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Influenţa exudatului nazal/faringian în decizia diagnostică şi terapeutică a 
pneumoniilor la copil
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• Este cunoscut faptul că etiologia
pneumoniei

lobare este diversă, dar în procent de 95% cauza
este Streptococcus pneumoniae. S-a relatat în
literatura de specialitate ideea că în conturarea
unui diagnostic etiologic al unei pneumonii nu
sunt relevante rezultatele obţinute în urma
efectuării culturilor bacteriene din secreţiile
nazofaringiene.

În perioada de studiu au fost diagnosticate 31 cazuri de
pneumonie acută (26 în anul 2019 și 5 în anul 2020); 83,83 % au
evoluat în sezonul rece, 67,74 % au avut vârsta sub 5 ani; raportul M:F
a fost de 1,6:1.

Obiective. Verificarea relaţiei de cauzalitate dintre
rezultatele bacteriologice ale secrețiilor
nazofariengiene şi etiologia pneumoniei la copilul
internat.

• Studiu retrospectiv al pacienţilor
internaţi

cu diagnosticul de pneumonie acută. Criterii
de includere: pacienţi de vârstă pediatrică,
internaţi în perioada 2019-2020, care
întrunesc criteriile clinice şi radiologice de
încadrare in diagnosticul de pneumonie şi
prezintă dovadă a unui rezultat bacteriologic
din secreţia nazofaringiană. Lotul martor a
fost constituit din pacienţi diagnosticaţi cu
pneumonie de altă cauză decât cea
infecţioasă (de aspiraţie, chimică, etc.).
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Lotul de studiu a cuprins 16
pacienți, cu următoarele rezultate
bacteriologice ale exudatului
nazofarinagian: 3 cazuri(18,75%)
Streptococcus pneumoniae, 1 caz
(6,25 %) Moraxella catarrhalis.
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Lotul martor a cuprins 15 pacienți, la care s-au pus în evidență
următoarele rezultate bacteriologice ale exudatului nazofaringian: 3
cazuri (20 %) Staphylococcus aureus, 2 cazuri (13,33 %)
Streptococcus pneumoniae.
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Datele studiului sunt
concordante
cu datele din literatura de
specialitate care nu atribuie nicio
corelație între flora patogenă a
tractului respirator superior (infecția
faringiană) și etiologia pneumoniei
(presupus bacteriană). Doar o
tehnica mai avansată (multiplex PCR)
ar rezolva etiologia viro-bacteriană
simultană a infecțiilor acute de căi
respiratorii la copil. Tratamentul
etiologic, antiviral sau antibacterian,
ar putea fi mult mai judicios aplicat.

În ceea ce privește
Streptococcus pneumoniae, un
singur test este cu
semnificație statistică (p
0,0054), dar OR este
nesemnificativ (1,731 95 %CI
[0,24-12,01]), iar riscul relativ
aproape unitar (1,292). (Tabel
nr.1.)

Chi Square and Exact Measures of Association

Test Value p-value(1-tail)
p-value(2-

tail)
Uncorrected
chi square

0.3128 0.2880 0.5759

Yates 
corrected chi 
square

0.00541
6

0.4707 0.9413

Mantel-
Haenszel chi 
square

0.3034 0.2909 0.5818

Fisher exact 0.4697 0.9393
Mid-P exact 0.3092 0.6184

Un singur test conferă semnificație statistică
între lotul de studiu și lotul martor (p 0,01), iar riscul
relativ este 2 (pacienții cu pneumonie bacteriană au 
șansă dublă de a prezenta un exudat pozitiv pentru
Moraxella față de cei cu pneumonie de altă cauză).
(Tabel nr. 2.)

Chi Square and Exact Measures of Association

Test Value p-value(1-tail) p-value(2-tail)

Uncorrected
chi square

0.9688 0.1625 0.3250

Yates 
corrected chi 
square

0.001076 0.4869 0.9738

Mantel-
Haenszel chi 
square

0.9375 0.1665 0.3329

Fisher exact 0.5161 >0.9999999
Mid-P exact 0.2581 0.5161

Dat fiind faptul că Staphylococcus aureus a
fost decelat doar în lotul martor, prezența sa în
exudatul faringian nu se poate constitui în
criteriu de diferențiere etiologică: deși trei teste
conferă semnificație statistică (p 0,02, p 0,03 și p
0,05), riscul relativ și OR sunt neinterpretabile.
(Tabel nr. 3.)

Chi Square and Exact Measures of Association
Test Value p-value(1-tail) p-value(2-tail)

Uncorrected chi
square

3.543 0.02990 0.05981

Yates corrected 
chi square

1.624 0.1014 0.2028

Mantel-
Haenszel chi 
square

3.429 0.03204 0.06408

Fisher exact 0.1012(P) 0.2024
Mid-P exact 0.05061(P) 0.1012

Toate cazurile de pneumonie (din lotul de studiu și
lotul martor ) au evoluat în sezonul rece și la copilul cu
vârstă mai mică de 5 ani. Nu s-a constatat nicio diferență
între lotul de studiu și lotul martor în ceea ce privește
frecvența S. pneumoniae în exudatul nazofaringian.

Dat fiind faptul că Moraxella a fost decelată doar în
lotul de studiu, prezența sa în exudatul faringian nu se
poate constitui în criteriu de diferențiere etiologică.

Pentru ca rezultatele sa fie concludente, ar fi fost
necesară o testare multiplex PCR care să poată realiza
detectarea patogenică multiplă, inclusiv infecția mixtă
(viro-bacteriană) și care să poată conferi semnificație
clinică fiecărui agent etiologic detectat.

Simpla testare din exudatul nazofaringian (de
alftel, singura testare de rutină utilizată în practica
curentă) nu poate asocia agentul patogenic detectat, fie
acesta S. Pneumoniae, Moraxella sau Staphylococcus
aureus, de condiția de agent etiologic, factor de
exacerbare sau “simplu spectator”.


