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STRESZCZENIE
Listeria monocytogenes, wewnątrzkomórkowa Gram-dodatnia 
bakteria z rodziny Corynobacteriaceae, jest czynnikiem patoge-
netycznym listeriozy. W większości przypadków schorzenie ma 
charakter samoograniczający się. Wyjątek stanowią noworodki 
i osoby o obniżonej odporności, u których przebieg zakażenia 
jest znacznie cięższy, mający najczęściej postać posocznicy z 
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, u 20% – 70% chorych 
prowadzi do zgonu. Postać inwazyjna listeriozy u dzieci poza 
okresem noworodkowym i bez zaburzeń immunologicznych jest 
niezwykle rzadka, opisano zaledwie kilkanaście takich przy-
padków. W przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
o etiologii L. monocytogenes wodogłowie występuje u ok. 3% 
chorych. Autorzy przedstawiają przypadek listeriozowego zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych u 13-miesięcznej, dotychczas 
zdrowej dziewczynki, powikłanego wystąpieniem wodogłowia. 
Słowa kluczowe: wodogłowie, zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych, listerioza.

ABSTRACT
Listeria monocytogenes, a Gram-positive, intracellular bacte-
rium of the Corynebacteriaceae family, causes listeriosis. In 
most cases it is a mild, self-limiting disease with the exception 
of neonates and immunocompromised patients. The course of 
infection is much heavier and in these cases septicemia with 
meningitis are very common leading in 20% to 70% of patients to 
death. The invasive form of Listeria monocytogenes in children 
beyond the neonatal period and without immunological disor-
ders is extremely rare, only few cases have been described so 
far. In 3% of cases of meningitis due to Listeria monocytogens 
hydrocephalus occurs. The authors present a case of Listeria 
meningitis in a 13 months, healthy girl, complicated by the 
occurrence of hydrocephalus.
Key words: hydrocephalus, meningitis, listeriosis.

Listeria monocytogenes, Gram-doda���a bak�er�a �le�owa 
�fakul�a�yw��e be��le�owa�, � rod���y Corynobacteriaceae, 
jes� c�y���k�em pa�oge�e�yc��ym l�s�er�o�y [1,2]. Do �aka-
że��a dochod�� drogą pokarmową popr�e� spożyc�e �a��e-
c�ys�c�o�ej żyw�ośc� �wyją�ek s�a�ow�ą �akaże��a płodu 
� �oworodka pr�eka�ywa�e pr�e� łożysko lub w �rakc�e 
porodu pr�e� �a��fekowa�y ka�ał rod�y�. Objawy cho-
roby mogą wys�ąp�ć w okres�e od 2 do 70 d�� od �akaże-
��a, u w�ęks�ośc� dorosłych osób �e spraw�ym układem 
odpor�ośc�owym �a�wyc�aj są o�e lekk�e, a schor�e��e ma 
charak�er samoogra��c�ający s�ę [1]. W pr�ypadku �owo-
rodków � osób o ob��żo�ej odpor�ośc� pr�eb�eg �akaże-
��a jes� ��ac���e c�ężs�y, choroba ma �ajc�ęśc�ej pos�ać 
posoc���cy � �apale��em opo� mó�gowo-rd�e��owych, u 
20% – 70% chorych prowad�� do �go�u. L. monocytogenes 
ma bard�o dużą predylekcję do �ajęc�a OUN, s�acuje s�ę, 

że �euro��fekcja wys�ępuje u 28% – 79% osób dorosłych � 
do 44% �oworodków � ��wa�yj�ą pos�ac�ą �akaże��a [3,4]. 
Zakaże��a L. monocytogenes u dzieci poza okresem nowo-
rodkowym � be� �abur�e� �mmu�olog�c��ych są ��e�wykle 
r�adk�e, w p�śm�e���c�w�e op�sa�o �aledw�e k�lka�aśc�e 
�ak�ch pr�ypadków[1,2,5].

Zakaże��a OUN wywoływa�e pr�e� Listeria monocy-
togenes mogą m�eć róż�orod�ą ma��fes�ację kl���c��ą, jak 
�apale��e opo� mó�gowo-rd�e��owych, �apale��e opo� 
mó�gowo-rd�e��owych � mó�gu, �apale��e p��a mó�gu 
ora� rop��e mó�gu [6,7]. W pr�eb�egu l�s�er�o�owego �apa-
le��a opo� mó�gowo-rd�e��owych wodogłow�e wys�ę-
puje dość r�adko, u ok. 3% chorych [4,8,9,10]. Au�or�y 
pr�eds�aw�ają pr�ypadek l�s�er�o�owego �apale��a opo� 
mó�gowo-rd�e��owych u 13 m�es�ęc��ej d��ewc�y�k� 
pow�kła�ego wys�ąp�e��em wodogłow�a.
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pREZENTACJA pACJENTKI
13-m�es�ęc��a, do�ychc�as �drowa d��ewc�y�ka, 

� obc�ążo�ym wyw�adem rod����ym�babc�a d��ecka 
lec�o�a � powodu gruźl�cy 22 la�a �emu�, be� obc�ąże� 
c�ążowo-porodowych �� CI, urod�o�a o c�as�e, s�łam� 
�a�ury, � masą 3550 g, Apgar 8/9 pu�k�ów�, ro�w�jająca 
s�ę praw�dłowo, pr�yję�a do Odd��ału I��e�syw�ej Op�ek� 
Medyc��ej � powodu �aras�ających �abur�e� św�ado-
mośc�, drgawek � gorąc�k� 39 s�. C. W wyw�ad��e od 2 
�ygod�� ��eży� gór�ych dróg oddechowych, od 2 d�� pr�ed 
pr�yjęc�em wym�o�y, ��ac��e osłab�e��e, � �ego powodu 
�as�osowa�o cefaklor. D��ecko było s�c�ep�o�e �god��e � 
obow�ą�ującym w �olsce w roku 2009 �rogramem ��c�e-
p�e� Ochro��ych, m.��. pr�ec�w �akaże��om H. influenzae 
�yp �. �r�y pr�yjęc�u w s�a��e c�ężk�m, gorąc�kująca do 40 
s�. C, wydol�a oddechowo � krąże��owo, oce��o�a �a 6 pk� 
wg kry�er�ów D��ec�ęcej �kal� Śp�ąc�k� �Children’s Coma 
Scale� [11], w bada��u pr�edm�o�owym doda���e objawy 
opo�owe. W bada��ach labora�oryj�ych: segme��ar�a leu-
kocy�o�a 33�ys/µl, CR� �-�, O� 58. �ły� mó�gowo-rd�e-
��owy: pleocy�o�a 3500/3 �80% komórk� jed�ojądr�as�e; 
20% segme��owa�e�, b�ałko 171,9 mg/dl, gluko�a 7mg/dl, 
be�pośred��e �es�y la�eksowe �N. meningitidis, S. pneuma-
niae, H. influenzae� ujem�e. �om�mo ujem�ych wy��ków 
�es�ów la�eksowych, b�orąc po uwagę c�ężk� s�a� ogól�y 
d��ecka, rop�y charak�er pły�u mó�gowo-rd�e��owego 
ora� wc�eś��ejs�ą a��yb�o�yko�erap�ę, wdrożo�o lec�e��e 
�god�e �e s�a�dardam� do�yc�ącym� emp�ryc��ej �era-
p�� bak�eryj�ych �apale� opo� mó�gowo-rd�e��owych 
– �as�osowa�o cef�r�akso� � wa�komycy�ę. Doda�kowo 
d��ecko o�r�ymywało acyklov�r, deksame�a�o�, ma����ol, 
�mmu�oglobul��y[12]. 

W TK głowy wyko�a�ym w p�erws�ej dob�e lec�e��a 
uw�doc���o�o ��ac��e pos�er�e��e układu komorowego 
�ryc.1�, w RTG kla�k� p�ers�owej ro�s�a�e �m�a�y �apal�e 
w płucach. Z powodu �aras�a��a objawów kl���c��ych 
w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego w drug�ej 
dob�e �mpla��owa�o dre�aż �ew�ę�r��y układu komoro-
wego. W bada��u MR głowy �2 doby po �mpla��acj� dre-
�ażu� s�w�erd�o�o pos�er�e��e układu komorowego, cechy 
�apale��a opo� mó�gowo-rd�e��owych � wyśc�ółk� komór 
mó�gu ora� obs�ary ��epraw�dłowego syg�ału wokół 
komór boc��ych – prawdopodob��e po��edokrw�e��e 
�ryc.2�.

W p�erws�ych d��ach lec�e��a w OIOM d��ewc�y�ka 
w s�a��e ogól�ym c�ężk�m, ��ewydol�a oddechowo, we�-
�ylowa�a mecha��c���e. Wobec braku poprawy kl���c�-
�ej �modyf�kowa�o a��yb�o�yko�erap�ę, dołąc�ając w 4 
dob�e merope�em, doda�kowo � powodu �as�lo�ej pol�ur�� 
� h�po�a�rem�ą s�osowa�o doraź��e de�mopresy�ę, u�y-
skując powol�ą poprawę s�a�u ogól�ego ora� s�op��ową 
�ormal��ację parame�rów �apal�ych pły�u mó�gowo-rd�e-
��owego �bada��e w 9 dob�e: pleocy�o�a 50/3, b�ałko 110 
mg/dl, gluko�a 12 mg/dl; gluko�a w surow�cy 80 mg/dl�. 
Wobec doda���ego wyw�adu w k�eru�ku gruźl�cy pos�e-
r�o�o d�ag�os�ykę o bada��e �CR w k�eru�ku �akaże��a 
prą�k�em �jadl�wym – wy��k �ega�yw�y. Ilośc� dre�o-
wa�ego pły�u mó�gowo-rd�e��owego po�os�awały ��e-
w�elk�e � w 8 dob�e �decydowa�o o �amk��ęc�u dre�ażu. 

Wobec braku objawów �adc�ś��e��a śródc�as�kowego 
� ��ew�elk�ej regresj� s�erokośc� układu komorowego w 
ko��rol�ym bada��u TK �2 d�� po �amk��ęc�u dre�ażu�, w 
10 dob�e hosp��al��acj� usu��ę�o układ dre�ujący. 

W 11 dob�e lec�e��a u�yska�o wy��k bada��a bak-
�er�olog�c��ego pły�u mó�gowo-rd�e��owego – wyho-
dowano izolat Listeria monocytogenes �pos�ewy krw� 
jałowe�, �as�osowa�o lec�e��e celowa�e – dołąc�o�o 
amp�cyl��ę �100 mg/kg m.c./dobę�, u�yskując s�op��ową 
poprawę s�a�u ogól�ego. Wyhodowa�y s�c�ep pr�esła�o 
do Krajowego Ośrodka Refere�cyj�ego ds. D�ag�os�yk� 
�ak�eryj�ych Zakaże� Ośrodkowego Układu Nerwowego 
�KOROUN�, gd��e po�w�erd�o�o �de��yf�kację Listeria 
monocytogenes. W KOROUN pr�eprowad�o�o o��ac�e-
��e wrażl�wośc� s�c�epu �a pe��cyl��ę � �r�me�opr�m/sulf-
ame�oksa�ol me�odą E�es�ów �b�oMer�eux� wg �alece� 
produce��a. ��c�ep oka�ał s�ę wrażl�wy �a oba bada�e 
a��yb�o�yk�; �ajm��ejs�e s�ęże��e hamujące �MIC� pe��-
cyl��y wy�os�ło 1 mg/L, a �r�me�opr�mu/sulfame�oksa�olu 
0,25/4,75 mg/L.

W 14 dob�e lec�e��a pacje��kę pr�eka�a�o do Kl���k� 
Neurolog�� W�eku Ro�wojowego. �r�y pr�yjęc�u d��ecko 
było apa�yc��e, ��e �aw�ą�ywało ko��ak�u, odżyw�a�e 
pr�e� �głęb��k żołądkowy, masa c�ała 3 – 10 pc. W bada-
��u pr�edm�o�owym s�w�erd�o�o hepa�osple�omegal�ę. W 
bada��u �eurolog�c��ym: obwód głowy 45 cm�25-50pc�, 
c�em�ę 1x1 cm, w po��om�e kośc� c�as�k�, �e� ro�b�eż�y 
oka prawego, obec�e objawy r�ekomoopus�kowe, uogól-
��o�a h�po�o��a m�ęś��owa � asyme�r�ą odruchów głębok�ch 
��>L�. Ko��y�uowa�o do�ychc�asowe lec�e��e obserwu-
jąc s�op��ową poprawę s�a�u d��ecka – wydłuże��e okre-
sów c�uwa��a, �w�ęks�e��e ak�yw�ośc� � �akresu mo�oryk� 
spo��a��c��ej. W bada��ach doda�kowych s�w�erd�a�o 
s�op��owe us�ępowa��e labora�oryj�ych wykład��ków 

Ryc. 1 TK głowy w pierwszej dobie leczenia – masywne 
poszerzenie układu komorowego, cechy przesiękania płynu 
mózgowo-rdzeniowego. Brain CT at day of admission – gross 
hydrocephalus, transependymal exudates
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s�a�u �apal�ego � �abur�e� gospodark� wod�o-elek�rol��o-
wej. Ko��rol�e bada��e MR głowy �8 doba od usu��ęc�a 
dre�ażu� wyka�ało regresję w�doc��ych popr�ed��o �m�a� 
�apal�ych � po��edo�le��e��owych ora� pos�er�e��e układu 
komorowego be� cech �adc�ś��e��a �ryc.3�. 

W 5 dob�e lec�e��a w Kl���ce Neurolog�� s�a� d��ecka 
po�ow��e s�ę pogors�ył, �aras�ały objawy kl���c��e w�mo-
żo�ego c�ś��e��a we�ą�r�c�as�kowego: se��ość, apa��a, 
bradykard�a ok. 40/m��. W bada��u TK głowy s�w�er-
d�o�o ��ac��ą progresję pos�er�e��a układu komorowego 

� obec�ośc�ą pr�es�ęków. Z �ego powodu w �ryb�e p�l�ym 
�mpla��owa�o układ �as�awkowy komorowo-o�r�ew�owy. 
�arame�ry pły�u mó�gowo-rd�e��owego pobra�ego w 
�rakc�e �ab�egu były praw�dłowe. �r�eb�eg pooperacyj�y 
��epow�kła�y. �o �ab�egu obserwowa�o s�ybką poprawę 
s�a�u d��ecka. �o 40 d��ach lec�e��a wyp�sa�o je do domu 
w s�a��e dobrym, w bada��u �eurolog�c��ym wys�ąp�ła 
��ew�elka h�po�o��a m�ęś��owa � drże��e �am�arowe. IR 
ok. 9 m.ż.

Ryc. 2 MR głowy (3 doba leczenia) – wokół komór bocznych rozlane obszary podwyższonego sygnału w sekwencji T2 i FLAIR, 
układ komorowy nadnamiotowy w całości miernie poszerzony, wodociąg mózgu o podwyższonym sygnale jak w przypadku 
zwolnionego przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, po dożylnym podaniu środka kontrastowego widoczne wzmocnienie 
opony pajęczej, wzmocnienie pogrubiałej wyściółki komór bocznych i komory IV, poszerzenie układu komorowego. Brain MRI 
(day 3 from admission): periventricular diffuse areas of increased signal in T2 and FLAIR sequences, enlargement of ventricles, 
aqueductus cerebri with increased signal as in the disturbed flow of cerebrospinal fluid, after gadolinium enhancement of 
meninges and ependyma of the ventricles.
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OMóWIENIE
L. monocytogenes wys�ępuje pows�ech��e w środow�sku 
�a�ural�ym �wody pow�er�ch��owe, gleba, rośl��y� ora� 
w śc�ekach, �oleruje s�erok� �akres �empera�ur �10-450C� 
ora� pH �5,5-9,6�, jes� odpor�a �a ogr�ewa��e do 600C oraz 
wysok�e s�ęże��e NaCl �do 20%�. Zdol�ość do �am�aża��a 
s�ę w ��sk�ch �empera�urach może powodować �akaże��e 
pr�echowywa�ej w chłod��ach żyw�ośc�, a odpor�ość �a 
ogr�ewa��e jes� pr�yc�y�ą �akaże��a produk�ów spożyw-
c�ych, �ak�ch jak pas�ery�owa�e mleko [1,2].

Bakteria ta �ależy do orga���mów wew�ą�r�komór-
kowych, w us�roju gospodar�a pr�echod�� cykl życ�owy 
głów��e wew�ą�r� komórek makrofagów, może rów��eż 
�am�ażać s�ę w pare�chymal�ych komórkach wą�roby 
ora� komórkach �abło�kowych jel��a [2,4]. Do �akaże��a 
dochod�� drogą pokarmową popr�e� spożyc�e �a��ec�ys�-
c�o�ej żyw�ośc�. Listeria monocytogenes przechodzi przez 
bar�erę jel��ową do krw�ob�egu [2,13]. Zakaże��e komórek 
gospodar�a ro�poc�y�a s�ę od fagocy�o�y bak�er�� pr�e� 
makrofag�. Nas�ęp��e bak�er�a �a pr�echod�� do cy�opla-

Ryc. 3 MR głowy (8 doba po usunięciu drenażu) – rozlane obszary podwyższonego sygnału w sekwencji T2 i FLAIR w obrębie 
istoty białej obu półkul mózgowych, układ komorowy nadnamiotowy poszerzony, szerszy w porównaniu z badaniem poprzed-
nim, wodociąg mózgu szeroki, komora IV prawidłowa; po podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono wzmocnienia 
pajęczynówki. Brain MRI (8 days after drainage removal) – diffuse areas of increased signal in T2 and FLAIR sequences within 
the white matter of both hemispheres of the brain, supratentorial ventricular system wider than in the former examination, wide 
cerebral aqueduct, the IV ventricle correct; after gadolinium no arachnoid enhancement revealed
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�my, a wy�war�a�e pr�e� ��ą e��ymy: l�s�er�ol��y�a O 
�LLO� o ak�yw�ośc� β-hemol��y�y � dw�e fosfol�pa�y ��I-
�LC � �C-�LC�, umożl�w�ają jej pr�e��ka��e pr�e� bło�y 
cy�opla�ma�yc��e. Is���eje s�l�a �ależ�ość pom�ęd�y 
wy�war�a��em l�s�er�ol��y�y a �jadl�wośc�ą s�c�epu [13]. 
W cy�opla�m�e komórek gospodar�a bak�er�a ulega w�e-
lokro��ym pod��ałom, doc�erając do bło�y cy�opla�ma-
�yc��ej, �wor�y uwypukle��e pod pos�ac�ą pseudopod�um, 
ro�po��awa�e � fagocy�owa�e pr�e� sąs�ed��e komórk�, w 
k�órych pow�ar�a s�ę op�sa�y cykl. W p�erws�ej kolej�o-
śc�, w s�ad�um subkl���c��ym �akaże��e lokal��uje s�ę w 
wą�rob�e, gd��e �as�ępuje ���e�syw�a repl�kacja bak�er��. 

Zakaże��e L. monocytogenes może m�eć �róż��cowa�ą 
ma��fes�ację kl���c��ą – od łagod�ego ��eży�u żołądkowo-
jel��owego do c�ężk�ej pos�ac� ��wa�yj�ej � posoc���cą 
� �euro��fekcją ora� poro��e��a. L�s�er�o�a może m�eć 
rów��eż pos�ać �akaże��a �lokal��owa�ego pod pos�a-
c�ą �apale��a płuc, s�awów, wą�roby, ws�erd��a, m�ęś��a 
sercowego ora� gałk� oc��ej [3,14]. U osób � dojr�ałym, 
spraw�ym układem �mmu�olog�c��ym ��fekcja s�ymuluje 
produkcję TNF � ���ych cy�ok��, k�óre ak�ywują mo�ocy�y 
� makrofag�, co �a�wyc�aj prowad�� do eradykacj� bak�er�� 
[3]. W pr�ypadku pr�ełama��a mecha���mów odpor�ośc� 
komórkowej dochod�� do jaw�ej ��fekcj� � �ajęc�em OUN, 
a u kob�e� c�ężar�ych mac�cy � łożyska [3,13,14]. 

Do �akaże��a układu �erwowego dochod�� drogą 
krw�opochod�ą, po��a�o �r�y mecha���my, �a drod�e 
k�órych bak�er�a pr�e��ka do OUN. Należą do ��ch: be�-
pośred��e �ajęc�e komórek �abło�kowych �wor�ących 
bar�erę krew – pły�, �ra�spor� do OUN wew�ą�r� �a��fe-
kowa�ych leukocy�ów pr�y us�kod�o�ej bar�er�e krew – 
pły� mó�gowo-rd�e��owy ora� �ra�spor� w�dłuż akso�u w 
pr�ypadku �ajęc�a �ka�ek obwodowych �p. ślu�ówk� jamy 
us��ej, a �as�ęp��e dys�al�ych odc��ków �erwów c�as�-
kowych [3,13,14]. U kob�e� c�ężar�ych sama choroba ma 
pr�eb�eg łagod�y � dolegl�wośc�am� grypopodob�ym�, ale 
prowad�� do us�kod�e� płodu, poro��e� � pr�edwc�es�ych 
porodów [1]. U �oworodków wys�ępują dw�e formy l�s�e-
r�o�y o wc�es�ym � póź�ym poc�ą�ku [15]. Ta p�erws�a 
jes� wy��k�em �akaże��a wew�ą�r�mac�c��ego � objaw�a 
s�ę �a ogół w form�e posoc���cy. Druga �abywa�a jes� 
w �rakc�e lub �uż po porod��e, ro�w�ja s�ę w drug�m lub 
�r�ec�m �ygod��u życ�a, w w�ęks�ośc� pr�ypadków jako 
�apale��e opo� mó�gowo-rd�e��owych [15]. U chorych 
� �abur�e��am� odpor�ośc� �euro��fekcja �ajc�ęśc�ej ma 
pos�ać �apale��e opo� mó�gowo-rd�e��owych, �apale-
��a mó�gu ora� rop�� mó�gu, �a�om�as� �apale��e p��a 
mó�gu op�sywa�o głów��e u osób do�ychc�as �drowych 
[2,7,9,16]. W l�s�er�o�owym �apale��u opo� mó�gowo-
rd�e��owych, w pr�ec�w�e�s�w�e do ���ych �euro��fekcj� 
o e��olog�� bak�eryj�ej, dochod�� do pe�e�racj� pa�oge�u 
� komórek �apal�ych do �ka�k� mó�gowej, głów��e p��a 
mó�gu. W�ąże s�ę �o � c�ężs�ym pr�eb�eg�em choroby ora� 
wyżs�ym ry�yk�em �go�u lub poważ�ych def�cy�ów �eu-
rolog�c��ych [2,3,16]. Ro�po��a��e ��wa�yj�ej pos�ac� 
l�s�er�o�y us�ala s�e �a pods�aw�e ��olacj� L. monocyto-
genes � krw� lub pły�u mó�gowo-rd�e��owego. W bada-
��ach labora�oryj�ych s�w�erd�a s�ę �wykle leukocy�o�ę, 
głów��e segme��ar�ą, mo�ocy�ar�a �ależy do r�adkośc�. 

�ły� mó�gowo-rd�e��owy – pleocy�o�a od 100 do 1000/
ul, w 70% pr�ypadków dom��ują komórk� w�elojądr�a-
s�e, �wykle �lość komórek jes� ��żs�a ��ż w �apale��ach 
opo� mó�gowo-rd�e��owych wywoływa�ych pr�e� bak-
�er�e �ew�ą�r�komórkowe. ��ęże��e b�ałka �ajc�ęśc�ej 
jes� podwyżs�o�e, s�a�ow� ��ekor�ys��y c�y���k prog�o-
s�yc��y. ��ęże��e gluko�y u 60% chorych jes� praw�dłowe 
[2,3,15].

W bada��ach �europa�olog�c��ych op�sywa�o w mó�gu 
og��ska krwo�oc��e, obs�ary mar�w�cy, m�krorop��e, 
�apale��e �ac�y� � �ac�ekam� l�mfocy�ar�ym� ora� �ac�ek� 
śc�a� �ac�y� opo� mó�gowo-rd�e��owych pr�e� komórk� 
jed�ojądr�as�e [3,16]. Nac�ek� �apal�e w p��u mó�gu �lo-
kal��owa�e są głów��e w okol�cy jąder �erwów IX � X, co 
pr�emaw�a �a h�po�e�ą, �ż do �akaże��a �ej okol�cy może 
dochod��ć � �ka�ek obwodowych w�dłuż �erwów c�as�-
kowych [16]. 

Lec�e��em � wyboru są amp�cyl��a � pe��cyl��a, c�ęs�o 
w połąc�e��u � am��ogl�ko�ydem. W �akaże��ach ��wa-
�yj�ych be� �ajęc�a OUN lec�e��e �rwa �a�wyc�aj 10 – 14 
d��. W pr�ypadku �apale��a opo� mó�gowo-rd�e��owych 
chor�y pow���� być lec�e�� pr�e� �r�y �ygod��e, gdyż 
uw�ględ��a s�ę możl�wość �awro�ów choroby pr�y �by� 
kró�k�m okres�e podawa��a a��yb�o�yku. Dłużs�a �erap�a 
może być ko��ec��a u c�ężko chorych pacje��ów, w pr�y-
padku �apale��a ws�erd��a lub w �apale��u p��a mó�gu. 
�acje��om, u k�órych wys�ępuje �adwrażl�wość �a pe��-
cyl��ę lub amp�cyl��ę, moż�a podawać ko�r�moksa�ol. 
Należy podkreśl�ć, że L. monocytogenes jest naturalnie 
opor�a �a cefalospory�y [15].

Według da�ych Narodowego I�s�y�u�u Zdrow�a �ub-
l�c��ego – �a�s�wowego Zakładu H�g�e�y w la�ach 2008 
� 2009 �arejes�rowa�o w �olsce odpow�ed��o 33 � 27 
pr�ypadków l�s�er�o�y, co daje �apadal�ość �a po��o-
m�e 0,09/100000 � 0,07/100000. W �ych samych la�ach 
KOROUN o�r�ymał odpow�ed��o 32 � 36 ��ola�ów ��wa-
�yj�ych, wyhodowa�ych � pły�u mó�gowo-rd�e��owego 
��=30� lub krw� ��=38�. Jede� ��ola� �os�ał wyhodowa�y � 
gardła od 2-d��owego �oworodka, k�óry �marł w wy��ku 
uogól��o�ego �akaże��a. W�ęks�ość �akaże� wys�ąp�ła 
wśród pacje��ów płc� męsk�ej �66,7%�. ��erws�ą grupę 
pacje��ów s�a�ow�ły �oworodk� w w�eku od 1 do 5 d��a 
życ�a, wśród k�órych pr�eważała pos�ać posoc���cy. Do 
drug�ej grupy �ależały ��emowlę�a w w�eku 1-3 m�es., u 
k�órych w w�ęks�ośc� pr�ypadków ro�po��a�o �apale��e 
opo� mó�gowo-rd�e��owych. �o�a op�sywa�ym pr�y-
padk�em 13-m�es�ęc��ej d��ewc�y�k� jede� pr�ypadek 
�apale��a opo� mó�gowo-rd�e��owych wys�ąp�ł rów��eż 
u 6-m�es�ęc��ego chłopca. Najw�ęks�ą, �r�ec�ą grupę s�a-
�ow�l� pacje�c� w w�eku 28-92 la�a �med�a�a w�eku 60 la��. 
Obserwacje �e �god�e są � dos�ęp�ym� da�ym� �a �ema� 
�apadal�ośc� w ���ych krajach europejsk�ch � Ameryce 
�ół�oc�ej [17-19].

Uważa s�ę, że wodogłow�e w pr�eb�egu �apale��a 
opo� mó�gowo-rd�e��owych o e��olog�� L.monocytogenes 
wys�ępuje dość r�adko, �a�om�as� �apale��e wyśc�ółk� 
komór op�sywa�o do�ychc�as �aledw�e u k�lkorga d��ec� 
[5]. �re�e��owa�y pr�ypadek �apale��a opo� mó�gowo-
rd�e��owych o e��olog�� L.monocytogenes �asługuje �a 
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s�c�egól�ą uwagę �arów�o �e w�ględu �a c�ężk� pr�e-
b�eg kl���c��y, � u�r�ymującym� s�ę s�osu�kowo długo 
�abur�e��am� św�adomośc� ora� pow�kła��em w pos�ac� 
wodogłow�a, jak rów��eż �rud�ośc� d�ag�os�yc��e. Obc�ą-
żo�y wyw�ad rod����y �bl�sk� ko��ak� � osobą lec�o�ą � 
powodu gruźl�cy�, mało charak�erys�yc��y wy��k bada��a 
pły�u mó�gowo-rd�e��owego � pleocy�o�ą jed�ojądr�a-
s�ą � ��sk�m s�ęże��em gluko�y, �m�a�y �apal�e wyśc�ółk� 
komór uw�doc���o�e w bada��u MR głowy ora� brak 
poprawy kl���c��ej po �as�osowa�ej emp�ryc��ej a��yb�o-
�yko�erap�� �asuwały podejr�e��e �euro��fekcj� o e��olog�� 
gruźl�c�ej, s�ąd pos�er�e��e d�ag�os�yk� o bada��e me�odą 
�CR pły�u mó�gowo-rd�e��owego w k�eru�ku T�C. 
Dop�ero po �de��yf�kacj� c�y���ka chorobowego � �as�oso-
wa��u celowa�ego lec�e��a amp�cyl��ą u�yska�o s�ybką 
poprawę s�a�u kl���c��ego. 

I��eresujący jes� rów��eż fak� po�ow�ego wys�ąp�e��a 
objawów w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego 
po 15 dobach od �amk��ęc�a dre�ażu �ew�ę�r��ego. �rak 
cech �adc�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego be�pośred��o 
po �amk��ęc�u dre�ażu św�adc�y o us�ąp�e��u ��fekcyj-
�ych pr�yc�y� os�rego wodogłow�a, �a�om�as� pow�ór�e 
jego wys�ąp�e��e, pr�y braku wykład��ków b�ochem�c�-

�ych s�a�u �apal�ego, w�ąże s�ę � ro�wojem w�ór�ych 
�m�a� po�apal�ych u�rud��ających krąże��e � wchła��a��e 
pły�u. �rawdopodob�ym �łem pa�olog�c��ym wys�ąp�e��a 
w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego jes� ro�wój 
�m�a� �aros�owo-włók��s�ych w obręb�e pr�es�r�e�� pod-
pajęc�ych. �la��ar�s � wsp. op�sują wys�ąp�e��e wodogło-
w�a spowodowa�ego pr�e� �akaże��e L. monocytogenes 
po roku od �apale��a opo� mó�gowo-rd�e��owych [10].

�odkreśl�ć �ależy rów��eż, �ż pom�mo c�ężk�ego pr�e-
b�egu kl���c��ego, � u�r�ymującym� s�ę pr�e� po�ad dwa 
�ygod��e �abur�e��am� św�adomośc�, dwukro���e pow�kła-
�ego wys�ąp�e��em w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�-
kowego, d��ecko �os�ało wyp�sa�e w s�a��e dobrym, be� 
wyraź�ych objawów og��skowego us�kod�e��a OUN. 
�om�mo �ż ��wa�yj�a pos�ać �akaże��a L. monocytogenes 
w św�e�le pr�eds�aw�o�ych powyżej da�ych wys�ępuje w 
�olsce s�osu�kowo r�adko, ko��ec��e jes� uw�ględ��e��e 
�ego pa�oge�u w d�ag�os�yce � �erap�� bak�eryj�ych �apale� 
opo� mó�gowo-rd�e��owych. Wydaje s�ę rów��eż celowe 
ro�waże��e s�osowa��a amp�cyl��y w emp�ryc��ej �erap�� 
rop�ych �apale� opo� mó�gowo-rd�e��owych pr�y braku 
poprawy po s�a�dardowo s�osowa�ych a��yb�o�ykach. 

pIŚMIENNICTWO
[1]   Bortolussi R.: Listeriosis: a primer. CMAJ 2008; 7; 179(8): 795-797. 

[2]   Bennett L.: Listeria monocytogenes. [in] Bennett’s Principles and Practice 
of Infectious Diseases. 4th edition. Edited by Mandell D. Philadelphia, 
PA, Churchill Livingstone 2000; 2110-2112

[3]   Drevets D.A., Leenen P.J., Greenfield R.A.: Invasion of the central 
nervous system by intracellular bacteria. Clin Microbiol Rev 2004; 17(2): 
323-347. 

[4]   Clauss H.E., Lorber B.: Central Nervous System Infection with Listeria 
monocytogenes. Curr Infect Dis Rep 2008; 10(4): 300-306. 

[5]   Dilber E., Aksoy A., Cakir M. et al.: Listeria monocytogenes meningitis 
in two immunocompetent children. Ann Trop Paediatr 2009; 29(3): 225-
229.

[6]   Reynaud L., Graf M., Gentile I. et al.: A rare case of brainstem encephalitis 
by Listeria monocytogenes with isolated mesencephalic localization. Case 
report and review. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 58(1): 121-123. 

[7]   Kayaaslan B.U., Akinci E., Bilen S. et al.: Listerial rhombencephalitis in an 
immunocompetent young adult. Int J Infect Dis 2009; 13(2): e65-67. 

[8]   Yang C.C., Yeh C.H., Tsai T.C. et al.: Acute symptomatic hydrocephalus 
in Listeria monocytogenes meningitis. J Microbiol Immunol Infect 2006; 
39(3): 255-258.

[9]   Ito H., Kobayashi S., Iino M. et al.: Listeria monocytogenes 
meningoencephalitis presenting with hydrocephalus and ventriculitis. 
Intern Med 2008; 47(4): 323-324.

[10]  Platnaris A., Hatzimichael A., Ktenidou-Kartali S. et al.: A case of 
Listeria meningoencephalitis complicated by hydrocephalus in an 
immunocompetent infant. Eur J Pediatr 2009; 168(3): 343-346. 

[11]  Hahn Y.S., McLone D.G.: Risk factors in the outcome of children with 
minor head injury. Pediatr Neurosurg 1993, 19: 135.

[12]  Kim K.S.: Acute bacterial meningitis in infants and children. Lancet Infect 
Dis 2010; 10(1): 32-42

[13]  Ramaswamy V., Cresence V.M., Rejitha J.S. et al.: Listeria – review 
of epidemiology and pathogenesis. J Microbiol Immunol Infect. 2007; 
40(1): 4-13. 

[14]  Oevermann A., Zurbriggen A., Vandevelde M.: Rhombencephalitis Caused 
by Listeria monocytogenes in Humans and Ruminants: A Zoonosis on 
the Rise? Interdiscip Perspect Infect Dis 2010; 2010: 632513. 

[15]  Posfay-Barbe K.M., Wald E.R.: Listeriosis. Semin Fetal Neonatal Med 
2009; 14(4): 228-233. 

[16]  Antal E.A., Lřberg E.M., Dietrichs E. et al.: Neuropathological findings in 
9 cases of Listeria monocytogenes brain stem encephalitis. Brain Pathol 
2005; 15(3): 187-191. 

[17]  Lynch M., Painter J., Woodruff R. et al.: Surveillance for foodborne-
disease outbreaks United States, 1998–2002. MMWR Surveill Summ 
2006; 55(SS10): 1-34. 

[18]  Koch J., Stark K.: Significant increase of listeriosis in Germany – 
epidemiological patterns 2001–2005. Euro Surveill 2006; 11: 85-88. 

[19]  Doorduyn Y., de Jager C.M., van der Zwaluw W.K. et al.: Invasive Listeria 
monocytogenes infections in the Netherlands, 1995–2003. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis 2006; 25: 433-42.

Adres do korespondencji
Ewa Jamroz, Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, e-mail: e-mail: neurdziec@sum.edu.pl

Badania MR były przeprowadzone w pracowni MR Helimed Diagnostic Imaging w Katowicach, ul.Medyków 16.


