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Kiła - wprowadzenie

Kiła rozprzestrzeniła się w Europie w XV wieku. 

Powszechnie przyjmuje się, że została sprowadzona przez marynarzy Krzysztofa 
Kolumba.

Występowała pod wieloma różnymi nazwami. Lokalne nazwy tej przenoszonej drogą 
płciową choroby: choroba francuska, angielska, hiszpańska, polska itd.) wskazują 
na okoliczności rozprzestrzeniania się - związane z wojnami. 

Masowe badania przesiewowe, skuteczne działanie antybiotyków oraz działania 
wielu programów zdrowotnych spowodowały, że kiłę rozpoznaje się obecnie 
sporadycznie, głównie we wczesnych jej fazach i wśród osób z określonych grup 
ryzyka. 



Kiła - definicja

Syphilis, lues - przewlekła wieloukładowa 

choroba zakaźna wywoływaną 

przez krętka bladego Treponema pallidum. 

Cechuje ją bogata symptomatologia

i wielofazowy przebieg, oddzielony okresami bezobjawowego utajenia. 

Określenie neurosyphilis odnosi się do zakażenia układu nerwowego, do którego może 
dojść w każdym momencie po zakażeniu, chociaż dotyczy to przede wszystkim kiły 
drugo- i trzeciorzędowej. 



Kiła - epidemiologia

Kiła układu nerwowego jest rozpoznawana od ponad 100 lat i w czasach przed 

stosowaniem antybiotyków była powszechną chorobą, dotykającą nawet 25-35% chorych 

z kiłą. 

Obecnie występuje bardzo rzadko, częściej jako kiła wczesna ośrodkowego układu 

nerwowego oraz u chorych zakażonych jednocześnie HIV. 

Postacie późne, takie jak wiąd rdzenia czy porażenie postępujące są rzadko spotykane 

ze względu na skuteczne leczenie we wczesnych fazach choroby oraz częste stosowanie 

antybiotyków, również z innych niezwiązanych z kiłą przyczyn.



Kiła - epidemiologia

Szacuje się, że na kiłę zapada rocznie ok. 12 mln ludzi.

Wprowadzenie w 1945 r. penicyliny do leczenia kiły znacznie zmniejszyło liczbę 

zachorowań w krajach o wysokim statusie socjoekonomicznym. 



Kiła - epidemiologia

Obszarami o najwyższej zapadalności są centralna i południowa Afryka oraz 

południowo-wschodnia Azja

oraz biedne dzielnice w wielkich aglomeracjach miejskich.



Źródłem zakażenia jest osoba zakażona, u której występują zmiany chorobowe na skórze lub 

błonach śluzowych.

Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kontaktów płciowych przez drobne uszkodzenia 

błony śluzowej lub naskórka. 

Okres wylęgania wynosi ok. 2-4 tygodnie.

Kiła – drogi przenoszenia



W węzłach chłonnych chorego drobnoustroje pojawiają się już w ciągu pierwszych 24 godzin, 

a w płynie mózgowo-rdzeniowym już w 3 tygodnie od zakażenia. 

Chory jest najbardziej zakaźny w kile wczesnej objawowej, tzn. w pierwszym i drugim okresie 

kiły, w czasie których na skórze i błonach śluzowych znajdują się wykwity obfitujące w krętki 

blade. 

Ryzyko zakażenia podczas jednorazowego stosunku płciowego z chorym na kiłę wczesną 

w okresie objawowym wynosi ok. 30-50%. 

Kiła – drogi przenoszenia



Kiła wczesna (do 2 lat od zakażenia):

- I okres choroby

- II okres choroby

- kiła bezobjawowa

Bezobjawowe zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) 

Objawowe zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

Kiła późna:

- kiła utajona

- objawowa późna (III okres)   - ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, pozostałe narządu 
wewnętrzne, skóra, kości

Zajęcie tkanek w mózgu i rdzeniu kręgowym - porażenie uogólnione lub wiąd rdzenia

Kiła – klasyfikacja



Kiła OUN – postacie kliniczne
Postać BEZ objawów neurologicznych

W okresie kiły I - rzędowej w 30% przypadków można stwierdzić w PMR zmiany zapalne

związane z zakażeniem (bezobjawowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

W większości przypadków zmiany te cofają się samoistnie, u niektórych (ok. 10-15%) 

pozostają w stanie utajenia i są punktem wyjścia późnych zmian w układzie nerwowym.

W II okresie kiły wczesnej (do 2. roku choroby) oraz w kile późnej (powyżej 2. roku) również 

mogą występować zmiany zapalne w PMR bez objawów klinicznych, jako postać 

utajona. 



Kiła OUN – postacie kliniczne

Kiła oponowa

W kile II rzędowej u ok. 30% chorych występuje bezobjawowe zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych, natomiast objawy kliniczne zajęcia opon stwierdzane są w ok. 1-2%. 

Ostre kiłowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to rzadka postać choroby, 

występująca wcześniej (zwykle w ciągu roku od zakażenia) niż inne objawy zajęcia OUN 

- gorączka, bóle głowy, fotofobię, złe samopoczucie i objawy oponowe. 



Kiła OUN – postacie kliniczne

Kiła naczyniowa mózgu i rdzenia kręgowego

Występuje najczęściej po 4-7 latach od zakażenia, jako manifestacja kiły III - rzędowej. 

Objawy prodromalne: bóle i zawroty głowy, zmiany nastroju, bezsenność, drażliwość, 

zaburzenia osobowości występują przez kilka tygodni przed objawami ogniskowego 

(udarowego) uszkodzenia układu nerwowego. 

Zajęcie najczęściej  tętnicy środkowej mózgu i tętnicy podstawnej

Rdzeń kręgowy – tętnic międzyżebrowych oraz tętnicy rdzeniowej przedniej lub tylnej. 

Współistnieć mogą zaburzenia źreniczne (zniekształcenie, asymetria, sztywność, czasami 

objaw Argyll-Robertsona) oraz objawy uszkodzenia innych nerwów czaszkowych.  



Kiła OUN – postacie kliniczne

Kilaki OUN

Mogą lokalizować się w różnych miejscach mózgu lub rdzenia kręgowego i dawać objawy guza -
napady padaczkowe lub ubytkowe. 

Ziarniniaki (kilaki) przylegające do opony 

są uznawane za zlokalizowaną postać kiły oponowej.



Kiła OUN – postacie kliniczne

Porażenie postępujące

występuje po 10-20 lat od zakażenia

następstwo rozsianego uszkodzenia mózgu 

występuje wcześniej niż wiąd rdzenia

Objawy: 

- postępujące otępienie, 

- później:  złudzenia, omamy, urojenia (charakterystyczne są wielkościowe) 

oraz objawy psychotyczne 

- obecność wygórowanych odruchów ścięgnistych, dyzartryczne zaburzenia mowy, mioklonie, 
drżenie zamiarowe lub niekiedy zaburzenia źreniczne z objawem Argyll-Robertsona.



Kiła OUN – postacie kliniczne
Wiąd rdzenia

- występuje po ok. 20 latach od zakażenia 

- obecnie w erze antybiotyków postać ta jest niemal niespotykana  

- dominują objawy rdzeniowe, wynikające z uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia

kręgowego i korzeni tylnych, zwłaszcza lędźwiowo-krzyżowych. 

- zaburzenia równowagi, zborności i chodu 

- zaburzenia czucia powierzchownego, osłabienie odruchów ścięgnistych 

- troficzne zwyrodnienia stawów (stawy Charcota) oraz głębokich owrzodzeń stopy  

- zaburzenia w oddawaniu stolca i moczu (nietrzymanie lub zaleganie), 

- objawy oczne, stwierdzane u ok. 95% źrenice są wąskie (szpilkowate), zniekształcone, 

nierówne (anizokoria) z osłabieniem reakcji na światło.

Badanie VDRL u 25% wynik ujemny

Charakterystyczne: dodatni wynik FTA-ABS oraz TPHA w surowicy. 



Kiła OUN – diagnostyka

Diagnostyka laboratoryjna kiły opiera się na dwóch 

rodzajach odczynów serologicznych:

- klasycznych (nieswoistych), w których głównym antygenem jest fosfolipid kardiolipina

stosowane są jako testy przesiewowe (odczyn Wassermana, VDRL, USR) 

- krętkowych (swoistych), opartych na antygenach krętkowych (odczyn Nelsona-Mayera, 

FTA, FTA-ABS, odczyn hemaglutynacji TPHA

.



Kiła OUN – diagnostyka

Badanie PMR w kierunku zmian zapalnych oraz odczynów kiłowych:

⚫ płyn wodojasny, klarowny 

⚫ ciśnienie PMR jest podwyższone > 20 cm H2O 

⚫ pleocytoza – najczęściej kilkadziesiąt komórek/l w rozmazie dominują komórki 

jednojądrowe (> 80%) 

⚫ stężenie białka jest nieznacznie podwyższone, około 1 g/l 

⚫ stężenie glukozy jest najczęściej obniżone

Badania neuroobrazowe (TK i MR) mają znaczenie uzupełniające, zależne od 

obrazu klinicznego – wzmocnienie opon mózgowych w zapaleniu, 

lokalizacja i wielkość kilaków czy wykazanie ognisk zawałowych w kile 

naczyniowej lub oponowo-naczyniowej.



Kiła OUN – różnicowanie

⚫ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o innej etiologii,

⚫ neuroborelioza, 

⚫ zakażenia wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze OUN

⚫ zapalenia OUN wywołane przez Mycobacterium tuberculosis. 

W diagnozowaniu kiły oponowo-naczyniowej mózgu i rdzenia należy rozważyć wszystkie 

inne sytuacje kliniczne, które mogą prowadzić do udarów niedokrwiennych.



Kiła OUN – leczenie

Penicylina jest lekiem z wyboru we wszystkich postaciach 

i okresach kiły nabytej.

Penicylina krystaliczna stosowana jest w dawce 18-24 mln j./d w 6 dawkach 

podzielonych lub we wlewie ciągłym. 

Alternatywnie  penicylina prokainowa w dawce 2,4 mln j./d + probenecyd w dawce 500 mg 

p.o. 4 razy dziennie. 

Okres antybiotykoterapii w kile wczesnej min. 2 tygodnie 

W kile wtórnej nawrotowej i późnej min. 3-4 tygodnie 

Antybiotykoterapia powinna być prowadzona w warunkach szpitalnych!



Kiła OUN – leczenie

Alternatywa: ceftriakson - brak kontrolowanych badań oceniających skuteczność 

cefalosporyn w leczeniu kiły 

UWAGA: w trakcie leczenia - reakcja Jarischa-Herxheimera, nie trwa zazwyczaj dłużej niż 

24 godziny i jest na ogół niegroźna.

Kilaki - penicylina, ewentualnie + kortykosteroidy, ew chirurgiczne usunięcie zmiany.

Monitorowanie skuteczności leczenia:

Odczyny nieswoiste zanikają po kilku miesiącach, 

Odczyny swoiste – po 2-3 latach od zakończenia leczenia.



Opis przypadku 

Kiła ośrodkowego układu  

nerwowego u 53-letniego  

mężczyzny 



Pacjent 53 – letni kierowca tira , obywatel Ukrainy - został przyjęty 16 lipca 2019r na 

Oddział Neurologii WSS 2 w Jastrzębiu-Zdroju z powodu bólu odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa promieniującego do prawej kończyny dolnej z jej niedowładem. 

Dolegliwościom towarzyszyło nietrzymanie moczu i stolca od 2 tygodni. 

Trzy tygodnie wcześniej konsultowany w  SOR innego szpitala z powodu niedowładu 

prawej kończyny dolnej (bez dolegliwości bólowych). 

Wykonano badanie TK głowy – bez patologii, zalecono diagnostykę ambulatoryjną.

W wywiadzie: kiła pierwszorzędowa (leczona w 1995 r. - Ukraina), stan po 

appendektomii, obecnie nie leczy się przewlekle



W badaniu neurologicznym:

przytomny, w logicznym kontakcie, bez objawów rozciągowych, osłabiony odruch 

kolanowy po stronie prawej, osłabione grzbietowe zgięcie palucha stopy prawej, żywy 

odruch kolanowy po stronie lewej, klonusowe odruchy skokowe, stopotrząs 

niewygasający obustronnie, objaw Babińskiego obustronnie ujemny, niedoczulica całej 

prawej kończyny dolnej, próba Romberga dodatnia w tył



Wykonano badanie MRI odcinka lędźwiowo-krzyżowego:

szerokopodstawne uwypuklenie tarczy międzykręgowej L4-L5 zwężające otwory 

międzykręgowe oraz podwyższony sygnał stożka rdzeniowego



Leczenie:

włączono leczenie przeciwbólowe oraz sterydoterapię: 

Metypred 16mg – 16mg – 0 

Tramal 50mg 3x dziennie



MRI odcinka piersiowego:

stwierdzono zmiany zapalne pod postacią pogrubienia rdzenia kręgowego na poziomie 

Th8-Th12 z pasmowatymi obszarami wzmocnienia sygnału w sekw T2 i po podaniu 

środka kontrastowego

W badaniu uwidoczniono obrzęk rdzenia kręgowego w korelacji 
z obrazem klinicznym zmiany w przebiegu kiły trzeciorzędowej.



Wykonano badania:

HIV Ag/Ab – ujemne

FTA ABS – wynik  wątpliwy  (20.07.2020), powtórzono badanie



Pomimo zastosowanego leczenia u pacjenta nadal utrzymywały się objawy:

osłabiony odruch kolanowy po prawej

osłabione grzbietowe zgięcie palucha stopy prawej 

klonusowe odruchy skokowe

stopotrząs niewygasający obustronnie, 

niedoczulica całej prawej kończyny dolnej

Zgłaszał naglące parcie na mocz i stolec 



Badanie ogólne płynu mózgowo – rdzeniowego:

- wodojasny, przejrzysty

- cytoza 15,10/ul  (N: do 5,00)

- białko 0,32 g/l   (N: do 0,45)

- glukoza 88mg/dl  (N: 40 – 70)

Badanie w kierunku Boreliozy płynu mózgowo – rdzeniowego oraz surowicy:

- IgM (ujemne)

- IgG (ujemne)

Włączono  SoluMedrol 1g i.v przez 5 dni



Wykonano MRI mózgowia:

wykazano rozsiane, niespecyficzne zmiany demielinizacyjne oraz 

naczyniopochodne nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu



Po wlewach Solumedrolu nieznaczne ustąpienie niedowładu prawej kończyny dolnej, 

nietrzymanie moczu i stolca ustąpiło.

Kontrolne badanie:

FTA   ABS – wynik dodatni (+) (odczyn swoisty) 

Wyniki pacjenta konsultowano telefonicznie z Oddziałem Dermatologii w Cieszynie.



Wykonano badania z surowicy:

VDRL – wynik ujemny

TPHA – wynik dodatni 

FTA ABS – wynik dodatni

Wykonano badania z  PMR:

FTA – wynik ujemny



Do leczenia włączono:

Penicillinum Crystallisatum 4mln j.m 6x dziennie co 4 godziny i.v

W 7 dobie antybiotykoterapii niedowład zaczął ustępować, 

w 11 dobie całkowicie ustąpił.



Kontrolne badanie MRI odcinka TH:

Zmiany obrzękowe o mniejszym nasileniu wzmocnienia pokontrastowego. 



Pacjent wypisany z Oddziału 14.08.2020r

- nieznacznie osłabiony prawy odruch kolanowy, niedoczulica prawej kończyny dolnej 

dystalnie od stawu kolanowego, bez objawów piramidowych, chód wydolny na palcach i 

piętach

Zalecenia:

- kontrola w Poradni Neurologicznej

- wykonanie kontrolnego MRI odc. piersiowego kręgosłupa i głowy w okresie 3-6 

miesięcy

Pacjent nie zgłosił się na umówioną wizytę kontrolną...



Kiła OUN

Mimo różnych programów zdrowotnych, masowych 

badań przesiewowych i możliwości skutecznego 

leczenia choroba ta nadal występuje i musi być brana 

pod uwagę w różnicowaniu zaburzeń ze strony różnych 

narządów i układów, w tym ośrodkowego układu 

nerwowego ! 
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Dziękuję za uwagę.


