
NEUROINFEKCIÓK 
GYERMEKKORBAN

LIPTAI ZOLTÁN



AKUT PURULENS MENINGITIS KÓROKOZÓI

ÚJSZÜLÖTTKORBAN: B csop. Streptococcus, 
E.Coli, Klebsiella, Salmonella, Serratia, Listeria
1-3 HÓ: B csop. Streptococcus, S.pn., (H. infl.) 
E.Coli, Klebsiella, Salmonella, Listeria, N.mening.
>3 HÓ: S.pn., N.mening., (H.infl.)
IMMUNSZUPPRIMÁLTAK: +Listeria, G(-) pálcák
FEJSÉRÜLÉS, IDEGSEBÉSZETI 
BEAVATKOZÁS, SHUNTINFEKCIÓ ESETÉN:
Staph., G(-) pálcák, S.pn.

VACCINATIO→ H.infl.����
ß-laktám rezisztens S.pn. ↑



FEJFÁJÁS, LÁZ, HÁNYÁS, ELESETTSÉG
BŐRJELENSÉGEK: papulák, purpurák
PHOTOPHOBIA
TARKÓKÖTÖTTSÉG
TUDATZAVAR
GÖRCSÖK

AKUT PURULENS MENINGITIS 
panaszok



AKUT PURULENS MENINGITIS 
tünetek

MENING. IZGALMI JELEK (Kernig, 
Brudzinski)
CSECSEMŐKNÉL: ELŐDOMBORODÓ 
KUTACS
GÓCTÜNETEK
PANGÁSOS PAPILLA

DE: ÉLETKOR, IMMUNSTATUS, 
MEGELŐZŐ ANTIBIOTIKUM 
KEZELÉS!!! 

SZÖVŐDMÉNY



AKUT PURULENS MENINGITIS 
DIAGNOSZTIKÁJA

1. ANAMNÉZIS: védőoltás, alapbetegség, 
tünetek dinamikája

2. FIZIKAI VIZSGÁLAT (fundus, F-O-G is)

3. VÉR: We, CRP, vérkép, ionok, máj- és  
vesefunkció, se-összfeh., se-osmol., 
vércsoport, Astrup, alvadási paraméterek, 
hemokultúra



AKUT PURULENS MENINGITIS 
DIAGNOSZTIKÁJA

4. LIQUOR: felvételkor, 24 ó, szöv. gyanúja,  
th. befejezése előtt 

LP ellenjav.: ICP↑, instabil vitális funkciók, 
helyi pyogen foly.

feh.↑↑↑↑↑↑↑↑, cukor↓↓↓↓↓↓↓↓, sejtszám↑↑↑↑↑↑↑↑, ül.: gr>ly

Gram festés, Latex agglutináció, PCR, 
tenyésztés/rezisztencia



AKUT PURULENS MENINGITIS 
DIAGNOSZTIKÁJA

5. SPECIÁLIS ESETEKBEN:

góctünetek, súlyos tudatzavar ill. görcsök, 
tályog gyanúja→

neurológus

EEG

képalkotó vizsgálat: csontablakos CT, MRI

infektológus, klinikai mikrobiológus



3 é ♂, S. pn. 
meningoencephalitis



16 é ♀, recidiváló purulens meningitis



KÖRNYEZETI PROFILAXIS 
MENINGOCOCCUS

Egy háztartásban élők,  gyermek-közösségi 
kontaktok veszélyeztetettsége: 0,4-5 %

Minden közös háztartásban élő, bölcsődei, 
óvodai és egyéb közösségi kontaktnak,
kórházi személyzetnek, lehetőleg 24 órán 
belül!!!

ÁNTSZ feladat→�



KÖRNYEZETI PROFILAXIS 
MENINGOCOCCUS

Rifampicin: 2x5   mg/kg/d, 2 napig (<1 hó)
2x10 mg/kg/d, 2 napig (>1 hó)
2x600 mg, 2 napig (felnőtt)

Cefixim: 8 mg/kg, 24 óra különbséggel, 2x 
(csecsemők, kisdedek)

Ceftriaxon: 1x125 mg (<12 é, rossz compliance)
1x250 mg (>12 é, rossz compliance)

Ofloxacin: 1x400 mg (felnőttek)
Ciprofloxacin: 1x500 mg (felnőttek)



SZÖVŐDMÉNYEK
subduralis effusio

cerebralis infarktus

abscessus

sinus thrombosis

hydrocephalus

ventriculitis

szeptikus sokk, DIC

bőrnecrosis



DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKA
Serosus meningitis
Akut kezdetű meningitis basilaris
Guillain-Barré szindróma (tarkókötöttség!, 
csecsemőknél, kisdedeknél: irritabilitás)
Agyi vénás sinus thrombosis
Peritonsillaris, parapharyngealis tályog
(tarkómerevség, láz, kóros akut fázis 
reakciók)
Nyakcsigolyák szubluxációja (fájdalmas 
tarkómerevség, lázas betegség kapcsán)





SEROSUS MENINGITIS - kórokok
vírusok: csaknem minden humán patogén 
vírus, gyakran enterovírusok
baktériumok: M.tbc, Brucella, Borrelia, 
Leptospira, Bartonella henselae, Chlamydia, 
Rickettsia, Mycoplasma pn.
gombák, paraziták
malignitások: leukaemia, KIR daganat
immunbetegségek: SLE, sarcoidosis
paramening. inf.: agytályog, subd. empyema
egyéb: Kawasaki sy., gyógyszerek (pl. 
diclofenac), epidermoid, dermoid cysták



SEROSUS MENINGITIS
Panaszok és tünetek

jellegtelen, lázas prodroma
láz 4-5 napig
fejfájás, fotofóbia, hyperaesthesia
étvágytalanság, hányinger/hányás
levertség, aluszékonyság, DE jó általános állapot
meningealis izgalmi tünetek
néha lázgörcs, izomgyengeség, -fájdalom
csecsemők: láz, irritabilitás, letargia, kutacs-
elődomborodás
vírusfertőzések egyéb tünetei: légutak, 
conjunctivák, bőr, gyomor-bél



SEROSUS MENINGITIS - labor

fvs ↑/↓, ly>gr, We norm./↑, CRP norm. 

liquor: néha fok. ny., mindig víztiszta

sejtszám: néhány 100/µl, ly-túlsúly, korai 
szakban néha neu-túlsúly

cukor: norm., igen ritkán (pl. tbc) ↓

feh.: ↑ (tbc: ↑↑)





ENCEPHALITIS - definíciók

Agyi parenchyma gyulladásos betegsége

± meningitis

± myelitis

Láz, fejfájás, tudatzavar tünetegyüttese, 

± fokális neurológiai deficit 

± újonnan kialakult görcsök

Incidencia: 3-30/100.000



PATOMECHANIZMUS
Direkt neuroinvazív: HSV, enterovírus, VZV 

immunszupprimált betegben, KE, lassú vírus 
fertőzések: AIDS, SSPE, PML (JCV), chr. EV

Poszt-/parainfekciós, ADEM (~10 %): MBP 
elleni T sejtes immunválasz, demyelinisatio 
←banális légúti infekció >> M.pn., VZV

Paraneopláziás: limbicus encephalitis

Egyéb immun



PATOMECHANIZMUS

Direkt neuroinvazív: IE

Poszt-/parainfekciós, immunmediált: ADEM
(~10 %)

Paraneopláziás

Egyéb immun



KÓROKOK
Vírusok: 13 család ~100 speciese

Baktériumok: Bartonella, Mycoplasma, 
Brucella, Listeria

Protozoonok: Toxoplasma, Plasmodium sp.

Helminthek, gombák

Vakcinák

Tumor→ paraneoplázia

Autoantitestek: anti-NMDAR, anti-VGKC



KÓROKI DIAGNÓZISOK
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DG.: döntően klinikai
Az agyi parenchyma diszfunkciója, ≥ 1 tünet:

tudatzavar, 
személyiség- ill. magatartásváltozás
görcs, paresis, ataxia, mozgászavar

PLUSZ ≥ 2 az alábbiakból:
láz
kóros liquor: >5 fvs/µl és/vagy  feh. > 0,4 g/l
víruskimutatás (szerológia, izolálás, PCR)
kóros EEG
kóros neuroimaging: MRI>>CT



KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK
liquor: sejtszám: norm./↑ (ly, mo), 

fehérje: ↑, cukor: n(/↓)

PCR, szerológia, vírusizolálás

EEG: diffúz/fokális meglassulás, kisülések, 
periodikus jelek (HSV!)

MRI: ödéma, necrosis, vérzés ↔
demyelinisatio

TERÁPIA: többnyire tüneti, HSV: acyclovir



14 é ♀ HSE



8 hó ♂

7,5 é ♀

14 é ♀

HSV



14 é ♂, ADEM
(enterovírus)



6 é ♂, ADEM
(adenovírus)



KÓROKOZÓ KIMUTATÁSA

Lehetőleg KIR-i minta (liquor, agyszövet) !

Szerológia (IFT, ELISA): vér, liquor

PCR: liquor>vér

Vírusizolálás: liquor, széklet, torokmosó

IDŐZÍTÉS !




