
5. CANVIS DE LA SENSIBILITAT DELS GERMENS ALS ANTI-
BIOTICS . TRANSCENDENCIA PER AL METGE PRACTIC

G. PRATS

El fet de remetre al laboratori de bacteriologia un producte patologic,

pus, orina, etc., sollicitant tan sols l'antibiograma, pot esser index d'un cert

esperit de comoditat per part del metge per a voler coneixer ]'antibiotic

util per a la malaltia infecciosa que tracta, desentenent-se una mica d'altrcs
aspectes del proces. Pero de vegades aquesta peticio pot constituir una

paradoxa, puix que no sempre la informacio mes fiable de la sensibilitat

d'un germen aillat s'obte amb la practica d'un antibiograma standard per

raons que mes endavant assenyalarem.
El tractament eficac d'una infeccio pot dependre d'actituds terapeuti-

ques no lligades directament a la utilitzacio d'un antibiotic, corn es el cas

d'una enteritis salmonellotica o un absces ben localitzat, accessible al des-

bridament, o pot requerir el tractament concomitant d'una infeccio de base

quc predisposi o mantingui la infeccio.

Sempre, pero, cal coneixer amb precisio ]'agent causal del proces i, en

el cas d'infeccions locals, cal esbrinar-ne la topografia 1.

A vegades es facil de detectar ]'agent causal d'una malaltia infecciosa,

per exemple quan s'ailla un germen inequivocament patogen corn una bru-

cella o el bacil de Koch. Altres vegades, pero, es mes dificil de precisar

amb exactitud el microorganisme responsable, corn succeeix amb el pus

d'un focus osteomielitic que es drenat a traves d'un Ilarg trajecte fistulos 1.

Un cop conegut ]'agent causal amb suficient seguretat i les caracteris-

tiques topografiques de la infeccio, es el moment de preguntar-se si cal

administrar un antibiotic i, en cas afirmatiu, seleccionar el mes adient.

Actualment es ben conegut el fet que els bacils gramnegatius, fona-

mentalment enterobacteris i pseudomones, son agents frequents d'infeccio

als hospitals i adhuc al carrer 3. Tambe es conegut el fet que aquests ger-

mens possceixen una gran plasticitat daavnt els antibiotics; es torncn facil-

ment resistents per diversos mecanismes, el mes interessant dels quals des

del punt de vista teoric i practic consisteix en la transmissio de material

genetic, d'un bacteri a d'altres ^. Aquest material genetic porta la informa-

cio necessaria per a la sintesi d'enzims capacos de destruir els antibiotics,

cls quals, si horn continua administrant-los, unicament serveixen per a sclec-
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cionar progressivamcnt Ics soqucs mes resistcnts. A mes a mes, hi ha la pos-
sibilitat que d'altres mecanismes donin lloc a una resistcncia dels germens
als antibiotics. Entre aquests mecanismes hi ha ]a mutaci.o, que pot tenir
hoc dc cop (,,en un sol gran,,) o de forma progressiva (aen multiples
graons»), o d'altrcs formes de transmissio de material genetic mitjancant
un hacteriofag o la captacio de DNA cromosomic que es trobi Iliure en el
mccli on el bacteri proliferi.

Aquesta gran variabilitat fa que sigui molt dificil de preveure -fins
i tot despres d'una correcta identificacio dc l'espccie aillada- la respectiva
sensibilitat, puix que la variacio es molt marcada fins i tot de coca a soca
dins I'espccie. Aquest fet imposa el tractament empiric durant unes hores,
les necessaries per a practicar on antibiograma que esdeve imprescindible

per a aquests germens.
Afortunadament la tecnica de 1'antibiograma utiiltzada per a aquests

germens es senzilla; la major part dels estudis quc han aconseguit 1'estan-

darditzaci6 del metode, han estat fets amb aquest grup dc microorganismes

quc creixen rapidament i facilment en medis usuals s.

Per contra, la tecnica dc l'antibiograma esdeve laboriosa i inexacta,
amb germens quc son exigenls en necessilats nutricies o be quc tenen un
crcixcment lent. A mes es perillosa a nivcll dell laboratoris no especialit-
zats quan es tracta d'especies de gran contagiositat, corn es ara les brucel-
les o el bacil dc Koch, i adhuc resulta impossible amb germens que no
creixen en medis artificials.

Les infections per molts c'aquests microorganismes, com 1'estreptococ
beta-hemolitic, cl pneumococ, I'estafilococ, el meningococ, etc., continuen
essent molt fregi.icnts en la nostra experiencia.

La majoria d'aquests germens, contrariament a a116 que s'esdeve amb
els bacils gramnegatius, possecixen una sensibilitat molt constant als anti-
biotics, de tal mantra quc la identificacio correcta del microorganisme
permet de deduir, amb un gran marge dc seguretat, Ilur sensibilitat en
aquest sentit. Aquesta seleccio es donada mes per factors farmacodinamics
de topografia de la infeccio o susceptibilitat del malalt, etc., que no pas
per una hipotetica resistcncia generalment inexistent.

Aixi doncs, volem revisar breument la situacid de la resistcncia
d'aquests germens als antibiotics i les pautes mes adequades de tracta-
ment dcls processor que originen, puix que les tecniques habituals d'antibio-
grama, requereixen condicions molt estrictes, subjectes de vegades a Ileuge-
res, pero imprescindibles, modifications tecniques. Dc fet, existeixen menys
possibilitats d'error en acceptar les dades ben establertes de la bibliogra-
fia, que no pas realitzant aquestes tecniques en condicions poc rigoroses.

Evidcntment aixo no nega -ans al contrari- el valor dels estudis de
la sensibilitat d'aquests germens efectuats amb tota correccio, puix que
aixi hom obte informacio epidemiologica sobre 1'evoluci6 de slur sensibili-
tat, de la qual en definitiva proposem de fer infcrcncia en el treball
quotidia.
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Iatcccions per esireptococ beta-hentolitic. Be que Cl primer quiniiotcra-

pie actiu clavant I'estreptococ foren les sulfamides, ja l'anv 1942 Francis

descrivf les primcres soqucs resistants a aquests medicaments. L'apariciu

de la penicillina G convertf aquest medicament en I'antibiotic d'cleccio.

El germen conserva intacta cncara la sensibilitat a la penicillina, i 1'unic

problema respecte al tractamcnt amb aqucst medicament, a part de 1'al-

lergia, es donat per la resistcncia clinica qua pot existir en Ics infcccions

mixtes per estreptococ i estafilococ productor do penicillinasa qua pot

inactivar la penicillina G. En aqucst cas cal cercar una alternativa at tracta-

mcnt utilitzadt meticillina, la qual cal associar a la penicillina G aces que

la seva activitat davant l'estreptococ es petita.

En casos d'allerg'.a a la penicillina, hom pot utilitzar critromicina o lin-
comicina, que son regularment actives. Les tetraciclines no pollen utilit-
zar-se sense concixer la sensibilitat de la coca en giicstio, aces que del 40
al 70 % de les soques aillades d'infeccions cutanics i el 20 Y dc les ailiades
do les vies respiratorics sun resistents a ]'antibiotic.

Respecte al pueoruococ poclem dir practicament cl mateix que per a
l'estreptococ beta-hemolftic. L'existencia de soques resistents a la penicil-
lina ha estat descrita unicament per Hansman a Nova Guinea, on ]a penicil-
lina ha estat molt utilitzada amb fins profilactics.

Aquest fat, pero, cal considerar-lo coin a estrictament aillat. Al contra-
ri, l'existencia de soques resistents a Ics tetraciclines cs calla vegada mes
frequent i pot arribar al 30 °.b; per aixo no ha d'utilitzar-se aquest antibiotic
sense coneixer la sensibilitat concreta de la soca que cal tractar. La linco-
micina i 1'eritromicina esdevenen els antibiotics d'elecciu quan la penicil-
lina no es adequada.

L'enterococ es resistent o modcradament sensible a la penicillina G,
cefalosporines, tetraciclines i aminoglucosids 9.

En general es molt sensible a l'ampicil•lina. La condicio clinica mes fre-
quent en que participa el germen es la infecciu urinaria, i la mes compro-
mesa, I'endocarditis infecciosa. El tractamcnt d'elecciu en aqucst cas es
l'associacio de penicillina i cstreptomicina malgrat cl fat ja assenvalat de
llur resistcncia als aminoglucosids i en funcio dc la gran capacitat d'accio
bactericida sinergistica que posceix aquesta associaci6 10.

Hem discueteix la superioritat de l'ampicillina sobrc la penicillina en
l'associaciu esmentacla. En canvi constitucix probablement un fet ben esta-
blert que quan la resistencia del germen a l'estreptoinicina es excepcional-
ment alta, cal substituir-la per gentamicina. Quan existeix al•lcrgia a les pe-
nicil.lines cal pensar que la vancomicina, sense oblidar la seva capacitat per
a for flebitis, i la seva oto- i nefrotoxicitat.

L'estreptococ viridans en general limita ]a scva capacitat patogena a
I'endocarditis, be que personalment hem vist una sepsia ocasionada a
partir d'un absces hepatic d'on fou aillat el germen en cultiu pur.

Per a 1'endocarciitis cal utilitzar penicillina G. Aquest medicament es
molt eficaq davant les soques altament sensibles, cs a dir aquclles que
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possccixcn una conccntracio minima inhibitoria (CMI) de 6,54 mcg/ml o
inferior. Cal dir pero, que no son inlregiients les soques amb CMI superior
o this i tot moderadament resistants . Per aixo i per la sinergia bactericida
que presenta la pcnicillina G amb cl saminogucosids , i per la importancia
d'aqucscta accio , ha estat recomanada l'associacio d'estreptomicina en cl
tractament d'aqucstes infeccions ". La nccessitat d'emprar antibiotics bac-
Icricides limita la discussio sobre la scnsibilitat d'aquest germen . Habitual-
ment Ics soques moderadament resistants a la penicil •lina conserven la scn-
sibilitat a les ccfalosporincs. En cl cas de scnsibilitat cal utilitzar eritromi-
cina amb estreptomicina , i en cas de manta de resposta o recidiva cal assa-
jar la vancomicina amb Ics precautions esmcntadcs.

L'esta f ilococ es en el 90 °o dels casos resistent a la pcnicillina G'2. Les
penicil •lines isoxazoliques o les ccfalosporincs son els antibiotics que cal
donar en aquesta situacio, i en absentia d'antibiograma son de primera
clcccio.

El priblerna de les soques resistents a lcs penicillincs isoxazoliques no
afecta mes del 10 0 o de Ics soques isolades. Aquestes soqucs mostren un
grau mes o menys important cfc resistcncia a les cefalosporines ° . Es possi-
ble que, quan la resistcncia a aquests antibiotics es moderada , llur adminis-
tracio associada a un aminoglucosid sigui cficac . Quan aqucst fat es pre-
senta cal esscr prudent en I'administracio d'eritromicina, de lincomicina
o dc tetraciclina , per tal corn no es infrequent quc s'associfn la resistcncia
a aqucsts medicaments a ]a de Ics penicillines penicillinasa-resistents.

Si la infeccio es greu , ealdra pensar una vegada mes en la vancomicina.
Es ingbcstionable que les infeccions greus causades per meningococ

han de tractar-se amb pcnicillina G, puix que no cxisteixen practicament
soqucs resistents a aqucst medicament . El problema mes important que
presenta aqucst germcn respecte als antibiotics , es el de la seva eradicacio
en els portadors faringis . Les sulfamidcs han pcrdut part de llur prestigi a
causa de l'aparicio de soques resistents , i no s ' han de donar si horn no
esta segur d'estar davant una epidemia causada per germens sensibles.
Actualment hi ha obert un debat sobre quin medicament constitueix una
alternativa adequada per a assolir aquest objectiu . La rifampicina es criti-
cada per ] a facil emergencia de soqucs resistents que ocasiona ; la mino-
ciclina ho es per la seva ototoxicitat °.

El fracas del tractament d'una gonococcia es degut en general mes

aviat a la incorrecta utilitzacio de la penicillina o a la utilitzacio d'antibio-

tics no adcquats que no pas a ]a resistcncia a aquell medicament , tot i qua

les soques a'illades actualment presenten una CMI respecte a la pcnicil-

lina G ben superior a la que posseien anys endarrera . L'administracio de

4.800.000 UI de pcnicillina procaina en una soli dosi, es capac de guarir la

gonococcia femenina o masculine no complicada. L'espectinomicina a dosis

de 2 g en una cola administracio es l'alternativa mes eficac en casos d'al-

lergia o de veritable resistcncia''.

Val a dir que , tuberculosi a part, existeixen d'altres infeccions en les
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quals lwm pot dirigir correctament un tractament antibiotic sense antibio-
grama; la penicillina cs l'antibiotic d'elecci6 per a la sifilis, malaltia en la
qual 1'eritromicina constitueix una alternativa valida en casos d'al•lcrgia.
La major part d'infeccions per anaerobis responen tambe a la penicillina o
a la lincomicina 16

La febre tifoide cal tractar-la amb cloramfenicol, ates que al nostre
pals no s'han detectat soques resistants. L'associaci6 de tetraciclines i es-
treptomicina es efectiva en la brucel•losi.

Finalment hi ha d'altres infeccions que, quan han estat correctament
diagnosticades, podea esser tractades sense necessitat d'antibiograma, com
es ara les inleccions per micoplasma i rickettsies susceptibles a les tetra-
ciclines.
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