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عفـونتهای مننگوكوكی

دکتر حسين حاتمی ،دکتر محمودرضا عباسزاده

مننژيت مننگوکوکی ،نوعی بيماری باکتريايی است که در اثر مننگوکوكها ايجاد میشود .البته طيف بالينی
عفونتهای مننگوکوکی بسيار وسيع است و صرفا به ايجاد مننژيت ،محدود نمیشود .به گونهای که ممکن است به
صورت باکتريمی گذرای بدون عالمت بالينی تا سپتی سمی برقآسا که در عرض چند ساعت کشنده واقع میشود،
باشد .از چهرههای شناخته شده بالينی میتوان به بيماری مهاجم بسيار وخيم ،فارنژيت ،کونژونکتيويت ،پريکارديت،
آدنيت مزانتريك ،عفونت دستگاه ادراری ،مننگوکوکسمی مزمن ،مننژيت و  . . .اشاره نمود .وقوع همهگيریهای
مکرر آن در بعضی از کشورهای آفريقايی و ساير نقاط جهان ،طی سالهای اخير ،حاکی از آن است که اين بيماری،
همچنان در سطح جهان به عنوان يکی از معضالت بهداشتی ،مطرح است و با توجه به قابليت سرايت و ايجاد
همه گيری و نيز ميزان کشندگی باال از يك طرف و قابليت پيشگيری از طرف ديگر ،از اهميت بهداشتی فراوانی،
برخوردار است و بايد به اپيدميولوژی بالينی و کنترل آن بيش از پيش ،توجه شود.
سبب شناسی
عامل بيماری نايسريا مننژيتيديس است .نايسرياها کوکسی گرم منفی هوازی و واجد کپسولی هستند که به خانواده
نايسرياسهها متعلق میباشند .نايسرياسهها شامل ،نايسريا ،کينگال ،ايکنال ،سيمونسيال و آليزيال میباشند و گونههای
جنس نايسريا عبارتند از نايسريا گونورآ ،نايسريا مننژيتيديس ،نايسريا الکتاميکا ،نايسريا سيکا و  . . .که از طريق
آزمونهای بيوشيميايی ،از يکديگر قابل افتراق میباشند .مننگوکوكها را از نظر گروههای سرمی ،سروتايپها ،ساب
تايپها ،ايمونوتايپها و تايپهای الکتروفورز آنزيمی ،طبقهبندی نمودهاند و گروههای سرمی سيزدهگانه ،شامل ، A
 W135 ، Z ، Y ، X ، L ، K ، I ، H ، D ، C ، Bو  E29میباشند که از ميان آنها سروتايپهای C ،B ،A
و  Wشايعترين مننگوکوكهای مهاجم و عوامل اصلی بروز مننژيتهای مننگوکوکی در سطح جهان هستند در
حالی که بيماری آندمی و طغيانهای نادر ،معموال ناشی از گروههای سرمی نظير  Xو  Yمیباشد .در مجموع
سروتايپهايی که قادر به ايجاد همهگيری هستند عبارتند از  .A, B, C, W, X , Yبيماريزايی و قدرت ايجاد
همهگيری در گروههای سرمی مختلف ،متفاوت است .اين ارگانيسمها در مقابل تغييرات دما ،حساسند و در محيط
خارج ،به سرعت ،حيات خود را از دست میدهند.
اپيدميولوژی توصيفی و وقوع بيماری
دوره نهفتگی
دوره کمون بيماری از  1تا  01روز ،متفاوت است ولی به طور متوسط در حدود  3-4روز میباشد.
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سير طبيعی
چهرههای بالينی عفونت های مننگوکوکی ،ممکن است به صورت عفونت دستگاه تنفس فوقانی همراه با باکتريمی يا
بدون باکتريمی ،مننگوکوکسمی حاد ،مننگوکوکسمی همراه با مننژيت ،مننگوکوکسمی مزمن تظاهر نمايند(شکل
 .)0عفونت دستگاه تنفس ،معموالً با حالت سرماخوردگی ،تظاهر نموده در عرض چند روز ،خودبخود بهبود میيابد،
مننگوکوکسمی با چهرههای بالينی مختلف و ازجمله سپسيس ،ظاهر میشود و مننژيت مننگوکوکی نيز معموالً به
صورت زير تظاهر میکند:
 .0شروع آن خيلی سريع است و بدون عالئم مقدماتی ،در عرض کمتر از  14ساعت بروز میکند.
 .1گاهی به دنبال عفونت دستگاه تنفس فوقانی که حدود  0-1هفته ادامه داشته است  ،ايجادمیشود.
در صورتی که مننژيت مننگوکوکی ،به نحو موثری درمان نشود در  55%موارد ،منجر به مرگ میگردد و عوارض
فراوانی به بار میآورد ولی درمان با آمپیسيلين ،پنیسيلين ،يا آنتی بيوتيكهای موثر ديگر ،ميزان مرگ را به -05
 5درصد کاهش میدهد .البته ميزان مرگ ناشی از مننگوکوکسمی بدون وجود مننژيت ،بيشتر از مننگوکوکسمی
همراه با مننژيت است و در حدود  15%میباشد .در شرايط همهگيری در کشورهای در حال پيشرفت ،ميزان مرگ
ناشی از مننژيت را حدود  1-01%و مرگ ناشی از سپتیسمی را تا  51%گزارش نمودهاند .بدون شك ميزان مرگ
ناشی از بيماری ،ارتباط مستقيمی با تشخيص و درمان مناسب و به موقع بيماری دارد به طوری که ميزان مرگ
طی سالهای  0414-30در شرايط فقدان دارو در يکی از کشورهای آفريقايی ،در حدود  51%و حتی در
شيرخواران آن کشور 84% ،بوده است در حاليکه طی همهگيری بيماری در شيلی در سالهای  ، 0441-43با توجه
به اينکه بيماران را تحت پوشش درمانی با سولفاميدها قرار دادند اين ميزان شديداً کاهش يافته و به  05%رسيده
است .بيشترين موارد مرگ ناشی از بيماری ،در کودکان کمتر از دو سال و بزرگساالن بيش از  51ساله رخ میدهد.
به طور کلی ،ميزان مرگ ناشی از بيماری با عواملی نظير شوك ،بثورات پورپوريك يا اکيموز ،کاهش يا طبيعی
بودن تعداد گلبولهای سفيد خون محيطی ،سن حدود  61سال و بيشتر ،کوما ،عدم وجود مننژيت،
ترومبوسيتوپنی ،کاهش آنتی ترومبين سرم ،يا پروتئينهای  Sو  Cو پايين بودن  ESRيا  CRPارتباط دارد .الزم
به تاکيد است که تجويز زودرس آنتیبيوتيك در بسياری از مطالعات ،باعث بهبود پيشآگهی بيماری گرديده است.
انتشار بيماریهای مننگوکوکی ،هيچ گونه محدوديت جغرافيايی ندارد و اينگونه بيماریها در سرتاسر جهان يافت
میشود .گرچه شايعترين عامل مولد مننژيتهای ناشی از باکتریها بدون در نظر گرفتن سن ،شامل هموفيلوس
آنفلوآنزا است ولی مننژيت مننگوکوکی دومين عامل را تشکيل می دهد و تنها مننژيت باکتريايی است که به صورت
همهگير ،ظاهر میشود.
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شکل  1ـ سير طبيعی عفونت و بيماری مننگوکوکی
سير حالت ناقلی و ارتباط آن با عوامل مختلف
عفونت های مننگوکوکی ،در اغلب موارد ،بدون عالمت بوده و باعث ايجاد حالت ناقلی میگردد و طی مطالعات
مختلفی ،نسبت حالت ناقلی به موارد بيماری از  0در  01111در موارد آندمی تا  0در  011در موارد اپيدمی،
متفاوت بوده است .در حال حاضر مشخص شده است که همهگيری بيماری ،ارتباطی با ميزان حالت ناقلی ندارد
ولی طی اپيدمی ها به طور ثانويه ،بر ميزان حالت ناقلی ،افزوده میشود .حالت ناقلی نازوفارنژيال مننگوکوكها در
شيرخواران و کودکان ،نسبت به نوجوانان و جوانان در حد پايينی قرار دارد و طی مطالعهای اين ميزان در
شيرخواران و کودکان کم سن ،در شرايط غيراپيدمی در حدود ، 1/4%در سنين  11-14سالگی در حدود  31/5%و
در سنين باالتر از  15سالگی ،معادل  01%بوده و هرچند در مطالعه ديگری اين ميزان در کودکان برخی از جوامع،
حدود  11%گزارش گرديده ولی اغلب آنها را مننگوکوكهای آتيپيك غيرقابل طبقهبندی ،تشکيل میداده است.
حالت ناقلی ،در تماس يافتگان خانوادگی با افراد مبتال به بيماری تاييد شده مننگوکوکی در حدود  01%و در
صورت وجود شيرخواران و کودکان در بين اعضاء خانواده بر ميزان آن افزوده میشود .به طوری که در يکی از
طغيانهای ناشی از گروه سرمی  Cدر اعضاء خانوادههايی که کودك شيرخواری دچار بيماری بوده است رقم
 ،35/8%در خانوادههايی که يك نفر کودك دچار بيماری بوده است 05/5% ،و باالخره در خانوادههايی که فرد
بزرگسالی مبتال بوده است رقم  6/4%به دست آمده است و بنابراين مالحظه میگردد که ميزان حالت ناقلی در
تماسهای نزديك میتواند ارتباط واضحی با سن مبتاليان نيز داشته باشد.
براساس نتايج برخی از مطالعات ،کلونيزاسيون مننگوکوكها و حالت ناقلی ،در  35%تماس يافتگان خانوادگی به
فاصله  8هفته پس از تماس با مورد اوليه رخ میدهد و به طور متوسط ،در حدود  4ماه و در  41%موارد ،تا  06ماه
ادامه میيابد.
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ارتباط بين استعمال دخانيات و افزايش حالت ناقلی مننگوکوك ،نشان داده شده و حتی مشخص گرديده است که
مصرف غيرمستقيم دخانيات ،حدود  5/5برابر بر ميزان بروز بيماری مننگوکوکی در کودکان کمتر از  5سال
میافزايد.
بعضی از افرادی که دچار بيما ری مهاجمی هستند اندکی قبل از آن دچار کلونيزاسيون بودهاند .ولی عوامل تبديل
کلونيزاسيون به بيماری مهاجم ،به طور کاملی مشخص نشده و تنها به نقش برخی از عوامل ،اشاره گرديده است :
مثالً سن پايين ،ازدحام جمعيت ،پايين بودن سطح اجتماعی ـ اقتصادی ،عفونت اخير دستگاه تنفس فوقانی ،نقايص
اختصاصی دستگاه ايمنی ،فقدان تشريحی طحال يا وجود طحال غيرفعال و استعمال مستقيم يا غيرمستقيم
دخانيات را دخيل دانستهاند.
برخی مطالعهها ،ارتباط بين کلونيزاسيون يا عفونت ناشی از ويروسهای تنفسی يا مايکوپالسمايی و افزايش خطر
بروز بيماری همراه با عفونتهای مننگوکوکی ،را نشان داده اند .يکی از مطالعات ،حاکی از آن است که حدود 5
هفته بعد از سندرومهای شبه آنفلوانزايی ،ميزان بروز بيماری مننگوکوکی و ابتال و مرگ ناشی از آن افزايش میيابد.
در اين رابطه يکی از احتماالت منطقی آن است که عوامل بيماری زای ويروسی ممکن است به طور موقتی ،بر پاسخ
ايمنی تاثير نموده و باعث تسهيل وقوع عفونت مننگوکوکی گردد .احتمال ديگر آن است که عفونتهای ويروسی
باعث درهم شکستن اپیتليوم تنفسی گرديده و زمينه را جهت تهاجم مننگوکوكهای کلونيزه ،مهيا مینمايد.
انتشار جغرافيایی
الف ـ وضعيت جهاني و منطقهاي بيماري
انتشار بيماریهای مننگوکوکی ،محدوديت جغرافيايی ندارد و اينگونه بيماریها در سرتاسر جهان يافت میشود.
طی دهة گذشته ،همهگيری هايی در بعضی از مناطق نظير استراليا ،نروژ ،هلند ،چين ،عربستان سعودی ،کنيا و
شرق کانادا رخ داده است .همهگيریهای مننژيت مننگوکوکی با مقياس وسيع در دورههايی با فواصل نامنظم در
کمربند آفريقايی مننژيت (شکل  )1رخ داده است .طغيانهای منتشری که در سالهای  0444و  0445در نيجر،
اتفاق افتاد ،بيانگر شروع يك دوره همهگيری جديد بود .در سال  ،0446شديدترين همهگيری در نيجريه گزارش و
طغيان های وسيعی نيز در بورکينافاسو ،چاد و مالی روی داد و در نيجر ادامه يافت .طغيانهای سال  ،0446تدارك
جهانی واکسن مننگوکوك را به اتمام رساند و نياز به پاسخ متناسب به همهگيریهای پيشبينی شده برای سال
 0445را اثبات نمود .در سال  0445طغيان های مهمی در بورکينافاسو ،گامبيا ،غنا ،مالی ،نيجر و توگو ديده شد و
طبق شواهد موجود ،مننژيت اپيدميك ،مساله تکراری در کمربند مننژيت آفريقا است که از سِنِگال تا اتيوپی
گسترش يافته و اين منطقه ،که شامل تمام قسمتهای حداقل  05کشور با جمعيتی حدود  411ميليون نفر است
را تهديد نموده در اپيدمیهای بیسابقه سالهای  ،0446-0445بيش از  311111مورد بيماری و  31111مورد
مرگ به بار آورده است .بيماری ،ه مچنان در کشورهای منطقه ،ادامه داشته و طی سالهای  0444-1114حدود
 511111مورد بيماری و  61111مورد مرگ ناشی از آن گزارش شده است .يادآور میشود که تحت تاثير
برنامههای مراقبتی و تدابير بهداشتی ،طی سه سالة  1113-1115به طور چشمگيری از ميزان بروز بيماری در آن
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منطقه کاسته شده ،به نحوی که اين کاهش طی  11سال اخير ،بیسابقه بوده است ولی با اين وجود همهگيریهای
بيماری مننگوکوکی همهساله در اين منطقه ،تکرار گرديده در سال  1104تعداد  00418مورد بيماری با 0046
مورد مرگ ناشی از آن از  04کشور به سازمان جهانی بهداشت ،گزارش شده است .البته تا ماه ژوئن  1105بيش از
 111ميليون دوز واکسن کونژوگه مننگوکوك  Aبه افراد  0-14ساله ساکن  05کشور واقع در منطقه مورد اشاره،
تزريق شده و از ميزان موارد و مرگ ناشی از آن به وضوح ،کاسته شده است.

شکل  2ـ منطقه موسوم به کمربند مننژيت
تا قبل از سال  1101که برنامه گسترده ايمن سازی عليه مننژيت مننگوکوکی شروع نشده بود ،مننگوکوك گروه
عامل سببی برتر را تشکيل میداد و حدود  85%موارد را به خود اختصاص میداد و هر  5-04سال يكبار موجب
بروز همهگيریهايی میشد ولی از آن سال به بعد از نسبت گروه  Aبه شدت کاسته شده است .البته
همهگيریهايی در سالهای  1110 ،1111و  1111در سطح جهان رخ داده است که ناشی از گروه سرمی W135
بوده و بوسيله حجاج ،منتشر شده است.
در مورد شيوع و پراکندگی مننژيت مننگوکوکی ،مطالعه جامعی در سطح کشور ،انجام نشده است و بنابراين  ،به
برخی از مطالعات اخير ،اشاره میشود .طی مطالعهای که در سال  1101در کشورهای منطقه شرق مديترانه و از
جمله ايران و عراق انجام شده است مشخص گرديده که شيوع بيماری مننگوکوکی در اين دو کشور ،به ترتيب
 1/04و  1/08در هر يکصد هزار نفر جمعيت ايران و عراق بوده است .طی مطالعه ديگری که در سال  1104بر روی
A
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مننژيتهای مننگوکوکی کشت مثبت انجام شده است مشخص گرديده که  50%ناشی از تايپ  14% ،Bتايپ ، C
 08%تايپ  1% ،Aتايپ  3% ،Zتايپ  Yو  3%موارد هم نامشخص بوده است .در سال  1105ميالدی در بررسی
گزارشات  13ساله مننژيتها در ايران که بالغ بر  0154مورد بوده است طی يك مرور سيستماتيك ،مشخص شده
است که عوامل اتيولوژيك ،به ترتيب فراوانی ،شامل پنوموکوك ،هموفيلوس آنفلوآنزا ،گونههای آنتروباکتر،
مننگوکوك و استرپتوکوك گروه  Bبوده است.
ب ـ وضعيت بيماري در ايران
در مورد شيوع و پراکندگی مننژيت مننگوکوکی ،مطالعه جامعی در سطح کشور ،انجام نشده است و بنابراين  ،به
برخی از مطالعات اخير ،اشاره میشود .طی مطالعهای که در سال  1101در کشورهای منطقه شرق مديترانه و از
جمله ايران و عراق انجام شده است مشخص گرديده که شيوع بيماری مننگوکوکی در اين دو کشور ،به ترتيب
 1/04و  1/08در هر يکصد هزار نفر جمعيت ايران و عراق بوده است .طی مطالعه ديگری که در سال  1104بر روی
مننژيتهای مننگوکوکی کشت مثبت انجام شده است مشخص گرديده که  50%ناشی از تايپ  14% ،Bتايپ ، C
 08%تايپ  1% ،Aتايپ  3% ،Zتايپ  Yو  3%موارد هم نامشخص بوده است .در سال  1105ميالدی در بررسی
گزارشات  13ساله مننژيتها در ايران که بالغ بر  0154مورد بوده است طی يك مرور سيستماتيك ،مشخص شده
است که عوامل اتيولوژيك ،به ترتيب فراوانی ،شامل پنوموکوك ،هموفيلوس آنفلوآنزا ،گونههای آنتروباکتر،
مننگوکوك و استرپتوکوك گروه  Bبوده است.
روند زمانی
اپيدمیهای وسيع بيماری مننگوکوکی ،ناشی از مننگوکوكهای گروه  Aبوده و در منطقه صحرای جنوبی آفريقا هر
 5-01سال يك بار ،تمايل به تکرار دارد ولی گروههای  Bو  Cنيز مسئول اپيدمیهای محدودتر و موارد تكگير
بيماری ،میباشند .عفونتهای مننگوکوکی ،در اقليمهای معتدل و گرمسيری ،شايعتر است و موارد تكگير آن در
تمام طول سال در شهرها و روستاها گزارش میگردد ولی موجهای همهگيری به فواصل نامنظم ،بروز مینمايد و
بيشتر موارد بيماری در فصل زمستان و اوايل بهار که مننژيتهای ويروسی از شيوع کمتری برخوردارندمشاهده
میگردد و در اواسط فصل تابستان به حداقل میرسد .در منطقه صحرای جنوبی آفريقا همهگيریهای بيماری در
فصول خشك سال که شرايط اقتصادی نامطلوبی بر آن منطقه حاکم میشود روی میدهد ولی در تيرماه 0368
حدود ده روز پس از بازگشت حجاج از عربستان سعودی ،شاهد همهگيری محدودی از مننژيت مننگوکی در
کودکان تماس يافته با آنها در کرمانشاه بوديم .البته در آن زمان اقدامات پيشگيریکننده خاصی از قبيل
واکسيناسيون يا پيشگيری دارويی برای حجاج ،صورت نمیگرفت.
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تاثير سن ،جنس و شغل و موقعيت اجتماعی
اين بيماری اساساً در سنين پايين ،روی می دهد ولی به نحو شايعی در کودکان بزرگتر و جوانان نيز مشاهده می
شود و ضمناً در جنس مذکر ،تا حدودی شايعتر از جنس مونث میباشد ،هرچند بعضی از منابع ،جنس افراد را بی
تاثير دانستهاند.
شيوع سنی بيماریهای مننگوکوکی ،نسبت معکوسی با وفور آنتیبادیهای باکتريسيدال ضد مننگوکوكهای گروه
 Aو  Bو  Cدارد .به طوری که در بدو تولد ،بالغ بر  51%نوزادان دارای آنتیبادیهای مذکور میباشند و در سنين
 6-14ماهگی ،درصد اين افراد به حداقل می رسد و از آن پس تا سنين بلوغ ،بر ميزان آن افزوده میشود و در اوائل
سنين بلوغ ،بيش از  51%افراد ،دارای آنتیبادی های ضد مننگوکوکی هستند .البته مصونيت حاصل از ابتال به
مننژيت مننگوکوکی ،وابسته به گروه سرمی مسئول بيماری ،میباشد و ابتال بالينی مجدد با آن گروه سرمی صورت
نمیگيرد .در مجموع ،احتمال ابتال به بيماریهای مننگوکوکی ،نسبت معکوسی با سن افراد جامعه دارد و بيشترين
موارد بيماری در سنين کمتر از  0سالگی و نزديك به  51%موارد در سنين کمتر از  1سالگی ،روی می دهد .با اين
وجود در شرايط همهگيری ،گروه های سنی کودکان بزرگتر ،جوانان و بزرگساالن جوان ،در اغلب موارد ،مبتال
میشوند.
تاثير عوامل مساعد كننده
الف) عوامل اقتصادی ،اجتماعی (شرايط نامطلوب زندگی ،ازدحام جمعيت ). . .
ب ) تماس خانوادگی
ج ) آسيب مخاط دستگاه تنفس (محيط گرم و خشك ،عفونتهای ويروسی قبلی ،استعمال دخانيات)
د ) زمينههای ايمنی
 0ـ کاهش مقدار  IgGو IgM
 1ـ افزايش مقدار  IgAبلوك کننده
 3ـ نقص ارثی يا اکتسابی کمپلمان
 4ـ نقص پروپردين
 5ـ گلومرولونفريت
 6ـ اسپلنکتومی
 5ـ HIV/AIDS
 8ـ همجنسبازی
گروه  Aبيشتر در جوامع توسعه نيافته ،مشاهده میشود و ميزان حمله آن در حدود  511مورد در هر يکصدهزار
نفر افراد جمعيت میباشد در حالی که همهگيری ناشی از گروه  Bبيشتر در جوامع پيشرفته ،روی داده و ميزان
حمله آن بالغ بر  51-011مورد در هر يك صدهزار نفر افراد جمعيت ،برآورد شده و بيماری ناشی از گروه  Cدر
کشورهای پيشرفته و در حال پيشرفت ديده میشود و ميزان حمله آن حدود  511مورد در صدهزار نفر ،میباشد.
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در تمامی حاالت ،همهگيریهای بيماری معموالً در بين اقشار کم درآمد جامعه که در شرايط ازدحام جمعيت و
بهداشت نامطلوب زندگی میکنند ،رخ میدهد.
حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری
ح ساسيت نسبت به بيماری بالينی ،در حد پايينی قرار دارد و هرچند با پايين آمدن سطح آنتیبادیهای منتقله از
مادر به جنين در سنين کودکی برميزان بروز بيماری ،افزوده میگردد ولی با افزايش سن ،از ميزان آن کاسته
میشود .مهمترين عامل زمينهساز بيماری مننگوکوکی را نقص آنتیبادی يا کمپلمان ،تشکيل میدهد و همواره
ميزان بروز حالت ناقلی ،بيش از موارد با عالمت بالينی است و کمبود برخی از اجزای کمپلمان ) ،(C5-C9باعث
عودهای مکرری میشود و نقص پروپِردين نيز منجر به مننگوکوکسمی برقآسا و سريعا پيشرونده و کشندهای
میگردد .حتی بدنبال عفونتهای بدون عالمت بالينی هم ،ايمنی ويژه گروه حاصل میشود و در خون اکثر افراد
بزرگسال ،آنتیبادیهای ضد سويههای پاتوژن مننگوکوك ،يافت میگردد .نکته ديگری که در اينجا بايد به آن
اشار ه شود اينست که در اثر ابتال به حالت ناقلی مننگوکوکی در حفرات حلق و بينی در عرض  04روز ،ايمنی
موثری در بدن ميزبان حاصل میشود و آنتیبادیهای باکتريسيدال ،افزايش میيابد .به طوری که اينگونه
آنتیبادیها در بدن  41%ناقلين مننگوکوكهای گروه  Aو  Bو  Cظاهر میگردد و سپس بر ضد سويههای
هترولوگ نيز توليد میشود و از طرفی در ناقلين حلق و بينی ،مننگوکوكهای غيرقابل طبقهبندی که ندرتاً باعث
ايجاد عفونتهای انسانی میشوند نيز آنتیبادیهای ضد سويههای بيماریزا توليد میگردد .در کودکان کم سن نيز
کلونيزاسيون نايسريا  ، Lactamicaباعث توليد آنتیبادیهايی میشود که با نايسريا مننژيتيديس ،واکنش متقاطع
داشته و باعث ايجاد ايمنی طبيعی میگردد .شايان ذکر است که بعضی از گونههای باکتريايی ديگر ،نظير اشريشيا
کولی و باسيلوس نيز باعث توليد آنتیبادیهای پلیساکاريدی کپسولی میگردند که از نظر ايمونولوژيك ،شبيه به
آنتیبادیهای ضد مننگوکوكهای  B ،Aو  Cمیباشند و لذا منبع بالقوه ايمنسازی عليه بيماریهای مهاجم
مننگوکوکی در بين افراد جامعه ،به حساب میآيند.
ميزان حمالت ثانویّه
حمله ثانويه عفونت در ساير اعضا خانواده فرد بيمار ،در حدود  3نفر در هر يك هزار نفر ،يعنی يك هزار برابر بيشتر
از ميزان حمله بيماری در بين ساير افراد جامعه است و عواملی نظير ازدحام جمعيت خانواده و کثرت افراد کم سن،
بر ميزان حمله ثانويه میافزايد .موارد ثانويه به مواردی اتالق میشود که طی بيش از  14ساعت و کمتر از  30روز
بعد از شروع بيماری در مورد اوليه ( )Index caseروی میدهد که براساس اين تعريف ،تقريباً  51درصد موارد
ثانويه بيماری ،طی يك هفته اول پس از ظهور بيماری در اولين مورد ،بروز مینمايد.
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منابع و مخازن ،نحوه انتقال و دوره قابليت سرایت
ناحيه حلق انسان ،زيستگاه طبيعی مننگوکوك ها است و مخازن و ناقلين شناخته شده ديگری وجود ندارد .اين
باکتریها در اغلب موارد ،از افراد ناقل که عده آنها به مراتب بيش از بيماران است به افراد سالم ،منتقل میشوند و
ناقلين بدون عالمت ،ممکن است مننگوکوكها را به مدت چندين ماه ،در مخاط بينی و حلق خود حمل نمايند و
آنها را به ديگران منتقل کنند .انتقال باکتری از طريق تماس مستقيم با ترشحات حلق و بينی افراد مبتال به
عفونت مننگوکوکی و در اغلب موارد ،طی تماس بسيار نزديك و طوالنی ،با ناقلين بدون عالمت ،از طريق ذرات
درشت 0صورت میگيرد و معموالً تنها باعث نازوفارنژيت حاد و يا عفونت مخاطی بدون عالمتی میشود و تهاجم
بافتی و ايجاد عالئم عمومی ،پديده نادری است.
اين که آيا عفونت از طريق تماسهای غيرمستقيم نيز منتقل میشود يا نه هنوز مشخص نشده است زيرا
مننگوکوكها در مقابل تغييرات دمای محيط و خشك شدن ،نسبتاً حساس هستند .قابليت سرايت عفونت ،تا زمانی
که مننگوکوكها در دهان و بينی وجود دارند ادامه میيابد .اين مدت در افراد تحت درمان با داروهای مناسب ،در
حدود  14ساعت میباشد.
پيشگيری و كنترل
پيشگيری اوّليه
 .0ارتقاء آگاهیهای بهداشت فردی و کاهش تماسهای مستقيم با بيماران و با ترشحات آلوده آنها.
 .1جلوگيری از تجمع مردم ،در اماکن مختلف ،وسايل حمل و نقل عمومی ،محل کار ،پادگانها ،اردوگاهها،
مدارس و امثال آنها طی همهگيری بيماری.
 .3استفاده از واکسنهای حاوی پلی ساکاريد مننگوکوكهای گروه  Aو  Cو  Yو  W035در موارد الزم.
در حال حاضر در برخی از کشورهای صنعتی دو نوع واکسن کونژوگه چهار ظرفيتی مننگوکوك ،در مواقع الزم
تجويز ميشود 0 .ـ  MCV4sکه  MenACWY-Dنيز ناميده ميشود و عليه مننگوکوكهای گروه A, C,
 W-135, Yموثر واقع ميشود و  1ـ  . MenACWY-Crmاولی را در دو نوبت در سنين  4-13ماهگی و
واکسن دوم را برای گروههای سنی  1-55سال ،مصرف میکنند .الزم به ذکر است که واکسنهای مورد بحث،
باعث جلوگيری از بروز بيماری مننگوکوکی می شوند ولی به احتمال زياد از حالت ناقلی مننگوکوکی و انتقال
آن به ديگران پيشگيری نمیکنند .د ر مجموع ،واکسيناسيون منظم افراد غيرنظامی ،توصيه نمیشود ولی در
مسافرينی که قصد اقامت طوالنی در مناطق همهگيری مننگوکوکی  Aيا  Cرا دارند ،واکسيناسيون باعث
کاهش موارد ابتال میگردد .به طور خالصه اين واکسنها ،طی همهگيریهای عفونتهای مننگوکوکی و نيز در
زمينه نقايص کمپلمان و فقدان طحال يا عدم کارايی آن و امثال اينها تجويز مینمايند.
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 .4محافظت تماس يافتگان يا مراقبت نزديك از آنها به منظور تشخيص و درمان زودرس بيماری ،در تماس
يافتگان خانوادگی و ساير تماسهای نزديك.
پيشگيری دارویی
پيشگيری دارويی با ريفامپيسين به صورت زير انجام می شود:
 در بزرگساالن به مقدار  611ميلیگرم  01 /ساعت  1 /روز
 در کودکان يکماهه و باالتر به مقدار  01ميلی گرم  /کيلوگرم  01 /ساعت (حداکثر  611ميلی گرم) و به
مدت  1روز
 در نوزادان کمتر از يکماهه به مقدار  5ميلی گرم  /کيلوگرم  01 /ساعت.
ساير داروهايی که در سالهای اخير ،به منظور پروفيالکسی عفونتهای مننگوکوکی به کار رفته است :
 سيپروفلوکساسين 511 0ميلی گرم در يك نوبت Ofloxacin ،به مقدار  411ميلی گرم  /دوز واحد و
آزيترومايسين : 1به مقدار  511ميلی گرم  /دوز واحد را کامالً موثر دانسته و اين مقادير را توصيه کردهاند.
 سفترياکسون  151 :ميلی گرم در بزرگساالن و  015ميلی گرم در اطفال کمتر از  05ساله ،در يك نوبت
قادر به ريشه کنی مننگوکوكها از نازوفارنکس میباشد.
كموپروفيالكسی با سولفادیازین
تاثير آن کامال به اثبات رسيده و سالها در شرايط اضطراری و در پادگانها و مراکز نظامی به نحو ذيل ،به مصرف
رسيده است:
 در بزرگساالن به مقدار  0گرم  01 /ساعت و به مدّت  1روز.
 در کودکان و شيرخواران به مقدار  051ميلی گرم  /کيلوگرم  /روز در دوزهای منقسم شش ساعته و به
مدّت  1روز.
بررسی تماس یافتگان
کشت رايج ترشحات حلق و بينی تماس يافتگان ،معموالً غيرعملی است و آنقدر حساس نيست که بتواند تغييری
در روند پيشگيری دارويی ،ايجاد نمايد .البته در صورتی که در کالس درس ،بين مورد اوليه و ساير همکالسیها
تماس نزديکی وجود نداشته باشد نيازی به پروفيالکسی ،نمیباشد ولی بايد توجه داشته باشيم که کودکانی که در
سنين مدرسه هستند در معرض خطر بروز عفونت ثانويه میباشند وبهويژه وقتی جمعيت دانش آموزان کالس ،زياد
باشد بر ميزان اين خطر ،افزوده میگردد.
کارکنان حرفههای پزشکی نيز در صورتی که تماس نزديك و طوالنی نظير تنفس دهان به دهان وجود نداشته باشد
نيازی به پروفيالکسی ندارند ولی از آنجا که خطر بروز بيماری مننگوکوکی در اين افراد ،مختصری افزونتر از ساير
Ciprofloxacin
Azithromycin
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افرا د جامعه است ،واکسيناسيون کليه پرسنل پزشکی که در تماس مستقيم با بيماری قرار میگيرند و نيز
واکسيناسيون افرادی که بر روی مننگوکوكها مطالعه مینمايند ،قابل توصيه است.
تاثير واکسيناسيون در جلوگيری از بروز موارد ثانويه عفونتهای مننگوکوکی در حدود  44%است و حال آنکه تاثير
پروفيالکسی با ريفامپيسين در حدود  84%می باشد .بنابراين ،واکسيناسيون تماس يافتگان خانوادگی و ساير
تماسهای بسيار نزديك قابل توصيه میباشد.
پيشگيری در حجاج
از تمامی حجاج و مسافران ارائه گواهی واکسيناسيون در مقابل مننژيت که بيش از سه سال و کمتر از  01روز قبل
از ورود به عربستان سعودی از صدور آن نگذشته باشد را مطالبه میکنند .مقامات مسئول کشورهای مبدا ،بايستی
مراقب باشند که واکسيناسيون طبق برنامه ذيل ،انجام شده باشد:


بزرگساالن و کودکان بزرگتر از دو سال بايستی يك نوبت واکسن  A/Cدريافت کنند.



کودکان سنين  3ماهگی تا دو سالگی ،بايستی دو نوبت واکسن  Aبا فاصله سه ماه بين دو دوز دريافت
کنند.



ا گر اعتبار گواهی واکسيناسيون ،مبهم به نظر برسد ،واکسيناسيون مجدد انجام میگردد .برای پايينتر
آوردن ميزان حالت ناقلی در ميان آنها ،کموپروفيالکسی برای تمام بازديدکنندگان از اين کشور ،تجويز
خواهد شد.



طبق توصيه سازمان جهانی بهداشت ،افرادی که از کشورهای منطقه کمربند مننژيت جهت انجام مناسك
حج به عربستان مسافرت می کنند در بدو ورود بايد تحت پوشش کموپروفيالکسی نيز قرار گيرند تا از
ميزان حالت ناقلی آنان کاسته شود.



جدا سازی بيماران به مدّت  14ساعت بعد از شروع درمان (ايزوالسيون تنفسی).



ضدعفونی ترشحات حلق و بينی و اشياء.

 ريشه کنی مننگوکوكها از گلوی بيماران.
از آنجا که درمان با پنیسيلين ،يا آمپی سيلين ممکن است به حالت ناقلی نازوفارنژيال ،خاتمه ندهد توصيه شده
است بيمارانی که با اين داروها درمان می شوند قبل از ترك بيمارستان ،تحت پوشش کموپروفيالکسی با
ريفامپيسين نيز قرار گيرند.
پيشگيری ثانویّه
تشخيص و درمان سريع بيماران با آنتیبيوتيكهای مناسب ،از اهميت حياتی برخوردار است .توجه به ويژگیهای
اپيدميولوژی و تظاهرات بالينی ،همراه با رنگ آميزی گِرَم مايع نخاع و استفاده از آزمون آگلوتيناسيونی التکس ،به
تشخيص سريع بيماری کمك مینمايد .استفاده از آزمون  PCRو بررسی  DNAدر  Buffy coatيا نمونههای مايع
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نخاع از حساسيت بسيار بااليی برخوردار است .ولی کشت حلق يا نازوفارنکس ،تنها در مطالعات اپيدميولوژی و
بررسی حالت ناقلی مننگوکوکی ،به کار میرود و ارزش تشخيصی ندارد.
درمان دارویی
 -1سفترياکسون
در کودکان بيشتر از  3ماه  51 ،ميلی گرم به ازای کيلوگرم وريدی هر  01ساعت
در بزرگساالن 0-1 ،گرم وريدی هر  01ساعت
 -2سفوتاکسيم
 51-55ميليگرم به ازای کيلوگرم  ،حداکثر دوز  01گرم در روز
 -3پني سيلين G

 51،111واحد به ازای کيلوگرم وريدی هر  4ساعت  ،حداکثر تا  4ميليون واحد هر  4ساعت
 -4مروپنم
 1گرم وريدی هر  8ساعتريال حداکثر  6گرم در روز
 -5کلرامفنيکل (در صورت وجود حساسيت نسبت به پنی سيلين و سفالوسپورينها)
 15ميلیگرم به ازای کيلوگرم وزن هر  6ساعت ،حداکثر  0گرم هر  6ساعت
در شيرخواران کمتر از سه ماهه تجويز سريع سفوتاکسيم به مقدار  51ميليگرم  /کيلوگرم  8 /ساعت بر
سفترياکسون ،ترجيح دارد و در صورتی که شك به عوامل ديگری نظير پنوموکوك يا هموفيلوس آنفلوانزا وجود
داشته باشد همراه کردن يکی از اين آنتیبيوتيكها با بعضی از آنتی بيوتيكها پاسخگو خواهد بود .در موارد قطعی
بيماری ،تجويز پنیسيلين  Gبه مقدار  08-14ميليون واحد  /روزانه ،داروی انتخابی را در بسياری از کشورها
تشکيل میدهد .هرچند شيوع روزافزون مقاومت مننگوکوكها نسبت به اين دارو در بسياری از نقاط جهان ،توجه
ويژهای را میطلبد.
پيشگيری ثالثيه
در صورتی که عوارض عفونی ،ايمونولوژيك يا نرولوژ يك بيماری نياز به مداخله جراحی داشته باشد بايستی در اين
مورد اقدام گردد.
سایر اقدامات كنترلی
طغيان بيماری مننگوکوکی ،در بين افراد جامعه عبارت است از  0ـ بروز  3مورد يا بيشتر در عرض حدود  3ماه يا
کمتر در بين افرادی که ارتباط نزديکی داشته و يا در يك منطقه مقيم بوده ولی تماس نزديکی با يکديگر
نداشتهاند 1 ،ـ حمله اوليه بيماری به ميزان  01مورد در هر  011111نفر جمعيت و  3ـ سويه مولد بيماری از نظر

 / 0014اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع در ايران
مولکولی ،يکسان باشند .بديهی است که واکسيناسيون همگانی و پيشگيری دستهجمعی دارويی در طغيانهای
بيماری در مدارس و ساير اماکن مشابه ،قابل توصيه است و به اقدامات زير نيز بايستی توجه نمود :
 .0در همه گيری بيماری ،بايستی تاکيد زيادی بر مراقبت دقيق ،تشخيص سريع و درمان فوری موارد
مشکوك ،مبذول و از قائل شدن ضوابط مشکل تشخيصی پرهيز گردد.
 .1جدا سازی بيماران و تهويه محل متراکم خواب و زندگی سربازان ،معدنچيان و زندانيان و ساير اماکن
پرجمعيت ،الزم میباشد.
 .3کنترل همهگيری رعب و وحشت ،با بهرهگيری از رابطين بهداشتی ،شوراهای اسالمی شهر ،وسايل ارتباط
جمعی ،ت ريبون مساجد و روحانيون معظم و ائمه محترم جمعه و جماعات ،معلمين روستا و امثال آنان.
پروفيالكسی تماس یافتگان خانوادگی در خالل اپيدمیها
طی همهگيری بيماری های مننگوکوکی ،اعضا خانواده اين بيماران در معرض خطر بيشتری هستند و احتمال بروز
بيماری در آنها حدود  5%میباشد  .بنابراين ،بايستی اينگونه افراد ،تحت پوشش پروفيالکسی قرار گيرند .در
چنين مواردی در صورتی که ارگانيسم مولد بيماری متعلق به يکی از گروههای  Aيا  Cيا  Yيا  W035باشد بايد
کليه تماس يافتگان واکسينه گردند .ولی از آنجا که دوره کمون بيماری مننگوکوکی ،چندان زياد نمیباشد و ممکن
است موارد ثانويه بيماری ،در بين ساير اعضاء خانواده روی دهد ،الزم است آنان را تحت پوشش کموپروفيالکسی
نيز قرار دهيم.
اقدامات پيشگيریكننده در مدارس شبانه روزی و امثال آن
د ر صورت بروز يك مورد بيماری مننگوکوکی در پادگان ها يا مدارس شبانه روزی ،احتمال بروز موارد ديگر نيز
وجود خواهد داشت و بنابراين ،در چنين مواردی بايد با افرادی که با فرد بيمار دارای خوابگاه مشترکی بوده و در
فضای محدودی زندگی میکنند نظير تماس يافتگان خانوادگی ،برخورد کرد و افرادی که تماس کمتری داشتهاند
را فقط تحت پوشش واکسيناسيون قرار داد .در مو اردی که گروه سرمی مننگوکوك ،مشخص نباشد ،فرض را بر
وجود گروههای  Aيا  Cيا  Yيا  W035بگذاريم.
نكته
عمده ترين بيماریهايی که از طريق هوا يا ذرات قطرهای آلوده ،انتقال میيابند و حداقل چهار ميليون نفر کودك را
همه ساله به هالکت میرسانند عبارتند از عفونتهای حاد دستگاه تنفس و مخصوصاً آنفلوآنزا ،سرخك ،سياه سرفه،
مننژيت مننگوکوکی و ديفتری.
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