
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ

Ο N. meningitidis έχει παγκόσμια κατανομή, υπάρχουν
όμως διακριτά τοπικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά
την μικροβιολογία και την επιδημιολογία της νόσου.
Το Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοση-
μάτων (CDC) έχει προσδιορίσει την παγκόσμια επίπτω-
ση της διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου από 0,5
έως 5 ανά 100.000 πληθυσμούς ανά έτος. Στις ΗΠΑ, η
συνολική επίπτωση είναι 0,5 έως 1,5 ανά 100.000 πλη-
θυσμού ανά έτος και προκαλείται κυρίως από τους
ορότυπους Β (23%), C (31%) και Υ (35%). Οι ευρωπαϊ-
κές χώρες εμφανίζουν ποικίλο εύρος επίπτωσης της
νόσου (από 0,2 έως 14 περιπτώσεις ανά 100.000). Η
πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων προκαλείται από
τον ορότυπο Β, γεγονός που έγινε πραγματικότητα με-
τά την εισαγωγή των συζευγμένων εμβολίων έναντι
του μηνιγγιδόκοκκου C (MCC) σε κάποιες χώρες. Μια
επιδημία μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου της ομάδας Β
επέμεινε για σχεδόν μια δεκαετία στη Νέα Ζηλανδία
(17,4 περιπτώσεις ανά 100.000 το 2001), όμως τα πο-

σοστά μειώθηκαν σε 2,6 ανά 10.000 το 2007, εν μέρει
λόγω της χρήση ενός εμβολίου έναντι ενός ειδικού κυ-
στιδίου της εξωτερικής μεμβράνης. 

Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο συνηθέ-
στερα ταυτοποιούμενος ορότυπος στις βιομηχανοποι-
ημένες χώρες ήταν αυτός της ομάδας Α. Πλέον ο ορό-
τυπος αυτός συσχετίζεται κυρίως με την επιδημική μη-
νιγγίτιδα, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, περιοχή
γνωστή ως “η ζώνη της μηνιγγίτιδας”. Οι χώρες στην
περιοχή αυτή εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες επιδη-
μίες κάθε 5 έως 10 χρόνια, με την επίπτωση να φθάνει
τα 1000 ανά 100.000. Ακόμη και στα χρόνια εκτός των
επιδημιών, τα ποσοστά νόσου από μηνιγγιδόκοκκο
ομάδας Α μπορεί να φθάνουν και μέχρι τα 25 ανά
100.000. Επιδημίες της ομάδας Α έχουν επίσης παρα-
τηρηθεί στην Ινδία, την Κίνα και τη Ρωσία. Άλλες περιο-
χές της Αφρικής έχουν ετήσια ποσοστά διηθητικής νό-
σου από μηνιγγιδόκοκκο ομάδας Α υψηλότερα από
ότι οι βιομηχανοποιημένες χώρες. Το ταξίδι για προ-
σκύνημα σε μουσουλμανικούς ιερούς τόπους (Χατζ)
έχει αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας κινδύνου για
την έκθεση σε μηνιγγιδόκοκκους της ομάδας Α. 
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Λοιμώξεις που προκαλούνται
από Neisseria meningitidis
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κεφάλαιο

Ο Neisseria meningitidis είναι ταυτόχρονα και μικροοργανισμός χλωρίδας του ανώτερου αναπνευστικού και ση-
μαντικό παθογόνο για τους ανθρώπους. Προκαλεί σοβαρή νόσο με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα
παγκοσμίως. Ο  Ν. meningitidis μπορεί να έχει ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις που κυμαίνονται από ασυμπτωματι-
κή φορεία ή μία ήπια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού μέχρι την πυώδη μηνιγγίτιδα και/ή την διάσπαρτη
νόσο με κεραυνοβόλο σήψη. Τα στελέχη που φέρουν κάψα και ανήκουν στις ομάδες Α, Β, C, Υ, W-135, και πρό-
σφατα στην ομάδα X, συσχετίζονται με διηθητική νόσο. Η πλειοψηφία των ασθενών με λοίμωξη από μηνιγγι-
δόκοκκο είναι παιδιά, συνήθως ηλικίας κάτω των 5 ετών, έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Αποτελεσματικά πολυ-
σακχαριδικά και συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια διατίθενται για την πρόληψη της νόσου από τις ομάδες
Α, C, Υ και W-135. Η πολυσακχαριδική ομάδα Β είναι ελάχιστα ανοσογονική, και παρότι έχουν αναπτυχθεί εμβό-
λια έναντι πρωτεϊνών της εξωτερικής τους μεμβράνης, κυρίως λειτουργούν προστατευτικά έναντι του συγκε-
κριμένου στελέχους που περιέχεται στο εμβόλιο. Νέα εμβόλια και θεραπείες βρίσκονται υπό ανάπτυξη. n
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Η ασυμπτωματική ρινοφαρυγγική φορεία του N.
meningitidis είναι συχνή και ποικίλλει με την ηλικία.
Τα βρέφη εμφανίζουν ποσοστό φορείας 1% έως 2%,
ενώ οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες εμφανίζουν πο-
σοστά φορείας 15% έως 25%. Η φορεία ιδιαίτερα
λοιμογόνων στελεχών εμφανίζεται σε λιγότερο από
5% του γενικού πληθυσμού, ακόμα και κατά τη διάρ-
κεια επιδημιών. Τα στελέχη που απομονώνονται στις
καταστάσεις φορείας συχνά δεν φέρουν κάψα ή εί-
ναι λιγότερο λοιμογόνα από τα στελέχη που προκα-
λούν διηθητική νόσο. Η μετάδοση του Ν. meningiti-
dis γίνεται κυρίως μέσω των σταγονιδίων της ανα-
πνοής. Η διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος σχετί-
ζεται με πρόσφατο εποικισμό ενός νέου παθογόνου
στελέχους και όχι με τον παρατεταμένο αποικισμό. 

Οι μελέτες επίστρατων της δεκαετίας του '70
βοήθησαν στον προσδιορισμό της μολυσματικότη-
τας και της οδού εξάπλωσης του μικροοργανισμού
και τεκμηρίωσαν ότι η παρουσία αντισωμάτων που
πυροδοτούν την καταστροφή των βακτηριδίων μέ-
σω του συμπληρώματος παρέχει προστασία απέναν-
τι στην διηθητική νόσο. 

Ο επιπολασμός των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων
στον πληθυσμό αυξάνει με την ηλικία και είναι αντι-
στρόφως ανάλογος με το ποσοστό διηθητικής νόσου.
Τα ποσοστά λοίμωξης είναι υψηλότερα στα παιδιά κά-
τω των 5 ετών, ιδίως σε εκείνα ηλικίας 6 μηνών έως 1
έτους. Μια δεύτερη περίοδος αυξημένου κινδύνου πα-
ρατηρείται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και τα πρώ-
τα χρόνια της ενήλικης ζωής. Οι πρωτοετείς στα κολέ-
για που ζουν σε κοιτώνες, και οι επίστρατοι διατρέχουν
μέτριο κίνδυνο, ενώ τα άτομα που έρχονται σε στενή
επαφή με ασθενείς διατρέχουν 500 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο διηθητικής νόσου. Οι ασθενείς με σημαντικές
ανεπάρκειες συστατικών του συμπληρώματος διατρέ-
χουν μεγάλο κίνδυνο επαναλαμβανόμενων διηθητι-
κών μηνιγγιτιδοκοκκικών λοιμώξεων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Ο Ν. meningitidis, ένας gram αρνητικός διπλόκοκκος,
είναι ένα υποχρεωτικά ανθρώπινο παθογόνο. Ενδη-
μική σποραδική νόσος προκαλείται από εξαιρετικά
πολύμορφα στελέχη, όμως στις περισσότερες περι-
πτώσεις τα στελέχη που απομονώνονται μπορούν να
ομαδοποιηθούν με βάση την γενετική ανάλυση των
γονιδίων (multilocus sequence typing MLST) σε μία
από τις πολυάριθμες υπερλοιμογόνες γραμμές. Αντι-
θέτως, οι κατά τόπους ε και οι παρατεταμένες επιδη-
μίες είναι δυνατόν να προκληθούν από έναν τύπο
στελέχους και θεωρούνται κλωνικές. 

Οι επιφανειακές δομές του βακτηριδίου είναι ση-
μαντικές για το χαρακτηρισμό του στελέχους, την πα-
θογένεση της νόσου και την ανοσία. Ο τύπος της πο-
λυσακχαριδικής κάψας προσδιορίζει τον ορότυπο
του στελέχους. Τα στελέχη που εκφράζουν κάψες του
τύπου Α, Β, C, Υ, W-135 και πιο πρόσφατα της ομάδας
Χ, συσχετίζονται με διηθητική νόσο, ενώ τα στελέχη
που δεν φέρουν κάψα και τα στελέχη των υπόλοιπων
οροτύπων συνήθως συσχετίζονται με ασυμπτωματι-
κό ρινοφαρυγγικό αποικισμό. Η πολυσακχαριδική κά-
ψα ενισχύει την αποτελεσματική μετάδοση και ανα-
στέλλει την φαγοκύττωση. Το λιπολιγοσακχαρίδιο
(LOS) είναι μια ενδοτοξίνη που επάγει έναν φλεγμο-
νώδη καταρράκτη ο οποίος με την σειρά του οδηγεί
σε κλινικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην
σηψαιμία, το σηπτικό σοκ και την μηνιγγίτιδα. 

Η N. meningitidis διαθέτει εκτενείς μηχανισμούς
για την πρόσληψη και την ενσωμάτωση δεοξυριβο-
νουκλεϊνικού οξέος (DNA), μια διαδικασία γνωστή
ως οριζόντια ανταλλαγή, η οποία επιτρέπει στον μι-
κροοργανισμό να προσαρμόζεται στον ξενιστή και
να αποφευγει την φυσική ανοσία. Η διαδικασία αυτή
οδηγεί στην αντιγονική ποικιλότητα πολλών επιφα-
νειακών πρωτεϊνών και ενίοτε στην αλλαγή του τύ-
που της κάψας. Επιπλέον, η ποικιλομορφία των φά-
σεων των επιφανειακών δομών όπως η opa και η
LOS συνεισφέρει επίσης στην φαινοτυπική ποικιλο-
μορφία του μικροοργανισμού. Οι γενετικοί πολυμορ-
φισμοί του ανθρώπινου ξενιστή επηρεάζουν την
ευαισθησία στις μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις και
αυτό μπορεί να επηρεάζει και την έκβαση της νόσου. 

Οι γενετικές ανεπάρκειες των παραγόντων του
συμπληρώματος 5 έως 9 (ανεπάρκεια τελικού συστα-
τικού του συμπληρώματος) έχουν τεκμηριωθεί ως
παράγοντες κινδύνου για υποτροπιάζουσα ή οικογε-
νή μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Επιπλέον, κάποιες μελέ-
τες ασθενών -μαρτύρων, έχουν αναδείξει συσχέτιση
ανάμεσα στην μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο και πολυ-
μορφισμούς του αγωνιστή του υποδοχέα της ιντερ-
λευκίνης-1 (IL1RA), των μορίων 3 και 6 πρόσδεσης
του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου, των επιφανειοδρα-
στικών πρωτεϊνών Α και D και του παράγοντα Η.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Το φάσμα των λοιμώξεων από N. meningitidis μπορεί
να ποικίλει από ασυμπτωματικές έως την κεραυνο-
βόλο σηψαιμία και/ή μηνιγγίτιδα. Η πρόοδος της
διηθητικής νόσου μπορεί να είναι ταχεία, με κυκλο-
φορική κατάρριψη και θάνατο, ώρες μετά την εμφά-
νιση των συμπτωμάτων. Αντιθέτως, έχουν τεκμηριω-



θεί περιστατικά σε ενήλικες και βρέφη με πυρετό και
συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και θε-
τικές καλλιέργειες για μηνιγγιδοκοκκαιμία χωρίς να
χορηγηθεί θεραπεία. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μηνιγγιτιδοκοκκι-
κής νόσου είναι ο πυρετός και το εξάνθημα, κλασσικά
ένα μη λευκάζον στην πίεση πετεχειώδες εξάνθημα,
το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε πορφύρα στα πλαίσια
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Το εξάνθημα δεν είναι
διαγνωστικό. Έχει επίσης παρατηρηθεί ένα κηλιδώδες
ή κηλιδωβλατιδώδες εξάνθημα, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι εξάνθημα δεν παρατηρείται σε σχεδόν ένα
τρίτο των παιδιών με νόσο αποδεδειγμένη μέσω αιμο-
καλλιεργειών. Περίπου 11% έως 15% των παιδιών που
προσέρχονται με πετέχειες έχουν μηνιγγοκοκκαιμία.

Η συνηθέστερη εκδήλωση της διηθητικής μηνιγ-
γιτιδοκοκκικής νόσου είναι η μηνιγγίτιδα. Τα τυπικά
κλινικά ευρήματα της μηνιγγίτιδας είναι αποτέλεσμα
φλεγμονής στον υπαραχνοειδή χώρο και περιλαμβά-
νουν πυρετό, κεφαλαλγία μηνιγγισμό, φωτοφοβία
και λήθαργο. Τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μπορεί
επίσης να εμφανίζουν θετικά σημάδια Kernig και
Brudzinki (βλέπε Εικόνα 37-3). Τα βρέφη μπορεί να
μην εμφανίζουν αυτά τα κλασικά συμπτώματα μη-
νιγγίτιδας, συνήθως όμως εκδηλώνουν ευερεθιστό-
τητα, ανεξέλεγκτο κλάμα, κακή θρέψη και λήθαργο.
Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα μπορεί να εμφανι-
στεί με ή χωρίς συνοδό σηψαιμία. 

Η σηψαιμία ευθύνεται για το 15% έως 20% των πε-
ριπτώσεων διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και
είναι αποτέλεσμα σημαντικών επιπέδων βακτηριδίων
και ενδοτοξίνης στην κυκλοφορία. Η έναρξη της νό-
σου είναι ταχεία, και η κλινική κατάρριψη με σημαντι-
κή νοσηρότητα ή θνησιμότητα μπορεί εμφανιστεί μέ-
σα σε 24 έως 48 ώρες. Η βακτηριαιμία και η αυξημένη
παραγωγή ενδοτοξίνης ξεκινούν έναν ενδοαγγειακό
φλεγμονώδη καταρράκτη που προκαλεί βλάβη του
ενδοθηλίου και οδηγεί σε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
και πολυοργανική ανεπάρκεια (Εικόνα 6-1). Η αγγει-
ακή βλάβη αρχικά οδηγεί σε πετέχειες και πορφύρα
και τελικά μπορεί να οδηγήσει σε αυτοακρωτηριασμό
δακτύλων ή και ολόκληρων άκρων. Η μέση διάρκεια
από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την εισαγω-
γή για έναν ασθενή με σήψη είναι 12 ώρες, χρόνος συ-
νήθως μισός εκείνου των ασθενών με μηνιγγίτιδα. 

Άλλες λιγότερο συχνές εκδηλώσεις διηθητικής νό-
σου είναι η πνευμονία, η πυογόνος αρθρίτιδα, η πυώ-
δης περικαρδίτιδα, η οστεομυελίτιδα και η ενδο-
φθφαλμίτιδα. Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις συνήθως
συσχετίζονται με τους οροτύπυος Υ ή W-135 και απαν-
τώνται συνηθέστερα σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. 

Η χρόνια μηνιγγιτιδοκοκκαιμία είναι μια σπάνια
κατάσταση που εκδηλώνεται με υποτροπιάζοντα δια-
λείποντα πυρετό, εξάνθημα και αρθραλγία ή αρθρίτι-
δα και μπορεί να διαρκεί για μήνες. Η εκδήλωση μπο-
ρεί να είναι παρόμοια με εκείνης πολλών άλλων ιογε-
νών, ρευματολογικών ή αγγειϊτιδικών παθήσεων. Η Ν.
meningitidis είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί από τον
ορό στη διάρκεια των οξέων επεισοδίων, ενώ σε
απουσία κατάλληλης θεραπείας, κάποιοι ασθενείς τε-
λικά αναπτύσσουν διάσπαρτη νόσο. Η παθογένεση
της χρόνιας μηνιγγιτιδοκοκκαιμίας δεν είναι γνωστή.
Όμως, συνηθέστερα απαντάται σε ασθενείς με υπο-
κείμενη ανεπάρκεια του τελικού συμπληρώματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η πιθανότητα διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου
θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε ασθενή με πυρετό
και σημεία ή συμπτώματα που συνάδουν με βακτη-
ριακή σήψη ή μηνιγγίτιδα. Η αρχική αξιολόγηση πε-
ριλαμβάνει καλλιέργειες του αίματος και εγκεφαλο-
νωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και σε κάποιες περιπτώσεις
βιοψία δερματικών βλαβών (βλ. Εικόνα 37-4). Ο
αριθμός των κυττάρων, το επίπεδο πρωτεϊνών και η
συγκέντρωση γλυκόζης στο ΕΝΥ συνήθως είναι πα-
θολογικά, αν και έχουν αναφερθεί και φυσιολογικά
προφίλ ΕΝΥ. Το ΕΝΥ θα πρέπει επίσης να εξετάζεται
για gram-αρνητικούς διπλοκόκκους. Τυπικά παρατη-
ρείται περιφερειακή λευκοκυττάρωση με κυριαρχία
των πολυμορφοπύρηνων, όμως μπορεί να υπάρχει
λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία ή αναιμία. Διαταραχή
της πηκτικότητας και μεταβολικές διαταραχές όπως
η υπονατριαιμία, η υπογλυκαιμία και η μεταβολική
οξέωση, μπορεί να επιπλέξουν την κλινική αντιμετώ-
πιση των ασθενών με διηθητική νόσο. 

Η N. meningitidis μπορεί να απομονωθεί στο
40% έως 75% των καλλιεργειών αίματος και στο
90% του ΕΝΥ όταν αυτές λαμβάνονται πριν τη χο-
ρήγηση αντιβιοτικών. Η μικροβιολογική αξιολόγη-
ση δεν θα πρέπει να καθυστερεί την έναρξη της θε-
ραπείας όταν υπάρχει υποψία διηθητικής μηνιγγιτι-
δοκοκκικής νόσου. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις θα
πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά εμπειρικά πριν
ολοκληρωθούν οι καλλιέργειες. Το αίμα και το ΕΝΥ
είναι δυνατόν να αποστειρωθούν ταχύτατα μετά
την χορήγηση των αντιβιοτικών. Όμως, μικροοργα-
νισμοί έχουν αναγνωριστεί σε δερματικές βλάβες
μέχρι και 12 ώρες μετά την χορήγηση των αντιβιο-
τικών. Ο αντιγονικός έλεγχος του ΕΝΥ για Ν. menin-
gitidis μπορεί να είναι χρήσιμος. Όμως, εμφανίζον-
ται διασταυρούμενες αντιδράσεις ανάμεσα σε αντι-
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γόνα της κάψας του οροτύπου Β και της Escherichia
coli Κ1. 

Η διαφορική διάγνωση επηρεάζεται από την ηλι-
κία και την επιδημιολογία, το ιστορικό του ασθενούς
και περιλαμβάνει και άλλα αίτια βακτηριακής σήψης
και μηνιγγίτιδας, όπως ο Streptococcus pneumoniae,
ο Haemophilus influenzae τύπου b, ο Staphylococcus
aureus και gram-αρνητικά εντερικά παθογόνα, κα-
θώς και οι νόσοι από rickettsia, η πορφύρα Henoch-
Schönlein, και άλλα μη λοιμώδη αίτια αγγειίτιδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η έγκαιρη έναρξη παρεντερικών αντιβιοτικών είναι
ο βασικός άξονας της θεραπείας της διηθητικής μη-

νιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Οι κεφαλοσπορίνες τρίτης
γενιάς, όπως η κεφτριαξόνη και η κεφοταξίμη, είναι
βακτηριοκτόνες, έχουν εξαιρετική διείσδυση στο
κεντρικό νευρικό σύστημα και χρησιμοποιούνται
συχνότερα ως αρχική θεραπεία της μηνιγγίτιδας,
μέχρι να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα των
καλλιεργειών και του τεστ ευαισθησίας. Τα περισ-
σότερα στελέχη μηνιγγιτιδόκοκκου που απομονώ-
νονται είναι ευαίσθητα στην πενικιλλίνη G (250.000
μονάδες/kg/ ημέρα, maximum 12 εκατομμύρια μο-
νάδες/ημέρα, σε τέσσερις μοιρασμένες δόσεις εν-
δοφλεβίως). 

Τα ανθεκτικά στην πενικιλλίνη στελέχη Ν. Menin-
gitidis έχουν περιγραφεί παγκοσμίως, όμως, τα ποσο-
στά της αντίστασης στην πενικιλλίνη στις ΗΠΑ έχουν
παραμείνει χαμηλά, σε επίπεδο περίπου 3%. Έχουν
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Εικόνα 6-1 Διάσπαρτη ενδοαγγειακή πήξη.



Κεφάλαιο 6 • Λοιμώξεις που προκαλούνται από Neisseria meningitidis 63

επίσης αναφερθεί στελέχη ανθεκτικά στην σιπρο-
φλοξασίνη καθώς και αποτυχίες της κλινικής θερα-
πείας και της χημειοπροφύλαξης. Ο έλεγχος ευαι-
σθησίας, συνιστάται ως πρακτική ρουτίνας για όλα
τα στελέχη N. meningitidis που απομονώνονται από
στείρα μέρη του σώματος. Η συνιστώμενη διάρκεια
θεραπείας για τη μηνιγγιτιδοκοκκαιμία ή την μηνιγγί-
τιδα είναι 7 έως 10 ημέρες. Όμως, υπάρχουν αναφο-
ρές κλινικής και μικροβιολογικής ίασης με μικρότερα
σχήματα θεραπείας. 

Η επείγουσα αντιμετώπιση των λοιμώξεων του N.
meningitidis περιλαμβάνει την αναπλήρωση υγρών,
την διατήρηση της αρτηριακής πίεσης, και την πρώι-
μη διασωλήνωση εάν αυτό ενδείκνυται για να προ-
ληφθεί η κυκλοφορική καταπληξία ή η αύξηση της
ενδοκρανιακής πίεσης. Επιπλέον, θεραπεία με κορτι-
κοστεροειδή σε ασθενείς με σηπτικό σοκ και μηνιγ-
γίτιδα έχει καταδείξει κάποια οφέλη σε ενήλικες και
παιδιατρικούς ασθενείς με μηνιγγίτιδα από Η. In-
fluenzae. Όμως, δεν υπάρχει αποδεδειγμένο όφελος
στην μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία ή μηνιγγίτιδα. Σε
ενήλικους ασθενείς με διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική
νόσο και σοβαρή σηψαιμία που προσέρχονται νωρίς
στην πορεία της νόσου υπάρχει η πιθανότητα χορή-
γησης ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C (APC), ενός συ-
στατικού της οδού της πήξης. Στους παιδιατρικούς
ασθενείς, ο κίνδυνος και τα οφέλη αυτής της θερα-
πείας θα πρέπει να σταθμίζονται, αν και γενικά δεν
συνιστάται.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας από την μηνιγ-
γιτιδοκοκκαιμία είναι περίπου 10% στις ΗΠΑ, με τις
περισσότερες περιπτώσεις θανάτου να αφορούν σε
μικρά βρέφη και εφήβους. Οι παράγοντες που σχετί-
ζονται με κακή έκβαση και αυξημένα ποσοστά θνη-
σιμότητας είναι η νεαρή ηλικία, η απουσία μηνιγγίτι-
δας, η παρουσία σοκ, τα κλινικά σημεία ισχαιμικής
βλάβης, η λευκοπενία ή η θρομβοκυτοπενία. Στην λι-
γότερο σοβαρή νόσο με έγκαιρη αντιμετώπιση, οι
περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν σημαντική απο-
δρομή των συμπτωμάτων από την δεύτερη μέρα της
νόσου και πλήρη ανάρρωση μέσα σε 1 εβδομάδα.
Μετά την οξεία νόσο, <10% εμφανίζουν μεταλοιμώ-
δεις επιπλοκές ως αποτέλεσμα φλεγμονής που προ-
καλείται από ανοσοσυμπλέγματα όπως αρθρίτιδα,
ιρίτιδα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα και αγγειίτιδα.
Οι καταστάσεις αυτές συνήθως εκδηλώνονται 4 ή πε-
ρισσότερες ημέρες μετά την έναρξη της λοίμωξης
και μπορεί να αντιμετωπιστούν με μη στεροειδή αν-

τιφλεγμονώδη. Επακόλουθα μετά από διηθητική μη-
νιγγιτιδοκοκκική νόσο παρατηρούνται μέχρι και στο
19% των ασθενών και περιλαμβάνουν απώλεια της
ακοής, νευρολογική δυσλειτουργία ή κινητικά ελ-
λείμματα, ακρωτηριασμό δακτύλων ή άκρων και ου-
λές στο δέρμα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η πρόληψη των δευτεροπαθών περιπτώσεων διηθη-
τικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου αφορά στην απο-
μόνωση του ασθενούς, την χημειοπροφύλαξη αυτών
που έχουν έλθει σε επαφή και σε κάποιες περιπτώ-
σεις τον εμβολιασμό. Οι προφυλάξεις που αφορούν
τα σταγονίδια της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται μέχρι ο ασθενής να έχει λάβει κατάλληλη
αντιμικροβιακή θεραπεία για τουλάχιστον 24 ώρες,
έτσι ώστε να εκριζωθεί η φορεία. Οι ασθενείς που
αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά πέραν της κεφτρια-
ξόνης ή της κεφοταξίμης θα πρέπει να λαμβάνουν
χημειοπροφύλαξη για να εκριζωθεί ο αποικισμός
του ρινοφάρυγγά τους. Η χημειοπροφύλαξη είναι
ουσιαστική για όσους έρχονται σε στενή επαφή με
τον ασθενή καθώς το ποσοστό νόσησής τους είναι
500 έως 800 φορές μεγαλύτερο εκείνου του γενικού
πληθυσμού. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όλοι
όσοι έχουν εκτεθεί άμεσα στις στοματικές εκκρίσεις
του ασθενούς, το βρεφονηπιακό προσωπικό και τα
υπόλοιπα παιδιά στον βρεφονηπιακό σταθμό και
όλα τα άτομα που κοιμήθηκαν στην ίδια κατοικία με
τον ασθενή 7 ημέρες πριν την έναρξη της νόσου. Τα
άτομα που κάθονται δίπλα σε ασθενή σε μία μεγάλη
αεροπορική πτήση (διάρκειας >8 ωρών) είναι επίσης
υποψήφια για χημειοπροφύλαξη. Η προφύλαξη δεν
συνιστάται σε επίπεδο ρουτίνας για το ιατρικό προ-
σωπικό, εκτός εάν υφίσταται σημαντική έκθεση σε
αναπνευστικές εκκρίσεις. Ιδανικά. η χημειοπροφύλα-
ξη θα πρέπει να χορηγείται μέσα σε 24 ώρες από την
διάγνωση του κύριου ασθενούς. Αποτελεσματικά χη-
μειοπροφυλακτικά φάρμακα είναι η ριφαμπικίνη, η
κεφτριαξόνη, η σιπροφλοξακίνη και η αζιθρομυκίνη.
Η ριφαμπικίνη ή κεφτριαξόνη μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε μικρότερα παιδιά, όμως η σιπροφλοξα-
σίνη συνιστάται μόνο για ενήλικες άνω των 18. Η σι-
προφλοξασίνη δεν συνιστάται σε περιοχές όπου
έχουν ταυτοποιηθεί ανθεκτικά στελέχη. Επιπλέον, ο
εμβολιασμός των στενών επαφών συνιστάται εάν ο
κύριος ασθενής νόσησε από ορότυπο που περιλαμ-
βάνεται στα τρέχοντα εμβόλια. 

Εμβόλια είναι διαθέσιμα για την πρόληψη της διη-
θητικής νόσου που προκαλείται από N. meningitidis
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της ομάδας Α, C, Υ και W-135. Το πολυσακχαριδικό τε-
τρασθενές μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (MPSV4) χρη-
σιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των επιδημιών και συνι-
στάται για χρήση ρουτίνας σε πληθυσμούς υψηλού
κινδύνου, όπως οι επίστρατοι, οι ασθενείς με ανεπάρ-
κεια τελικού συστατικού του συμπληρώματος ή
ασπληνία, αυτοί που ταξιδεύουν σε γεωγραφικές πε-
ριοχές με υψηλά ποσοστά της νόσου, και πιο πρόσφα-
τα, οι πρωτοετείς των κολεγίων που ζουν σε κοιτώνες.
Μετά την άδεια κυκλοφορίας ενός τετρασθενούς γλυ-
κοσυζευγμένου μηνιγγιδοκοκκικού εμβολίου (MCV4)
στις ΗΠΑ, συνιστάται επίσης ο εμβολιασμός ρουτίνας
όλων των παιδιών ηλικίας 11 ετών και άνω. Το MCV4
προτιμάται και για τον εμβολιασμό ρουτίνας των εφή-
βων, αλλά και για την ανοσοποίηση όλων των ατόμων
ηλικίας άνω των 2 ετών που διατρέχουν αυξημένο κίν-
δυνο διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Πλέον
συνιστάται μία αναμνηστική δόση του MCV4 στις ηλι-
κίες 3 έως 5 ετών μετά την αρχική ανοσοποίηση, για
τα παιδιά που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο και στα
16 χρόνια για όλους τους εφήβους που είχαν αρχικά
ανοσοποιηθεί στην ηλικία των 11 ετών. 

Τα πολυσακχαριδικά εμβόλια γενικά δεν είναι ανο-
σογονικά στα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, με εξαί-
ρεση το πολυσακχαριδικό εμβόλιο του μηνιγγιτιδό-
κοκκου της ομάδας Α, το οποίο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε βρέφη ηλικίας 6 μηνών και άνω, σε δύο δό-
σεις, κατά τη διάρκεια επιδημιών της ομάδας Α. Οι πο-
λυσακχαρίδες δεν επάγουν ανοσολογική μνήμη και η
ανοσία εξαφανίζεται μετά από 3 έως 5 χρόνια. Η χημι-
κή σύζευξη των πολυσακχαριδών με κάποιο πρωτεϊνι-
κό φορέα δημιουργεί αντιγόνα εξαρτώμενα από τα Τ-
κύτταρα και τα οποία είναι συνήθως εξαιρετικά ανο-
σογόνα στους βρεφικούς πληθυσμούς. Μονοσθενή
συζευγμένα εμβόλια της ομάδας C έχουν ενσωματω-
θεί στον εμβολιασμό ρουτίνας σε κάποιες χώρες όπου
η νόσος από μηνιγγιτιδόκοκκο ομάδας C ήταν συχνή.
Τα εμβόλια αυτά έχουν αποδειχθεί πως μειώνουν τον
αποικισμό και παρέχουν ανοσία στην κοινότητα. 

Επί του παρόντος η αντιμετώπιση της επιδημικής
νόσου της ομάδας Α στην Αφρική χρησιμοποιεί μια
στρατηγική εμβολιασμού όταν τα ποσοστά της νόσου
υπερβούν κάποιον ουδό. Η προσέγγιση αυτή έχει
υπάρξει επιτυχής στην αντιμετώπιση των επιδημιών,
όμως όχι στην πρόληψή τους. Γίνονται προσπάθειες
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης σε ευρεία χρήση ενός
συζευγμένου εμβολίου της ομάδας Α, με στόχο την
εξουδετέρωση της επιδημικής νόσου στην Αφρική. 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν εμβόλια που να κυ-
κλοφορούν στις ΗΠΑ για την πρόληψη της μηνιγγιτι-
δοκοκκικής νόσου από μηνιγγιτιδόκοκκο της ομά-

δας Β. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούν κυστίδια της
εξωτερικής μεμβράνης χωρίς LOS έχουν μελετηθεί
στην Ολλανδία, την Κούβα, τη Βραζιλία και τη Χιλή,
και ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη
Νέα Ζηλανδία για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας
που προκάλεσε στέλεχος της ομάδας Β. Νέα εμβόλια
που είναι σχεδιασμένα να είναι ευρέως προστατευτι-
κά απέναντι σε διάφορα στελέχη που σχετίζονται με
ενδημική νόσο βρίσκονται υπό εξέλιξη.
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