
Zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych (ZOMR) jest najczęściej spo-
tykaną postacią zakażenia ośrod-
kowego układu nerwowego (OUN). 
Pomimo rozwijającej się medycyny, 
dane epidemiologiczne wskazują, 
że jest to nadal jedna z najczęst-
szych przyczyn zachorowalności 
i śmiertelności u niemowląt oraz 
małych dzieci. 

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-R-
DZENIOWYCH TO STAN ZAPALNY 
BŁON ZWANYCH OPONAMI MÓZGO-
WYMI, KTÓRE OCHRANIAJĄ MÓZG 
I RDZEŃ KRĘGOWY. MOŻE ON BYĆ 
WYWOŁYWANY PRZEZ WIRUSY, BAK-
TERIE, GRZYBY I PASOŻYTY, JEDNAK 
NAJCZĘŚCIEJ PRZYCZYNĄ SĄ ZAKA-
ŻENIA BAKTERYJNE i to one stano-
wią najpoważniejszy problemem ze 
względu na ich ciężki przebieg oraz 
wciąż wzrastającą oporność tych 
bakterii na antybiotykoterapię. 

RODZAJE ZAKAŻEŃ
Jak zostało już wcześniej wspo-
mniane, zapalenie opon mó-
zgowo – rdzeniowych jest 
chorobą zakaźną wywoływaną naj-
częściej przez bakterie lub wirusy, 
rzadziej przez grzyby i pasożyty.  
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON 
MÓZGOWO - RDZENIOWYCH JEST 
BARDZO NIEBEZPIECZNĄ CHORO-
BĄ, KTÓRA WYMAGA NATYCHMIA-
STOWEJ INTERWENCJI MEDYCZNEJ. 
NIEZWYKLE GROŹNYMI BAKTERIA-

MI SĄ MENINGOKOKI.  POWODUJĄ 
ONE NIE TYLKO ZAPALENIE OPON 
MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ALE 
RÓWNIEŻ WYWOŁUJĄ POSOCZNI-
CĘ (SEPSĘ), CO WSPÓLNIE RAZEM 
OKREŚLA SIĘ MIANEM INWAZYJ-
NEJ CHOROBY MENINGOKOKOWEJ 
(ICHM). W Polsce najczęściej wy 
stępują meningokoki z grupy B i C, 
przeciwko, którym istnieją skutecz-
ne szczepienia. Mogą być stosowa-
ne u niemowląt już powyżej drugie-
go miesiąca życia. Kolejnym, bardzo 
niebezpiecznym rodzajem bakterii 
są pneumokoki. Oprócz wspomnia-
nych już wyżej rodzajów zakażeń, 
mogą powodować zapalenie ucha 
środkowego lub płuc. Pneumoko-
kowe zapalenie opon mózgowo – 
rdzeniowych, jak również sepsa, są 
w tym przypadku także obarczone 
wysokim ryzykiem zgonów i powi-
kłań. Do innych bakterii mogących 
wywołać zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych zaliczamy jeszcze pa-
łeczki hemofilne typu b (Hib), prątki 
gruźlicy, pałeczki okrężnicy, laseczki 
Listeria oraz  paciorkowce grupy B.
 
Wirusowe zapalenie opon mózgo-
wo – rdzeniowych ma podobne 
objawy co bakteryjne ZOMR, z tym, 
że przebiega znacznie lżej, ale może 
powodować ciężki stan u chorego.  
Wirusy przedostają się do organi-
zmu od zainfekowanej osoby drogą 
kropelkową przez układ oddechowy 
i przewód pokarmowy. Zdarza się, 
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że niekiedy nosicielami wirusa są 
zwierzęta (krowy, kleszcze).

Grzybicze zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych zdarza się rzadko. 
Może ono wystąpić, np. u niemow-
ląt, które były przewlekle i długo-
trwale leczone różnego rodzaju an-
tybiotykami lub u dzieci starszych, 
leczonych lekami immunosupresyj-
nymi.

PRZYCZYNY CHOROBY
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZAPALENIA 
OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH 
JEST PRZENIKANIE DROBNOUSTRO-
JÓW DO PŁYNU MÓZGOWO-RDZE-
NIOWEGO ZA POŚREDNICTWEM 
KRWI LUB W WYNIKU PRZEJŚCIA 
Z MIEJSC SKAŻONYCH W TRAK-
CIE URAZU CZASZKI (np. podczas 
złamania podstawy czaszki) albo 
w przebiegu zapalenia ucha środ-

kowego czy też zatok. W warunkach 
zdrowia płyn mózgowo-rdzeniowy 
jest jałowy.

OBJAWY
Do najczęściej występujących obja-
wów ZOMR należą: gorączka, ostry 
ból głowy, zesztywnienie karku, 
nudności i/lub wymioty, nadwraż-
liwość na światło, senność, bóle 
mięśni i stawów, a także napady 
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drgawkowe. Zdarza się że osoba chora 
jest oszołomiona i zdezorientowana. 
U niemowląt i małych dzieci, u któ-
rych nadwrażliwość na światło czy 
zesztywnienie karku jest raczej trud-
ne do stwierdzenia, należy kierować 
się instynktem rodzica. Zatem bardzo 
ważne jest, by nie bagatelizować ta-
kich objawów jak: gorączka (zimne 

stopy i ręce), brak apetytu, wymioty, 
rozpaczliwy płacz, rozdrażnienie, od-
chylanie głowy do tyłu przy wygiętych 
plecach, senność, osłupienie, pulsują-
ce ciemiączko czy wybroczyny na skó-
rze. U pacjentów z chorobą meningo-
kokową może wystąpić wysypka, która 
nie blednie pod naciskiem. Jest to tzw. 
wysypka krwotoczna.

DIAGNOSTYKA
Zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych może być wstępnie stwierdzone 
już na podstawie samych objawów 
oraz badań neurologicznych. Jednak 
OSTATECZNĄ DIAGNOZĘ STAWIA SIĘ 
PO WYKONANIU BADANIA PŁYNU MÓ-
ZGOWO-RDZENIOWEGO POBRANE-
GO PODCZAS PUNKCJI LĘDŹWIOWEJ. 
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Ważnym materiałem jest tutaj rów-
nież krew. Wykonuje się tak zwany 
posiew krwi, który w początkowej 
fazie zakażenia jest dodatni u po-
nad 50% badanych. Pomocnymi 
badaniami są również tomografia 
komputerowa, wymaz z gardła oraz 
Odczyn Biernackiego (OB).

LECZENIE  
I PROFILAKTYKA
W przypadku wirusowego zapale-
nia opon mózgowych wskazane jest 
głównie leczenie objawowe oraz 
stała opieka nad pacjentem. Jeżeli 
jednak mamy do czynienia z bak-

teryjnym ZOMR lub posocznicą me-
ningokokową wówczas wymagana 
jest natychmiastowa antybiotyko-
terapia. 

Osoby będące w bezpośrednim 
kontakcie z pacjentem chorującym 
na inwazyjną chorobę meningoko-
kową również powinny profilaktycz-
nie przyjmować antybiotyk w celu 
zabicia meningokoków. Pozwoli to 
nie tylko na wyeliminowanie no-
sicielstwa tych bakterii, ale przede 
wszystkim na zmniejszenie poten-
cjalnego ryzyka zachorowania, a tym 
samym zarażania innych. Ciekawym 

faktem jest, co również potwierdzają 
badania, że palenie tytoniu w dużym 
stopniu zwiększa ryzyko nosicielstwa 
meningokoków, jak i również wystę-
powania IChM (Inwazyjnej choroby 
meningokokowej).

Na chwilę obecną oprócz szczepień, 
nie jest znana żadna inna metoda 
ochrony przed zachorowaniem na 
inwazyjną chorobę meningokokową. 

JUSTYNA HERCZYŃSKA
Pracownik Apteki

Według danych z 2016 roku, 55% osób które zakaziły się 
meningokokami, zachorowało na zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych i sepsę. Z kolei 20% z chorujących odczuwa 
długotrwałe konsekwencje, takie jak: uszkodzenie mózgu, 

choroba nerek, utrata słuchu czy amputacja kończyn.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl
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