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Background: Meningitis is one of the serious and life threatening infections in neonates. It is a significant 
cause of morbidity and mortality in neonates. Due to the overlap between clinical manifestations of sepsis 
and meningitis, early diagnosis with initial clinical signs, symptoms, and laboratory tests is crucial. 
Considering the importance of the matter, the frequency of meningitis, clinical manifestations, risk factors, 
and laboratories tests and outcomes in neonates with meningitis were assessed at Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences, Tehran, betweem 2018-2013. The main aim of the present study was to appropriately 
plan promotion of health in neonates using the conclusions made.
Materials and methods: In the current study, the existing data related to neonates with meningitis were 
assessed at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, between 2018-2013. The frequency of 
meningitis, sepsis, symptoms and signs, risk factors, and the final outcomes were assessed.
Findings: From among 3612 neonates with sepsis during the five-year period, the incidence of meningitis 
was %2/2. The most common clinical symptoms and signs were poor feeding (%43) and fever (%42). Also, 
the preterm neonates with meningitis had apnea more than term neonates (pv:0.004).
Early meningitis was more common among the preterm neonates compared with term neonates (pv:0.026) 
and positive B/C and positive CSF/C were common among preterm neonates as compared with term neonates 
(pv:0.005) (pv:0.040). In addition, the percentage of positive CSF/C in neonates with meningitis was %3/12 
and the percentage of neonates expired was %7/3. Furthermore, the neurologic secel was found to be %9/4.
Conclusion: In the current study, the incidence of meningitis in sepsis was less than those in other published 
articles in other countries. The symptoms and sings of the infection in neonates are nonspecific; therefore, 
the essential survey and laboratories test and lumbar puncture (Lp) should be conducted in all neonates 
suspected to sepsis in order to determine the focus of the infection.
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بررسی اپیدمیولوژی مننژیت نوزادی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی از سال 1392 تا سال 1396
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چكيده:

مقدمه : 
با وجود پیشرفت هایی که در  زمینه مراقبت های مادر و نوزاد انجام گرفته است، 
شیرخواران  و  نوزادان  در  مورتالیتی  و  موربیدتی  مهم  عامل  نوزادی  عفونت های 
است. حدود 10درصد شیرخواران در ماه اول زندگی دچار سپسیس می شوند(2،1). 
مننژیت باکتریایی یکی از جدی ترین عفونت های شیرخواری است که با عوارض و 

 CSFموربیدیتی طوالنی همراه است. تشخیص قطعی مننژیت باکتریایی با آنالیز
 LP است. در صورت شك به مننژیت باکتریال، در صورت نداشتن ممنوعیت باید
انجام شود(6،5). عالیم اولیه و نشانه های مننژیت نوزادی غیراختصاصی و غیر 
تولد،  بدو  اسیفکسی  مانند  عفونی  غیر  موارد  سایر  و  سپسیس  از  تشخیص  قابل 
و  قوی  بالینی  شك  بنابراین  است(4).  هیپوگلیسمی  و  تنفسی  دیسترس  سندرم 

حمایت آزمایشگاهی الزم است تا تشخیص روشن و درمان مناسب انجام شود.

نویسنده مسئول: سیده مریم موسوی ویشگاهی 
               at_moosavy@yahoo.com: پست الکترونیک

مقاهل ژپوهشی

سابقه و هدف: مننژیت یکی از عفونت های جدی و تهدید کننده حیات در نوزادی محسوب می شود و عامل مهم موربیدتی و مورتالیتی در نوزادان است و به 
دلیل هم پوشانی تظاهرات کلینیکی سپسیس و مننژیت تشخیص به موقع آن با عالیم اولیه و تست های آزمایشگاهی دشوار است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع، 
فراوانی مننژیت، عالیم بالینی، یافته های پاراکلینیک و ریسک فاکتورهای احتمالی مرتبط و نتیجه نهایی و درمان در نوزادان که با تشخیص مننژیت در بیمارستان های 
تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1392تا 1396 بستری شده اند، بررسی شد. هدف اصلی این طرح برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سالمت نوزادان 

با استفاده از این یافته ها ونتایج است.
مواد و روش بررسی: در این مطالعه داده های موجود پرونده های نوزادان مبتال به مننژیت و سپسیس که در سال های 1392تا 1396 در بیمارستان های تابعه دانشگاه 
پاراکلینیک، ریسک  نتایج  به مننژیت،  نوزادان مبتال  بالینی  بودند، بررسی شد و میزان شیوع مننژیت و سپسیس، عالیم  علوم پزشکی شهید بهشتی بستری شده 

فاکتورها و نتایج درمان و عوارض بررسی شد.
یافته ها: از بین 3612 نوزاد با تشخیص سپسیس در 5 سال شیوع مننژیت، 2/2 درصد بود.

شایع ترین عالیم کلینیکی  Poor feeding 43 درصد) خوب شیر نخوردن( و تب 42 درصد بود. نوزادان پره ترم مبتال به مننژیت، به طور معناداری بیشتر از نوزادان 
 early meningitis همچنین نوزادان پره ترم مبتال به مننژیت، در مقایسه با  نوزادان ترم مبتال با اختالف معناداری دچار .Pvalue : 0/004 ترم مبتال به آپنه شدند
 12.3 CSF/C .شدند Pvalue : مثبت با 40درصدCSF/C و Pvalue : 0/005 مثبت با B/C و Pvalue :مننژیت زودرس( در سن کمتر از هفت روز با 26درصد(

درصد مننژیت مثبت بود. 3/7درصد نوزادان فوت کردند و  4/9 دئرصد دچار سکل نورولوژیک شدند. 
غیر  نوزادان  در  بالینی عفونت  است. عالیم  نقاط جهان  در سایر  منتشر شده  مقاله های  از سایر  در سپسیس کمتر  مننژیت  پژوهش، شیوع  این  در  نتیجه گیری: 
اختصاصی بود. بنابراین در همه نوزادانی که شک به سپسیس در آن ها وجود دارد، بررسی های ضروری و آزمایش های الزم و Lp برای تعیین کانون عفونت باید 

انجام شود. 

واژگان کلیدی:  سپسیس، نوزادان، مننژیت

تاریخ دریافت مقاله: 1398/02/01       تاریخ پذیرش مقاله: 1398/04/10
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گزارش شده است که کشت خون در 50درصد موارد مننژیت نوزادی منفی است 
تظاهرهای  هم پوشانی  است.  مننژیت  اثبات  قطعی  متد  تنها   CSF آزمایش  و 
کلینیکی سپسیس و مننژیت، افتراق مننژیت نوزادی از سپسیس بدون مننژیت را 
مشکل کرده است، در حالی که مننژیت با مرگ و میر و موربیدیتی باالیی همراه 
است(3،9). مروری ساده بر مطالعه های انجام گرفته در ایران نشان می دهد که 
میزان شیوع سپسیس و مننژیت نوزادی در مناطق مختلف ایران و در سال های 
مختلف، متفاوت گزارش شده است.  10/5 درصد در مطالعه بیمارستان مفید و 

یك درصد در مطالعه بیمارستان کوثر قزوین (10،16).
با توجه به اهمیت روز افزون موضوع و اینکه مراقبت های بهداشتی، تشخیصی 
های  اولویت  از  یکی  مننژیت،  ویژه  به  آن ها  عفونت های  و  نوزادان  درمانی  و 
پژوهشی کشور است، در این تحقیق بر آن شدیم که در یك بازه زمانی پنج ساله، 
و  احتمالی  فاکتورهای  ریسك  پاراکلینیك،  بالینی،  یافته های  مننژیت،  فراوانی 
نتیجه نهایی درمان در نوزادان ترم و پره ترم و Early sepsis (سپسیس کمتر از 
هفت روز) و (Late sepsis سپسیس بیشتر از هفت روز) که با تشخیص مننژیت 
را  شده اند  بستری  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  بیمارستان های  در 
می توان  طرح  این  نهایی  نتایج  و  یافته ها  از  استفاده  با  کنیم.  مقایسه  و  بررسی 
برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سالمت نوزادان و اطالع رسانی به پزشکان انجام 

داد.
روش اجرای مطالعه : 

این پژوهش به روش مطالعه داده های موجود در پرونده های نوزادانی که با تشخیص 
سپسیس و مننژیت در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
سال 92تا 96 بستری شده بودند، انجام شد. نوزادانی که مشکل آناتومیك ستون 
مهره ای مانند مننگوسل داشتند، از مطالعه خارج شدند و سپس شیوع مننژیت در 
Early Meningitis سپسیس برآورد شد و نوزادان مبتال به مننژیت به دو گروه 
(مننژیت کمتر از هفت روز) و Late Meningitis (مننژیت بیشتر از هفت روز) 
شیر  خوب  مانند  بالینی  عالیم  جمله  از  نوزادان  همه  اطالعات  و  شدند  تقسیم 
و  گوارش  عالیم  هوشیاری،  کاهش  تشنج،  آپنه،   ،(Poor feeding) نخوردن 
خون،  کشت   ،CBC مانند پاراکلینیکی  یافته های  تنفسی،  عالیم  تب،  استفراغ، 
آنالیز مایع مغزی نخاعی، CRP و ریسك فاکتورهای مرتبط با مننژیت مانند سن، 
جنس، وزن، Gestational age (ترم و پره ترم بودن) نوع زایمان مادر و نتیجه 
نهایی درمان در چك لیست مربوطه که توسط محققان طراحی شده ثبت شد. 
و در دو گروه Early Meningitis و Late Meningitis مقایسه و جمع آوری 
و آنالیز اطالعات با نرم افزار آماری Spss نسخة 16 انجام شد. برای متغیرهای 
کیفی فراوانی و برای متغیرهای کمی میانگین و انحراف معیار محاسبه شد و برای 
 (Chi – Square tests) آزمون فرضیه ها هم از آزمون تی مستقل و کای اسکوار

بهره گرفته شد و Pvalue≥0/05 حد معناداری قرار داده شد.

یافته ها:
در این پژوهش، تعداد کل نوزادان بستری با تشخیص سپسیس در بیمارستان های 
تابعهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 92 تا 96، 3612 نفر بود که از 
این تعداد 81 نفر، 2/2 درصد مبتال به مننژیت بودند. 47 نوزاد پسر (58درصد) و 
 Meningitis 34 نوزاد (42درصد) دختر بودند. 51/85 درصد در نوزادان درگروه
 ) Late Meningitis( مننژیت در سن کمتر از هفت روز) و48/15 درصد Early
مننژیت در سن بیشتر از هفت روز) طبقه بندی شدند. وزن تولد در نوزادان مبتال 
وزن  بود.   2455/12   ±  839/476 میانگین  به طور   Meningitis early به 
 2844/10  ±  859/268 میانگین  به طور   Late Meningitis نوزادان  در  تولد 
بود. در بررسی عالیم، بالینی به ترتیب Poor feeding ( خوب شیر نخوردن) 
14/8درصد،  استفراغ   درصد،   34/6 تنفسی   عالیم  42درصد،  تب  43/2درصد، 
کاهش  درصدو   8/6 آپنه  12/3درصد،  گوارشی  عالیم  14/8درصد،   تشنج 
لوکوسیتوز   نوزادان،  پاراکلینیك  یافته های  بررسی  در  بود..  5درصد  هوشیاری 
55/6 درصد، CRP مثبت 71/6 درصد، B/C  مثبت  درصد16 وC /CSF مثبت 

12/3درصد گزارش شد.

Late meningitisکل 
Early menin-

gitis
 Gestational

Age

پره ترم381325

ترم432617

کل813942
 Late و Early meningitis جدول 1- فراوانی نوزادان ترم  و پره ترم مبتال به

meningitis
Pvalue =026/0 نوزادان پره ترم با اختالف معناداری نسبت به نوزادان ترم،  به 

Early meningitis  مبتال شدند.

جنسیتLate meningitisEarly meningitisکل 

دختر341816

پسر472126

کل 813942
Late meningitis و Early meningitis  جدول 2- فراوانی جنسیتی در

  late meningitisو Early meningitis 505/0 در نوزادان مبتال به= Pvalue
اختالف آماری معناداری از نظر جنسیتی مشاهده نشد.

Late meningitisEarly meningitisکل 

CRP منفی23185

CRP مثبت582137

کل 813942
جدول 3-

Pvalue =001/0 آزمایش CRP در نوزادان Early meningitis در مقایسه با 
Late meningitis   با اختالف آماری معناداری مثبت است.

کل 
Gestational Age

پره ترمترم

B/C  منفی684127

B/C  مثبت13211

کل814338
( B/C (Blood Culture    

جدول4- فراوانی B/C مثبت و منفی در نوزادان ترم و پره ترم
Pvalue =005/0 کشت خون در نوزادان پره ترم مبتال به مننژیت در مقایسه با 

نوزادان ترم با اختالف آماری معناداری مثبت است.
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کل 
Gestational Age

پره ترمترم

آپنه ندارد744331

آپنه دارد707

کل814338
جدول  5 -فراوانی آپنه در نوزادان ترم و پره ترم مبتال به مننژیت

Pvalue =004/0 نوزادان پره ترم مبتال به مننژیت در مقایسه با نوزادان ترم، با 
اختالف آماری معناداری دچار آپنه شدند.

کل 
Gestational Age

پره ترمترم

 CSF/C منفی814130

CSF/C  مثبت1028

کل814338
جدول 6 -فراوانی CSF/C CSF/C مثبت و منفی در نوزادان ترم و پره ترم مبتال 

(CSF  Culture ) به مننژیت
Pvalue =040/0 کشت CSF در  نوزادان پره ترم مبتال به مننژیت در مقایسه با 

نوزادان ترم با اختالف آماری معناداری مثبت است.

کل 
LATE MENIN-

GITIS
EARLY MEN-

INGITIS

عالئم تنفسی 533419
ندارد

عالئم تنفسی 28523
دارد

کل 813942
فراوانی   -  7 جدول   LATE MENINGITIS EARLY MENINGITISو 

عالیم تنفسی  در نوزادان مبتال به مننژیت
  Early meningitis 000/0 فراوانی عالیم تنفسی در نوزادان مبتال به= Pvalue  

با اختالف آماری معناداری از نوزادان Late meningitis  بیشتر است.

از 81 نوزاد مبتال به مننژیت، 3 نوزاد 3/7 درصد نوزادان فوت کردند و 4 نوزاد 
4/9درصد دچار سکل نورولوژیك شدند و یك مورد IVH grade 1، یك مورد 
ونتریکولیت و دو مورد هیدروسفالی ) نتیجه نهایی درمان در پنج نوزاد (درصد62) 

از نوزادان به دلیل ترخیص زودتر از موعد با رضایت شخصی نامعلوم است. 
بحث و نتیجه گیری :

درصد   2/2 سپسیس   به  مبتال  نوزادان  در  نوزادی  مننژیت  شیوع  پژوهش،  این  در 
است. با توجه به این شیوع CI از حداقل 1/7درصد تا 2/7درصد بر آورد می شود که 
در مقایسه با مطالعه های قبلی (رخاهاریش در هند 22/5درصد، دکتر گرین برگ در 
جنوب اسرائیل 14درصد ، Luzia  Poliana در برزیل 18درصد، مطالعه امران احمد در 
هند 16درصد، دکتر امروالرینگ در کنیاتا 17/9درصد، مطالعه سونیا مهرا در فیالدلفیا 
کمتر  مطالعه  این  در  مننژیت  شیوع  درصد)   10/5 مفید  بیمارستان  مطالعه  11درصد، 

است(14-11،9،8). این سوال برای ما مطرح است که چرا در این مطالعه شیوع مننژیت 
در سپسیس از سایر مطالعه های کشورهای دیگر پایین تر است؟!

شاید  که  است  این  دیگر  فرضیه  یك  باشد.  مؤثر  میان  این  در  ژنتیکی  عوامل  شاید 
زیاد  تعداد  به  نوزادان  بستری  و  حد)  از  بیش  (درمان    Over treatment دلیل  به 
پایین  کاذب  طور  به  مننژیت  شیوع  احتمالی،  و  شده  ثابت  غیر  سپسیس  تشخیص  با 
نشان داده شده است. در این پژوهش فراوانی آپنه و عالیم تنفسی در نوزادان پره ترم 
مبتال به مننژیت در مقایسه با نوزادان ترم مبتال به مننژیت به طور معناداری بیشتر 
بوده است. با توجه به حساسیت سیستم تنفسی و CNS نوزادان پره ترم به عفونت ها، 
این یافته قابل انتظار است. (11) برخالف نتایج مطالعه های دیگر که بیشترین شیوع 
عامل باکتریایی E coli و استرپتوکوك  B است، در بررسی ما در این مطالعه، پنج 
یك   ، (Klebsiella) مورد کلبسیال یك   ، Ecoli مورد مورد Acintobacter  ، دو 
تفاوت  دلیل  که  شد  گزارش  انترباکتر  مورد  یك  و  همولتیك  نان  استرپتوکوك  مورد 
طبق   .(7 و  است(17-15  مختلف  بیمارستان های  و  مناطق  در  شایع  جرم های  در 
مطالعه های مروری، در مناطق مختلف فراوانی استرپتوکوك گروه B واژینال و رکتال 
در خانم های باردار در هند درصد12، آمریکا 14درصد، عربستان درصد19، شمال آفریقا 
و شرق آسیا  درصد22 بوده است و در مناطق مختلف ایران حدود7تا 12درصد گزارش 
شده است. با توجه به احتمال انتقال 50تا 60 درصد این جرم از مادر به نوزاد و احتمال 
ابتالی  یك تا دو درصد از این نوزادان به عفونت شدید و جدی، از طرفی نبود گزارش 
این جرم در نوزادان مبتال به مننژیت در مطالعه ما به نظر می رسد که استفاده از محیط 
کشت مناسب برای استرپتوکوك گروه Hewitt broth  (B Todd) و یا PCR برای 
شناسایی این جرم در مراکز آزمایشگاهی و توصیه به غربالگری استرپ گروه B در 
زنان باردار توسط متخصصان زنان الزم  باشد( 15-17، 7). در این مطالعه، اختالف 
معنادار بین Csf/C مثبت و B/C مثبت در نوزادان پره ترم در مقایسه با نوزادان ترم 
مبتال به مننژیت مشاهده شد که این یافته در مطالعه های پیشین بررسی نشده بود و 
نیاز به مطالعه های گسترده تر در این زمینه است. در این مطالعه، فراوانی عالیم تنفسی 
با  روز)  هفت  از  کمتر  سن  در  مننژیت   )  Meningitis Early به  مبتال  نوزادان  در 
اختالف معناداری از عالیم تنفسی در نوزادان  Late Meningitis ( مننژیت در سن 
بیشتر از هفت روز) بیشتر است که این نیز یك یافته جدید در مطالعه ماست. در این 
 Meningitis پژوهش، نوزادان پره ترم با اختالف معنادار نسبت به نوزادان ترم دچار
Early ( مننژیت در سن کمتر از هفت روز) شدند. در این پژوهش 69درصد از نوزادان 
فراوانی  مفید،  بیمارستان  در  پژوهشی  در  بودند.  سزارین  حاصل  مننژیت  به  مبتال 
است  بوده  سزارین  از  بیشتر   (NVD) طبیعی  زایمان  از  حاصل  نوزادان  در  مننژیت 
که می تواند به دلیل تفاوت در مقطع زمانی و افزایش تعداد سزارین ها در کشور ما در 
سال های اخیر باشد(18-19). در این پژوهش  3/7 درصد در نوزادان فوت کردند که 
نسبت به سایر مطالعه ها پایین تر است( مطالعه رخاهاریش 26/1درصد، مطالعه امران 
به دلیل سیستم  که می تواند  بیمارستان مفید 13/3درصد)  مطالعه  احمد 17/6درصد، 
زمان  گذشت  با  ما  درمانی  تیم  موقع  به  تشخیص  و  پیشرفته  بهداشتی  مراقبت های 
باشد(10-11و 8). در این پژوهش، چهار مورد (4/9درصد) سکل نورولوژیك گزارش 
شد. به نظر می رسد میزان حقیقی عوارض در این مطالعه به طور دقیق قابل اندازه گیری 
نبوده زیرا ترخیص اکثریت نوزادان با حال عمومی خوب بوده و دوباره برای بررسی به 
طور سرپایی به درمانگاه مراجعه کرده اند، ولی از نتیجه مراجعه بعدی اطالعی در دست 
و  موربیدیتی  کنترل  برای  مننژیت  سریع  درمان  و  تشخیص  لزوم  به  توجه  با  نداریم. 
مورتالیتی و با توجه به طیف گسترده عالیم بالینی مننژیت در برخورد با نوزادان با هر 
یافته غیرطبیعی، باید به این بیماری شك کرد و با توجه به نتایج باالی کشت منفی

CSF در این پژوهش، باال بردن کیفیت و دقت آزمایشگاهی و استفاده از روش های 
این  ضعف  نقاط  از  یکی  می شود.  توصیه  بیماری زا  عوامل  کردن  جدا  برای  مناسب 
پژوهش، استفاده از داده های موجود در پرونده هاست که این احتمال وجود دارد بعضی 
از یافته ها و عالیم به طور دقیق ثبت نشده باشد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، 
پیشنهاد می شود این مطالعه به شکل توصیفی و به طور گسترده تر هر چند سال یك بار 

انجام شود تا بتوان نتایج دقیق تری به دست آورد.

بررسی اپیدمیولوژی مننژیت نوزادی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   /  376  
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