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Des del comencamcnt de la nostra tasca a la Clinica Infantil de la

Seguretat Social de Barcelona pel febrer dc ]'any 1966 fins al final de

l'any 1975, hem tingut l'oportunitat de veure un total de 118 casos d'infec-

cio per Listeria monocvtogernes a la infancia. La major part d'aquests ca-

sos corresponcn a nadons prematurs o nascuts a termc ja que sols hem

comprovat aquest tipus d'infeccio en dos nens grans. Un d'ells es tractava

d'un malalt de leucemia de 6 anys que va prescntar on quadre de sepsia

amb hemocultiu positiu degut a la infeccio d'una valvula de Holter que li

va esser collocada temps em-era per una hidrocefalia. Exclosos aquests

dos casos, ens en queden 116, que son els que hem revisat per determinar

la frequencia i la forma do I'afcctacio neurologica en aquest tipus d'infec-

cio en el nado.
D'aquests 116 casos, 17 corresponcn a diagnostics d'autopsia, ja que

no varcn csscr diaenosticats clinicament o varen arribar morts a l'hospital.

Scixanta-vuit prescntaren el tfpic quadre de la sepsia granulomatosa, 17

corresponcn a meningitis aillades i 14 a formes localitzades o inaparents.

En cl quadre I es presenta cl nombre de casos observats per any i

la forma de prescntacio.

El criteri seguit per al diagnostic de sepsia granulomatosa es va basar

en l'hemocultiu i en el quadre clinic tipic, que is caracteritzat per l'exis-

tcncia d'una aslixia grew en ncixer, un estat general forca afectat i ]a pre-

sencia de dificultat respiratoria, icterfcia, elements cutanis en forma de

papules o petequies i una marcada hipotonia i hiporeflectivitat. L'afectacio

cerebral en aquests casos de sepsia es va basar en el resultat del cultiu del

liquid cefalo-raquidi o en les troballcs a 1'aut6psia. Corn que en alguns

casos no va realitzar-se una puncio lumbar o no es va aconseguir el permis

per a fer l'autopsia, hem hagut d'excloure'n 11 casos. Dels 57 que ens que-

den, 28 (49 °o) tenien afectacio cerebral i 29 (51 °io), no. Aquestes dades es

presenten a] quadre II.
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QtrDRE I. - Casos de listeriosi observats del 1966 al 1975 d'acord anzb

la forma de presentacio i el percentatge de mortalitat.

Any

Sepsia del

Autopsia nado Meningitis

Altres

formes

Total

casos Mortalitat

1966 1 1
1967 6 6 100 00

1968 6 2 2 10
1969 1 2 1 4 75 00

1970 1 11 1 13 62 %

1971 4 3 7 57 06

1972 24 6 7 37 51 Oo

1973 1 15 4 6 26 38 00

1974 1 5 2 8 12 °o

1975 5 1 6 42 0o

17 68 18 15 118

Nen de sis ant's: leuccmia.
** Nen d'un any: sepsia amb hemocultiu positiu. Infeccio valvula Holter.

Qi DRr II. - Sepsia grantdoinatosa.

Sense afectacio cerebral 29 casos (51 %)
Vius 18 (63 0N)
Morts 11 (37 °o)

Anil) afectacio cerebral 28 casos ( 49 9o) l
Vius 6 (22 %) Sequeles I

Morts 22 (78 °o) (16 0o)

I`.s interessant dc fer ressaltar que dels 28 casos amb afectacio cere-

bral, cl 78 °o varcn morir, mentre que nomes morircn el 37 % dcls que no

tcnicn ]a dita afectacio. D'altra banda, dels 6 casos amb afectacio cerebral

que varen sobreviure, un (16 0%o) presenta segdeles neurologiqucs en forma

d'una hiclrocefalia obstructiva que va motivar la col•locacio d'una valvula

de dcrivacio.

Des del punt dc vista clinic, cls simptomes ens son de molt poca ajuda
per a determinar ]a presencia o no d'una afectacio cerebral, puix que
nomcs hem pogut constatar, en els casos quc la tenien, un discret predo-
mini, en comparacio amb cis que no presentaren la dita afectacio, d'hipcr-
tonia (33 0'0 contra 9 N), desviacio de la mirada (22 % contra 3 %) i febre
(14 % contra 9 "6).
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La meningitis aillada se sol presentar mes tard, entre la primera set-
mana de la vida i la tercera, be quc en alguns casos els simptomes poden
comencar en els primers dies despres del naixement. Clinicament es carac-
tcritza pel tipic quadre de la infeccio meningia del nado amb febre, con-
vulsions, refus de ]'aliment i mes aviat hipertonia. El diagnostic es va fer
pci cultiu del liquid cefalo-raquidi. En considerar els 17 casos de menin-
gitis (quadre III), podern veure que el pronostic respecte a la superviven-
cia es millor que en els casos dc sepsia, puix que nomes el 35 46 va morir,
i fins i tot si tenim en consideracio el pcrcentatge global de la mortalitat
per meningitis neonatal, podem vcurc que ]'index dc supervivencia es
molt alt. Tanmateix, les segiieles son importants, per tal com actualment
el 54 N dels casos quc no varen morir porten una valvula de Holler a causa
del desenvolupament d'una hidrocefalia obstructiva.

QUADRE III. - Meningitis.

Nonibre de
Edat diagnostic casos Marts Vius Segiieles

I a 7 dies . . . 8 3 5 2

8 a 14 dies . . . 6 1 5 3
15 a 21 dies ... 3 2 1 1

17 6 (35 00) 11 (65 0o) 6 (54 0/6)

Des del punt de vista anatomo-patologie, 1'afectaci6 cerebral en la lis-

teriosi pot localitzar-se en ics cobertes scroses del cervell o en el mateix

parenquima. Per tant, podem trobar signes de meningitis, coroiditis i

ventriculitis i, d'altra banda, lesions d'encefalitis. A vegades, ]'afectacio

es d'ambdues, i en aquest cas parlem de meningo-encefalitis. Aixo es carac-

tcritzat per la troballa dc granulomcs i lesions inflamatories. Com que els

dits granulomcs no son tipics de listeriosi, ja que tambe es veuen en ics

infeccions per E. Coli, es important de demostrar la presencia, a ]'interior

d'aquests granulomcs, de germens grampositius pieomorlics mitjancant el

tractament de les preparacions per la tincio de Gram o les argcntiques

(Warthin-Starry o Levaditi).
Gracies a 1'ajuda de la doctora M. Teresa Vidal, puc presentar les tro-

balles en 1'aut6psia en els casos quc forcm autoritzats a fer-la.
Hem considerat a part els 17 casos que no varen esser diagnosticats

o varen ingressar morts (quadre I). En el quadre IV presentem els re-
sultats d'aquesta revisio. Tal com podem observar, el 30 06 d'aquests casos
presentaven afectacio cerebral, i ]a dita afectacio corresponia a 1 cas d'en-
cefalitis, 2 de meningo-encefalitis, I de meningitis i 1 de coroiditis.
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QUADRE IV. - Troballes d'autopsia eft els casos no diagnoslicats

o ingressats nrorts.

Total 17

Sense afectacio cerebral 12 (70 °o)

Amb afectacio cerebral 5 (30 °o)

1 encefalitis
2 meningo-enccfalitis

I meningitis

I coroiditis

Respecte als casos de sepsia granulomatosa, podem veurc que, dell
33 casos que varen esser autopsiats, el 49 °o tenien afectacio cerebral, men-
tre que el 51 No no ]a presentaven. Hem d'assenyalar quc dins aquests
iiltims hi ha inclosos 6 casos que clinicament tenien un cultic positiu del
liquid cefalo-raquidi pero que a 1'aut6psia no es va trobar afectacio cere-
bral. Aixo podia esser degut a la precocitat del proces, a 1'accid dcls anti-
biotics o al fet quc no es varen examinar fragments afectats. En el qua-
dre V presentem de forma resumida els aspectes esmentats.

QUADRE V. - Troballes d'autopsia en els casos diagnosticats
de sepsia granulomatosa.

Sense afectacio cerebral 17 (51 °-o) (6 L.C.R. positiu)

Total 33

Amb afectacio cerebral 16 (49 ^

3 meningo-enccfalitis

11 meningitis

I meningitis-coroiditis

1 meningitis-coroiditis-

ventriculitis

En relacid amb els casos amb afectacio cerebral, la dita afectacio
corresponia a 3 casos de meningo-enccfalitis, 11 de meningitis, I de menin-
gitis amb coroiditis i I de meningitis amb coroiditis i ventriculitis.

Conclusions

A consequencia de la present revisid hem arribat a les conclusions
scgiients:

1. L'afectacid neurologica en el curs de ]a listeriosi del nadd es impor-
tant. El 49 °o dels casos de sepsia granulomatosa presenten afectacio ce-
rebral, i aquesta afectacio tc una repercussio notable en la sunervivencia,
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pttix quc la nwrtalitat es dun 78 °o, mcntrc quc si no hi ha la clita afec-

tacio es nomes dun 37 °o. Per tant la determinacio do la presencia o no

d'una afectacio cerebral en un cas de listeriosi ens permet de fer un pro-

nostic do l'evolucio.

2. Des del punt de vista clinic, els simptomes ens son de poca ajuda

per a la determinacio o exclusio d'una afectacio cerebral. Nomes l'obser-

vacio d'una desviacio de ]a mirada, hipcrtonia i febre, a mes a mes dcls

simptomes comuns descrits, ens poden fer sospitar ('afectacio neon-016(ica,

pcro no semprc es aixi.

3. D'acord amb lcs troballes d'autopsia, ('afectacio dc tan cols les

scroses cerebrals es la mes frequent, puix quc el 71 Oo dels casos autopsiats

aixi ho demostraren; en el 24 °o ('afectacio cra scrosa i parenquirnatosa, i

Homes en un 5 °o cra unicament del parenquima.

4. En els casos de meningitis a"filada hem tingut una mortalitat d'un

35 °o, pcro Ics sequeles son molt importants, per tat com el 54 °o dels

casos quc varen sobreviure presentaren una hidroccfalia obstructiva. D'al-

tra Banda no disnoscm d'observacions quc ens puguin permetrc d'exposar

I'estat intellectual d'aquests casos. La nostra impressio, poc valorable pets

pocs casos recollits, es que cl tractament intratecal millora aquests pronos-

tics. No obstant aixo, una conclusio hen clara es que cal intcntar do millo-

rar les normes de tractament d'aqucsts malalts, tot modificant o be cl

tractament antibiotic o be cl dc suport.
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