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Meningoencefalită comunitară recurentă la o pacientă vaccinată 
antipneumococic și antimeningococic– prezentare de caz
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Episoadele anterioare de
meningoencefalită au fost diagnosticate pe
baza caracteristicilor LCR-ului, dar într-un
singur caz s-a confirmat bacteriologic
agentul etiologic (Streptococcus
pneumoniae).

Lichidul cefalo-rahidian a prezentat
parametrii caracteristici etiologiei bacteriene,
dar culturile au fost negative; antibioterapia
precedentă debutului clinic al tabloului
neurologic ar putea justifica acest aspect,
explicația e puțin probabilă datorită apariției
meningoencefalitei consecutiv episodului
febril (verosimil cauzat de otomastoidită), a
prezenței bacteriemiei dar și datorită
rezistenței la erittromicină a tulpinii, care face
probabilă și rezistența la azitromicină.

DISCUȚII

Text

Pacienta a dezvoltat o recurență a
meningitei bacteriene pnneumococice
deși a urmat un program corect de
imunizare.

Este mandatar efortul de
identificare a posibilelor condiții
predispozante pentru evitarea
recurențelor de neuroinfecții și a
sechelelor neurologice pe termen
lung.
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Meningoenecefalita
bacteriană recurentă are o
incidență scăzută, fiind asociată
unor condiții predispozante
precum leziuni structurale
craniene cauzate de traume,
proceduri chirurgicale sau
imunodepresii.

Streptococcus pneumoniae
este agentul etiologic cel mai
frecvent incriminat în acest tip
de neuroinfecții.

Pacientă în vârstă de 68 ani, diagnosticată
cu un sindrom antifosfolipidic primar, cu un
istoric neurologic semnificativ de
meningoencefalite bacteriene (5 episoade),
este transportată în serviciul de urgență pentru
comă GCS 13 puncte, febră. Datele
heteroanamnestice indică un sindrom febril de
o săptămână pentru care a urmat tratament
antibiotic cu azitromicină și simptomatic, iar cu
2 ore anterior instalării comei, cefalee intensă și
dezorientare temporo-spațială.

Puncție lombară:
Ø Limpede, ușor 

opalescent
Ø 320 µl hematii
Ø 1424 µl elemente 

celulare
Ø Glicorahie < 1 mg/dl
Ø Proteinorahie 11 209 

mg/L:

Ø Fără creștere bacteriană

Tratament:
Ø Ceftriaxon 

2x2g/zi
Ø Vancomicină 

2x1g/zi

Ø Dexametazonă 
2x8mg/zi

Ø Manitol 
2x125ml/zi

CT cranian nativ:
Ø Fără leziuni ischemice acute în 

prezent.
Ø Diferențiere cortico-subcorticală 

prezentă biemisferial.
Ø Celule mastoidiene stângi cu 

colecții minime și colecții ureche 
medie stângă – otomastoidită 
stângă

Îmbunătățire 
neurologică 
după 72 de ore

Primul episod de 
meningoencefalită la vârsta 
de 14 ani

Aprilie 2021

Hemocultură: 
Streptococcus pneumoniae
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