
 

   مننژیت
 .شود می گفته مننژیت مغز مننژ های پرده التهاب و عفونت به

 و باکتریها ،ها ویروس تواند می مننژیت کننده ایجاد عامل
  .باشد ها قارچ

  انواع مننژیت
 مننژیت باکتریال 

است، اما در صورت وقوع باید سریع ابتال به این بیماری نادر 
این بیماری در هر موقع از سال  .بیوتیکی شروع شود درمان آنتی

تواند روی بدهد، یکی از انواع این نوع مننژیت، منزیت  می
باشد، در صورتی که درمان نشود کشنده  مننگوکوکال می

  .خواهد بود
  ویروسیمننژیت 

ر شایع است و برخالف مننژیت باکتریال این بیماری بسیا
ابتال به این  .شود معموال در اواخر تابستان و اوایل پاییز دیده می

. بیوتیکی ندارد کشد و نیاز به درمان آنتی بیماری زیاد طول نمی
  .بهتر است با یک متخصص عفونی مشورت شود

  مننژیت بالینی عالئم
   گردن سفتی 
 تب 
  نور از ترس 
 هوشیاری اختالل استفراغ، سردرد، 
 عالئم دیگر از جلدی های راش و تشنج پذیری، تحریک 

 .باشند می مننژیت بالینی
  باشند؟ چه کسانی در معرض ابتال به مننژیت می

   سن 

سال و افراد سالمند  18-24سال، جوانان بین  5کودکان زیر 
بیش از سایر گروههای سنی در معرض ابتال به مننژیت قرار 

 .دارند
  دسته جمعیزندگی در محیطهای شلوغ و  

کنند، پرسنل نظامی  دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می
مستقر در پایگاههای نظامی، کودکان ساکن در مدارس 

و یا مراکز نگهداری و تربیت کودکان، همگی  روزی شبانه
مکانهای مناسبی برای ابتال به مننژیت خصوصاً نوع مننگوکوکی 

تواند سریعاً در  میدر مکانهای شلوغ عفونت زیرا . باشد آن می
 .بین گروه وسیعی از افراد پخش شود

  حاملگی 
  شغل 

: افرادی که دارای مشاغلی هستند که با حیوان سرو کار دارند
که با حیوانات اهلی سر و کار  …مثل کشاورزان ، دامپروران و 

مننژیت دارند نیز در معرض خطر باالتری برای ابتال به 
  .باشند می
 سیستم ایمنیعوامل تضعیف کننده  

 مثل بیماری: شوند عواملی که باعث تضعیف سیستم ایمنی می
دیابت، مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی، یا عمل  ،ایدز

جراحی برداشتن طحال همگی می توانند فرد را در معرض خطر 
  .دهند مننژیت قرار باالتری برای ابتال به بیماری

  شود؟ بیماری مننژیت چگونه تشخیص داده می

در طول معاینه پزشک بدنبال شواهد عفونت در اطراف سر، 
 .بینی، گلو و پوست روی ناحیه نخاع است

د باکتری مسبب مننژیت توان گاهی کشت گلو می :کشت گلو 
کند که این خصوصاً برای انتخاب صحیح  را شناسائی

 .تواند مؤثر باشد می بیوتیک آنتی

اسکن از  تی سی عکسهای ساده و یا: های تصویربرداریتتس 
سر و یا سینوسها ممکن است هر گونه تورم و  کاسه ،سینه

تواند در  کند و این تستها همچنین می التهاب را مشخص
 .شناسائی عفونت در سایر نقاط بدن نیز کمک کننده باشند

ای در  در این تست، از نقطه: آزمایش مایع مغزی نخاعی 
ی شده و مقداری کمر بیمار وارد فضای حاوی مایع مغزی نخاع

 ،این تست .کنند را جهت آزمایش استفاده می مایع از آن
 . باشد تشخیصی قطعی برای مننژیت می

  بیماری مننژیت چه عوارضی را به دنبال دارد؟

گفتاری،  از دست دادن شنوائی، از دست دادن بینائی، اختالل
مها االت رفتاری و گاهی حتی فلج اندکاختالالت یادگیری و مش

 . در صورت عدم درمان مننژیت ایجاد شوندتواند  می

 شود؟ می درمانبیماری مننژیت چگونه 

های وریدی اصل اول درمان  درمان سریع با آنتی بیوتیک 
  . مننژیت است تا از ایجاد عوارض وخیم جلوگیری شود

عالوه بر آنتی بیوتیک، پزشک ممکن است بر حسب  
برای تورم بافت مغز، موقعیت و وضعیت بیمار، درمانهائی را 

  .شوک، تشنج و یا کم آبی وی در نظر بگیرد
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 ناحیه سینوسها و یا
نیاز شود که عفونت

ر که پیش از این ذکر
وارد آن در عرشتر م

موا .یابند بهبود می) 
حت در بستر، خوردن
رد و تب بیمار درمان

 ننژیت کدامند؟

بیمار در حالیکه ز فرد
ه. کنیدکند دریافت  می

ئل تغذیه مثل قاشق،
ند باعث انتقال بیماری
کار کردن با کسی که

اعث افزایش خطر ابتال

سهای عامل مننژیت ر
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