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Kazuistika primární 
kryptokokové 
meningitidy
J. Lukášková, O. Sobek,  
L. Sobotková, L. Šprongl

V průběhu srpna 2019 byl na neurologické oddělení 
Oblastní  nemocnice  Kladno  (ONK)  přijat  59letý 
pacient  k dovyšetření  pro  protrahované  zvracení 
a vertigo. Obtíže trvaly již cca dva týdny, nejdříve 
byl vyšetřen na chirurgii, kde provedena fibrosko-
pie  a CT  břicha,  oboje  bez  vysvětlujícího  nálezu. 
V rámci  neurologického  konsilia  bylo  provedeno 
CT mozku, kde byl popsán hydrocefalus, na očním 
pozadí však bez známek městnání. ORL vyšetření 
neprokázalo  periferní  vestibulární  syndrom.  Při 
příjmu byl pacient schvácený, afebrilní, opakovaně 
zvracel zejm. při změně polohy těla, kdy se akcen-
tovalo vertigo, byl nestabilní při chůzi, dominovala 
celková slabost, bolesti hlavy měl minimální. Objek-
tivní neurologický nález byl bez ložiskové centrální 
symptomatiky, bez známek meningeálního dráždění. 
V anamnéze pacient udával již dlouhodobé bolesti 
páteře a hlavy, v posledním roce s progresí, dále měl 
pocit zhoršování paměti. V roce 2018 byly pro tyto 
obtíže provedeny MR mozku s normálním nálezem, 
MR C + L páteře, kde běžné degenerativní změny,  
psychologické vyšetření bez průkazu kognitivního 
deficitu.  Jinak se pacient s ničím neléčil, nebyl dia-
betik, neužíval imunosupresiva. Za hospitalizace na 
neurologickém oddělení byla doplněna MR mozku 
s kontrastní látkou, kde byl potvrzen hydrocefalus se 
známkami dekompenzace, neprokázána obstrukce 
likvorových cest či patologické sycení mening. 

Laboratorně  u pacienta  biochemické  vyšetření 
z krve  bylo  bez  přesvědčivé  patologie  (normální 
ionty,  renální  funkce,  CRP,  jaterní  enzymy,  AMS, 
proteiny, pouze hraniční elevace celkového biliru-
binu a glykémie). Základní krevní obraz a koagulace 
byly také v normě.
V rámci  dovyšetření  příčiny  hydrocefalu  bylo 
přistoupeno  k vyšetření  likvoru  s následujícími 
výsledky  základního  likvorologického  vyšetření 
(Tabulka 1) .
Z hlediska  likvorologa  je  alarmujícím  nálezem 
výrazně  záporný  KEB  (zpravidla  odrážející  oxi-
dativní  vzplanutí  profesionálních  fagocytů)  při 
poměrně nevýrazné pleocytóze, navíc  s převahou 
lymfocytárních  buněk.  Nález  tedy  nesvědčil  pro 
purulentní zánět, spíše „atypický“ serózně zánětlivý 
obraz. Kvalitativní cytologické vyšetření provedené 
ve smluvní laboratoři Topelex potvrdilo lymfocytár-
ní  pleocytózu  s velmi  ojedinělou  aktivací  ve  zralé 
plazmocyty,  bez  záchytu  atypických  či  suspektně 
nádorových buněk. 
V rámci  širší  diferenciální  diagnostiky  je  v těchto 
případech  vhodné  vyloučit  i nádorovou  infiltraci 
CNS.  Screeningové  automatizované  vyšetření 
analyzátorem Sysmex XN-10 s BodyFluid modem 
vykázalo 2. 10^6/L  nediferencovaných buněk, což je 
jednak poměrně nízký počet, jednak analyzátor není 
schopen spolehlivě rozlišit „normální“ lymfocyty od 
lymfomových elementů a ty přitom mohou vytvořit 
obdobný metabolický nález v likvoru.  Bohužel lec-
kdy ani základní cytomorfologické/mikroskopické 
hodnocení cytologického preparátu pouze v barvení 
MGG nemusí zcela bezpečně diferencovat lymfomo-
vou populaci  a je tudíž často zapotřebí pokročilej-
ších imunocytochemických a imunocytometrických 
vyšetřovacích metod. 
Proto po konzultaci s ošetřujícím neurologem byla 
domluvena  další  lumbální  punkce  (LP)  s tím,  že 
bude zajištěn okamžitý transport vzorku do smluvní 
laboratoře Topelex k vyšetření likvoru průtokovou 
cytometrií (FCM) zaměřené na vyloučení infiltrace 
lymfomem  (CAVE-preanalytické  podmínky  pro 
průtokovou cytometrii s dodáním vzorku ke zpra-
cování je v řádech hodin!). Dodané výsledky FCM 
ze  smluvní  laboratoře  ještě  týž  den  nepotvrdily 
lymfomovou  infiltraci:  „V populaci  lymfocytů  je 
92 %  T-lymfo  a 2 %  B-lymfo.  V likvoru  neproka-
zujeme  přítomnost  ohraničené  klonální  populace 
B-lymfocytů.“ 
V druhé  LP  byla  v likvorovém  biochemickém 
nálezu  v rozmezí  24h  patrna  dokonce  ještě  další 
patologická  progrese  v energetických  poměrech. 
Při počtu 55 buněk/ul a CB 0,95 g/L se energetické 

Tabulka 1: LIKVOR

Laktát v likvoru 4,24 mmol/L
Glukosa 0,3 mmol/L
Celková bílkovina 1,01 g/L
Koeficient energetické bilance -216 

Nativní preparát
Erytrocyty v CSF 2.10^6/L
Leukocyty v CSF 86.10^6/L
Polymorfonukleáry v CSF 2.10^6/L
Mononukleáry v CSF 84.10^6/L
Nediferencovatelné buňky v CSF 2. 10^6/L
Elementy celkem v CSF 88.10^6/L
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poměry  posunuly  ještě  více  směrem  k záporným 
hodnotám,tj. KEB= -258! 
Zároveň bylo diagnostické úsilí  směřováno k PCR 
detekci  neuroinfekčních  intracelulárních  agens 
obvykle vedoucích k obdobnému biochemickému/
energetickému obrazu v likvoru- tj. na prvním mís-
tě   Mycobacterium tuberculosis. Do čtyř hodin od 
odběru byl ze smluvní laboratoře Topelex referován 
negativní nález PCR MTB v likvoru, tj. ve shodě nega-
tivním mikroskopickým nálezem   acidorezistentních 
tyček z mikrobiologické laboratoře ON Kladno. 
V rámci  diagnostického  pátrání  po  etiologickém 
agens byly ve vzorku z druhé lumbální punkce při  
kvalitativním  cytologickém  vyšetření  ve  smluvní 
laboratoři nalezeny atypické buněčné útvary, u kte-
rých  byla  vyjádřena  suspekce  na  mykotické  mik-
roorganismy. Operativní domluvou mezi  smluvní 
laboratoří a klinickým neurologickým pracovištěm 
bylo obratem doplněno PCR vyšetření mykotického 
panelu a zhruba za tři hodiny byl avizován výsledek 
pozitivního  záchytu  DNA Cryptococcus neofor-
mans! Následně bylo mykotické agens verifikováno 
i mikroskopicky za použití speciální barvicí metodi-
ky alciánovou violetí (viz obrazová příloha).
Pacient byl z lůžkového oddělení neurologie ONK 
přeložen  na  infekční    kliniku  ÚVN  Praha,  kde 
podstoupil antimykotickou i.v. terapii. Byla zvažo-
vána i NCH intervence hydrocefalu, ale vzhledem 
k rychlému ústupu obtíží po zahájení antimykotické 
léčby bylo od zákroku upuštěno. Po úpravě klinic-
kého  stavu  byl  pacient  po  dvou  týdnech  na  p.o. 
antimykotické terapii dimitován.
Jiná  lokalizace  kryptokoka  v organismu  pacienta 
(např.  plíce)  nebyla  prokázána,  přičemž  je  nutné 
zároveň podotknout, že pacient byl HIV negativní. 
Diagnostický závěr tedy odpovídá poměrně vzácné 
primární kryptokokové meningitidě.
Úzká spolupráce kliniků a nemocničního i smluv-
ního  laboratorního  komplementu  byla  v tomto 
případě základem úspěšné diagnostiky závažného 
a vzácného  onemocnění,  a to  ve  velmi  krátkém 
časovém  období  (etiologické  agens  bylo  identifi-

kováno PCR metodou v řádu hodin od vyslovení 
mikroskopické suspekce). Tato klinická kazuistika 
tedy dokládá velmi dobrou odbornou i logistickou 
úroveň  stávající  likvorologické  diagnostiky  v ON 
Kladno.

Kryptokokóza (Infekční lékařství, 
Jiří Beneš a spol.):
Původcem je opouzdřený (typický mikroskopický 
znak) kvasinkový mikroorganismus Cryptococcus 
neoformans,  vzácně  jiné  druhy.  Kryptokoky  se 
vyskytují v ptačích exkrementech, člověk se infikuje 
inhalací  kontaminovaného  vzduchu,  prachu.  Asi 
80 %  onemocnění  postihuje  osoby  disponované 
(HIV  pozitivní,  lymfoproliferativní  nemoce,  SLE, 
sarkoidóza,  DM,  jaterní  cirhóza,  na  terapii  imu-
nosupresivy nebo kortikoidy, po transplantaci nebo 
peritoneální dialýze). U imunokompetentních osob 
jsou  kryptokoky  zachyceny  v plicích  alveolárními 
makrofágy, odkud u imunodeficientních pacientů 
dochází k diseminaci do vzdálených orgánů. 
Kryptokokóza nejvíce postihuje plíce a CNS, méně 
prostatu, kůži a oko. Infekce plic může proběhnout 
asymptomaticky,  klinicky  manifestní  pneumonie 
mívá subakutní až chronický průběh. Diseminovaná 
infekce vede nejčastěji k meningitidě, která probíhá 
obvykle chronicky. Projeví se bolestí hlavy, horeč-
kou,  někdy  poruchou  vědomí,  neuropsychickými 
příznaky.  Meningeální  jevy  mohou  být  negativní. 
Výchozím  laboratorním  nálezem  u meningitidy 
je lymfocytární pleocytóza s hyperproteinorhachií 
a snížením glykorhachie, i když normální nález one-
mocnění nevylučuje. Lehčí  formy onemocnění  se 
léčí fuconazalem v dávce 200-400 mg/den. U těžké 
formy včetně kryptokokové meningitidy se v inici-
ální  fázi (po dobu 2-3 týdnů) podává amfotericin 
B v dávce 0,7-1,0 mg/kg/den, event. s flucytosinem 
a v konsolidační  fázi  (po dobu dalších 6-8  týdnů) 
fluconazol 400 mg/den. Prognóza je závažná a závisí 
na základním onemocnění. U přeživších po menin-
gitidě  mohou  zůstat  závažné  následky  (slepota, 
demence).  Hydrocefalus  si  někdy  vyžádá  trvalou 
komorovou drenáž.
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Obr. 1. Kryptokok v mikroskopickém obraze označen šipkou. Buněčné pouzdro není v základním barvení 
prakticky patrné. (Mikrofoto laboratoř Topelex, barvení MGG, zvětšení objektivu 100x)

Obr. 2.  Barvení alciánovou violetí – zachycený kryptokok uprostřed s obarveným okrajem pouzdra- 
označeno šipkou. (Mikrofoto laboratoř Topelex, zvětšení objektivu 100x)


