Agentul cauzal al septicemiilor neonatale este,
în mare parte, în func¡ie de modul de infec¡ie.
• Infec¡ia materno-fetalå. Germenii bacterieni
infecteazå fåtul în cursul vie¡ii intrauterine sau
în momentul pasajului prin filiera genitalå. Trei
agen¡i patogeni sunt cauza a 80% dintre septicemiile cunoscute de aceste modalitå¡i de infec¡ie:
streptococul B (30-40% dintre cazuri), Escherichia
coli (în 80% dintre cazuri); Listeria monocytogenes
(10-20% dintre cazuri). Predominarea unuia dintre
ace¿ti germeni variazå cu regiunea ¿i ciclurile
epidemice. În Spania, de exemplu, predominå
Listeria monocytogenes, în America Latinå,
bacilii gram negativi enterali (Salmonella etc.),
în SUA E. coli tip K1 ¿i streptococul grup B.
• Infec¡ia secundarå. Contaminarea se face dupå
na¿tere. În peste 90% dintre cazuri septicemia este
cauzatå de o enterobacterie (E. coli, Klebsiella,
Proteus, Pseudomonas, Serratia marcensens) sau
un stafilococ (Staph. aureus – cel mai frecvent – S.
epidermidis, în special în septicemiile de cateter).
Cauza o pot reprezenta ¿i al¡i germeni precum
streptococul (A, C, D), Listeria monocytogenes.
Mai pu¡in comuni sunt: H. influenzae, Neisseria
mengitidis, bacteriile anaerobe ¿i fungii (tabelul 1).

2. PATOGENIE
Factorii maternali, neonatali ¿i de mediu creeazå
condi¡ii favorabile pentru infec¡iile neonatale invazive.
Infec¡iile genito-urinare materne, prematuritatea,
încårcarea mare bacterianå a sec¡iei de nou-nåscu¡i
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Tabelul 1
Cauzele septicemiei neonatale – modificat dupå
Melvin I. Marks, 1985
Bacterii
• Streptococul grup B
• E. coli
• Klebsiella
• Staph.aureus
• Listeria monocytogenes
• Streptococul sp. pyogenes
• Pneumococul
• Salmonella
• Hemophilus influenzae
• Bacteroides sp
• Bacterii anaerobe
Fungi
• Candida albicans

(în special cu germeni gram negativi ¿i germeni
oportuni¿ti) au un rol deosebit (tabelul 2).
Ponderea septicemiei neonatale în mortalitatea
neonatalå este mai mare, deoarece acest tip de infec¡ie este determinat de germenii de spital (rezisten¡i
la antibiotice) ¿i poate îmbråca uneori aspect epidemic. Infec¡ia septicemicå secundarå este mai frecvent întâlnitå la prematuri, dismaturi, la nou-nåscu¡i
cu malforma¡ii congenitale, în cazurile de aspira¡ie
de meconiu, hipoxie la na¿tere ¿i hemoragie
meningo-cerebralå. De asemenea, frecven¡a este
crescutå la nou-nåscutul care necesitå terapie intensivå, cateterism al venei ombilicale sau aspira¡ie endotrahealå, respira¡ie artificialå. Frecven¡a
crescutå a septicemiei cu germeni gram negativi la
nou-nåscut se explicå, în parte, ¿i prin faptul cå IgM
(suportul anticorpilor împotriva acestor microbi) nu
trece prin placentå de la mamå la fåt. Afec¡iunile
neonatale neinfec¡ioase severe (detresa respiratorie
idiopaticå, hemoragia intraventricularå) se complicå

Tabelul 2
Factori materni ¿i neonatali asocia¡i cu infec¡ii bacteriene neonatale
(dupå Melvin I. Marks, 1985)
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frecvent cu infec¡ie septicemicå. La producerea
septicemiei secundare mai contribuie ¿i urmåtorii
factori: utilizarea nera¡ionalå a antibioterapiei profilactice, încårcarea mare microbianå a sec¡iei de
nou-nåscu¡i (prin aglomera¡ie ¿i lipsa unor circuite
func¡ionale), sterilizarea necorespunzåtoare a echipamentului ¿i rufåriei.

3. STUDIU CLINIC
Unele manifeståri materne pot så facå suspiciunea de septicemie neonatalå. Asfel, când mama
are febrå, diaree, „scurgeri“ vaginale ¿i alte semne
de infec¡ie sistemicå, anterior sau în cursul travaliului, trebuie så fie suspectatå septicemia neonatalå;
în acest caz se vor efectua investiga¡ii adecvate la
mamå ¿i nou-nåscut ¿i, în acela¿i timp, se va institui
un tratament adecvat.
Ruperea prematurå a membranelor (peste 12
ore), bacteriemia maternå, amniotita ¿i alte infec¡ii
(endometrita) sunt, de asemenea, semnale de avertisment.
La nou-nåscut, prematuritatea, dismaturitatea,
asfixia, scorul Apgar mic, hipotensiunea arterialå
¿i semnele de detreså respiratorie neonatalå trebuie
så sugereze diagnosticul de septicemie neonatalå.
De asemenea, lichidul amniotic colorat sau meconial, mirosul fetid al acestui lichid ¿i/sau al nounåscutului, leziunile cutanate, leziunile inflamatorii
ale cordonului ombilical trebuie så alerteze spre
diagnosticul de septicemie neonatalå.
Semnele de septicemie neonatalå sunt foarte subtile, în particular în stadiile ini¡iale, ¿i pot så nu fie
diferen¡iate de acelea determinate de alte afec¡iuni
neonatale neinfec¡ioase, tulburåri metabolice sau
de hemoragia meningo-cerebralå. Adesea, în momentul în care semnele clinice sunt bine conturate,
diagnosticul este tardiv, iar antibioticoterapia, ineficientå. În unele cazuri, intervalul dintre debutul
aparent ¿i deces dureazå numai câteva ore.
3.1. Semnale de alarmå în caz de posibilå infec¡ie
Cu toate cå debutul poate så fie brutal, cel mai
frecvent este marcat prin semne discrete si nespecifice, remarcate de mamå sau de asistentå. Impresia este cå „nou-nåscutul nu evolueazå bine“.
Nou-nåscutul refuzå så primeascå sânul, varså
când este for¡at, prezintå reziduuri gastrice anormale
dacå este gavat (mai mult de 1/3 din volumul lichidului de gavaj dupå trei ore); pare anormal de
somnolent sau, din contrå, iritabil, uneori este plângåre¡, geme (spontan sau când este luat în bra¡e).
Temperatura centralå este frecvent scåzutå (sub
o
36 C) sau, dimpotrivå, u¿or crescutå (peste 37,8oC),

fårå ca aceastå dereglare termicå så fie explicatå de
temperatura ambiantå.
Culoarea tegumentelor este palidå, u¿or påmântie, iar extremitå¡ile (mâini, picioare) cianozate
¿i reci.
Aceste manifeståri clinice nu sunt specifice, dar
ele impun cercetarea sistematicå de argumente în
favoarea infec¡iei, argumente care pot fi procurate
prin anamnezå, examen fizic ¿i examene biologice
(hemogramå, fibrinemie, proteina C-reactivå, orosomucoid). Dacå aceste argumente sunt prezente
sau dacå infec¡ia nu poate fi îndepårtatå cu certitudine din cauza eviden¡ierii unei alte patologii care
poate explica tulburårile semnalate, devin necesare
alte investiga¡ii, precum hemocultura, urocultura,
punc¡ia lombarå.
3.2. Semne de infec¡ie sistemicå probabilå
Aceste semne pot så aparå în zilele a doua, a treia
care urmeazå survenirii semnalelor de alarmå, dar
ele pot så fie prezente de la debut (cel pu¡in unele
dintre ele) sau så fie tardive (tabelul 3); ele sunt cu
atât mai evocatoare de septicemie, cu cât sunt mai
numeroase, traducând o afectare difuzå a viscerelor,
aparatelor sau sistemelor.
Tabelul 3
Semne de septicemie neonatalå
Semne generale
• Aspectul general de nou-nåscut „care nu
evolueazå bine“
• Tulburåri ale reglårii termice: febrå sau
hipotermie
Semne neurologice
• Apatie, iritabilitate, ¡ipåt strident
• Hipotonie, hiporeactivitate
• Convulsii
• Comå
Semne respiratorii
• Apnee, tahipnee
• Cianozå, geamåt
• Semne de retrac¡ie toracicå
Semne digestive ¿i abdominale
• Dificultå¡i de alimenta¡ie
• Reflexul de succiune slab
• Diaree, constipa¡ie
• Balonare abdominalå
• Vårsåturi, stazå gastricå
• Hepatomegalie, splenomegalie
• Nefromegalie (uneori)
Semne cardiovasculare
• Paloare, cianozå, tegumente marmorate
• Alungirea timpului de recolorare capilarå
• Tahicardie, bradicardie, aritmie
• Tegumente umede ¿i reci
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•
•

Hipotensiune arterialå
Edeme

Semne cutanate
• Eriteme
• Pete¿ii, purpurå
• Pustule, celulitå, paronichie
• Omfalitå
• Sclerem
Semne hematopoietice
• Icter
• Hemoragii
• Purpurå
Semne musculo-scheletice
• Pseudoparalizie
• Pozi¡ii „ciudate“ ale membrelor
• Durere la imobilizarea extremitå¡ilor
• Tumefac¡ii…

Sindromul infec¡ios ¿i general. Tulburårile
reglårii termice sunt frecvente, dar pot lipsi: hipertermie în 51% dintre cazuri, discretå sau moderatå
(37,8-38o C), mai rar depå¿ind 38,8oC; hipotermie,
mai pu¡in frecventå (15% dintre cazuri) sau fluctua¡ii
neregulate ale temperaturii, în special la prematur.
Tulburårile de comportament sunt evidente:
nou-nåscutul refuzå så bea sau så ia lichidele cu
dificultate; este somnolent ¿i/sau iritabil (tresare,
prezintå tremuråturi spontane sau la cea mai micå
excita¡ie senzorialå sau senzitivå); poate prezenta
geamåt expirator, spontan sau când este manipulat
(în contrast cu absen¡a „semnelor de luptå respiratorie“).
Tulburårile cutanate sunt frecvente. Prezen¡a de
purpurå pete¿ialå sau echimoticå este foarte evocatoare de septicemie; la originea sa se aflå vasculita,
trombocitopenia, CID (în special în septicemia cu
gram negativi). Un icter precoce (apårut înainte de 24
de ore de via¡å) este evocator de septicemie (în particular cu bacili gram negativi, în special cu E. coli),
în absen¡a incompatibilitå¡ii sangvine feto-materne;
în geneza sa intervin, în mod variabil, afectarea hepaticå ¿i hemoliza. Se pot observa: extremitå¡i reci ¿i
cianotice, leziuni de celulitå cutanatå (evocatoare de
infec¡ie cu streptococ), impetigo sau abcese (evocatoare de infec¡ie cu stafilococ), necroze cutanate
(orientând cåtre Pseudomonas aeruginosa), erup¡ii
maculoase sau papuloase, sclerem.
Semne de afectare visceralå, de aparate sau
sisteme. Afectarea este mai mult sau mai pu¡in
difuzå; uneori afectarea unui aparat dominå tabloul
clinic.
Afectarea respiratorie este frecventå, uneori
pe primul plan, ¿i eventual revelatoare. Tabloul
clinic poate fi acela al unei detrese respiratorii
neonatale severe, cu tahipnee, tiraj, båtåi ale aripilor

nasului, geamåt expirator, cianozå. Examenul clinic
poate eviden¡ia prezen¡a de raluri difuze sau localizate. Radiografia pulmonarå eviden¡iazå anomalii
diverse. Uneori, bolnavul prezintå numai tahipnee
¿i/sau apnee, cianozå în accese.
Afectarea circulatorie este, de asemenea, foarte
frecventå, în general asociindu-se cu tulburåri respiratorii.
Colapsul cardiovascular poate fi prezent, uneori revelator. Colapsul periferic, întâlnit frecvent,
se traduce prin paloarea cutanatå, cu aspect marmorat, extremitå¡i reci, cianotice, alungirea timpului
de recolorare capilarå, tahicardie, hipotensiune
arterialå. Colapsul central (întâlnit mai rar) traduce
incompeten¡a miocardicå, caracterizatå prin diminuarea sau abolirea pulsului la marile artere, tahicardie (sau bradicardie), hipotensiune arterialå, oligoanurie, prezen¡a de semne de supraîncårcare venoaså (ficat mare, dureros, turgescen¡a jugularelor,
cre¿terea presiunii venoase centrale PVC) ¿i uneori
cardiomegalie. Uneori, colapsul este mixt.
Semnele cardiovasculare sunt deseori mai pu¡in
severe: tahicardie, tensiune arterialå u¿or diminuatå.
Afectarea digestivå ¿i abdominalå este obi¿nuitå. Se noteazå: anorexie, vårsåturi spontane ¿i reziduuri gastrice, diaree; balonare abdominalå, hepatomegalie ¿i/sau splenomegalie; semne de peritonitå
sau de enterocolitå necrozantå.
Afectarea meningealå sau meningo-encefaliticå se întâlne¿te în 25-30% dintre cazuri. Se noteazå: somnolen¡å anormalå sau iritabilitate, ¡ipåt
strident, crize convulsive generalizate sau localizate,
mi¿cåri anormale ale globilor oculari. Bombarea
fontanelei anterioare, redoarea de ceafå sunt semne
relativ tardive ¿i frecvent absente. Se pot observa
hipotonie sau hipertonie, dispari¡ia reflexelor arhaice,
uneori hemiplegie.
Pot fi notate, de asemenea, ¿i alte afectåri: osteoarticulare, oculare, conjunctivale, veziculare (colecistitå acutå, traduså printr-o „maså“ subhepaticå,
a cårei origine vezicularå este u¿or demonstratå prin
ecografie), hepatice, endocardice etc.

4. INVESTIGAºII
4.1. Examenul bacteriologic
Practic, nu existå nici un test care så diferen¡ieze
clar nou-nåscu¡ii infecta¡i de cei neinfecta¡i, cu
excep¡ia prezen¡ei sau absen¡ei culturilor pozitive
(tabelul 4).
În esen¡å, diagnosticul se bazeazå pe izolarea
unui germen în hemoculturå sau la nivelul determinårilor metastatice.
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Hemocultura traduce prezen¡a germenilor în
sânge, constituind cheia diagnosticului. Pe cât
posibil, trebuie recoltatå înaintea începerii tratamentului antibiotic ¿i în numår de cel pu¡in trei.
Rezultatele ob¡inute trebuie discutate ¿i ele: pozitivitatea hemoculturii trebuie raportatå la tabloul
clinic; hemoculturile repetate negative nu eliminå
diagnosticul, mai ales dacå bolnavul se aflå sub
tratament antibiotic.
Se pune problema dacå germenul izolat este råspunzåtor de tabloul clinic sau este vorba de o suprainfec¡ie. Aceastå problemå se pune în primul rând
pentru Staph. epidermidis.
De asemenea, trebuie eliminatå o bacteriemie,
situa¡ie în care „descårcårile“ nu sunt repetate ¿i în
care, în principiu, nu apar localizåri metastatice
multiple. În practicå, este mai în¡elept de a trata
bacteriemia ca pe o septicemie.
Tabelul 4
Investiga¡ii în septicemia neonatalå
Investiga¡ii obligatorii (comune)
• Hemograma (numårul eritrocitelor, leucocitelor,
formula leucocitarå, numårul trombocitelor)
• Frotiuri + culturi din secre¡iile nazale, faringiene,
de la nivelul plågii ombilicale, din conductul
auditiv extern, de la nivelul tegumentelor,
conjunctivelor
• Coprocultura
• Hemocultura
• Examenul sumar de urinå + urocultura
• Punc¡ia lombarå – examenul LCR
• Radiografia pulmonarå
Investiga¡ii speciale (în anumite situa¡ii)
• Culturi ¿i colora¡ie gram din secre¡iile vaginale
materne
• Radiografie abdominalå
• Punc¡ia vezicii urinare pe cale suprapubianå
• Culturi din cateterele intravasculare
• Micro VSH
• Proteina C reactivå
• Contraimunoelectroforeza (detectarea
antigenelor bacteriene în sânge ¿i urinå)
• Aglutinarea particulelor de latex pentru
antigenele bacteriene
• Imunoglobuline (în special IgM specifice)

Izolarea unui acela¿i germen în douå sau mai
multe localizåri metastatice constituie un argument
important în favoarea unei septicemii.
Putând reuni aceste elemente, diagnosticul de
septicemie este mai u¿or.
În practica clinicå se pot întâlni urmåtoarele
situa¡ii:
• Hemoculturå pozitivå, izolatå, al cårei rezultat
este ob¡inut dupå vindecarea leziunii de la
nivelul por¡ii de intrare sau a focarului primar;
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nu se asociazå determinåri viscerale. Aceastå
situa¡ie caracterizeazå bacteriemia.
• Context infec¡ios clar din punct de vedere clinic
¿i biologic. Focare diseminate, în care nu se izoleazå totu¿i nici un germen. Hemoculturå negativå. Aceastå situa¡ie caracterizeazå infec¡ia sistemicå (starea septicå, septicemia „trunchiatå“,
„suspected sepsis“).
• Context infec¡ios clar clinic ¿i biologic. Focare
diseminate în care nu se izoleazå germenul.
Hemoculturå pozitivå. Aceastå situa¡ie caracterizeazå septicemia cu germenul identificat în
hemoculturå.
• Context infec¡ios clar clinic ¿i biologic. Prezen¡a
a cel pu¡in douå focare care nu pot comunica
între ele decât pe cale sangvinå ¿i în care se
gåse¿te un acela¿i germen. Hemoculturå negativå.
Aceastå situa¡ie caracterizeazå septicemia cu
germen identificat în focare metastatice.
De mare importan¡å sunt ¿i culturile efectuate
din LCR ¿i uroculturile. Deoarece meningele este
interesat în 1/3 dintre septicemiile neonatale, paralel
cu hemocultura trebuie fåcut sistematic examenul
LCR.
LCR va fi recoltat în trei eprubete: o eprubetå
va fi trimiså pentru examen microscopic (frotiu ¿i
culturi), a doua pentru investiga¡ii biochimice ¿i a
treia pentru estimarea glicorahiei.
Numårul normal de celule în LCR este mai mare
la nou-nåscut fa¡å de copil ¿i adult: un numår de 12
elemente/mm 3 au fost raportate ca normale
(Gyllensward ¿i Halmstrom, 1962); totu¿i, în
practicå, orice cre¿tere a leucocitelor polimorfonucleare peste 20/mm3 trebuie consideratå ca o suspiciune de meningitå, iar peste 30/mm3 este indicatoare de meningitå. Când se ob¡ine sânge la punc¡ia lombarå, raportul eritrocite/leucocite este considerat uzual la nou-nåscu¡ii neinfecta¡i de 500:l sau
peste. Colora¡ia gram sau acridin-orange a LCR este
cea mai importantå investiga¡ie ¿i poate så fie utilå
în alegerea terapiei cu antibiotice. Ocazional, germenii patogeni pot fi identifica¡i în absen¡a unei
cre¿teri a leucocitelor în LCR (Moore ¿i Ross, 1973).
Limitele superioare normale ale proteinelor în
LCR sunt de 1,5-2 g/l la nou-nåscutul la termen,
dar pot atinge 3 g/l dacå este vorba de prematur.
Nivelurile de proteine în LCR sunt crescute în
meningite ¿i valorile peste 6 g/l au fost asociate cu
un prognostic sever ¿i cu o inciden¡å crescutå a hidrocefaliei postmeningitice. Nivelurile de glucozå
în LCR pot fi estimate împreunå cu determinårile
simultane ale glucozei sangvine. Glucoza în LCR
sub 1 mmol/l sugereazå diagnosticul de meningitå,
dar dacå nou-nåscutul este hipoglicemic, glicorahia
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trebuie så fie de 50% sau peste 50% dintre valorile
glicemiei.
Examenul de urinå este ¿i el util în diagnosticul
etiologic, bacteriuriile putând sugera într-un anumit
context o infec¡ie generalizatå, sistemicå. Diagnosticul bacteriologic devine cert când se izoleazå
acela¿i germen din douå sau mai multe produse
patologice.
În general, la to¡i nou-nåscu¡ii suspecta¡i de infec¡ie, devin utile urmåtoarele prelevåri din: lichidul gastric, lichidul ob¡inut din conductul auditiv
extern, meconiu, colec¡ii supurate, sânge, LCR,
urinå, catetere, drenuri, plagå ombilicalå, iar la
mamå din placentå, cåi genitale, sânge. Toate aceste
prelevåri trebuie efectuate înaintea începerii tratamentului antibiotic, de fiecare datå când se suspecteazå o infec¡ie. Rezultatele pot fi ob¡inute rapid
prin examenul direct (dupå colora¡ie gram) al con¡inutului gastric (în primele 12 ore de via¡å) sau al
LCR. Culturile sangvine aerobe ¿i anaerobe, sunt
importante. De exemplu, candidemia ¿i bacteriemia
cu Pseudomonas sunt mai bine diagnosticate prin
culturi sangvine în medii aerobe, în timp ce
Clostridiile ¿i Bacteroides cresc numai în mediu
anaerobic. Culturile sangvine trebuie så fie ob¡inute
prin venipuncturå, dupå o preparare antisepticå cu
grijå a tegumentelor.
4.2. Examene radiologice
Radiografia pulmonarå. Aceastå investiga¡ie
trebuie efectuatå la orice nou-nåscut suspect de
septicemie, indiferent dacå simptomele respiratorii
sunt prezente sau nu.
Radiografia abdominalå. O radiografie în proiec¡ie antero-posterioarå ¿i lateral-stângå trebuie
efectuatå la orice nou-nåscut cu distensie abdominalå sau cu simptome gastrointestinale (vårsåturi,
diaree sau scaune sangvinolente).
Dupå ce diagnosticul de septicemie a fost confirmat, focarele septice metastatice trebuie så fie
determinate cu grijå. În prezent, cercetarea focarelor
septice (abcese viscerale, endocarditå…) a devenit
posibilå prin introducerea ecocardiografiei,
ultrasonografiei ¿i tomografiei axiale computerizate.
4.3. Alte investiga¡ii
Mai multe teste au fost corelate cu prezen¡a septicemiei neonatale.
Acestea includ:
• Numårul de leucocite sub 5000/mm3
• Raportul I: T (celule imature din seria granulocitarå/
numårul total de granulocite neutrofile) > 0,2
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• Latex proteina C-reactivå > 0,8
• Micro VSH > 15mm/orå
• Latex haptoglobina > 25mg/100ml
Folosind aceste teste, Philip ¿i Hewitt au eviden¡iat cå 39% dintre nou-nåscu¡ii cu douå sau mai
multe teste pozitive au septicemie.
Numårul de leucocite. Råmâne singurul test rapid util când se evalueazå semnele care sugereazå
infec¡ia. Mai mult de 1/3 dintre nou-nåscu¡ii cu septicemie au un numår normal de leucocite, în timp ce
mai pu¡in de 1/2 dintre nou-nåscu¡i au un numår
de leucocite normal, ulterior dovedindu-se a fi infecta¡i. Numårul absolut de neutrofile este de mare
valoare în afirmarea unei infec¡ii neonatale. Aproximativ 20% dintre nou-nåscu¡ii infecta¡i au un numår
normal de neutrofile în valoare absolutå.
În primele 48 de ore de via¡å neutropenia sub 2-2,5
x 10 9 /l (2000-2500/mm 3 ) este un indicator util
pentru infec¡ia bacterianå, ca ¿i neutrofilia peste 7,5-8
x 109 /1 (7500-8000/mm 3).
Un indicator foarte util de infec¡ie este raportul
dintre numårul celulelor imature din seria leucocitarå (promielocite, mielocite, metamielocite) ¿i numårul total de neutrofile (I:T ratio). Valoarea
maximå normalå a acestui raport este 0,16 în
primele 24 de ore de via¡å, scåzând la 0,14 la 48 de
ore ¿i 0,13 la 60 de ore, men¡inându-se la aceea¿i
valoare ultimå pânå la cinci zile de via¡å. Valoarea
maximå normalå a raportului I:T se men¡ine la 0,12
pânå la sfâr¿itul primei luni de via¡å; valori superioare acestei ultime cifre sunt foarte sugestive de
infec¡ie (Monroe ¿.a., 1979); în multe studii un
raport I:T crescut are valoare predictivå de septicemie în aproximativ 80% dintre nou-nåscu¡ii infecta¡i, raportul fiind normal la aproximativ 90% dintre
nou-nåscu¡ii neinfecta¡i, la care se suspectase
septicemia. Un raport anormal I:T, în prezen¡a unui
numår scåzut de neutrofile în valoare absolutå, este
sugestiv pentru infec¡ie. Ca toate testele bazate pe
numårul de leucocite, mai multe condi¡ii pot mima
septicemia neonatalå, în particular hemoragia
periventricularå, convulsiile, pneumotoraxul, travaliul prelungit ¿i asfixia perinatalå. O altå
caracteristicå este prezen¡a de granula¡ii toxice în
neutrofile; Monroe ¿i al. (1979) au constatat prezen¡a granula¡iilor toxice în neutrofile la 63% dintre
nou-nåscu¡ii cu septicemie confirmatå ¿i numai la
11% dintre nou-nåscu¡ii normali. S-a constatat, de
asemenea, cå ¿i func¡ia leucocitelor (activitatea chemotacticå ¿i bactericidå) este scåzutå în infec¡iile
neonatale.
Numårul de trombocite. Orice nou-nåscut cu
trombocitopenie neexplicatå trebuie så fie investigat
pentru sepsis; trombocitopenia este mai ales
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nespecificå (a fost eviden¡iatå ¿i în unele ståri grave
neinfec¡ioase ale nou-nåscutului cum ar fi hipoxia,
hiperbilirubinemia, detresa respiratorie etc.) ¿i un
indicator tardiv al infec¡iei bacteriene ¿i, frecvent,
semnificå faptul cå boala este complicatå cu CID.
Numai aproximativ 1/2 dintre nou-nåscu¡ii cu infec¡ii
bacteriene demonstrate au un numår de trombocite
scåzut sub 100x10 8 /1(100000/mm 3 ) ¿i aceasta
când nou-nåscu¡ii au din punct de vedere clinic
septicemie evidentå. O serie de infec¡ii congenitale
(toxoplasmoza) ¿i în special infec¡iile virale (rubeola, boala citomegalicå ¿i herpesul), precum ¿i
infec¡iile câ¿tigate (cu enterovirusuri, virusul citomegalic, virusul herpes simplex) pot determina o
trombocitopenie.
Determinarea gazelor sangvine. Nou-nåscu¡ii
infecta¡i prezintå frecvent acidozå metabolicå.
Acidoza metabolicå este un indicator util al
septicemiei neonatale. PH-ul sub 7,2 ¿i deficitul de
baze mai mare de 10 mmol/l, pe lângå suspiciunea
majorå de septicemie, impune ¿i un tratament
adecvat.
Viteza de sedimentare a eritrocitelor. Acest test
este des folosit în diagnosticul septicemiei la copilul
mare ¿i adult. Poate fi efectuat ¿i la nou-nåscut,
utilizând sânge capilar ¿i o micrometodå, dar din
cauza varia¡iilor sale cu nivelul hematocritului,
cre¿terii marcate în boala hemoliticå neonatalå prin
izoimunizare în sistemul Rh ¿i a falselor valori
scåzute la nou-nåscutul cu septicemie severå cu
CID, este pu¡in folosit în neonatalogie. Cu toate
acestea, testul face parte dintre cele cinci investiga¡ii
screening pe care Philip ¿i Hewitt (1980) le-au gåsit
a fi de o oarecare valoare în diagnosticul precoce
al infec¡iilor severe ale nou-nåscutului.
Proteina C-reactivå. Este consideratå ca
indicator al infec¡iei neonatale, fiind unul dintre
testele screening recomandate de Philip ¿i Hewitt
(1980). Testul nu este util în diagnosticul precoce
al septicemiei neonatale, valorile sale crescând dupå
ce au apårut modificårile numårului de leucocite;
testul este util totu¿i în diferen¡ierea nou-nåscu¡ilor
infecta¡i de cei neinfecta¡i. Valori, normale ale
proteinei C-reactive dupå 24 de ore de la diagnosticul de „suspiciune de septicemie neonatalå“
fac diagnosticul improbabil (Mathers ¿i Pohlandt,
1985). Proteina C-reactivå poate fi utilå, de asemenea,
în urmårirea evolu¡iei unei infec¡ii; o scådere
importantå a valorilor sale sugereazå cå infec¡ia
råspunde la tratamentul instituit (Hindocha et al.,
1984).
Nivelurile de haptoglobinå. Pilars de Pilar ¿i al.
(1980) au gåsit acest test foarte nesigur în diagnosticul infec¡iilor neonatale. Testul este inclus totu¿i
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în screening-ul septicemiei neonatale de Philip ¿i
Hewitt (1980).
Alfa-1 acid glicoproteina (Orosomucoidul).
Cre¿terea niveluilor orosomucoidului constituie un
indicator specific ¿i corect de sepsis, dar din nefericire tardiv; numai în rare cazuri testul identificå
debutul septicemiei. Testul poate fi util în stabilirea
situa¡iei în care antibioticele trebuie oprite dupå 48
de ore de la instituire ¿i, de asemenea, în urmårirea
evolu¡iei septicemiei la cei care continuå terapia cu
antibiotice.
Contraimunoelectroforeza (CIE). Contraimunoforeza a fost utilizatå pentru detectarea antigenelor
bacteriene în sânge, urinå sau LCR; metoda nu este
larg disponibilå ¿i nu este specificå pentru infec¡ia
cu streptococ B.
Un numår de teste bazate pe aglutinarea particulelor de latex au fost puse la punct ¿i au avantajul
cå rezultatele se pot ob¡ine în câteva minute; experien¡e recente sugereazå cå plasma ¿i urina pot fi o
foarte sensibilå cale de detectare rapidå a septicemiei
cu streptococ B, forme cu debut precoce.

5. DIAGNOSTIC
5.1. Diagnostic pozitiv
Se bazeazå pe studiul diverselor elemente:
anamnestice, clinice ¿i paraclinice.
Elementele anamnestice sprijinå diagnosticul de
infec¡ie sau de septicemie dacå nou-nåscutul prezintå un tablou clinic compatibil cu acest diagnostic;
de asemenea, anamneza dirijeazå cercetarea sistematicå a unei infec¡ii, dacå nou-nåscutul este
asimptomatic.
Elementele clinice sunt evocatoare de septicemie
când traduc o afectare difuzå: la sindromul infec¡ios
¿i general se asociazå semne care traduc afectarea
unui numår mai mare sau mai mic de viscere, sisteme sau aparate.
Elementele paraclinice (bacteriologice, biochimice, hematologice, radiologice) întregesc datele
anamnestice ¿i clinice ¿i au un rol de prim ordin în
confirmarea diagnosticului.
În diagnosticul infec¡iilor sistemice neonatale
existå trei niveluri de certitudini:
a) Suspiciune de septicemie. Dacå diagnosticul de
infec¡ie este suspectat, se fac prelevåri bacteriologice ¿i nou-nåscutul este supravegheat cu grijå
în continuare. Prematurii ¿i nou-nåscu¡ii bolnavi
de alte boli neinfec¡ioase trebuie trata¡i imediat,
nea¿teptându-se stabilirea preciså a diagnosticului, deoarece aceste categorii de copii sunt mai
pu¡in rezistente la stresul adi¡ional al infec¡iei.
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b) Septicemie probabilå. Dacå diagnosticul prezumtiv de infec¡ie este stabilit (bazat pe date
clinice) se fac prelevåri bacteriologice ¿i se instituie tratament cu antibiotice. Dacå diagnosticul de septicemie se dovede¿te ulterior incorect,
antibioticele se opresc.
c) Septicemie doveditå (când culturile bacteriologice
sau alte mijloace de diagnostic au pus în eviden¡å
un germen patogen sau condi¡ionat patogen).
5.2. Diagnostic diferen¡ial
Septicemia neonatalå se diferen¡iazå de alte
cauze de detreså respiratorie (în special inhala¡ia
meconialå, maladia membranelor hialine), de
tulburårile neurologice (hemoragia intracranianå,
encefalopatia hipoxic-ischemicå perinatalå), de
maladiile congenitale de cord cianogene, maladiile
metabolice genetice cu debut neonatal, de anomaliile digestive, de colaps, de purpurå…
De fapt, problema esen¡ialå este distinc¡ia dintre
portajul simplu ¿i septicemie (încå pu¡in simptomaticå sau asimptomaticå).
Este vorba de nou-nåscu¡i asimptomatici (sau
cu tulburåri minore ¿i posibil nepatologice – cum
ar fi tremula¡iile), la care prelevårile periferice au
fost fåcute în raport cu prezen¡a unor factori implicând un risc de infec¡ie materno-fetalå (febrå la
mamå înainte, în cursul sau dupå na¿tere; prematuritate; ruperea prematurå sau prelungitå a pungii
apelor).
Pozitivitatea a cel pu¡in trei dintre aceste prelevåri
pentru acela¿i germen pune în discu¡ie diferen¡ierea
între portaj ¿i septicemie, încå asimptomaticå: prezen¡a criteriilor hematologice ¿i/sau biochimice de
infec¡ie este în favoarea celei de a doua posibilitå¡i,
iar absen¡a lor este în favoarea primei.
5.3. Diagnostic etiologic
Se iau în discu¡ie: infec¡ia maternofetalå ¿i infec¡ia postnatalå.
Infec¡ia maternofetalå. Septicemia este precoce,
cu debut în primele douå, trei zile de via¡å, dar poate
fi tardivå, în a opta, a zecea zi sau mai târziu. Germenii în cauzå sunt: în 80% dintre cazuri, streptococul B, E.coli, Listeria monocytogenes.
Germenul cauzal este identificat pe datele
bacteriologice: prezen¡a de antigene specifice, pozitivitatea hemoculturilor, prezen¡a de germeni în
LCR la examenul direct ¿i/sau în culturi, alte
prelevåri pozitive.
Dacå cercetarea antigenelor solubile este negativå, nu se poate a¿tepta punerea în eviden¡å a germenului pentru a institui o antibioterapie ¡intitå. În

acest caz, o serie de date anamnestice ¿i clinice pot
avea valoare diagnosticå.
În sprijinul infec¡iei cu streptococ B se pot re¡ine:
survenirea precoce (înainte de ¿ase ore sau chiar
de patru ore de via¡å) a tulburårilor; prezen¡a
detresei respiratorii cu geamåt expirator, uneori
apnee, prezen¡a de ¿oc septic ¿i, mai rar, a sindromului CID; identificarea frecventå (în 3/4 cazuri) a
factorilor de risc materno-fetali.
În sprijinul infec¡iei cu Listeria monocytogenes
se re¡in: infec¡ia maternå în intervalul douå luni –
cincisprezece zile înainte de na¿tere sau na¿terea
unui prematur (mama fiind cu febrå); prezen¡a de
leziuni cutanate veziculoase sau pustuloase, hepatitå cu icter ¿i hepatomegalie; granula¡ii alb-gålbui
la nivelul faringelui; aspect de miliarie pe radiografia pulmonarå; monocitozå sangvinå.
În sprijinul infec¡iei cu E. coli se poate re¡ine
infec¡ia urinarå maternå.
Infec¡ia secundarå, postnatalå. Natura germenului cauzal este suspectatå pe cicumstan¡ele de
survenire (de exemplu: o septicemie de cateter
evocå stafilococul epidermidis, o septicemie care
complicå o antibioterapie obligå la cercetarea unui
germen intestinal, mai ales dacå nou-nåscutul prezintå diaree) ¿i pe flora predominantå din sec¡ia de
nou-nåscu¡i, unde se gåse¿te copilul.

6. TRATAMENT
6.1. Terapia antibacterianå
Tratamentul septicemiilor constituie un domeniu
de colaborare permanentå între clinicå ¿i laborator,
nu numai pentru precizarea diagnostiului, dar ¿i
pentru conducerea tratamentului, realizându-se
uneori o adevåratå „monitorizare“ a tratamentului,
mai ales în cazurile foarte grave sau în situa¡iile de
¿oc toxico-septic.
Laboratorul clinic trebuie så asigure urmåtoarele
opera¡ii importante: izolarea ¿i identificarea agentului patogen; testarea sensibilitå¡ii la substan¡ele
antimicrobiene a germenului izolat; determinarea
concentra¡iei minime inhibitorii (CMI) a tulpinii
izolate (când este nevoie); testarea puterii bactericide a serului bolnavului, fa¡å de germenii în cauzå
(nivelul eficien¡ei bactericide = NEB); determinarea
nivelului (concentra¡iei) de antibiotic în sânge (pentru
antibioticele cu risc mare de reac¡ii adverse ¿i dozå
eficace apropiatå de cea toxicå, cum sunt aminoglicozidele ¿i polipeptidele); testarea ¿i identificarea
unor asocieri de antibiotice, cu efect sinergic.
La acestea se adaugå ¿i determinårile cerute de
modificårile hemodinamice, biochimice ¿i imunologice
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care apar în septicemii ¿i care, în formele severe,
cu ¿oc septic, devin primordiale, pe primul plan al
terapiei.
Alegerea ¿i aplicarea medica¡iei antimicrobiene
Tratamentul cu antibiotice va fi început fårå a
se a¿tepta izolarea germenilor prin hemoculturå ¿i
testarea sensibilitå¡ii lor. Se va administra ini¡ial o
asociere de antibiotice bactericide, al cåror spectru
de ac¡iune va acoperi flora microbianå, mai des
întâlnitå în septicemia neonatalå. Cel mai frecvent
se utilizeazå o combina¡ie de antibiotice din grupa
beta-lactamine cu un aminoglicozid (tabelul 5).
Odatå cu pozitivarea hemoculturilor ¿i cu testarea sensibilitå¡ii germenului respectiv, se va ajusta
formula de antibioterapie în func¡ie de aceasta, dacå
nu existå contraindica¡ii mari între rezultatele de
laborator, evolu¡ia cazului ¿i ecologia sec¡iei de
nou-nåscu¡i.
Dacå un bacil gram negativ este sau pare så fie
în cauzå (în raport cu prezen¡a în LCR, la examenul
direct sau cu prezen¡a unei infec¡ii urinare la mamå
sau a unei antibioticoterapii prealabile la nou-nåscut,
care a putut selec¡iona germeni intestinali), se utilizeazå asocierea cefotaxim-gentamicinå sau cefotaxim
singur; dacå stafilococul pare în cauzå se utilizeazå
asocierea oxacilinå-gentamicinå, meticilinå-gentamicinå sau pristinamicinå-gentamicinå; în fine, rezisten¡a proprie la antibiotice a florei microbiene
din sec¡ia de nou-nåscu¡i poate impune alt tip de
schemå (asocierea cefotaxim-gentamicinå sau
cefotaxim singur; administrarea de vancomicinå,
30 mg/kg/zi singurå sau în asociere cu ampicilinå).
În caz de meningitå, oportunitatea unui tratament
intrarahidian sau intraventricular cu gentamicinå
este discutabil, deoarece difuziunea în LCR a antibioticelor administrate pe cale generalå (ampicilinå,
gentamicinå) este bunå; cei mai mul¡i autori se ab¡in
de la tratamentul intrarahidian.
Tabelul 5
Regim de antibiotice sugerat
Ampicilinå i.v.:
• 50-100 mg/kg/zi, divizat în douå, la interval de
12 ore în prima såptåmânå de via¡å, apoi, 150200 mg/kg/zi, la interval de ¿ase-opt ore
Gentamicinå i.v. sau i.m.:
• 5 mg/kg ca dozå de încårcare; apoi 5 mg/kg/zi
divizat în douå, la interval de 12 ore în prima
såptåmânå de via¡å, apoi 6-7,5 mg/kg/zi,
divizat în trei, la interval de 8 ore. Folosirea a
2,5 mg/kg la 18 ore la nou-nåscu¡ii sub 34 de
såptåmâni de gesta¡ie.
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Cefotaxim i.v.:
• 50-180 mg/kg/zi la ¿ase ore interval; la nounåscu¡i; 100 mg/kg/zi, în prima såptåmânå de
via¡å, la interval de 12 ore, apoi 150 mg/kg/zi în
a doua såptåmânå de via¡å, la interval de 8 ore.
Vancomicinå:
• cu indica¡ie în special în infec¡iile cu stafilococ,
rezistent la methicillin, al¡i coci gram-pozitivi,
clostridium, corynebacterii. La nou-nåscut: i.v.
30 mg/kg/zi în douå prize/zi (la interval de 12
ore) în prima såptåmânå de via¡å, apoi la
interval de opt ore.

Dupå identificarea germenului ¿i ob¡inerea antibiogramei, antibioterapia va fi adaptatå în func¡ie
de datele ob¡inute, de evolu¡ia sub tratament, atât
clinic, cât ¿i biologic (dupå D. Willard o scådere a
concentra¡iei proteinei C-reactive în zilele imediat
urmåtoare instituirii antibioterapiei determinå continuarea terapiei, în timp ce persisten¡a unei concentra¡ii crescute constituie un argument pentru modificarea schemei terapeutice).
Tratamentul cu antibiotice se administreazå pe
cale intravenoaså. Durata tratamentului este de cel
pu¡in 14 zile. În septicemia înso¡itå de meningitå
durata tratamentului cu antibiotice este de cel pu¡in
trei såptåmâni, iar cea înso¡itå de osteitå, artritå
septicå sau pielonefritå de ¿ase såptåmâni. Durata
tratamentului se poate baza pe normalizarea proteinei C-reactive ¿i mai ales pe aceea, mai tardivå,
a orosomucoidului, acest ultim marker putând så
determine momentul în care infec¡ia este, în mod
real, total jugulatå (D. Willard, 1984); trebuie precizat cå în caz de abces cerebral, normalizarea
orosomucoidului poate så se producå cu toatå
persisten¡a procesului de abcedare (Senn ¿i colab.,
1984). Aceste criterii biologice nu trebuie så ducå la
scurtarea duratei antibioterapiei, precizatå mai sus;
din contrå, absen¡a lor impune prelungirea tratamentului. Zece recomandåri privind utilizarea antibioticelor la nou-nåscut sunt prezentate în tabelul 6.
Tabelul 6
Terapia cu antibiotice la nou-nåscut
1. Tipul (patternul) de sensibilitate la antibiotice a
florei bacteriene din sec¡ia de nou-nåscu¡i poate
sugera un program alternativ de tratament la unul
folosit în general.
2. Izbucnirea de infec¡ii nozocomiale poate impune
o schemå de antibiotice ca terapie ini¡ialå a
septicemiei neonatale.
3. Supravegherea „colonizårii“ poate eviden¡ia o
florå microbianå predominantå la nou-nåscutul
cu risc crescut. O septicemie suspectatå la ace¿ti
nou-nåscu¡i trebuie så includå o terapie
antimicrobianå activå fa¡å de aceastå florå.
4. Întreruperea antibioticelor în condi¡iile în care
culturile sunt negative la 48 de ore, cu excep¡ia
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infec¡iilor focale diagnosticate (exemplu:
pneumonie, abcese profunde).
5. Monitorizarea concentra¡iei serice ¿i/sau a
activitå¡ii antibioticelor în infec¡iile demonstrate.
6. Monitorizarea concentra¡iei serice ¿i ajustarea
raportului dozå/numår prize pe zi a
aminoglicozidelor ¿i cloramfenicolului, dacå
terapia este instituitå de mai mult de 48 de ore
(în unele situa¡ii aceste antibiotice vor necesita
monitorizarea dupå prima dozå: ex. insuficien¡å
renalå, insuficien¡å hepaticå, prematuritate mare,
infec¡ii demonstrate).
7. Administrarea profilacticå de 2 ml de Nystatin
100000 u. per os, de ¿ase ori pe zi la nou-nåscu¡i
cu risc crescut, care primesc antibiotice de peste
48 de ore.
8. Repetarea culturilor pentru a stabili timpul
necesar eradicårii bacteriologice ¿i eficacitå¡ii
terapiei antimicrobiene in vivo.
9. Modificarea dozei ¿i ritmului de administrare
a antibioticelor la nou-nåscu¡ii cu tulburåri ale
func¡iei organice (exemplu: cloramfenicolul în
insuficien¡a hepaticå; aminoglicozidele în
insuficien¡a renalå).
10. Studiul florei microbiene la nou-nåscu¡ii cu risc
crescut care primesc antibiotice, deoarece existå
un risc crescut de suprainfec¡ie.

6.2. Tratamentul simptomatic
Nou-nåscutul este plasat într-un incubator; se va
asigura men¡inerea temperaturii centrale; se va procura un aport caloric ¿i hidroelectrolitic adecvat,
prin alimenta¡ie enteralå continuå, cu debit constant
sau prin alimenta¡ie parenteralå, dacå alimenta¡ia
oralå nu este posibilå; se va stabili monitorizarea
electronicå a frecven¡ei cardiace, a ritmului respirator; se va administra oxigen în prezen¡a semnelor
clinice de hipoxie sau a scåderii Pa O2 .
Tratamentul ¿ocului septic constå din:
• umplerea patului vascular: în 10-15 minute, 1020 ml/kg (solu¡ii macromoleculare, plasmå
proaspåt congelatå, albuminå 5%) sunt administra¡i pe cale i.v., dupå care perfuzia este continuatå, în func¡ie de puls, tensiune arterialå,
timpul de recolorare capilarå ¿i, dacå este posibil,
de PVC; în total se administreazå 30-35 ml/kg,
uneori mai mult;
• dacå dupå umplerea vascularå starea hemodinamicå råmâne precarå sau dacå existå semne de
colaps central, trebuie så se recurgå la administrarea de: dopaminå în perfuzie i.v., în dozå
ini¡ialå de 5 mcg/kg/min., doza putând fi crescutå
pânå la 15 mcg/kg/min sau mai mult (30 mcg/
kg/min), în func¡ie de evolu¡ie; naloxone (în caz
de e¿ec al dopaminei), începându-se cu doza de
0,01 mg/kg/i.v., crescându-se doza pânå ce se
ob¡ine un efect asupra tensiunii arteriale, fapt
care apreciazå durata tratamentului (dacå, de

exemplu, administrarea i.v. de 0,02 mg/kg cre¿te
tensiunea arterialå în 10 minute se poate institui
o perfuzie i.v. de 0,12 mg/kg/orå, crescându-se
doza în func¡ie de evolu¡ia tensiunii arteriale).
Coagularea intravascularå diseminatå beneficiazå de: perfuzie de plasmå proaspåt congelatå,
în scopul umplerii patului vascular sau exsangvinotransfuzie cu sânge proaspåt, eventual
heparinat (1 mg de heparinå pentru 100 ml de
sânge); indica¡iile heparinoterapiei sunt limitate
la cazurile care se men¡in severe, în ciuda
exsangvinotransfuziei (se administreazå 25-30
u/kg i.v., apoi în perfuzie continuå, cu pompå,
10-15 u/kg/orå (1 ml = 5000 U = 50 mg));
• pentru a stimula apårarea imunitarå se administreazå: transfuzii de granulocite (în special la
nou-nåscu¡ii cu neutropenie); injec¡ii de imunoglobuline; transfuzii de sânge total proaspåt (care
aduc opsonine, neutrofile ¿i anticorpi antistreptococici B) sau de plasmå congelatå; exsangvinotransfuzie (care aduce imunoglobuline, în
special IgM, opsonine, leucocite; în plus, exsangvinotransfuzia eliminå o oarecare cantitate de
bacterii ¿i toxine, ac¡ioneazå asupra CID, amelioreazå transportul oxigenului);
• sunt indicate, de asemenea, sus¡inerea func¡iei
cardiorespiratorii, corec¡ia anomaliilor acidobazice, drenajul focarului septic principal ¿i al
metastazelor, excizii, introducerea localå de antibiotice etc.

7. PROFILAXIE
Importan¡a prevenirii septicemiei neonatale prin
depistarea, ¿i terapia, adecvatå a complica¡iilor
materne ¿i perinatale este evidentå. Prevenirea infec¡iilor secundare (postnatale) prin evitarea contaminårii iatrogene (måsuri privind unitå¡ile de nounåscu¡i, materialele – incubatoare, biberoane, tetine
etc., personalul de îngrijire) ¿i respectarea ecologiei
microbiene din sec¡iile de nou-nåscu¡i (evitarea
oricåror antibiotice neindispensabile, atât la mamå,
cât ¿i la nou-nåscut; promovarea alimenta¡iei naturale, laptele matern favorizând colonizarea normalå
a nou-nåscutului) este, de asemenea, de mare importan¡å.

8. EVOLUºIE, COMPLICAºII, PROGNOSTIC
8.1. Evolu¡ia imediatå
Evolu¡ia imediatå este variabilå. Ea poate fi rapid
mortalå, uneori înainte chiar de instituirea tratamentului cu antibiotice sau în orele care urmeazå
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debutului antibioterapiei; acestea sunt formule
fulminante, care evolueazå rapid spre exitus, prin ¿oc
septic.
Alteori se pot vedea apårând localizåri infec¡ioase: pneumonie, meningitå, enterocolitå…; acestea
sunt absente sau inaparente când tratamentul a fost
instituit. În aceste situa¡ii nu se va omite determinarea
concentra¡iilor serice ale antibioticelor.
Evolu¡ia favorabilå este frecventå în prezent.
Ameliorarea clinicå se contureazå în primele 24 de
ore ¿i devine evidentå în decurs de 72 de ore;
ameliorarea biologicå este mai lentå în ceea ce
prive¿te leucopenia (care persistå uneori 48-72 de
ore), trombocitopenia (care se poate men¡ine 10
zile), cre¿terea orosomucoidului seric, în timp ce
normalizarea este mai rapidå în ceea ce prive¿te
fibrinogenul ¿i proteina C-reactivå.
O astfel de evolu¡ie clinicå spre ameliorare rapidå
¿i înso¡itå de negativitatea explorårilor bacteriologice, poate pune în discu¡ie oprirea antibioticelor;
aceastå atitudine pare discutabilå, în situa¡ia în care
decizia de instituire a unui tratament antibiotic a
fost luatå pe baza unor argumente solide ¿i impune
continuarea tratamentului (exceptându-se situa¡iile
în care o infec¡ie viralå este demonstratå).

8.2. Evolu¡ia secundarå
În urmåtoarele douå, cinci zile care urmeazå
opririi tratamentului se poate observa o re¿utå cu
formå septicemicå sau prezentând aspectul unei localizåri. Aceastå modalitate de evolu¡ie impune necesitatea unei supravegheri prelungite a bolnavilor.
Vindecarea definitivå este ob¡inutå în prezent în
80-90% dintre cazuri, în unele centre, în timp ce, în
alte centre, este mult mai micå (25% ¿i chiar sub),
evident, în func¡ie de modul de debut, de forma
clinicå a septicemiei. Mortalitatea de 10-20% pânå
la 75% este întâlnitå în special în septicemiile cu
debut precoce, cu germeni gram negativi, cu meningitå. Vindecarea se ob¡ine deseori fårå sechele.
În 25-30% dintre cazuri se observå totu¿i sechele
de meningitå (se întâlnesc în 50% dintre meningitele
precoce cu germeni gram negativi), de osteoartritå
(care se observå în 1/3 dintre cazurile de septicemii
cu afectare osteoarticularå, în special a ¿oldului,
coloanei vertebrale, oaselor fe¡ei, cu precådere a
oaselor nazale) sau sechele pleuropulmonare, intestinale, endocardice, hepatice…
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