
 مننژيت چيست ؟
اطراف مغز و نخاع توسط یک الیه به نام مننژ پوشانده شدده  

 ن الیده مننژیدت تهتده مدد شدول    د       است، به التهاب اید 

مننژیت  بارتند از: باکتری هدا، ویدروه هدا و  وامد    در      

 هوند  مننژیت ویروسد شایع تدرین و کدخ رترتدرین ندوع     

مدد یابدد و   مننژیت است  مننژیت ویروسد به آساند بهبول 

 وارض جدی بده جدا ن دد تد ارل امدا مننژیدت باکتریداید        

رترناک مد باشد و مع والً ب  دارا  لادار  دوارض جددی     

سدا  و   15مغز مد شوند  مننژیت ویروسد لر کولکا  زیدر  

ماه ب شتر  2مننژیت باکتریاید لر نوزالا  و ش رروارا  زیر 

 لیده مد شول 

 
 عالئم 

اسدت و م ندن اسدت بدا      ض مدبهخ مع وال الئخ لر نوزالا  

لر ایددن تددروه هددای لی ددر اشددتباه شددول، لر وا ددع  ب  دداری

د  بده طدور ک دد  الئدخ لر     تشخ ص  الئخ مشن  مد باشد 

 نوزالا   بارتند از:

تب، تحریک پ یری، بدد  دراری، بدد اشدتهاید، اسدتهرا  ،      

کاهش اشتها ، برآمده شد  مالج ، بد حالد، لانه های  رمز 

 شنج و ریز ج دی و ت

  بارتست از:و بزرتساال   الئخ لر کولکا  

  ،یری، تهوع و استهرا ، تره از ندور تب ، سرلرل، تحریک پ 

هدای  لرل مهاص  و  ضالت ، ل  لرل، ت جدد ، بدروز، لانده    

 رمز و ریز ج دی و سهتد ترل ، کاهش ستح هوشد اری و  

 تاهد ت و لرل 

 
 تشخيص :

اسدت و لر   تشخ ص هر اه سدریعتر مننژیدت بسد ار مهدخ    

پ ش آتهد ب  اری نقش بس ار مه د لارل؛ لر وا دع ب  دار   

باید هر اه سریع تر توسط پزشک معاینده تدرلل و لرمدا     

شروع شول   تعد تدرین راه تشدخ ص مننژیدت و بده ویدژه      

نوع آ ؛ کش د  مایع مغزی نخدا د   تدرنتن آب   تشخ ص 

ک ر ( و انجام آزمایش های مربوطه بخصدو  کشدت مدایع    

نخا د مد باشد  جواب آزمایش تجزیده مدایع مغدزی    مغزی 

اما جواب کشدت  و نخا د اند سا ت بعد مشخص مد شول 

 ل و باید پد ت ری شول ترلبعد آماله مد  اند روز

 

 
 درمان :

  ز  الئخ باید به پزشدک مراجعده شدول   به محض برو         

تجزیده سداله مدایع    جدواب آزمدایش سداله    لرما  بر اساه 

مغزی نخا د انجام مد شول اما جواب کشدت ن دز بایدد پدد     

نتدد ب وت دک   و م نن است بر اسداه ا  ندوع آ   ت ری شول

لر صورت نه تشخ ص مننژیت ویروسد باشد بده    تغ  ر کند

ه بایدد  کد  هرپسلرما  راصد ن از ن ست به استثنا ویروه 

نژیدت  هدف از لرمدا  لر من  لاروی ضد ویروه تزریق شول 

ویروسد تسن ن  الئ د مث  تب و سر لرل مدد باشدد کده    

استام نونن تجدویز مدد شدول امدا لر     جهت رنع آ  مع والً 

مننژیت باکتریاید بایدد لرمدا  هدر اده سدریعتر بدا آنتدد        

ب وت ک شروع شول  ه چن ن لر صورت بروز  دوارض مثد    

 تشنج و انزایش نشار مغز لاروهای مربوطه تجویز مد شوند 
 

 ض مننژيت عوار
مد یابدد و       مننژیت ویروسد مع والً بدو   ارضه رات ه 

روز از ب ن مد روند  لر بعضدد   14تا  5ت ام  الئخ لر طو  

انرال م نن است احساه رست د و سرلرل تا مدتد طدو   

بنشد  اما مننژیت باکتریاید  وارض جدی ایجال مدد کنندد   

روز مشدنالت  که  بارتند از: آس ب جدی مغز و لر نت جه بد 

، کدوری، کداهش شدنواید و یدا     و ارتالالت یدالت ری  ذهند

کری، ه دروسها    انزایش حجخ مدایع مغدزی نخدا د (  و    

 مرگ 

 

 : پيشگيري از مننژيت
مننژیت ویروسد و  باکتریاید از طریدق ت داه مسدتق خ بدا     

ح دق منتقد  مدد شدول   هدر لو ندوع       تنهسدد و  ترشحات 

خ ای ندد لارندد ب شدتر    مننژیت لر انرالی که ضعف س سدت 

چند ن زنددتد لر مندا     لیده مد شول  نقر بهداشدت و ه  

رواب اه ها رتر ابدتال را ب شدتر مدد کندد      های ش و  مث  

لر  مننژیت باکتریاید لر زمستا  و اوای  بهار شایع تر است 

مننژیت باکتریاید بهترین راه پ ش ت ری واکس ناسد و  لر  

شدد رروارتد اسددت   ایددن واکسددن جددزو برنامدده     لورا  

  د باشد( نواکس ناس و  لر ایرا   



اطرافيان و مراقبين بيماران مبتال به مننژيت 

جهت پيش گيري از مننژيت بايد به نکات زير 

 توجه کنند:
 از بوس د  مبتالیا  روللاری کن د   -

با آب و بعد از هر ت اه با نرل مبتال لست ها به روبد  -

 د نسته شوشصابو  

لر مورل مننژیت ویروسد باید بعدد از ت داه بدا کهنده      -

لست هدا بده ردوبد شسدته شدوند  زیدرا        ،ش رروارا 

مدد شدول و احت دا            ویروه از طریق مدنوع لنع

لارل از طریق لست های آلوله به لها  منتق  شدول و  

 اطران ا  را مبتال کند   

 48تا حددول  لر مورل مننژیت باکتریاید باید نرل مبتال  -

لر اتاق جداتانده  لر سا ت پس از شروع آنتد ب وت ک 
ب  ارستا  بستری شول و مدرا ب ن ب  دارا  از ماسدک    

پس از این زمدا  ن دازی بده جداسدازی      استهاله کنند 

 ن د باشد 

انرالی که ت اه نزلیک با ب  ارا  مننژیت باکتریداید   -

بخصو  ترشحات تنهسد آ  ها لاشته اند باید جهدت  

 ت ری، آنتد ب وت ک مصرف کنند     پ ش

 5انرالی که طحا  رول را از لست لاله اند، بایدد هدر    -

 سا  واکسن مننژیت تزریق کنند     
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