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Jak to začalo…?
 Muž 77let

 OA: ICHS chron., hypertenze, HLP, hypertrofie prostaty

 FA: Prestarium, Atoris, Afluzosin

 EA: žije na Slovensku, nyní v Praze u rodiny, dokončené 
očkování proti COVID-19 vakcínou Moderna

 Nynější onemocnění: 

 v sobotu pracoval hodně na zahradě

 v neděli ráno byl v pořádku, okolo 11 hodiny zhoršení 
komunikace

 rodinou přivezen do ÚVN



Emergency



Emergency ÚVN
 nedělní odpoledne

 „hlava“ v péči neurologa

…a infektologa

 Subjektivně: „Ježíš a Marjá“….„Co se děje“

 Objektivně: bez lateralizace, ameningeální, TT 36,6 °C

 kvalitativní porucha vědomí, výzvě nevyhoví, pere se

 TK 175/78 torr, P  88/min, SpO2 ?....%

 fyzikální nález na trupu a končetinách bez patologie

 lab:  Leu 8,8 Neu 4,8     Lym 3       Hb 153     Tro 223    

CRP 0,4      PCT 0,03         

i „zbytek“ biochemie a koagulace v normě
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CT vyšetření



Pracovní diagnóza - Emegency

 Neuroinfekce nepravděpodobná (konzilium 
infektologa – bez teploty, ameningeální)

 Lumbální punkce primárně neprovedena



JIP neurologie

 Kvalitativní porucha vědomí

 V dif. dg. epilepsie a/nebo neuroinfekce

 V dg. plánu lumbální punkce, EEG vyšetření

 Terapie:  Levetiracetam, Rivotril 



Lumbální punkce



JIP neurologie…(24 hodin)
 Lumbální punkce – serózní meningoencefalitida

 Ceftriaxon, Acyclovir

 Neklid, epileptické záchvaty

 Bez validního kontaktu

 Meningeální, šíje vázne na 2 prsty

 GCS 1-1-4

 OTI, překlad na KARIM



Příjem na KARIM
 Serózní meningitida

 Porucha vědomí

 Sekundární epilepsie

 Etiologie stavu ?

 bakterie (borelie, listerie, TBC,…)                                      
→ Ceftriaxon + Ampicilin

 viry (herpetické, enteroviry, klíšťová encefalitida)              
→ Acyclovir

 plísně ? (Cryptococcus, Aspergillus, Candida)

 autoimunita (poinfekční, povakcitační ?)

 jiné (v rámci jiné choroby - sekundární epilepsie, malignita, léky?)







…PCR na Listerie negativní → Ampicilin

…vzhledem k opakovanému nálezu mykotických 
partikulí do terapie přidán Abelcet (Amfotericin B) 
400mg v infúzi na 2 hodiny

… celotělový třes, 39°C, v.s. reakce na podání 
Amfotericinu B, odběr hemokultur

… s odstupem 12 hodin přechodný vzestup zánětlivých 
markerů

Leu 8,8….10,7…7,1 (Neu 4,8….5,1, Lym 3…1,3, Mon 0,9…0,7)

CRP 6,6…185…131                                  PCT 0,03… 4,1 …2,5















21 dnů (čili 3 týdny) na KARIM
2. – 22. den hospitalizace v ÚVN

 8. den hospitalizace

 tonizuje víčka, plazí jazyk a pohne rukama na výzvu

 neklid, kašel

 10. den 

 PDTS

 restituce kvalitního vědomí

 14. – 18. den empirická →
cílená ATB terapie uroinfekce

 19. den 

 dekanylace TS



Antimikrobiální terapie



Další průběh hospitalizace
 22. den přeložen na KIN

 25. den přeložen na ORFM

 45. den dimise (dop. antiepileptika na 3. měsíce)

 1. měsíc po dimisi kontrola na KIN

 „nezvládá větší námahu, dechově v pořádku…“



Závěr
 Původcem infekce byla Malassezia restricta

 toto potvrdilo i opakování sekvenace v „laboratoři č. 1“

 Pithomyces chartarum byla kontaminace

 neroste při 37°C 

 základním faktorem virulence (schopnosti houby vyvolat 

systémovou infekci), je růst při teplotě těla…



Malassezia restricta
 kvasinky, basidiomycety, které kolonizují kůži a 

sliznice lidí a jiných teplokrevných živočichů

 produkce enzymů, odolnost vůči fagocytóze

 kožní projevy (lupy, seboroická dermatitida, pityriasis versicolor) 

iritačně-alergizující reakce organismu na Malassezii….?

 systémové infekce (u imunokopromitovaných)

 raritně infekce CNS

 katétrové infekce (pediatrická populace - PEN bohatá na lipidy, 

peritoneální dialýza)

 orgánová depozita v CNS
 kolonizace vers. infekce…?

 možný spolupodíl na některých onemocněních CNS                      
(M. Parkinson, RS, ALS, schizofrenie)



Diagnostika
 Mikroskopické vyšetření likvoru 

 nález kvasinkovitých buněk

 Obtížná kultivace 

 většina druhů r. Malassezia je lipid-dependentní

 nejsou schopné utilizovat C14 a C16 masné kyseliny, pro svůj 
růst potřebují externí zdroj – nerostou na běžných 
kultivačních mediích (Sabouraud)

 možno přidat olej = přelít medium olivovým olejem

 optimální kultivační teplota je 32°C, doba kultivace 5-14 dní

 PCR diagnostika

 často jediná možnost jak identifikovat agens

 identifikace „kontaminanty“ může svést na zcestí…

 vždy interpretace výsledku v klinickém kontextu



Léčba 
 Amfotericin B 3-5mg/kg/den

 lipidová báze

 Azoly (efektivita prokázána pouze in vitro)

 vorikonazol (průnik do CNS + efektivita in vitro)

 itrakonazol, posakonazol (horší průnik do CNS)

 flukonazol (průnik dobrý, in vitro nižší efektivita než ostatní azoly)

 Echinokandiny 

 nedostatečná  efektivita in vitro (in vivo nejsou data)
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