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Úvod

Purulentní meningitida je akutní život ohrožující infekční onemocnění centrálního
nervového systému. V předantibiotické éře byla smrtnost nemoci téměř stoprocentní; s
objevem antibiotik a jejich zavedením do léčebné praxe v 30.-50. letech minulého
století dramaticky poklesla /38/. V posledních desetiletích však i přes používání vysoce
účinných antibiotik a postupů intenzivní péče nedošlo k významnému snížení smrtnosti
a následků způsobených touto chorobou. Smrtelný průběh nemoci postihuje 15-30 %
nemocných v dospělém věku /12,20,24,25,27,28,34,39,45,49/. Přestože není častou
infekční diagnózou, patří do první desítky infekčních příčin úmrtí ve světě /16/.
Epidemiologie
V epidemiologii meningitid došlo celosvětově v posledních 10 letech ke dvěma
změnám. Významně klesl počet hemofilových meningitid u dětí do 5 let v oblastech,
kde bylo zavedeno očkování kojenců proti Haemophilus influenzae typ b a v důsledku
toho se stal Streptococcus pneumoniae dominantním vyvolavatelem hnisavých
meningitid /32/. Druhou významnou změnou je stoupající výskyt kmenů pneumokoka
se sníženou citlivostí až rezistencí na peniciliny a cefalosporiny v různých částech světa,
což vedlo k úpravám doporučení pro empirickou a cílenou antibiotickou léčbu
hnisavých meningitid.
Incidence nemoci je odhadovaná na 2-6 případů na 100 000 obyvatel za rok
v rozvinutých zemích a až 10krát více v rozvojových zemích /46,47/. V naší republice
se incidence v posledních 10 letech pohybuje mezi 2,2-2,6 případy na 100 000 obyvatel
za rok /50/. Věkově specifická incidence je v rozvinutých zemích včetně naší republiky
vyšší u starších osob; do zavedení vakcinace proti hemofilovým infekcím v roce 2001
byla nejvyšší u dětí ve věku 2 měsíce až 2 roky.
Etiologie
Spektrum vyvolávajících agens hnisavé meningitidy závisí především na věku pacienta
a také na přítomnosti predisponujících klinicko-epidemiologických faktorů. Nejčastější
vyvolavatelé komunitních hnisavých meningitid u dětí i dospělých jsou Streptococcus
pneumoniae a Neisseria meningitidis. Nejvyšší věkově specifická incidence invazivních
meningokokových onemocnění včetně hnisavé meningitidy je u malých dětí ve věku 14

4 roky a u adolescentů ve věku 15-19 let /23/. Dříve nejčastější vyvolavatel hnisavých
meningitid u dětí od 2 měsíců do 5 let věku Haemophillus influenzae typ b se po
zavedení celoplošné vakcinace kojenců před 5 a více lety v příslušných zemích
vyskytuje zcela ojediněle.
Meningitidy novorozenců vyvolávají především betahemolytické streptokoky skupiny B
– Streptococcus agalactiae, dále Escherichia coli a další gramnegativní střevní tyčky,
méně často také Listeria monocytogenes.
U starých osob se uplatňují především Streptococcus pneumoniae, Listeria
monocytogenes, Streptococcus agalactiae a gramnegativní tyčky, například Escherichia
coli a Klebsiella pneumoniae.
Listeriové meningitidy postihují také osoby s buněčným imunodeficitem, například při
hematologických malignitách nebo chronické kortikoterapii.
V etiologii nozokomiálních meningitid po neurochirurgických výkonech a jiných
procedurách spojených s invazí do epidurálního nebo subdurálního prostoru (epidurální
anestézie, perimyelografie, likvorová drenáž) jsou nejvýznamnější Staphylococcus
aureus,

koaguláza-negativní

stafylokoky

a

gramnegativní

tyčky,

především

Pseudomonas aeruginosa. Velmi podobné je spektrum vyvolavatelů posttraumatických
meningitid po otevřených kraniotraumatech. Naopak po zavřených, nepenetrujících
úrazech hlavy, kdy může dojít ke zlomenině lební baze a vzniku intra-extrakraniální
komunikace, bývá vyvolavatelem meningitidy nejčastěji Streptococcus pneumoniae.
Vzácně, u osob s deficitem buněčné imunity se můžeme setkat s mykotickou
meningitidou, vyvolavatelem bývá nejčastěji Cryptococcus neoformans. Tuberkulózní
meningitida je rovněž vzácné onemocnění, postihující hlavně osoby zanedbané, nutričně
strádající, případně s buněčným imunodeficitem, exponované recentně nebo v minulosti
tuberkulózní infekci. Naprostou vzácností jsou protozoární hnisavé meningitidy
vyvolané volně žijícími amébami Naegleria fowleri.
Tuberkulózní a mykotická meningitida mají odlišný klinický obraz, likvorový nález a
zcela jinou kauzální terapii než ostatní bakteriální meningitidy a v dalším textu se o nich
již nebudu zmiňovat.
Patogeneze
Z patogenetického hlediska dělíme purulentní meningitidy do dvou skupin. Při primární
meningitidě, nejčastěji meningokokové, agens díky svým faktorům virulence pronikne
slizničním epitelem z místa svého primárního pomnožení na sliznici nazofaryngu do
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intravaskulárního prostoru, dokáže přežít v krevním oběhu, jímž je zaneseno do
meningeálních a chorioidálních cév, a následně překonat hematolikvorovou bariéru. Při
sekundární meningitidě je v organizmu nejprve přítomno bakteriální zánětlivé ložisko
v oblasti hlavy (mesotitida, sinusitida), v páteři (spondylodiscitida) nebo jinde
(pneumonie, endokarditida, pyelonefritida) a z něj se baktérie dostanou do likvorového
prostoru buď přímo – per continuitatem nebo hematogenně ze vzdálených ložisek.
K sekundárním řadíme i meningitidy vzniklé po porušení bariéry mezi vnějším
prostředím a intrakraniálním prostorem nebo likvorovými cestami, například při
úrazech, operacích nebo jiných invazivních výkonech.
V subarachnoidálním prostoru se baktérie dále množí. Působením jejich rozpadových
produktů dochází k aktivaci endotelu mozkových kapilár, makrofágů, astroglie a dalších
imunokompetentních buněk, které začnou produkovat obrovské množství cytokinů.
V subarachnoidálním prostoru se rozvine mohutný zánět, jehož hlavním patogenním
důsledkem je mozkový edém. Ten je výsledkem kombinace edému vazogenního
(vazodilatace a porucha integrity cévní stěny), cytotoxického (edém buněk, dále
zhoršovaný hypoxií) a intersticiálního (váznoucí cirkulace likvoru a jeho hyporezorbce).
Při

intrakraniální

hypertenzi

dochází

k poklesu

mozkové

perfúze

a

ztrátě

autoregulačního mechanizmu řízení mozkové cirkulace. Důsledkem je rozvoj ischémie
různě velkých oblastí mozku, která může být dále zhoršována poruchami prokrvení při
vaskulitidě drobných mozkových cév. Ischémie mozku při intrakraniálním přetlaku
vede nakonec k mozkové smrti s úplnou zástavou krevního průtoku.
Klinický obraz
Rozvoj příznaků závisí na patogenezi meningitidy. U primárních meningitid je obvykle
rychlý během 1-2 dnů, při sekundárních pozvolnější. Oběma typům meningitidy může
předcházet respirační infekt v podobě rinofaryngitidy, nejčastěji virového původu, který
usnadní následný rozvoj bakteriální infekce nebo kolonizace.
Klasické příznaky hnisavé meningitidy jsou horečka, silná bolest hlavy zhoršující se
pohybem, zvracení, pozitivní meningeální příznaky (ztuhlost šíje, příznak zad – spine
sign, Lassegueův či Kernigův příznak, Amosova trojnožka), porucha vědomí
kvantitativní (sopor, somnolence, kóma) i kvalitativní (zmatenost, neklid, agresivita),
fotofobie. Při meningokokové meningitidě lze zaznamenat krvácivé kožní projevy –
petechie a sufuze. Příznaky meningitidy se často kombinují s příznaky sepse –
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horečkou, tachykardií, tachypnoí. Při hlubší poruše vědomí dochází k poruchám
ventilace – zapadání jazyka, hypoventilaci, periodickému dýchání.
Diagnostika
Klíčový význam v diagnostice infekcí centrálního nervového systému má vyšetření
mozkomíšního moku. Odebírá se lumbální punkcí v množství 3-5 ml. Při podezření na
purulentní meningitidu vzniklém na základě anamnézy a klinických příznaků má být
vyšetření likvoru provedeno bezodkladně po přijetí pacienta do lůžkového zařízení, aby
se diagnóza potvrdila nebo vyloučila. V případě potvrzení diagnózy je nutné okamžitě
zahájit komplexní léčbu, protože i několikahodinový odklad léčby zvyšuje riziko úmrtí
a vzniku trvalých následků.
Lumbální punkce je kontraindikovaná při podezření na velkou intrakraniální hypertenzi
při těžkém edému mozku nebo při přítomnosti expanzivního procesu. Klinickými
projevy těžkého edému jsou kóma, bradykardie, edém papil zrakových nervů. Projevy
ložiskové expanze jsou kromě poruchy vědomí ložiskové příznaky – parézy, křeče
fokální i generalizované. V takovém případě je nutné provést urgentně zobrazovací
vyšetření mozku, nejlépe počítačovou tomografií (CT vyšetření je rychlé a k zobrazení
edému a expanze dostatečné). Aby nedošlo k odkladu léčby případné hnisavé
meningitidy, je specifická léčba zahájena již před transportem na CT vyšetření. Předtím
je však nutno odebrat krev na hemokulturu, aby bylo možné vyšetřit alespoň nějaký
biologický materiál neovlivněný antibiotickou léčbou.
Charakteristickým nálezem v likvoru je zmnožení polymorfonukleárních leukocytů –
neutrofilních segmentů na tisíce až desetitisíce v 1 mm3, zvýšená koncentrace bílkoviny
nad 1 g/l a laktátu nad 3 mmol/l a snížená koncentrace glukózy pod 50 % současné
koncentrace v krvi.
Klíčový význam pro určení etiologie a volbu cílené terapie hnisavé meningitidy má
kultivační vyšetření likvoru a stanovení antibiotické citlivosti vyvolavatele. Nejrychlejší
výsledek přinese mikroskopické vyšetření likvoru barveného Gramovým barvením,
spolehlivost nálezu je však menší než u kultivace. Etiologické agens lze identifikovat i
pomocí bezkultivačních metod – polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) nebo
latexovou aglutinací (LA), které však zatím odhalí jen některé hlavní patogeny –
pneumokoky, meningokoky, hemofily, PCR také listérie a zlatého stafylokoka. Stejná
pozornost má být věnována také vyšetření krve, především hemokultuře. Bezkultivační
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metody průkazu etiologie se uplatňují především u pacientů, kteří byli léčeni antibiotiky
v posledních dnech před rozvojem hnisavé meningitidy.
Průvodním nálezem jsou vysoké laboratorní ukazatele zánětu – leukocytóza v periferní
krvi s neutrofilií a posunem k nezralým elementům a vysoká hladina C-reaktivního
proteinu. Při meningokokové meningitidě často zaznamenáváme trombocytopénii
v rámci laboratorních známek diseminované intravaskulární koagulace.
Léčba
Kauzální léčba spočívá v antibiotické terapii, další podpůrná léčba pak v podpoře
systémového oběhu (volumoterapie, katecholaminová podpora), protekci centrálního
nervového systému (oxygenace, umělá ventilace, sedace) a potlačení zánětlivé reakce a
otoku mozku (kortikosteroidy a manitol).
Úvodní empirická antibiotická terapie purulentní meningitidy vychází z racionálního
odhadu pravděpodobných vyvolavatelů u konkrétního pacienta na základě jeho věku a
možných dalších predispozic. Doporučenými antibiotiky první volby u pacienta bez
zvláštních predispozic a vyjma novorozenecký věk jsou cefalosporiny 3. generace –
cefotaxim v dávce 200 mg/kg/24h ve čtyřech dávkách po 6 hodinách nebo ceftriaxon
v dávce 100 mg/kg/24h v jedné nebo dvou dávkách, maximální dávka pro dospělého je
6 g/24h.
Pokud má pacient predispozice pro jiné možné vyvolavatele meningitidy, je nutné tomu
přizpůsobit již úvodní empirický výběr antibiotika: při podezření na listériovou etiologii
podat ampicilin ve vysokých dávkách, na komunitní kmeny stafylokoků oxacilin ve
vysokých dávkách, při suspekci na postoperační, poúrazovou nebo shuntovou
meningitidu pokrýt nozokomiální kmeny stafylokoků a gramnegativních tyček a podat
meropenem nebo vankomycin a ceftazidim.
Po průkazu původce meningitidy a jeho citlivosti buď pokračujeme v léčbě empiricky
zvoleným antibiotikem nebo léčbu cíleně změníme.
Doporučená délka antibioterapie je 7 dní u meningokokové a hemofilové meningitidy,
10-14 dní u pneumokokové meningitidy, nejméně 21 dní u listeriové meningitidy a
meningitid vyvolaných gramnegativními střevními tyčkami /30,43/.
Cílem kortikoterapie je potlačení zánětlivé reakce v subarachnoidálním prostoru
v důsledku bakteriolýzy po podání antibiotika. Je doporučen dexametazon v dávce 10
mg pro dospělé a 0,15 mg/kg pro děti po 6 hodinách celkem 4 dny. První dávka
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dexametazonu by měla být podána těsně před nebo zároveň s první dávkou antibiotika
/11/.
Manitol se podává jako 20% roztok v krátkých infuzích o objemu 125 ml pro dospělého
během 15 minut po 6 hodinách, po dobu trvání významného edému mozku.
Součástí léčby je někdy chirurgická léčba primární mastoiditidy nebo sinusitidy, pokud
konzervativní terapie nestačí k jeho vyléčení. Operace po úplném vyléčení meningitidy
nese mnohem menší rizika. V některých případech je nutné k výkonu přistoupit ještě
během léčby vlastní meningitidy, protože infekční ložisko neustále „přiživuje“ zánět na
meningách. Pacient může však být operován alespoň po potlačení těžkého mozkového
edému.
Komplikace a následky
Nejzávažnější intrakraniální komplikací hnisavé meningitidy je těžký zánětlivý edém
refrakterní na léčbu. Vážné komplikace jsou také cévní poruchy postihující mozkové
tepny i žíly – trombózy a vaskulitidy, vedoucí k následnému krvácení nebo ischémii.
Další komplikace jsou nervové parézy, hydrocefalus obstrukční nebo hyporezorbční,
subdurální efúze nebo empyém, mozkový absces a centrální poruchy vodního a
minerálového hospodářství – diabetes insipidus, syndrom neadekvátní sekrece
antidiuretického hormonu (SIADH) a syndrom cerebrálně podmíněné ztráty solí
(CSWS).
Systémové komplikace představuje septický šok s následným rozvojem multiorgánové
dysfunkce, diseminovaná intravaskulární koagulace, kardiální selhání z primárně
kardiálních příčin, renální insuficience, plicní embolie, nozokomiální infekce a další
komplikace

související

s intenzivní

a

resuscitační

péčí.

Časté

komplikace

meningokokových invazivních infekcí včetně meningitidy jsou nehnisavá parainfekční
artritida velkých kloubů a myoperikarditida, které se téměř vždy podaří zvládnout
protizánětlivou a klidovou léčbou.
Následky postihují v dospělém věku 16-30 % pacientů, kteří přežili /27,28,45,49/.
Nejčastějším trvalým následkem u dospělých i dětí je porucha sluchu, dále bolesti
hlavy, paréza hlavových nervů nebo končetin, vestibulární syndrom se závratěmi,
epilepsie. Častým následkem s velkou tendencí ke zlepšení nebo i vymizení je
encefalopatie, která se projevuje poruchami paměti, spánku, soustředění, nejistotou ve
vypjatých situacích, pomalou orientací v novém prostředí. U některých osob přetrvává
organický psychosyndrom s poruchou intelektu a poruchami chování. Nejtěžším
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reziduem je perzistující vegetativní stav – apalický syndrom. Nejčastěji vznikají
následky po hnisavé meningitidě v novorozeneckém věku: hydrocefalus, epilepsie,
smyslové poruchy – slepota či hluchota, poruchy psychického i motorického vývoje,
parézy.
Vysoká a v posledních letech stacionární letalita a frekvence trvalých následků byla a je
důvodem k provádění studií, které se zaměřují na výzkum patofyziologie meningitidy,
zdokonalení laboratorní diagnostiky, výzkum účinnosti adjuvantní protizánětlivé léčby a
identifikaci prognostických faktorů klinického výsledku.
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Cíl studie

Cílem studie bylo sledovat vlastní soubor dospělých pacientů léčených pro purulentní
meningitidu na specializovaném pracovišti v průběhu 8 let a:
1. zhodnotit základní epidemiologická a demografická data,
2. zjistit prognostický význam sledovaných faktorů anamnézy, průběhu onemocnění a
laboratorních charakteristik pro určení rizika úmrtí,
3. zjistit prognostický význam sledovaných faktorů anamnézy, průběhu onemocnění a
laboratorních charakteristik pro určení rizika trvalých následků,
4. porovnat dosažené výsledky s výsledky podobně koncipovaných studií jiných
autorů,
5. pokusit se formulovat jednoduchá doporučení pro přednemocniční péči a
diagnosticko-terapeutický proces u pacientů s purulentní meningitidou.
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Materiál a metoda

Soubor pacientů
Longitudinální prospektivní studie probíhala na Infekční klinice Fakultní nemocnice Na
Bulovce v Praze v letech 1997-2004. Do studie bylo zahrnuto 241 pacientů s purulentní
meningitidou ve věku 16 a více let. Diagnóza byla založena na charakteristickém nálezu
purulentní zánětlivé formule v likvoru, to znamená přítomnosti alespoň jednoho ze dvou
kritérií: 1. pleocytóza >100 leukocytů v 1 mm3 s převahou polymorfonukleárů, 2.
zvýšená koncentrace bílkoviny >0,6 g/l a současně snížený poměr koncentrace glukózy
v likvoru a séru <0,5. Zařadili jsme pacienty s meningitidou mikrobiologicky
potvrzenou i nepotvrzenou. Za mikrobiologické potvrzení jsme považovali alespoň
jedno z kritérií: 1. kultivační průkaz agens v likvoru nebo v hemokultuře, 2. průkaz
bakteriální deoxyribonukleové kyseliny (DNA) metodou polymerázové řetězové reakce
(PCR) v likvoru nebo v séru, 3. průkaz bakteriálního antigenu v likvoru pomocí
latexové aglutinace. Pacienty s mikroskopickým průkazem baktérií v likvoru a
negativními ostatními mikrobiologickými metodami průkazu jsme zařadili do skupiny
s nezjištěnou etiologií.
Metoda
U pacientů bylo sledováno a zaznamenáno 30 charakteristik vztahujících se k
předchorobí a vlastnímu průběhu nemoci. Na základě studia literatury a několikaletého
vlastního pozorování jsem vybrala pro statistické vyhodnocení 15 ukazatelů
s předpokládaným

významem

pro

prognózu

onemocnění.

Anamnestická

data

zahrnovala věk, pohlaví, predisponující onemocnění, interní komorbiditu, interval od
začátku příznaků meningitidy do zahájení léčby a podání antibiotika před stanovením
diagnózy. Charakteristiky vlastního onemocnění byly vybrané klinické příznaky
přítomné v prvních 24-48 hodinách po přijetí (porucha vědomí, křeče, hypotenze,
respirační insuficience a celkový stav), parametry v likvoru odebraném při vstupní
diagnostické lumbální punkci (počet leukocytů, koncentrace bílkoviny a glukózový
poměr) a etiologické agens. Porucha vědomí byla hodnocena pomocí Glasgow Coma
Scale (GCS) skóre /40/. Celkový stav pacienta byl charakterizován pomocí Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skóre /21/.
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Za interní komorbiditu byl považován diabetes mellitus pokud byl léčen alespoň
perorálními

antidiabetiky

nebo

inzulínem,

malignita

mimo

stádium

remise,

alkoholizmus s již přítomnou jaterní přestavbou, chronické onemocnění ledvin
s poruchou funkce a známý imunodeficit, t.j. protinádorová chemoterapie, chronická
kortikoterapie, stav po splenektomii nebo HIV infekce.
Klinickým výsledkem bylo úmrtí nebo přežití pacienta a neurologické následky u
pacientů, kteří onemocnění přežili. Ke všem úmrtím došlo ještě v průběhu hospitalizace.
Propuštění pacienti byli dále ambulantně sledováni do normalizace stavu nebo
stabilizace případného trvalého následku. Následky byly hodnoceny za 6 měsíců po
dimisi. Korespondenční cestou byl zjištěn další vývoj stavu u pacientů přeložených do
jiných zdravotnických zařízení. Klinický výsledek byl pro účely statistického hodnocení
klasifikován pomocí Glasgow Outcome Scale (GOS) skóre, jehož popis je uveden
v tabulce 1. Hodnoty GOS 1-4 jsou považovány za nepříznivý výsledek, GOS 5 je
příznivý výsledek /41/.
Součástí práce je i popis zjištěných neurologických a systémových komplikací akutního
průběhu meningitidy.
Tabulka 1: Glasgow outcome scale (GOS) skóre
1
2
3
4
5

úmrtí
vegetativní stav
těžké neurologické následky: neschopen samostatně žít, schopen vyhovět
pokynům
středně těžké následky: schopen samostatně žít, neschopen návratu do práce
nebo školy
lehké nebo žádné následky.

Statistické hodnocení
Vybrané ukazatele byly hodnoceny ve vztahu ke klinickému výsledku (úmrtí – přežití,
přežití bez následků – s následky) pomocí univariantní analýzy. Pro univariantní
analýzu kvalitativních dat byla použita analýza kontingenční tabulky χ2 test a v případě
malých počtů Fisherův faktoriálový test. Pro analýzu vztahu dvou kvantitativních
veličin byl použit Spearmanův koeficient monotónní korelace. Porovnání kvantitativní
veličiny mezi dvěma skupinami byl použit Wilcoxonův test. Z faktorů, které se ukázaly
jako statisticky významné, byly multivariantní analýzou vyhodnoceny nezávislé
prediktory úmrtí a vzniku následků. Pro multivariantní analýzu vlivu více faktorů na
13

kategoriální hodnocení stavu pacienta byla použita logistická regrese. Jako ukazatel
vazby kategoriální veličiny bylo použito odds ratio (OR).
Prognostické faktory byly rovněž hodnoceny ve vztahu k nejčastějšímu následku,
kterým byla porucha sluchu.
Zhodnocení případného vlivu prognostických faktorů na rozvoj konkrétní komplikace
by vzhledem k variabilitě komplikací značně rozšířilo objem výsledků a bylo by na úkor
přehlednosti studie, proto jsme se jím nezabývali.
Statistické testy byly vypočteny na 5% hladině významnosti. Dále byly pro prezentaci
výsledků použity i 95% intervaly spolehlivosti. Pro výpočty byl použit statistický
program SPSS for win v 15.
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Výsledky

V průběhu 8 let (1997-2004) bylo léčeno a sledováno 241 pacientů s purulentní
meningitidou, 107 žen a 134 mužů, ve věkovém rozmezí 16-85 let, s průměrným věkem
47 let a mediánem 51 let. Komunitní meningitidu mělo 228 pacientů, nozokomiální
meningitidu 13 pacientů. V 77 případech se jednalo o primární příjem pacienta
z domova, 164 pacientů bylo sekundárně přijato překladem z jiného zdravotnického
zařízení. Intenzivní nebo resuscitační péče byla poskytnuta 193 pacientům (80 %).
Demografická a anamnestická data pacientů jsou uvedena v tabulce 2.
Sto šest pacientů (44 %) mělo predisponující onemocnění. U 81 pacientů (34 %) bylo
zdrojem meningitidy preexistující infekční ložisko, nejčastěji v oblasti hlavy
(mesotitida, sinusitida) a u 25 pacientů (10 %) byla místem vstupu infekce porušená
bariéra mezi zevním prostředím a likvorovým prostorem. U 81 pacientů (34 %) jsme v
předchorobí zaznamenali jedno nebo více interních onemocnění, z nichž nejčastější byla
ischemická choroba srdeční u 44 pacientů (18 %) a diabetes mellitus u 33 pacientů (14
%). Dvě a více interních chorob jsme zjistili u 27 pacientů (11 %).
Interval mezi prvními příznaky meningitidy a zahájením adekvátní léčby se pohyboval
v rozmezí 6-192 hodin; jeho nejčastější délka byla do 48 hodin u 191 pacientů (82 %),
dále 48-96 hodin u 35 pacientů (15 %), nad 96 hodin pak u 7 pacientů (3 %). U 8
pacientů údaj o trvání příznaků nebylo možné zjistit.
Před stanovením správné diagnózy nebo ještě před rozvojem meningitidy bylo 71
pacientům (30 %) z různé indikace podáno perorální nebo parenterální antibiotikum;
jeho podávání bylo zahájeno v rozmezí 3 hodiny až 10 dnů před stanovením diagnózy.
U 39 pacientů (55 %) takto „předléčených“ antibiotikem byly následující kultivační
vyšetření likvoru a hemokultury sterilní, z toho u 23 pacientů (32 %) nebyla etiologie
identifikována ani žádnou bezkultivační metodou a zůstala nejasná.

15

Tabulka 2. Demografická a anamnestická data pacientů s purulentní meningitidou
(N=241)
věk [roky] *

51 (30-61)

pohlaví: ženy **
muži

107 (44 %)
134 (56 %)

predisponující onemocnění **
infekční ložisko
mesotitida, sinusitida
spondylodiscitida
jiné ložisko
porucha bariéry – mozek, mícha

106 (44 %)
81 (34 %)
55 (23 %)
14 (6 %)
12 (5 %)
25 (10 %)

interní komorbidita **
ICHS
diabetes
malignita
alkoholizmus, cirhóza
renální insuficience
známý imunodeficit
polymorbidita (2 a více)

81 (34 %)
44 (18 %)
33 (14 %)
8 (3 %)
13 (5 %)
4 (2 %)
8 (3 %)
27 (11 %)

trvání příznaků [hod] *

24 (24-48)

ATB před diagnózou **
71 (30 %)
* pro spojité veličiny je uveden medián (25.-75.percentil)
** pro alternativní veličiny je uveden počet a (procento)

Klinické příznaky
Klasické příznaky hnisavé meningitidy byly vyjádřeny u vysokého procenta pacientů.
Horečku mělo 95 % pacientů, bolesti hlavy 84 %, zvracení 63 %, pozitivní meningeální
příznaky 95 % pacientů a porucha vědomí různé hloubky podle stupnice GCS 3-14 byla
zaznamenána u 73 % pacientů. Klasická trias příznaků horečka, pozitivní meningeální
příznaky a porucha vědomí byla přítomná u 62 % pacientů.
Křeče se vyskytly v době přijetí nebo do 24 hodin po přijetí u 13 % pacientů. Osmdesát
pět pacientů (35 %) mělo v prvních 48 hodinách hypotenzi, která si vyžádala podání
vazoaktivních aminů (noradrenalinu, dopaminu nebo kombinace noradrenalin a
dobutamin). U 95 pacientů (39 %) se rozvinula respirační insuficience s nutností
zavedení umělé plicní ventilace. APACHE II skóre, které popisuje celkový stav
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pacienta v prvních 24 hodinách, se pohybovalo v širokém rozmezí 0-40 bodů
s mediánem 13 bodů.
Klinické příznaky a laboratorní likvorové parametry jsou uvedeny v tabulce 3.
Výsledky vyšetření likvoru nebyly dostupné u 6 pacientů; všichni byli na kliniku
přeloženi po diagnostické punkci provedené na jiném pracovišti a výsledky
cytologického a biochemického vyšetření nebyly odesílajícím pracovištěm poskytnuty.
Tabulka 3. Klinické charakteristiky onemocnění a likvorové parametry u pacientů
sledovaného souboru
klinické příznaky:
horečka
bolest hlavy
zvracení
meningeální příznaky
porucha vědomí, GCS 3-14
křeče
hypotenze *
respirační insuficience, UPV
GCS [body] ¶
APACHE II [body] ¶

počet pozitivních / celkový počet

procenta

222 / 233
148 / 176
112 / 178
226 / 241
176 / 241
29 / 231
85 / 241
95 / 241

95 %
84 %
63 %
95 %
73 %
13 %
35 %
39 %

11 (8-15)
13 (6-20)

likvorové ukazatele:
2538 (833-8000)
polymorfonukleáry [1/mm3] ¶
>1000
181 / 235
77 %
proteinorachie [g/l] ¶
3,9 (2,4-6,4)
>1
223 / 235
97 %
glukózový poměr ¶
0,14 (0,06-0,34)
<0,5
213 / 235
91 %
* pokles středního TK pod 60 mmHg u normotoniků, pod 65 mmHg u hypertoniků
¶ pro spojité veličiny je uveden medián (25.-75.percentil)

Etiologie
Etiologie purulentní meningitidy v našem souboru byla prokázána u 74 % pacientů.
Nejčastějšími vyvolavateli byly Streptococcus pneumoniae (26 %) a Neisseria
meningitidis (27 %). Průměrný věk pacientů s pneumokokovou meningitidou byl 55 let,
pacientů s meningokokovou meningitidou 30 let. Listeria monocytogenes byla
etiologickým agens meningitidy u 13 pacientů (6 %), stafylokoky u 16 pacientů (7 %).
Gramnegativní střevní tyčky, v našem souboru Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
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a Pseudomonas aeruginosa, byly vyvolavateli u 14 pacientů (6 %) s průměrným věkem
60 let. Ve 26 % případů se nepodařilo identifikovat vyvolávající agens. V tabulce 4 je
podán přehled o zastoupení etiologických agens a odpovídající smrtnosti meningitidy.
Tabulka 4. Etiologie purulentní meningitidy, počet zemřelých a specifická smrtnost
počet
pacientů
Streptococccus pneumoniae 62
Neisseria meningitidis
64
B 25, C 31, ns 8
Listeria monocytogenes
13
stafylokoky
16
- Staphylococcus aureus
14
- koaguláza neg. stafylokoky 2
další streptokoky
7
- Streptococcus agalactiae
2
- Streptococcus suis
2
- viridující streptokoky
3
Haemophillus influenzae b
2
další gramnegativní tyčky 14
- Escherichia coli
6
- Klebsiella pneumoniae
6
- Pseudomonas aeruginosa 2
nezjištěná
63
celkem
241

četnost
etiologie (%)
26
27
5
7

úmrtí
18
2
2
6
5
1

specifická
smrtnost (%)
29
3
15
37

3
2
0
0
1
6

26

8
4
3
1
12
50

57
19

Komplikace
Komplikace jsme zaznamenali u 167 pacientů (69 %) v počtu 1-5 na jednoho pacienta.
V tabulce 5 uvádím spektrum komplikací a jejich četnost. Výčet není vyčerpávající,
zachycuje všechny intrakraniální komplikace a významné a relativně časté systémové
komplikace včetně těch, které souvisely s intenzivní či resuscitační péčí. Nejsou
uvedeny ojedinělé systémové komplikace, například pneumotorax, flebotrombóza žil
dolních končetin, nozokomiální katétrové infekce. Intrakraniální, resp. neurologické
komplikace se projevily u 94 pacientů (39 %) s průměrným věkem 55 let, systémové
komplikace u 132 pacientů (55 %) s průměrným věkem 47 let. Oba typy komplikací
současně mělo 59 pacientů (24 %). U 74 pacientů (31 %) proběhlo onemocnění bez
komplikací.
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Tabulka 5. Komplikace purulentní meningitidy ve studovaném souboru pacientů
počet pacientů (%)
N=241
intrakraniální komplikace
94 (39 %)
těžký edém mozku
63 (26 %)
cévní příhody
21 (9 %)
krvácení
6
ischémie
15
trombóza splavu
3
hydrocefalus
4
absces mozku
6
subdurální empyém, efúze
5
obrny hlavových nervů, hemiparéza 16 (7 %)
centrální poruchy metabolizmu
vody a solí
19 (8 %)
DI
4
CSWS
15
systémové komplikace
132 (55 %)
septický šok
11 (5 %)
MODS – ARDS, selhání oběhu
18 (7 %)
DIC
83 (34 %)
s projevy krvácení
57
pouze laboratorní
26
akutní renální insuficience, selhání 35 (15 %)
eliminační léčba
10
kardiální selhání primární
10
plicní embolie
13
artritida
16
myo/perikarditida
11
pneumonie/VAP
36
DI = diabetes insipidus
CSWS = cerebral salt wasting syndrome, syndrom cerebrálně podmíněné ztráty solí
MODS = multiple organ dysfunction syndrome, syndrom multiorgánové dysfunkce
ARDS = adult respiratory distress syndrome, syndrom respirační tísně dospělých
DIC = diseminovaná intravaskulární koagulace
VAP = ventilator-associated pneumonia, ventilátorová pneumonie

Klinický výsledek
Během primární hospitalizace zemřeli 44 pacienti (18 %), domů bylo propuštěno 145
pacientů (60 %) a 52 pacientů (22 %) bylo přeloženo do jiného zdravotnického zařízení.
V rozmezí 1-30 dní po překladu zemřelo dalších 6 pacientů a příčinou jejich úmrtí byly
neurologické nebo systémové komplikace související s prodělanou meningitidou.
Celkový počet zemřelých – GOS skóre 1 – byl 50 a nemocniční letalita tak činila 21 %.
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Klinický výsledek u všech 241 pacientů a příčiny úmrtí jsou popsány v tabulce 6.
Výsledek byl zhodnocen jako dobrý – GOS 5 – u 147 pacientů (61 %), jako špatný
s úmrtím nebo následky – GOS 1-4 – u 94 pacientů (39 %).
Příčiny smrti u našich pacientů vyplynuly z intrakraniálních a systémových komplikací.
Intrakraniální komplikace – edém a vaskulární poruchy – byly příčinou těžkého
poškození mozku progredujícího až do obrazu mozkové smrti u 23 pacientů (46 %): u
14 pacientů zánětlivý edém mozku refrakterní na léčbu, u 5 pacientů intracerebrální
krvácení a u 4 pacientů rozsáhlá ischémie mozku. Systémové komplikace byly příčinou
smrti u 27 pacientů (54 %): plicní embolie u 9 pacientů, těžká sepse se septickým
šokem nebo následným multiorgánovým selháním u 7 pacientů, srdeční selhání
z primárně kardiálních příčin u 5 pacientů a terminální pneumonie u 6 pacientů.
Průměrný věk pacientů s letálními intrakraniálními komplikacemi byl 54 let, s letálními
systémovými komplikacemi 65 let.
Tabulka 6. Klinický výsledek za 6 měsíců po onemocnění a příčiny smrti ve
studovaném souboru pacientů s purulentní meningitidou

malé nebo žádné následky, GOS 5
středně těžké následky, GOS 4
těžké následky, GOS 3
vegetativní stav, GOS 2
smrt, GOS 1

počet pacientů (%)
n = 241
147 (61 %)
31 (13 %)
11 (5 %)
2 (1 %)
50 (21 %)

příčiny smrti:
smrt mozku
23 (46 %)
refrakterní edém
14
akutní ischémie
4
krvácení
5
systémové komplikace
27 (54 %)
plicní embolie
9
sepse
7 (septický šok 2, MOF 5)
srdeční selhání
5 (AIM 3, ICHS 1, maligní arytmie 1)
terminální pneumonie
6
celkem
50
GOS = Glasgow Outcome Scale
MOF = multiple organ failure, multiorgánové selhání
AIM = akutní infarkt myokardu
ICHS = chronická ischemická choroba srdeční, její akutní dekompenzace
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Následky
Ze 191 pacientů, kteří meningitidu přežili, zůstalo po 6 měsících od propuštění
z nemocnice zcela bez následků 138 pacientů (74 % přeživších, 59 % z celého souboru).
Následky postihly zbývajících 53 pacientů (26 % přeživších, 20 % z celého souboru) a
jsou uvedeny v tabulce 7. Celkový počet následků převyšuje počet postižených
pacientů, protože u 12 pacientů byly vyjádřeny dva různé následky (u pacientů
s vícečetným reziduálním postižením jsou uvedeny dva dominantní následky).
Nejčastějším následkem po prodělané purulentní meningitidě byla porucha sluchu u 19
pacientů (10 % přeživších, 8 % z celého souboru), a to těžká porucha u 6 pacientů a
lehká porucha u 13 pacientů. Trvalá paréza (paréza n. abducens, hemiparéza,
kvadruparéza) byla následkem u 12 pacientů. Encefalopatie u 10 pacientů se
projevovala poruchami paměti, spánku, soustředění, nejistotou ve vypjatých situacích,
pomalou orientací v novém prostředí. Organický psychosyndrom s poruchou intelektu a
poruchami chování přetrvával u 6 pacientů, vestibulární syndrom (převážně vertigo) u 8
pacientů, bolesti hlavy u 6 pacientů a epilepsie u 2 pacientů. Nejtěžším následkem byl
perzistující vegetativní stav – apalický syndrom – u 2 pacientů.
Tabulka 7. Následky purulentní meningitidy za 6 měsíců po dimisi ve studovaném
souboru pacientů

porucha sluchu
paréza
encefalopatie
vestibulární syndrom
organický psychosyndrom
bolesti hlavy
epilepsie
apalický syndrom

počet pacientů (%)
N=241
19 (8 %)
12 (5 %)
10 (4 %)
8
6
6
2
2

Rizikové faktory úmrtí a následků
Potenciální prognostické faktory úmrtí při meningitidě a jejich porovnání mezi
skupinami zemřelých a přeživších osob jsou uvedeny v tabulce 8. Pacienti, kteří
zemřeli, byli vyššího věku (p<0,001), měli delší interval příznaky-léčba (p=0,040),
častěji měli predisponující infekční ložisko (p=0,016) a interní komorbiditu s dominancí
ischemické choroby srdeční (p<0,001) a alkoholické jaterní léze (p=0,007). U
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zemřelých se častěji vyskytly křeče (p=0,019), hypotenze (p<0,001) a respirační
insuficience s nutností umělé ventilace (p<0,001), měli nižší GCS (p<0,001) a vyšší
APACHE II skóre (p<0,001), vyšší proteinorachii (p=0,032) a nižší glykorachii, resp.
glukózový poměr (p=0,022), častěji u nich byla etiologickým agens gramnegativní
střevní tyčka (p=0,002) a naopak vzácněji meningokok (p<0,001). Pneumokok byl
častěji vyvolavatelem meningitidy u zemřelých (36 %) oproti přeživším (23 %), avšak
rozdíl nedosáhl statistické významnosti (p=0,062). Počet leukocytů v likvoru byl u
zemřelých pacientů jen nevýznamně vyšší (p=0,516).
Tabulka 8. Anamnestická, klinická a laboratorní data zemřelých (GOS 1) a přeživších
(GOS 2-5) pacientů; rozdíl prognostických faktorů úmrtí a jejich porovnání
(univariantní analýza – Wilcoxonův test resp. test nezávislosti v kontingenční tabulce)
Faktor

Přeživší
(GOS 2-5)
nP=191
47 (25-57)

OR (95% CI)

věk [roky] *

Zemřelí
(GOS 1)
nZ=50
62 (51-74)

pohlaví: ženy **
muži

24 (48 %)
26 (52 %)

83 (43 %)
108 (57 %)

1,10 (0,79;1,54)

NS

infekční ložisko
mesotitida,sinusitida
spondylodiscitida
jiné ložisko
porucha bariér

24 (48 %)
12 (24 %)
5 (10 %)
7 (14 %)
5 (10 %)

57 (30 %)
43 (23 %)
9 (5 %)
5 (3 %)
20 (10 %)

2,17 (1,10;4,30)
1,09 (0,49;2,39)
2,25 (0,56;7,88)
6,06 (1,55;25,17)
0,95 (0,26;2,80)

0,016
NS
0,175
0,004
NS

interní komorbidita
ICHS
diabetes
malignita
alkoholizmus, cirhóza
renální insuficience
známý imunodeficit

32 (64 %)
22 (44 %)
11 (22 %)
1 (2 %)
7 (14 %)
2 (4 %)
1 (2 %)

49 (26 %)
22 (12 %)
22 (12 %)
7 (4 %)
6 (3 %)
2 (1 %)
7 (4 %)

5,15 (2,53;10,56)
6,04 (2,79;13,12)
2,17 (0,90;5,17)
0,54 (0,01;4,35)
5,02 (1,36;18,90)
3,94 (0,28;55,19)
0,54 (0,01;4,35)

<0,001
<0,001
0,055
NS
0,007
0,191
NS

trvání příznaků [hod]
ATB před diagnózou

36 (24-72)
14 (28 %)

24 (24-48)
57 (30 %)

0,91 (0,46;1,82)

0,040
NS

křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
GCS [body]
APACHE II [body]

10 (23 %)
37 (74 %)
40 (80 %)
8 (7-11)
24 (19-29)

19 (10 %)
48 (25 %)
55 (29 %)
13 (9-15)
10 (5-16)

PMN [1/mm3]

2816
(847-10000)
5,0 (2,7-7,8)
0,11
(0,04-0,17)
18 (36 %)
2 (4 %)

2492
(866-7833)
3,7 (2,3-6,0)
0,16
(0,07-0,39)
44 (23 %)
62 (33 %)

proteinorachie [g/l]
glukózový poměr
Streptococccus pneumoniae
Neisseria meningitidis
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p

<0,001

2,7 (1,15;6,32)
8,48 (4,16;17,27)
9,89 (4,62;21,16)

0,019
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
NS
0,032
0,022

1,88 (0,96;3,67)
0,09 (0,02;0,37)

0,062
<0,001

gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

8 (16 %)
12 (24%)

6 (3 %)
51 (27 %)

5,87 (1,94;17,83)
0,87 (0,42;1,79)

0,002
NS

* pro spojité veličiny je uveden medián (25.-75.percentil)
** pro kvalitativní veličiny je uveden počet dané kategorie a (procento)
PMN = polymorfonukleární leukocyty

Multivariantní analýzou byly prokázány jako nezávislé prediktivní faktory úmrtí pouze
interní komorbidita (p=0,014) a délka trvání příznaků do zahájení léčby (p=0,007).
Hodnoty p pro věk a glukózový poměr se blížily statistické významnosti. Ostatní
faktory statisticky významné v univariantní analýze (zdrojové infekční ložisko, křeče,
hypotenze, respirační insuficience, nižší GCS, vyšší proteinorachie, gramnegativní
etiologie a absence meningokokové etiologie) nedosáhly potřebné významnosti jako
nezávislé prediktory. Pro ověření byla provedena stepwise analýza s postupným
zadáváním proměnných s očekávanou statistickou významností. V této analýze se jako
nezávislé prediktory úmrtí kromě interní komorbidity (p<0,001) a trvání příznaků
(p=0,003) ukázaly také respirační insuficience (p<0,001) a glukózový poměr (p<0,044).
Výsledky obou analýz jsou uvedeny v tabulkách 9 a 10.
Tabulka 9. Multivariantní analýza (logistická regrese) prognostických faktorů úmrtí při
purulentní meningitidě
Faktor
věk

OR
1,012

95% CI
0,967-1,059

p
0,062

pohlaví

1,476

0,506-4,303

0,476

infekční ložisko
porucha bariér

0,963
0,763

0,331-2,806
0,087-6,719

0,945
0,808

interní komorbidita

4,383

1,345-14,283

0,014

trvání příznaků

1,025

1,007-1,044

0,007

křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
GCS

1,618
1,866
4,589
0,918

0,462-5,669
0,354-9,828
0,712-29,564
0,740-1,139

0,452
0,462
0,109
0,437

PMN
proteinorachie
glukózový poměr

1,000
0,954
0,027

1,000-1,000
0,834-1,091
0,001-1,263

0,866
0,492
0,066

Streptococccus pneumoniae
Neisseria meningitidis
gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

1,311
0,339
0,832
1,486

0,309-5,567
0,025-4,586
0,108-6,403
0,346-6,384

0,714
0,416
0,860
0,594
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Tabulka 10. Multivariantní analýza (logistická regrese) prognostických faktorů úmrtí při
purulentní meningitidě; forward stepwise analýza s postupným přidáváním proměnných
Faktor
interní komorbidita
trvání příznaků
respirační insuficience
glukózový poměr

OR
6,247
1,021
10,035
0,034

95% CI
2,492;15,661
1,007;1,035
3,503;28,750
0,001;0,909

p
<0,001
0,003
<0,001
0,044

U pacientů, kteří onemocnění přežili, byly jako prediktivní faktory následků zjištěny:
vyšší věk (p<0,001), chronická interní komorbidita (p=0,025), především ICHS
(p=0,034) a diabetes (p=0,008), křeče (p=0,045), hypotenze (p<0,001), respirační
insuficience (p<0,001), nižší GCS (p<0,001), vyšší APACHE II (p<0,001), vyšší
proteinorachie (p<0,001), nižší glukózový poměr (p=0,001) a pneumokoková etiologie
(p=0,047). Naopak meningokoková etiologie (p=0,021) a nezjištěná etiologie (p=0,011)
byly méně často spojeny se vznikem následků. Ostatní faktory neměly na rozvoj
následků vliv. Potenciální prognostické faktory následků po meningitidě jsou uvedeny
v tabulce 11.
Tabulka 11. Anamnestická, klinická a laboratorní data pacientů, kteří přežili s následky
(GOS 2,3,4) a bez následků (GOS 5); rozdíl prognostických faktorů následků a jejich
porovnání (univariantní analýza – Wilcoxonův test resp. test nezávislosti v kontingenční
tabulce)
Faktor

Bez následků
(GOS 5)
nB=147
42 (23-55)

OR (95% CI)

věk [roky] *

S následky
(GOS 2,3,4)
nN=44
56 (42-62)

pohlaví: ženy **
muži

16 (36 %)
28 (64 %)

67 (46 %)
80 (54 %)

0,68 (0,32;1,44)

0,279

infekční ložisko
ORL
spondylodiscitida
jiné ložisko
porucha bariér

17 (39 %)
11 (25 %)
3 (7 %)
3 (7 %)
3 (7 %)

40 (27 %)
32 (22 %)
6 (4 %)
2 (1 %)
17 (12 %)

1,77 (0,84;3,77)
1,15 (0,48;2,68)
1,72 (0,27;8,45)
5,30 (0,58;64,75)
0,56 (0,10;2,08)

0,146
NS
NS
0,081
0,357

interní komorbidita
ICHS
diabetes
malignita
alkoholizmus, cirhóza
renální insuficience
známý imunodeficit

17 (39 %)
9 (20 %)
10 (23 %)
2 (5 %)
3 (7 %)
1 (2 %)
1 (2 %)

32 (22 %)
13 (9 %)
12 (8 %)
5 (3 %)
3 (2 %)
1 (1 %)
6 (4 %)

1,26 (1,03;4,95)
2,65 (0,95;7,32)
1,06 (0,44;2,52)
1,35 (0,12;8,62)
3,51 (0,45;27,00)
3,40 (0,04;268,30)
0,55 (0,01;4,71)

0,025
0,034
0,008
NS
0,136
0,409
NS
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p

<0,001

trvání příznaků [hod]
ATB před diagnózou

24 (24-48)
12 (27 %)

24 (24-48)
45 (31 %)

křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
GCS [body]
APACHE II [body]

8 (19 %)
22 (50 %)
28 (64 %)
9 (7-12,7)
14,5 (10-19,7)

11 (8 %)
26 (18 %)
27 (18 %)
14 (9-15)
9 (3-15)

PMN [1/mm3]

4000
(581-10000)
5,5 (3,9-8,1)
0,08
(0,01-0,23)

2095
(883-7197)
3,0 (2,2-5,1)
0,19
(0,08-0,40)

15 (34 %)
8 (18 %)
3 (7 %)
5 (11 %)

29 (20 %)
54 (37 %)
3 (2 %)
46 (31 %)

proteinorachie [g/l]
glukózový poměr

Streptococccus pneumoniae
Neisseria meningitidis
gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

1,18 (0,55;2,49)
0,36 (0,13;0,96)
0,22 (0,1;0,45)
0,129 (0,06;0,27)

NS
NS
0,045
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,154
<0,001
0,001

0,48 (0,23;1,0)
2,61 (1,13;6,03)
0,28 (0,05;1,46)
3,55 (1,32;9,6)

0,047
0,021
0,136
0,011

* pro spojité veličiny je uveden medián (25.-75.percentil)
** pro kvalitativní veličiny je uveden počet dané kategorie a (procento)
PMN = polymorfonukleární leukocyty

V multivariantní analýze (výsledky v tabulce 12) byly prokázány jako nezávislé
prediktivní faktory vzniku následků po meningitidě vyšší proteinorachie (p=0,048),
absence meningokokové etiologie (p=0,015) a absence nezjištěné etiologie (p=0,021).
Ostatní faktory statisticky významné v univariantní analýze (vyšší věk, interní
komorbidita, křeče, hypotenze, respirační insuficience, nižší GCS, nižší glukózový
poměr a pneumokoková etiologie) nedosáhly potřebné významnosti jako nezávislé
prediktory.
Tabulka 12. Multivariantní analýza (logistická regrese) prognostických faktorů následků
po purulentní meningitidě
Faktor
věk

OR
0,987

(95% CI)
0,954-1,021

p
0,455

pohlaví

0,668

0,259-1,724

0,405

infekční ložisko
porucha bariér

1,961
0,952

0,590-6,513
0,122-7,410

0,272
0,963

interní komorbidita

1,188

0,360-3,919

0,777

trvání příznaků

1,010

0,988-1,032

0,382

křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
GCS

0,667
0,994
0,314
1,050

0,195-2,283
0,257-3,844
0,069-1,417
0,866-1,272

0,519
0,993
0,132
0,621
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PMN
proteinorachie
glukózový poměr

1,000
0,887
6,138

1,000-1,000
0,788-0,999
0,246-153,395

0,414
0,048
0,269

Streptococccus pneumoniae
Neisseria meningitidis
gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

2,155
7,887
0,295
5,908

0,519-8,942
1,503-41,386
0,014-6,128
1,301-26,821

0,290
0,015
0,430
0,021

Nejčastějším následkem byla porucha sluchu u 19 pacientů. Jako prognostické faktory
pro tuto komplikaci byly v našem souboru významné následující ukazatele: vyšší věk
(p=0,009), infekční ložisko v ORL oblasti (p=0,031), nižší GCS (p<0,001), vyšší
APACHE II (p=0,002), vyšší proteinorachie (p=0,023), nižší glukózový poměr
(p<0,001), pneumokoková etiologie (p<0,001) a absence nezjištěné etiologie (p=0,002).
Ostatní faktory neměly na rozvoj sluchové poruchy vliv. Potenciální prognostické
faktory poruchy sluchu po meningitidě jsou uvedeny v tabulce13.
Tabulka 13. Anamnestická, klinická a laboratorní data pacientů s následnou poruchou
sluchu; rozdíl prognostických faktorů poruchy sluchu a jejich porovnání (univariantní
analýza – Wilcoxonův test resp. test nezávislosti v kontingenční tabulce)
Faktor

OR (95% CI)

věk [roky] *

Porucha sluchu Bez poruchy
nS=172
nH=19
56 (47-66)
45 (24-56)

pohlaví: ženy **
muži

7 (37 %)
12 (63 %)

76 (44 %)
96 (56 %)

0,74 (0,25;2,14)
1,36 (0,47;4,03)

0,420

infekční ložisko
ORL
spondylodiscitida
jiné ložisko
porucha bariér

8 (42 %)
8 (42 %)
0
0
0

49 (28 %)
35 (20 %)
9 (5 %)
5 (3 %)
20 (12 %)

1,36 (0,47;4,03)
2,07 (1,13;3,79)
0,00 (0,00;4,74)
0,00 (0,00;10,27)
0,00 (0,00;1,79)

0,128
0,031
NS
NS
0,138

interní komorbidita
ICHS
diabetes
malignita
alkoholizmus, cirhóza
renální insuficience
známý imunodeficit

8 (42 %)
4 (21 %)
4 (21 %)
2 (11 %)
0
0
1 (5 %)

41 (24 %)
18 (10 %)
18 (10 %)
5 (3 %)
6 (4 %)
2 (1 %)
6 (4 %)

2,32 (0,79;6,70)
2,20 (0,49;8,23)
2,20 (0,49;8,23)
3,93 (0,35;26,06)
0,00 (0,00;8,00)
0,00 (0,00;49,14)
1,53 (0,03;13,79)

0,173
0,258
0,258
0,246
NS
NS
NS

24 (24-48)
4 (21 %)

24 (24-24)
53 (31%)

0,60 (0,14;2,01)

0,112
0,309

4 (21 %)
7 (37 %)
8 (64 %)

15 (9 %)
41 (24 %)
47 (27 %)

2,79 (0,59;10,33)
1,86 (0,61;5,53)
1,69 (0,55;5,08)

0,107
0,282
0,091

trvání příznaků [hod]
ATB před diagnózou
křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
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p
0,009

GCS [body]
APACHE II [body]

8,5 (7-11,7)
15,5 (11-19)

13 (9-15)
10 (4-15)

<0,001
0,002

PMN [1/mm3]

4523
(741-10000)
5,0 (3,2-8,4)
0,03
(0,01-0,09)

2220
(850-7383)
3,2 (2,3-5,7)
0,18
(0,08-0,40)

0,248

12 (63 %)
3 (16 %)
0
0

32 (19 %)
59 (34 %)
6 (4 %)
51 (30 %)

proteinorachie [g/l]
glukózový poměr

Streptococccus pneumoniae
Neisseria meningitidis
gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

0,023
<0,001
7,50 (2,49;23,10)
0,36 (0,06;1,33)
0,00 (0,00;8,00)
0,00 (0,00;0,54)

<0,001
0,078
NS
0,002

* pro spojité veličiny je uveden medián (25.-75.percentil)
** pro kvalitativní veličiny je uveden počet dané kategorie a (procento)
PMN = polymorfonukleární leukocyty

Z multivariantní analýzy (výsledky v tabulce 14) vyplynul jako jediný nezávislý
prediktivní faktor poruchy sluchu po purulentní meningitidě glukózový poměr
likvor/sérum (p=0,025). Statisticky významné hodnotě p se těsně přiblížilo GCS skóre
(p=0,052) a absence meningokokové etiologie (p=0,058). Ostatní faktory statisticky
významné v univariantní analýze (vyšší věk, infekční ložisko v ORL oblasti, vyšší
proteinorachie, pneumokoková etiologie a absence nezjištěné etiologie) nedosáhly
potřebné významnosti jako nezávislé prediktory.
Tabulka 14. Multivariantní analýza (logistická regrese) prognostických faktorů poruchy
sluchu po purulentní meningitidě
Faktor
věk

OR
1,010

(95% CI)
0,954-1,069

p
0,730

pohlaví

2,689

0,637-11,355

0,178

infekční ložisko
porucha bariér

0,311
0,001

0,051-1,896
0,001-

0,206
0,998

interní komorbidita

1,57

0,278-8,864

0,610

trvání příznaků

0,980

0,940-1,021

0,332

křeče v prvních 24 hodinách
hypotenze
respirační insuficience
GCS

1,367
0,544
0,362
0,757

0,216-8,646
0,062-4,763
0,038-3,483
0,572-1,002

0,740
0,582
0,379
0,052

PMN
proteinorachie
glukózový poměr

1,000
1,081
0,001

1,000-1,000
0,925-1,263
0,001-0,409

0,675
0,325
0,025

Streptococccus pneumoniae

1,752

0,288-10,649

0,543
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Neisseria meningitidis
gramnegativní bb. kromě Hib
nezjištěná etiologie

0,094
0,001
0,001

0,008-1,086
0,0010,001-

0,058
0,999
0,997

U kontinuálních proměnných byly dále zjištěny významné korelace (Spearmanův
korelační koeficient). Skóre GOS klasifikující klinický výsledek léčby nemoci
významně korelovalo pozitivně s GCS (r=0,459, p<0,001) a s glukózovým poměrem
likvor/sérum (r=0,248, p<0,001), negativně s věkem (r=-0,404, p<0,001), s APACHE II
(r=-0,529, p<0,001) a s proteinorachií (r=-281, p<0,001). Interval od začátku příznaků
do zahájení léčby koreloval pozitivně s věkem (r=0,214, p=0,001), GCS negativně
s věkem (r=-405, p<0,001) a pozitivně s intervalem (r=0,188, p=0,004), počet leukocytů
v likvoru negativně s intervalem (r=-0,147, p=0,027) a s GCS (r=-0,162, p =0,013),
proteinorachie korelovala negativně s GCS (r=-0,314, p<0,001) a pozitivně s počtem
leukocytů (r=0,432, p<0,001) a s APACHE II (r=0,298, p<0,001), glukózový poměr
koreloval pozitivně s intervalem (r=0,156, p=0,018) a s GCS (r=0,359, p<0,001) a
negativně s APACHE II (r= -0,31, p<0,001), s počtem segmentů (r= -0,337, p<0,001) a
s proteinorachií (r= -0,486, p <0,001). APACHE II přirozeně také koreloval silně
s parametry, z nichž je kalkulován – pozitivně s věkem (r=0,561, p<0,001) a negativně
s GCS (r=-0,835, p<0,001).
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Diskuze

Celková charakteristika souboru
Ve světovém písemnictví je možné v posledních 30 letech najít desítky studií
zabývajících se purulentní meningitidou. Jejich vzájemné porovnání je komplikované
různými parametry vymezujícími studii. Někteří autoři sledovali pacienty bez rozdílu
věku /17,27/, další pouze dětské pacienty /2,16,22/ nebo pouze dospělé pacienty
/3,12,14,24,25,26,28,29,34,39,45/, jiní pouze pacienty s pneumokokovou meningitidou
/5,7,8,9,18,20,36,48,49/. Některé studie zahrnuly pouze meningitidy bakteriologicky
potvrzené /3,24,25,28,29,39,45,48/, jiné i meningitidy s nepotvrzenou etiologií, tedy
všechny hnisavé meningitidy diagnostikované cytologickým a biochemickým
vyšetřením /12,14,17,26,27,34/.
Studie zahrnující dětské i dospělé pacienty poskytují obvykle odlišné výsledky od studií
oddělujících tyto dvě věkové skupiny. Purulentní meningitida v dětském věku má
některé odlišné rysy – lehčí průběh, méně časté a méně závažné komplikace, méně
následků vyjma novorozenecký věk a částečně odlišnou etiologii.
Soubor pacientů v naší studii obsahuje pouze dospělé pacienty, resp. od dokončeného
16. roku věku, bez rozdílu etiologie. Věková hranice 16 let je užívaná ve většině
zahraničních studií akutní bakteriální meningitidy dospělých. Rovněž věkové rozmezí a
průměrný věk pacientů v souboru se blíží údajům z dalších studií. Děti nebyly zahrnuty
ze dvou důvodů: 1. pro výše popsané odlišnosti meningitidy u dětí a dospělých, 2.
z důvodu praktického – jednotka intenzivní péče na infekční klinice je zaměřena na péči
o dospělé pacienty, děti se selhávajícími vitálními funkcemi nejsou na kliniku přijímány
a jsou léčeny na pediatrických anesteziologicko-resuscitačních pracovištích.
Omezení výběru na pacienty s etiologicky ověřenou meningitidou zdánlivě dobře
vypadá, může být však dalším zavádějícím faktorem. Diagnóza hnisavé meningitidy
vychází především z cytologického a biochemického nálezu v likvoru a bakteriologická
negativita ji nevylučuje. Náš soubor obsahuje pacienty s bakteriologicky potvrzenou i
nepotvrzenou etiologií.
Díky dlouholeté specializaci Infekční kliniky FN Na Bulovce na léčbu pacientů s
purulentní meningitidou a s tím související koncentrací takto nemocných s nepříliš
frekventní diagnózou bylo možné v předkládané studii nashromáždit na naše podmínky
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ojedinělý soubor 241 dospělých pacientů. Sekundární příjmy pacientů s meningitidou
překladem z jiného pracoviště převládaly nad primárními příjmy z domova (164 vs.77).
Anamnestická data
Predisponující choroby. Pod pojmem „predisponující, základní onemocnění“ nebo
„underlying illness“ řada autorů /8,12,14,18,34,36,48/ směšuje jak stavy, které jsou
predispozicí právě pro vznik hnisavé meningitidy, tak choroby, které zhoršují celkový
stav organizmu, snižují jeho „fitness“ včetně imunokompetence a predisponují jej tak
pro různé infekční nemoci a zhoršují jejich průběh. Méně často autoři rozlišují mezi
stavy predisponujícími k meningitidě a asociovanými chorobami /17,49/. Predisponující
onemocnění v indiferentní podobě autoři zaznamenali u 27-70 % pacientů
s meningitidou /34,36,39,46/, ve studiích pneumokokové meningitidy dokonce u 70-80
% pacientů /5,18,47/.
V našem souboru jsem tyto stavy rozdělila na 3 skupiny: 1. infekční ložisko buď
v otorinolaryngologické oblasti (mesotitida, sinusitida), v páteři (spondylodiscitida)
nebo jinde (pneumonie, endokarditida, pyelonefritida), 2. stavy či výkony porušující
bariéru mezi vnějším prostředím a likvorovými prostory nebo mozkem (recentní nebo
anamnesticky udávané kraniotrauma, recentní neurochirurgická operace, likvorea, shunt
zavedený do likvorových cest, epidurální katétr, recentně provedená perimyelografie),
3. interní komorbidita – onemocnění různým způsobem snižující celkovou odolnost
včetně výkonnosti imunitního systému (ateroskleróza, diabetes mellitus, nádorová
malignita mimo stádium remise, těžký alkoholizmus s již přítomnou jaterní přestavbou,
chronické onemocnění ledvin s poruchou funkce a známý imunodeficit, kterým byla
protinádorová chemoterapie, chronická kortikoterapie, stav po splenektomii, HIV
infekce). Ischemická choroba srdeční často koreluje s těžším stupněm aterosklerózy,
která na podkladě změn cévní stěny má vliv na rozvoj i následnou resorbci zánětu.
Diabetes jako predisponující stav jsem zahrnula jen pokud byl léčen perorálními
antidiabetiky nebo inzulínem; zcela správné by bylo počítat s diabetem jen pokud by byl
před vznikem meningitidy dekompenzovaný. Za onemocnění predisponující pro
meningitidu považuji existenci zdrojového bakteriálního ložiska a poruchu bariéry.
Interval příznaky-léčba. Ve snaze zjistit časový úsek od začátku meningitidy do
zahájení adekvátní léčby se tomuto údaji můžeme pouze přiblížit. Onemocnění má tři
fáze: fázi nespecifického onemocnění, fázi bakteriémie a fázi vlastní meningitidy /33/.
Za začátek meningitidy se obvykle pokládá začátek specifických příznaků: bolest hlavy,
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zvracení, porucha vědomí, pozitivita meningeálních příznaků (příznak šíje, spine sign,
Lassegueův příznak), světloplachost. V některých případech, kdy nemocný je nalezen
již s poruchou vědomí, je odebrání anamnézy nemožné. V našem souboru měl interval
obrovské rozpětí 6-192 hodin. Nejkratší bývá u meningitid z patogenetického hlediska
primárních, jejichž nejčastějším vyvolavatelem je meningokok; v našem souboru byla
průměrná doba 25 hodin. Delší trvání příznaků je typické pro sekundární meningitidy.
Jejich nejčastějším etiologickým agens je pneumokok, který je nejprve původcem
hnisavého fokusu obvykle v oblasti lebky, vzácněji v plicích, může však vyvolat i
primární meningitidu. V našem souboru trvaly příznaky pneumokokové meningitidy
průměrně 32 hodin. Ještě delší průměrnou délku trvání příznaků jsem zjistila u
stafylokokových meningitid – 61 hodin, které jsou prakticky vždy sekundární a
zdrojové zánětlivé ložisko je uloženo většinou extrakraniálně, nejčastěji v páteři.
Přednemocniční podání antibiotika. Podání antibiotika před odběrem likvoru a krve na
kultivaci jasně snižuje etiologickou objasněnost meningitidy. Pravděpodobnost
kultivačního průkazu vyvolávající baktérie tím klesá z 75-80 % na 40-50 % /17,44/.
Etiologii lze potom ještě identifikovat pomocí bezkultivační metody – latexové
aglutinace nebo polymerázové řetězové reakce, nelze však již zjistit antibiotickou
citlivost patogena. Správnou indikací antibiotické léčby je předcházející otitida,
sinusitida nebo jiná respirační infekce, i když antibiotikum nemusí zabránit rozvoji
meningitidy. Chybné je podat antibiotika z rozpaků, z nejasné indikace na horečku a
jiné nespecifické obtíže. Přednemocniční podání antibiotika již při podezření na
hnisavou meningitidu bylo v uplynulých letech často diskutovanou otázkou. Studie
prokázaly nižší smrtnost invazivní meningokokové infekce /10,37/ a hnisavé
meningitidy /42/ u pacientů, kterým bylo podáno antibiotikum před transportem do
nemocnice. Tento postup je v současnosti doporučen v britském léčebném standardu
/6/; před podáním antibiotika má být proveden odběr krve na hemokulturu. V naší
republice je doporučeno přednemocniční podání antibiotika nemocným se suspektní
meningokokovou invazivní infekcí /35/.
Klinické a laboratorní charakteristiky
Klinické příznaky. Příznaková trias charakteristická pro purulentní meningitidu –
horečka, pozitivní meningeální příznaky a porucha vědomí – byla zaznamenána u 62 %
pacientů, což je znatelně víc než např. v celonárodní holandské studii komunitních
meningitid dospělých /45/, kde všechny tři příznaky mělo jen 44 % pacientů. Jednotlivé
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příznaky byly v naší studii rovněž častější; horečku mělo 95 % a pozitivní meningeální
příznaky rovněž 95 % pacientů (v holandské studii 77 % a 83 % pacientů). Frekvence
poruchy vědomí byla v obou studiích podobná – 73 % v naší a 69 % v holandské.
U části našich pacientů nebyly příznaky jako bolest hlavy, zvracení a horečka spolehlivě
zjistitelné (až u 27 %). Tito pacienti buď byli nalezeni rodinou již s poruchou vědomí,
aniž by si předtím na cokoli stěžovali nebo k nám byli přeloženi z jiného
zdravotnického zařízení, kde nebyla anamnéza kompletně odebrána ještě před nástupem
poruchy vědomí a později již nebylo možné ji upřesnit.
Další projevy vypovídají o závažnosti onemocnění. Poměrně častým průvodním
projevem byla hypotenze u 35 % pacientů, která si vyžádala katecholaminovou
podporu. Hypotenze byla v některých případech příznakem těžké sepse nebo septického
šoku, avšak častěji se rozvinula po zahájení farmakologické sedace, která byla nutná ke
zklidnění agitovaného pacienta s poruchou vědomí nebo k intubaci a umělé plicní
ventilaci. Uměle ventilováno bylo 39 % pacientů, u nichž došlo k rozvoji respirační
insuficience při hlubší poruše vědomí nebo vzácněji při sepsi.
Nálezy v likvoru. U vysokého procenta pacientů odpovídaly likvorové ukazatele
hnisavému zánětu kompletně, tedy cytologicky i biochemicky. Pro hodnocení jsme
eliminovali extrémní hodnotu proteinorachie 33,6 g/l, která vyvolává podezření, že byl
odebrán a vyšetřen likvor stagnující pod blokádou v páteřním kanálu nebo dokonce
obsah nitropáteřního abscesu. Neuvádíme již prostou glykorachii, jak bylo běžné
v některých studiích /5,18,24,39/, protože tento údaj bez porovnání s aktuální glykémií
nevypovídá o skutečném poklesu při hnisavém zánětu a u diabetiků, kterých je
v souboru 14 %, může být velmi zavádějící. Spolehlivý parametr je poměr koncentrace
glukózy v likvoru a v séru. Dalším citlivým parametrem je koncentrace laktátu v
likvoru, kterou začala biochemická laboratoř rutinně vyšetřovat až v roce 2004 a proto
nebyla dostupná pro pacienty v prvních 7 letech studie.
Mikrobiologické nálezy. Streptococcus pneumoniae je celosvětově nejčastějším
etiologickým agens purulentní meningitidy dospělých a ve studiích bývá diagnostikován
u 25-51 % pacientů /3,12,14,17,19,25,26,27,28,45/. Následuje Neisseria meningitidis,
která je v některých studiích častějším vyvolavatelem meningitidy než pneumokoky.
Tyto studie buď zahrnují děti nebo větší podíl mladých jedinců (věkově specifická
incidence invazivních meningokokových onemocnění je nejvyšší ve věku 1-4 a 15-19
let) nebo zahrnují nejen meningokokové meningitidy, ale i sepse s negativním
likvorovým nálezem /34/. Takový postup může zkreslit výslednou mortalitu směrem
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nahoru i dolů, proto meningokokové sepse bez meningitidy v našem souboru
neuvádíme. Pneumokokové a meningokokové meningitidy představovaly u našich
pacientů shodně kolem 26 % případů.
Vzhledem k velikosti souboru není překvapením poměrně velké spektrum izolovaných
původců. Listeria monocytogenes a Staphylococcus aureus tvořily kolem 5 %
vyvolavatelů. Za zmínku stojí dva izoláty Haemophilus influenzae typ b a poměrně
vzácný Streptococcus suis rovněž ve dvou případech. Escherichia coli a Klebsiella
pneumoniae byly nejčastěji příčinou meningitidy při současné sepsi ze vzdáleného
zdroje, Pseudomonas aeruginosa byla v obou případech vyvolavatelem nozokomiální
meningitidy shuntové a postoperační. Nejvyšší specifickou smrtnost jsme zaznamenali
právě u gramnegativních tyček a pneumokoků. Pacienti s meningitidou vyvolanou
těmito agens byli také zřetelně starší než nemocní s jinou etiologií.
Listeria monocytogenes obdržela v naší zemi velkou pozornost v roce 2006
v souvislosti s několikaměsíční epidemií. K šíření patogena docházelo prostřednictvím
mléčných výrobků v důsledku selhání hygienických opatření při jejich výrobě. V letech
1997-2005 jsme léčili průměrně 1-2 pacienty za rok s listériovou meningitidou, v roce
2006 jich bylo sedm (roky 2005 a 2006 nejsou zahrnuty ve studii, údaj je uveden pro
svou aktuálnost). Smrtnost byla 14 %, tedy relativně nízká stejně jako v minulých
letech.
Etiologická objasněnost meningitidy 74 % v našem souboru je srovnatelná s některými
zahraničním studiemi /14,19,26,28/, avšak nízká v porovnání s jinými /12,27,34/.
Hlavní příčinou je již popsané „předléčení“ pacienta antibiotikem v posledních dnech
před rozvojem meningitidy nebo zahájení antibiotické léčby již probíhající meningitidy
bez odběru likvoru a hemokultury. Dalším důvodem bývá neodeslání likvoru do
mikrobiologické laboratoře, což se nezřídka stává na některých pracovištích, kde je
provedena diagnostická lumbální punkce, ale s likvorem se dále nezachází korektně. V
takových případech mohou pomoci bezkultivační diagnostické metody, především
polymerázová řetězová reakce, která však zatím odhalí jen některé hlavní patogeny –
pneumokoky, meningokoky, hemofily, listérie a zlatého stafylokoka (identifikace
posledních dvou agens dosud není Praze dostupná). Tyto metody však neposkytují
možnost stanovit citlivost na antibiotika. Antibiotická léčba je pak pouze empirická na
základě předpokládané citlivosti vyvolavatele. Při chybění stanovování citlivosti
v dlouhodobém měřítku nemůžeme sledovat vývoj rezistence vyvolavatelů meningitidy
a empirická léčba může být nedostatečně účinná.
33

Komplikace a příčiny smrti
Příčinami úmrtí při purulentní meningitidě jsou závažné intrakraniální nebo systémové
komplikace. Nejzávažnější a zároveň nejčastější intrakraniální komplikace představuje
edém mozku a vaskulární poruchy – ischémie nebo krvácení /28/. Systémové
komplikace se spíše vyskytují u starších jedinců a u nich také bývají častější příčinou
smrti /20/. V našem souboru byly komplikace časté, postihly 69 % pacientů a mnoho
z nich mělo dvě nebo i více komplikací. Nižší průměrný věk pacientů se systémovými
komplikacemi proti pacientům s intrakraniálními komplikacemi v našem souboru lze
vysvětlit nízkým věkem pacientů s častou komplikující diseminovanou intravaskulární
koagulací při meningokokové meningitidě. Po odečtení pacientů s DIC byl průměrný
věk pacientů se systémovými komplikacemi vyšší.
Nejčastější smrtelnou intrakraniální komplikací v našem souboru byl nezvladatelný
edém mozku, mezi systémovými komplikacemi žádná jasně nepřevládala. Nelze zjistit
žádnou etiologicky specifickou příčinu smrti. Nezvladatelný zánětlivý edém mozku,
který bychom pokládali za příčinu smrti především u pneumokokové meningitidy, byl
příčinou smrti přibližně proporcionálně u více vyvolavatelů a u pneumokoků tato
příčina nijak nepřevládala.
Pacienti bez komplikací měli jednoznačně lepší klinický výsledek; žádný pacient
nezemřel, 89 % se uzdravilo bez následků, 11 % se středně těžkými následky. Ve
skupině s komplikacemi 30 % pacientů zemřelo, 22 % se uzdravilo se středními nebo
těžkými následky a jen 48 % se uzdravilo bez následků nebo s lehkými následky.
Klinický výsledek a následky
Většina

zahraničních

studií

hodnotí

klinický

výsledek

pacientů

s purulentní

meningitidou při ukončení hospitalizace. Pod pojmem „nemocniční mortalita“ autoři
uvádějí počet zemřelých s diagnózou purulentní meningitida během hospitalizace
(v naší terminologii této veličině přísluší termín smrtnost – letalita). U meningitidy
dospělých

bez

ohledu

na

etiologii

uvádějí

smrtnost

v rozsahu

11-29

%

/12,14,17,19,24,25,26,27,28,29,34,39,45/ a u pneumokokové meningitidy 25-40 %
/5,9,18,20,36,47,49/.
Klinický stav v momentě propuštění z nemocnice nebo překladu do jiné nemocnice
však není definitivním výsledkem a v nejbližších týdnech a měsících se dále vyvíjí, buď
k lepšímu nebo k horšímu. Proto jsem v předkládané studii zvolila pro hodnocení
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výsledku dobu 6 měsíců po začátku onemocnění, aby bylo možné přesněji popsat jak
smrtnost, tak frekvenci a závažnost následků. Závažné komplikace byly u některých
pacientů příčinou stavu, který neumožňoval propustit je do domácí péče a bylo nutné
přeložit je k další péči do jiného zdravotnického zařízení. Tam následně do 30 dnů
zemřelo dalších 6 pacientů a příčinou jejich úmrtí byly neurologické nebo systémové
komplikace související s prodělanou meningitidou. Vždy se tedy jednalo o nemocniční
úmrtí, stejně jako v zahraničních studiích, jen rozšířená o další úmrtí v příčinné a časové
souvislosti s meningitidou. Smrtnost meningitidy u našich pacientů dosáhla 21 %.
Nejde však pouze o časový interval od akutního onemocnění, který rozhoduje o úrovni
letality meningitidy. Významným faktorem je úroveň péče ve smyslu její intenzivnosti.
Pomocí nákladné intenzivní péče dnes dokážeme udržet při životě po dlouhou dobu i
pacienty s těžkým orgánovým poškozením, bez této péče „neživotaschopné“. Po
ukončení několikaměsíční intenzivní péče a předání pacienta do péče standardní pacient
během několika dnů nebo týdnů zemře na první další vážnější komplikaci.
Výsledek „nemocniční mortality“ purulentní meningitidy, chápané jako úmrtí během
akutní hospitalizace a někdy dokonce časově limitované na určitou délku hospitalizace,
je jistě zkreslený a nevypovídá pravdivě o skutečné letalitě popisované nemoci.
Následky při propuštění jsou popisovány u 16-25 % dospělých pacientů po meningitidě
bez rozdílu etiologie /14,27,28,45/ a přibližně u 30 % pacientů po pneumokokové
meningitidě /8,20,36,47,49/. U našich pacientů zhruba do 6. měsíce po onemocnění
některé následky odezněly, jiné se stabilizovaly a dál se již významně neměnily.
Celková frekvence následků po 6 měsících od onemocnění byla 26 % pacientů ze všech,
kteří onemocnění přežili. Porucha sluchu se rozvinula u 10 % přeživších pacientů;
v literatuře se uvádí výskyt tohoto následku při pneumokokové meningitidě u 15-25 %
pacientů /20,47/.
Rizikové faktory úmrtí a následků
Publikované studie, které se zabývaly zkoumáním prognostických faktorů úmrtí a
následků při purulentní meningitidě u dospělých, přinesly mnoho výsledků.
V hodnocení předpovědi vyššího rizika úmrtí se téměř shodují v názoru na věk, poruchu
vědomí a komorbiditu jako významné prediktory /1,2,3,7,12,14,17,18,19,20,24,26,27,
28,29,34,36,39,45,46,48,49/. Vliv pohlaví nebyl ve studiích prokázán. Riziko úmrtí je
vyšší při výskytu křečí v prvních 24 hodinách nebo v dalším průběhu nemoci
/1,2,3,7,12,19,24,26,39/, u pacientů s významnou hypotenzí /2,3,7,22,24/, s respirační
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insuficiencí s nutností ventilační podpory /2,5,8,22/, při těžkém celkovém stavu
s vysokým APACHE II skóre /14/, při absenci meningeálního syndromu /17/.
Z likvorových ukazatelů se jako prediktory úmrtí chovaly leukocyty, buď jejich vysoký
počet /24,27,39/ nebo nízký počet /45,46,49/, vysoká proteinorachie /17,20,24,36,47,49/
a nízká glykorachie /18,36,49/. Vyšší letalitu měla meningitida u nemocných s vysokou
leukocytózou v periferní krvi /26/ a trombocytopénií /1,5/. Vliv etiologického agens
nebyl jednoznačný. Streptococcus pneumoniae byl často prediktorem vyššího rizika
úmrtí, zatímco Neisseria meningitidis byla asociována s nižším rizikem /45,46/. Při
pneumokokové meningitidě byla současně přítomná pneumonie rovněž spojená s vyšší
letalitou /9,18/. Pozitivní hemokultura dokládající bakteriémii souvisela s vyšším
rizikem úmrtí /18,20,26,39,45/. Dalším prognostickým faktorem úmrtí byl časový
interval od začátku příznaků meningitidy do zahájení léčby; s jeho délkou stoupala
smrtnost meningitidy /4,9,26,31,44/ nebo klesala /8/ nebo jí nebyla ovlivněna /49/.
„Přednemocniční“ antibioterapie resp. před diagnózou podaná antibiotická léčba byla
spojena s nižším rizikem úmrtí /18,19,29,42/ nebo neměla žádný vliv /17/.
Interval příznaky – léčba a přednemocniční podání antibiotika jsou dva faktory, které
spolu úzce souvisí. Intuitivně cítíme, že léčba život ohrožujícího onemocnění, jakým je
hnisavá meningitida, by měla začít co nejdříve. V metaanalýze 22 studií s celkem 4707
pacienty, které srovnávaly trvání příznaků před zahájením antimikrobní léčby
s klinickým výsledkem, 13 studií (59 %) zjistilo souvislost a 9 (41 %) ji nepotvrdilo
/31/. Studie byly heterogenní v demografických datech, počtech pacientů, etiologii a
délce sledování a jednoznačný závěr tedy nelze vyvodit. Jeví se však pravděpodobné, že
souvislost mezi odkladem antibiotické léčby a výsledkem závisí na klinickém obraze: 1.
u nemocných s obrazem nespecifického onemocnění bez jasné symptomatologie
meningitidy několikadenní (3-5 dní) odklad léčby nezhoršuje léčebný výsledek, 2. u
nemocných s obrazem fulminantní meningitidy je vliv antibakteriální léčby minimální a
onemocnění probíhá podobně maligně jako v předantibiotické éře, 3. u pacientů
s klasickým

obrazem

hnisavé

meningitidy

s postupnou

progresí

neurologické

symptomatologie zvyšuje zpoždění léčby riziko nepříznivého výsledku.
Multivariantní analýzy odhalily následující nezávislé prediktory úmrtí: APACHE II
skóre /14/, SAPS II skóre (Simplified acute physiology score) /5/, porucha vědomí,
hypotenze a křeče /3/, porucha vědomí, vysoký věk, hypoglykorachie a pneumonie /18/,
septický šok a křeče /24/, systémový kompromis, porucha vědomí a pneumokoková
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etiologie /45/, porucha vědomí, absence horečky a zpoždění ATB léčby /29/, vysoký
věk a hypoglykorachie /39/.
Prognostické faktory vyššího rizika rozvoje následků jsou v podstatě shodné
s prediktory vyšší smrtnosti; řada studií hodnotí prognostické faktory ve vztahu
k nepříznivým klinickým výsledkům, tedy společně úmrtí a následky /5,8,9,14,20,
26,36,45,47,49/.
Jediný dosud dobře popsaný prognostický faktor rizika následné poruchy sluchu po
meningitidě je snížená hladina glukózy v likvoru /2,15/. V retrospektivní studii dětských
meningitid se významně lišil glukózový poměr ve skupině dětí s poruchou sluchu a
v kontrolní skupině bez sluchové poruchy (0,20 vs. 0,37) /13/.
Předpověď úmrtí. Prediktory úmrtí v našem souboru zjištěné univariantní analýzou byly
ve shodě s citovanými studiemi: vyšší věk, komorbidita, delší interval příznaky – léčba,
porucha vědomí, křeče, hypotenze, respirační insuficience, vysoké APACHE II skóre,
hyperproteinorachie, hypoglykorachie, absence meningokokové etiologie. Dalším
významným prediktorem úmrtí v našem souboru byly gramnegativní střevní tyčky jako
vyvolávající agens, což je poznatek, který se ve studiích příliš neobjevuje; vysoká
smrtnost meningitidy v těchto případech se dá vysvětlit výrazně vyšším věkem pacientů
(průměrný věk 60 let) a s tím související častou interní komorbiditou.
Pneumokoková etiologie v našem souboru nedosáhla ani v univariantní analýze
statistické významnosti a po vyloučení vlivu ostatních faktorů, především věku a interní
komorbidity v multivariantní analýze se její významnost ještě snížila. Tento nález byl
určitým překvapením.
Rozlišením směsi stavů řazených do „underlying“ nebo „predisposing illness“ na stavy
predisponující na podkladě odlišné patogeneze meningitidy jsme dosáhli také odlišení
jejich statistické významnosti. Jako faktor prognosticky významný pro úmrtí se jeví
především přítomnost celkově oslabujících interních chorob, především ICHS a
alkoholické jaterní léze. Onemocnění hnisavou meningitidou zřejmě nemá žádný přímý
vliv na zhoršení stavu těchto orgánů. Jejich chronická porucha se dekompenzuje buď
vlivem septického stavu provázejícího meningitidu nebo vlivem různých komplikací
spojených s resuscitační péčí, do níž se pacienti při meningitidě dostanou a nezřídka
v ní dlouhodobě setrvávají. Statisticky významná pro riziko úmrtí byla rovněž existence
zdrojového infekčního ložiska extrakraniálně a extraspinálně uloženého, odkud se
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infekce rozšířila na meningy hematogenně – v našem souboru pneumonie a
pyelonefritida.
Přednemocniční podání antibiotika ani počet leukocytů v likvoru nedosáhly v našem
souboru statistické významnosti pro předpověď úmrtí. Nesignifikantnost podání
antibiotika před diagnózou byla očekávaná. Faktor je špatně hodnotitelný, protože
antibiotikum bylo podáno v rozmezí 3-10 dní před diagnózou, v různé formě – perorální
nebo parenterální, šlo o antibiotika s různou použitelností v léčbě meningitidy vzhledem
k jejich spektru a farmakokinetickým vlastnostem. Aby tedy bylo možné kvalitně
zhodnotit vliv podání antibiotika v přednemocniční péči, muselo by toto antibiotikum
vůbec mít šanci průběh nemoci ovlivnit, tedy mělo by být účinné na spektrum hlavních
patogenů, schopné pronikat do likvoru a podané v dostatečně vysoké dávce.
V multivariantní analýze byly jako nezávislé prediktivní faktory úmrtí zjištěny pouze
interní komorbidita a interval příznaky – léčba. Pomocí stepwise analýzy s postupným
zadáváním proměnných jsme jako nezávislé prediktory úmrtí kromě interní komorbidity
a trvání příznaků identifikovali ještě glukózový poměr a respirační insuficienci. Ostatní
faktory statisticky významné v univariantní analýze (vyšší věk, zdrojové infekční
ložisko, křeče, hypotenze, nižší GCS, vyšší proteinorachie, gramnegativní etiologie a
absence meningokokové etiologie) nedosáhly potřebné významnosti jako nezávislé
prediktory, pouze věkový faktor se statistické významnosti přiblížil.
Vysvětlením tohoto nálezu je patrně vzájemná závislost proměnných, která byla u
některých objektivizována důkazem korelací. Pozitivní korelaci věku a intervalu
příznaky – léčba lze vysvětlit několika důvody: 1. snížená imunitní reaktivita starších
osob vede k pozvolnějšímu rozvoji příznaků, 2. porucha vědomí a další neurologické
příznaky se často vysvětlují centrální vaskulární příhodou, které jsou ve vyšším věku
nepochybně daleko častější než hnisavá meningitida, 3. s věkem přibývající
komorbidita může rovněž vysvětlovat některé z příznaků meningitidy a oddálit tak
stanovení diagnózy, 4. s rostoucím věkem přibývá sekundárních meningitid, u nichž je
rozvoj příznaků často pomalejší než u meningitid primárních. Porucha vědomí je těžší u
starších osob, jejichž mozek na rozdíl od mladších jedinců má minimální funkční
rezervy a je hůře prokrven. Rovněž je těžší u pacientů s vysokou proteinorachií a větší
intratekální konzumpcí glukózy, které odrážejí těžší stupeň zánětu a zřejmě i virulenci
vyvolávajících baktérií. Korelace mezi počtem polymorfonukleárních leukocytů
v likvoru,

proteinorachií

a

glykorachií

jednoznačně

vyplývá

z imunitních

a

biochemických procesů, které se při zánětu v subarachnoidálním prostoru odehrávají –
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proteinorachie narůstá s přibývajícími a rozpadajícími se leukocyty a baktériemi a
stoupající propustností hematoencefalické bariéry /30/, glukóza je metabolizována
baktériemi a leukocyty. Poněkud slabší, nicméně ještě významnou korelaci mezi
rostoucím intervalem příznaky – léčba, klesající leukocytózou a stoupající glykorachií
vysvětluji budˇnižší virulencí vyvolávajícího agens nebo nižší imunitní odezvou
hostitele.
Další možné závislosti mezi faktory, které by mohly vysvětlit nesignifikantnost
některých z nich pro předpověď úmrtí jsou následující: křeče i hypotenze se častěji
vyskytly u pacientů s těžší poruchou vědomí (GCS 8 vs. 12,5), gramnegativní střevní
tyčky

vyvolaly

meningitidu

především

u

starých

jedinců

s komorbiditou,

meningokoková etiologie je asociovaná s mladým věkem a krátkým intervalem
příznaky – léčba. Nicméně u některých faktorů je vysvětlení ne zcela uspokojivé a
jejich nesignifikance překvapivá: porucha vědomí, hypotenze, křeče.
APACHE II skóre, které poměrně výstižně ohodnotí celkový stav pacienta a
v univariantní analýze vychází jako významný prediktor smrti i následků, jsme úmyslně
do multivariantní analýzy nezahrnuli. Výpočet skóre zahrnuje 13 položek a mezi nimi
většinu proměnných, které se ukázaly být prognosticky významné: věk, porucha
vědomí, hypotenze, respirační insuficience a komorbidita. Potvrdila to také zjištěná
silná korelace APACHE II s věkem a GCS. V multivariantní analýze by pak patrně jako
jediný nezávislý prognostický faktor vyšlo APACHE II skóre, které by obsáhlo
významnost všech dalších faktorů, z nichž je vytvořeno.
Předpověď trvalých následků za předpokladu přežití. Prediktivní faktory vzniku
následků po meningitidě podle výsledku univariantní analýzy u našich pacientů byly:
vyšší věk, chronická interní komorbidita, především ICHS a diabetes, porucha vědomí,
křeče, hypotenze, respirační insuficience, vyšší APACHE II, vyšší proteinorachie, nižší
glukózový poměr a pneumokoková etiologie. Naopak meningokoková etiologie a
nezjištěná etiologie byly méně často spojeny se vznikem následků.
V multivariantní analýze byly jako nezávislé prediktivní faktory vzniku následků po
meningitidě prokázány vyšší proteinorachie, absence meningokokové etiologie a
absence nezjištěné etiologie. Ostatní faktory statisticky významné v univariantní
analýze (vyšší věk, interní komorbidita, křeče, hypotenze, respirační insuficience, nižší
GCS, nižší glukózový poměr a pneumokoková etiologie) nedosáhly potřebné
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významnosti jako nezávislé prediktory. Příčina spočívá patrně rovněž v závislostech
mezi proměnnými, jak byly popsány u předpovědních faktorů úmrtí.
Předpověď poruchy sluchu za předpokladu přežití. Nejčastějším následkem po
purulentní meningitidě byla porucha sluchu. Prognostické faktory jejího vzniku
v univariantní analýze v našem souboru byly vyšší věk, primární ORL ložisko –
mesotitida, nižší GCS, vyšší APACHE II, vyšší proteinorachie, nižší glukózový poměr,
pneumokoková etiologie a absence nezjištěné etiologie.
Multivariantní analýzou byl jako jediný nezávislý prediktivní faktor poruchy sluchu
určen glukózový poměr likvor/sérum. Statistické významnosti se přiblížilo GCS skóre a
absence meningokokové etiologie. Ostatní faktory významné v univariantní analýze
(vyšší věk, předcházející mesotitida, vyšší proteinorachie, pneumokoková etiologie a
absence nezjištěné etiologie) nedosáhly potřebné významnosti jako nezávislé
prediktory. Příčina opět zřejmě spočívá ve vzájemných závislostech proměnných.
Pneumokoková etiologie, která se jevila jako významný potenciální prediktor poruchy
sluchu, není asociována s významně nižším glukózovým poměrem než meningokoková
etiologie (0,14 vs. 0,17). Je však spojena s těžší poruchou vědomí než meningokoková
etiologie (GCS 9,2 vs. 11,7) a tato asociace mohla ovlivnit výsledek multivariantní
analýzy.
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Závěr

Cílem studie bylo na základě zhodnocení vlastního souboru pacientů zjistit
prognostický význam sledovaných faktorů anamnézy, průběhu onemocnění a
laboratorních charakteristik pro klinický výsledek nemoci u dospělých pacientů.
Výsledky studie potvrdily, že k vyššímu počtu úmrtí a vyššímu počtu trvalých následků
vedly tyto sledované rizikové faktory:
1. vyšší věk,
2. závažná interní komorbidita,
3. delší interval od začátku příznaků do zahájení specifické léčby,
4. závažná porucha vědomí při přijetí do nemocnice,
5. přítomnost křečí v prvních 24 hodinách po přijetí,
6. respirační insuficience v prvních 48 hodinách po přijetí,
7. hypotenze v prvních 48 hodinách po přijetí,
8. vysoká proteinorachie ve vstupním likvorovém nálezu,
9. nízký glukózový poměr likvor/sérum (nízká glykorachie) ve vstupním likvorovém
nálezu,
10. průkaz gramnegativních střevních tyček nebo pneumokoků jako etiologického
agens.
Zlepšení prognózy nemocných s purulentní meningitidou nelze v nejbližších letech
očekávat od nových účinnějších antibiotik. Závěry studie potvrzující velký počet
rizikových faktorů ovlivňujících prognózu nás opravňují k následujícím konstatováním:
1. V přednemocniční péči je nutné pacienta s podezřením na purulentní meningitidu
zajistit po stránce vitálních funkcí, především ventilace a oběhu, a co nejšetrněji a
nejrychleji jej transportovat do lůžkového zařízení.
2. V podmínkách naší země, kde je obecně dobrá dostupnost zdravotní péče, není
nutné zahajovat podávání antibiotik v přednemocniční péči. Výjimkou z tohoto
doporučení vyžadující okamžité podání antibiotik je podezření na meningokokové
invazivní onemocnění, kde má tento postup ovlivnit průběh meningokokové sepse,
u níž o prognóze rozhoduje každá hodina.
3. V nemocniční péči je nutné bezodkladně diagnózu vyloučit nebo potvrdit a zahájit
odpovídající komplexní léčbu.
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4. Je třeba trvale zvyšovat informovanost lékařů o hnisavé meningitidě, což by mělo
vést ke zlepšení diagnostiky a zkvalitnění úvodní komplexní terapie.
5. Je správné soustředit péči o pacienty s purulentní meningitidou do specializovaných
center. Hlavními předpoklady zajištění kvalitní léčebné péče a diagnostiky je
dostupnost resuscitační péče, kvalitního mikrobiologického zázemí, zobrazovacích
metod – počítačové tomografie a nukleární magnetické rezonance a zkušených
odborníků chirurgických oborů – otorinolaryngologů a neurochirurgů. Neméně
důležitý je vyškolený personál s dobrou klinickou zkušeností.
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