INNE
P

R

Z

E

D

R

U

K

O

W

A

N

O

Z

Szpitalne bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
Diederik van de Beek, MD, PhD, James M. Drake, MB, BCh, Allan R. Tunkel, MD, PhD

The Department of Neurology,
Center of Infection and
Immunity Amsterdam,
Academic Medical Center,
University of Amsterdam,
Amsterdam (D.B.), the Division
of Neurosurgery, Department
of Surgery, Hospital for Sick
Children, University of Toronto,
Toronto (J.M.D.) i the
Department of Medicine,
Monmouth Medical Center,
Long Branch, NJ (A.R.T.).
Adres do korespondencji:
Dr. van de Beek
The Department of Neurology,
Center of Infection and
Immunity Amsterdam
(CINIMA), Academic
Medical Center, University
of Amsterdam, P.O. Box 22660,
1100 DD Amsterdam, the
Netherlands
e-mail: d.vandebeek@amc.uva.nl.
N Engl J Med 2010, 362: 146-54
Neurologia po Dyplomie
2010; 5 (4): 84-92

S

zpitalne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może być skutkiem inwazyjnych
procedur terapeutycznych (np. kraniotomii, umieszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych
cewników komorowych, nakłucia lędźwiowego, dokanałowego podawania leków lub znieczulenia rdzeniowego), powikłanych urazów głowy oraz w rzadkich przypadkach zakażenia przerzutowego u pacjentów z bakteriemią będącą konsekwencją infekcji szpitalnej. W przeciwieństwie
do przypadków pozaszpitalnych, szpitalne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych są wywoływane przez inne mikroorganizmy, a u podłoża choroby leżą różne mechanizmy patogenetyczne
(ryc. 1).

Epidemiologia i patogeneza
Bariera krew-mózg oraz czaszka i opony mózgu tworzące barierę zewnętrzną chronią ośrodkowy
układ nerwowy przed inwazją mikroorganizmów z układu krwionośnego. Patogeny mogą więc
wnikać do ośrodkowego układu nerwowego albo bezpośrednio przez barierę zewnętrzną albo
z układu krwionośnego w następstwie uszkodzenia bariery krew-mózg. W opracowaniu omówiono okoliczności predysponujące i czynniki ryzyka rozwoju szpitalnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.
KRANIOTOMIA

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest poważnym powikłaniem kraniotomii
i występuje u 0,8 do 1,5% pacjentów, u których ją wykonano.1,2 Wśród przypadków zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych, które rozwijają się u pacjentów po kraniotomii, w przybliżeniu 1/3
pojawia się w pierwszym tygodniu po zabiegu, kolejna 1/3 w drugim tygodniu, a pozostała 1/3 po
drugim tygodniu, zdarzają się także nieliczne przypadki zapalenia opon po kilku latach od
operacji.1 Ryzyko pooperacyjne zapalenia opon mózgowych można ograniczyć przez zastosowanie odpowiednich technik chirurgicznych, zwłaszcza takich, które zmniejszają prawdopodobieństwo wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego.1 Do innych czynników, które sprzyjają rozwojowi
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po kraniotomii zalicza się współistniejące zakażenie
w miejscu nacięcia i czas operacji przekraczający 4 godziny. Listę poszczególnych technik neurochirurgicznych, które mogą zmniejszać ryzyko pooperacyjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przedstawia tabela 1.
CEWNIKI KOMOROWE WEWNĘTRZNE

Częstość występowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych związanego z umieszczeniem
wewnętrznych cewników komorowych (np. zastawek układu komorowego), które są powszechnie stosowane w celu leczenia wodogłowia, wynosi od 4 do 17%.3,4 Najważniejszy czynnik przyczynowy zakażeń to kolonizacja cewnika w czasie operacji, ponieważ większość infekcji ujawnia
się w ciągu miesiąca po zabiegu.3,4 W jednym prospektywnym badaniu obserwacyjnym stwierdzono, że potencjalnym czynnikiem ryzyka5 infekcji mogą być uszkodzenia rękawiczek chirurgicznych oraz bezpośredni kontakt cewnika zastawki ze skórą operatora. Stosowanie podwójnych
rękawiczek zmniejsza częstość zakażeń cewnika w porównaniu z historyczną grupą kontrolną.6
Wyniki jednego badania wykazały, że zmiana zewnętrznej pary rękawiczek przed umieszczeniem
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RYCINA 1. Mechanizmy patogenetyczne w najczęstszych miejscach inwazji w bakteryjnych, szpitalnych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych.
Bakterie mogą przenikać opony i do przestrzeni podpajęczej z miejsc uszkodzeń lub ognisk ropnych po kraniotomii (A). Zastawki dokomorowe (B) mają
część bliższą, która umieszczana jest w przestrzeni płynowej komory mózgu i część dystalną, która także może być umieszczona wewnątrz (w otrzewnej,
opłucnej lub w przestrzeni naczyniowej) lub na zewnątrz ciała, jeśli potrzeba umieszczenia cewnika jest czasowa. Zastawki układu komorowego mogą
zostać zainfekowane wstecznie z części dystalnej zastawki, rany lub uszkodzonej skóry otaczającej cewnik, a także w przebiegu bakteriemii lub przez
kolonizację cewnika podczas operacji. Liczba leukocytów, stężenie przeciwciał i składników dopełniacza w przestrzeni podpajęczej są małe, co ułatwia
namnażanie bakterii (C). Po urazie głowy, drobnoustroje mogą wnikać do przestrzeni podpajęczej drogą inwazji bezpośredniej jako wynik urazu lub
w przypadku złamania podstawy czaszki, przez rozdarcie opony, co może stwarzać drogę inwazji OUN przez bakterie znajdujące się w kanale słuchowym,
nosie, nosogardle (D). Bakterie mogą być także wprowadzone podczas nakłucia lędźwiowego (E).
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cewnikapodczasoperacjimożedodatkowozmniejszyćczęstośćzakażeń.7
CEWNIKI KOMOROWE ZEWNĘTRZNE

Zewnętrznecewnikikomorowesąstosowanew celumonitorowaniaciśnieniaśródczaszkowegoalbotymczasowego
odwróceniakierunkuprzepływupłynumózgowo-rdzeniowegow zablokowanymukładziekomorowym,albojakoelement
leczeniazakażeńcewnikówwewnętrznych.Częstośćzakażeń
związanychz cewnikamizewnętrznymiwynosiokoło8%.8
Wiadomotakże,żeryzykoinfekcjizwiększasięwrazz wydłużaniemczasudrenażu,alestopieńprzyrosturyzykanajednostkę czasu nie jest znany. Chociaż w jednym z badań
stwierdzonogwałtownywzrostryzykainfekcjipo5 dniach
drenażuzewnętrznego,8 tow prospektywnym,randomizowanymbadaniuwykazano,żeusuwaniezewnętrznychcewnikóww ciągu5dniniejestkoniecznei żemożnajepozostawić
nadłużejbezistotnegowzrosturyzykazakażenia.9 Ponieważ
do zakażenia może dojść wskutek wprowadzenia bakterii
podczaszakładanianowegocewnika,wymiananiezakażonegocewnikamogłabyw rzeczywistościzwiększaćryzykozakażenia. Innymi czynnikami ryzyka infekcji są: rutynowe
pobieraniepłynumózgowo-rdzeniowego,wyciekaniepłynu
mózgowo-rdzeniowegow miejscuimplantacji,zablokowanie
drenażui krwotokdokomorowy.

ZEWNĘTRZNE CEWNIKI DOLĘDŹWIOWE

Zewnętrznecewnikidolędźwiowe,któresąwszczepiane
główniew celuułatwieniapostawieniarozpoznaniawodogłowianormotensyjnego,sąprzyczynązapaleńoponmózgowo-rdzeniowych u 5% pacjentów.10 Do czynników ryzyka
związanychz cewnikamitegorodzajuzaliczasięrozłączenie
zewnętrznegosystemudrenującegoorazobecnośćinnychinfekcji.W jednymz ostatnichbadańz udziałem233kolejnych
pacjentów,u którychzałożonozewnętrznycewnikdolędźwiowy,częstośćwystępowaniazapaleniaoponmózgowo-rdzeniowych była mała (0,8%).10 W badaniu tym zastosowano
restrykcyjnyprotokół,w którymnieprowadzonokontrolnych
badańpłynumózgowo-rdzeniowego,drenażpłynumózgowo-rdzeniowegoprowadzononiedłużejniżprzez5 dni,ponownepodłączaniecewnikapojegorozłączeniualbozłamaniu
wykonywanow sterylnychwarunkach,a cewnikusuwanopo
jego drugim rozłączeniu albo złamaniu. Postępowanie to
zmniejszyłoryzykoinfekcji.
URAZY GŁOWY

Częstośćzapaleńoponmózgowo-rdzeniowychpoumiarkowanym lub poważnym urazie głowy jest szacowana na
1,4%.11 Otwarte złamania czaszki są powikłaniami do 5%
urazówgłowyi przyczynązakażeńoponmózgowo-rdzeniowychu 2-11%chorych.12 U pacjentówz otwartymizłamania-

TABELA 1. TECHNIKI NEUROCHIRURGICZNE POZWALAJĄCE ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POOPERACYJNEGO ZAPALENIA OPON
MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
Przed zabiegiem chirurgicznym
Umyć włosy na głowie, usunąć zabrudzenia lub resztki tkanek, zaopatrzyć otwarte rany czystym opatrunkiem
Ostrzyc włosy, nie golić ich
Używać chlorheksydyny lub środków jodowych do przygotowania skóry
Obłożyć miejsce zabiegu opatrunkami adhezyjnymi i przezroczystymi ﬁlmami adhezyjnymi w celu zabezpieczenia implantowanych urządzeń przed
kontaktem ze skórą
Utrzymać sterylność pola za pomocą dokładnych technik aseptycznych
Podawać proﬁlaktycznie antybiotyki w celu osiągnięcia odpowiedniego stężenia w tkankach przed wykonaniem nacięcia
Podczas operacji
Zminimalizować utratę krwi i uszkodzenie tkanek, unikać hipotermii, chyba że jest indukowana celowo
Usunąć martwe i silne zanieczyszczone tkanki oraz małe fragmenty kostne
Używać podwójnych rękawiczek podczas dotykania urządzeń, które mają być później wszczepiane
Należy dokonywać irygacji pola operacyjnego sterylną, ciepłą solą ﬁzjologiczną
Należy dokonać uważnej hemostazy w celu uniknięcia powstawania krwiaków pooperacyjnych
Uważnie umieszczać narzędzia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego w celu utrzymania ciągłego przepływu płynu, upewnić się czy miejsce wyjścia
uniemożliwia wyciek płynu wokół drenu, upewnić się, że cewnik jest odpowiednio zabezpieczony od miejsca implantacji i przymocowany do skóry
w sposób uniemożliwiający przemieszczenie i że jest bezpiecznie podłączony do sterylnego układu drenującego, próbki płynu mózgowo-rdzeniowego
należy pobierać w sposób aseptyczny
Zamknąć uważnie skórę i zabezpieczyć krawędzie rany w celu zapobieżeniu wyciekania płynu, zapewnić dobry przepływ w skórze, unikać przechodzenia
cewnikami bezpośrednio pod nacięciem
Po zabiegu chirurgicznym
Używać drenów przezskórnych w celu odbierania krwawienia pooperacyjnego, upewnić się, że dren jest umieszczony w sposób, który zabezpiecza przed
przeciekaniem i przemieszczeniem
Zakładać opatrunek barierowy tam gdzie jest to konieczne, w szczególności w celu zabezpieczenia pacjenta przed nieumyślnym otwarciem rany
Unikać wywierania nacisku na rany w okresie pooperacyjnym, pomiarów należy dokonywać w innych miejscach w zapobieganiu bólu związanego
z uciskiem
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mi,w którychkościczaszkisąwgłobionenagłębokośćwiększąniżjejgrubość,ranapowinnabyćuważniezbadanai opracowana, jak również powinno być podane proﬁlaktyczne
leczenieprzeciwbakteryjne(tab. 1).Leczenienieoperacyjne
należyrozważyć,jeśliniemadowodówklinicznychaniradiologicznychna:penetracjęoponytwardej,obecnośćdużego
krwiakaśródczaszkowego,wgłobieniewiększeniż1 cm,zajęciezatokczołowych,dużychzmiankosmetycznych,zakażenie rany, obecność powietrza w czaszce oraz dużego
zanieczyszczeniarany.12
U większościpacjentów,u którychzapalenieoponmózgowo-rdzeniowychrozwinęłosięjakopowikłaniezamkniętego
urazugłowydoszłodo złamaniapodstawyczaszki,11 coskutkowałopowstaniempołączeniamiędzyprzestrzeniąpodpajęczynówkową a jamą zatok i zwiększyło ryzyko infekcji.
Stwierdzanaczęstośćzakażeńwynosiłaaż25%z medianączasumiędzyurazema początkiemobjawówzapaleniaopon
mózgowo-rdzeniowychwynoszącą11 dni.11,13 Wyciekpłynu
mózgowo-rdzeniowegojestnajważniejszymczynnikiemryzykarozwojuzapaleniaoponmózgowo-rdzeniowych,chociaż
większośćwyciekówwystępującychpouraziegłowypozostaje nierozpoznanych.11,13 Zwykle wyciek ustaje samoistnie
w ciągu7 dni,aleinterwencjachirurgicznajestwskazana,jeżeliwycieksięutrzymuje.Urazgłowyjestnajpowszechniejszą przyczyną nawrotowych bakteryjnych zapaleń opon
mózgowo-rdzeniowych.14
NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE

Zapalenieoponmózgowo-rdzeniowychponakłuciulędźwiowymrozwijasięu ok.1na50 000osób.Roczniew StanachZjednoczonychstwierdzasię80takichprzypadków.15
Większośćwystępujepoznieczuleniurdzeniowymlubmielograﬁi.Ryzykozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychmoże
byćistotnieobniżone,jeżelizachowanezostanąaseptyczne
warunkizabiegu(np.dezynfekcjarąki sterylnerękawiczki)
orazjeżelioperatornosimaskęi czepekpodczaswykonywaniaznieczuleniardzeniowegolubmielograﬁi.

Drobnoustroje
Szpitalnezapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychsąwywoływane przez różne bakterie w zależności od patogenezy
i czasumiędzypojawieniemsięzakażeniaa zdarzeniempredysponującym do infekcji.1,2,11,13,15-17 Zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych,którerozwijasiępooperacjineurochirurgicznejlubu pacjentówdługohospitalizowanychpo
uraziepenetrującymalbozłamaniupodstawyczaszkimoże
byćspowodowaneprzezgronkowcebądźprzezfakultatywne
lubtlenowepałeczkiGram-ujemne.U pacjentów,u których
umieszczonociałaobce(np.drenydo drenażuwewnątrzkomorowego),zapalenieoponmózgowo-rdzeniowychjestczęsto powodowane przez mikroorganizmy skórne, takie jak
gronkowce koagulazo-ujemne i Propionibacterium acne.
Większośćzapaleńoponmózgowo-rdzeniowych,którerozwijają się po złamaniu podstawy czaszki lub wkrótce po
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zabiegu laryngologicznym jest wywoływana przez drobnoustroje,którekolonizująnosogardziel(zwłaszczaStreptococcus pneumoniae). Podczas ustalania empirycznej terapii
przeciwbakteryjnejnależywziąćpoduwagę,żeinfekcjamoże
być spowodowana wymienionymi drobnoustrojami (patrz
niżej).

Objawy kliniczne i rozpoznanie
Kliniczne podejrzenie szpitalnego bakteryjnego zapalenia
oponmózgowo-rdzeniowychpowinnoskłonićdo natychmiastowegowykonaniabadańdiagnostycznychi wdrożeniaterapiiprzeciwbakteryjnej.Gorączkai zaburzeniaświadomości
sąnajbardziejstałymicechamiklinicznymiinfekcji,3,4,11,14-16
choćnieswoistymii trudnymido rozpoznaniau pacjentów
poddanychsedacji,którzywłaśnieprzeszlizabiegneurochirurgicznylubu którychwspółistniejechorobamaskującaobjawy.18 Zakażenie związane z obecnością zastawki układu
komorowegomożepowodowaćnieswoisteobjawy,w tym
niewielkągorączkęi ogólnezłesamopoczucie,3 natomiastobjawypodrażnieniaoponmózgowo-rdzeniowychsąobserwowaneu mniejniż50%pacjentów.Objawyzakażeniamogąbyć
także związane z dystalną częścią zastawki (np. zapalenie
otrzewnejlubbakteriemia).
W celupostawieniarozpoznanianależywykonaćneuroobrazowanie,analizępłynumózgowo-rdzeniowego(oznaczyćliczbękomórek,stężenieglukozyi białkaorazwykonać
barwienieGramai posiewy)orazdokonaćposiewukrwi.Badanieneuroobrazowejestwskazaneu większościpacjentów
z podejrzeniemszpitalnegozapaleniaoponmózgowych,ponieważpozwalanaocenęwielkościkomóri dostarczainformacji na temat nieprawidłowości działania zastawki oraz
obecności zakażonych cewników pozostałych po poprzednichzabiegachchirurgicznych.Urządzeniado wielowarstwowejtomograﬁikomputerowejz rekonstrukcjąwielopłaszczyznowąmogąbyćpomocnew lokalizacjiwycieków
płynu mózgowo-rdzeniowego (ryc. 2). Neuroobrazowanie
możerównieżwykazaćpatologicznąmasę(np.krwotok,ropniakapodtwardówkowegolubwodogłowie)orazprzemieszczenie mózgu, które powinny być rozpoznane przed
wykonaniemnakłucialędźwiowego.U pacjentówz wewnętrznymlubzewnętrznymcewnikiemkomorowympłynmózgowo-rdzeniowymożnapobraćpoprzezcewnik,w przeciwnym
wypadkukoniecznejestwykonanienakłucialędźwiowego.
Jednaku pacjentówz wodogłowiemniekomunikującympłyn
mózgowo-rdzeniowyuzyskanydrogąnakłucialędźwiowego
możenieodzwierciedlaćzakażeniawewnątrzkomórz powodu braku połączenia między komorowymi i lędźwiowymi
przestrzeniamipłynowymi
Podstawąrozpoznaniaszpitalnegobakteryjnegozapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych są wyniki posiewów płynu
mózgowo-rdzeniowego.Koniecznejestwykonanieposiewu
w warunkachtlenowychi beztlenowych.Jednakposiewywymagajądługotrwałejinkubacji,zanimzostanąuznanezanegatywne, a ponadto wyniki mogą być ujemne u pacjentów,
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RYCINA 2. TK głowy 51-letniej kobiety z zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez pneumokoki po tygodniu
od operacji przegrody nosa.
A. Widoczne obustronne zbiorniki powietrza, objaw nazywany czasem
„objawem góry Fuji”. B. Uszkodzenie kostne blaszki sitowej po stronie
prawej (strzałka). Pacjentka została poddana neurochirurgicznemu
zamknięciu uszkodzenia.

którzybyliuprzedniopoddaniterapiiprzeciwbakteryjnej.Należyocenićpleocytozę,uwzględniającwzórSchillingai wykonać badania biochemiczne w celu oceny stężenia glukozy
i białka.NależyrównieżwykonaćbarwieniemetodąGrama.
Wynikibadania,w którymporównywanobarwieniemetodą
Gramaz posiewamipłynumózgowo-rdzeniowegow celuroz-
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poznaniabakteryjnegozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychwykazały,żebarwienieGramacharakteryzujesiędużą
swoistością,alemałączułością.19
Badanieliczbykomórekw płyniemózgowo-rdzeniowym
możebyćpomocne,alewykazujemałączułośći swoistość
w klinicznychpodgrupachpacjentów.17,19 W prospektywnym
badaniuz udziałem172pacjentówz zewnętrznymicewnikamikomorowymiliczbakomórekw płyniemózgowo-rdzeniowymbyłaprawidłowau 4z 18pacjentów,u którychzapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych zostało potwierdzone na
drodzeposiewów(22%).17 U podobnegoodsetkapacjentów
z ujemnymiwynikamiposiewówliczbakomórekbyłazwiększona.Interpretacjaliczbybiałychkrwinekw płyniemózgowo-rdzeniowym jest szczególnie trudna u pacjentów
z zapaleniemoponmózgowo-rdzeniowych,którerozwijasię
pokrwotokudokomorowym.Mimożepewiensposóbinterpretacjizostałzaproponowany,20 tojegodokładnośćciągle
niejestznana.21 Wśródpacjentówbadanychw kierunkuzapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychw okresiepooperacyjnym aseptyczne zapalenie opon mózgowych w wyniku
miejscowychreakcjizapalnychnaproduktyrozpadukrwimożewystępowaćnawetu 70%badanych.22
Ocenianebyłytakżeinnemetodypozwalającenaustalenierozpoznaniabakteryjnegozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowych. U pacjentów, którzy zostali poddani operacjom
neurochirurgicznym,stężeniemleczanóww płyniemózgowo-rdzeniowym ≥4 mmol/l wykazywało 88% czułość, 98%
swoistość,96%dodatniąwartośćpredykcyjnąi 94%ujemną
wartośćpredykcyjnąw rozpoznawaniubakteryjnychzapaleń
opon mózgowo-rdzeniowych.23 Jednak retrospektywny
przeglądprzypadkówbakteryjnychzapaleńoponmózgowo-rdzeniowychzwiązanychz obecnościązastawkiukładukomorowego wykazał, że połowa zakażeń nie zostałaby
rozpoznana, gdyby przyjęto tę wartość graniczną stężenia
mleczanów.3 StężeniebiałkaC-reaktywnegow surowicylub
płyniemózgowo-rdzeniowymi stężenieprokalcytoninyw surowicyrównieżbyłyocenianepodkątemichprzydatności
w ustalaniurozpoznania.24 Chociażzwiększonestężenietych
związkówwskazujenazakażeniebakteryjne,tojednaknie
pozwalanapostawienierozpoznania.W celuokreśleniaprzydatnościtychmarkeróww diagnostyceszpitalnychbakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych potrzebne są
dodatkowebadania.
Technikiampliﬁkacjikwasównukleinowych,takiejaktestyłańcuchowejreakcjipolimerazy(PCR),równieżbyłyoceniane pod kątem skuteczności w wykrywaniu obecności
DNAbakteriiw płyniemózgowo-rdzeniowymu pacjentów
z cewnikamikomorowymi.W jednymbadaniuz zastosowaniem PCR do wykrywania bakterii Gram-dodatnich w 86
próbkach,w 42,dlaktórychwynikposiewubyłujemnyuzyskano dodatni wynik PCR. Jednocześnie nie stwierdzono
przypadków,w którychwynikposiewubyłbydodatni,a PCR
ujemny,cosugeruje,żeujemnywynikPCRjestczynnikiem
predykcyjnym braku zakażenia.25 Przed wprowadzeniem
PCRjakorutynowejmetodyrozpoznawaniabakteryjnegozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychkoniecznejestprze-
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TABELA 2. ZALECANE LECZENIE EMPIRYCZNE SZPITALNEGO BAKTERYJNEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
W ZALEŻNOŚCI OD CZYNNIKA WYWOŁUJĄCEGO
Patogeneza

Powszechny patogen bakteryjny

Leczenie przeciwbakteryjne*

Zakażenie po operacji
neurochirurgicznej

Fakultatywne i tlenowe bakterie Gram-ujemne (w tym
Pseudomonas aeruginosa), Staphylococcus aureus
i koagulazo-ujemne gronkowce (w szczególności S. epidermidis)

Wankomycyna w połączeniu z cefepimem,
ceftazydymem, lub meropenemem†

Cewnik komorowy
lub lędźwiowy

Koagulazo-ujemne gronkowce (zwłaszcza S. epidermidis), S. aureus,
fakultatywne lub tlenowe bakterie Gram-ujemne
(w tym P. aeruginosa), Priopionibacterium acnes

Wankomycyna w połączeniu z cefepimem,
ceftazydymem lub meropenemem†

Uraz penetrujący

S. aureus, koagulazo-ujemne gronkowce (zwłaszcza S. epidermidis)
fakultatywne i tlenowe bakterie Gram-ujemne (w tym P. aeruginosa).

Wankomycyna w połączeniu z cefepimem,
ceftazydymem lub meropenemem†

Złamanie podstawy czaszki

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, paciorkowce
β-hemolityczne grupy A

Wankomycyna w połączeniu z cefalosporyną
trzeciej generacji (np. ceftriakson lub
cefotaksym)

* Preferowane dobowe dawki leków przeciwbakteryjnych u dorosłych z prawidłową czynnością nerek i wątroby wynoszą: wankomycyna 15 mg/kg mc.
co 8-12 godzin w celu utrzymania stężenia w surowicy w granicach 15-20 µg/ml, cefepim 2 g co 8 godzin, ceftazydym 2 g co 8 godzin, meropenem 2 g
co 8 godzin, ceftriakson 2 g co 12 godzin, cefotaksym 2 g co 4-6 godzin. U pacjentów z nasiloną alergią na penicyliny lub cefalosporyny: aztreonam 2 g
co 6-8 godzin lub ciproﬂoksacynę 400 mg co 8-12 godzin można zastosować w przypadku infekcji wywołanych przez bakterie Gram-ujemne.
† Wybór odpowiedniego leku powinien być oparty na lekowrażliwości miejscowo występujących tlenowych pałeczek Gram-ujemnych.

prowadzeniewiększejliczbybadań,szczególniez powodu
ryzykauzyskaniafałszywiedodatnichwynikówpoprzypadkowymskażeniupróbkibakteriami.

Leczenie przeciwbakteryjne
Wybórempirycznejterapiiprzeciwbakteryjnejw szpitalnych
bakteryjnychzapaleniachoponmózgowo-rdzeniowychzależyod patogenezyzakażenia(tab. 2).U pacjentów,u których
zapalenieoponmózgowo-rdzeniowychrozwijasiępooperacjineurochirurgicznejlubupacjentówwymagającychdłuższej hospitalizacji po penetrującym urazie głowy bądź
złamaniupodstawyczaszkinależywdrożyćleczeniewankomycynąw połączeniuz cefepimem,ceftazydymemlubmeropenemem.26 Wybórdrugiegolekunależyoprzećo proﬁle
lekowrażliwościmiejscowowystępującychpałeczekGram-ujemnych.Meropenemjestlekiemz wyboru,jeślirozważa
sięzastosowaniekarbapenemów,zewzględunamniejszeryzykodrgawekw porównaniuz imipenem.Cowięcejw badaniach klinicznych wykazano jego przydatność w leczeniu
bakteryjnychzapaleńoponmózgowo-rdzeniowych.26Leczenieempirycznezapaleniapozłamaniupodstawyczaszkilub
wkrótcepozabieguotolaryngologicznympowinnouwzględniaćwankomycynęorazcefalosporynytrzeciejgeneracji(cefotaksymlubceftriakson).11,13,14 Powyizolowaniupatogenu
terapiaprzeciwbakteryjnapowinnabyćodpowiedniozmodyﬁkowanaw celuuzyskaniaoptymalnegoefektuterapeutycznego.
Pojawiłysiępewneobawydotyczącezdolnościpenetracji
wankomycynydo płynumózgowo-rdzeniowegou chorych
z szpitalnymzapaleniemoponmózgowo-rdzeniowych,a takżemożliwościpojawieniasiędziałańniepożądanychw przypadku utrudnionej eliminacji wankomycyny u pacjentów
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z dysfunkcjąwielonarządową.27 Linezolidi daptomycynawykazałyskutecznośćw niektórychprzypadkachgronkowcowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.28,29 Wykazano
także,żelinezolidwykazujekorzystnewłaściwościfarmakokinetyczne(np.jegopenetracjado płynumózgowo-rdzeniowegowynosiokoło80%w staniestacjonarnym)u pacjentówpo
zabiegachneurochirurgicznychprzebywającychnaoddziałach
intensywnejterapii.30 Jednakwankomycynajestzalecanajakoleczeniepierwszegorzutui podawanaw dawkachpozwalających na utrzymanie minimalnego stężenia w surowicy
przedpodaniemkolejnejdawkinapoziomie15do 20 μg/ml.26
Lekialternatywnemogąbyćstosowaneu pacjentów,u którychnieudałosięuzyskaćodpowiedniejodpowiedzi.
BritishSocietyforAntimicrobialChemotherapyzalecaempiryczneleczeniewszystkichpacjentów,u którychstwierdza
sięobjawypooperacyjnegozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowych.Jednocześnieleczeniepowinnobyćprzerwanepo
72godzinach,jeżeliwynikiposiewówpłynumózgowo-rdzeniowegobyłyujemne.31 Zalecenietobyłoocenianew prospektywnymbadaniu,w którymwykazano,żepowikłaniapo
odstawieniuleczeniawystępująrzadko,jeślibarwienieGramai posiewypłynumózgowo-rdzeniowegow kierunkubakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych były
ujemnepo72godzinach.22 Jednakkażdyprzypadekszpitalnegobakteryjnegozapaleniaoponmózgowo-rdzeniowych
należy rozpatrywać indywidualnie i niektórzy pacjenci,
a zwłaszczaci,którzyuprzedniolubjednocześnieotrzymywalilekiprzeciwbakteryjne,mogąwymagaćleczeniaodpowiednim antybiotykiem pomimo ujemnych wyników
posiewów.
Bezpośredniewlewylekówprzeciwbakteryjnychdo komór
mózguprzezcewniksąniekiedykonieczne,ponieważinfekcje, które rozwijają się po operacji neurochirurgicznej lub
w związkuz obecnościązastawkiukładukomorowegosątrud-
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TABELA 3. ZALECANE DAWKI WYBRANYCH LEKÓW
PRZECIWBAKTERYJNYCH PODAWANYCH DOKOMOROWO*
Lek przeciwbakteryjny

Dobowa dawka dokomorowa

Wankomycyna

5-20 mg†

Gentamycyna

1-2 mg u niemowląt i dzieci,
4-8 mg u dorosłych

Amikacyna

5-50 mg‡

Polimyksyna B

2 mg u niemowląt i dzieci,
5 mg u dorosłych

Kolistyna, zwykle w postaci
metanosulfonianu sodu

10 mg raz dziennie lub 5 mg
co 12 godzin§

* Nie ma danych pozwalających precyzyjnie zdeﬁniować dawkę leku
przeciwbakteryjnego, która może być podawana dokomorowo, ale może
być ona oszacowana na podstawie końcowego stężenia leku w płynie
mózgowo-rdzeniowym oznaczonego tuż przed podaniem następnej dawki
w przypadku leków, których stężenie może być oznaczone. Leki podawane
dokomorowo muszą być wolne od konserwantów.
† W większości badań lek stosowano w dawce 10 lub 20 mg.
‡ Zwykła dawka dobowa wynosi 30 mg.
§ W jednym badaniu, pacjenci otrzymywali 10 mg co 12 godzin bez
zwiększenia częstości działań niepożądanych.35

nedo wyleczeniazapomocąjedyniepozajelitowegopodawanialekówprzeciwbakteryjnych.26,27,32-34 Jednakżadenantybiotyk nie został zatwierdzony przez FDA do podawania
dokomorowego,a wskazaniado tegorodzajudrogipodania
nie są dobrze określone. Wankomycyna i gentamycyna to
lekiprzeciwdrobnoustrojowe,któresąw tymcelunajczęściej
wykorzystywane.27,31-34 Dawkizostałyustaloneempirycznie
(tab. 3), z odpowiednimi poprawkami wprowadzanymi na
podstawiestężenialekuw płyniemózgowo-rdzeniowym.Po
podaniudokomorowympierwszejdawkilekudrenażjestzazwyczajzamykanynagodzinę.Wielkośćkolejnychdawekmożebyćustalonanapodstawiepomiarukońcowegostężenia
lekuw próbkachpłynumózgowo-rdzeniowegouzyskanych
bezpośrednioprzedpodaniemnastępnejdawki.Ilorazstężeniaminimalnegoi minimalnegostężeniahamującegolekudla
izolowanychpatogenówbakteryjnychpowinienzasadniczo
przekraczać10do 20do uzyskaniatrwałejsterylizacjipłynu
mózgowo-rdzeniowego.Chociażproceduraniejeststandardem,torozsądnewydajesięstosowanieleków,którychstężeniemożebyćrutynowooznaczane.W niektórychośrodkach,
największei najmniejszestężenieantybiotykuw płyniemózgowo-rdzeniowymjestmonitorowaneprzezumieszczenie
w komorachosobnegocewnika,36 chociażniejestjasne,czy
lepsząpodstawądo przewidywaniawynikówleczeniajeststężenienajwiększe,powyżejminimalnegostężeniahamującego
czyteżczas,przezjakistężenielekupozostajepowyżejminimalnegostężeniahamującego.33

Wielooporne pałeczki Gram-ujemne
Z uwagi na pojawienie się wieloopornych pałeczek Gram-ujemnych,terapiaprzeciwbakteryjnapacjentówzeszpital-
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nym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, które jest
spowodowaneprzeztepatogenystałasiętrudna.Zwłaszcza
Acinetobacter stałsiępowszechnyu chorychnaszpitalnezapalenieoponmózgowych,34 a bakteriatajestczęstooporna
nacefalosporynytrzecieji czwartejgeneracji.Istniejąrównież
doniesieniao jejopornościnakarbapenemy.Dlategopopodaniupozajelitowymmogąniezostaćosiągnięteodpowiednie stężenia tych leków w płynie mózgowo-rdzeniowym.
W leczeniuempirycznymzapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychwywołanegoprzezAcinetobacter,stosujesiędożylnie
meropenemw monoterapiilubw połączeniuz aminoglikozydem podawanym dokomorowo lub dokanałowo.34 Jeśli
stwierdzono,żemikroorganizmjestopornynakarbapenemy,
tomeropenempowinienbyćzastąpionyprzezkolistynę(zwyklew postacimetanosulfonianusodu)lubpolimyksynę B,które również mogą być podawane dokomorowo lub
dokanałowo.37 W analizie14pacjentówz zapaleniemopon
mózgowo-rdzeniowychlubz zapaleniemkomórmózguwywołanymprzezwieloopornyAcinetobacter baumannii,którzybylileczenikolistynąpodawanądożylnie,dokomorowo
lubdokanałowosterylizacjapłynumózgowo-rdzeniowegozostałaosiągniętawewszystkichprzypadkach,a 13pacjentów
zostałowyleczonych.38 W retrospektywnymprzeglądzie51
przypadkówzapaleniaoponmózgowo-rdzeniowychwywołanych przez Acinetobacter wszystkich 8 pacjentów, którzy
otrzymywalidożylniei dooponowokolistynęprzeżyło.35

Usuwanie cewnika
Jeślibakteryjnezapalenieoponmózgowychrozwijasięu pacjentów z zewnętrznym cewnikiem komorowym, cewnik
należy usunąć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia zakażenia. W przypadku cewników komorowych
wewnętrznych,leczenieprzeciwbakteryjne,usunięciewszystkichelementówzakażonegocewnikai założeniedrenażuzewnętrznego wydaje się być najbardziej skuteczną metodą
leczeniaskutkującąpowodzeniemu ponad85%pacjentów.
Zewnętrznydrenażprowadzido szybszegoustąpieniazapalenia komór, umożliwia monitorowanie parametrów płynu
mózgowo-rdzeniowegoi wykonywanieposiewów,a takżedalszeleczeniewodogłowia.Optymalnyczasreimplantacjiukładu zastawkowego nie jest określony, choć sugerowane są
pewneogólnewytyczne.U pacjentówz zakażeniemukładu
zastawkowego spowodowanym gronkowcem koagulazo-ujemnymlubP. acne,któremutowarzysząnieprawidłowościw płyniemózgowo-rdzeniowym(np.pleocytoza),terapia
przeciwbakteryjnatrwająca7dnijestpowszechniezalecana
przedzałożeniemnowejzastawki.Natomiastjeśliwynikikolejnychposiewówsądodatnie,toprzedzałożeniemnowejzastawkipowinnosiękontynuowaćterapięprzeciwbakteryjną
ażposiewypłynumózgowo-rdzeniowegobędąujemneprzez
10 kolejnychdni.W przypadkuzakażeńzastawkiwywołanych
przezStaphylococcus aureus i pałeczkiGram-ujemne,przed
założeniemnowejzastawkizalecasięprowadzenieterapii
przeciwbakteryjnejprzez10dnipouzyskaniukilkukrotnych
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ujemnych posiewów, choć niektóre organizacje polecają
wydłużenie czasu leczenia, gdy są izolowane pałeczki
Gram-ujemne.Niektórzyekspercizalecają3-dniowąobserwacjępozakończeniuterapiiprzeciwbakteryjnejprzedzałożeniemnowejzastawkiw celupotwierdzenia,żezakażenie
zostałowyleczone,chociażwytycznataniejestzalecanaprzez
wszystkich.
Usunięciecewnika,a następniezałożenienowegoorazdożylna terapia przeciwbakteryjna pozwalają na wyleczenie
ok.65%pacjentówz infekcjamizwiązanymiz cewnikiem.39
Konserwatywnemetodypostępowania(np.pozostawienie
cewnikawewnętrznegoi dożylnelubdokomorowepodawanie leczenia przeciwbakteryjnego) generalnie związane są
z małąskutecznością(ok.35%wyleczeń),39,40 alesąz powodzeniemwykorzystywaneu wybranychpacjentówz zakażeniamizwiązanymiz cewnikamipłynumózgowo-rdzeniowego,
którezostałyspowodowaneprzezmniejzjadliwemikroorganizmy,takiejakgronkowcekoagulazo-ujemne.W badaniach
obserwacyjnychz udziałem43pacjentów,84%zostałowyleczonychzapomocąogólnegoi dokomorowegopodawania
środkówprzeciwdrobnoustrojowych(dostarczanychprzez
osobnydostępdo komory).W przypadkuzakażeńwywołanychprzezbakterieinneniżS. aureus częstośćwyleczeńsięgał92%.35 Niezależnieod sposobuleczenia,infekcjezwiązane
z obecnościązastawkimogąnawracać.W jednymbadaniu
częstośćnawrotówwynosiła26%,z czegodwietrzecieprzypadkówbyłyspowodowaneprzeztensammikroorganizm.41

Wytyczne na przyszłość
Zapobieganie szpitalnym bakteryjnym zapaleniom opon
mózgowo-rdzeniowychiichleczeniestanowipoważnewyzwanie,zwłaszcza,gdychorobaspowodowanajestprzezpatogeny wielooporne. W celu zminimalizowania ryzyka
zakażenianależyopracowaćujednoliconeprotokołytechnik
chirurgicznych.Należytakżeprzeprowadzićbadaniakliniczne,któreoceniająprostemetodypostępowania,takiejak
zmianazewnętrznejparyrękawiczekprzedmanipulacjącewnikiempodczasoperacji.Wczesnerozpoznaniei intensywna
terapiamożepoprawićwynikileczeniapacjentówzeszpitalnymbakteryjnymzapaleniemoponmózgowo-rdzeniowych.
From The New England Journal of Medicine 2010, 362: 146-54. Translated and reprinted
in its entirety with permission of the Massachusetts Medical Society. Copyright © 2010
Massachusetts Medical Society. Al. Rights Reserved.
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