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Asfixie perinatală asociată cu sepsis neonatal precoce 
cu Listeria monocytogenes – 

prezentare de caz

Rezumat
Listeria monocytogenes  este un bacil gram pozitiv, cu o incidență scăzută a infecțiilor diagnosticate, care 
determină listerioză maternă, fetală și neonatală prin transmitere verticală de la mamă. La adulți, infecția este 
una ușoară, cu simptome gastrointestinale sau asemănătoare gripei, uneori poate fi chiar asimptomatică. Ȋn 
schimb, la nou-născuți determină apariția sepsisului neonatal precoce sau tardiv, endocardită, complicații 
neurologice. Neurolisterioza este cea mai gravă formă de afectare neonatală, cu o rată crescută a mortalității 
perinatale. Vă prezentăm un caz de sepsis neonatal precoce cu Listeria monocytogenes la un nou-născut la 
termen provenit dintr-o sarcină gemelară (monocorială-diamniotică), care asociază hipoxie severă la naștere.
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INtRODuCeRe

Listeria monocytogenes este un bacil gram pozi-
tiv care se transmite prin consumul de alimente 
(lapte, brânză, carne) contaminate, cu o incidență 
scăzută a infecțiilor diagnosticate, dar se preconi-
zează o creștere în ultimii ani, mai ales în cazul fe-
meilor de origine hispanică (1). Ea poate determina 
listerioză maternă, fetală și neonatală prin transmi-
tere verticală de la mamă (transplacentar, naștere 
vaginală, hematogen). Infecțiile grave cu Listeria 
se împart în 3 forme: sepsis, neurolisterioză și 
infecțiile materno-fetale (2).

Infecția în timpul sarcinii determină avort spon-
tan, naștere prematură, moartea fătului in utero sau 
corioamniotită și adesea este subdiagnosticată (3). 
La adulți, infecția este una ușoară, cu simptome 
gastrointestinale sau asemănătoare gripei, uneori 
poate fi chiar asimptomatică. Ȋn schimb, la nou-
născuți determină apariția sepsisului neonatal pre-
coce sau tardiv, endocardită, complicații neurologi-
ce (4,5). 

Diagnosticul neonatal al infecției cu Listeria 
este unul provocator din cauza specificității scăzute 
a hemoculturilor sau a culturilor din lichid cefalo-
rahidian pentru Listeria. Ȋn funcție de stadiul de 
dezvoltare a bacteriei, ele pot apărea sub formă de 
coci și pot fi greu detectabile în colorația Gram, ne-
cesitând realizarea de culturi seriate. Fiind o infecție 
atât de rară, rata testărilor pentru Listeria este una 
foarte mică (6). 

Manifestările clinice raportate în cazurile neo-
natale au fost de sepsis neonatal precoce sau tardiv, 
pneumonie congenitală, detresă respiratorie și fe-
bră. Alte simptome includ semne neurologice, 
erupții cutanate și icter. Neurolisterioza este cea 
mai gravă formă de afectare neonatală, cu o rată 
crescută a mortalității perinatale. Afectarea respira-
torie la naștere determină apariția asfixiei perinata-
le și a encefalopatiei hipoxic-ischemice de gradul II 
sau III (7). 

Ȋn 2017, s-a realizat studiul MONALISA, în 
care sunt prezentați factorii de risc și prognosticul 
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infecțiilor cu Listeria monocytogenes. Ȋn studiile 
efectuate în ultimii ani, prognosticul listeriozei ne-
onatale nu s-a îmbunătățit, dar, cu cât suspiciunea 
diagnosticului este mai mare, cu atât investigațiile 
paraclinice trebuie efectuate cât mai rapid, precum 
și adaptarea corectă a tratamentului pentru reduce-
rea bacteriemiei (8).

PRezeNtaRe De Caz

Vă prezentăm cazul unui nou-născut transferat 
în clinica noastră la 5 ore de viață pentru tratament 
cu hipotermie controlată. Provenit din sarcină ge-
melară monocorială-diamniotică, parțial investiga-
tă, infecție de tract urinar în trimestrul III de sarcină 
cu Listeria monocytogenes. Mama, de 38 de ani, 
trigestă, primipară fără antecedente personale pato-
logice semnificative, IMC normal, nefumătoare, 
fără expunere la mediu toxic, tensiune arterială nor-
mală, glicemii normale. Sarcina nu a fost urmărită 
în clinica noastră, dar investigațiile paraclinice 
efectuate au arătat TORCH negativ, analizele uzua-
le în limite normale și o urocultură pozitivă in tri-
mestrul trei de sarcină cu Listeria. Ecografiile de 
morfologie fetală au fost în limite normale pentru 
vârsta de gestație.

Sarcina a fost cu evoluție normală, fără 
complicații. Travaliul s-a declanșat spontan la 37 
de săptămâni de gestație, cu ruperea membranelor 
și contracții uterine dureroase. S-a prezentat într-o 
maternitate de grad doi, unde s-a decis terminarea 
sarcinii prin operație cezariană și s-au extras doi 
feți vii: geamăna I, de sex feminin, 2.300 g (percen-
tila 10-25%), SA 2/4/6/7, geamăna II, tot de sex fe-
minin, 2.200 g (percentila 10-25%), SA 9/9. 

Lichidul amniotic a fost verde, iar examenul 
morfopatologic al placentei nu a fost disponibil, lo-
hiocultura recoltată la câteva zile după naștere a 
fost pozitivă pentru Listeria monocytogenes. Mama 
a urmat antibioterapie, cu evoluție favorabilă.

La naștere, nou-născutul I a necesitat manevre 
complexe de reanimare (ventilat cu presiune inter-
mitent pozitivă pe balon și sondă endotraheală, 
adrenalină iv). A necesitat echilibrare volemică și 
metabolică, terapie cu vasopresoare cu Dopamină 
iv, antibioterapie cu Cefuroxim și Gentamicină. Ȋn 
primele ore de viață, a prezentat convulsii tonico-
clonice generalizate, pentru care i s-au administrat 
Fenobarbital doză de încărcare i.m. și Midazolam 

în perfuzie continuă. Ȋn schimb, nou-născutul II nu 
a necesitat manevre de resuscitare și a prezentat o 
adaptare favorabilă.

Au fost transferați în Spitalul „Filantropia“ pen-
tru inițierea tratamentului cu hipotermie controlată 
la geamăna I. Au fost internați în secția de terapie 
intensivă neonatală. Geamăna I a prezentat stare 
generală gravă, temperatură intrarectală 36,2 grade 
Celsius, acrocianoză, intubată și ventilată mecanic, 
murmur vezicular prezent bilateral fără raluri, cord 
ritmic fără sufluri, AV= 160 bpm, TAm = 50 mmHg, 
hipotonă, hiporeactivă (sedată), fără convulsii la 
momentul transferului. S-a inițiat imediat hipoter-
mia controlată cu temperatură intrarectală 33,5 gra-
de Celsius, ventilată mecanic în sistem de înaltă 
frecvență oscilatorie și volum garantat, ulterior 
ventilație convențională și ventilație mecanică non-
invazivă pentru 11 zile. Pacienta a necesitat trans-
fuzie de plasmă izogrup, izoRh, antibioterapie iv cu 
Meronem și Vancomicină și sedative. Pentru con-
vulsii. s-a administrat perfuzie continuă cu Mida-
zolam, ulterior fenobarbital p.o.

Investigațiile paraclinice au îndeplinit criteriile 
pentru hipotermie controlată (pH 6,89, pCO2 75 
mmHG, BE -19), au asociat leucocitoză cu neutro-
filie și probe inflamatorii intens pozitive, fără ane-
mie, fără trombocitopenie, probe de coagulare în 
limite normale. Culturile periferice recoltate la 
naștere nu au izolat germeni patogeni, în schimb 
hemocultura a fost pozitivă pentru Listeria mono-
cytogenes. Examenul neurologic la internare a în-
cadrat encefalopatia hipoxic ischemică în stadiul 
Sarnat II, ecografia transfontanelară a fost de as-
pect normal. S-a realizat înregistrarea aEEG pe par-
cursul hipotermiei controlate și în primele ore a 
fost cu microvoltaj, fără a identifica evenimente 
convulsive, ulterior normalizat.

După 72 de ore de hipotermie controlată, s-a în-
ceput reîncălzirea cu 0,5 grade Celsius la 2 ore fără 
a asocia complicații, stabil hemodinamic, fără con-
vulsii. Evoluția nou-născutului a fost favorabilă, cu 
ameliorarea sindromului funcțional respirator ( a 
permis detubarea la 8 zile de viață, dar s-a menținut 
oxigenodependent 11 zile), s-a menținut hipotonia 
axială, fără a repeta evenimente convulsive.

Geamăna II a prezentat încă de la internarea în 
secția de terapie intensivă neonatală stare generală 
satisfăcătoare, tegumente rozate cu acrocianoză, 
echilibrat cardio-respirator, AV 140-50 bpm, cord 
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ritmic fără sufluri, TAm 52 mm Hg, murmur vezi-
cular prezent bilateral fără raluri, SpO2 > 96% în 
aer atmosferic, abdomen suplu, ficat, splină în limi-
te normale, tonus și reactivitate bune. Investigațiile 
paraclinice au arătat leucocitoză cu neutrofilie, fără 
anemie, fără trombocitopenie și hemocultura pozi-
tivă pentru Listeria monocytogenes. Ecografia 
transfontanelară de aspect normal și examen neuro-
logic fără modificări patologice. S-a inițiat antibio-
terapie cu Meronem și Vancomicină. Evoluția a 
fost favorabilă cu stare generală bună, echilibrat 
cardio-respirator, toleranță digestivă bună, curbă 
ponderală ascendentă, tonus și reactivitate în limite 
normale.

FIGURA 1. Înregistrare aEEG – aspect de microvoltaj fără 
elemente convulsive

La 13 zile de viață, au fost transferați în compar-
timentul prematuri, unde evoluția a fost favorabilă 
pentru ambii gemeni. S-au externat la 19 zile de 
viață, cu stare generală bună, doar geamăna I își 
menține hipotonia axială, fără elemente convul- 
sive. 

DISCUŢII

Infecția cu Listeria este una rară și cel mai frec-
vent nediagnosticată, atât la mamă, cât și la nou-
născuți (9). Ȋn 30% dintre cazuri, infecția este 
asimptomatică (10). Ȋn acest caz, deși mama a fost 
asimptomatică, Listeria a fost izolată în urocultura 
realizată de rutină din trimestrul trei de sarcină și a 
urmat cură completă de antibioterapie conform an-
tibiogramei. Ȋn ciuda tratamentului antibiotic reali-
zat, infecția a fost transmisă către feți, cu afectarea 

preponderent a geamănului I. Lohiocultura mamei 
fiind pozitivă pentru Listeria, nu s-a mai realizat 
hemocultură, deoarece avea o sensibilitate scăzută 
(11).

Sarcina fiind monocorială-diamniotică, a asoci-
at infecție materno-fetală a ambilor feți. Ȋn cazul de 
față, deși Listeria a fost izolată în ambele hemocul-
turi ale gemenilor, doar unul dintre ei a dezoltat hi-
poxie severă la naștere, celălalt fiind fără manifes-
tări clinice (12). Ȋn lipsa tratamentului antibiotic 
corespunzător, nu putem afirma dacă și geamănul 
II ar fi dezvoltat o formă clinică a infecție cu Liste-
ria. 

Listerioza neonatală care asociază complicații 
neurologice prezintă o rată mare a mortalității peri-
natale (5). Ȋn cazul prezentat, tratamentul cu hipo-
termie controlată realizat în primele 6 ore de viață 
și asocierea antibioterapiei au determinat o evoluție 
favorabilă a nou-născuților, fără sechele neuro- 
logice.

Tratamentul encefalopatiei hipoxic-ischemice 
cu hipotermie controlată a întregului corp inițiat în 
primele 6 ore de la naștere și continuat timp de 72 
de ore, până la reîncălzirea completă, scade rata 
mortalității și a sechelelor neurologice la nou-
născuții la termen (13). Geamănul I a îndeplint cri-
teriile realizării hipotermiei controlate și, astfel, 
evoluția neurologică ulterioară a fost una favora-
bilă, fără sechele. 

Ȋn ultimii ani, studiile s-au concentrat pe identi-
ficarea cât mai precoce a infecției cu Listeria și tes-
tarea tuturor femeilor din zonele endemice, chiar 
asimptomatice, pentru a preveni transmiterea la făt 
(14). Au realizat protocoale pentru identificarea 
semnelor de alarmă ce ar putea fi prezente în 
infecția cu Listeria.

Managementul neadecvat, lipsa diagnosticării la 
timp și tratamentul necorespunzător în timpul sar-
cinii determină apariția complicațiilor neonatale. 
La femeile însărcinate, complicațiile sunt minime, 
cu remiterea simptomatologiei după administrarea 
tratamentului antibiotic. Ȋn schimb, la nou-născuți, 
complicațiile sunt grave, cu asocierea unui rate 
crescute a mortalității perinatale (15).

CONCLuzII

Ȋn urma prezentării acestui caz, putem afirma 
că, deși sarcina a fost una gemelară monocorială-
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diamniotică, afectarea a fost doar pe unul dintre 
feți, respectiv geamăna I. Promptitudinea diagnos-
ticului și a tratamentului a făcut ca geamăna I să nu 

prezinte complicații neurologice grave cu sechele 
ulterioare.
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