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RESUM 

Les infeccions de pell i teixits tous, incloent-hi els 

abscessos cutanis, es troben freqüentment en 

pacients que venen a visitar-se en les consultes 

d’atenció primària. El tractament principal en el 

maneig d'un abscés cutani és la incisió i drenatge i 

la majoria dels abscessos localitzats sense signes 

de cel·lulitis associats poden tractar-se sense 

antibiòtics. La majoria dels abscessos es deuen a 

una etiologia estafilocòccica, però altres causes 

com els causats per Staphylococcus aureus 

meticilin-resistent, bacils gramnegatius, Candida i 

micobacteris hauria de sospitar-se quan falla 

tractament inicial.   

 

RESUMEN 

Las infecciones de la piel y tejidos blandos, 

incluyendo los abscesos cutáneos, se encuentran 

comúnmente en los pacientes que se vienen a 

visitar en las consultes de atención primaria. El 

tratamiento principal en el manejo de un absceso 

cutáneo es la incisión y el drenaje y la mayoría de 

los abscesos localizados sin signos de celulitis 

asociada pueden manejarse sin antibióticos. La 

mayoría de los abscesos obedecen a una etiología 

estafilocócica, pero otras causas tales como las 

causadas por Staphylococcus aureus 

meticilinresistente, bacilos gramnegativos, 

Candida y micobacterias deberían ser 

sospechadas cuando el tratamiento inicial falla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Skin and soft-tissue infections, including 

cutaneous abscesses, are commonly encountered 

among patients presenting for treatment in primary 

care offices. Incision and drainage constitute the 

primary therapy for the management of a 

cutaneous abscess, and most localized skin 

abscesses without associated cellulitis can be 

managed without antibiotics. Most abscesses have 

a staphylococcal aetiology, but other causes such 

as those caused by methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, Gram-negative rods, 

Candida and mycobacteria must be suspected 

when the initial management fails.   
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INTRODUCCIÓ 

Els abscessos cutanis són freqüents en la pràctica clínica 

diària. El tractament prínceps és la incisió i el drenatge, 

deixant el tractament antibiòtic per a lesions extenses, signes 

de progressió, presència de comorbiditats o 

immunosupressió1. Els abscessos poden estar produïts per 

un o varis patògens de la flora cutània i/o mucosa. Un 75% 

dels casos són deguts a Staphylococcus aureus. Altres 

organismes aïllats inclouen anaerobis i bacils gramnegatius, 

Pseudomonas i Candida spp
1
. També cal tenir present els 

micobacteris de creixement ràpid, causa poc freqüent 

d’infecció cutània, com a conseqüència d’una inoculació 

directa. 

DESCRIPCIÓ DEL CAS  

Pacient de 47 anys que consultà per l’aparició d’un abscés en 

la zona glútia d’una setmana d’evolució. Era natural de l’Índia 

(últim viatge feia 2 anys). Residia al nostre país des de feia 

més de 10 anys. Es trobava aturat i com a antecedents 

patològics presentava psoriasi amb afectació palmoplantar, 

per la qual havia realitzat diversos tractaments 

immunosupressors com ciclosporina, metrotexat i neotigason 

amb mala resposta durant molt de temps. En el moment de la 

visita el pacient presentava remissió de la psoriasi i només 

realitzava tractament tòpic.  

A l’exploració física el pacient es trobava afebril i amb bon 

estat general, es queixava de dolor en la zona de la lesió i 

perilesional. Presentava una tumoració indurada hiperèmica 

de 2-3 cm, poc fluctuant, amb escassa supuració.  Es drenà a 

la consulta sense obtenir material purulent i se’l tractà amb 

l’associació d’amoxicil·lina i àcid clavulànic.  A la setmana 

següent es palpava un trajecte fistulós cap a la part lateral 

dreta del gluti. Consecutivament es tractà amb cloxacil·lina i 

ciprofloxacina oral sense una bona resposta, pel que es 

derivà a urgències hospitalàries per valorar si cal una 

desbridació més àmplia i també es derivà a dermatologia amb 

caràcter urgent per a valoració. La tumoració es va convertir 

en una úlcera tòrpida d’aspecte forunculoideu, confluent, amb 

marges violacis i sobreelevats, molt dolorosa (Figura 1). El 

dermatòleg  va recollir mostres per a cultiu, realitzà un PPD 

que fou positiu de 9 mm, una Rx tòrax que va ser normal, una 

analítica i una biòpsia del marge per completar estudi.  

Com a diagnòstic diferencial es plantejà el pioderma 

gangrenós, infecció per leishmània i infecció per micobacteris. 

En els controls evolutius persistia una úlcera de 4 cm amb 

marges sobreelevats, dolorosa, amb aparició de dues noves 

lesions satèl·lits nodulars de 14 mm i 8 mm, recordant un 

patró esporotricoïdal. El resultat de la biòpsia informava 

d’inflamació granulomatosa amb necrosi central i presència 

de bacils àcid alcohol resistents. Les serologies de lues i HIV i 

la PCR de Mycobacterium tuberculosis van ser negatives. 

S’orientà com a infecció per micobacteris atípics de 

creixement ràpid amb patró esporotricoïdal.  

 

Figura 1. Lesió amb marges indurats i violacis. Lesió 

satèl·lit (a la dreta de la ferida) com a tumoració 

eritematosa-violàcia. Es tractava d’un nou abscés en 

busca de sortida. Es palpava trajecte fistulós des de 

l’úlcera a la lesió satèl·lit. 

 

 

Es va comentar amb medicina interna i s’inicià tractament 

empíric amb minocilina, claritromicina i ciprofloxacina. Degut 

a la nova manca de resposta es va decidir canviar 

empíricament a amicacina 1 g ev/dia i claritromicina 500 

mg/12 hores. Posteriorment, el resultat del cultiu confirmà un 

micobacteri atípic de creixement ràpid: Mycobacterium 

abcsessus, sense creixement d’altres aerobis ni anaerobis, 

amb antibiograma sensible a amckacina i claritromicina. Als 

45 dies de tractament combinat la úlcera glútia no presentava 

supuraci, ni dolor i la lesió estava més granulomatosa. Es 

continuà amb claritromicina durant 6 mesos més, amb millora 

i resolució de la úlcera.   

 

DISCUSSIÓ 

 

Els abscessos cutanis són col·leccions de pus entre la dermis 

i els teixits més profunds. Són dolorosos, amb eritema 

perilesional, fluctuen i sovint estan coronats per una pústula. 

Poden drenar material purulent de manera espontània
1
. 

S’acompanya a vegades d’adenopatia regional i no es sòl 

veure limfangitis. Pot complicar-se amb bacterièmia i pot 

donar lloc a infeccions a distància com endocarditis i 

osteomielitis
1
. Caldria distingir entre abscessos supuratius i 

no supuratius. En funció d’aquest aspecte, el diagnòstic 

diferencial és fa entre les següents entitats
1
: Entre els 

supuratius tenim infeccions per S. aureus i Streptococcus 

pyogenes. Dins dels no supuratius s’hi troben la blastomicosi, 

esporotricosi, leshismania, turalèmia, miasi, botriomicosi 

(Taula 1).  

El cas que ens ocupa és una infecció per micobacteris de 

creixement ràpid (MCR), que són causa poc freqüent 

d’infecció cutània i teixits tous, normalment com a 
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conseqüència d’una inoculació directa. Es coneixen com a 

micobacteris de ràpid creixement als micobacteris que no són 

tuberculosis ni leprae que creixen en cultius estàndards de 

laboratori en  menys d’una setmana
2
. Hi ha més de 70 

espècies. Que són sapròfits resistents distribuïts àmpliament 

per la natura i capaços de suportar temperatures extremes i 

ambients amb manca de nutrients. S’han aïllat del terra, la 

pols, l’aigua, d’animals terrestres, aquàtics, entorn hospitalari, 

reactius contaminats i productes farmacèutics
3,4,6

. La 

resistència als desinfectants i la seva capacitat per formar 

biofilms és una estratègia de supervivència freqüent que 

dificulta la seva eradicació.  

Sovint causen infeccions cutànies disseminades en 

immunocompetents, que es caracteritza per la presència de 

lesions nodulars múltiples no contigües, generalment en 

extremitats, de vegades acompanyades d’afectació general 

com febre, però rarament afecta als òrgans
3
. En cas d’una 

infecció disseminada cal descartar un estat 

d’immunosupressió (tumor maligne, limfoma, leucèmia, 

transplantament, infecció per HIV, tractament amb 

corticoides, insuficiència renal crònica, malaltia vascular del 

col·lagen o dèficit de regulació de citocines, defecte 

d’immunitat mitjançada per cèl·lules)
3,6

. Els MCR també 

poden produir infeccions pulmonars, osteomielitis, queratitis, 

endoftalmitis, artritis supurativa, linfadenitis, infecció urinària 

crònica, mastoïditis, pleuritis, mastitis, endocarditis. A més 

poden produir infeccions amb afectació de vàlvules 

protètiques cardíaques, infeccions associades a catèter, 

traumatisme, injecció o cirurgia, sobretot quan la cirurgia es 

realitza en condicions no controlades correctament
2,3,5

. 

També s’han relacionat en ocasions amb banys de peus en 

salons de pedicura o infeccions després de tatuatges
1,2

. 

Aquest tipus d’infeccions han anat en augment en les últimes 

tres dècades, es creu degut a un major índex de sospita per 

part dels professionals sanitaris.  

Els MCR inclouen tres espècies rellevants: M. abscessus, 

Mycobacterium fortuitum i Mycobacterium chelonae
4,5

. El més 

patogen dels tres és el M. abscessus per l’afectació pulmonar 

que es produeix en un 80% dels casos, en individus amb 

malaltia pulmonar prèvia com la fibrosi quística o presència 

de bronquièctasis
6
. La infecció pulmonar s’origina per 

aspiració o per via hematògena i no es disposa d’evidència 

de la transmissió persona-persona
4,5

. També acostuma a 

donar infecció disseminada en immunocompetents
2,3,4

. El M. 

fortuitum es manifesta clínicament amb infecció de pròtesis 

quirúrgiques (endocarditis sobre vàlvula protèsica), sèpsia 

relacionada amb catèter, casos aïllats de queratitis, 

limfadenitis cervical. Les infeccions pulmonars i disseminades 

són poc freqüents
3,4,)

. Finalment, el M. chelonae, a diferència, 

s’ha observat en individus immunodeprimits produint 

afectació hematògena disseminada, infecció sobre material 

protètic i queratitis, i és el que mostra una major resistència 

als antibiòtics
(3,5)

. 

Els signes i símptomes més freqüents inclouen nòduls cutanis 

sovint amb coloració púrpura, abscessos recurrents poc 

supuratius. En una sèrie de casos retrospectivament es va 

observar que M. fortuitum donava afectació en lesió única 

(89%) de forma més freqüent;  M. abscessus per contra 

presentava afectació amb múltiples lesions (62%) i  en 

individus immunodeprimits, M. chelonae era la afectació més 

comuna (67%).  

Cal pensar en aquests agents en els abscessos recurrents i 

de vores violàcies
2,5)

 El diagnòstic acostuma a ser tardà, als 

dos anys de l’inici dels símptomes
5
. En el cas del nostre 

pacient es considera una infecció localitzada i en estat 

d’immunocompetència. Es desconeix la possible influència de 

tractament immunosupressor de la psoriasi en l’adquisició de 

la malaltia.  

Els MCR són resistents als agents antituberculosos
3,5

. El test 

de sensibilitat inclou amikacina, doxiciclina, imipenem, les 

fluorquinolones, sulfonamida, cefoxitina i claritromicina
3,5

. Cal 

tenir en compte que M. fortuitum i M. abscessus tenen el gen 

de resistència induïble als macròlids i pot no estar reflectida 

en la concentració mínima inhibitòria; és a dir, pot produir-se 

resistència in vivo però mostrar sensibilitat in vitro, per això no 

es recomana la monoteràpia d’aquest antimicrobià
2,3,5

. No hi 

ha estudis clínics controlats en referència al tractament de les 

infeccions per MCR que comparin diferents tractaments o no 

tractar. El tractament suggerit es basa en sèries de casos 

segons l’antibiograma i l’opinió dels experts
3,5

. L’elecció del 

tractament es faria en funció de l’espècie de micobacteri, la 

clínica i l’estat immunològic del pacient
3
. La claritromicina ha 

estat històricament la més utilitzada per combatre aquestes 

espècies.  

Es recomana el tractament antibiòtic oral amb dos o més 

agents i segons l’antibiograma, entre els que s’inclouen: 

trimetoprim-sulfametoxazole, doxiciclina 100-200 mg/24 h, 

levofloxacina 500 mg/24 h i claritromicina 500 mg/12 h o 

azitromicina 250-500 mg/24 h. En infeccions greus es 

recomana incloure amicacina y cefoxitina
3
. La ciprofloxacina i 

l’imipenen són una alternativa a la cefoxitina en cas de 

resistència d’aquesta. En infeccions cutànies la durada del 

tractament ha de ser de 4 mesos mínim i en infecció òssia o 

infeccions greus de 6 mesos mínim
3,5

. Cal retirar també 

qualsevol tipus de cos estrany present, ja que els 

micobacteris són capaços de produir biopel·lícules, cosa que 

facilita la resistència als antibiòtics
3
.                                                                           

Es coneixen com a micobacteris de ràpid creixement els 

Mycobacterium no tuberculosis ni leprae que creixen en cultiu 

de laboratori en set dies
2
. Sovint causen infeccions cutànies 

disseminades en immunocompetents, però també poden 

produir infeccions pulmonars, osteomielitis, queratitis, 

afectació de vàlvules protètiques cardíaques o en catèters
2,6

. 

Cal pensar en aquests agents en els abscessos recurrents i 

de vores violàcies
2,5

. 
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Taula 1. Diagnòstic diferencial. 

Entitat Localització i 

característiques 

Mecanisme de contagi Germen causant 

Forunculosi vs. 

hidroadenitis 

supurativa 

Afectació dels fol·licles 

pilosos. 

Abscés supuratiu. 

 Staphylococus aureus, Streptococcus 

pyogenes 

Esporotricosi Abscés no supuratiu. Fong present en espines 

de roses i treballadors 

del camp 

Sporothrix schenckii  

Leishmaniasi cutània  Període d’incubació curt, 

úlceres de més de 6 cm en 

dos mesos de diàmetre i 

lesions múltiples.  

Abscés no supuratiu. 

Protozou transmès per 

vectors flebotoms 

Leishmania 

Tularèmia, forma 

ulceroglandular 

Produeixen afectació de 

l’estat general i síndrome 

febril. 

Abscés no supuratiu. 

La infecció humana es 

produeix per contacte 

amb animals infectats o 

vectors invertebrats. 

Francisella tularensis, bacteris 

anaerobis i bacils gramnegatius 

Miiasi S’observen larves de 

mosques, coincidint amb un 

viatge tropical. Creixement 

lent. 

Abscés no supuratiu. 

 Larves de mosques 

Botriomicosi Infecció crònica, supurativa, 

secundaria a una resposta 

inflamatòria granulomatosa a 

bacteris. Amb típiques 

lesions granulomatoses. 

Abscés no supuratiu. 

  

Blastomicosi Infecció granulomatosa 

sistèmica: lesions 

verrucoses de marges 

irregulars. 

Abscés no supuratiu. 

Inhalació de conidis dels 

fongs 

Blastomyces dermatitidis 
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L’elecció del tractament es faria en funció de l’espècie 

micobacteriana, la clínica i l’estat immunològic del pacient
3
. 

No es recomana tractament amb macròlids en monoteràpia. 

El tractament ha de ser agressiu amb dos o més agents i 

segons l’antibiograma, sinó la curació és inusual.  Es 

recomana incloure amicacina y cefoxitina durant un mínim de 

4 mesos o de 6 mesos en infeccions greus o osteomielitis
3
.  

En resum, davant un abscés poc supuratiu, amb marges 

violacis, de evolució tòrpida, lenta, cal doncs tenir en compte 

els micobacteris de creixement ràpid com a causa poc 

freqüent; valorar la possible afectació sistèmica, així com 

l’estat immunològic del pacient. I finalment, recordar la 

combinació de dos antibiòtics, segons l’antibiograma, pel seu 

tractament durant aproximadament 4-6 mesos. 
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