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REZUMAT
Meningita bacteriană este o afecţiune severă, însoţită de un grad mare de mortalitate sau sechele neurolo-

gice definitive. În condiţiile medicinei moderne, apariţia acestei afecţiuni ar trebui să fie un eveniment per-
fect controlabil din punct de vedere medical. 

Obiective. Mecanismul patogenic prin care apare boala se dovedeşte a fi greu de demonstrat, ceea ce ridi-
că semne de întrebare cu privire la demersul diagnostic sau terapeutic. 

Material, metodă. Prezentăm un caz cu evoluţie nefavorabilă, particularităţile sale clinice şi discuţiile 
care pot influenţa activitatea specialistului ORL în abordarea acestei patologii pe viitor. 

Concluzie. În cazul pacienţilor pediatrici, simptomatologia este modestă şi înşelătoare în stabilirea dia-
gosticului de meningită bacteriană. Tratamentul, chiar bine condus, nu poate asigura vindecarea tuturor 
cazurilor diagnosticate.
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ABSTRACT
Bacterial meningitis is a severe disease, accompanied by high risk of death or long term neurological 

morbidity. With modern day medicine, patients expect complete control of the disease. 
Objective. Disease pathogeny is hardly obvious in each bacterial meningitis case. That contributes to 

multiple dilemas about diagnostic and therapeutic approach. 
Material, method. Case presentation with an unfavorable outcome, clinical evolution and associated 

implications for the ENT specialist in future case management. 
Conclusion. In pediatric patients, symptoms can be discrete and misleading when bacterial meningitis is 

present. Good therapeutic approach can not cure all patient with bacterial meningitis.
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INTRODUCERE

Meningita acută bacteriană este o afecţiune 
gravă care poate duce la decesul pacientului sau 

poate determina leziuni sechelare ireversibile 
(ex: retard psihic, hipoacuzie neurosenzorială). 
Focarele infecţioase care au fost incriminate 
de-a lungul timpului în persistenţa pneumoco-
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cului în organism sunt: vegetaţiile adenoide, in-
fecţiile respiratorii acute, otitele și sinuzitele 
acute. 

Mecanismul prin care agentul microbian 
ajunge la nivelul învelișurilor meningeale este 
discutabil, dar majoritatea autorilor conchid 
asupra căii hematogene de infectare. 

Tratamentul meningitei bacteriene presupu-
ne intervenţia antibiotică precoce, agresivă, ori-
ce întârziere constituind un risc suplimentar de 
deces sau de sechele neurologice definitive 
pentru pacient. În context pediatric, presiunea 
mediului parental pare justificată în condiţiile în 
care stabilirea diagnosticului trebuie să fie rapi-
dă. De asemenea, trebuie luate în considerare 
aspecte preventive ale afecţiunii, cu implicaţii 
mai mult sau mai puţin evidente și pentru speci-
alitatea ORL. 

Prezentăm un caz clinic cu evoluţie nefavora-
bilă și posibilele dileme rezultate din diagnosti-
carea și tratamentul instituit.

PREZENTARE DE CAZ

Un pacient de sex masculin, în vârstă de 2 ani 
și 6 luni, este consultat în serviciul de gardă al 
specialităţii ORL pentru febră și episod de vărsă-
tură. Mai fusese examinat cu 2 zile înainte, când 
se stabilise diagnosticul de otită medie acută 
congestivă și i se prescrisese antibiotic (Aug-
mentin), analgetic (ibuprofen) și decongestio-
nant nazal. Examenul clinic al pacientului arăta 
o stare generală bună, cu stare de conștienţă 
prezentă, afebril. În plus, s-au constatat secreţii 
nazale mucopurulente și timpane congestive, 
dar fără bombare. 

Explorările paraclinice au demonstrat o leu-
cocitoză moderată, cu neutrofilie. 

În absenţa unei bombări a membranelor tim-
panice, s-a decis continuarea tratamentului me-
dical cu antibiotic, analgetic și decongestionant 
nazal, în ambulator.

După aproximativ 12 ore, pacientul s-a pre-
zentat din nou în serviciul de urgenţă, pentru 
stare generală alterată, agitaţie, redoare de cea-
fă, poziţie în cocoș de pușcă, motiv pentru care 
a fost internat în serviciul de terapie intensivă. 
Reevaluarea otologică a cazului a arătat doar 
congestie timpanică pe o parte și o fină lamă de 
lichid transparent de partea opusă. 

La aproximativ 2 ore după internare, pacien-
tul a dezvoltat o stare comatoasă, cu midriază 
dezvoltată rapid, în ciuda tratamentului antibio-
tic și antiinflamator parenteral. 

Explorările computer-tomografice au de-
monstrat lipsa unei reacţii lichidiene oto-masto-
idiene, dar cu edem și secreţii la nivelul celulelor 
etmoidale posterioare și al sinusurilor sfenoide, 
bilateral. 

Diagnosticul de meningită bateriană a fost 
stabilit pe baze clinice, dar și prin puncţie lom-
bară, cu decelarea Streptococcus pneumoniae la 
examenul LCR. Examenul LCR s-a caracterizat 
prin 65 elemente/mmc și o proteinorahie de 
550 mg/dl. Antibiograma efectuată a caracteri-
zat un pneumococ rezistent la cefalosporine și 
macrolide, sensibil la chinolone și vancomicină. 

O nouă evaluare imagistică a arătat apariţia 
rapidă de leziuni și la nivelul masei cerebrale (hi-
drocefalie moderată și hipodensităţi cortico-
subcorticale extinse). 

În ciuda tratamentului adecvat unei meningi-
te bacteriene, evoluţia pacientului a fost nefa-
vorabilă, cu decesul acestuia prin stop cardio-
respirator, după aproximativ 4 săptămâni de la 
debutul bolii. 

DISCUŢII

Meningita bacteriană este produsă de micro-
organisme care se pot găsi în mod normal în ca-
vităţile tapetate de mucoasă de tip respirator: 
fosele nazale, sinusuri, rinofaringe, urechea me-
die, trahee, bronhii (1,2). Indivizii sănătoși pot 
purta acești germeni în tractul respirator, fără să 
facă meningită! (3). 

Simptomatologia meningitei trebuie suspec-
tată (recunoscută) clinic: la copilul mic prin re-
doare de ceafă, asociată cu alterarea conștienţei 
și vărsături. Cel mai frecvent, în istoricul pacien-
tului starea e precedată de semne de infecţie de 
tract respirator, iar administrarea de antibiotice 
ar putea modifica semnificativ aspectul clinic, 
îngreunând procesul de diagnosticare (4). Nu 
toţi autorii sunt de acord cu acest aspect (5). De 
altfel, niciun simptom nu are valoare diagnosti-
că pentru meningită, luat separat (6). Combina-
ţiile de simptome/semne utile pot fi variate. 
Vârsta și sexul pacientului pot influenţa aspectul 
clinic la prezentare (7). 

Nici explorările paraclinice nu sunt întot-
deauna concludente sau utile pentru monitori-
zare. Hemoleucograma cazului prezentat, efec-
tuată la ora 11 în ziua internării, arăta o 
hiperleucocitoză (19.900/mmc, cu neutrofilie). 
Repetată după alte 2 ore, arăta valori normale 
(9.800/ mmc) ale leucocitelor (diluţie posttera-
peutică, lipsă răspuns imunitar?).
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Evoluţia galopantă, în decurs de ore, este de-
scrisă în literatura de specialitate (8). De aceea, 
tratamentul meningitei trebuie iniţiat precoce, 
pentru eficacitate. S-a încercat elaborarea de 
criterii și protocoale de management în cazul 
meningitelor bacteriene, dar, în ciuda multiple-
lor studii publicate, încă nu există o regulă în 
ceea ce privește selecţia cazurilor ce necesită 
internare și tratament precoce cu antibiotic pa-
renteral (9,10). 

Otita nu reprezintă în mod obligatoriu un 
factor de risc pentru meningită, decât dacă paci-
entul prezintă o malformaţie de os temporal (cu 
dehiscenţe ale osului de la baza craniului) sau 
de ureche internă. Altfel, spaţiile lichidiene in-
tracerebrale sunt separate complet de cele din 
urechea medie (11)! Majoritatea autorilor sunt 
de părere că infecţia meningelui se produce pe 
cale hematogenă (prin sângele care vasculari-
zează meningele) (12,13). 

De altfel, rata complicaţiilor intracraniene 
după otita acută este foarte redusă: 0,36%, iar 
cea a meningitei și mai mică: 0,17% (14).

Incidenţa meningitei în general la copilul în-
tre 2 și 10 ani este de 0,56 la 100.000 indivizi (5). 
Otita acută, în schimb, reprezintă una dintre 
cele mai frecvente afecţiuni ORL pediatrice: 
83% dintre copiii sub 3 ani au avut cel puţin un 
episod de otită acută! (15) Discrepanţa majoră 
între incidenţele celor 2 afecţiuni atestă lipsa 
unei legături directe. Meningita apare mai de-
grabă conjunctural, statistic, în legătură cu fac-
tori mai puţin evidenţi. 

Conform indicaţiilor Societăţii Americane de 
Pediatrie, otita medie acută este diagnosticată 
doar în cazurile de bombare moderată sau seve-
ră a membranei timpanice. Lipsa lichidului din 
urechea medie este echivalentă cu lipsa dia-
gnosticului de otită acută! (16)

Tratamentul otitei acute este eminamente 
medical. Societatea Americană de Pediatrie re-
comandă administrarea de analgetice și antibio-
tic, la copilul peste 6 luni. De asemenea, reco-
mandă și posibilitatea NEadministrării de anti-
biotic, dacă simptomatologia este moderată și 
cu menţiunea posibilităţii monitorizării copilu-
lui. Timpanostomia este recomandată doar în 
caz de otite acute recurente (16). Vaccinarea an-
tipneumococică vine ca o recomandare puterni-
că în același context de protocol.

Variantele chirurgicale care pot fi folosite în 
otita acută sunt: timpanocenteza, miringotomia 
și miringotomia cu inserţie de aerator transtim-
panal. Indicaţiile acestor manevre sunt (17):

–  Pacienţi imunocompromiși sau cu terapie 
imunosupresivă (cortizonice);

–  Nou-născuţi;
–  Pacienţi cu eșec al terapiei medicamen-

toase sau cu semne locale sau sistemice 
de infecţie purulentă persistentă / tre-
nantă.

Niciuna dintre aceste condiţii nu era întruni-
tă în cazul pacientului prezentat, consultat în 
ambulator. 

În plus, s-a demonstrat lipsa unui beneficiu al 
timpanotomiei la copiii peste 2 ani cu otită acu-
tă, fie dacă această manevră e folosită izolat, fie 
în asociere cu antibiotic (18).

În cazul prezentat, pacientul nu a prezentat 
semne de meningită la consultaţiile precedente 
internării, a primit tratament antibiotic cores-
punzător, iar severitatea otitei nu a justificat in-
ternarea. În plus, la cele 2 examene CT efectua-
te în ziua internării și imediat următoare nu s-a 
evidenţiat lichid la nivelul cavităţilor otomastoi-
diene, conform evaluării medicului imagist. 
Acest lucru semnifică un tratament corect insti-
tuit înaintea internării și lipsa necesităţii unei 
intervenţii otologice. 

Severitatea meningitei bacteriene mai poate 
fi explicată prin emergenţa de tulpini bacteriene 
rezistente descrisă în literatura de specialitate. 
A fost descrisă o tulpină de Streptococcus pneu-
moniae (19A) rezistentă la toate antibioticele 
aprobate în practica pediatrică. Autorii comuni-
cării raportează că au tratat iniţial aceste infecţii 
rezistente prin aerator transtimpanal, iar în ulti-
mii ani prin levofloxacină, fără a mai apela la in-
tervenţie chirurgicală (19). 

În concluzie, consider că abordarea pacien-
tului cu meningită bacteriană trebuie să se ba-
zeze pe elementul de suspiciune clinică. Nu exis-
tă protocoale de predicţie absolută, ci doar o 
asociere de semne clinice care trebuie să tre-
zească suspiciunea clinicianului. Evoluţia galo-
pantă a unei afectări severe meningeale nu are 
cauze neapărat în sfera ORL, dat fiind portajul 
constant de germeni în filiera respiratorie pedi-
atrică. Ineficacitatea tratamentului poate fi ex-
plicată prin evoluţia în ultimii ani a apariţiei re-
zistenţei bacteriene (sub presiunea prescrierii 
excesive de antibiotice, local sau general) și prin 
lipsa vaccinării specifice a pacienţilor. Stabilirea 
necesităţilor specifice chirurgicale sau de moni-
torizare spitalicească a pacienţilor rămâne un 
deziderat pentru care nu există încă suficiente 
resurse știinţifice sau logistice. 
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