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Doctor MIHAELA PANDURU: „Cele mai
frecvente infecţii cutanate sunt cele

produse de stafilococ şi de streptococ“

Există tulpini care au dezvoltat rezistenţă la antibiotic

În cele mai multe cazuri, apariţia
infecţiilor este determinată de
contractarea unei bacterii care,

pe fondul unei imunităţi slăbite, a
unei alimentaţii necorespunză toa 
re, dar şi al vârstei, declanşează o
astfel de erupţie a pielii. Mihaela
Panduru (medalion), medic Medic
primar der matovene ro logie în ca 
drul Clinicii Zetta, a explicat cum
apar aceste infecţii, care sunt ca u 
zele şi cum se tratează, astfel încât
să nu provoace complicaţii.

„Stafilococul auriu 
face parte din flora
normală cutanată”
 Ce sunt infecţiile cutanate?
 Pe piele, noi avem ceea ce se nu 

mește flora cutanată sau microbiom. Ea
este compusă din diverse bacterii și fungi
(ciuperci). Aceste organisme au rolul de a
preveni infecțiile cutanate prin realizarea
unui ecosistem care să împiedice dezvolta 
rea bacteriilor patogene şi, implicit, a infec 
ț iei cutanate. Printre bacteriile care fac parte
din această floră cutanată se află și stafilo 
cocul auriu. Este bine de știut că sta filococul
auriu face parte din flora nor mală cutanată
însă, în anumite situații, poate să devină
patogen și determină apa riția unor infecții
cutanate. De asemenea, există o tulpină
de stafilococ auriu ce a dezvoltat multi 
rezistență la antibiotic, MRSA  Methicillin
Resistant Staphylo coccus Aureus, aceasta
fiind cauza infecțiilor cutanate recurente,
care nu răspund la terapia antibiotică anti 
stafilococică și necesită antibiotic care să
fie activ pe această tulpină.
 De câte feluri sunt?
 Din punct de vedere al localizării, in 

fecțiile bacteriene sunt superficiale sau
pro funde. În anumite situații, cele cuta 
nate diseminează pe cale sangvină în or 
ga nism, determinând infecții sistemice.
 Ce se întâmplă atunci când in 

trăm în contact cu un agent infecțios? 
 Microbiomul nostru cutanat încearcă

să împiedice dezvoltarea unei infecţii, prin
mecanismele sale de apărare imunologice.
Câteodată reușește însă, în anumite si tua 
ții, aceasta se răspândește pe cale he ma 
togenă în organism transformânduse în
infecție sistemică. În cazul în care vor bim
despre o bacterie, cele mai frecvente infecții
cutanate sunt cele produse de stafilococ și

streptococ, care duc la folicu lită, furuncul,
abces cutanat, celulită sau erizipel. 
„Abcesul cutanat 
poate să apară 
oriunde pe corp”
 Foliculita este foarte des întâl 

nită. Ce este mai exact?
 Este o infecție localizată la nivelul

firului de păr care se manifestă prin pre 
zența de leziuni ce conțin secreție puru 
lentă şi care este produsă de stafilococul
auriu. Aici vă dau cel mai des exemplu în 
tâlnit și anume, foliculita care apare după
epilat. Sunt acele mici pustule (coșuri) care
apar din cauza mecanismului de iri tație
produs de epilare și care face ca sta filo 

cocul auriu, prezent în flora cutanată nor 
mală, să devină patogen și să producă in 
flamație. În momentul în care infecția afec 
tează mai multe fire de păr și tegu mentul
adiacent, se formează furunculul. Acesta
se manifestă prin prezența unei leziuni
dureroase care evoluează spre acumulare
de secreție purulentă, iar dacă nu se
intervine terapeutic, evoluează spre
spargere și eliminarea puroiului. Există
persoane care pot dezvolta recurent aces 
te furuncule, în principal persoanele cu
afecțiuni precum obezitatea, diabetul za 
harat sau afecțiuni asociate cu imuno 
deficiență. Frecarea și prezența tulpinii
MRSA sunt factori favorizanți în apariția
recurentă a furunculozei. 
 Aţi menţionat şi abcesul cutanat...
 Da, abcesul cutanat, un alt tip de

infecție, se deosebește de furuncul prin
faptul că nu se localizează la nivelul firelor
de păr, putând astfel să apară oriunde pe
corp, având dimensiuni mai mari decât
furunculul. Amblele forme, însă, se pot
complica cu infecție sistemică. Această
complicație este sugerată de apariția febrei
și a frisonului. În cazul în care infecția cu 
tanată afectează dermul superficial, apare

erizipelul. În momentul în care este afectat
dermul profund și țesutul subcutanat,
apare celulita. Acestea se manifestă printr
o zonă eritematoasă, dureroasă, cu tem 
peratură locală crescută și edem. Pot fi
însoţite de semne de infecție sistemică
precum febra și frisonul. Atât erizipelul,
cât și celulita sunt produse de streptococul
de grup A. Factorii care favorizează apariția
acestor infecții sunt leziunile cutanate prin
pierdere de substanță, adică eroziuni sau
ulcerații, care sunt o poartă de intrare
pentru bacterie.
„Dacă pacientul face
febră, sunt semne 
că infecția sa extins”
 Pot apărea şi complicaţii?
 Da, în anumite situații, infecția se lo 

calizează mai profund de țesutul subcu ta 
nat, afectând fascia musculară. Această
in fecție se numește fasceita necrotizantă
și este caracterizată prin necroza țesutului
subcutanat și a fasciei musculare. Tegu 
men tul este eritematos cu edem, iar apa 
riția necrozei determină scurgerea unui
lichid urât mirositor, a febrei, frisonului și
stării generale alterate.
 Cum se tratează?
 Este recomandat ca, în momentul în

care se observă apariția unor modificări
cutanate, persoana respectivă să se adre 
seze medicului dermatolog. El este cel
care poate pune un diagnostic, știe când
să recomande un examen bacteriologic și
mai ales să indice terapia adecvată. Aceas 
tă adresabilitate este bine să se realizeze
încă de la primele semne de modificări
cu tanate pentru a se preveni apariția com 
pli cațiilor. În momentul în care infecțiile
sunt strict cutanate, tratamentul constă
în aplicarea de creme cu antibiotic topic
de tipul acidului fusidic. Dacă pacientul face
febră sau frison, sunt semne că infecția s
a extins pe cale hematogenă și necesită
administrarea de antibiotic sistemic. 

Ştefania Băcanu
şi Adrian Barna

 Când se administrează antibio 
ticul şi cum?

 Am observat frecvent în practica
mea medicală că administrarea antibio 
ti celor se face întrun mod complet gre 
șit, în sensul în care medicamentele sunt
luate inclusiv în cazul în care infecția este
strict cutanată și nu există semne de in 
fecție sistemică. Recomandarea este ca
să se facă administrarea acestora doar
atunci când apar semnele de infecție sis 
temică, deoarece, în lipsa acestora, infec 
ția este strict cutanată și răspunde la tra 
tamentul antibiotic local. Acest lucru este
important, pentru că se dezvoltă rezis 

ten ța la antibiotice, iar în momentul în
care chiar este nevoie de antibiotic,
organismul nu mai răspunde la acest
me dicament, fiind nevoie să se folo seas 
că antibiotice cu spectrul larg, de ultimă
generație. O altă greșeală pe care o în 
tâlnesc este aceea în care fie antibioticul
sistemic nu este administrat în doza în
care trebuie sau perioada administrării
este prea scurtă. În acest sens, este bine
ca antibioticul sistemic să se ia doar la
indicația medicului! De asemenea, în
fasceita necrotizantă, pe lângă tratamen 
tul sistemic cu antibiotic, este nevoie să
se facă și tratament chirurgical.

„Antibioticul sistemic se ia doar
la recomandarea medicului!“

„În cazul în carevorbim despre o bacterie, cele maifrecvente infecții cutanatesunt cele produse destafilococ și de streptococ,
care duc la foliculită,furuncul, abces cutanat,celulită sauerizipel“
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