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Opis przypadku
Case report
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STRESZCZENIE
Cel. Objawy neurologiczne s¹ jednym z najczêstszych powik³añ narz¹dowych infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), a czêsto
jego pierwszym przejawem. Prawid³owe rozpoznanie choroby podstawowej mo¿e byæ trudne.
Przypadek. U 22-letniego pacjenta z masywnymi, trudnymi do precyzyjnego opisu zaburzeniami neuropsychiatrycznymi dopiero
po kilku tygodniach rozpoznano IZW, jako ich przyczynê.
Komentarz. Zwrócono uwagê na trudnoci w diagnostyce ró¿nicowej nasilonych zaburzeñ mylenia i mowy, a tak¿e na podstawowe znaczenie uwa¿nego zbierania wywiadu w procesie diagnostycznym.
SUMMARY
Objective. Neurological symptoms are among the most frequent complications of infectious endocarditis (IE), and quite often are
its first manifestation. The proper diagnosis of the underlying primary disease may be difficult.
Case. In a 22-year-old patient with massive neuropsychiatric disorders difficult to describe precisely IE was recognised as
the primary cause not earlier than after a few weeks.
Commentary. Difficulties in the differential diagnosis of severe thinking and speech disorders were pointed out, and the pivotal
role of careful questioning for obtaining case histories in the diagnostic process was emphasized.
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Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest powa¿n¹,
najczêciej bakteryjn¹ chorob¹, ci¹gle obarczon¹ stosunkowo wysok¹ miertelnoci¹. G³ówne czynniki
zwiêkszaj¹ce ryzyko jej wyst¹pienia, to: wrodzona lub
nabyta wada serca, obecnoæ sztucznych zastawek,
przebyte zabiegi w obrêbie uk³adu naczyniowego, pokarmowego i moczowo-p³ciowego mog¹ce byæ przyczyn¹ bakteriemii, nadu¿ywanie do¿ylnych rodków
odurzaj¹cych. Do najwa¿niejszych objawów klinicznych sugeruj¹cych IZW nale¿¹: gor¹czka, szmer nad
sercem, zmiany skórne, splenomegalia, bia³komocz
i krwiomocz, a podstawowe badania dodatkowe umo¿liwiaj¹ce pewne rozpoznanie  to posiewy z krwi oraz
nowoczesna echokardiografia. Objawy neurologiczne
stosunkowo czêsto, bo w 2040% przypadków, towarzysz¹ IZW, zw³aszcza zlokalizowanemu na zastawkach
lewej czêci serca oraz wywo³anemu przez drobnoustroje o du¿ej wirulencji [1, 2, 3, 4]. Zwykle obserwuje
siê je na samym pocz¹tku choroby, na ogó³ jeszcze przed
rozpoznaniem i rozpoczêciem przyczynowego leczenia,
st¹d mog¹ one zmyliæ klinicystê i w istotny sposób
utrudniæ proces diagnostyczny [1, 5]. Pojawienie siê takich objawów stanowi czynnik pogarszaj¹cy rokowanie

i zwiêkszaj¹cy miertelnoæ u chorych z IZW, zw³aszcza kiedy choroba podstawowa nie zostanie szybko rozpoznana [1, 2, 3, 4, 5]. Tym wa¿niejsza jest dla lekarza
znajomoæ typowego obrazu klinicznego neurologicznego pocz¹tku IZW. Objawy neurologiczne w IZW
mog¹ mieæ patogenezê zatorow¹, infekcyjno-toksyczn¹
lub te¿ mieszan¹, a do najczêciej spotykanych zaburzeñ
nale¿¹: udar niedokrwienny, przejciowy atak niedokrwienny (TIA), zapalenie opon mózgowych, toksyczna
encefalopatia, drgawki, bóle g³owy, krwotok domózgowy i ropieñ mózgu [1, 2, 5].
W literaturze znacznie rzadziej opisywane s¹ takie
zaburzenia psychiczne, jak: zaburzenia wiadomoci,
stupor, psychozy [1, 6, 7]. Opisujemy przypadek IZW,
w którym objawy neuropsychiatryczne przybra³y szczególnie niejednoznaczn¹ postaæ wymagaj¹c rozleg³ej
diagnostyki ró¿nicowej.
OPIS PRZYPADKU
Pacjent, 22-letni student UJ, zg³osi³ siê do Kliniki
Psychiatrycznej w Krakowie skierowany przez neurologa z rozpoznaniem zaburzeñ psychicznych. Przyszed³
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z matk¹, która stwierdza³a, ¿e od 6 dni kontakt z synem
doæ nagle bardzo siê pogorszy³, jego wypowiedzi sta³y
siê ma³o zrozumia³e, jakby zapomina³ s³ów, nie rozumia³ czêci pytañ, zacz¹³ mieæ wyranie k³opoty z wys³owieniem. Sta³ siê senny, przesta³ chodziæ na uczelniê,
wstawa³ praktycznie tylko na posi³ki. Objawy te sta³y
siê powodem wezwania neurologa na prywatn¹, domow¹ wizytê, w czasie której jednak lekarz nie stwierdzi³
ogniskowych objawów neurologicznych i skierowa³ pacjenta do psychiatry.
Wywiad zebrany od matki pacjenta ujawni³, ¿e k³opoty ze zdrowiem zaczê³y siê u syna ju¿ nieco wczeniej, bo przed 6 tygodniami. Wystêpowa³y wtedy objawy banalnego przeziêbienia, g³ównie katar oraz stany
podgor¹czkowe. Pacjent w nietypowy dla siebie sposób
traktowa³ je bardzo powa¿nie nalegaj¹c u lekarza POZ
na w³¹czenie antybiotykoterapii. Leczony by³ dwoma
antybiotykami, drugiej kuracji nie dokoñczy³ z powodu
z³ej tolerancji leku (wymioty). Po ust¹pieniu objawów
przeziêbienia pacjent zacz¹³ narzekaæ na wêdruj¹ce bóle
ró¿nych czêci cia³a: g³owy, klatki piersiowej, brzucha,
nerek, nóg. Wykonywane by³y badania laboratoryjne,
echo serca, USG brzucha, które jednak nie wykazywa³y
¿adnych odchyleñ od normy. W pewnym momencie do
obrazu klinicznego do³¹czy³y siê tak¿e wymioty, niekiedy gwa³towne. Której nocy interweniowa³o nawet
z tego powodu pogotowie  lekarz wykluczy³ wtedy
zapalenie opon mózgowych. W tamtym okresie pacjent
uczestniczy³ normalnie w zajêciach na uczelni, by³ nawet bardziej aktywny, za³atwia³ ró¿ne formalnoci zwi¹zane z planowanym rozpoczêciem studiów na drugim
kierunku. Wed³ug matki nie sprawia³ wra¿enia osoby
odczuwaj¹cej lêk, nie by³o zachowañ ani wypowiedzi
wiadcz¹cych o halucynacjach czy urojeniach. Przypomina³a sobie jednak, ¿e syn twierdzi³, jakoby bóle, których
dowiadcza, by³y skutkiem jakich z³ych sygna³ów
wysy³anych z mózgu, tak¹ wypowied s³ysza³a tylko
raz. W momencie, gdy pojawi³y siê wêdruj¹ce bóle
i wykonywano szereg badañ dodatkowych, pacjent
uwa¿nie studiowa³ encyklopediê zdrowia, w czasie badania USG brzucha mia³ dyskutowaæ z lekarzem dopytuj¹c, czy na pewno nie ma nowotworu nerki.
Sprawia³ wra¿enie osoby zagubionej i nieco niespokojnej. Przyznawa³, ¿e od pewnego czasu dzieje siê
z nim co niedobrego, ale nie umia³ tego doprecyzowaæ.
Mówi³ z wyranym trudem, mia³ k³opoty z formu³owaniem najprostszych nawet zdañ, zapomina³ s³ów, nie
móg³ sobie przypomnieæ, co chcia³ przed chwil¹ powiedzieæ, sprawia³ wra¿enie, jakby nie rozumia³ czêci
pytañ. W takich momentach wtr¹ca³: o Bo¿e, o Jezu,
zaraz, no to poczekajmy. Tok mylenia pacjenta by³
wybitnie niesk³adny, wystêpowa³y liczne agramatyzmy
i paragramatyzmy, werbigeracje i perseweracje, niedokojarzenie a¿ do rozkojarzenia. Zdania koñczone by³y
w niew³aciwym miejscu, zwraca³o uwagê ubóstwo
s³ownictwa. Pacjent by³ wyranie speszony, zniecierpliwiony i jakby zawstydzony niemo¿noci¹ udzielenia
dok³adnych odpowiedzi, chwyta³ siê za g³owê, pociera³

rêk¹ czo³o. By³o mu wyranie ³atwiej odpowiadaæ na
pytania zamkniête, momentami mia³o siê wtedy wra¿enie odzyskiwania logicznego kontaktu. wiadomoæ
by³a przymglona, pacjent by³ zorientowany co do miejsca i w³asnej osoby, wykazywa³ jednak dezorientacjê
w czasie. Napêd psychoruchowy by³ nieco obni¿ony,
nastrój wyrównany, pacjent przeczy³ lêkom, mylom
samobójczym, urojeniom oraz halucynacjom. W czasie
badania pociera³ rêk¹ klatkê piersiow¹ twierdz¹c, ¿e
znowu go tam boli. Nie by³ w stanie prawid³owo wykonaæ prostych operacji arytmetycznych (100 minus 7 to
daje 0, 2 dodaæ 5 to przecie¿ jest 20), mia³ te¿ wyrane
k³opoty z pisaniem. Pamiêæ krótkotrwa³a sprawdzana
prostym testem powtarzania s³ów wydawa³a siê niezaburzona, nie umia³ jednak przypomnieæ sobie wydarzeñ
z ostatnich dni, choæ trudno by³o wykluczyæ mo¿liwoæ,
¿e trudnoæ dotyczy³a raczej ich nazwania i opisu. Sprawia³ przy tym wra¿enie osoby cierpi¹cej, która wie, ¿e
jest chora, ale trudno jej to wyraziæ z powodu zaburzeñ
komunikacji. W badaniu fizykalnym stwierdzano bardzo dyskretnie wyra¿one prawostronne objawy ogniskowe: wygórowanie odruchów, wzmo¿enie napiêcia oraz
obni¿enie si³y miêniowej.
Wynik badania psychiatrycznego, które ujawni³o objawy zaburzeñ wiadomoci, mowy, mylenia i pamiêci, dawa³ podstawy do ró¿nicowania, na poziomie fenomenologiczno-deskryptywnym, pomiêdzy co najmniej
piêcioma ró¿nymi grupami zaburzeñ, a mianowicie:
jakociowymi zaburzeniami wiadomoci, zmianami
otêpiennymi, zespo³ami amnestycznymi, schizofrenicznymi zaburzeniami toku mylenia oraz ogniskowymi
zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych.
Najwiêcej elementów obrazu klinicznego przemawia³o
za rozpoznaniem jakociowych zaburzeñ wiadomoci
(znacz¹ce pogorszenie kontaktu, zaburzenia orientacji,
cechy przymglenia wiadomoci, objawy zagubienia
i niepokoju) oraz zaburzeñ ogniskowych (afazja ruchowa, czuciowa i amnestyczna, akalkulia i dysgrafia,
inne objawy ogniskowe w badaniu neurologicznym).
Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e takie cechy zaburzeñ toku mylenia jak niedokojarzenie a¿ do rozkojarzenia, agramatyzmy i paragramatyzmy, werbigeracje
i perseweracje mog³yby równie¿ nasuwaæ podejrzenie
schizofrenii.
Nazajutrz po przyjêciu, wobec niejasnego obrazu
klinicznego, a w szczególnoci wobec stwierdzanych
w badaniu objawów ogniskowych wykonano CT g³owy, które wykaza³o zmiany w obrêbie p³atów czo³owego i skroniowego lewej pó³kuli mózgu odpowiadaj¹ce
glejakowi (fot. 1), a pacjent zosta³ przeniesiony do Kliniki Neurologicznej celem dalszej diagnostyki i leczenia. Rozpoznanie to zosta³o jednak podwa¿one
przez badanie NMR, poniewa¿ obraz uzyskany technik¹ rezonansu magnetycznego przemawia³ w pierwszej
kolejnoci za zawa³em mózgu w zakresie unaczynienia
lewej têtnicy mózgu rodkowej, czêciowo ukrwotocznionym w obszarze j¹der podkorowych. Lokalizacja
zmian, niezale¿nie od ich niejasnego jeszcze charak-
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Fotografia 1. CT g³owy wykonana nazajutrz po przyjêciu: w obrêbie
p³atów czo³owego i skroniowego lewej pó³kuli mózgu nieostro zarysowane zmiany hipodensyjne odpowiadaj¹ce glejakowi

Fotografia 2. Kontrolne CT g³owy: ognisko wyranie zmniejszy³o
swoje poch³anianie, jest lepiej ograniczone, jednorodnie hipodensyjne  zawa³ w okresie przewlek³ym w zakresie unaczynienia
aa. lenticulostriatae

teru, t³umaczy³a w pe³ni stwierdzane w badaniu objawy ogniskowe (zajête by³y, po stronie lewej: okolica
czo³owo-ciemieniowa i ciemieniowo-potyliczna, okolica szczeliny bocznej, rejon wyspy i podwyspowy, kora
bieguna p³ata skroniowego). W¹tpliwoci diagnostycznych nie wyjani³a protonowa spektroskopia NMR,
w której znaleziono cechy przemawiaj¹ce zarówno za
zawa³em niedokrwiennym, jak i za obecnoci¹ procesu
rozrostowego. Panangiografia mózgu nie wykaza³a
obecnoci malformacji naczyniowej, ani te¿ patologicznego unaczynienia.
Dopiero powtórna tomografia komputerowa, wykonana ponad 3 tygodnie od przyjêcia pacjenta do szpitala, da³a jednoznaczny obraz (fot. 2) zawa³u w okresie
przewlek³ym w zakresie unaczynienia lewej têtnicy mózgu rodkowej, a dok³adnie têtnic soczewkowo-pr¹¿kowiowych (aa. lenticulostriatae).
Wobec takiej diagnozy rozpoczêto poszukiwania
przyczyn udaru mózgu u tak m³odej osoby. Zakoñczy³y
siê one stwierdzeniem w przezprze³ykowym badaniu
echokardiograficznym obecnoci wegetacji endokawitarnej na zastawce aorty pozwalaj¹cej na rozpoznanie
zapalenia wsierdzia i bêd¹cej prawdopodobnym ród³em materia³u zatorowego. Pacjent zosta³ przeniesiony
do Kliniki Kardiologicznej, gdzie prowadzono intensywne leczenie szeregiem antybiotyków (w tym: lekiem

przeciwgrzybiczym) rozpoznaj¹c ostatecznie bakteryjne zapalenie wsierdzia. Antybiotykoterapia, a tak¿e prowadzone ju¿ wczeniej leczenie przeciwudarowe oraz
rehabilitacja mowy pozwoli³y uzyskaæ ust¹pienie objawów ogniskowych oraz wyrane zmniejszenie siê zmian
we wsierdziu. Aktualnie pacjent jest wolny od dolegliwoci. Pozostaje w regularnej kontroli kardiologicznej.
KOMENTARZ
Opisany przypadek dobitnie pokazuje, ¿e nasilone
i niejednoznaczne zaburzenia psychiczne mog¹ byæ
przejawem z³o¿onej i pozornie nie maj¹cej wiêkszego
zwi¹zku z psychiatri¹ patologii somatycznej. Wydaje
siê, ¿e na pewnym poziomie zaawansowania patologicznych zmian w zakresie wiadomoci, pamiêci, mylenia
i mowy odró¿nienie od siebie poszczególnych grup zaburzeñ staje siê niezwykle trudne. Dotyczy to w szczególnoci zaburzeñ mowy i mylenia, które w takich
sytuacjach (jak w przedstawionym przypadku) mog¹
byæ opisywane zarówno w jêzyku psychiatrycznym, jak
i neurologicznym, zale¿nie od tego, czy po³o¿y siê
nacisk na zaburzenia kontaktu i dezorganizacjê wypowiedzi, czy te¿ na trudnoci w ekspresji i rozumieniu komunikatów werbalnych. Z drugiej strony uwa¿ne
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ró¿nicowanie pomiêdzy tymi rodzajami zaburzeñ wydaje siê niezbêdne ze wzglêdu na zupe³nie inn¹ z regu³y
etiologiê oraz wynikaj¹ce z niej dalsze postêpowanie.
Na zakoñczenie, zmieniaj¹c ton na nieco l¿ejszy,
choæ bynajmniej nie do koñca ¿artobliwy, warto przypomnieæ jeszcze dwa szczegó³y z powy¿szego opisu: po
pierwsze, ¿e nasz pacjent ju¿ na pocz¹tku swojej choroby twierdzi³, ¿e jego objawy s¹ skutkiem z³ych sygna³ów wysy³anych z mózgu, a po drugie, ¿e w trakcie badania przy przyjêciu pociera³ rêk¹ klatkê piersiow¹
twierdz¹c, ¿e znów go tam boli. Wygl¹da na to, ¿e podczas gdy wyniki wyrafinowanych, nowoczesnych badañ
dodatkowych mog¹ czasem dawaæ wyniki niejednoznaczne, sprzeczne, niewiele wnosz¹ce do naszego rozumienia pacjenta (co równie¿ mia³o miejsce w opisywanym przypadku), to tradycyjne zalecenie uwa¿nego
s³uchania chorego, który wszystko sam mówi o swojej
chorobie, nieodmiennie pozostaje w mocy.
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