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Listeria welshimeri – patogenă sau nepatogenă pentru om?

INTRODUCERE

Text

REZULTATE

Text  

Listeria welshimeri este descrisă în literatură ca fiind
nepatogenă, însă are o structură similară cu Listeria
monocytogenes, cea care produce listerioza la om

Datele citate din literatură arată ca listerioza neonatală
poate da complicații neurologice pe termen lung precum
hidrocefalia.

Sindromul de detresă respiratorie precoce a ridicat
suspiciunea de sepsis neonatal.

Ar fi fost util examenul histopatologic al placentei, însă nu
se efectuează de rutină.
Terapia antibiotică de elecție pentru listerioza neonatală
include Ampicilina și un aminoglicozid.

DISCUȚII

Text

Argumente care susțin diagnosticul de sepsis cu Listeria
welshimeri:
- semne clinice sugestive de sepsis
- valori crescute ale markerilor inflamatori
- hemocultura pozitivă cu aspect de Listeria
- evoluția favorabilă sub tratament antibiotic

(aminoglicozidul a existat în schema terapeutică de la
naștere)

Contraargumente:
- posibilitatea contaminării hemoculturii
- lipsa examenului histopatologic al placentei

Cazul prezentat a fost interpretat ca fiind sepsis neonatal
precoce, însă nu putem spune cu certitudine că agentul
incriminat a fost Listeria welshimeri.
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Genul Listeria include șaptesprezece
specii de bacterii gram pozitive, înrudite cu Clostridium,
Bacillus, Enterococcus, Streptococcus și Staphylococcus
- bacterii anaerobe facultative, nesporulate
- fără capsulă, mobile la temperaturi între 10 și

25°C
- ubicuitare, fiind prezente în sol, apă, în fecalele

umane și animale, dar și pe o varietate de
produse alimentare, având capacitatea de a
supraviețui unor tehnologii de procesare a
alimentelor

- rezistente la concentrații mari de sare și la pH
scăzut. capabile de multiplicare la temperaturi
foarte scăzute

- răspândite în mediul rural, contaminând astfel
materia primă folosită în industria alimentară,
ceea ce le face sa fie o adevărată amenințare la
adresa siguranței alimentare.

q La om, Listeria monocytogenes este cel mai
adesea incriminată în listerioza cauzată de
alimente contaminate. Cu toate acestea, în
literatură au fost descrise cazuri izolate de boală
cauzată de L. ivanovii sau L. seeligeri, iar L.
welshimeri a fost izolată în mostre de fecale
umane.

q Categoriile la risc în cazul listeriozei sunt
gravidele și nou-născuții, vârstnicii și persoanele
imunocompromise. La nou-născut, Listeria
reprezintă unul din agenții etiologici ai meningitei
neonatale, alături de streptococul de grup B și
enterococi.

Listerioza neonatală este o infecție cu potențial
sever, simptomele putând să apară la ore sau zile de la
naștere. Infecția la gravidă poate fi asimptomatică sau
cu simptome asemănătoare gripei (oboseală, cefalee,
mialgii, febră) și se poate manifesta sub formă de
corioamnionită, putând duce la avort, moarte
intrauterină sau naștere prematură. Nou-născuții pot fi
infectați transplacentar sau în timpul nașterii.
Infecțiile neonatale pot avea debut precoce sau tardiv

și pot determina sechele neurologice precum
hidrocefalia sau retard psihomotor

Nou-născutul prematur, vârstă de gestație 30
săptămâni și GN-1380g , mama GII, PII, se naște pe
cale vaginală, în prezentație craniană cu scor Apgar
5/1 min, 7/5 min și 8/15 min, lichid amniotic verzui.

- provine din sarcină dispensarizată, cu evoluție
fiziologică, în luna a IV-a gravida prezentând un
episod de viroză respiratorie

Nou-născutul a necesitat la naștere reanimare
neonatală –ventilație cu presiune pozitivă pe
mască, cu resuscitator cu piesă în T și suport
respirator neinvaziv , ulterior ventilat mecanic timp
de 21 zile.

A fost internat în compartimentul de terapie
intensivă neonatală pentru monitorizare și
tratament. S-a montat cateter venos ombilical,
investigațiile efectuate au relevat valori crescute ale
markerilor inflamatori (Tabel 1) iar hemocultură a
evidențiat prezența unor bacterii bacterii gram
pozitive din genul Listeria, respectiv Listeria
welshimeri.

Coroborând datele clinice și paraclinice, s-a ridicat
suspiciunea de sepsis neonatal precoce, confirmată
ulterior de rezultatul hemoculturii.

S-a inițiat antibioprofilaxie cu Penicilina G și
Amikacin iv la care s-a asociat Ciprofloxacin din ziua
2, datorită valorilor crescute ale PCR. Ampicilina a
înlocuit Penicilina în ziua 4, după rezultatul
antibiogramei.

Tabel 1 – Investigații paraclinice în dinamică

Evoluția sub tratamentul antibiotic a fost
favorabilă, cu scăderea markerilor inflamatori.

Ecografia transfontanelară evidențiază:
Z0 - hemoragie matriceală bilaterală, ventriculi
laterali cu discretă hiperecogenitate
Z6 - hemoragie intraventriculară grad II/III,
bilateral
Z16 - ventriculomegalie bilateral, hemoragie
cerebrală grad III

Hemocultura – prelevată înainte de inițierea
antibioterapiei: aspect cultural de Listeria (posibil
Listeria welshimeri), bacili Gram-pozitivi, în
palisade, catalază+.

Antibioterapia inițială (Penicilina G + Amikacin 4
zile, Ciprofloxacin 3 zile), ajustată după sosirea
rezultatului hemoculturii și antibiogramei la
Ampicilină și Amikacin 10 zile, durată totală 14 zile.

În evoluție prematurul a dezvoltat hidrocefalie
necesitând intervenție chirurgicală – drenaj extern,
în așteptarea drenajului ventriculo-peritoneal.


