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Hnisavá meningitida
(akutní bakteriální meningitida)
incidence v Evropě 2-4 / 100 000 obyvatel/rok
v ČR 1,2-1,6 / 100 000
smrtnost 15-30 %, stejně často trvalé následky

Epidemiologické trendy
• zavedení konjugovaných vakcín
– vymizení hemofilových meningitid
– pokles výskytu pneumokokových a meningokokových
meningitid
– přesun nemoci z kategorie dětí do kategorie dospělých
USA 1986 – 15 měsíců
1995 – 25 let
2007 – 42 let

• rezistence pneumokoků vůči penicilinu a cefalosporinům
– změny v antimikrobní léčbě

Národní doporučené postupy

Clinical Infectious Diseases 2004

Národní doporučené postupy

Journal of Infection 1999

Národní doporučené postupy

European Journal of Neurology 2008

…neodpovídají na všechny důležité klinické otázky
…jsou specifické pro určitou oblast nebo populační skupinu

European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases
European Study Group for Infections of the Brain (ESGIB)
nová evropská doporučení pro klinickou praxi
cíl:
racionalizovat diagnostický postup, antimikrobiální a
adjuvantní léčbu
zdroj: existující doporučení, výsledky metodologicky
kvalitních studií – kvalita důkazu:
1
2

3

Conclusions based on
Evidence from at least one properly designed randomized controlled trial
Evidence from at least one well-designed clinical trial, without
randomization; from cohort or case-controlled analytic studies (preferably
from >1 centre); from multiple time series; or from dramatic results of
uncontrolled experiments
Evidence from opinions of respected authorities, based on clinical
experience, descriptive case studies.

European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases
síla doporučení:

A

ESCMID strongly supports a recommendation for use

B

ESCMID moderately supports a recommendation for use

C

ESCMID marginally supports a recommendation for use

D

ESCMID supports a recommendation against use

Výbor pro přípravu doporučeného postupu – 13 členů:
• neurologové, infektologové, intenzivisti, mikrobiolog, pediatr
• Holandsko, V. Británie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko,
Turecko, Česko
Zahájení přípravy 10/2013, dokončení 11/2014, revize á 5 let.
Jednotlivé země si mohou přizpůsobit evropský doporučený postup na
lokální podmínky a vytvořit národní doporučený postup.

Klíčové otázky
1. Jaká je diagnostická spolehlivost algoritmů pro rozlišení
bakteriální a virové meningitidy?
2. Rizika lumbální punkce – lze na základě klinických
příznaků určit nepřítomnost intrakraniální expanze?
3. Má dexametazon příznivý efekt na léčebný výsledek
(úmrtí, neuronásledky, poruchy sluchu)?
4. Mají další prostředky adjuvantní léčby (manitol, glycerol,
acetaminofen, antiepileptika, hypertonický NaCl,
hypotermie) příznivý efekt na léčebný výsledek?
5. Má antibiotická profylaxe těsných kontaktů vliv na
prevenci invazivní meningokokové infekce a snížení
nosičství?

Klíčové otázky
6. Jaké je spektrum a četnost původců meningitidy ve
specifických subpopulacích (novorozenci, děti, dospělí,
imunokmpromitovaní)?
7. Zlepšuje přidání vankomycinu nebo rifampicinu k
cefalosporinu 3. g. výsledek léčby v oblastech s vysokou
rezistencí pneumokoků?
8. Jaké jsou komplikace hnisavé meningitidy, jak je
diagnostikovat a léčit?
9. Jaké má být následné sledování pacientů po
meningitidě (vyšetření sluchu, neuropsychologické
vyšetření)?

Sekundární otázky
1. Diagnostické algoritmy:
-

Jaký je dg. význam laboratorních ukazatelů: CSF leuko, laktátu,
IL-6, kortizolu, mikroskop. vyšetření, latexaglutinace, kultivace?

2. Úvodní vyšetření a léčba:
-

Je-li nutné CT před LP, máme zahájit léčbu před CT?

3. Dexametazon:
-

Do kdy lze ještě podat dexa po zahájení ATB léčby?
Ukončit podávání dexa při průkazu jiné než pneumokokové
etiologie?

4. Další adjuvantní léčba
5. Antibiotická profylaxe:
-

Je po pneumokokové meningitidě indikované očkování?

Sekundární otázky
6. Kauzální patogeny
7. Antibiotická léčba
-

Jaká je cílená léčba po identifikaci původce?
Antibiotikum bolusově nebo kontinuálně?
Jak léčit kultivačně negativní meningitidu?
Jak dlouho má být podávána antibiotická léčba?

8. Komplikace a pomocná vyšetření:
-

Jak monitorovat (GCS, zornice, neurol. vyš., P, D, TK, sat)?
Jaká lab. vyš. standardně provádět (ionty, CRP, PCT, pCO2)?
Je indikované měření ICP , transkraniální Doppler?
Co dělat, když se stav pacienta nezlepšuje / zhoršuje?
Jak s antikoagulační léčbou?

9. Follow-up

Konkrétní výstupy
Diagnostické algoritmy – skórovací systémy, které hodnotí
klinické příznaky a laboratorní nálezy:
Pro stanovení dg. hnisavé meningitidy mají podpůrný
význam, nemohou však nahradit klinický úsudek lékaře.
Neexistuje dokonalý algoritmus. Existuje „šedá zóna“
hodnot mezi meningitidou bakteriální a virové etiologie.
Při jakýchkoliv pochybnostech léčit jako bakteriální
meningitidu (hnisavou).
Diagnostická spolehlivost likvorových a sérových markerů
pro dif. dg. hnisavé a serózní meningitidy:
Žádný jednotlivý ukazatel nevylučuje hnisavou
meningitidu se 100% senzitivitou; vždy zhodnocení
klinických symptomů a více likvorových ukazatelů.

Konkrétní výstupy
Kdy je indikované CT mozku před lumbální punkcí?

Pokud jsou příznaky významné nitrolební hypertenze nebo
ložiskového procesu:
- ložiskový neurologický nález
- recentní křeče (týden)
- těžší porucha vědomí (GCS <10)
- významný imunodeficit (HIV+, transplantovaní)
- věk >60 let
Ani normální CT obraz riziko herniace mozku nevylučuje.

Konkrétní výstupy
Má být zahájena ATB léčba při odkladu LP? ATB před CT?

Odklad ATB o >3 h je nezávislý prediktor nepříznivé prognózy
 ATB léčba má být zahájena u hnisavé meningitidy co
nejdříve, nejpozději do 1 hodiny!
Při odkladu LP musí být zahájena empirická ATB léčba na
základě klinického podezření!

Konkrétní výstupy
Dexametazon
Kortikosteroidy významně snížily výskyt poruch sluchu a
neurologických následků, ale nesnížily celkovou letalitu.
Na základě výsledků studií lze doporučit podání KS
pacientům s hnisavou meningitidou v socioekonomicky
vyspělých zemích. Nebyl potvrzen příznivý efekt v
chudých zemích a u meningitidy novorozenců.
Dexametazon má být podán současně nebo krátce před první
dávkou ATB. Pokud už byla zahájena ATB léčba, má být
dexametazon podán do 4 hodin.
Dexametazon má být ukončen, pokud je prokázaná jiná než
pneumokoková a hemofilová etiologie. Někteří experti
doporučují pokračovat bez ohledu na etiologické agens.

Konkrétní výstupy
Další prostředky adjuvantní léčby
Glycerol – randomizované studie – snižuje riziko poruch
sluchu, neovlivňuje letalitu.
Další prostředky – manitol, acetaminofen, antiepileptika,
hypertonický NaCl, hypotermie – klinické studie buď chybí
nebo nebyl potvrzen příznivý efekt.
Výsledky studií nepodporují doporučení další adjuvantní
léčby.
Rovněž nejsou dostatečné podklady pro doporučení
monitorování ICP/CPP.

