
 

 

 

 

Inwazyjna choroba meningokokowa 

Posocznica (sepsa) meningokokowa 

 

Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. 
Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły i dziecko powinien znać kilka 
podstawowych informacji, by mógł szybko ZAREAGOWA Ć W SYTUACJI, W KTÓREJ 
LICZ Ą SIĘ MINUTY…  

Co to jest? 
W jakich sytuacjach dochodzi do zakażenia? 
Na jakie objawy należy zwrócić uwagę? 
Co zrobić, gdy podejrzewamy zakażenie? 
Jak się leczy takie zakażenie?  
Czy istnieje profilaktyka? 

Co to jest inwazyjna choroba meningokokowa i posocznica meningokokowa? 

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) to zakażenie wywołane przez gram - ujemne 
bakterie Neisseria meningitidis połączone w  pary (dwoinki). Swoim wyglądem 
przypominające ziarenka kawy. Bakterie Neisseria meningitidis posiadają zróżnicowane 
otoczki i na tej podstawie wyodrębnia się 13 grup serologicznych tego mikroorganizmu. 

W Polsce zakażenia najczęściej wywołuje Neisseria meningitidis serogrupy B i C. Na terenie 
województwa śląskiego w okresie ostatnich 5 lat najwięcej zachorowań wywołanych było 
serotypem B (47%), nieco mniej serotypem C (34%). Odnotowywano również pojedyncze 
zachorowania wywołane przez serotyp A, W-135 i Y. 

IChM przebiega pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub posocznicy. 
Zachorowanie może wystąpić w każdym wieku.  

Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych (ZOMR) to stan zapalny tkanek otaczających 
mózg, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. 

Posocznica (sepsa) to uogólniona reakcja zapalna organizmu na zakażenie, z towarzyszącymi 
objawami ogólno-ustrojowymi. Najczęstszą przyczyną posocznicy są zakażenia bakteryjne 
 (w tym Neisseria meningitidis), jednakże mogą ją również wywoływać grzyby, riketsje, 
pasożyty i wirusy. 



Zarówno ZOMR jak i posocznica wymagają natychmiastowego podjęcia leczenia 
w warunkach szpitalnych Brak leczenia lub zbyt późne wdrożenie leczenia może doprowadzić 
do zgonu lub groźnych powikłań. 

W jakich sytuacjach dochodzi do zakażenia? 

Bakterie  Neisseria meningitidis przenoszone są drogą kropelkową lub przez kontakt 
bezpośredni z wydzieliną górnych dróg oddechowych osoby chorej lub osoby, która jest 
nosicielem tej bakterii. 

Nosicielstwo w obrębie jamy nosowo-gardłowej dotyczy od 2- 25% populacji, jednakże  
w środowiskach zamkniętych stan nosicielstwa może dotyczyć nawet 40 – 80%. 

Do zakażenia może dojść:  

� podczas kaszlu lub kichania, 
� podczas pocałunku, 
� picia z jednej butelki,  
� używania tych samych sztućców,  
� jedzenia tej samej kanapki,  
� palenia tego samego papierosa, 
� podczas przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, zwłaszcza o dużym natężeniu 

hałasu np.: dyskoteki, hale koncertowe, 
� podczas przebywania dłuższy czas w grupie w obrębie zamkniętych pomieszczeń  

np.: koszary, internaty, akademiki. 

Na jakie objawy należy zwrócić uwagę? 

Objawy są mało charakterystyczne, może wystąpić kilka z poniższych objawów: 

� wysoka gorączka lub spadek temperatury poniżej 36,6°C (dłonie i stopy mogą 
pozostać zimne), 

� drgawki, 
� ból głowy, bóle mięśni i stawów, 
� sztywność karku, 
� brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, 
� rozdrażnienie (a w przypadku niemowląt rozpaczliwy płacz) lub nadmierna senność, 
� osłabienie, 
� przyspieszony oddech, 
� wysypka krwotoczna (wybroczyny) nieblednąca pod wpływem ucisku (można 

wykonać tzw. „test szklanki”- do zmian skórnych przyciskamy bok szkla 
i obserwujemy czy bledną. W przypadku braku zmiany zabarwienia wysypki należy 
podejrzewać, że może to być właśnie wysypka krwotoczna, podkreślenia wymaga 
fakt, iż jest to stosunkowo późny objaw, nie należy więc czekać do momentu 
pojawienia się wysypki, 

� ból w okolicy lędźwiowo - krzyżowej (wylewy do nadnerczy). 



Co zrobić, gdy podejrzewamy zakażenie? 

Przebieg choroby jest piorunujący, dlatego też w przypadku podejrzenia IChM należy jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza. W zależności od stanu ogólnego chorego można wezwać 
lekarza na wizytę, zawieźć chorego do szpitala, lub wezwać pogotowie ratunkowe. Lekarz, 
który będzie podejrzewał IChM, natychmiast podejmie właściwe działania i wdroży leczenie. 
Osoby, które miały kontakt z chorym zostaną objęte nadzorem przez pracownika Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. W przypadku gdy istnieje wysokie ryzyko zachorowania osób  
z kontaktu, lekarz wdroży chemioprofilaktykę (poda właściwy antybiotyk). 

Jak się leczy takie zakażenie? 

IChM jest stanem zagrażającym życiu i zdrowiu człowieka, w związku z tym, iż chorobę tę 
wywołuje bakteria wrażliwa na antybiotyki, lekarz wdroży leczenie antybiotykami, po 
uprzednim pobraniu materiału biologicznego (krwi, płynu mózgowo- rdzeniowego lub innego 
materiału).Dodatkowo w zależności od potrzeb lekarz zastosuje leczenie objawowe.  

Czy istnieje profilaktyka? 

Najskuteczniejszą formą profilaktyki s ą szczepienia ochronne. Obecnie w Polsce 
dostępnych jest kilka szczepionek uodparniających przeciwko meningokokom:  

� serotypu C 
� serotypu A i C  
� oraz uodparniające przeciwko meningokokom grup serologicznych A, C, W-135 i Y. 

Niektóre z dostępnych szczepionek można już stosować od 2 miesiąca życia dziecka, 
natomiast niektóre dopiero od 2 lub 11 roku życia. Zawsze należy się szczepić zgodnie 
z zaleceniami producenta preparatu. W zależności od zastosowanej szczepionki uzyskuje się 
odporność na trzy lata lub nawet na całe życie. W celu doboru właściwej szczepionki należy 
się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który po przeprowadzeniu wywiadu 
lekarskiego i badaniu pacjenta wskaże, z której ze szczepionek można skorzystać.  

 

Kilka rad jak ustrzec się przed zachorowaniami 

 

Poza dostępną profilaktyką w postaci szczepionek należy pamiętać o profilaktyce nieswoistej 
tzn. o ogólnych zasadach higieny, które zmniejszają ryzyko zachorowania na IChM są to: 

� przestrzeganie zasad higieny osobistej, zasłanianie ust podczas kichania, kaszlu, 
� unikanie ryzykownych zachowań to znaczy: 

� picia z jednej butelki lub szklanki, 
� wspólnego jedzenia tej samej kanapki,  
� palenia tego samego papierosa,  
� używania tych samych sztućców. 



PAMI ĘTAJ!   
MENINGOKOKI WYWOŁUJ Ą CHOROBY GROŹNE DLA ŻYCIA 

 I ZDROWIA.  
 SZCZEPIENIA, PROFILAKTYKA NIESWOISTA  
 WIEDZA NA TEMAT INWAZYJNEJ CHOROBY 

MENINGOKOKOWEJ  ZWI ĘKSZAJĄ  
TWOJE SZANSE W „STARCIU” Z CHOROB Ą 

 

 

 

Opracowanie:  
Renata Cieślik- Tarkota,  
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach. 
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