
 

 

 

 
Resumo

O abscesso hepático piogênico causado por Klebsiella pneumoniae representa uma entidade descrita com frequência nos países

asiáticos e, em menor escala, também nos Estados Unidos e na Europa. No âmbito mundial sua mortalidade alcança um 13%. Os

pacientes podem apresentar um compromisso severo, o qual cursa com febre, sudoração e aumento de reagentes de fase aguda,

especialmente em indivíduos com fatores de risco como a diabetes mellitus e o alcoolismo, além das características inerentes da

bactéria responsável da infecção. Objetivo: a continuação apresentamse três casos de pacientes com abscesso hepático

piogênico causado por Klebsiella pneumoniae em dois hospitais de Bogotá; Materiais e métodos: realizou-se caracterização

molecular dos isolados de Klebsiella mediante a técnica de Multilocus Secquence Typing (MLST), análises fenotípicas e de

hipermucoviscosidade. Resultado: encontrou-se que o micro-organismo isolado nos casos I e II corresponde à mesma cepa de K.

pneumoniae, que tem 100% de identidade de sequencia dos 5 genes em estudo enquanto a cepa no caso III foi genotipicamente

diferente. Conclusão: é importante levar a cabo estudos multidisciplinares que incluam todos os casos de abscessos hepáticos

piogênicos reportados na Colômbia com o objeto de determinar a frequência dos micro organismos causadores desta patologia

em nosso país, assim como um estudo de genotipificação de diferentes cepas de K. pneumoniae para confirmar as relações

clonais e de patogenicidade.
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