
Zakażenia OUN 

 

Układ nerwowy 
ośrodkowy: mózg, móżdżek, pień mózgu, rdzeń, opony 
obwodowy: nerwy czaszkowe i rdzeniowe 
 

I Postacie zakażeń ośrodkowego układu nerwowego 
 
Zakażenia: 
Zapalenie opon mózgowych (meningitis) 
Zapalenie mózgu (encephalitis) 
Zapalenie opon i mózgu (meningoencephalitis) 
Zakażenia ogniskowe – ropnie: podtwardówkowe, nadtwardówkowe, w tkance mózgu 
 
Podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych (meningismus) np. w przebiegu durów i leptospirozy 
 
Powikłania: śpiączki, opóźnienie w rozwoju, padaczka, charakteropatie, ropnie, wodniaki, wodogłowie 
 
Drogi wnikania: 

 krwionośna:  z jamy nosowo-gardłowej, zastawek serca (endocarditis), przewodu pokarmowego 

 przez ciągłość: w zapaleniu zatok, ucha środkowego, wyrostka sutkowatego, w zgorzelinie zębowej 

 bezpośrednie: urazy, zabiegi, punkcja 
 
Czynniki ryzyka: 
Dzieci: niska waga urodzeniowa, wady wrodzone, zakażenie układu oddechowego, urazy, zabiegi 
Dorośli: zakażenia układu oddechowego, urazy, zabiegi, choroba nowotworowego, zaburzenia odporności, 
cukrzyca, alkoholizm 
 

II Czynniki etiologiczne klinicznych postaci zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych 
 ropne: objawy ostre < 2 dni, ospałość, wysypka, (zak. meningokokowe), płyn mętny lub opalizujący, 

pleocytoza od kilkuset do kilku tysięcy/ml z przewagą granulocytów obojętnochłonnych                                                                    
Streptococcus pneumoniae 
Neisseria meningiditis 
Haemophilus influenze 
Streptococcus agalactiae  
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus ssp. 
G-ujemne pałeczki 

 nieropne: 
            1. gruźlicze: objawy podostre > 2 dni, ospałość na przemian z okresami pobudzeń,           
            płyn przejrzysty, tworzy „pajęczyny”: pleocytoza kilkaset / ml początkowo z   
            przewagą granulocytów, później limfocytowa: Mycobacterium tuberculosis 
           2. inne bakteryjne: Treponema pallidum 
                                          Leptospira ssp. 
                                          Borrelia ssp. 
                                          Mycoplasma ssp. 
 
           3. wirusowe: zapalenie “limfocytarne”, płyn przezroczysty, białko w normie 
               enterowirusy gł. ECHO, typ 70, 71 
               Coxsackie A i B (głównie zapalenie mózgu i rdzenia) 
               wirus polio 
               wirus świnki (0.3%, bez trwałych śladów) 
               wirus limfocytarnego zapalenia opon (LCM) 
               EBV, HSV-2, VZV 
 
           4. Grzybicze: przewlekły przebieg, płyn  przejrzysty lub opalizujący, pleocytoza   
               kilkaset / ml z przewagą granulocytów obojętnochłonnych- do zakażeń do chodzi   
               zwykle droga krwionośną lub przez ciągłość z jamy nosowo-gardłowej. 
 
               Candida albicans –zakażenia u noworodków z małą masą urodzeniową, u dorosłych        
               po przeszczepie narządów, w chorobie nowotworowej, w AIDS 
               Cryptococus neoformans - zak. u dorosłych j/w; najczęściej rozsiew z płuca  



               Aspergillus ssp. – zakażenia jak wyżej 
               Xylohypha ssp., Biopolaris ssp. – feohyfomikoza mózgu; rozsiew z płuc lub zatok; 
               zmiany w płatach czołowych 
 
           5. pierwotniakowe: Toxoplasma gondi, Naegleria fowleri 
  
     Zakażenia w określonych grupach wiekowych 

 do 2 miesiąca życia: Streptococcus gr.B (0-3 mies.; wysokie nosicielstwo w  
                                   III trymestrze ciąży) 

                                         E.coli K1 (0-6 mies.) 
                                         Listeria ssp. 
                                         Enterobacteriacae 

 2 mies. – 5 lat:          Heamophilus influenzae b 
                                         Streptococcus pneumoniae 
                                        Neisseria meningitidis (6 – 12 mies.) 

 dorośli:                     Streptococcus pneumoniae  
                                        Neisseria meningitidis 
 
 
Najczęstsze czynniki etilogiczne: 
Neisseria meningitidis  
Heamophilus influenzae b 
Streptococcus pneumoniae 
 
Zakażenia szpitalne: 

 po zabiegach:  Staphylococcus ssp. 
                              Enterococcus ssp. 
                              G-ujemne pałeczki 
                              Candida ssp. 

 Po przeszczepach, w immunosupresji: G-ujemne pałeczki 

 Zakażenia połączeń komorowo-przedsionkowych – shunt infection:  
      W wodogłowiu 3-10%; krwiopochodne lub okołozabiegowe 
      Staphylococcus ssp. 
      Corynebacterium ssp. 
      Propionibacterium ssp. 
      G-ujemne pałeczki 
      Candida ssp. 
 
      Ropień mózgu 

 Pierwotny – powikłanie pourazowe lub pozabiegowe: 
Staphylococcus ssp. 
Streptococcus ssp. 
Enterobacteriaceae 
Pseudomonas ssp. 
Clostridium ssp. 

 Wtórny – z sąsiadujących ognisk: 
Bacteroides fragilis 
Prevotella melanogenica (ropnie w okolicy skroniowej) 
Fusobacterium necrophorum 
Streptococcus ssp. 
Actinomyces ssp. (rzadko) 

 Pojedynczy 

 Mnogie – powstałe w wyniku wysiewu droga krwi z innych ognisk; rzadkie 
Nocardia ssp. (nokardioza płuc) 
Entamoeba (z zakażeń wątroby, płuc) 
Toxoplasma gondii (w AIDS) 
 
Ropnie jako powikłanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – etiologia jednorodna 
 
Czynniki ryzyka: wrodzone wady serca, mukowiscydoza, zapalenie zatok, zapalenie ucha,  
                             uraz głowy 
 



Wirusowe zakażenia OUN 
 
Uszkodzenie neuronów:  liza 
                                          demielinizacja 

                                                degeneracja gąbczasta 
 

1. Zakażenia ostre: bezpośrednia inwazja wirusa do OUN 
 

 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: zapalenie „limfocytarne”, płyn przezroczysty, białko w 
normie 

      enterowirusy gł. ECHO, typ. 70, 71 
            Coxsackie A i B (głównie zapalenie mózgu i rdzenia) 
             wirus polio 
             wirus świnki (0.3%, bez trwałych śladów) 
             wirus limfocytarnego zapalenia opon (LCM) 
             EBV, HSV-2, VZV 
 
 

 Nagminne porażenie dziecięce:  
      wirus polio  
      enterowirus 70 (rzadziej postać porażenna) 
 

 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu:  
      HSV-1  
      arbowirusy: (Flaviviridae – zapalenie mózgu St. Louis- komary, kleszczowe zapalenie   
      mózgu) 
 

 Zespół demencji w przebiegu AIDS: zapalenie opon, zanik kory, ogniskowa, martwica, neuropatia 
obwodowa; Ag wirusowa wykrywane w białej substancji mózgu: HIV-1 

 
      2.  Ostre zespoły poekspozycyjne – wynik zaburzonej odpowiedzi na Ag wirusa;  
           występuje po kontakcie z wirusem żywym, inaktywowanym, wirusowym Ag; brak  
           wirusów w OUN 
 

 Pozakaźne i poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia: demielinizacja, proliferacja mikrogleju, 
nacieki z limfocytów: 
odra (przy obniżonej odporności) 
różyczka (Rubella virus) 
świnka (Mumps virus – powikłania, głuchota) 
VZV 
wścieklizna (szczepionki uzyskane na tkance nerwowej; obj. neuroparalityczne, śpiączka; 
śmiertelność ~ 30%) 
krowianka 

 

 Zespół Guillaina – Barrego – zapalenie korzeni nerwowychz demielinizacją 
wirusy grypy (szczepionka) 
enterowirusy 
EBV, CMV 

 

 Zespół Reye’a – gł. dzieci; encefalopatia, obrzęk mózgu; śmiertelność 25-30% 
wirus grypy B – Influenzavirus B (kofaktor:salicyny) 
VZV 
adenowirusy 
 

3.   Przewlekłe zakażenia; b. rzadkie, zawsze śmiertelne, czynnik wykrywany w OUN 

 Podostre stwardniające zapalenie mózgu – SSPE; degeneracja neuronów (ciałka wtrętowe), 
demielinizacja; 
wirus odry – Morbillivirus; po ~ 7 latach od przechorowania w wieku < 2, głównie u chłopców; 
zaburzenia zachowania, drgawki, porażenia spastyczne, ślepota, zgon w ciągu 1 – 3lat 
wirus różyczki – Rubella virus (rzadko) 

 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia – PML; w stanach immunosupresji; ogniska 
demielinizacji w mózgu 



papowawirusy (JC, rzadziej SV – 40); niedowład połowiczy, zaburzenia mowy, widzenia, otępienie, 
zgon 
choroba Creutzfeldta-Jakoba (CDJ), kuru; encefalopatia gąbczasta 
 

III Pobieranie i przesyłanie materiałów 
 
Materiałem pobieranym w zakażeniach OUN (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia 
mózgu) jest płyn mózgowo-rdzeniowy pobierany przez nakłucia lędźwiowe w warunkach 
aseptycznych: 
- co najmniej 1 ml płynu posiany jałową igłą bezpośrednio do podłoża hodowlanego 
(Meningomedium, podłoże do posiewu krwi, a w infekcjach grzybiczych podłoże Sabouroda) 

ogrzanego do 37C. Pobraną próbkę należy jak najszybciej przetransportować do laboratorium  w 
warunkach zabezpieczających utrzymanie temperatury podłoża (termos, termo-torba) 
- około 2 ml płynu pobrać do jałowej probówki lub pojemnika w celu wykonania preparatu 
bezpośredniego i szybkich testów w kierunku Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae i grzybów. 

            Infekcje OUN mogą przebiegać z bakteriemią, dlatego do badania bakteriologicznego   
            należy równolegle z płynem mózgowo-rdzeniowym pobrać krew. 
            Diagnostyka mikrobiologiczna: 

                                                                                       Pilotka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Meningomedium 
 
                   Inkubacja i posiew 
            (jeżeli wystąpi zmętnienie)                                   wirowanie         gotowanie 
                 po 2h, 5 i 10 dniach                                          3000/20’        szybkie testy              
  
 
 
 
     K  CZ                          MC   S                     preparat metodą Grama 
 
 

           
     Inkubacja w eksykatorze 
  
   IZOLACJA, IDENTYFIKACJA 
   
   K – agar z krwią 
   CZ – agar czekoladowy 
   Jeżeli płyn jest przesłany tylko w pilotce należy wykonać posiew z osadu. 
          
           IV Leczenie zapaleń mózgowo-rdzeniowych  

 
Zakażenia bakteryjne: 
a) leczenie empiryczne – zależy od wieku chorego: 
noworodki – ampicylina + aminoglikozyd 
niemowlęta od 1- 3 miesiąca życia – ampicylina + aminoglikozyd lub cefalosporyna III generacji 
dzieci > 3 miesiąca życia do 5 roku życia – cefalosporyny III generacji 
dzieci starsze i dorośli – cefalosporyny III generacji 

            b) leczenie celowane – oparte jest na wyniku badania wrażliwości bakterii na   
            natybiotyki: 

N. meningtidis – penicylina G, ampicylina, cefalosporyny III generacji (ceftrakson) 



S. pneumoniae – penicylina G, cefalosporyny III generacji, dooponowo wankomycyna (szczepy 
PRSP) 
H. influenzae – cefalosporyny III generacji 
 
Leczenie uzupełniające: 
a) steroidy – działanie przeciwzapalne 
b) leczenie podtrzymujące – właściwa wentylacja, utlenowanie krwi, nawodnienie,    
    sztuczne żywienie 
 
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
Leczenie jest bezobjawowe i ogólnie podtrzymujące; w przypadku zakażenia Herpes simplex 
stosować acyklowir. 
 

            Grzybicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
Amfoterycyna B + 5-fluorocytozyna lub flukonazol 
Flukonazol – Itrakonazol – stosowane w zapaleniu opon móózgowo-rzdeniowocy wywołanym przez 
Coccidioides immitis 
 
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
Leczenie przeciwprątkowe za pomocą trzech lub czterech leków przez 2 miesiące, następnie przez 
7-10 miesięcy dwoma lub  trzema lekami (iniozyd, ryfampicyna, pirazynamid, streptomycyna i 
etambutol) 
 
Pasożytnicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 Pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Acanthamoeba lub Naegleria 
fowleri – stosuje się amfoterycyna B, ale leczenie jest zwykle nieskuteczne. 

 Toksoplazmoza mózgu – wywołana przez Toxoplazma gondi – pirymetamina z sulfadiazyną lub 
spiramycyną. 

 
 
 
 
            Polecane podręczniki: 
            Zaremba M.L. i wsp. Mikrobiologia lekarska 
            Virella G. Pod red. P. Heczko Mikrobiologia i choroby zakaźne 
            Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przypadek 1 

Rodzice zgłosili się do lekarza z 6-miesięcznym dzieckiem z gorączką 39C trwającą kilkanaście 
godzin i nie ustępującą po środkach przeciwgorączkowych. Z wywiadu uzyskano informację, że 
w domu występowały wymioty, utrata łaknienia i drgawki  z krótkotrwałą utratą świadomości. Od 
momentu wystąpienia gorączki dziecko było płaczliwe, niespokojne i rozdrażnione. W trakcie 

badania fizykalnego stwierdzono średnio ciężki stan niemowlęcia. Gorączkę 39C, osłuchowo 
płuca bez zmian, krążeniowo dziecko wydolne, brzuch miękki bez objawów otrzewnowych. 
Konsultacja okulistyczna – dno oka prawidłowe. Konsultacja laryngologiczna nie wykazała zmian 
w uchu środkowym. 

Badanie biochemiczne i cytologiczne PMR: 
- PMR mętny, barwy mlecznej, po odwirowaniu klarowny. 

- liczba komórek 423/mm
3
 (neutrofile 65%) 

- białko – 219 mg/dl  [norma: 15-50 mg/dl] 

- glukoza – 0,5 mg/dl  [norma: 32-82 mg/dl] 
 

 Jaki jest najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny zakażenia? 

 Jakie badania należy wykonać? 
 
 
Przypadek 2 

11-miesięczna dziewczynka została przyjęta na Oddział Pediatryczny. Dziecko jest w 

stanie ciężkim: temperatura 40
o
C, wymioty, drgawki, sztywność karku (dodatni objaw 

Kerniga i Brudzińskiego). Krążeniowo dziecko wydolne, brzuch miękki, bez objawów 

otrzewnowych. Konsultacja okulistyczna – dno oka prawidłowe. Konsultacja 

laryngologiczna – zmiany zapalne w uchu środkowym. 

Badanie biochemiczne i cytologiczne PMR: 

- płyn mlecznobiały, mętny 

- WBC – 320/mm
3
 (80% granulocyty obojętnochłonne) 

- RBC – 0/mm
3
 

- białko – 302 mg/dl  [norma: 10-45 mg/dl] 

- glukoza – 0 mg/dl  [norma: 32-82 mg/dl]  

 

 Jaki jest najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny zakażenia? 

 Jakie badania należy wykonać? 


