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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
 
ADEM   akutní disseminovaná encefalomyelitida 

AIDS acquired immunodeficiency syndrom (syndrom získané 

imunodeficience) 

AMIS   Advanced Medical Information Systems 

B.   Borrelia (bez určení) 

B.b.   Borrelia burgdorferi 

CEMA   chronická enterovirová meningoencefalitida 

CMV   cytomegalovirus 

CNS   centrální nervový systém 

CRP   C reaktivní protein 

CT   computerová tomografie 

DIC   disseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

EBV   virus Epsteina-Barrové  

E. coli   Escherichia coli 

EEG   elektroencefalografie 

ELISA   enzyme-linked immunosorbent assay 

FW   sedimentace erytrocytů (Fahraeus-Westergren) 

GBS   streptokoky skupiny B   

Hib   Haemophilus influenzae 

HIV   human immunodeficiency virus (virus lidské imunodeficience) 

HLA   lidské leukocytární antigeny 

HSV   herpes simplex virus 

Ig   imunoglobuliny  

IgA   imunoglobulin třídy A 

IgG   imunoglobulin třídy G 

IgM   imunoglobulin třídy M 

IMO   invazivní meningokokové onemocnění 

IU   international unit (mezinárodní jednotka) 

IL   interleukin 
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JIP   jednotka intenzivní péče 

KIN   Klinika infekčních nemocí 

KO   krevní obraz 

KME   klíšťová meningoencefalitida 

MLST    multilokusová sekvenační typizace 

MODS   multiple organ dysfunction syndrome (syndrom orgánové 

dysfunkce) 

MR   magnetická rezonance 

MRSA   meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

N.m.   Neisseria meningitidis, neurčená 

N.m.B   Neisseria meningitidis, séroskupina B 

N.m.C   Neisseria meningitidis, séroskupina C 

NSAID  nesteroidní antirevmatika 

OMP    outer membrane proteins (proteiny zevní membrány) 

ORL   otorinolaryngologie 

PAF   plateled activated factor (destičky aktivující faktor) 

PCR   polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) 

PNC   penicilin 

RLP   rychlá lékařská pomoc 

RNA   ribonukleová kyselina 

RDS   respiratory distress syndrome (syndrom dechové tísně)  

SAM   syndrom aseptické meningitidy 

SIADH  syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu 

SIL   Společnost infekčního lékařství 

spp.   species 

Str.pn.   Streptococcus pneumoniae 

TNF   tumor necrosis factor (tumor nekrotizující faktor) 

TSS   toxic shock syndrome (syndrom toxického šoku) 

UPV   umělá plicní ventilace 

UZ   ultrazvukové vyšetření  

VNT   virus neutralizační test 

VZV   varicella-zoster virus 

WB   imunoblotová analýza (western blotting) 
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1. ÚVOD 

 

 

Na počátku 21. století je zřejmé, že 

mnohé „klasické“ infekční nemoci byly téměř 

vymýceny nebo jsou na ústupu a jiná infekční 

onemocnění se dostávají do popředí. Infekční 

záněty centrálního nervového systému (CNS) 

ale patřily a bohužel nadále patří 

k onemocněním, které významným způsobem 

zvyšují mortalitu a morbiditu v dětské populaci ve vyspělých zemích i v zemích třetího 

světa. Lékař vyšetřující dítě s možnou neuroinfekcí má nesmírně obtížnou úlohu, neboť 

mnohdy, alespoň zpočátku, není v některých případech jednoduché původ obtíží 

objasnit, zejména s ohledem na nutnost včasné léčby a případné izolace. Nepochybně 

velmi důležité je i hledisko epidemiologické s ohledem na možné další šíření nákazy. 

V neposlední řadě na co nejpřesnějším úsudku závisí správné rozhodnutí o způsobu 

léčby a včasnosti jejího zahájení. Nesprávně indikovaná nebo opožděně zahájená 

antimikrobiální léčba v některých případech poškozuje daného pacienta, neboť zhoršuje 

vyhlídky na úplné uzdravení bez trvalých následků. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Změny ve spektru neuroinfekcí, které se v České republice vyskytují a změny v 

dostupných diagnostických možnostech vyžadují průběžnou aktualizaci vyšetřovacích a 

terapeutických postupů. Při řešení zánětů CNS se jeví jako naprosto logický požadavek 

racionálního diagnostického algoritmu, který by co nejrychleji, nejefektivněji a pro 

dětského pacienta co nejšetrněji vedl k přesné diagnóze. Moderní medicína nabízí celou 

škálu vysoce sofistikovaných vyšetřovacích metod. Prostá sumarizace výsledků je však 

sama o sobě samoúčelná. Je nezbytná erudovaná interpretace lékařem, který posoudí 

významnost nálezů ve vztahu k anamnéze a fyzikálnímu vyšetření. 

Cílem této práce je přispět ke zmapování současné situace v problematice 

nemocných dětí s neuroinfekcemi v České republice z pohledu infektologa. Cílovou 

skupinou jsou dětští pacienti, kteří byli léčeni na Klinice infekčních nemocí (KIN) 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové v letech 2002 až 2006.  V práci jsou analyzovány 

anamnestické údaje a jejich diagnostická cennost. Dále je zhodnocena výtěžnost 

provedených vyšetření a event. možné variace laboratorního profilu. Jsou shrnuty 

nejčastější komplikace a následky po prodělaných neuroinfekcích. Dále je sledováno 

zastoupení onemocnění v jednotlivých věkových skupinách.  Získaná data by měla 

přispět k posouzení reálnosti snahy usnadnit a zpřesnit diagnostiku infekcí CNS 

v podmínkách lékařské praxe v České republice. Snaha o zefektivnění diagnostického 

algoritmu a léčby zánětů CNS by nepochybně mohla přinést snížení mortality a 

morbidity, případně i ekonomickou úsporu. Informace o spektru nejčastějších 

etiologických agens také jistě pomůže ke zlepšení racionálního přístupu při výběru 

vhodné diagnostiky a léčby.   
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

 

3.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INFEKCÍ CNS 

 

Infekční záněty CNS zahrnují všechna onemocnění nervového systému, při 

kterých dochází k proniknutí patologického agens přes hematoencefalickou resp. 

hematolikvorovou bariéru. V etiologii dětských neuroinfekcí se uplatňují nejčastěji viry, 

bakterie, méně často paraziti a mykotické organismy. V rámci diferenciální diagnostiky 

je třeba pátrat i po neinfekčních procesech, které imitují záněty CNS – kolagenózy, 

nádorová onemocnění atd. Zatímco bakteriální a některé virové infekce CNS se 

vyznačují převážně postižením mozkových plen – hovoříme o meningitidách, jiné 

virové, mykotické a parazitární infekce postihují především mozkovou tkáň často s 

charakterem ložiskového postižení – hovoříme o meningo-encefalitidách a 

encefalomyelitidách. Průběh onemocnění může být akutní, subakutní nebo chronický – 

v závislosti na virulenci etiologického agens. U většiny pacientů jsou v klinickém 

obraze v různé míře zastoupeny tyto příznaky: horečka, bolest hlavy, kvalitativní 

porucha vědomí a fokální neurologický deficit. Vyjádření klinických projevů 

onemocnění bývá s určitou pravděpodobností charakteristické pro jednotlivé skupiny 

nemocí CNS.  

 

 

3.2  PATOFYZIOLOGIE  ZÁN ĚTU NERVOVÉ 

SOUSTAVY 

 

V posledních dvaceti letech bylo dosaženo velkého pokroku v objasnění 

patofyziologie zánětů CNS. Především interakce mezi faktory virulence a obranou 

hostitele, role cytokinové odpovědi na součásti buněčných stěn bakterií a dále 

specifická odpověď T lymfocytární populace na virové a parazitární agens [1,2,3]. U 

jednotlivých skupin jsou zásadní odlišnosti. 
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3.2.1 Bakteriální neuroinfekce 
 

 Rozvoji jednotlivých patofyziologických procesů v CNS předchází kolonizace 

nazofaryngu tzv. meningeálními patogeny. Pro tyto bakterie je charakteristické, že 

jejich anatomická stavba a produkce nejrůznějších proteinů usnadňuje kolonizaci 

dýchacích cest a průnik přes slizniční bariéru. Příkladem mohou být fimbrie některých 

druhů meningokoků, které výrazným způsobem přispívají k adherenci na sliznice, k 

průniku mezibuněčnými prostory a rozvoji invazivního meningokokového onemocnění 

(IMO). Obdobným způsobem se uplatňují fimbrie i v případě kolonizace nazofaryngu 

Haemophilus influenzae [4]. Mezi významné faktory virulence patří mj. 

polysacharidová pouzdra bakterií, která výrazně zvyšují možnost bakterií překonat 

obranné mechanismy hostitele a vyvolat systémovou infekci. Právě polysacharidové 

pouzdro je klíčové pro rozvoj závažných infekcí vyvolaných Streptococcus 

pneumoniae. Uplatňuje se nejen v adherenci, ale především v inhibici fagocytózy a 

odolnosti bakterie proti komplementovému systému po proniknutí do krevního řečiště. 

Tyto vlastnosti jsou klíčové pro intravaskulární přežití bakterie. U některých 

gramnegativních bakterií např. Escherichia coli (E. coli) se v inhibici fagocytózy 

uplatňují specifické pouzderné antigeny, např. K1 antigen [5].  

U pacientů, kteří mají nějakým způsobem defektní komplementový systém, resp. 

jeho návaznost na další opsonizaci a fagocytózu (např. po splenektomii, případně 

izolovaný vrozený defekt), výrazným způsobem narůstá riziko nejen pneumokokových, 

ale i meningokokových a hemofilových meningitid [2].  

I přes veliký pokrok v poznání patofyziologie zánětů CNS není zcela objasněno, 

jakým mechanismem pronikají bakterie do CNS. Zřejmé je, že vysoká bakteriemie je 

zásadní pro rozvoj onemocnění, nikoliv však jediná. Příkladem z experimentálních prací 

může být minimální rozvoj meningitidy při opakovaně vysoké bakteriemii viridujícími 

streptokoky. Místem průniku patogenů je nejpravděpodobněji oblast chorioideálních 

plexů (resp. přes endoteliální buňky kapilár), nicméně u některých bakterií se uplatňují i 

jiné mechanismy [6].  

Vlastní transport přes buněčné struktury je zřejmě specifický pro jednotlivé 

mikroorganismy, jak bylo v experimentálních studiích zjištěno na některých patogenech 

– E. coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus. pneumoniae [7,8,9]. Jakmile patogen 

pronikne do subarachnoideálního prostoru, jsou obranné mechanismy hostitele již velmi 
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omezené a nejsou schopny zabránit dalšímu šíření infekce. Hladiny imunoglobulinů i 

komplementů jsou v mozkomíšním moku velmi nízké v porovnání se sérovými 

koncentracemi a jejich přestup přes hematoencefalickou bariéru je i přes její poškození 

v počátku onemocnění velmi limitovaný. Nejčasněji jsou v mozkomíšním moku 

detekovány neutrofilní leukocyty, ale jejich přestup přes bariéru také není přes množství 

experimentálních studií detailně objasněn [10]. Na podkladě těchto nedostatečných 

imunitních mechanismů dochází ke značnému pomnožení bakterií v mozkomíšním 

moku. 

Vlastní polysacharidové pouzdro bakterií, jakkoli je důležité pro proniknutí do 

CNS, se uplatňuje v indukci zánětlivé odpovědi pouze minimálně.  Klíčovou roli 

v indukci zánětlivé odpovědi hrají u bakteriálních infekcí CNS nejrůznější komponenty 

buněčné stěny. Buněčná stěna gramnegativních bakterií obsahuje především lipo-

oligosacharid nebo endotoxin, zatímco u grampozitivních bakterií hraje hlavní roli 

kyselina teichoová a peptidoglykan. Tyto komponenty vedou k uvolnění prozánětlivých 

mediátorů v CNS, především interleukinu (IL)-1, IL-6, IL-8, tumor nekrotizujícího 

faktoru (TNF), trombocyty aktivujícího faktoru (PAF) a prostaglandinů [11]. Primárně 

obranný mechanismus vede v tomto případě k následnému poškození hostitelských 

buněk a někdy i k jejich buněčné smrti, proto ovlivnění této imunitní odpovědi je 

nezbytné ke snížení rozsahu tkáňového postižení [12,13]. V důsledku poškození 

hematoencefalické bariéry, spolu s přispěním přímého cytotoxického postižení 

mozkových buněk z uvolněných neutrofilních leukocytů i bakterií, dochází 

k následnému rozvoji mozkového edému s nárůstem intrakraniálního tlaku s možnými 

fatálními následky. U části infekcí CNS  především u novorozenců se může uplatnit i 

intersticiální edém v důsledku poruchy cirkulace mozkomíšního moku.  Stupeň rozvoje 

cytotoxické složky edému mozku se odvíjí od původce choroby a v některých případech 

je závislý (v případě pneumokoků) i na jednotlivém sérotypu [14]. Zvýšení 

intrakraniálního tlaku vede k alteraci krevního průtoku v subarachnoideálních 

prostorech s následnou poruchou krevního zásobení mozkové tkáně s rozvojem 

kortikální hypoperfuze nebo i anoxie mozkové tkáně. Při bakteriálních meningitidách je 

postižena i mozková cévní autoregulace v důsledků uvolňování endotelinu [15,16]. 

V průběhu posledních let bylo objeveno velké množství dalších mediátorů různou 

měrou se uplatňujících v patofyziologii postižení CNS při bakteriálních meningitidách 



 11 

(volné kyslíkové radikály, oxid dusnatý, caspase-3, atd.), což potvrzuje obtížné 

komplexní ovlivnění prozánětlivé aktivity v klinické praxi [17,18,19]. 

 
3.2.2 Virové neuroinfekce 
 

Počátek virové infekce je spojen s kolonizací slizničních povrchů hostitele – 

nejčastěji se jedná o respirační a gastrointestinální trakt, méně častou vstupní branou je 

trakt urogenitální. Většina patogenů je eliminována nespecifickými obrannými 

mechanismy hostitele (mukociliární transport, acidita žaludeční šťávy, aktivita 

makrofágů), případně specifickými mechanismy vyplývajícími s předchozí zkušeností 

s mikrobem (sekreční IgA). Pouze malá část virů unikne před obrannými mechanismy, 

pomnoží se a může hematogenně disseminovat do CNS [20]. Průnik do CNS je možný 

několika mechanismy: část virových agens proniká přímo přes endotel mozkových 

kapilár, další skupina přímo infikuje gliovou tkáň a neurony, případně proniká 

v důsledku intracelulární infiltrace leukocytů. Některé viry mohou dosáhnout CNS 

šířením podél čichových (Herpes simplex virus) nebo periferních (poliovirus) nervů 

[21,22]. 

Průnik viru do subarachnoideálního prostoru vede různými mechanismy podle 

typu viru k interakci a následné infiltraci glie a neuronů s rozvojem imunitní odpovědi, 

v níž ústřední roli hrají aktivované T lymfocyty. „Úspěšnost“ této odpovědi je značně 

závislá na typu viru, ale i na věku hostitele. Dochází také v menším množství 

k uvolňování prozánětlivých cytokinů – především IL-1beta, jehož hladina koreluje 

s množstvím přítomných leukocytů v mozkomíšním moku. Na rozdíl od bakteriálních 

zánětů jsou hladiny ostatních mediátorů jen mírně zvýšené (IL-6) nebo normální (TNF). 

Po rozvoji této zánětlivé odpovědi dochází k poškození hematoencefalické bariéry a 

následnému průniku sérových proteinů včetně imunoglobulinů (Ig). Součástí imunitní 

reakce je i lokální tvorba Ig v CNS [23]. I přes detekci protilátkové tvorby se definitivní 

eliminace viru z CNS odvíjí od plně funkční T-dependentní imunitní odpovědi, jak 

ukazují zkušenosti s dlouhodobou persistencí infekce u pacientů se sníženou buňkami 

zprostředkovanou imunitou, např. u HIV infekce [24].     
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3.2.3 Parazitární a mykotické neuroinfekce 
 

Infekce CNS vyvolané parazity a mykotickými organismy jsou v porovnání 

s virovými a bakteriálními záněty poměrně vzácné a až na výjimky postihují pacienty 

s různě vyjádřeným stupněm imunodeficience – ať již primárním nebo sekundárním 

[25]. Bránou vstupu bývá nejčastěji respirační, méně často gastrointestinální trakt, u 

trypanozomózy se uplatňuje i přestup přes kožní bariéru, u amébózy přes čichové nervy 

[26]. Většina hub i parazitů má specifickou afinitu k určité mozkové tkáni a s tím je 

spojen i typický klinický obraz. Zánětlivá odpověď na tyto patogeny je minimální a 

k poškození neuronů, glie a ostatních tkání dochází přímým působením etiologického 

agens. Následkem poškození neuronů vznikají fokální změny v mozkové tkáni, při 

izolovaném postižení oligodendroglie nastává demyelinizace [27]. 

 

  

3.3  PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU DÍT ĚTI S POSTIŽENÍM 

CNS INFEKČNÍHO PŮVODU 

 

3.3.1 Anamnéza 
 

Snaha o stanovení včasné diagnózy u nemocného s neuroinfekcí má v oboru 

infektologie své plné opodstatnění jak z hlediska terapeutického, tak i 

epidemiologického. V prvních hodinách, kdy jsou většinou přítomny jen neurčité 

celkové příznaky, to bývá zpravidla obtížné. Proto je nesmírně důležité věnovat 

dostatek času a energie pečlivé anamnéze. V anamnéze nynějšího onemocnění jsou 

významnými fakty horečka, bolesti hlavy, zvracení, porucha vědomí, křeče, 

světloplachost. Důležitým údajem je i přítomnost respiračního infektu, předchozí ORL 

nebo neurochirurgické intervence, cíleně pátráme po traumatu hlavy.  

Samozřejmostí by měla být i rozvaha nad akutním onemocněním ve vztahu 

k celkovému zdravotnímu stavu dítěte (poléková imunosuprese, onkologické choroby, 

splenektomie, diabetes mellitus, apod.). Opakující se třesavka při prakticky každém 

vzestupu teploty svědčí pro opakující se bakteriemii (event. parazitemii), která obvykle 
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provází bakteriální meningitidy. Zvláštní pozornost vyžaduje epidemiologická 

anamnéza. Informace o výskytu onemocnění ve škole, v rodině, o pobytu v přírodě a 

konzumaci určitých potravin, kontaktu se zvířaty atd. napomáhají zpřesnit zvažovanou 

etiologii. Důležitý je i dotaz na rozsah proběhlého očkování. 

 

 

3.3.2 Fyzikální vyšetření 
 

Podrobné klinické vyšetření dítěte je dalším nezbytným krokem. Jednotlivé 

průvodní symptomy u nemocného s infekcí CNS mohou značně usnadnit diagnostické 

úsilí, byť příznaky jsou izolovaně mnohdy zcela nespecifické a běžné. V rámci 

diferenciální diagnostiky neuroinfekcí však nabývají na důležitosti. Proto vždy pátráme 

kromě meningeálního syndromu po sekreci z nosu, výtoku z ucha, zánětlivých změnách 

horních partií dýchacích cest, zduření uzlin (jak lokalizovaném, tak i generalizovaném), 

zvětšení sleziny, krvácivých projevech do kůže i sliznic, exantému atd. 

U febrilních dětí je zvláště důležité zhodnocení jejich celkového stavu. Rizikové 

jsou především děti s tzv. toxickým vzhledem, který je charakterizován zejména hyper- 

či hypoventilací, letargií, známkami špatné periferní perfuze, cyanózou. Dalšími 

varovnými signály jsou: odmítání pití, známky těžké dehydratace, krvácivé kožní 

projevy, výrazná změna chování, vyjádřený meningeální syndrom. Ve snaze odhalit 

ohrožené děti již v časných fázích byly vytvořeny různé skórovací systémy, 

zohledňující především útlý dětský věk (např. Yalská observační škála, Rochesterská 

kritéria nízkorizikových kojenců atd.) [28,29,30,31,32].  

Přestože Yalská observační škála není v našich podmínkách zdomácnělá, lze ji 

vnímat jako poměrně přesný přehled včasných varovných příznaků u febrilních kojenců 

a batolat. Autoři prosazující užívání této observační metody uvádí, že při počtu méně 

než 10 bodů je riziko bakteriální infekce nízké, naopak při zisku alespoň 16 bodů riziko 

přesahuje 90 %. Pro děti mladší 8 týdnů se spektrum znaků rozšířilo o posouzení 

svalového tonu, chuti k pití a respiračního stavu. Pochopitelně pro seriózní posouzení 

stavu dítěte je velmi důležité vytvoření maximálního komfortu během vyšetřování.  
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Yalskou observační škálu uvádí následující tabulka. 

 

 

Tab. č. 1 - Yalská observační škála 

 

 1 bod 2 body 3 body 

Pláč silný kňourání, vzlykání sténání, pištění 

Reakce na podněty přiměřené, 

zklidnění 

neadekvátní pláč, 

nemožnost 

zklidnění 

trvalý pláč, 

chabá reakce 

Stav vědomí snadno probuditelný spavost somnolence, sopor 

Barva kůže růžová bledost, 

akrocyanóza 

prošedlost, 

mramorování 

Hydratace normální oschlé sliznice snížený nebo 

těstovitý turgor, 

oschlé sliznice 

Sociální kontakt pozoruje, směje se krátká pozornost, 

krátký úsměv 

úzkostný výraz, bez 

zájmu, tupý výraz 

 

  

 

Alarmující situací je zejména kombinace febrilního stavu a alterace vědomí, ale 

zásadní přístup vyžaduje i kombinace horečky a bolestí hlavy. V případě poruchy 

vědomí u febrilního pacienta mohou diferenciálně diagnosticky připadat v úvahu jak 

primární afekce CNS (purulentní meningitida, meningoencefalitida, subarachnoideální 

krvácení, ale i úpal či úžeh), tak i stavy, kde porucha vědomí je sekundární (např. kóma 

při dekompenzaci diabetu v rámci infekčního onemocnění, ischemie CNS při systémové 

infekci, poléková reakce apod.). Kromě našich snah o pátrání po příčině onemocnění je 

nutno monitorovat základní vitální funkce a dle možností nemocnému dítěti poskytnout 

v co nejkratším čase komplexní intenzivní péči na infekčním event. pediatrickém 

pracovišti. Existují také nejrůznější práce snažící se predikovat pravděpodobnost 
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diagnózy bakteriální meningitidy s cílem stanovit opodstatněnost provedení lumbální 

punkce [33]. V případě neuroinfekcí je pravidlem febrilní stav, více či méně vyjádřený 

horní a/nebo dolní meningeální syndrom. Nemocní si často stěžují na nauzeu, zvracení 

event. světloplachost [35]. Někdy při závažnějším průběhu lze zaznamenat kvantitativní 

(somnolence až koma) nebo kvalitativní poruchu vědomí (od apatie až po agitovanost a 

verbální i nonverbální agresivitu). Tyto příznaky ale téměř nenacházíme v nejnižších 

věkových kategoriích [35]. I aseptická meningitida dokáže způsobit alteraci celkového 

stavu a naopak pacient s purulentní meningitidou může být v dobrém klinickém stavu 

bez poruchy vědomí. V případě meningoencefalitidy bývá často přidružena porucha 

motoriky (třes, ataxie) a běžně i neurologická ložisková symptomatologie [36]. Existuje 

ale i řada stavů, které meningeální dráždění pouze imitují. Samotná vysoká horečka 

vede k projevům imponujícím jako sporné meningeální dráždění. V tomto případě 

pečlivé vyšetření v klidné, nestresující atmosféře a eventuálně po odvedení pozornosti 

pomůže správně odlišit nálezy, které nejsou projevem neuroinfekce. Pokud i přes 

sebekvalitnější vyšetření pochybnosti trvají, je plně na místě provést diagnostickou 

lumbální punkci, neboť i nepotvrzení diagnózy neuroinfekce je cennou informací. 

Případný přechodný diskomfort pro dítě je při reálné možnosti neuroinfekce jakožto 

příčiny stavu nepodstatný.  

Zvláštní pozornost zasluhuje febrilní dítě s vyrážkou. Exantém sice může být 

z hlediska moderní medicíny projevem pouze banálního infektu s benigní prognózou 

(například při šesté nemoci), jindy ale avizuje život ohrožující stav s nutností okamžité 

léčebné intervence (meningokoková infekce). Samozřejmě, je-li exantém na první 

pohled typický pro určité onemocnění, pak je diagnóza a tím i adekvátní léčba snadná. 

V praxi má však lékař situaci často daleko obtížnější, neboť ne vždy má před sebou dítě 

ve fázi nejvýraznějšího výsevu exantému nebo je vyrážka necharakteristická. 

V neposlední řadě může být zkreslena podáváním různých léků, případně mechanickým 

stimulem.  

Při fyzikálním vyšetření vyžaduje zásadní zhodnocení morfologický obraz 

jednotlivých kožních lézí, distribuce výsevu exantému, event. i enantému po těle, včetně 

místa jeho prvotního výskytu a změna charakteru či množství exantému v čase [37].  
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3.3.3 Laboratorní a pomocná vyšetření  
 

Laboratorní a pomocná vyšetření mají v současnosti nezastupitelnou roli 

v diagnostice infekcí CNS. Vyšetření sedimentace erytrocytů poskytuje sice většinou 

jen základní orientaci, nicméně i toto vyšetření může být vodítkem. Normální 

sedimentace u krátce trvajícího onemocnění nemá valnou vypovídající hodnotu. U 

déletrvajícího stavu však svědčí o tom, že významný zánětlivý proces jakéhokoli 

původu (až na výjimky) je možno vyloučit. Pro infektologa má naprosto zásadní 

význam vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu bílé krevní řady. 

Obecně platí, že u bakteriálních infekcí, ale také i u mykotických, event. parazitárních, 

bývá leukocytóza s posunem doleva, u virových nákaz leukopenie s lymfocytózou, u 

parazitárních onemocnění eozinofilie. Samozřejmě i v tomto kontextu existují výjimky 

– na začátku některých virových infekcí může být přítomna leukocytóza. Současně je 

nutno mít na paměti, že absence leukocytózy v úvodu onemocnění ještě nevylučuje 

bakteriální etiologii. Rovněž při včasné adekvátní terapii nemusí být zvýšení počtu 

leukocytů detekovatelné, a obdobně je tomu i v rekonvalescenci některých bakteriálních 

zánětů CNS.  Nezbytná je ostražitost u leukopenií pod 4 x 109/l, které mohou být stejně 

výrazným rizikovým faktorem jako leukocytóza, zvláště u malých kojenců. 

Jestliže se u virových neuroinfekcí s dosud příznivým průběhem při změně 

klinického stavu (ale i bez něho) při kontrole krevního obrazu objeví leukocytóza, 

event. posun doleva, signalizuje tento jev možnou bakteriální komplikaci.  

Nelze opomenout věnovat pozornost dalším parametrům krevního obrazu. 

Všímáme si přítomnosti trombocytopenie (např. při meningokokové infekci). 

Koagulopatie, hodnocena izolovaně, příliš diagnosticky cenná není -  spíše hovoří o 

závažnosti stavu. V komplexu ostatních laboratorních výsledků spolu se zhodnocením 

klinických nálezů je ale nesmírně důležitým výsledkem a provokuje k urgentní 

terapeutické intervenci. S poruchou koagulace se standardně setkáváme u invazivních 

meningokokových onemocnění. Komplexní biochemické vyšetření u horečnatých 

infekčních nemocí má různou diagnostickou výtěžnost. Velmi důležitým vyšetřením je 

stanovování C – reaktivního proteinu (CRP). Je sice pravda, že významněji zvýšená 

hodnota CRP může mít určitou prodlevu od začátku onemocnění (až desítky hodin) 

oproti změnám v krevním obraze, stále však zůstává CRP pro infektologa velmi cenným 

ukazatelem infekce CNS zejména bakteriální etiologie. Dynamika hodnot leukogramu a 
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CRP při úspěšně léčené purulentní meningitidě bývá však většinou opačná – dříve 

ustupuje patologická hodnota CRP než změny v bílé krevní složce. Normální hodnota 

CRP na začátku onemocnění samozřejmě ještě nevylučuje bakteriální původ 

onemocnění. Naopak – zvýšená může být u některých virových neuroinfekcí. 

Klíčovou roli v diagnostice většiny infekcí CNS hrají mikrobiologická vyšetření. 

K odhalení etiologického agens slouží následující 4 skupiny metod: mikroskopické, 

kultivační, sérologické a molekulárně – biologické. Vyšetřovaný materiál musí být 

správně zvolený, odebraný ve vhodný čas a transportovaný za adekvátních podmínek. 

Při odběru materiálu na bakteriologické vyšetření je nutno provést odběr přísně 

aseptickou technikou co nejčasněji v průběhu onemocnění a nejlépe před nasazením 

antibiotika. Hemokultury k průkazu bakteriemie je nutno odebírat alespoň 2 – 3x během 

vzestupu teploty, pokud možno alespoň v třicetiminutových intervalech. Není vhodné 

odebírat krev ze zavedené žilní kanyly a kultivace arteriální krve není většinou 

výhodou. Nezbytná je rovněž pečlivá příprava místa vpichu k zabránění kontaminace.  

Vždy odebíráme hemokultury u dětí s teplotou provázenou třesavkou, neboť za tohoto 

stavu je záchyt původce sepse nejvyšší. 

Pozitivní bakteriologický nález však ještě nemusí znamenat etiologickou 

diagnózu. Je třeba odlišit kontaminaci.  Na kontaminaci myslíme zvláště při jedné 

pozitivní hemokultuře z více vzorků a nálezu mikroorganismů jako Staphylococcus 

epidermidis, Bacillus spp., Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp., 

viridujících streptokoků a některých kandid.  

Výtěžnost virologické diagnostiky ve smyslu izolace virů je obvykle nevelká a 

interpretace takto získaných nálezů je obtížná. Navíc časová prodleva mezi odběrem 

materiálu a obdržením výsledku snižuje přínos těchto metod. Využitelnost sérologické 

diagnostiky vyšetřování párových sér spočívá v tom, že první sérum se odebírá co 

nejdříve, druhé sérum pak s odstupem 2 - 4 týdnů. Diagnosticky cenná je sérokonverze 

nebo významný vzestup titru protilátek (alespoň čtyřnásobný). Sérologické testy 

nacházejí využití zejména ve virologické diagnostice, ale smysluplné jsou i u části 

bakteriálních nákaz. Faktem zůstává, že pro diagnostiku a event. adekvátní léčbu 

v úvodních fázích akutních infekcí CNS je tato metodika prakticky nevyužitelná. 

Využívají se i testy na průkaz antigenů, které jsou rychlé a lze je použít i po 

zahájení terapie. Negativní výsledek tohoto testu ale ještě zcela nevylučuje infekci 

daným mikroorganismem, navíc existuje i možnost zkřížené reakce, nespecifické 
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precipitace a falešně negativních výsledků na počátku choroby. I když původní 

optimismus, vkládaný do metody přímého průkazu antigenu infekčního agens poněkud 

ochabnul, přínos pro praxi je evidentní (viz např. aglutinační sety na polysacharidové 

pouzderné antigeny některých bakterií a kryptokoka).  

   

  V diagnostice zánětů CNS má vyšetření mozkomíšního moku prioritní 

postavení [38]. Lumbální punkci provádíme vždy, je-li dítě febrilní, pokud udává nebo 

jsou přítomny známky bolesti hlavy, které jsou provázeny meningeálním drážděním či 

alterací vědomí. Podezření na infekci CNS nelze opomenout ani při akutně vzniklém 

febrilním stavu s absencí neurologických symptomů, zvláště u dětí s imunodeficiencí. U 

dětí v kritickém stavu je navíc hodnocení neurologického nálezu limitováno. Lumbální 

punkci provádíme po vyšetření očního pozadí. V indikovaných případech je nutné ho 

nahradit zobrazovacím vyšetřením, které spolehlivěji vyloučí těžkou nitrolební 

hypertenzi (computerovou tomografií - CT, magnetickou rezonancí - MR mozku). 

Tento přístup se doporučuje především u pacientů s  první atakou křečí, s fokálním 

neurologickým deficitem a u pacientů starších 60 let. [39]. Byla popsána řada 

komplikací spojených s tímto diagnostickým výkonem – od lehkého dyskomfortu, přes 

bolesti hlavy, infekci a krvácení v místě vpichu, až po život ohrožující mozkovou 

herniaci [40]. V celkovém měřítku je výskyt komplikací ale velmi nízký a přínos 

provedeného vyšetření výrazně převažuje nad možnými riziky. Po úspěšném odběru 

hodnotíme nejen makroskopický vzhled mozkomíšního moku, ale i pod jakým tlakem 

likvor vytéká. Z pohledu urgentní likvorologie hovoříme o základním vyšetření 

mozkomíšního moku, kam zahrnujeme cytologické vyšetření, biochemické vyšetření 

celkové bílkoviny, chloridů, vyšetření parametrů energetického metabolismu glukózy, 

v indikovaných případech i spektrofotometrické vyšetření [41,42].  

Rozšířená likvorová vyšetření, která nejsou součástí akutní diagnostiky, se snaží 

především o detekci koncentračních změn jednotlivých proteinových parametrů 

v souvislosti s patologickými pochody probíhajícími v kompartmentu CNS 

z jakýchkoliv příčin [43].  

 

Nedílnou součástí je i komplex mikrobiologických metod (mikroskopie, 

kultivace, aglutinace, PCR metodika, event. elektronová mikroskopie a sérologické 

vyšetření). Základní cytologické vyšetření se stanovením počtu elementů především bílé 
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krevní řady ve většině případů nastiňuje charakter onemocnění. Je třeba si uvědomit, že 

zatímco u dospělých a dětí by se nemělo v mozkomíšním moku vyskytovat více než 5-

10 elementů/mm3 s poměrem monocytárních k polymorfonukleárním elementům 7:3, u 

novorozenců se horní hranice pohybuje mezi 20 - 32/mm3 [44,45]. 

 

  Ne vždy je ale snadné rozhodování o bakteriální nebo virové etiologii při 

negativním mikrobiologickém a výraznějším buněčném likvorovém nálezu. Zřetelným 

úskalím zjednodušené interpretace granulocytárního a lymfocytárního buněčného 

nálezu v mozkomíšním moku je přítomnost granulocytární pleocytózy v časných fázích 

virových neuroinfekcí. Navíc je nutno pamatovat i na variantu pouze reaktivních změn 

v likvorovém kompartmentu při sepsích i na možnost subarachnoideálního krvácení, při 

kterém rovněž nezřídka bývá přítomna granulocytární pleocytóza vlivem prozánětlivých 

cytokinů IL-1β, Il-6 a TNFα [46]. 

Při subarachnoideálním krvácení je makroskopický vzhled likvoru 

erytrochromní. Cytologicky pak nacházíme četné zastoupení erytrocytů - nicméně jisté 

pochybnosti může vyvolat odlišení od arteficiálního krvácení vzniklého při výkonu 

lumbální punkce. Diagnózu je možno upřesnit spektrofotometricky, ale hlavně je nutno 

provést CT vyšetření mozku [47,48]. 

Hypoglykorachie je přítomná u velkého počtu především bakteriálních infekcí 

CNS a její příčina je multifaktoriální – vždy je však nutno hladinu glukózy hodnotit 

obezřetně a v korelaci k její hladině v séru: normální ratio je cca 0,6. Přesnější stanovení 

parametrů energetického metabolismu v CNS je založeno na stanovení „Koeficientu 

energetické bilance“ vycházejícího z biochemických procesů aerobní a anaerobní 

glykolýzy - glukózy a laktátu. U serózních zánětů jsou tyto změny vyjádřeny minimálně 

a od rozsahu normálních hodnot se téměř neodchylují [49].  

Naproti tomu hyperproteinorachie je přítomna téměř u všech zánětů a patří mezi 

nejméně specifické parametry.  

V průběhu let se opakovaně setkáváme se snahou vytvářet prediktivní modely 

pro dětské meningitidy, které nejčastěji vycházejí z cytologických a biochemických 

nálezů, udávané frekvence onemocnění a věkového rozvrstvení [50,51].  

 

Mikroskopické vyšetření moku patří také k základním diagnostickým metodám a 

v případě hnisavých bakteriálních meningitid je při Gramově barvení udáván záchyt 
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agens mezi 60-80 % - podmínkou ale je počet kolonií bakterií více než 105/ml v 

mozkomíšního moku [52]. Na druhé straně je třeba upozornit, že u spirochetálních  

meningitid a toxoplazmové meningoencefalitidy jsou barvící techniky a klasická 

mikroskopie nepřínosné. Jak již bylo zmíněno výše, testy založené na průkazu antigenů 

v mozkomíšním moku jsou rychlé, nicméně jejich senzitivita zdaleka nedosahuje 

hodnot získaných při molekulárně-genetickém vyšetření DNA jednotlivých patogenů. 

Zavedení polymerázové řetězové reakce výrazným způsobem posunulo 

diagnostické možnosti a zásadním způsobem ovlivnilo léčebné přístupy u valné části 

infekcí CNS. Tato metodika využívá detekce, a to jak kvalitativní, tak i kvantitativní, 

DNA, event. RNA v biologickém materiálu. Nesmírnou předností těchto testů je 

rychlost, vysoká citlivost, relativní specificita a schopnost detekce i 

,,nekultivovatelných" mikrobů. I při této metodice může vzácně nastat varianta falešné 

pozitivity (při kontaminaci vyšetřovaného vzorku), ale i falešné negativity (přítomností 

inhibitorů). V našich podmínkách našla klasická PCR metoda resp. metoda real-time 

(RT-PCR) uplatnění především při diagnostice virových herpetických 

meningoencefalitid (HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV), Lymeské boreliózy, 

ehrlichiózy, mykobakteriálních nákaz, toxoplasmózy a při diagnostice purulentních 

meningitid - meningokokových, hemofilových, pneumokokových, stafylokokových, 

listeriových, streptokokových, koliformních atd. [53,54,55,56,57].  

V PCR metodice oceňujeme přínosnost zejména v případech, kdy předchozí 

antibiotická léčba minimalizuje možnost kultivačních nálezů. V případě 

meningoencefalitid vyvolaných herpetickým virem typu 1 a 2 přesahuje senzitivita a 

specificita 90%, některé zdroje udávají specificitu až téměř 100% [58]. Stejných 

výsledků je dosahováno v případě infekcí CNS vyvolaných cytomegalovirem a viry ze 

skupiny enterovirů – metodou RT-PCR [59,60].  Metoda RT-PCR umožňuje i 

kvantifikaci DNA resp. RNA infekčních agens. PCR v případě bakteriálních původců 

umožňuje ve spojení s multilokusovou sekvenační typizací (MLST) klonální analýzu 

etiologických agens [61]. Obecně lze říci, že spektrum detekovatelných patogenů se 

neustále rozšiřuje a zdokonalováním metodiky se zkracuje čas nutný k amplifikaci DNA 

a tím detekci etiologického agens. 

Nedílnou součástí diagnostiky se stala zobrazovací vyšetření - především CT a 

MR mozku s jejich modifikacemi. Obě vyšetření jsou užitečná k objektivizaci 

mozkového edému, stavu hematoencefalické bariéry, ložiskového postižení CNS, ale i 
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k zhodnocení efektu léčby. V mnoha případech se především MR mozku stala nedílnou 

resp. nezbytnou součástí diagnostického procesu, protože především specifický obraz 

morfologických změn se v mnoha případech stává rozhodujícím pro určení etiologie 

onemocnění (virové encefalitidy). V neposlední řadě umožňuje také odlišit 

autoagresívní změny v mozkové tkáni (např. akutní diseminovanou encefalomyelitidu 

tzv. ADEM) a event. i dát konkrétní odpověď na postižení některých hlavových nervů 

(postižení n. facialis a n. vestibulocochlearis v průběhu spánkové kosti, postižení n. 

opticus atd.). 

 

 

3.3.4 Terapie  
 

Specifická léčba u jednotlivých infekcí CNS bude rozebrána později, obecně ale 

platí určité principy. Léčba je multimodální a zahrnuje podle typu zánětu léčbu 

antibiotickou, antivirovou, chirurgickou, dále léčbu zaměřenou na ovlivnění 

imunopatologických procesů probíhajících v CNS a léčbu podpůrnou. Většina 

neuroinfekcí vyžaduje časné zahájení terapie s ohledem na snahu snížit 

pravděpodobnost rozvoje závažných následků resp. smrti. Celosvětově platí, že i přes 

zlepšenou diagnostiku a léčebné možnosti zůstává mortalita i morbidita nepřijatelně 

vysoká. 

Názory na antibiotickou léčbu bakteriálních zánětů CNS procházejí 

dlouhodobým vývojem – je to dáno především klinickými zkušenostmi a neustále 

probíhajícími experimentálními studiemi na zvířatech zaměřených na faktory 

ovlivňující působení antibiotika v nervové tkáni [62]. Základním předpokladem je 

rychlý a dobrý průnik do mozkové tkáně, dosažení potřebné koncentrace a 

predikovatelná farmakokinetika s ohledem na jiné poměry eliminace v těchto 

kompartmentech než v séru. Obdobné vlastnosti jsou zkoumány i u dostupných 

antivirotik.  

Chirurgická léčba je zaměřená především na řešení fokálních postižení – ať již 

primárních (mozkový absces) nebo sekundárně vzniklých (subdurální empyém, život 

ohrožující nitrolební tlak atd.). V některých případech je chirurgický přístup využíván 

k diagnostickým účelům – nejčastěji ve spojení se zobrazovacími metodami (CT, MR). 
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Ostatní léčebné modality jsou zaměřeny především na ovlivnění nepříznivé 

patofyziologické reakce v CNS nebo na podporu cílené antibiotické nebo antivirové 

léčby. Mezi nejlépe prostudované, a proto také nejvíce diskutované léky, patří 

kortikosteroidy [63,64,65] . Názory na jejich používání prošly podivuhodným vývojem: 

od paušální indikace včetně podávání u virových encefalitid, přes období téměř jejich 

aplikaci zavrhující, až po současný kompromis. Při metaanalýze dostupných dat se 

jejich podávání v časném stadiu bakteriálních meningitid doporučuje, neboť obavy, že 

zabraňuje eradikaci bakterií, především pneumokoků, se neprokázaly [66].  Naopak 

jejich přínos v tlumení zánětlivých změn v mozkové tkáni především v časné fázi 

onemocnění – nejlépe těsně před zahájením antibiotické léčby, se zdá obecně přijímaný 

[67]. 

Ostatní léčebné modality jsou zaměřeny na snížení zvýšeného intrakraniálního 

tlaku a s ním spojené komplikace - nejčastěji mozkové ischemie a infarkty.  

V indikovaných případech je doporučované zavedení intrakraniální monitorace 

nitrolebního tlaku s cílem zabránit vzniku těchto stavů. Mezi postupy používané 

v klinické praxi ke snížení nitrolebního tlaku, resp. uváděné literárně, patří zvýšená 

poloha hlavy o 30 st., hyperventilace, podání hyperosmolárních roztoků a barbiturátů 

[68]. Své zvláštnosti má u infekcí CNS i parenterální výživa resp. tzv. „fluid 

management“: na jedné straně se jedná většinou o pacienty febrilní, hypohydratované, 

s event. známkami septického stavu s nutností adekvátního hrazení tekutin, na straně 

druhé bylo ale prokázáno, že nadměrný přísun tekutin zhoršuje hemodynamické poměry 

v CNS a kromě zhoršení edému může také vyvolat syndrom inadekvátní sekrece 

antidiuretického hormonu (SIADH) s dalším zhoršováním osmotických poměrů [69]. 
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3.4  ROZDĚLENÍ  INFEKCÍ  CNS  PODLE  KLINICKÝCH 

PROJEVŮ  A  ROZSAHU  POSTIŽENÍ  NERVOVÉ  

TKÁN Ě  

 

3.4.1 Syndrom aseptické meningitidy  
  

Pod pojem syndrom aseptické meningitidy (SAM) jsou zahrnovány všechny 

záněty CNS charakterizované typickými klinickými příznaky, lymfocytární pleocytózou 

v mozkomíšním moku při negativním nálezu při nátěru barveného podle Grama [70]. 

Etiologicky se uplatňují především viry: Coxsackie a ECHO viry, paramyxoviry, 

herpesviry, virus komplexu klíšťové meningoencefalitidy, adenoviry, vzácně v našich 

podmínkách virus lymfocytární choriomeningitidy a virus lidské imunodeficience - 

HIV. V jiných zeměpisných šířkách se uplatňují další viry ze skupiny arbovirů – např. 

virus St. Louis encefalitidy nebo arboviry Kalifornské skupiny. Stejný klinický obraz 

(proto „syndrom“) vyvolávají některé bakterie – především Borrelia burgdorferi sensu 

lato a Treponema pallidum. V rámci diferenciální diagnostiky je třeba brát v úvahu i 

neinfekční SAM spojený s užíváním nesteroidních antirevmatik (NSAID), antiepileptik, 

s onemocněními pojiva aj. [71,72]. 

V klinickém obraze dominuje obvykle teplota, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, 

fotofobie a bývají vyjádřeny známky meningeálního dráždění. Určení etiologie je 

obvykle vzhledem k převažující virové etiologii obtížné - diagnóza je založena na 

průkazu lymfocytární pleocytózy v počtu 50-1000/3 elementů, v časné fázi onemocnění 

je ale možné detekovat v mozkomíšním moku neutrofilní leukocyty s následným 

přesmykem v intervalu cca 24 hodin. Ke stanovení etiologie se využívají především 

sérologické metody a přímý průkaz patogena metodou PCR. Dříve využívaná metoda 

izolace viru se pro nízkou senzitivitu již používá minimálně, kultivace spirochetálních 

bakterií se v praxi v České republice nepoužívá. 
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3.4.2 Encefalitidy, myelitidy, encefalomyelitidy 
 

Klinické projevy u zánětu mozku, míchy, případně periferněji uložených částí 

nervového systému, se v mnoha příznacích shodují s projevy aseptických meningitid a i 

etiologická agens bývají zastoupena v obou skupinách [73]. Dalším charakteristickým 

rysem bývá současné postižení jednotlivých struktur CNS dohromady, takže se přesněji 

hovoří o meningoencefalitidách, encefalomyelitidách atd. Kromě již zmiňovaných 

enterovirů, velké skupiny arbovirů a herpesvirů, se zde významněji uplatňují některé 

bakterie  - listerie, chlamydie a mykoplazmata, legionely a dále protozoární agens: 

Toxoplasma gondii, histoplazmata, kryptokoky. Hlavním odlišným klinickým 

příznakem bývá dominující kvalitativní nebo kvantitativní porucha vědomí často 

provázená parézami mozkových nervů, křečemi nebo bulbárními případně 

extrapyramidovými příznaky. Při postižení míšních struktur jsou přítomny chabé parézy 

resp. sfinkterové poruchy. 

Základní diagnostika je stejná jako u SAM, významně se zde navíc uplatňují 

zobrazovací metody (CT, MR) k posouzení organických změn CNS a dále 

elektroencefalografie (EEG) objektivizující těžké poruchy vědomí - komatózní stavy 

nebo opakované epileptické záchvaty. Etiologická diagnostika je nesmírně důležitá 

především u chorob, které lze terapeuticky ovlivnit: herpetické, boreliové, listeriové, 

HIV infekce CNS atd. Více než u SAM zde hraje důležitou roli podpůrná léčba 

zaměřená na snížení nitrolebního tlaku, výživu, později na rehabilitaci a psychoterapii.  

 

 

3.4.3 Purulentní meningitidy 
 

Hnisavé meningitidy jsou charakterizovány obvykle náhlým vznikem a 

perakutním průběhem s nadále trvajícím vysokým procentem trvalých následků resp. 

úmrtí. Na rozdíl od SAM a encefalitid je rozsah klinických projevů velmi pestrý a 

poměrně těsně souvisí s vyvolávajícím etiologickým agens. Etiologicky se v největší 

míře uplatňují opouzdřené grampozitivní a gramnegativní bakterie (Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis), dále, především 

v novorozeneckém věku, Listeria monocytogenes, Streptococcus beta haemolyticus sk. 
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B a Escherichia coli. U dětí imunokompromitovaných záleží na charakteru 

imunodeficience, jak ukazuje následující tabulka: 

 

 

Tab. č. 2 - Imunokompromitovaní pacienti a purulentní meningitidy: 

 

Srpkovitá anémie pneumokoková meningitida 

Asplenie meningitidy vyvolané enkapsulovanými 

bakteriemi 

Deficit komplementu meningokoková meningitida 

Agamaglobulinémie G+ i G- bakterie 

Ventrikuloperitoneální shunty meningitidy způsobené Staphylococcus 

aureus, G – negativními bakteriemi,  

Candida spp. 

 

 

 

Kromě klinických projevů vyplývajících z iritace mozkových plen a sousedních 

struktur (známky meningeálního dráždění, zvracení, bolesti hlavy, křeče, poruchy 

vědomí, fokální neurologické nálezy) bývají současně projevy celkové: koagulopatie, 

sepse, renální postižení atd. Vyšetření mozkomíšního moku je klíčové – nacházíme 

stovky až tisíce neutrofilních leukocytů, relativní hypoglykorachii ve vztahu k séru, 

vysokou hladinu laktátu a bílkoviny. Mikroskopické vyšetření s barvením podle Grama 

přináší v případě neléčených dětí 60-90% výtěžnost, obdobnou hodnotu dosahuje i 

kultivační vyšetření [71]. K rychlé identifikaci původce se využívají latexaglutinační 

testy k průkazu antigenu a metoda PCR. Nezbytnou součástí terapie je kromě 

antibiotické a antiedematózní i správně volená infuzní parenterální léčba. Empirická 

léčba purulentních meningitid u dětí vychází z možného zastoupení etiologických agens 

v jednotlivých věkových skupinách, z event. přítomných predispozičních faktorů a ze 

schopnosti rychle dosáhnout odpovídající baktericidní aktivity v mozkomíšním moku 

[74]. Jakmile je identifikován vyvolávající patogen, léčba je příslušně upravena. U jinak 
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zdravých dětí je v novorozeneckém a časném kojeneckém věku do 3 měsíců v současné 

době preferována empirická kombinovaná antibiotická léčba cefotaximu s ampicilinem 

(případně ampicilin s gentamicinem), u kojenců nad 3 měsíce, batolat a školních dětí je 

v České republice doporučováno zahájit léčbu ceftriaxonem [75,76].  

Stručný přehled léčby bakteriálních meningitid a odlišností s ohledem na 

přítomné predispoziční faktory a epidemiologické aspekty shrnují následující tabulky:  

 

Tab. č. 3 a 4 – Antibiotická léčba purulentních meningitid 

(Převzato a upraveno z: Rozsypal H. Neuroinfekce. In: Rozsypal H. Zápisky o infekčních nemocech. 

http://www.lf1.cuni.cz/hrozs/infstud.htm.) 

 

 

Věk Původce Léčba Poznámka  

Novorozenec G- tyčinky, 
streptokoky sk. B, 
Listeria 
monocytogenes 

cefotaxim + 
ampicilin 
(gentamicin) 

  

Děti 1-3 měs. H. influenzae, S. 
pneumoniae, N. 
meningitidis, 
enterobakterie, 
streptokoky sk. B, 
Listeria 
monocytogenes 

ceftriaxon/ 
cefotaxim + 
ampicilin 
(gentamicin) 

USA: + vankomycin 

Děti 3 měs. až 6 let H. influenzae, S. 
pneumoniae, N. 
meningitidis 

ceftriaxon/ 
cefotaxim 

USA: (+ 
vankomycin) 

Děti 7 až 18 let N. meningitidis, S. 
pneumoniae 

ceftriaxon/ 
cefotaxim 

USA: (+ 
vankomycin) 
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Predispoziční faktor  Původce Léčba Poznámka 

Kraniotrauma, stav po 
neurochirurgické 
operaci 

S. pneumoniae, S. 
aureus, 
enterobakterie 

vankomycin, 
chloramfenikol 

USA: vankomycin 
+ ceftazidim 

Ventrikuloperitoneální  
shunt 

S. epidermidis, S. 
aureus, G- enteric 
bacilli, 
Propionibacterium 
acnes 

vankomycin + 
cefalosporin 3. gen. 
nebo rifampicin  

  

HIV pozitivní  M. tuberculosis, T. 
pallidum, L. 
monocytogenes, S. 
pneumoniae, H. 
influenzae 

antituberkulózní 
léčba 
ceftriaxon/ 
cefotaxim + 
ampicilin  

USA (+ 
vankomycin) 

 

Pozn.: Ve Spojených státech je v léčebných doporučeních zahrnut ve větší míře vankomycin z důvodu 

vyššího výskytu rezistentních pneumokoků a meticilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA). 

 
 
3.4.4 Chronické, relabující meningitidy a meningoencefalitidy 

 

Tato skupina chorob tvoří v dětském věku nevýznamnou část zánětů CNS. 

V etiologii chronických procesů jsou zastoupeny patogeny z říše virů, bakterií i hub a na 

rozdíl od akutních zánětů zde převažuje etiologie neinfekční. O chronickém procesu 

hovoříme, jestliže neurologické symptomy a nález v mozkomíšním moku přetrvávají 

nebo dokonce progredují po dobu více než 4 týdnů [77]. S chronickými 

meningoencefalitidami se setkáváme u pacientů se selektivním IgA deficitem 

(enterovirové etiologie), u imunokompromitovaných pacientů (kryptokokové, 

toxoplazmové, aspergilové). Některé chronické procesy jsou přítomny i u jinak 

zdravých jedinců (Lymeská borelióza, lues, Mollaretova meningitida, tuberkulózní 

meningitida u neočkovaných apod.). Z neinfekčních procesů se v etiologii uplatňují 

systémové nemoci pojiva, sarkoidóza a některé vzácné jednotky typu subakutní 

sklerotizující panencefalitidy. Etiologická diagnostika je obtížnější než u akutních stavů 

a léčba je přímo závislá na typu zánětu – u neinfekčních příčin se užívají kortikoidy, u 

infekčních specifická léčba, která může v některých případech trvat až několik měsíců 

[78,79]. 
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3.5  CHARAKTERISTIKA  NEUROINFEKCÍ  PODLE 

VYVOLÁVAJÍCÍHO  AGENS  (P ŘEHLED) 

 

3.5.1 Virové záněty CNS 
 

3.5.1.1 Enterovirové neuroinfekce 
 

Enterovirové záněty CNS tvoří nejpočetnější skupinu ze všech virových agens – 

jak v dětském, tak i v dospělém věku [80]. Mezi nejvíce postiženou skupinu v dětském 

věku patří kojenci do 1 roku, kde incidence v některých skandinávských zemích 

dosahuje až 29 případů/100 000 osob v porovnání s incidencí u dětí ve věku 1-4 roky, 

kde incidence dosahovala 19/100 000 [81]. V České republice validní údaje o incidenci 

nejsou k dispozici, nicméně se předpokládají obdobné hodnoty jako v ostatních 

evropských zemích.  V etiologii se uplatňují především ECHO viry 30, 11, 9, 6 a 7, 

Coxsackie viry B2 a A9 a částečně také novější enteroviry 70 a 71 [82]. Přestože výskyt 

enterovirů je celosvětový a prakticky celoroční, v zemích mírného pásu je zřetelná 

vazba na roční období (letní a podzimní měsíce). Klinický obraz enterovirových infekcí 

je velmi pestrý – od nezávažných syndromů aseptických meningitid především u 

dospělých pacientů, po život ohrožující těžké meningoencefalitidy s vysokým stupněm 

postižení a sepsis-like syndromem u novorozenců mladších dvou týdnů. Popsány jsou i 

případy těžkých myelitid s obrazem paréz horních i dolních končetin vyvolané jinými 

enteroviry než je virus dětské obrny - především enterovirem 71. Novorozenci se 

považují, zřejmě z důvodu absence předchozí expozice enterovirům a nedostatečně 

vyzrálému imunitnímu systému, za nejrizikovější skupinu pacientů. V průběhu nemoci 

bývají opakovaně záchvaty křečí a známky fokálního neurologického deficitu. U 

ostatních dětí již v klinickém obraze, stejně jako u dospělých, převažuje obraz 

syndromu aseptické meningitidy a trvalé vážnější následky jsou poměrně vzácné, přesto 

se s nimi lze setkat u enterovirových meningoencefalitid, myelitid a cerebelárních ataxií 

[83]. Typický je dvoufázový průběh často spojený s nejrůznějšími klinickými projevy 

enterovirových infekcí: exantémy, faryngitidou, konjunktivitidou, herpangínou, příp. 

myokarditidou atd.  

Diagnostika je založena na sérologickém průkazu protilátek se signifikantním 

vzestupem titru v párových sérech, průkazu DNA enterovirů metodou PCR, případně na 
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izolaci virů ze stolice. Terapie je symptomatická a u těžších forem zahrnuje především 

podpůrnou terapii nutriční a antikonvulzivní. Zvláštní klinickou jednotku tvoří 

chronická enterovirová meningoencefalitida u pacientů s agamaglobulinemií (CEMA), 

většinou s fatálním průběhem. K enterovirům se řadí i poliovirus typu 1, 2, 3, který 

vyvolává paralytickou poliomyelitidu a před zahájením očkování patřil k nejčastějším 

příčinám postižení nervového systému u dětí vůbec. Od 60. let 20. století se 

onemocnění v České republice nevyskytlo. 

 

 

3.5.1.2 Herpetické neuroinfekce 
 

Téměř všechny lidské herpetické viry se mohou uplatnit v patofyziologii zánětů 

CNS – zastoupení jednotlivých typů a klinické projevy se ale značně liší. Obraz 

aseptické meningitidy bývá nejčastěji spojen s infekcí virem HSV-2, méně často se 

uplatňuje virus varicella-zoster, lidský herpesvirus typu 6,7, a 8. cytomegalovirus a 

virus Epsteina-Barrové jsou původci aseptických meningitid ve větší míře u 

imunokompromitovaných pacientů. Aseptická meningitida vyvolaná HSV-2 bývá 

diagnostikována jako komplikace primární genitální infekce u mužů i žen – některé 

práce z minulosti uvádějí v případě žen výskyt meningitidy až v 36 %  [84]. Na druhou 

stranu se neuroinfekce vyvolaná HSV-2 v novorozeneckém věku manifestuje jako těžká 

meningoencefalitida s možným fatálním koncem a vysokým procentem trvalých 

následků.  Zvláštní klinickou jednotkou je Mollaretova recidivující meningitida 

s příčinným opakovaným výskytem HSV-2 v mozkomíšním moku s nejasnou genezí 

[85]. Infekční zánět CNS vyvolaný HSV-1 se obvykle manifestuje jako těžká 

meningoencefalitida s plíživým nástupem, někdy ale naopak je náhle vzniklý křečový 

stav prvním projevem onemocnění. V klinickém obraze jsou typické příznaky 

vyplývající s dominantního postižení frontálního laloku - změny osobnosti, halucinace, 

afázie atd. Známky meningeálního dráždění nemusí být jednoznačně vyjádřeny, což 

výrazným způsobem ztěžuje diagnostiku choroby. Zatím co aseptické meningitidy 

způsobené herpetickými viry jsou většinou omezeny na akutní projevy společné pro 

tento syndrom, v případě encefalitid se výsledek choroby odvíjí od včasnosti a 

adekvátnosti léčby.  
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Diagnostika se v dnešní době u nejběžnějších herpetických virů odvíjí od 

průkazu DNA viru metodou PCR v mozkomíšním moku, sérologická vyšetření, izolace 

viru v dnešní době ztratily na významu [86]. V terapii infekcí vyvolaných HSV-1, HSV-

2, VZV se používá aciklovir v dávce 30-45 mg/kg/den, u cytomegalovirových infekcí 

ganciklovir event. foscarnet [87]. Přes výrazně zlepšené možnosti diagnostiky a 

dostupnost specifické léčby u nejčastějších typů herpetických infekcí je podíl pacientů s 

trvalými následky nadále vysoký. 

 

 

3.5.1.3 Arbovirové neuroinfekce (virus klíšťové meningoencefalitidy) 
 

 Arboviry tj. viry přenášené členovci tvoří rozsáhlou skupinu virů vyvolávající 

mj. záněty CNS. Nejvýznamnější skupinu tvoří rod Flavivirus čeledi Flaviviridae, kam 

kromě viru klíšťové meningoencefalitidy (KME) patří viry způsobující žlutou zimnici, 

japonskou encefalitidu, St. Louiskou encefalitidu, Západonilskou horečku atd. V České 

republice se uplatňuje evropský subtyp viru KME. Hlavním přenašečem je zde klíště 

Ixodes ricinus a mezi endemicky nejvýznamnější regiony patří oblast kolem Křivoklátu, 

Berounky, Českých Budějovic a dále v Severomoravském kraji – především v okolí 

Opavy a Bruntálu. Incidence v osmdesátých letech byla s porovnáním s léty 90. nižší, 

od roku 1995 se udržuje na hodnotě okolo 7/100 000 [88].  Klinický průběh je u více 

než 60 % nemocných dětí dvoufázový. V úvodu dominují nespecifické celkové 

příznaky na podkladě primární viremie, po přechodném zlepšení se v druhé fázi cca 

s odstupem 7-14 dní projeví příznaky infekce CNS. Manifestace onemocnění je 

různorodá – od meningitické formy, která je u dětí nejčastější, přes formu 

meningoencefalitickou až po těžké formy encefalomyelitické a bulbární, které jsou u 

dětské populace velmi vzácné [89]. Někdy může probíhat i druhá fáze pod obrazem 

febrilního stavu s bolestmi hlavy a pozitivním nálezem v mozkomíšním moku, přestože 

meningeální syndrom není u dítěte vyjádřen [90].  

Diagnostika je založena na průkazu protilátek třídy IgM v  séru metodou ELISA, 

případně virus neutralizačním testem, v některých laboratořích je dostupná metoda 

PCR. Terapie je symptomatická podle charakteru průběhu onemocnění, u dětské 

populace je procento trvalých následků nízké. 
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3.5.1.4 Virus příušnic, spalniček 
 

 Před zavedením vakcinace do pravidelného očkovacího kalendáře patřila 

parotická meningitida k nejčastějším onemocněním CNS v dětském věku. 

Nejpostiženější kategorií bývají chlapci ve věku 5-9 let, často bez přítomnosti postižení 

příušních žláz. Klinický průběh se neliší od ostatních aseptických meningitid. 

Nehovoříme v tomto případě o komplikaci, neboť obraz meningitidy provází 10-30 % 

infekcí virem parotitidy a obvykle odezní během 10 dnů [91]. Vzácně se infekce 

manifestuje jako encefalitida, polyradikulitida nebo myelitida.  

Diagnostika se opírá o průkaz IgM protilátek proti viru parotitidy a i v České 

republice je již na některých pracovištích dostupná metoda PCR. 

 Spalničková encefalitida patřila k obávaným komplikacím onemocnění a po 

zavedení očkování prakticky vymizela. Zvláštní formu tvoří chronická forma 

onemocnění, při které jedinec není schopen eliminovat spalničkový virus a onemocnění 

spěje během let k fatálnímu konci. Hovoříme o tzv. subakutní spalničkové 

meningoencefalitidě typu van Bogaert. Výskyt je extrémně vzácný – odhaduje se na 

1/100 000 případů spalniček. Izolace obou virů se v dnešní době již neprovádí. Terapie 

není známa. 

 

 

3.5.1.5 Virus lymfocytární choriomeningitidy (Arenavirus) 
 

 Aseptická meningitida je téměř jediná manifestace tohoto onemocnění, kde 

zdrojem viru jsou někteří hlodavci (potkan, myš) a nákaza se přenáší jejich sekrety. 

 Diagnóza je založena nejčastěji na vyšetření párových sér komplementfixační 

reakcí. 

 

 

3.5.1.6 Virus lidské imunodeficience (HIV) 
 

 HIV infikovaní dětští i dospělí pacienti mohou mít postižen CNS primárně 

(přímým působením viru) nebo sekundárně (jiná etiologie v přímé souvislosti se 

základním onemocněním). Klinicky se projevuje jako akutní meningitida nebo 

meningoencefalitida, HIV encefalopatie s postižením kognitivních nebo motorických 
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funkcí, případně jako myelopatie a senzorická polyneuropatie. V porovnání 

s oportunními infekcemi je jejich průběh méně závažný, resp. při odpovídající 

antiretrovirové terapii příznaky postižení CNS většinou ustupují. Celá problematika 

postižení CNS při tomto onemocnění je velmi rozsáhlá a přesahuje rámec této práce 

[92].  

 Diagnostika je založena sérologickém průkazu anti HIV 1,2 protilátek 

s konfirmací v Národní referenční laboratoři. Likvorové nálezy jsou u primárních HIV 

infekcí pro diferenciální diagnostiku necharakteristické. Pro trvale nízký počet HIV 

pozitivních dětí v České republice jsou zkušenosti s touto diagnózou nevelké. 

 

3.5.1.7 Adenoviry 
 

 Infekce CNS patří spíše ke vzácným manifestacím adenovirových infekcí na 

rozdíl od faryngokonjunktivální horečky a kataru horních cest dýchacích. Onemocnění 

postihuje především imunosuprimované dětské pacienty pod obrazem encefalitidy.  

 Diagnóza je založena na izolaci viru z mozkomíšního moku, vyšetření párových 

sér, případně na latexové aglutinaci. V terapii se u nejtěžších případů zkouší ribavirin 

s poměrně dobrým efektem. 

 

 

3.5.1.8 Ostatní virové dětské neuroinfekce 
 

Velké množství dalších virů z nejrůznějších rodů resp. čeledí může vzácně 

postihovat CNS u dětských pacientů – viry influenzy a parainfluenzy, coronaviry, 

parvovirus B 19, virus vztekliny, atd. Část z nich je geograficky vázána a diagnostika je 

založena na průkazech viru v mozkomíšním moku a stanovení specifických protilátek. 

V České republice nejsou diagnostické sety na vzácné importované neuroinfekce běžně 

k dispozici. V případě podezření na import choroby je třeba domluvit vyšetření přes 

specializované laboratoře v zahraničí. Mezi nejčastější agens vyvolávající meningitidy a 

meningoencefalitidy patří viry z již zmiňovaných flavivirů (virus Japonské encefalitidy, 

Murray Valley, West Nile, Dengue), dále bunyaviry (Rift Valley, Toscana), togaviry, 

filoviry  (Ebola, Marburg) a arenaviry (Lassa, Machupo). Některé z nich se 

v posledních 10 let rozšířily do nových geografických oblastí, např. virus západonilské 

horečky [93]. 
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3.5.2 Infekce CNS bakteriální etiologie 
 
3.5.2.1 Pneumokokové meningitidy 
 

Meningitidy vyvolané Streptococcus pneumoniae patří v současné době 

k nejvýznamnějším původcům mortality a morbidity na celém světě. Incidence 

meningitid v evropských státech se pohybuje mezi 0,5-2,0 případy na 100 000 dětí [94]. 

Přes pokroky v intenzivní péči nadále trvá neuspokojivá mortalita přesahující 

dvacetiprocentní hranici, obdobné procento charakterizuje postižení sluchu u dětí, které 

přežily. Bylo popsáno více než 90 sérotypů resp. 46 séroskupin, ale jen 6 séroskupin je 

odpovědných za více než 70 % onemocnění. U nás jsou u dětských pacientů nejčastěji 

detekovány sérotypy 6B, 9V, 14, 19F, 3 a 23F [95]. Purulentní pneumokokové 

meningitidě předchází kolonizace nosohltanu, která v dětském věku dosahuje 20-40 %. 

Souvislost kolonizace s mediální otitidou je zřejmá, nicméně vazba na meningitidu není 

zcela jednoznačná, protože ve většině případů je kolonizace transientní s trváním 4-6 

týdnů. Nejvyšší výskyt meningitid u dětí do dvou let věku je dán především 

nedostatečnými imunitními mechanismy (snížená fagocytóza, neschopnost dostatečné 

tvorby IgG 2. třídy atd.). Proto se u dětí setkáváme s pneumokokovými meningitidami 

primárními i sekundárními – nejčastěji v souvislosti se záněty středouší, případně s 

úrazem hlavy v předchorobí. V klinickém obraze dominuje u batolat a větších dětí 

horečnatý stav s bolestmi hlavy a příznaky meningeálního dráždění. U nejmladších 

kojenců bývají klinické projevy velmi nespecifické – apatie, hypotermie, tonicko-

klonické křeče s pozvolným nástupem nitrolební hypertenze a vyklenutím velké 

fontanely. Specifickými komplikacemi je rozvoj subdurálních efuzí, hygromů, případně 

mozkového abscesu a trombózy nitrolebního splavu.  

 

 

 

Obr. č. 1. Epidurální empyém 

(Převzato z: Duniewicz M, Adam P, et al. 

Neuroinfekce. Maxdorf, Praha 1999, s. 309) 
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Procento neurologických následků je úměrné věku dítěte – čím mladší, tím vyšší 

je procento mortality, postižení sluchu, obrny mozkových nervů a sekundární epilepsie 

nebo hydrocefalu.  

V diagnostice hraje klíčovou roli mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku 

s nálezem grampozitivních diplokoků a následná kultivace, dále se využívá přímý 

průkaz agens latexovou aglutinací v moku a poměrně vysoká úspěšnost je i v případě 

hemokultivace. Úspěšnost záchytu dosahuje maximálně 70 % s tím, že předchozí 

antibiotická léčba toto procento snižuje. Možnost rychlé detekce patogena pomocí PCR 

úspěšnost záchytu zvýšila a v diagnostice se ve vyspělých státech již rutinně používá. 

Procento záchytu metodou PCR v mozkomíšním moku je v porovnání s latexovou 

aglutinací výrazně vyšší, čímž umožňuje upravit antibiotickou léčbu dříve než v případě 

kultivačního vyšetření. Úspěšnost detekce agens pomocí PCR z krve a séra je 

v důsledku přítomnosti inhibitorů v těchto materiálech nižší [61].   

Empirická antibiotická terapie v úvodu onemocnění se liší podle jednotlivých 

geografických regionů resp. procentuálního výskytu pneumokoků rezistentních na 

betalaktamová antibiotika. V České republice je výskyt rezistentních kmenů 

dlouhodobě méně než 5 %, a proto je v iniciální léčbě doporučen cefalosporin III. 

generace (cefotaxim nebo ceftriaxon), po ověření agens se přechází na krystalický 

penicilin v dávkách až 500 000 IU/kg/den. V regionech s vysokým výskytem rezistence 

se v úvodu přidává vankomycin, případně se indikuje chloramfenikol v monoterapii. 

Doporučená délka léčby je 10-14 dní, ale značně závisí na přítomnosti přidružených 

komplikací (absces, fisura baze lební, těžká mastoiditida atd.). V případě přecitlivělosti 

je záložním lékem volby meropenem. Léčba subdurálních efuzí není ve většině případů 

nutná, protože většina z nich se resorbuje spontánně, v opačném případě je indikována 

neurochirurgická intervence. I přesto, že efuze doprovázejí až třetinu pneumokokových 

meningitid u dětí pod dva roky věku, není jejich výskyt spojen s trvalými 

neurologickými následky [96]. Podpůrná terapie pneumokokové meningitidy se příliš 

neliší od ostatních purulentních meningitid: adekvátní oxygenace, prevence 

hypoglykemie a hyponatremie, antikonvulzivní terapie (nejčastěji diazepam, phenytoin 

a fenobarbital) a hlavně opatření ke snížení intrakraniálního tlaku s cílem zachovat 

dostatečný a pokud možno konstantní průtok krve mozkovou tkání. Snížení 

intrakraniálního tlaku lze dosáhnout zvýšenou polohou lůžka o 30 %, použitím manitolu 

v úvodu onemocnění, řízenou hyperventilací a barbituráty. Nedílnou součástí léčby i 
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přes opakované diskuse jsou kortikosteroidy. Upřednostňuje se dexamethazon 

v dávkovacím schématu 0,15 mg/kg po 6 hodinách čtyři dny nebo 0,4 mg/kg po 12 

hodinách dva dny. Zdá se, že obě schémata jsou srovnatelná a podmínkou přínosu je 

v obou případech včasné podání – nejlépe před první dávkou antibiotika [97,98]. Obavy 

ze sníženého průniku antibiotik a zhoršené eradikace pneumokoků z mozkomíšního 

moku se dosud nepotvrdily, nicméně určitá opatrnost v případě vysoce rezistentních 

pneumokoků stále trvá [66,99].  

 

 

3.5.2.2 Hemofilové meningitidy 
 

Přestože opouzdřené hemofily se dělí celkem do šesti skupin, v naprosté většině 

případů se jedná o purulentní meningitidy vyvolané Haemophilus influenzae typu b 

(Hib). V posledních letech byly popsány i případy vyvolané netypovatelnými hemofily, 

především v novorozeneckém věku. Ve státech, kde nebylo zavedeno očkování proti 

Hib, je původce zodpovědný za 60-70 % purulentních meningitid u dětí do 5 let věku 

[100]. Incidence onemocnění před zavedením rutinní vakcinace v roce 2001 dosahovala 

0,5-0,7/100 000 obyvatel. Od roku 1999 probíhá v České republice surveillance 

invazivních hemofilových onemocnění, která měla za úkol ukázat nezbytnost plošné 

vakcinace. Ve vakcinační éře dokladuje její účinnost, resp. monitoruje eventuální 

selhání očkování [101,102].  
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Graf č. 1. 

 

Věková distribuce invazivního Hib onemocnění, Česká republika, 1999-2004. 

(zprávy CEM, SZÚ Praha, 2005; 4/14,193 – převzato z: Beran J., Havlik J, Vonka V. Očkování. Galen. 

2005) 

 

 

 

Riziko onemocnění u nevakcinovaných dětí prudce narůstá po třetím měsíci 

věku a trvá do 24 měsíců, poté následuje mírný pokles v incidenci a po pátém roce 

života je výskyt onemocnění již vzácností. Transientní kolonizace respiračního traktu 

dosahovala před zavedením vakcinace u dětí ve věku dvou let téměř 80 %, po zavedení 

vakcinace se pohybuje pod úrovní 0,1 %. Přestože smrtnost je ve vyspělých zemích 

v porovnání např. s pneumokokovými meningitidami nízká – dosahuje 1 až 3 % - 

následky typu sekundární epilepsie, hluchoty a poruchy psychomotorického vývoje jsou 

zaznamenávány až u čtvrtiny nemocných [103]. Klinický průběh onemocnění je 

v mnoha případech neodlišitelný od pneumokokových meningitid – horečka, známky 

meningeálního dráždění, event. infekce horních cest dýchacích v krátkém předchorobí, 

křeče, případně porucha koagulace s petechiálním výsevem na kůži. Ve většině případů 

se jedná o hematogenní rozsev infekce po přestupu mikroba přes slizniční bariéry. 

Z komplikací bývají zachyceny subdurální efuze, sekundární epilepsie, postižení sluchu, 

těžká myopie, metastatická chorioretinitida.  
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Obr. č. 2. Subdurální efuze 

(Převzato z: Táborská J, Koubová A, Valchová M. 

Hemofilové meningitidy u dětí do pěti let věku. Čes-

slov Pediat 2002;57(3):91-100)  

 

 

 

 

 

 

 

Na rozdíl od pneumokokových meningitid si léčba většinou nevyžaduje umělou plicní 

ventilaci [104].  

Diagnostika se opírá o mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku s nálezem 

gramnegativních bacilů s následnou kultivací, dále se využívá přímý průkaz agens 

latexovou aglutinací v moku a hemokultivace. Úspěšnost záchytu mikroba snižuje, 

stejně jako u ostatních bakteriálních meningitid, předchozí antibiotická léčba. Od konce 

90. let je dostupná identifikace  patogena pomocí PCR a v rámci sledování je u 

některých kmenů prováděna i biotypizace a multilokusová sekvenační typizace [105]. 

Procento záchytu agens je tedy opět zvýšeno, což umožňuje adekvátně upravit 

antibiotickou léčbu. Empirická antibiotická terapie v úvodu onemocnění vychází 

z dlouhodobě ustáleného výskytu Hib s produkcí betalaktamázy, který je velmi podobný 

v České republice i ve světě a dosahuje cca 15 %. Z tohoto důvodu je v iniciální léčbě 

doporučen cefalosporin III. generace - cefotaxim nebo ceftriaxon v dávce 150-200 resp. 

100 mg/kg/den, po ověření agens je možné přejít na vysokodávkovaný ampicilin 

v dávkách až 400 mg/kg/den. V situacích, kdy není možné volit tato antibiotika nebo 

dojde k selhání i přes udávanou citlivost in vitro, je záložním lékem meropenem nebo 

chloramfenikol. 

  Doporučená délka léčby je 10 dní, ale také závisí na přidružených komplikacích, 

které se příliš neliší od pneumokokových meningitid. Podpůrná léčba je shodná 
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s pneumokokovou etiologií včetně aplikace dexamethazonu především z důvodu 

prevence postižení sluchu. 

 

 

3.5.2.3 Meningokokové meningitidy 
 

Meningitidy vyvolané patogenem Neisseria meningitidis tvoří společně 

s hemofilovými a pneumokokovými meningitidami triádu onemocnění, které tvoří 

naprostou většinu hnisavých meningitid nejen v České republice, ale i celosvětově. 

Zatímco zaváděním nových vakcín význam hemofilových a pneumokokových 

onemocnění ve vyspělých státech klesá, v případě meningokokových nákaz je situace 

nadále neuspokojivá.  Meningokoková meningitida resp. meningokoková sepse se řadí 

mezi tzv. invazivní meningokoková onemocnění (IMO), která patří v porovnání 

s ostatními infekčními chorobami k nejrychleji smrtícím nákazám na světě. Dle 

současné terminologie rozeznáváme kromě meningitidy a sepse i formu smíšenou tj. 

meningitidu se sepsí. Toto dělení je důležité i z hlediska prognózy pacienta, neboť 

smrtnost meningokokové sepse dosahuje cca 30 %, ale v případě meningitidy je to 

pouze 1-3 % [106]. V České republice probíhá dlouholetá surveillance IMO s ohledem 

na počet onemocnění, zastoupení jednotlivých sérotypů, smrtnost atd. Nejvyšší výskyt 

byl zaznamenán v roce 1995, kdy došlo díky přítomnosti hypervirulentního kmenu N. 

meningitidis C.2a.P1.2. ke zvýšení nemocnosti na 2,2/100 000 obyvatel s více než 220 

onemocněními za rok [107]. V dalších letech byl zaznamenán mírný setrvalý pokles, 

v roce 2007 byla nemocnost 0,7/100 000 obyvatel. V naprosté většině je na našem 

území detekována séroskupina B a C, vzácně séroskupina Y – skupiny A a W135 se 

v naší republice prakticky nevyskytují a jsou zodpovědné za epidemické výskyty 

meningokokových meningitid především v subsaharské Africe (v zemích tzv. 

meningokokového pásu) - skupina A a na Blízkém východě - skupina W135. V průběhu 

posledních desetiletí dochází k opakovanému přesmyku četnosti zastoupení skupin B a 

C opakujících se v cca 10letých intervalech. Od roku 2000 dochází k opětovnému 

nárůstu podílu N. meningitidis skupiny B, která je v současné době zodpovědná za cca 

75% IMO s vysokým výskytem především v nejnižších věkových skupinách [108]. 

Séroskupina C je frekventněji zastoupena ve věkové skupině 15-19 let, kde je po 

kojeneckém věku zaznamenávána druhá nejvyšší frekvence výskytu IMO. 
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Nazofaryngeální nosičství N. meningitidis dosahuje v populaci méně než 5 %. Určení 

jednotlivých sérotypů a subtypů je možno na základě antigenní odlišnosti buněčné stěny 

tvořené membránovými bílkovinami (OMP - Outer membrane proteins), nicméně až 

30% z nich patří mezi nezařaditelné. Stanovení skutečné hypervirulence je možné ale 

pouze metodou multilokusové sekvenační typizace (MLST).  

Na základě retrospektivní analýzy anamnestických údajů byly stanoveny 

rizikové faktory pro vznik IMO: kojenecký a adolescentní věk, výrazná psychická a 

fyzická zátěž, pasivní i aktivní kouření, pobyt v nově vzniklých kolektivech resp. pobyt 

v přeplněných místnostech [109]. S ohledem na perakutnost průběhu je diagnóza 

v první řadě založena na klinickém průběhu onemocnění s rozvahou o přítomnosti resp. 

nepřítomnosti známek meningeálního dráždění. Časná diagnostika je největším úskalím, 

neboť ve většině případů spočívá na praktických lékařích, lékařích Rychlé lékařské 

pomoci (RLP) resp. jejich dispečerech. I z těchto důvodů je skupina nemocných, kterým 

nelze odpovídající péči poskytnout vzhledem k progresi onemocnění v prvních dvanácti 

resp. 24 hodinách choroby [110]. V případě dominujícího postižení CNS (forma 

meningitická) – ať již se sepsí nebo bez ní, jsou přítomny typické známky 

meningeálního dráždění. Nápadný je v porovnání např. s pneumokokovými 

meningitidami rychlý průběh nemoci, přítomnost petechiálního exantému a značná 

schvácenost. Z výše uvedených důvodů byl vydán i s ohledem na stále vysokou 

smrtnost IMO v České republice (více než 10 %) na návrh Společnosti infekčního 

lékařství (SIL) „Standard efektivní klinické péče v přednemocniční péči pro IMO“. 

Podle tohoto nařízení je vůz RLP povinně vybaven parenterálním antibiotikem pro 

zahájení empirické léčby (Cefotaxim), dále hemokultivační nádobkou a sterilní 

zkumavkou označenou „PCR“. Odběr hemokultury a krve na detekci DNA 

meningokoka je proveden před podáním antibiotika a předán společně s pacientem na 

příslušném pracovišti – jak ukazuje schéma z návrhu SIL [111].  
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 (Převzato s časopisu KMIL: Klin mikrobiol inf lék 2002;8(2):57-59)   

 

 

V diagnostice IMO hraje, na rozdíl od ostatních bakteriálních meningitid, velkou 

roli klinický obraz. V případě dominující sepse a vystupňované poruchy koagulace se 

považuje provedení akutní lumbální punkce za neopodstatněné, ne-li škodlivé [112]. Na 

druhou stranu je třeba podotknout, že některé prognostické skórovací systémy pro IMO 

mají počet elementů v mozkomíšním moku jako svoji součást. Hlavní snahou všech 

těchto systémů je co nejlépe stanovit přínos resp. riziko invazivity léčebných postupů – 
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především objemové resuscitace, časnost zahájení umělé plicní ventilace, nasazení 

vasopresorů, léčbu diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC) atd. Mezi 

nejznámější patří Niklassonovo skóre, dále Rotterdamská kritéria, Barquetovo případně 

modifikované Glasgow meningococcal septicaemia score a jejich nejrůznější 

modifikace [113]. Z výše uvedeného vyplývá, že diagnostický postup u stavů 

s dominujícími příznaky sepse bez meningitidy je založen kromě klinického obrazu na 

vyšetření jiných biologických materiálů než mozkomíšního moku – především krve a 

moči. Pro rychlé potvrzení suspektní diagnózy slouží metoda aglutinace z krve s detekcí 

antigenů meningokoka. Následuje metoda PCR DNA z moči a krve (s možností 

dostupného výsledku i za 4 hodiny po zahájení vyšetření) a následně hemokultivace 

s nálezem gramnegativních diplokoků. V případě meningitidy tvoří základ 

mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku s nálezem gramnegativních diplokoků a 

následná kultivace, využívá se i přímý průkaz agens latexovou aglutinací a poměrně 

vysoká úspěšnost je i v případě hemokultivace. Úspěšnost záchytu agens při nasazené 

přednemocniční ATB léčbě (s případným neodebráním materiálu na hemokultivaci) je 

relativně nízká a proto možnost rychlé detekce patogena pomocí PCR metody nabyla 

výrazně na významu a stala se nedílnou součástí diagnostiky. Procento záchytu 

kombinací kultivačních metod a metody PCR je výrazně vyšší, čímž zpřesňuje 

surveillance IMO nejen v České republice, ale i v ostatních vyspělých státech, jak 

ukazuje následující graf [114]. 
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Graf č. 2. 

 
(Převzato z časopisu KMIL. Klin mikrobiol inf lék 2004;10(3):130-133) 

 

 

Současné metodiky umožňují i rychlé stanovení séroskupiny, což 

z epidemiologického hlediska vzhledem k určité věkové predilekci není zanedbatelné. 

Stejně jako u ostatních bakteriálních patogenů je nejvyšší úspěšnost detekce patogena 

z mozkomíšního moku a v případě sepse z moči. Záchyt z krve a séra je v důsledku 

přítomnosti inhibitorů nižší.  

 

Iniciální antibiotická terapie v lůžkovém zařízení v případě meningokokových 

meningitid je jednotná - preferován je vzhledem k určitému menšímu výkyvu hladin 

v mozkomíšním moku ceftriaxon v dávce 100mg/kg/den v jedné nebo dvou denních 

dávkách, po ověření agens se přechází na krystalický penicilin v dávkách cca 300 000 

IU/kg/den. V našich podmínkách nebyl ještě zachycen meningokok rezistentní na 

penicilin G, existují ale  regiony s výskytem částečné nebo vysoké rezistence na 
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penicilin [115,116] . Doporučená délka léčby je 7 dní, ale z dostupných prací se zdá, že 

i pětidenní léčba je dostatečná [117,118,119]. V případě přecitlivělosti na 

cefalosporinová a penicilinová antibiotika je záložním lékem volby meropenem nebo 

chloramfenikol. Z ostatních modalit se u meningitidy uplatňují postupy vedoucí ke 

snížení nitrolební hypertenze – zvýšená poloha hlavy o 15-30 %, která zlepšuje venózní 

odtok, adekvátní oxygenace i za cenu časného zahájení umělé plicní ventilace s tendencí 

k hypokapnii a medikamentózní přístupy – manitol, furosemid a dexamethazon. V 

České republice je podání dexamethazonu součástí doporučeného léčebného postupu, 

ale v doporučovaných dávkách vládne určitá nejednotnost. Léčebný protokol 

vypracovaný SIL ve shodě se světovou literaturou uvádí dávku 0,4-0,6 mg/kg/den 

v intervalu 6 nebo 12 hodin po dobu 2 dnů v případě meningitid. U meningokokových 

sepsí nebyly do postupu akceptovány vysoké dávky steroidů, neboť nebyl prokázán 

benefit ve vztahu k přežití a naopak se vyskytly ve větším počtu sekundární infekce. 

V doporučeních České pediatrické společnosti v rámci konsenzu o používání 

kortikosteroidů se ale tyto vysoké dávky vyskytují. V dnešní době je spíše příklon 

k nižším tzv. substitučním resp. stabilizačním dávkám hydrokortizonu. Jejich příznivý 

účinek je jednak kardiovaskulární, kdy potencuje účinek vasopresorů a inhibuje vliv 

vasodilatátorů a dále dorovnává funkční nadledvinkovou insufucienci v rámci 

septického šoku  [120]. U meningokokové meningitidy na rozdíl od sepse nedominuje 

oběhová nestabilita, ale v případě smíšených forem onemocnění je v úvodu nezbytné 

adekvátní doplnění oběhu s vědomím, že po stabilizaci je naopak další vysoký přísun 

tekutin nevhodný vzhledem k edému mozku. Léčba koagulační poruchy vychází 

z obecných principů léčby DIC. 

V posledních deseti letech se hodně diskutuje přínos aktivovaného proteinu C 

[121,122]. Po proběhlých studiích je v současné době doporučován u těžkých 

meningokokových sepsí bez přítomnosti meningitidy. S ohledem na extrémně vysokou 

cenu rozhodnutí o jeho podání patří do rukou špičkových intenzivistů v několika 

centrech v České republice. Mezi další komplikace, které se objevují v průběhu 

meningokokových meningitid, patří především reaktivní, méně často purulentní 

artritidy, myoperikarditidy, pneumonie a sekundární infekční komplikace ischemicky 

resp. gangrenózně postižených tkání. 
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3.5.2.4 Listeriové meningitidy 
 

Přestože podíl listeriových meningitid v etiologii bakteriálních infekcí CNS 

nepřesahuje osm procent, poměrně vysoká mortalita pohybující se v populaci mezi 15-

29% je řadí k závažným zdravotním problémům vyspělého světa. Nejvyšší výskyt 

onemocnění je zaznamenáván ve věkové skupině dětí do jednoho roku s maximem 

zastoupení v prvním měsíci života, dále u těhotných žen a lidí starších 60 let. Téměř 

70% nákaz u starších jedinců je spojeno s přidruženými nemocemi – hematologickými 

malignitami a imunosupresivní terapií, častý je výskyt u pacientů s HIV/AIDS a 

pacientů s orgánovými transplantacemi [123]. S rozšířením konzumace resp. 

používáním chlazené stravy došlo v posledních letech k mírnému nárůstu počtu 

onemocnění právě u dospělých osob, v jejichž etiologii se uplatňují především sérotypy 

1/2a, 1/2b a 4b [124,125]. Z epidemiologického hlediska je podstatné, že v některých 

státech se udává bezpříznakové nosičství v zažívacím traktu až 5 %.  

Klinický obraz se v některých aspektech odlišuje od ostatních bakteriálních 

meningitid. Patogen má výrazně vyšší afinitu k mozkové tkáni samotné a mnohem 

častěji než purulentní meningitidy jiné etiologie probíhá pod obrazem současného 

ložiskového postižení mozkové tkáně s neurologickou symptomatologií odvíjející se od 

místa postižení. Nejčastěji napadá subkortikální oblasti thalamu, pontu, ale nejsou 

výjimkou ani ložiska v prodloužené míše.  Z tohoto důvodu je zaznamenáváno vysoké 

procento smrtnosti i trvalých následků. Listeriová meningitida může být komplikována 

v časné fázi DIC, respiračním selháním nebo rabdomyolýzou, v některých případech 

vzniká meningitida až sekundárně na podkladě listeriové endokarditidy. U novorozenců 

jsou klinické projevy velmi nespecifické – apatie, hypotermie, tonicko-klonické křeče, 

vyklenutí velké fontanely. Možnými komplikacemi je rozvoj mozkového abscesu a 

vzácně i trombózy nitrolebního splavu.  

 

 

 Obr. č. 3. Mozkový absces  

(Převzato z: Duniewicz M, Adam P, et al. 

Neuroinfekce. Maxdorf, Praha 1999, pp. 309) 
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Procento neurologických následků je nadále neuspokojivě vysoké.  

Diagnostika se opírá o charakteristický nález v mozkomíšním moku, kde kromě 

polymorfonukleárních leukocytů je výrazné zastoupení mononukleárních elementů, 

dále, na rozdíl od ostatních hnisavých meningitid, nebývá přítomna snížená hladina 

glukózy. Z mikrobiologických metod se uplatňuje kultivace z mozkomíšního moku a v 

dnešní době především detekce DNA patogena metodou PCR. Pro zvýšení 

pravděpodobnosti záchytu se provádí toto vyšetření z dalších materiálů – z krve, 

kožních lézí, moče, případně z biologických materiálů od matky. Klasické kultivační 

vyšetření má ale poměrně malou výtěžnost a sérologické vyšetření je pro akutní fázi 

onemocnění nepřínosné.  

Antimikrobiální léčba má dvě hlavní úskalí: listerie je necitlivá na antibiotika 

cefalosporinové řady a dále je i přes dobrou citlivost in vitro u dalších antibiotik obtížně 

rychle eradikovatelná, protože žádný z přípravků nepůsobí na listerie baktericidně 

[126]. Právě na podkladě známé rezistence listerie na cefalosporiny je empirická 

antibiotická terapie hnisavých meningitid u novorozenců a kojenců do 3 měsíců věku 

tvořena kombinací cefalosporinového antibiotika s ampicilinem, případně s 

gentamicinem. Po stanovení diagnózy listeriové meningitidy se jako první volba 

používá kombinace ampicilinu v dávce 400 mg/kg/den s gentamicinem v dávce 7,5 

mg/kg/den pro jeho aditivní účinek. Alternativou se v indikovaných případech zdá i 

meropenem [127]. V případě alergie na betalaktamová antibiotika je lékem volby 

trimetoprim-sulfamethoxazol. Délka antibiotické léčby meningitidy bývá nejčastěji 3 

týdny, v případě mozkového abscesu je třeba ji prodloužit až na dobu 6 týdnů [128]. 

 

 
3.5.2.5 Meningitidy vyvolané Streptococcus agalactiae (GBS) 
 

Streptokoky skupiny B tvoří v rozvinutých zemích nejčastější příčinu 

purulentních meningitid u dětí do tří měsíců věku s tím, že naprostá většina případů se 

manifestuje po prvním týdnu života a naopak výskyt prudce klesá po překročení 

prvního měsíce věku. V posledních desetiletích jejich význam spíše narůstá. Ve 

Spojených státech při více než padesátiprocentním zastoupení v etiologii 

novorozeneckých hnisavých meningitid a mortalitě 7-27 % patří k nejzávažnějším 

infekčním komplikacím této věkové skupiny [129]. Problematika je těsně spjata 
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s nosičstvím GBS v zažívacím nebo urogenitálním traktu těhotných žen, kde panují 

velké geografické, ale i rasové rozdíly. 

Druhou nejvíce postiženou skupinou jsou dospělí pacienti starší 60 let 

s přidruženými chorobami: hepatálním a renálním selháváním, kolagenózami, diabetem, 

kortikoidní terapií atd. V případě dětských meningitid se nejvíce uplatňuje subtyp III a 

klinické příznaky jsou stejně nespecifické jako v případě ostatních neuroinfekcí 

v neonatálním období: ikterus, dráždivost nebo naopak apatie, hyper- nebo hypotermie, 

křeče, odmítání potravy a pozvolné vyklenutí velké fontanely. Někdy bývá nástup 

klinických obtíží plíživý s minimálně vyjádřenými i nespecifickými symptomy 

s následným náhlým zhoršením stavu. Proto při pochybnostech platí více než kdy jindy, 

že není chybou provést vyšetření mozkomíšního moku s negativním nálezem než 

neprovést lumbální punkci vůbec. Charakteru onemocnění odpovídá nález záplavy 

polymorfonukleárních leukocytů a vysoké hladiny bílkoviny v likvoru společně 

s nízkou hladinou glukózy a zvýšenou hladinou laktátu. 

V rychlé diagnostice se uplatňuje latexová aglutinace k průkazu antigenu GBS, 

dále mikroskopie, kultivace a na některých pracovištích i průkaz DNA metodou PCR. 

Nezbytné je vyšetření i ostatních biologických materiálů novorozence a urogenitálního 

a zažívacího traktu matky. Samotná negativní aglutinace – pro nízkou senzitivitu a 

specificitu – neopravňuje nepodat empirickou antibiotickou kombinaci ampicilin a 

cefotaxim. Při potvrzení diagnózy je lékem volby kombinace ampicilin 400 mg/kg/den 

a gentamicin 7,5 mg/kg/den. Používání aminoglykosidového antibiotika není 

nadbytečné. Byl potvrzen synergický efekt na GBS - především na ty tolerantní kmeny, 

které jsou v mozkomíšním moku dosažitelnými koncentracemi ampicilinu resp. 

penicilinu inhibovány, ale ne zahubeny [130,131]. Záložním antibiotikem jsou 

cefalosporiny 3. generace a vankomycin. Doporučovaná délka léčby je při 

nekomplikovaném průběhu 14 dní. Mezi komplikace se řadí rozvoj pozánětlivého 

obstrukčního hydrocefalu, přestup infekce do mozkové tkáně s rozvojem abscesu a 

pseudomembranózní kolitida při antibiotické léčbě.   
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3.5.2.6  Meningitidy vyvolané gramnegativními bakteriemi 
 

Koliformní gramnegativní bakterie jsou druhou nejčastější příčinou neonatálních 

meningitid ve vyspělých zemích a společně s GBS tvoří více než dvě třetiny těchto 

onemocnění v útlém dětském věku. V rozvojových státech zaujímají, zřejmě v důsledku 

horších hygienických podmínek, dokonce první místo. Naprostou většinu meningitid 

vyvolávají Escherichia coli, Klebsiella species, Salmonella species, Serratia 

marcescens a Pseudomonas aeruginosa [132,133]. Přenos infekce je ve většině případů 

vertikální, v rozvojovém světě je nezanedbatelný podíl i cestou horizontálního 

nozokomiálního přenosu. Přestože více než tři čtvrtiny novorozenců jsou kolonizovány 

některou z vyjmenovaných bakterií v průběhu prvních dnů života, manifestní infekce 

pod obrazem sepse se rozvine u méně než jednoho procenta těchto dětí, u 25 % z nich je 

současně přítomna meningitida.  

Diagnostika se opírá v případě některých bakterií o aglutinaci (E. coli), ve 

většině případů je však založena na výsledcích kultivačních vyšetření z mozkomíšního 

moku, nosu, dýchacích cest, žaludečního aspirátu, pupku, zvukovodu, hemokultury. 

S rozvojem molekulární biologie se objevují detekční sety PCR na průkaz E. coli a 

některých dalších gramnegativních bakterií. Zavedení cefalosporinů 3. generace do 

terapie těchto meningitid bylo přelomové s ohledem na předchozí vysokou mortalitu při 

terapii zahrnující samotná aminoglykosidová antibiotika bez cefalosporinů. Proto je 

dnešní empirická antibiotická léčba stejná jako v případě ostatních neonatálních 

meningitid (ampicilin + cefotaxim) s nutností následné úpravy terapie cíleně dle 

kultivačních vyšetření. Cefotaxim je u dětí do tří měsíců preferován před ceftriaxonem, 

neboť méně ovlivňuje střevní flóru a nemá tak vysokou vazbu na bílkoviny plazmy 

s vytěsněním bilirubinu se všemi z toho vyplývajícími důsledky [134]. Při potvrzené 

citlivosti etiologického agens na použité cefalosporinové antibiotikum je možné 

pokračovat v monoterapii, ale některé práce nadále podporují současné podávání 

aminoglykosidového antibiotika. Od dříve užívané intratekální resp. intraventrikulární 

aplikace je dnes znatelný odklon. Minimální délka terapie je udávána tři týdny a 

v případě těchto i ostatních neonatálních meningitid je doporučováno před ukončením 

ATB léčby provést kontrolní vyšetření mozkomíšního moku a zobrazovací vyšetření 

CNS k vyloučení pozdního rozvoje nitrolební komplikace. V průběhu posledních let 

byla v terapii těchto meningitid zkoušena celá řada antibiotik. Z uvedených prací lze 
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s určitou mírou nejistoty odvodit, že dobrý efekt mají kromě již prověřeného 

meropenemu také aztreonam, colistin, cefepim a také fluorochinolony, jejichž použití je 

v případě meningitid u  dětské populace zatím ojedinělé [135,136,137,138,139]. 

 

 

3.5.2.7 Ostatní bakteriální meningitidy  
 

Hnisavé záněty mozkových blan vyvolávají v dětském věku vzácně ještě některé 

další bakterie. Jejich význam je z epidemiologického hlediska okrajový, ale při 

nejasnostech v etiologii je třeba na ně diferenciálně diagnosticky pomýšlet. Jedná se 

především o meningitidy způsobené stafylokoky (Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis), se kterými se můžeme setkat v souvislosti s některými 

kraniotraumaty, neurochirurgickými operacemi a v případě koaguláza negativních 

stafylokoků s kolonizací cizorodého materiálu v CNS, kde jsou hlavním vyvolavatelem 

tzv. shuntových meningitid [140]. 

Diagnostika je založena na stejných principech jako u ostatních purulentních 

meningitid včetně možnosti detekce agens PCR z mozkomíšního moku. Empirická 

léčba v úvodu zahrnuje vankomycin, při potvrzení diagnózy a prokázané citlivosti 

event. oxacilin v kombinaci s rifampicinem. V literatuře se vyskytuje velké množství 

dalších bakteriálních patogenů, které byly detekovány jako původci meningitid. Jedná 

se o viridující streptokoky a streptokoky sk. A v souvislosti s infekcemi horních cest 

dýchacích, dále Mycoplasma pneumoniae, enterokoky, propionibakteria, nokardie aj. 

V našich zeměpisných šířkách se prakticky nevyskytuje tuberkulózní a syfilická 

meningitida ani meningitida způsobená Brucella spp. Většina těchto ojedinělých 

případů vzniká v souvislosti s přidruženými onemocněními dítěte a léčba se odvíjí od 

průběhu onemocnění a medicínského zvládnutí základní choroby. 

 

 
3.5.2.8 Záněty CNS boreliové etiologie 
 

Lymeská nemoc patří mezi choroby, které byly objeveny relativně nedávno. 

Etiologické agens vyvolávající tuto chorobu bylo s definitivní platností objeveno v roce 

1982 a pojmenováno po jednom ze svých objevitelů Borrelia burgdorferi. V průběhu 

dalších let byly odkryty klíčové aspekty patogeneze, odhaleny nejrůznější klinické 
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projevy a dále byl podrobně analyzován původce choroby [141]. Mezi hlavní 

genospecies v rámci tohoto druhu patří B. b. sensu stricto, B. garinii a B. afzelii, existují 

ale i další genospecies např. B. valaisiana, B. japonica atd. Postižení CNS bývá 

nejčastěji vyvolané B. garinii, i když afinita není absolutní. Neuroborelióza má mezi 

bakteriálními neuroinfekcemi zvláštní postavení - způsob přenosu, klinické projevy, 

diagnostika a léčba jsou v mnoha aspektech značně odlišné. Jedná se o zoonózu, kde 

přenašečem infekce je klíště – v Americe Ixodes scapularis, v našich podmínkách 

Ixodes ricinus. Promořenost klíšťat na území České republiky kolísá mezi 2-22% [142]. 

Počty hlášených onemocnění se v posledním desetiletí pohybují mezi 3-6 tisíci případy 

za rok. Některé práce připouštějí i přenos jiným hmyzem, ale tento názor není obecně 

přijímán, přestože byl zaznamenán rozvoj migrujícího erytému po štípnutí hmyzem. 

Velmi vzácně dochází k přenosu z matky na plod nebo při krevní transfuzi. 

Rezervoárem nákazy jsou ptáci, velká zvířata a hlodavci, nejvíce nákaz je hlášeno 

v teplých měsících roku, ale výskyt onemocnění je celoroční. Ze systémových projevů 

je kromě postižení CNS zaznamenáváno postižení kůže, muskuloskeletálního a 

kardiálního systému. Klinické projevy se dělí na akutní a chronické, z praktických 

důvodů se nadále používá i dělení na formu časnou lokalizovanou, časnou 

disseminovanou a pozdní disseminovanou. 

Za účelem zpřesnění diagnostiky byla v  USA i Evropě vypracována klasifikační 

schémata resp. definice, které se v mnoha ohledech liší. Centrum pro kontrolu nemocí 

se zaměřuje více na epidemiologické aspekty, kritéria  European Union Concerning 

Action on Lyme Borreliosis se odvíjejí více od klinické symptomatologie [143]. Pro 

klinickou praxi zaměřený postup definovaný The International Lyme and Associated 

Diseases Society, kde je diagnóza stanovována na základě bodovacího systému ve třech 

stupních, se v České republice příliš neujal [144].  

Zastoupení postižení CNS u dětí se odhaduje cca na 3-5%, ale v porovnání 

s dospělými pacienty převažují projevy časné infekce [145]. Postižení CNS charakteru 

akutního zánětu mozkových blan je spojeno s časnou diseminací infekce s příznaky 

odpovídajícími syndromu aseptické meningitidy – bolestmi hlavy, zvracením, zvýšenou 

teplotou, většinou slabě vyjádřenými známkami meningeálního dráždění; navíc bývají 

vyjádřeny celkové projevy diseminace infekce – myalgie, artralgie, únava [146,147]. 

Větší část akutních neuroborelióz se projevuje postižením některého z kraniálních 

nervů, nejčastěji nervu VII., VI. a III. Mezi vzácnější manifestace patří boreliová 
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myelitida, případně Garinův-Bujadouxův-Bannwarthův syndrom s krutými 

radikulárními bolestmi nebo myoklonický syndrom. 

V mozkomíšním moku je pro boreliovou etiologii typická lymfocytární pleocytóza 

s normální hladinou glukózy a laktátu a mírně zvýšenou hladinou bílkoviny. 

Laboratorní známky zánětu v krevním obraze a v séru jsou nízké.  Diagnózu nevylučuje 

ani předchozí nepřítomnost kožního erytému, který dle různých zdrojů není přítomen ve 

více než 60 % případů [148,149]. Kultivační vyšetření a klasická mikroskopie 

mozkomíšního moku má v našich podmínkách prakticky nulovou výtěžnost – využívá 

se především detekce DNA patogena metodou PCR, stanovení intratekální syntézy 

antiboreliových protilátek v mozkomíšním moku a stanovení protilátek třídy IgG a IgM 

v séru vč. metody Western Blott. Větší část akutních boreliových infekcí CNS probíhá 

jako akutní neuroborelióza s postižením některého z kraniálních nervů, nejčastěji n. VII, 

VI a III. V léčbě se využívají cefalosporiny 3. generace (ceftriaxon v dávce 75 

mg/kg/den max. 2g) a penilicin G ve vysokých dávkách, jako záložní antibiotikum se 

udává chloramfenikol. Některé práce podporují i podávání doxycyklinu jako 

alternativní léčby včetně možnosti podání per os. V dětském věku vzhledem 

k věkovému omezení není tato varianta příliš používána. Doporučovaná délka léčby je 

2-4 týdny  [147,150]. 

 

 

 

3.5.3 Parazitární a mykotické neuroinfekce 
 

Záněty CNS vyvolané mikroorganismy z říše parazitů a hub jsou v České 

republice a dalších státech s vysokou úrovní hygieny a mírným klimatem, velmi vzácné. 

Parazitární nákazy spojené s postižením CNS vyvolávají nejčastěji dva patogeny: 

Naegleria fowleri a Acanthamoeba. Sporadické případy jsou zaznamenávány u dětí a 

mladých jinak zdravých osob v souvislosti s koupáním ve sladké stojaté vodě nebo 

v bazénech se špatnou dezinfekcí vody. Vstupní branou infekce je nosní sliznice resp. 

sliznice čichových nervů. V klinickém obraze probíhá naegleriová nákaza jako akutní 

hnisavá meningitida, zatímco akantamébová meningitida má subakutní průběh a 

postihuje spíše oslabené osoby [71]. V obou případech může onemocnění skončit smrtí. 

Přes celosvětové rozšíření obou patogenů je jejich výskyt velmi nízký a incidence není 
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známa. Ve Spojených státech zaznamenaly pouze několik jednotlivých případů, další 

dokumentované případy s rozsáhlým morfologickým postižením CNS byly 

diagnostikovány v Indii [151].  

Diagnostika se opírá o mikroskopický průkaz améb v mozkomíšním moku a 

kultivační metody. V léčbě se v první řadě používá amfotericin B, případně 

sulfonamidy. Z importovaných nákaz jsou vzácně hlášeny meningitidy vyvolané 

Angiostrongylus cantonensis, při nichž vstupní branou infekce je zažívací trakt – 

konzumací mořských plodů nebo zeleniny infikovaných těmito nematody. Přestože je 

infekce typická pro asijské země (Thajsko, Malajsie, Papua-Nová Guinea, Vietnam), 

byly zaznamenány importované případy cestovatelů z oblasti Karibiku [152]. 

V posledních letech byly v Severní Americe hlášeny případy eozinofilní meningitidy u 

dětí způsobené škrkavkou Baylisascaris procyonis, jejímž přenašečem je 

severoamerický mýval [153]. Mezi další patogeny, které mohou za určitých podmínek 

vyvolávat postižení CNS, patří Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, 

Toxoplasma gondii a Plasmodium falciparum (vyvolavatel tropické malárie s možným 

dominujícím postižením CNS). V České republice patří v dětské populaci k extrémně 

vzácným vyvolavatelům zánětů CNS a některé z nich nebyly dosud na našem území 

zachyceny.  
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 3.6  MOŽNOSTI  PREVENCE  INFEKCÍ  CNS  AKTIVNÍ 

IMUNIZACÍ – STRU ČNÝ  PŘEHLED 

 

Vakcinace proti jednotlivým patogenům, které se podílejí na zánětlivých 

postiženích CNS, patřila a dosud patří k nejvýznamnějším medicínským postupům ke 

snižování incidence těchto nákaz. V průběhu druhé poloviny 20. století, po zavedení 

pravidelného očkování proti nejčastěji se vyskytujícím infekčním chorobám – difterii, 

pertusi, tetanu, přenosné obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím, dramaticky klesla 

incidence těchto onemocnění a s tím také manifestace v oblasti CNS. Konec 20. a 

počátek 21. století přinesl pokrok v prevenci především bakteriálních infekcí CNS. 

Významným počinem se stal vývoj vakcín, které se ukázaly dostatečně bezpečné a 

imunogenní i u dětí v nejnižších věkových skupinách a které se postupně stávají 

součástí pravidelných očkovacích kalendářů jednotlivých států v závislosti na 

epidemiologických datech a v neposlední řadě na jejich ekonomických možnostech. Zde 

je nutno zmínit, že spolehlivost zdrojových dat sloužící pro epidemiologické přehledy 

značně kolísá v závislosti na zemi, odkud pocházejí (nehledě na celosvětově platnou 

povinnost hlášení těchto chorob). Surveillance neuroinfekcí je v rozvojových zemích 

založena především na klinicky zjištěných případech – případy mikrobiologicky 

potvrzené jsou spíše vzácné. Tento systém hlášení je pro stanovení epidemiologického 

významu etiologických agens zcela nedostatečný. Příkladem může být hlášení 

meningokokových onemocnění z afrických států [154]. 

V České republice je solidně propracován systém hlášení a monitoringu 

vybraných infekčních onemocnění Epidat, jehož výsledky by měly být v současnosti 

běžně dostupné, jak v tištěné, tak i např. v internetové podobě [155].   

V následující tabulce jsou ve stručnosti uvedeny vakcíny, kterými je možné 

předcházet zánětlivým onemocněním CNS. V tabulce nejsou uvedeny vakcíny proti 

pertusi, tetanu a diftérii, které zabraňují postižení CNS jiného charakteru: encefalopatii, 

toxemii atd. Při bližším pohledu zjišťujeme, že podstatná část očkovacích látek resp. 

jejich účinek je zaměřen právě proti vzniku infekčních onemocnění CNS. 
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Tab. č. 5 – Stručný přehled vakcín používaných v prevenci infekcí CNS v ČR 

 

Příklady onemocnění 
CNS

Vakcína nejčastěji 
používaná v ČR

Poznámka

Tuberkulózní meningitida BCG-Vaccine SSI časté lokální reakce

Hemofilová meningitida Infanrix Hexa
ze zdravotní indikace i Infanrix 
Hib, Act-HIB Vaccine, Hiberix

Pneumokoková meningitida Prevenar, Pneumo 23
polysacharidová vakcína 
Pneumo 23 až od 2 let věku

Meningokoková meningitida
Meningococcal polysacharide 
A+C  vaccine, Menjugate, 
NeisVac-C

existuje i tetravalentní 
polysacharidová i konjugovaná 
vakcína, polysacharidová 
vakcína A+C až od 2 let věku

Klíšťová 
meningoencefalitida

Encepur pro dospělé a děti, 
FSME Immun 0,5 a 0,25 ml

dětská varianta cca do 16 let

Varicelová 
meningoencefalitida

Varilrix, Priorix Tetra
nově v dvoudávkovém 
schematu ve všech věkových 
skupinách

Parotická 
meningoencefalitida

Mopavac, Pavivac, Priorix, 
Priorix Tetra, Trivivac

Zarděnková 
meningoencefalitida

Priorix, Priorix Tetra, Trivivac
samostatná zarděnková vakcína 
není dostupná

Spalničková 
meningoencefalitida

Mopavac, Movivac, Priorix, 
Priorix Tetra, Trivivac

u některých vakcín omezená 
dostupnost

Poliomyelitida Infanrix Hexa, Imovax polio
Boostrix, Boostrix polio - v 
návrhu do pravidelného 
očkování  v průběhu roku 2009

Chřipková 
meningoencefalitida

Begrivac, (Fluad), Fluarix, 
Influvac, Vaxigrip

FluMist - intranazální vakcína 
pro děti, Fluad - není určen pro 
děti

Encefalitida při lysse Rabipur, Verorab i k postexpoziční profylaxi
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4. METODIKA  

 

Prospektivní charakter práce umožnil průběžný sběr dat od hospitalizovaných 

dětských pacientů ve věkovém rozmezí 0-18 let. Dále byl průběžně využíván 

Nemocniční informační systém AMIS (Advanced Medical Information Systems ) se 

subsystémy lůžkové a ambulantní části pro získávání informací o zdravotním stavu 

sledovaných pacientů. Systém byl použit také k vyhodnocování všech laboratorních a 

komplementárních vyšetření. Touto aplikací je licenčně vybavena Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové za účelem kompletní dostupnosti zdravotní dokumentace a analýzy 

dat z jednotlivých úseků FN. Všechna uvedená data byla shromážděna se souhlasem 

školitele a předešlého přednosty Kliniky infekčních nemocí FN v Hradci Králové doc. 

MUDr. V. Dostála. Prospektivní sledování probíhalo v letech 2002-2006 s následnou 

analýzou dat. 

Všechna důležitá data byla zpracována a graficky uspořádána v softwarovém 

programu Microsoft Office 2007 s využitím programů Microsoft Word a Microsoft 

Excell. 

Sledovaný soubor nemocných byl při podrobnějším zkoumání rozdělen na 3 

základní části: 

První skupinu tvoří děti hospitalizované na KIN s diagnózou bakteriální 

meningitidy, druhá část je zastoupena dětmi se stanovenou diagnózou virového zánětu 

mozku a mozkových blan. Analýza třetího souboru je založena na stanovené diagnóze 

zánětlivého postižení CNS boreliové etiologie, přestože vyvolávajícího patogena řadíme 

taxonomicky také mezi bakterie. Průběh akutních neuroborelióz je však natolik odlišný 

od ostatních bakteriálních meningitid, že si vyžadoval vlastní analýzu. 

V jednotlivých případech byly sledovány tyto parametry: rozložení neuroinfekcí 

podle věku, výskyt onemocnění v jednotlivých obdobích roku. Dále byly hodnoceny 

anamnestické údaje od těchto nemocných se zaměřením na časový faktor od vzniku 

prvních příznaků do stanovení diagnózy včetně zahájení antibiotické nebo antivirové 

léčby. Hlavní důraz byl kladen na analýzu podílu jednotlivých diagnostických metod ke 

stanovení etiologie onemocnění – byl sledován kultivační záchyt, přínos PCR 

diagnostiky a sérologických metod, v případě hnisavých meningitid částečně i využití 

aglutinační metody a zhodnocení její výtěžnosti.  Dalšími studovanými údaji byly 

přítomné komplikace v průběhu onemocnění – respirační insuficience, oběhové selhání, 
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MODS, rozvoj fokálních CNS komplikací, křečové stavy, artritidy, gangrény, trombózy 

nitrolebních splavů, DIC aj.  

V průběhu dispenzarizace byly vyhodnocovány následky po prodělané 

neuroinfekci – hluchota, epileptický syndrom, poruchy psychomotorického vývoje, 

hydrocefalus, případně alopecie. 

 

Ze sledovaných a získaných dat, která se snaží komplexně postihnout 

problematiku neuroinfekcí z pohledu klinické praxe, byly popsány jednotlivé sestavy 

nemocných se snahou zdůraznit nejpodstatnější aspekty diagnostiky a léčby těchto 

onemocnění. 
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5. SOUBOR NEMOCNÝCH, VÝSLEDKY 

 

Celkový soubor všech nemocných s diagnózou zánětlivého onemocnění CNS 

dosáhl ve sledovaném období 133 nemocných. Nejvyšší zastoupení v celé skupině tvoří 

bakteriální meningitidy, jejichž podíl dosahuje téměř 50 %. Absolutní počty dílčích 

souborů ukazuje následující graf.  

 

 

Graf č. 3. 

 

 

 

 

 

Záněty CNS - absolutní počty

bakteriální 
63 

boreliové
 33

virové
 37

 



 57 

5.1  SOUBOR PACIENTŮ S DIAGNÓZOU  BAKTERIÁLNÍ 

MENINGITIDY 

 

Celkový počet pacientů s bakteriální meningitidou, kteří byli hospitalizováni na 

KIN FN v Hradci Králové v analyzovaném období let 2002 – 2006 se zastoupením 

jednotlivých etiologických agens ukazuje graf č. 4. 

 

 

Graf č. 4. 
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V této skupině ve shodě s literárními údaji byly nejčastěji zastoupeny 

meningitidy vyvolané Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a 

Haemophilus influenzae, dále byly zaznamenány meningitidy listeriové a leptospirové 
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etiologie a meningitida vyvolaná streptokoky skupiny B (GBS). V našem souboru byla 

zřetelná vazba hnisavých meningitid na chladné měsíce roku – především na období od 

ledna do března s pozvolným poklesem v jarních měsících, jak je znázorněno 

v následujícím grafu.  

 

 

Graf č. 5.  
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Z celkového počtu 63 nemocných dětí, které podle klinického průběhu a podle 

nálezů v mozkomíšním moku, krevním obraze a v biochemických parametrech byly 

hospitalizovány s diagnózou bakteriální meningitidy, se u 10 z nich nepodařilo stanovit 

etiologii onemocnění. Ve všech těchto případech se jednalo o pacienty s nálezem 

polymorfonukleárních leukocytů a zvýšené hladiny bílkoviny v mozkomíšním moku 

společně s ostatními laboratorními nálezy podporujícími tuto diagnózu (leukocytóza 

v krevním obraze, zvýšený CRP, zvýšená FW atd.). Pro úplnost je třeba dodat, že 

zatímco u etiologicky určených hnisavých meningitid byla vždy přítomna snížená 

hladina glukózy a zvýšená hladina laktátu, u těchto onemocnění tomu tak nebylo a také 

celková „buněčná“ reakce v mozkomíšním moku byla řádově menší a prakticky 

nepřesahovala počet 1500/3 elementů. Podíl těchto nemocných s neurčenou bakteriální 

meningitidou z celkového počtu hospitalizovaných je dle prostého numerického 

srovnání nízký a společným rysem byl nekomplikovaný průběh onemocnění s absencí 

závažnějších komplikací. Ani v jednom z těchto případů nejsou přítomny trvalé 

následky. V případě listeriové etiologie byly v mozkomíšním moku ve větší míře 

zastoupeny mononukleární leukocyty. 

Při analýze anamnestických údajů pacientů je zřejmé, že mezi nejrychleji 

vznikající bakteriální neuroinfekce patří meningitida vyvolaná Neisseria meningitidis. U 

ostatních patogenů je rozvoj pomalejší a většinou je spojen s přítomností jiných 

průvodních symptomů: sinusitid a otitid u pneumokokových a hemofilových 

onemocnění, gastrointestinálních u listeriových meningitid, případně známek renálního 

postižení u leptospirových zánětů CNS. Nejkratší a nejdelší zaznamenanou dobu od 

vzniku prvních příznaků do stanovení diagnózy neuroinfekce u jednotlivých agens 

ukazuje následující tabulka.  

 

 



Tab. č. 6. 

 

 

 

Etiologické agens minimum maximum aritmetický průměr medián modus

Neisseria meningitidis 1 5 1,71 1 1

Haemophilus influenzae 1 5 2,70 3 3

Streptococcus pneumonie 1 15 3,33 2 1

Leptospira spp.* 6 6 N N N

Listeria spp.* 7 7 N N N

GBS* 3 3 N N N

Neurčené 3 8 5,43 5 5

* izolované záchyty (N = nevyjádřeno)

Časové stanovení diagnózy neuroinfekce v závislosti na etiologii (dny)
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Všechny děti, pokud nebyly primárně vyšetřeny na ambulanci KIN, byly 

transportovány do FN Hradec Králové posádkou RLP bez zbytečných prodlev 

s domluvou o odpovídající antibiotické a podpůrné léčbě a zajištění biologického 

materiálu pro další diagnostiku.  

 Empirická antibiotická léčba byla ve všech případech zahájena cefalosporiny 3. 

generace – buď cefotaximem nebo ceftriaxonem. V jednom případě u kojence mladšího 

tří měsíců bylo námi, již v době překladu, vyžadováno přidání ampicilinu do 

kombinace. Ve více než 90 % byl v úvodu onemocnění podán dexamethazon s širokým 

dávkovacím rozpětím (od 0,4 mg/kg/den až po 1 mg/kg/12 hod). U této skupiny infekcí 

CNS nebyla bezprostředně v úvodu prováděna zobrazovací vyšetření mozku 

(sonografie, CT, MR) – výjimkou byly známky výrazného ložiskového postižení CNS a 

protrahovaný křečový stav. Tato vyšetření byla doplněna v dalším průběhu s ohledem 

na závažnost onemocnění, klinický vývoj a v neposlední řadě na nutnost celkové 

anestezie. Všichni pacienti byli vyšetřeni otorhinolaryngologem (ORL) k vyloučení 

infekčního fokusu v této oblasti.  

 V průběhu sledovaného pětiletého období bylo na KIN hospitalizováno 28 dětí 

se stanovenou diagnózou meningokokové meningitidy nebo meningitidy se sepsí. Do 

souboru nebyly zařazeny děti, které měly izolovanou meningokokovou sepsi bez 

meningitidy. V našem regionu byly diagnostikovány séroskupiny C a B, séroskupina A, 

Y, příp. W135 nebyla u dětí zachycena. Je třeba zdůraznit, že z celkového počtu 28 

diagnostikovaných onemocnění se u více než 20 % z nich nepodařilo séroskupinu 

meningokoka stanovit. Úspěšnost záchytu a procentuální zastoupení jednotlivých 

séroskupin ukazuje následující graf.  
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Graf č. 6. 
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Z epidemiologického hlediska nejvíce postiženou skupinou byly děti ve věkové 

skupině 0-2 roky a adolescenti ve věku 14-18 let. Při podrobnějším rozboru zastoupení 

identifikovaných séroskupin se zřetelně ukazuje, že v nejnižších věkových skupinách 

dominuje výskyt Neisseria meningitidis skupiny B, zatímco ve skupině dětí nejstarších 

hraje stále významnou roli séroskupina C. Absolutní počty jednotlivých onemocnění 

s výskytem jednotlivých typů meningokoků ve vztahu k věku ukazuje následující graf.  
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Graf č. 7.  
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Snaha o co nejvyšší diagnostický záchyt etiologického agens byla kromě 

kvalitního odběru biologického materiálu podpořena kombinovaným používáním 

mikrobiologických a molekulárně-biologických metod. U všech případů byla provedena 

mikroskopie, klasická kultivace mozkomíšního moku a dále detekce DNA patogena 

metodou PCR. Latexová aglutinace k průkazu antigenu v moku byla provedena jen u 

malé části nemocných především z technických důvodů s cílem upřednostnit více 

senzitivní metody (malé množství odebíraného moku u kojenců a batolat, obtížný odběr, 

zátěž dítěte …). Nelze si nevšimnout, že kombinací dostupných metod při snaze o co 

nejpečlivější zpracování materiálu se úspěšnost diagnostiky dostává až k 90 %. 

V následujícím grafu je zobrazen procentuální záchyt meningokokoka při použití 
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uvedených metod. Z grafu je zřetelné, že samotný kultivační záchyt je relativně nízký a 

přínos PCR metody je v tomto případě velmi vysoký. Uvedených 10 % nepotvrzených 

případů je založeno na izolované aglutinaci a izolovaném hraničním záchytu DNA N. 

meningitidis v krvi. U části nemocných byla současně z výzkumných důvodů 

vyšetřována metodou PCR i krev a moč. Především posledně zmiňovaný materiál se 

jeví jako diagnosticky přínosný.         

 

 

Graf č. 8. 
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Strategie terapie v České republice se odvíjí od příznivé epidemiologické situace 

s ohledem na prakticky nulovou rezistenci resp. toleranci meningokoka k penicilinu. 

Ani v našem souboru jsme nezaznamenali jediný případ N. meningitidis s částečnou 

nebo úplnou rezistencí na penicilin, a proto tam, kde to bylo technicky možné, jsme 

v léčbě používali krystalickou formu tohoto antibiotika. U dětí více než u dospělých byl 

využíván ceftriaxon pro jeho formu dávkování a minimální negativní vliv na žilní 
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systém. Ve sledovaném období jsme se setkali s nejrůznějšími komplikacemi, jejichž 

závažnost se odvíjela od doby vzniku. Rychlý rozvoj onemocnění vedl ve třech 

případech k nutnosti časné umělé plicní ventilace (UPV), ve dvou případech byl stav 

komplikován rozvojem multiorfánovým selháním (MODS). Často udávanou komplikací 

je rozvoj DIC, nicméně v našem souboru IMO s postižením CNS byla závažnější forma 

zaznamenána, kromě jednoho v rámci MODS, pouze u jednoho dalšího případu. 

Z ostatních časných komplikací je třeba uvést křečové stavy a rozvoj artritid - nejčastěji 

hlezenních kloubů. V rámci dalšího sledování došlo u některých dětí k odhalení 

závažného postižení sluchu, rozvoji chronické cefaley, lx k alopecii a pozánětlivé 

demyelinizaci CNS. Manifestní sekundární epileptický syndrom se rozvinul pouze u 

dvou pacientů, drobné EEG abnormity se vyskytly cca u jedné třetiny dětí. Výskyt 

časných a pozdních komplikací udává následující tabulka.  

 

Tab. č. 7. 

 

klinické projevy počet výskytů vyjádření v %

křeče 3 11

UPV 3 11

MODS 3 11

těžká DIC 2 7

porucha PM vývoje 2 7

alopecie 1 4

perzistující cefalea 3 11

EEG abnormita 9 32

hluchota 3 11

jiné (artritidy,demyelinizace) 4 14

   Výskyt komplikací meningokokových meningitid                      
u 28 hospitalizovaných dětí

akutní 
stadium

pozdní 
projevy
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V případě hemofilových a pneumokokových meningitid je vazba na věk ještě 

zřetelnější než u meningokoků. Navíc se zde nevyskytuje nárůst počtu onemocnění ve 

vyšších dětských věkových skupinách. Jednotlivé případy a jejich výskyt v jednotlivých 

věkových kategoriích ukazuje následující graf.  

 

 

Graf č. 9. 
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V průběhu sledovaného období se začal prudce projevovat vliv zavedení 

vakcinace proti Hib do pravidelného očkovacího kalendáře, neboť počet případů 

hemofilové meningitidy začal klesat a v roce 2006 se jednalo již pouze o jeden případ u 

částečně očkovaného dítěte. U pneumokokové meningitidy je výskyt ve sledovaném 



 67 

období stacionární, kolísající mezi 2-5 případy za l kalendářní rok. Výskyt obou 

onemocnění v letech 2002-2006 uvádí následující tabulka. 

 

 

Tab. č. 8.  

 

 

2002 2003 2004 2005 2006

Hemofilové meningitidy 4 2 2 1 1

Pneumokokové meningitidy 2 3 3 3 4

Výskyt meningitid vyvolaných H. influenzae a Str. pneumonie  ve 
sledovaném pětiletém období

 

 

 

U pneumokokových meningitid se v nejnižších věkových skupinách uplatňovala 

především hematogenní cesta vzniku onemocnění s relativně častým záchytem 

Streptococcus pneumoniae v hemokultuře, u ostatních dětí vznikly infekce CNS 

prakticky vždy v souvislosti s protrahovanými infekty respiračního traktu. U 

hemofilových meningitid tato vazba na cestu přenosu a věk není tak zřejmá. Postupným 

zaváděním molekulárně-biologických setů na tyto patogeny byla diagnostika 

doplňována o stanovování DNA v mozkomíšním moku. Na rozdíl od meningokokových 

infekcí nebyla vyšetření, z technických i ekonomických důvodů, prováděna duplicitně – 

PCR metoda byla doplněna pouze při negativitě kultivačních nálezů. Mikroskopie 

mozkomíšního moku a kultivace byla prováděna vždy, aglutinace pouze při 

dostatečném množství likvoru. Snahou bylo v co možná nejvyšším počtu případů 

zajistit odběr likvoru i hemokultury před nasazením antibiotika.  V následujícím grafu je 

zobrazena úspěšnost kultivačních metod při zjišťování etiologického agens. Při 

negativních kultivačních nálezech byly vzorky následně vyšetřeny metodou PCR.  
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Graf č. 10. 
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Úspěšnost kultivačního záchytu se v grafu zdá poměrně vysoká. Jedná se totiž o 

kultivační záchyty v mozkomíšním moku i v  hemokultuře, neboť při odpovídajícím 

biochemickém a buněčném nálezu v mozkomíšním moku lze přítomnost mikroba v krvi 

i přes negativní záchyt v moku brát jako jednoznačně signifikantní. Je škoda, že se 

nepodařilo v případě pneumokokové etiologie zajistit sérotypové stanovení patogena. 

Cílená antibiotická léčba byla odlišná podle vyvolávajícího patogena. U hemofilových 

meningitid v léčbě dominovaly cefalosporiny 3. generace, v případě selhání terapie i 

přes prokázanou citlivost in vitro nebo rozvoji závažných komplikací včetně možných 

nozokomiálních infekcí byli pacienti léčeni meropenemem. Dříve používané záložní 

antibiotikum chloramfenikol jsme při dostupnosti karbapenemů již nepoužili. U 

pneumokokových meningitid jsme se ani v jednom případě u dětských pacientů 

nesetkali s pneumokokem intermediárně citlivým nebo zcela necitlivým k penicilinu. 

Při prokázání citlivosti byla původní empirická terapie cefalosporinem 3. generace 

změněna na penicilin G, protože v několika případech v minulosti nedošlo i přes 
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prokázanou citlivost k ceftriaxonu in vitro ke zlepšení klinického stavu a průlom nastal 

až po nasazení penicilinu. Výjimkou byla nejnižší věková kategorie, kde několikadenní 

podávání PNC vedlo prakticky ve 100 % k opakovanému zrušení žilního vstupu 

s nutností obtížných nových kanylací. Používanou alternativou při nemožnosti dalšího 

použití G penicilinu byl již zmíněný meropenem – nasazení u dvou pacientů 

s komplikovanou pneumokokovou meningitidou se ukázalo jako velmi přínosné. 

Při porovnání výskytu komplikací například s meningokokovými meningitidami 

se v našem souboru ukazuje, že pneumokokové i hemofilové meningitidy jsou 

prognosticky závažnější jak z hlediska časných, tak pozdních komplikací. Především 

výskyt křečí u téměř jedné třetiny pacientů této skupiny naprosto převyšuje 

desetiprocentní výskyt u meningokokových meningitid. Procentuálně vyšší je i následné 

postižení sluchu a rozvoj sekundární epilepsie. Navíc se u pneumokokových a 

hemofilových meningitid opakovaně vyskytly komplikace, které u meningokoků 

prakticky nevidíme: rozvoj subdurálních efuzí, osteolýza mastoideálních sklípků a 

v jednom případě obraz cerebritidy a trombóza nitrolebního splavu. Výskyt 

nejčastějších komplikací ukazuje následující tabulka.  
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Tab. č. 9. 

 

 

klinické projevy počet výskytů vyjádření v %

křeče 8 32

UPV 2 8

subdurální efuze 3 12

mastoiditida, ethmoiditida 3 12

porucha PM vývoje 3 12

perzistující cefalea 1 4

epilepsie 10 40

hluchota 3 12

jiné 1 4

pozdní 
projevy

   Výskyt komplikací hemofilových a pneumokokových 
meningitid u 25 hospitalizovaných dětí

akutní 
stadium
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5.2  SOUBOR  PACIENTŮ  S  DIAGNÓZOU  VIROVÉ 

MENINGITIDY  A  MENINGOENCEFALITIDY 

 

37 dětí s diagnózou virové meningoencefalitidy bylo hospitalizováno na KIN FN 

v Hradci Králové v letech 2002 – 2006. Nejčastěji diagnostikovanými agens v našem 

souboru byly herpetické viry, především virus varicela-zoster, herpes simplex virus typu 

l, méně často typu 2, dále virus klíšťové meningoencefalitidy a virus parotitidy. 

Zastoupení jednotlivých etiologických agens ukazuje následující graf. 

 

 

Graf č. 11.  
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Do souboru byly zařazeny děti s diagnosticky nejasnými aseptickými 

meningoencefalitidami, naopak nebyly zařazeny děti s  nekomplikovaným syndromem 

aseptické meningitidy neurčené etiologie. Průběh těchto onemocnění pro svou četnost, 

nekomplikovanost, nepřítomnost známek postižení CNS (kromě vyjádřeného 

meningeálního syndromu) nevyžadoval podrobnější analýzu ani následnou 

dispenzarizaci při dodržování příslušných režimových opatření po proběhlé nákaze. 

Z literárních i vlastních zkušeností víme, že vyvolavateli SAM je velké množství virů 

(adenoviry, enteroviry atd.) a jejich etiologické určení bylo donedávna pro nemožnost 

detekce DNA a nízký záchyt při izolaci velmi obtížné. Jednou z mála možností bylo 

vyšetřování párových sér, ale pro časovou prodlevu do získání výsledku se tato 

metodika v klinické praxi spíše neosvědčila. V současné době při dostupnosti PCR 

diagnostiky enterovirů jsme již také zaznamenali těžší průběh enterovirové infekce 

charakteru meningoencefalitidy s křečovými projevy u předškolního dítěte, a proto je 

třeba i tuto etiologii nebrat na lehkou váhu. 

Z celkového počtu 37 dětí, které podle klinického průběhu a provedených 

hematologických, biochemických, kultivačních, sérologických a molekulárně-

genetických vyšetření byly hospitalizovány s diagnózou virové meningoencefalitidy, se 

u 10 z nich nepodařilo určit etiologické agens, což tvoří téměř jednu třetinu pacientů. 

V porovnání s bakteriálními meningitidami je také zřetelná častá nepřítomnost 

jakýchkoli anamnestických údajů v předchorobí, „pestrost“ v intenzitě a nástupu 

klinických projevů a  především v hodnotách biochemických a hematologických 

parametrů v mozkomíšním moku. Zastoupení mononukleárních elementů sice 

převažuje, ale jejich počty se pohybují v řádu desítek elementů až po tisíce buněk. Pro 

některé virové neuroinfekce je typická smíšená pleocytóza s bohatým zastoupením 

polymorfonukleárních leukocytů s maximem v začátku onemocnění. Hladina bílkoviny 

v likvoru se pohybovala od normálních hodnot až po několik gramů na litr bez zřetelné 

vazby na jednotlivá agens. 

 

Z uvedených faktů vyplývá, že odhalení virové neuroinfekce je mnohem 

obtížnější a tedy i průměrná doba od vzniku prvních příznaků do stanovení diagnózy je 

výrazně delší než v  případě bakteriálních neuroinfekcí a pohybuje se mezi 3,5-5,5 dny. 

Tyto údaje potvrzuje následující graf, kde je také znázorněn časový rozdíl s ohledem na 

etiologické agens. 
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Graf č. 12.  
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Nejkratší dobu k určení diagnózy vyžadovala onemocnění vyvolaná virem 

epidemické parotitidy a VZV. Je to dáno především klinickými příznaky 

předcházejícími postižení CNS u těchto dvou skupin virů. Zajímavá je poměrně dlouhá 

perioda k odhalení neuroinfekce vyvolané virem klíšťové meningoencefalitidy 

(meningoencefalitická fáze). Meningoencefalitidy vyvolané viry HSV-1, méně HSV-2 

mají ze všech virových neuroinfekcí nejméně vyjádřeny typické příznaky neuroinfekce, 

a proto doba do stanovení diagnózy CNS dosahovala v našem souboru téměř 5 dnů. U 

této skupiny onemocnění spočíval zásadní rozdíl v přístupu terénních lékařů resp. lékařů 

v nemocnicích nižšího typu k indikaci přijetí do nemocnice (event. sekundárnímu 

transportu). Částečně se na tom podílelo opožděné stanovení diagnózy, neboť virové 

meningoencefalitidy bývají často pouze se subfebriliemi, v případě herpetických 

nebývají ani jednoznačně vyjádřeny známky iritace mening atd. Je třeba počítat i s 

nízkou frekvencí výskytu těchto chorob a s tím spojenou malou zkušeností lékařů 
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s jejich průběhem. K opožděnému stanovení diagnózy přispívá dále i určitý falešný 

pocit jistoty při často nevyjádřených zánětlivých markerech při laboratorních 

vyšetřeních. V neposlední řadě dochází k odložení zobrazovacích vyšetření CNS u 

nejmenších dětí pro nutnost celkové anestezie. Z tohoto důvodu je zřejmé, proč u cca 

25% došlo dle našeho názoru k opoždění sekundárního transportu na vyšší pracoviště, 

resp. opožděnému nasazení antivirové léčby.   

Věkový rozptyl u této skupiny neuroinfekcí se pohyboval od 5. dne života až do 

15 let. Na našem pracovišti byl u všech dětí se známkami meningoencefalitidy s jasným 

patologickým neurologickým nálezem podán v úvodu podle věku aciklovir v dávce 30-

45 mg/kg/den (případně doporučeno podání již před překladem dítěte), zajištěn materiál 

na komplexní virologickou diagnostiku a u těžších stavů bylo časně prováděno 

zobrazovací vyšetření mozku (sonografie, MR). CT vyšetření jsme s ohledem na nižší 

výtěžnost z našich postupů vynechali. V případě virových zánětů CNS lze vysledovat na 

našem souboru určitou sezónnost s nejnižším výskytem v zimním období. 
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Graf. č. 13. 
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V případě dětských pacientů s onemocněním virem klíšťové 

meningoencefalitidy z analýzy dat vyplynulo, že v literatuře uváděný dvoufázový 

průběh onemocnění nebývá u dětí poměrně často vyjádřen a dalším významným 

„zavádějícím“ faktem je negativní údaj o zákusu klíštěte téměř u poloviny dětí. 

V bývalém Východočeském kraji je situace s výskytem viru klíšťové 

meningoencefalitidy v porovnání s některými endemickými oblastmi 

(Českobudějovicko atd.) poměrně příznivá, a proto i celkový počet hospitalizovaných 

dětí je relativně nízký – dosáhl počtu pěti pacientů.  Je zde třeba uvést, že jsme 

zaznamenali klíšťovou meningoencefalitidu u tříměsíčního kojence. Výskyt ve věkové 

kategorii 0-2 roky je velice vzácný a v literatuře, jak již bylo uvedeno, lze v průběhu 

posledních 15 let najít pouze několik těchto případů. Pro KME je mj. typické výrazné 

zastoupení polymorfonukleárních leukocytů v mozkomíšním moku, sezónní výskyt a 

tzv. encefalitické projevy chování – nesoustředěnost až porucha řeči, tiky, časté zívání, 

měsíc 
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grimasování a mimovolné pohyby. Pro stanovení diagnózy jsme používali detekci 

protilátek proti viru klíšťové meningoencefalitidy třídy IgM metodou ELISA v séru, 

případně v mozkomíšním moku s vědomím, že zde dochází k jejich tvorbě 

s několikadenním zpožděním. Pokud jsme detekovali protilátky pouze třídy IgG, nebrali 

jsme je jako průkaz akutní neuroinfekce - mohlo se jednat o anamnestický kontakt 

s virem s inaparentním průběhem nebo postvakcinační protilátky. V současné době již 

zkoušíme i přímý průkaz viru metodou PCR, v některých státech se používá ke 

stanovení virus neutralizační test (VNT). Terapie byla zaměřena především na tlumení 

záchvatovitých projevů benzodiazepiny, kontrolu horečnatých průběhů a podporu 

výživy. Hlavními druhotnými komplikacemi se ukázaly drobné psychické odchylky 

charakteru lehké mozkové dysfunkce s patologickými nálezy na EEG u více než dvou 

třetin dětí. 

 Záněty CNS vyvolané HSV a VZV viry tvořily více než polovinu všech 

onemocnění. Největší podíl na tom má VZV, který byl příčinou 13 případů. U naprosté 

většiny z nich byl rozvoj onemocnění v přímé vazbě na primoinfekci varicelou, pouze l 

případ byl spojen s onemocněním herpes zoster v obličeji. V klinických projevech 

dominovala tzv. benigní encefalitida s predilekčním postižením cerebella: nejistota v 

chůzi, zvracení, motání hlavy. Naopak – klinické projevy iritace mening byly minimální 

nebo zcela chyběly. Obdobná situace s absencí meningeálních příznaků se projevila i u 

onemocnění způsobených HSV-1 a HSV-2. U těchto dětí navíc téměř chyběly známky 

infektu – teplota, bolesti hlavy, a suspekce na onemocnění byla vyslovena až 

s výraznými projevy poruchy vědomí. Po podrobném rozboru anamnestických dat se 

ukázalo, že onemocnění vyvolané především HSV-1 začínala plíživě se známkami 

postižení frontálního laloku: změnou a výkyvy nálad, poruchou příjmu potravy, inverzí 

spánku a změnou psychomotorických projevů. Diagnózy byly stanoveny na podkladě 

klinických příznaků (varicela) a detekce DNA herpetických virů (VZV, HSV-1, HSV-2) 

v mozkomíšním moku. Od sérologické diagnostiky na podkladě stanovení akutních 

protilátek anti HSV-1,2 jsme pro obtížnou interpretaci a nízkou výpovědní hodnotu 

upustili. U všech dětí s neuroinfekcí způsobenou HSV-1 nebo 2 bylo provedeno 

vyšetření CNS metodou MR. Ve třech případech bylo předchozí CT vyšetření mozku 

hodnoceno jako normální, proto jsme MR zařadili jako součást diagnostického postupu. 

Léčebně jsme mj. používali aciklovir v dávce 30-45 mg/kg/den v osmihodinových 

intervalech s přihlédnutím k ev. renální dysfunkci, antikonvulziva – diazepam, 



 77 

midazolam, phenytoin, clonazepam, fenobarbital, lx byly podány imunoglobuliny. 

Zatímco u zánětů CNS vyvolaných VZV (13 případů) jsou trvalé následky vzácností, 

v případě HSV meningoencefalitid jsou léčebné výsledky nadále frustrující: více než 

50% dětí má trvalé neurologické následky charakteru paréz, sekundární epilepsie, 

organického psychosyndromu a afázie, ostatní pacienti mají minimálně obraz LMD 

resp. trvalé patologické změny na EEG bez nutnosti antiepileptické medikace.  

Meningoencefalitidy vyvolané virem parotitidy tvořily minoritní skupinu u 

neočkovaných mladistvých mezi 15. - 17. rokem věku. Nicméně nebylo možno u nich 

hovořit o nekomplikovaném průběhu, protože na rozdíl od dříve běžných parotických 

meningitid u mladších věkových skupin tito pacienti měli vyjádřené EEG známky 

encefalitidy. Diagnóza byla založena na průkazu IgM protilátek proti viru parotitidy 

metodou ELISA a v 1 případě i přímým průkazem viru metodou PCR (nově zaváděná 

metoda). 27 % onemocnění s meningoencefalitickým průběhem zůstalo neobjasněno.  

V diagnostice byly kromě výše uvedeného zahrnuty další možné příčiny - 

Epstein-Barrové virus, cytomegalovirus, virus spalniček, enteroviry a další etiologická 

agens s možnou imitací virové neuroinfekce (mykoplazmata, chlamydie atd.). Ve třech 

případech byla provedena i elektronová mikroskopie, ale její výsledky se nám 

v průběhu sledování ukázaly jako nepřínosné. Ani u zvláště těžkých meningoencefalitid 

s nutností umělé plicní ventilace nebo kontinuální protrahované antikonvulzivní terapie 

nebyl zjištěn závažný imunodeficit v buněčné nebo humorální imunitě. Tito pacienti 

vyžadující vyšší stupeň intenzivní péče byli hospitalizováni na Jednotce intenzivní a 

resuscitační péče Dětské kliniky FN Hradec Králové a léčba probíhala v rámci 

mezioborové spolupráce. Ani v jednom případě nebyly nalezeny dostatečné důkazy 

k tomu, abychom etiologii choroby mohly označit za „neinfekční“ (např. polékovou, 

toxickou, imunopatologickou) a jejich etiologické agens zůstalo neodhaleno. 

Společným jmenovatelem byl výskyt v nižších věkových kategoriích s maximálním 

věkem 8 let, likvorový nález s relativně nízkou zánětlivou buněčnou odpovědí (2-220/3 

lymfocytů, 4-180/3 segmentů), nepřítomnost proteinorachie přesahující 1g/l a téměř 

padesátiprocentní výskyt křečové aktivity v průběhu onemocnění. Ložisková postižení 

zobrazená při vyšetření MR byla dle hodnocení radiologů netypická, nicméně na rozdíl 

od herpetických meningoencefalitid měla minimální tendenci k hemoragické infarzaci a 

lepší sklon k hojení. 
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Z těchto důvodů byly i léčebně používané postupy rozpačité a po vyloučení 

etiologických agens s možným léčebným ovlivněním byla terapie založena na 

antikonvulzivní, podpůrné a ošetřovatelské péči a časné rehabilitaci. Procentuální 

výskyt následků i přes počáteční závažné průběhy nedosahuje tak závažných čísel jako 

v případě HSV-1 a HSV-2 encefalitid – „pouze“ třetina těchto dětí má v průběhu 

druhého roku sledování sekundární epilepsii s nutností medikace. Z uvedeného vyplývá, 

že na vysokém zastoupení časných komplikací se podílí především etiologicky 

neobjasněné virové záněty CNS, ale v rozvoji pozdních komplikací resp. trvalých 

následků dominují herpetické meningoencefalitidy. Celkový výskyt časných a pozdních 

komplikací u celého souboru ukazuje následující tabulka:  

 

 

Tab. č. 10. 

 

 

klinické projevy počet výskytů vyjádření v %

křeče 10 27

UPV 3 8

ložiskové postižení CNS 10 27

jiné 1 3

porucha PM vývoje 7 19

perzistující cefalea 2 5

epilepsie 11 30

hluchota 2 5

jiné 1 3

   Výskyt komplikací virových zánětů CNS                                       
u 37 hospitalizovaných dětí

akutní 
stadium

pozdní 
projevy
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5.3  SOUBOR  PACIENTŮ  S  DIAGNÓZOU  LYMESKÉ 

BORELIÓZY 

 

Celkově 33 pacientů bylo hospitalizováno na KIN FN v Hradci Králové s akutní 

infekcí CNS vyvolanou patogenem B. burgdorferi v analyzovaném období let 2002 – 

2006 s věkovým rozptylem 2 až 18 let. Záměrně jsme v naší práci hodnotili tyto 

neuroinfekce zvlášť, přestože taxonomicky řadíme patogena mezi bakterie-spirochety. 

Klinické průběhy, nálezy v mozkomíšním moku a anamnestické údaje se natolik liší od 

ostatních bakteriálních meningitid, že při souběžném hodnocení by došlo k nechtěnému 

zkreslení sledovaných faktů.  

 Z celkového počtu 33 dětí, které podle klinického průběhu a laboratorních 

nálezů v mozkomíšním moku a séru byli hospitalizováni s diagnózou akutní 

neuroboreliózy, nebyl u cca 60 % z nich v anamnéze uveden zákus klíštěte. Tento fakt 

vedl v některých případech k poměrně výrazné prodlevě ve stanovení diagnózy, 

přestože již byly přítomny známky postižení CNS. K dlouhému intervalu ke stanovení 

diagnózy v porovnání s ostatními akutními neuroinfekcemi (graf. č. 14) přispěly také 

absence teplot u 90 % (!) nemocných a relativně dobrý klinický stav. Výjimku tvořil 

jeden případ akutní meningoencefalitidy s křečovým stavem a poruchou vědomí. 

 

Graf. č. 14. 
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Tab. č. 11. 

 

Anamnestické údaje a klinické příznaky Četnost (%)

zákus klíštěte 60

erytém 25

horečka 9

meningeální dráždění 20

bolest hlavy 68

únava 80

vertigo 15

parestézie 4

paréza n. facialis 78

parézy jiných mozkových nervů 6

porucha vědomí 3

Charakter příznaků u dětí vyšetřovaných pro neuroboreliózu

 

 

 

U této skupiny se ukazuje zřetelná vazba na jednotlivá roční období s maximem 

výskytu v období letních prázdnin resp. těsně po nich, kdy jejich celkové počty 

přesahovaly všechna ostatní etiologická agens. Na druhou stranu extrémní variabilita 

v inkubační době onemocnění nevylučuje výskyt choroby i v chladných měsících roku, 

jak ukazují následující grafy.  
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Graf. č. 15.  

Sezónní výskyt  boreliových infekcí CNS
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Graf. č 16.  

Výskyt  infekcí CNS v jednotlivých měsících
(absolutní počty onemocnění)
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V diagnostice jsme se zaměřili na hodnocení buněčných nálezů a detekci 

patogena metodou PCR v mozkomíšním moku, dále na sérologické nálezy v třídách 

IgM a IgG, částečně na hodnocení intratekální syntézy antiboreliových protilátek. 

V klinickém obraze jednoznačně dominovalo izolované postižení kraniálních 

nervů, především n. facialis, který byl různou měrou postižen u 26 pacientů, ve dvou 

případech se jednalo o bilaterální parézu – vždy šlo o parézu periferního typu. Ostatní 

jednotlivé případy zahrnovaly postižení n. oculomotorius a n. abducens. Šest dětí ze 

souboru prodělalo onemocnění pod obrazem aseptické meningitidy bez známek 

postižení mozkových nervů, jeden případ probíhal pod obrazem těžké komatózní 

meningoencefalitidy. Z analýzy získaných dat vyplynuly tyto poznatky: téměř 90 % 

všech dětí s akutní boreliovou infekcí CNS mělo zánětlivou buněčnou reakci 

v mozkomíšním moku uniformně zastoupenou lymfocytární populací. Stejné procento 

dětí mělo nadhraniční hodnotu proteinorachie vztaženo k věku, ale žádná hodnota 

nepřesahovala 1,0 g/l. Hodnoty laktátu a glukózy zůstaly nezměněny. Dvě třetiny 

z hospitalizovaných pacientů měly zvýšenou hladinu v některé z protilátkových tříd, 

které v dalším rekonvalescentním sledování signifikantně klesaly. Stejně jako v případě 

některých dalším forem boreliózy zde byla zachycena zcela minimální (54:46 %) 

převaha protilátek třídy IgM. Nestanovovali jsme antiboreliové protilátky 

v mozkomíšním moku, protože při pravděpodobné současné poruše hematoencefalické 

bariéry nemá jejich stanovení proti sérovým protilátkám žádnou výhodu ve vztahu 

k interpretaci onemocnění. Pouze 9 pacientů mělo pozitivní přímý průkaz etiologického 

agens metodou PCR, kultivační záchyt byl nulový. Podíl úspěšnosti jednotlivých metod 

na diagnostice neuroboreliózy ukazuje následující graf. 
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Graf č. 17. 
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Léčbu jsme zahajovali již při odpovídajících klinických příznacích, pozitivní 

anamnéze a základním sérologickém nálezu při buněčné pleocytóze v mozkomíšním 

moku. Jsme si vědomi, že při striktním dodržování diagnostických kritérií pro 

potvrzenou neuroboreliózu by bylo nutné mít u všech dětí pozitivní intratekální syntézu, 

nicméně i v jiných pracech publikovaných v recentních zahraničních časopisech bývají 

do souboru zahrnuty děti bez pozitivní intratekální syntézy, jestliže ostatní 

anamnestické, klinické a laboratorní údaje diagnózu podporují. Navíc i ve stanoviscích 

odborných společností se připouští možnost, že v akutním stadiu ještě nemusí být 

intratekálně syntetizované protilátky vytvořeny. V neposlední řadě je třeba uvést, že 

výsledek Reiberova indexu je získán z technických příčin v delším časovém odstupu, 

což v mnoha případech opravňuje zahájit antibiotickou léčbu i před jejím obdržením i 

přesto, že diagnóza je dle kritérií hodnocena jako „možná“. 
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V antibiotické léčbě bylo ve všech případech použito cefalosporinové 

antibiotikum 3. generace – ceftriaxon v průměrné dávce 75 mg/kg/den  po dobu 3 

týdnů. I přes toto relativně dlouhé podávání ani v jednom případě nedošlo k rozvoji 

pseudomembranózní kolitidy. Z dalších léčebných modalit byla vždy zařazena 

vitaminoterapie B 12, zahájena časná rehabilitace a při přítomnosti parézy n. facialis 

aplikována příslušná lokální léčba k ochraně očního bulbu. Léčebné výsledky při 

dvouleté následné dispenzarizaci jsou velmi dobré. Pouze jedno dítě má reziduální 

poruchu mozkových nervů. Výskyt ostatních sekundárních komplikací je také ojedinělý 

– u dvou dětí přetrvávají stesky charakteru bolestí hlavy a únavy. Sekundární epilepsie 

je přítomna u jednoho pacienta s těžkým komatózním průběhem a křečovým stavem 

v úvodu choroby. Tabulka č. 12 ukazuje rychlost regrese parézy faciálních nervů po 

zahájení antibiotické léčby.  

 

 

Tab. č. 12. 

 

Trvání parézy n. VII (týdny) Počet nemocných

0 - 1 20

2 - 3 8

4 - 5 3

6 - 9 1

10 - 14 0

> 14 1

Délka trvání obrny lícního nervu od zahájení léčby 
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6. DISKUSE 

 

Celkový počet dětských pacientů, kteří byli ve sledovaném období 

hospitalizováni a léčeni na Klinice infekčních nemocí FN v Hradci Králové je 

v porovnání s 80. léty minulého století relativně nízký. Je to dáno především neustále se 

zvyšující úrovní zdravotní péče a rozšiřujícími se možnostmi očkování proti virovým i 

bakteriálním chorobám. Svůj podíl na tom má i pokles porodnosti na konci 90. let, kdy 

počet narozených dětí v České republice dosáhl historického minima - 89 971 živě 

narozených dětí a úhrnná plodnost klesla v Královéhradeckém kraji z 1,700 v roce 1993 

na 1,179 v roce 2000. Dále je třeba si uvědomit, že celkový počet našich dětských 

pacientů je pochopitelně odrazem celkového počtu potenciálních pacientů daných 

spádovou oblastí našeho pracoviště. Tato oblast zahrnuje při určitém zjednodušení 

oblast Královéhradeckého kraje, kde např. v roce 2005 žilo celkem 116 tisíc dětí ve 

věku 0-19 let [156]. 

Zastoupení neuroinfekcí ve spektru všech ostatních dětských infekčních 

onemocnění je velmi nízké - vždyť incidence některých z nich je i menší než 1/100 000 

dětí. Jejich minimální frekvence výskytu výrazně zvyšuje nároky na ostražitost a 

infektologickou erudici vyšetřujícího lékaře. 

Pro nízkou četnost výskytu těchto onemocnění je i spektrum vstupních diagnóz 

při prvním kontaktu s lékařem velmi pestré: pyelonefritidy, bronchopneumonie, tumory 

CNS, gastroenteritidy, febrilní stavy nejasné etiologie… Symptomy, jimiž jsou 

provázena zánětlivá postižení CNS, jsou u některých typů onemocnění poměrně typické 

(především u purulentních meningitid), nicméně i zde se můžeme setkat s absencí 

příznaků charakteru zvracení nebo bolestí hlavy. U nehnisavých infekcí CNS mohou 

být klinické příznaky mnohdy značně nespecifické a při současné nepřítomnosti 

laboratorních známek zánětu často způsobují prodlevu ve stanovení diagnózy. Nelze o 

nich ale říci, že by měly malou vypovídací hodnotu, neboť při zpětném hodnocení lze 

ve většině případů nalézt jasnou vazbu příznaků na etiologii onemocnění. Pro jejich 

„nepřehlédnutí“ je nezbytná pečlivá analýza anamnestických údajů s vědomím, že 

obecně zažitá fakta spojená s neuroinfekcemi nemusí být vždy splněna. Typickým 

příkladem je absence údajů o zákusu klíštěte v případě klíšťové meningoencefalitidy a 

Lymeské boreliózy nebo nepřítomnost známek meningeálního dráždění u herpetických 

meningoencefalitid. Za zmínku stojí i případ parotické meningoencefalitidy bez 
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jakýchkoli známek postižení příušních žláz nebo orchitidy. Všechny tyto odchylky od 

literárně popisovaných nebo v pre- a postgraduálním vzdělávání zdůrazňovaných 

poznatků vedou v mnoha případech k omylům při stanovování diagnózy resp. 

k váhavosti a správnému načasování invazivnějších nebo organizačně náročnějších 

vyšetřovacích postupů (lumbální punkce, MR mozku).   

Ve studovaném souboru pacientů byla sledována ta vyšetření, která jsou pro 

diagnostiku v nemocnicích vyššího typu dostupná a která se provádějí nejčastěji. 

Nebyly hodnoceny experimentální metodiky v diagnostice ani v léčbě, neboť do snahy 

odvodit od získaných dat použitelný pracovní postup by vnesly mnoho nejasností.  

Rutinně indikovaným vyšetřením byl krevní obraz, vč. diferenciálního rozpočtu k 

rozlišení bakteriální či virové etiologie, FW, biochemické vyšetření jaterních či 

renálních funkcí, mineralogramu, CRP a základní nebo rozšířené vyšetření koagulační 

kaskády. Vyšetřování koagulace u bakteriálních neuroinfekcí se ukazuje jako vhodné, 

neboť míra alterace do určité míry koreluje se závažností stavu resp. ukazuje na 

současný rozvoj sepse se všemi dalšími konsekvencemi. Naopak v případě ostatních 

neuroinfekcí jsou změny v koagulaci vzácnou výjimkou a nijak nekorelují se závažností 

stavu, proto její vyšetřování lze považovat za nadbytečné. Přínos kultivačních vyšetření 

z respiračního traktu i přes téměř rutinní provádění u nemocných dětí se ukázal jako 

minimální. V případě bakteriálních infekcí byla předchozí ambulantní antibiotická léčba 

nasazena v tak vysokém procentu případů, že záchyt mikroba byl naprostou výjimkou. 

O něco málo vyšší byl záchyt mikroba v hemokultuře. Oba způsoby kultivací na rozdíl 

od jiných bakteriálních chorob (např. pneumonií) se podílejí na objasněnosti etiologie 

velmi okrajově. U ostatních virových a parazitárních neuroinfekcí jsou negativní 

kultivace ze samé podstaty věci, mykotickou dětskou neuroinfekci jsme nezachytili. 

Časné vyšetřování mozkomíšního moku se ukázalo jako nezastupitelné. Při hodnocení 

jednotlivých časových intervalů do stanovení diagnózy, průběhu chorob a 

zaznamenaných následků zřetelně vystupují protrahované průběhy onemocnění a jejich 

vztah k poruchám sluchu (pneumokokové meningitidy), poruchám psychomotorického 

vývoje a sekundární epilepsie (herpetické meningoencefalitidy) aj. Na druhou stranu je 

třeba poznamenat, že část infekcí CNS nejsme schopni kauzálně terapeuticky ovlivnit, 

ale i v těchto případech časná diagnostika a kvalitní podpůrná léčba zřejmě zlepšuje 

prognózu nemocného. Objektivní potvrzení této hypotézy je na malých číslech pacientů 

krajně obtížné, ne-li nemožné. Výjimku tvoří neuroinfekce způsobené spirochetou B. 
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burgdorferi, kde i přes dlouhý časový interval do zahájení léčby je celkový výsledek 

onemocnění velmi dobrý. 

Hodnocení klinických průběhů jasně ukázalo, že není korelace mezi intenzitou 

buněčné zánětlivé odpovědi v mozkomíšním moku a průběhem (resp. výsledkem) 

onemocnění. Ani hladina bílkoviny nevypovídá o závažnosti stavu, vztah glykorachie 

k postižení sluchu jsme pro malý počet pacientů a nejednoznačnost výsledků (i 

v mnohem větších souborech) nesledovali. Úspěšnost kultivace mozkomíšního moku je 

v úzké vazbě na předchozí antibiotickou léčbu, která sice nezabrání rozvoji 

onemocnění, ale v případě citlivosti mikroba jeho růst často inhibuje. Kultivační 

vyšetření zůstává nadále základní mikrobiologickou metodou s vysokou výpovědní 

hodnotou. Jednoznačným posunem vpřed se ukazuje postupné rozšiřování a zrychlování 

molekulárně-genetických metod. V průběhu sledování se rozšířila metodika na 

nejběžnější bakteriální patogeny včetně listerií, borelií a streptokoků skupiny B, E. coli, 

dále na viry např. EBV, CMV, VZV. Významně se zkrátil časový interval pro získání 

výsledku u většiny patogenů na méně než 8 hodin. Příznivá epidemiologická situace 

z pohledu rezistence na antibiotika navíc umožňuje racionální antibiotickou léčbu i při 

neznalosti citlivosti, kterou tato metodika neumožňuje. V našem souboru se podařilo 

v případě bakteriálních meningitid kombinací kultivačních a molekulárně-genetických 

metod dosáhnout až téměř devadesátiprocentní objasněnosti. Toto vysoké číslo je jistě 

dáno možností okamžitého zpracování materiálu po dobu 24 hodin erudovaným 

mikrobiologem s dobrou návazností na následné zpracování na pracovišti molekulární 

genetiky. Na základě rozvoje metody PCR a předchozí minimální výtěžnosti klasických 

virologických metod již izolaci virů neprovádíme. Součástí rutinní diagnostiky zůstaly 

v našem souboru některé sérologické metody – především metodika ELISA pro průkaz 

viru KME, parotitidy, VZV a Lymeské boreliózy.  

Komplikace v průběhu onemocnění resp. i následky zaznamenané v  našem 

souboru pokrývají téměř celé spektrum literárně uváděných možností. Některé dokonce 

patří u dětských pacientů mezi velice raritní - např. trombóza nitrolebního splavu 

zasahující do jugulární žíly u pneumokokové meningitidy na podkladě protrahované 

mastoiditidy nebo přechodná alopecie jako následek prodělané meningokokové 

meningitidy. Neobvyklá je i izolovaná expresivní afázie po proběhlé HSV-1 

meningoencefalitidě a rozvoj akutní demyelinizující encefalomyelitidy při varicele. 

V mnoha případech je neurochirurgická intervence nezbytná a neopodstatněný odklad 
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může zhoršit konečný výsledek onemocnění – týká se to nejenom efuzí vznikajících u 

bakteriálních meningitid, ale také prokrvácených herpetických ložisek s tendencí k 

expanzivnímu chování. 

V léčebných postupech jsme vycházeli z epidemiologické situace v České 

republice a snažili se o racionální farmako-ekonomický přístup tak, abychom 

minimalizovali možný negativní vliv antibiotické léčby na dětského pacienta a zároveň 

dostatečně sanovali postiženou mozkovou tkáň. Jsme si vědomi, že by jistě bylo možné 

v některých případech antibiotickou léčbu zkrátit, ale raději jsme volili určitou časovou 

rezervu bez nutnosti opakovaných lumbálních punkcí. Mezi antibiotika druhé volby 

v léčbě komplikovaných bakteriálních meningitid se úspěšně zařadil meropenem a 

vytlačil z této pozice chloramfenikol. V celém souboru se nevyskytl ani jeden případ 

pseudomembranózní kolitidy vyvolané toxinem Clostridium difficile, přestože u 

nejkomplikovanějších infektů dosahovala délka léčby až 4 týdnů. Velmi obtížné se 

ukazuje stanovit délku antivirové terapie především u průběhů s minimální zánětlivou 

likvorovou odpovědí. Jeden relaps HSV onemocnění zachycený po 24 dnech léčby byl 

toho dostatečným dokladem. V nejasných případech jsme zahajovali kombinovanou 

empirickou antibiotickou a antivirovou léčbu. Především u následně potvrzených 

herpetických meningoencefalitid se tato strategie ukázala jako vysoce účinná v prevenci 

ireverzibilních změn v mozkové tkáni v porovnání s opožděně zahájenou léčbou.  

Práce si nekladla ambice podat detailní informace o etiologii, patofyziologii 

diagnostice a léčbě všech forem neuroinfekcí – to by vzhledem k předpokládanému 

rozsahu písemného zpracování a současnému obsáhlému stavu poznatků k jednotlivým 

chorobám ani nebylo možné. Shrnuje základní informace ve snaze podat ucelený obraz 

problematiky dětských neuroinfekcí pro lékaře mimo obor infektologie, kteří v běžné 

praxi přicházejí s těmito chorobami do kontaktu méně často než infektologové. Určité 

zjednodušení se v tomto případě jeví jako účelné, neboť komplexní přehled o 

problematice je pro medicínské rozhodování v začátku infekcí CNS zásadní.  
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7. ZÁVĚRY 

 

1.  Z celkového počtu dětských pacientů ve věku 0-18 let, kteří byli hospitalizováni 

na Klinice infekčních nemocí FN v Hradci Králové v letech 2002 – 2006, byly 

vyčleněny tři soubory pacientů s diagnózou bakteriálního, boreliového a virového 

zánětu CNS.  

Počty pacientů s ohledem na další infekční diagnózy nebyly příliš vysoké, nicméně 

absolutní čísla nejsou nijak zanedbatelná.  

Tato skupina onemocnění musí být nadále v popředí zájmu lékařské veřejnosti – časté 

komplikace, možnost fatálního průběhu, nezanedbatelné procento trvalých následků a 

zejména malá zkušenost lékařů přicházejících do kontaktu s těmito nemocnými vede 

k neustálému hledání odpovídajících diagnostických a léčebných postupů. 

 

2.  Anamnestické údaje a klinické projevy jsou cenné jen při precizním přístupu 

k anamnéze a somatickému vyšetření (včetně základního neurologického vyšetření) a 

povědomosti o vysoké variabilitě  projevů jednotlivých zánětů CNS. Pouhá znalost 

projevů neuroinfekcí v obecné rovině naopak někdy „fixuje“ lékaře na jejich 

nepřítomnost resp. nevyjádřenost a vede k nechtěnému opoždění v diagnostickém 

uvažování. Především subjektivní obtíže, jimiž jsou provázeny některé případy 

protrahovaných nebo etiologicky neobjasněných meningitid, často zastírají skutečný 

původ onemocnění (GIT symptomatologie, bolesti zad apod.). 

 

3.  Laboratorní vyšetření jsou nezastupitelnou vstupní součástí diagnostiky zánětů 

CNS a jejich interpretace je zásadní pro další rozhodování o invazivitě resp. rozsahu 

dalšího diagnostického postupu. Nepřítomnost zvýšených známek zánětu není při 

klinických známkách možného postižení CNS prognosticky příznivý faktor. Nadále 

nepříznivé léčebné výsledky u nehnisavých zánětů CNS jsou toho dokladem.  

 

4.  Vyšetření mozkomíšního moku zůstává „zlatým standardem“ v diagnostickém 

postupu a odklad provedení lumbální punkce je obhajitelný pouze na základě 

absolutních kontraindikací. 
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5.  Kultivační vyšetření zůstávají standardem, ale v klinické praxi kromě 

kultivačního vyšetření mozkomíšního moku přispívají ke stanovení diagnózy u 

bakteriální etiologie velmi okrajově (krk, hemokultivace). Izolace virů v současné době 

ubyly na významu a při úvodní diagnostické rozvaze nepomohou. Stejně tak 

sérologická diagnostika se ukazuje kromě některých vybraných chorob jako méně 

přínosná. 

 

6.  Molekulárně-genetické metody posunuly diagnostiku jednoznačně významným 

směrem kupředu a jejich začlenění se musí stát nezbytnou součástí diagnostického 

postupu. Podíl PCR na zvýšené úspěšnosti odhalení etiologického agens je 

neoddiskutovatelný. 

 

7.  Zobrazovací metody – vyšetření MR poskytují u některých chorob CNS velmi 

rychle a přesně diagnózu a nabízejí se jako nedílná součást diagnostického postupu 

především u encefalitid a nejasných stavů s projevy ložiskového postižení CNS. 

Výpovědní hodnota CT vyšetření, případně sonografie u kojenců je zřetelně nižší a 

v některých případech může být jejich negativita i zavádějící.  

 

8. Neuspokojivé procento trvalých následků, které z patofyziologického hlediska 

(pomineme-li sekundární komplikace), vznikají převážně v prvních dnech choroby, 

vedou k oprávněnosti použití empirické kombinované antibiotické a antivirové terapie u 

stavů, kde ošetřující lékař na základě získaných výsledků a klinického vyšetření není 

schopen rozhodnout o jakou skupinu zánětů CNS se jedná. Časový faktor se ukazuje 

natolik podstatný a variabilita klinických i laboratorních nálezů je natolik veliká, že 

samotná suspekce na možné postižení CNS je za určitých situací dostatečným důvodem 

k nasazení antiinfekční terapie. Podání kortikosteroidů zůstává nadále striktně vázáno 

na časnou fázi purulentních meningitid s vědomím, že možný rozvoj rezistence 

některých bakterií může vést k revizi tohoto doporučení. Podání u nehnisavých zánětů 

CNS se považuje za neodůvodněné, ne-li škodlivé. 

 

9.  Vytvoření spolehlivého obecného diagnostického a léčebného algoritmu pro 

neuroinfekce v dětském věku se dle našich zkušeností a výsledků jeví jako ne zcela 

reálné. Nejdůležitější roli hraje uvážlivý, pečlivý a erudovaný přístup lékaře 
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přicházejícího do kontaktu s dítětem v prvních hodinách resp. dnech onemocnění. 

V těchto chvílích se z velké části rozhoduje o další prognóze nemocného.  Na miskách 

vah je šetrnost vůči dítěti, reflexe empirických zkušeností a současně rychlé 

rozhodování a „invazivita“ lékaře při znalosti konkrétních léčebných doporučení pro 

tuto etiologicky pestrou skupinu dětských onemocnění. 
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