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Infecţia secundarã a ţesutului necrotic pancreatic şi peri-pancreatic reprezintã o complicaţie serioasã 
a pancreatitei acute severe (PAS), contribuind cu o ratã semnificativã la morbiditate şi mortalitate. 
Scopul prezentului studiu a fost de a determina spectrul etiologic al infecţiilor bacteriene, precum şi 
profilurile de sensibilitate la antibiotice şi de virulenţã ale tulpinilor izolate de la pacienţi cu PAS. Un 
total de 19 cazuri de PAS au fost selectate randomizat din 153 de cazuri clinice de urgenţe 
chirurgicale abdominale septice (vârsta 29-80 ani, sex 12 M/7F), internaţi în perioada 2009-2011 în 
Clinica I Chirurgicalã a Spitalului Universitar de Urgenţã Bucureşti. 10 cazuri au prezentat culturi 
negative, deşi opt dintre acestea au avut rezultate pozitive la bacterioscopie. Restul de nouã cazuri 
au prezentat culturi pozitive, din care au fost izolate şi identificate 17 tulpini bacteriene. Infecţia 
polimicrobianã a fost evidenţiatã la şase  pacienţi, iar etiologia dominantã a fost de bacili Gram 
negativi, urmatã de bacterii anaerobe enterice, ceea ce atestã originea endogenã (colonicã) a 
acestora. Testele de sensibilitate la antibiotice au confirmat eficienţa in vitro a antibioticelor utilizate 
în tratamentul empiric pre-operator. Din cele 19 cazuri analizate, 14 au prezentat evoluţie favorabilã, 
iar cinci au avut sfârşit letal. Factorii dependenţi de gazdã (sepsis, insuficienţã multiplã de organe, 
alte comorbiditãţi), cât şi agresivitatea tulpinilor microbiene izolate, mediatã de prezenţa diferiţilor 
factori implicaţi în aderenţã, toxigenitate şi invazie, s-au dovedit a contribui la evoluţia nefavorabilã, 
fatalã a cazurilor de PAS. În ciuda tuturor controverselor teoretice, terapia antibioticã rãmâne în 
prezent un mijloc terapeutic important pentru tratamentul PAS. Deşi nu poate rezolva în proporţie 
de 100% cazurile de infecţia secundarã a focarelor de necrozã, asociat cu tratamentul chirurgical şi 
celelalte mijloace medicale de terapie intensivã, tratamentul cu antibiotice poate schimba evolutia 
clinicã în beneficiul pacienţilor, ducând la vindecarea acestora, într-un procent semnificativ de cazuri. 
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