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M
eнингококова инфекция се 

нарича всяко едно заболява-

не, което се причинява от 

бактерията N. meningitidis, известна 

още като менингокок. Тези инфекции 

понякога са тежи и смъртоносни. 

Когато засегнат главния и гръбнач-

ния мозък, причиняват eпидемичен 

или спорадичен менингит, а когато 

се разпространят в кръвния поток – 

бактериемия или септицемия[1].

През 1877 г. Weichselbaum е първият, 

който идентифицира менингокока 

от цереброспиналната течност на 

пациент с менингит. Епидемии от 

менингококов менингит са описани 

за първи път в началото на XIX век, а 

като нормален обитател на назофа-

ринкса при здрави индивиди менинго-

кокът е бил признат в началото на 

XX век, когато е бил изолиран често 

от военнослужещите в лагерите.

N. meningitidis e G–, протобактерии и 

член на бактериалното семейство 

Neisseriaceae. Представлява дипло-

кок с форма на „бъбрек“ или „кафе на 

зърна“. Расте на различни среди като 

кръвен, соев, шоколадов агар и агар 

на Мюлер Хинтон. Колониите от N. 

meningitidis върху кръвен агар са сив-

кави, нехемолитични, кръгли, изпъкна-

ли, гладки и блестящи, с ясно очертан 

ръб, те са и оксидазоположителни. 

Оптималната температура за раз-

витието на менингокока е 35-37 гра-

дуса, с 5-10% CO
2
. Чувствителен бак-

терий е и умира в рамките на часове 

върху неживи повърхности[2].

Вирулентността на N. meningitidis 

се влияе от множество фактори: 

експресия на капсулен полизахарид, 

експресия на повърхностни адхезив-

ни протеини, протеини на външна-

та мембрана, включително пили, 

адхезионни молекули, механизми за 

секвестрация на желязото, ендо-

токсина и други[3].

Традиционният подход за класифи-

кация на менингококите се базира 

на тяхната имунологична реактив-

ност и структурата на полизахарид-

ната им капсула. Въз основа на него 

са налице най-малко 13 серогрупи – A, 

B, C, E-29, H, I, K, L, W-135, X, Y, Z и Z'. 
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Само шест от серогрупите (A, B, C, 

W-135, X, Y) причиняват живото за -

стра  шаващо заболяване[4]. 

Заболяванията, причинени от менин-

гококи, са разпространени в почти 

цялото земно кълбо. През 1963 г. от 

Lapeyssonnie е въведен терминът 

„менингитен пояс“[5]. Този термин се 

отнася до територии в Африка на 

юг от Сахара до Сенегал, включващи 

18 държави с над 270 млн. души. „Ме-

нингитният пояс” се характеризира 

с периодично големи епидемии, пре-

димно от менингококов менингит. 

Епидемиите се случват на всеки 8-10 

години и започват около 1905 г. При-

чините за развитието и продължа-

ването на тези огнища не са добре 

разбрани, но факторите на околната 

среда като влажност и прах допри-

насят за това[6,7]. Менингококът ос-

тава честа причина за бактериален 

менингит при кърмачета и млади 

възрастни в САЩ. Сега засяга пре-

димно деца на възраст под две го-

дини. В световен мащаб честотата 

на менингококовата болест също 

е най-висока при малки деца поради 

намаляващите защитни майчини ан-

титела, но при епидемични огнища 

по-големите деца и юношите могат 

да имат високи нива на заболяване[8].

Клиничните форми на менингококо-

вите инфекции могат да бъдат кла-

сифицирани по следния начин:

Локализирани форми

 � Менингококово носителство.

 � Менингококов назофарингит.

 � Генерализирани форми

 � Менингококов менингит.

 � Менингококов менингоенцефалит.

 � Менингококцемия.

 � Синдром на Waterhouse-Frideri ch sen.

Редки форми – менингококова пнев-

мония, менингококов ендокардит,                                                                                                                          

менингококов артрит, менингоко-

ков иридоциклит

Менингококовото носителство

Менингококовото носителство про-

тича без клинични изяви.

Менингококов назофарингит

Заболяването има остро начало, с 

повишена температура до 38-39°С, 

болки при гълтане, токсични прояви 

и по-рядко главоболие. От обектив-

ния статус са налице зачервени ли-

гавици, тонзили и фаринкс. След три 

до пет дни температурата се нор-

мализира и настъпва оздравяване.

Менингококов менингит

Среща се предимно в детската, но и 

в по-късната възраст. Заболяването 

започва остро, с бързо повишаване 

на температурата до 39-40°С, гла-

воболие и повръщане. Главоболието 

е много по-често дифузно и обхваща 

цялата глава, като се засилва при 

промяна на положението на тялото. 

Повръщането е внезапно (като на 

фонтан) и не води до облекчаване 

на състоянието на болния. Още от 

самото начало са налице хипересте-

зия, хиперакузис (дразнене от шум), 

фотофобия (дразнене от светлина), 

хипералгезия (болеви усещания). Чес-

то се наблюдава и психомоторна 

възбуда, след което пациентите 

изпадат в безсъзнание от сопор 

до кома. При по-малките деца про-

мените в съзнанието могат да се 

предхождат от клонично-тонични 

гърчове. Водещо място в клинична-

та картина заема МРС-вратна ри-

гидност, горен и долен Бруздински, 

Кернинг, хипер-, хипо- или анизоре-

флексия на сухожилно-надкостните 

рефлекси. Често се наблюдават и 

патологични рефлекси от групата 

на Бабински-Росолимо. Изключител-

но рядко са налице моно- или хеми-

парези. У кърмачетата може да се 

наблюдава бомбирана фонтанела и 

симптом на Лесаж – при повдигане 

на детето в коленните и тазобед-

рените стави, то сгъва краката си, 

докато здравото дете непрекъсна-

то ги свива и разпуска. 

Могат да бъдат засегнати и ЧМН – 

n. oculomotorius, abducens, opticus и 

facialis. При офталмоскопия могат да 

се открият и застойни папили. При 

болните се наблюдава и изразен ток-

сиинфекциозен синдром, анорексия, 

тахикардия, тахипнея, нарушения на 

дишането и на сърдечната дейност. 

Те са прогностично неблагоприят-

ни признаци. Често се наблюдава и 

характерният хеморагично-некро-

тичен обрив. От левкограмата са 

налице левкоцитоза с олевяване, не-

утрофилия, лимфопения, повишена 

СУЕ, фибриноген и CRP. Ликворът 

изтича под повишено налягане. Ус-

тановява се протеинорахия от 1 до 

3 g/l и повече, плеоцитоза с десетки 

хиляди клетки с преобладаване на по-

линуклеарите, ниска ликворна захар, 

която понякога може дори да липсва. 

ф и г у р а  2 : 

Световно 
разпространение 
на серогрупи 
на инвазивна 
менингококова 
болест
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Менингококов менингоенцефалит

Клиничната картина на менингоко-

ковия менингоенцефалит е същата, 

каквато е описана при менингоко-

ковата болест, с тази разлика, че 

тук е налице изразен енцефалитен 

синдром, протичащ с промени в 

съзнанието, коматозно състояние, 

тонично-клонични гърчове, парези, 

парализи и засягане на ЧМН. Менин-

гококовият менингоенцефалит про-

тича тежко и има сериозна прогноза.

Менингококцемия

Менингококцемията е сериозно, 

жи вотозастрашаващо състояние. 

За  почва остро и бурно с повишена 

температура до 39-40°С, изразен 

токсиинфекциозен синдром, хипо-

тония, цианоза, шоково състояние, 

главоболие, безапетитие. В хода на 

заболяването, обикновено на пър-

вия-втория ден, се появява харак-

терният хеморагично-некротичен 

обрив, най-често по долните крайни-

ци и глутеалната област. Обривни-

те единици са различни по големина 

и могат да достигнат 4-5 cm и дори 

повече и да бъдат с многоъгълна, 

звездовидна или триъгълна форма. 

Започват като хеморагични лезии, 

но в центъра им се развива некроза и 

придобиват черен цвят. При обрат-

ното развитие на обрива, могат 

да се развият язви, заздравяващи с 

цикатриси. Болните са в увредено 

общо състояние. Появяват се гаде-

не, повръщане, безапетитие, често 

липсва МРС. Ликворните промени са 

дискретни – налице е нормален или 

леко завишен белтък, умерена плео-

цитоза, високо CRP, ликворната за-

хар е нормална или леко намалена.

Синдром на Waterhouse-Friderichse

Синдромът на Waterhouse-Friderich-

sen (менингококов адренален синд-

ром, менингококов хеморагичен ад -

реналит) е най-тежката форма на 

менингококовата инфекция с лета-

лен изход още в първия ден от на-

чалото на заболяването. Представ-

лява фулминантна свръхостра 

ме ни нгококцемия (мълниеносна ме-

нингококцемия) с токсиинфекциозен 

шок и ДИК-синдром.

Синдромът започва остро, внезап-

но, с бързо повишаване на темпе-

ратурата до 40-41°С, тахикардия, 

хипотония, шоково състояние, бледа 

цианотична кожа, по която след три 

до шест часа се появява характерни-

ят хеморагичен обрив – малки хемо-

рагични петна, които бързо се увели-

чават, като след 15-20 минути вече 

конфлуират, имат окръглена форма 

и са с ливиден цвят – приличат на 

послесмъртни петна. Болният в 

началото е в съзнание, след което 

преминава в сопор и кома. Кожата е 

покрита с лепкава пот, може да има 

епистаксис, хематемеза или мелена. 

При тази клинична форма по-често 

липсва менингеален синдром. В хода 

на шоковото състояние се развива 

ОБН, ОДН, ОСН, РДС, мозъчен оток с 

гърчове. В началото е налице хипер-

коагуалационната фаза, а втората е 

хипокоагуалационната, по време на 

която се появяват хеморагии по ко-

жата и по всички други органи и сис-

теми, включително в надбъбречни-

те жлези. Левкограмата е същата, 

каквато е и при менингококовия ме-

нингит. Ликворът е мътен или явно 

гноен, изтича под налягане, съдържа 

много полинуклеари и често Грам-не-

гативни интра- и екстрацелуларни 

коки, повишени нива на белтъците.

Менингококова пневмония

Менингококовата пневмония се сре-

ща по-често в хода на друга клинич-

на форма и се изявява с белодробна 

находка, каквато е налице и при дру-

гите бактериални пневмонии. Ако 

ПРОБИОТИЦИ  
помагат при гадене по 
време на бременност

В първото по рода си проучване, пуб-
ликувано в сп. Nutrition, екип от учени 

откриват взаимовръзка между приема на 
пробиотици и подобряването на състоя-
ния като гадене, повръщане и обстипация 
у бременни жени. Въпреки че първопри-
чината за тези симптоми, засягащи около 
85% от бременните жени, остава неясна 
до днешна дата, те значително влошават 
качеството на живот на жените, особено 
през първите месеци от бременността. 

Пробиотиците се съдържат в киселото 
мляко, кефира, киселото зеле, но и в хра-
нителни добавки. Те са вторите по търсене 
добавки след витамините на пазара. По 
време на бременност нивата на естроген и 
прогестерон се повишават, с което тялото 
се приспособява към растящия плод и 
се подготвя за кърмене. Тези промени се 
отразяват и на храносмилателната систе-
ма. Това е и една от теориите за появата на 
неприятните симптоми. 

Проучването е продължило 16 дни, в 
което 32 участнички са приемали проби-
отик два пъти на ден, с два дни пауза след 
6-тия ден. Наблюденията на учените са за 
значително редуциране на чувството за 
гадене с цели 6%, подобряване на апетита 
и храносмилането. 

Това е второто проучване на научния екип 
върху пробиотиците. Следващото се очак-
ва да е свързано с онкоболни пациенти и 
ползата от пробиотиците в потискане на 
страничните ефекти от лечението.

НОВИНИ
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менингококовата пневмония е пър-

вична, трудно се открива етиоло-

гичният причинител.

Менингококов артрит

Менингококовият артрит се на-

блюдава у възрастни и клинично се 

характеризира с болка предимно 

в големите стави, гноен ексудат, 

повишена температура. Благопри-

ятно се повлиява от антибактери-

алното лечение.

Менингококовите ендокардити, ми-

окардити, перикардити и иридоци-

клити се срещат в хода на менинго-

коковата бактериемия[9].

Лечение

Лечението на менингококовите ин-

фекции се осъществява в инфекци-

озните клиники и/или отделения, а 

когато е необходимо – и в отделе-

ния/клиники за интензивно лечение 

и реанимация. Основното средство 

за лечение на менингококовите ин-

фекции остават антибиотиците. 

Средство на избор са пеницилини-

те или цефалоспорините от трето 

поколение. Цефтриаксон обикнове-

но се прилага в доза 120-150 mg/kg 

за 24 часа за деца, а при възрастни 

дозата трябва да бъде поне 4 g/24 

часа. При тежки случаи могат да се 

прилагат и карбапенеми. Меронем 

може да се прилага в доза 100-120 

mg/kg за 24 часа при деца или 3 х 1-2 g 

венозно. Прилагат се още средства 

срещу мозъчния оток – венозни ин-

фузии на Манитол. Глюкокортико-

стероидите също имат отчетлив 

ефект заради антиоточното им 

действие. Прилагат се в дози 0.5-1 

mg/kg за Дексаметазон и 2-3 mg/kg 

за Метилпреднизолон. По-ефективно 

андиедемно действие има Дексаме-

тазон При синдрома на Waterhouse-

Friderichsen се прилагат във високи 

дози – до 10-30 mg/kg за Метилпред-

низолона и 1-4 mg/kg за Дексамета-

зон. При синдрома също така е ва-

жно да се отчете настъпването на 

хипер- и хипокоагулационната фаза. 

При хиперкоагулационната фаза се 

включва нискомолекулен хепарин в 

доза 500 UI/kg, би могло да се вклю-

чи фраксипарин. Във фибринолитич-

ната фаза е важно да се въведат 

антифибринолитични медикаменти 

като витамин С, PAMBA и други. Раз-

ликата между двете фази понякога 

трудно се различава от клинициста 

и прилагането на хепарин може да 

бъде рисковано. Прилагат се и гри-

жи за настъпващата мултиорганна 

недостатъчност – сърдечно-съдо-

ва, дихателна, бъбречна и прочие. 

Терапията се провежда в клиники и 

отделения за интензивно лечение и 

реанимация[10]. n
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