
 بیماری مننژیت

 

 :مقدمه 
دستگاه عصبی یکی از دستگاههای بدن انسان است که امکان ابتت  بته باراهیهتای زیتادی از  رنته م  ایتت ها داهد       

باراهی م  ایت یکی از باراهیهای حاد و واگار دستگاه عصبی و یکی از عفونت های  دی و خطرناک مغت  ده  هتان   

 .دهصد گ اهش شده است  03آن  ما ان مرگ و مار ناشی از.  می باشد

 :تعریف 

م  ایت  با التها ب پرده های اطراف مغ  و نخاع شوکی توسط انواع مختنف باکتریها ، ویروسها ، پروتوزوها ، قتاه  هتا   

 .  ایجاد می شود م  ایت باکتریال مهرترین نوع م  ایت است

ده ) اهنتد شتامن نایستریا ، استتروپتوکوک پ ومتونی      باکتریهایی که باش از هره ده ایجاد م  ایت باکتریال دخالت د

تاخار ده تشخاص و دهمان م  ایت هرراه . می باش د ( بالغان  وان . ده کودکان و) و هروفانوس آنفنوآن ا  ( بالغان 

 .با مرگ و مار عواهض عصبی باالیی است 

هان  راحی اعصاب یتا مبتت  بته اختت ل     سال ، بارا 03م  ایت توسط باکتریهای گرم م فی هوده ای ده افراد باالی 

دستگاه ایر ی هو به اف ایش است شاوع باشتر باراهی ده فصن زمستان و بهاه ایجاد می شود اپاتدمی هتای بارتاهی    

باشتر ده م اطق شنوغ شهرها ، پادگانهای نظامی و زندانها به و و د می آیتد ولتی امکتان بتروز ایتن اپاتدمی هتا ده        

 ود داهد  م  ایت باکتریال به صوهت عفونت حنق و دهانی شروع می شود سپس سپتی ستری  م اطق هوستایی نا  و

و ( پرده های مغت   ) به و ود      می آید و باراهی به م  اهای مغ  ( عفونت خونی ناشی از م  گوکوک)م  گوکوکی 

 .نواحی فوقانی نخاعی شوکی سرایت می ک د 

 :عالئم بالینی  
 .ر گونه از حاالت زیر بایستی به فکر م  ایت بود مگر ای که خ فش ثابت شود اصوالً ده صوهت بروز ه

 تب با ع مت نامشخص و سردهد  -

، اخت ل ده هوشااهی از تحرکی پذیری گرفته تا خواب آلودگی ده سه ماه اول تولد م  ایت نرتای   استفراغ  ه ده -

 –ختوب شتار نختوهدن     –بالا ی خاصی نداهد و شروع مخفی و بی سر و صدایی داهد و بته صتوهت ختواب آلتودگی     

 .ود تحریک پذیری دیده می شود ولی بعد از سه سالگی ع یم و نشانه ها کری باهز تر می ش

 سفتی گردن ، تشنج و بثورات پوستی قرمز رنگ یا خونریزی دهنده 

 .سالگی از یافته های زودهس و باالی دو سالگی از یافته های دیرهس می باشد 2تش ج ده زیر  -

 : عوامل کاهش دهنده مرگ ناشی از بیماری مننگوکوکی  
 با مواهد باراهی  ش اسایی زود ه گام مواهد و برخوهد صحاح کاهک ان  بهداشتی -

 تشویق مردم به مرا عه به سرویس های پ شکی ده صوهت بروز ع ئم باراهی  -

 .واکسا اساون وساع و فراگار که مو ب کاهش مواهد باراهی و مرگ ناشی از آن می شود  -

 مقدار و راه  تجویز
ده ته ستانتی    3-8محن واکسا استاون   شرایط نگهداهی ده( برای  افراد باالی دو سال )مانی لاتر ده زیر  ند  5/3 

 .مدت نگهداهی تا پایان تاهیخ انقضا( طبقه ماانی یا پائا ی یخچال ) گراد 



هرچ تان کتاهبرد ایتن    . متاه تجتوی  گتردد     2-0دو دوز واکسن  به فاصتنه  (  ماه  03-20) سال 2برا ی کودکان زیر 

 .واکسن ده زمان باهداهی م عی نداهد 

 :راههای سرایت 
باراهی به طوه عرده از هاه قطره های هی  آلوده ناشتی از سترفه ، عطسته ، صتحبت کتردن ، و اشتااه آلتوده بته         این 

ترشحات باراهان و تراس مستقام با باراهان و حام ن م تقن می شود و هاه وهود باکتری از طریتق دستتگاه ت فستی    

 .است 

 :دوره پنهانی بیماری 
 .هوز هم گ اهش شده است  03تا  2هوز است ، اما بان  4تا  0 دوهه  پ هانی م  ایت به طوه معرول

 : دوره واگیری بیماری 
این دوهه تا زمانی است که دیگر حامن باراهی زا  ده ترشحات حنق و با ی افتراد و تود نداشتته باشتد و ده صتوهت      

 .ساعت قابنات آلودگی خود ها از دست می دهد  24دهمان ده مدت 

 :عوامل مساعد کننده 
 ...( شرایط نامطنوب زندگی ، ازدحام  رعات و ) ا تراعی  –عوامن اقتصادی  -

 تراس خانوادگی  -

 ...(محاطی گرم و خشک ، عفونت های ویروسی قبنی ، استعرال دخاناات و) آساب های مخاط ت فس  -

ی شتود ، وتون نستبت    حساسات نسبت به باراهی بالا ی ده حد پایا ی است و با اف ایش سن از ما ان آن کاسته مت 

 .به شکن غار بالا ی مبت  و نسبت به باراهی ایر ی اکتسابی پادا   می ک  د  زیادی از اشخاص

 :مخزن و منبع بیماری مننژیت  
 مخ ن این باراهی حنق باراهان و حام ن م  گوکوک است و

 .مخ ن و حامن ش اخته شده دیگری و ود نداهد 

متاه استت و    03ودگی می باش د و البته ماانگان مدت حامن موقت آن ن دیک بته  حام ن ماکروب مهرترین م بع آل

ایتن بارتاهی ده باشتتر متواهد از افتراد      . دهصد اف ایش می یابد  03تا  83دهه گام هره گاری ما ان حامن بودن به 

 . حامن که عده آنان به مراتب باشتر از باراهان است به افراد سالم م تقن می شود 

ر است که حام ن بدون ع مت مرکن است م  گوکوک ها به مدت و دین ماه ده حنق و با ی ختود حرتن   شایان ذک

 .و به دیگران م تقن نرای د 

 .دوهه واگاری عفونت تا زمانی که م  گوکوک ده دهان و با ی و ود داهد ادامه داهد 

 : سن و جنس شیوع بیماری
وانان باشتر دیده ماشود و ما ان ابت  ده هر دو  ت س مترد و زن   باراهی م  ایت ده ده ه نخست ده کودکان و نو 

 .یکسان است 

 : ایمنی زایی  
از طریق باراهی بالا ی یا از هاه واکسا اساون به دست می آیتد  ( حامن شدن ) ایر ی از هاه انتقال بدون نشانه بالا ی 

 .ماه اول  تولد  ایر ی مادهزادی داهند  0تا  "، نوزادان معروال

 :فصل شیوع ، جمعیت ، وضعیت اقتصادی 



 -پادگانهتا  -دبستتانها ) باراهی م  ایت ده فصن های خشک و سرد ستال باشتتر هوی متی دهتد و تتراکم  رعاتت       

بروز م  ایت ده گروههای پایان اقتصادی و ا ترتاعی و کستانی   . یک عامن مستعد ک  ده مهم است ...( و -اهدوگاهها

 .د زیادتر است که داهای مسکن نام اسبی هست 

 :راههای پیشگیری 
تشتخاص بتر استاس برهستی     ) باراهی ، حام ن ، مواهد تراس با آنتی باوتاک : تشخاص و دهمان  زود هس       -0

 ( مایع مغ ی نخاعی است 

 پاشگاری داهوئی برای هرگان تحت نظر پ شک       -2

باراه اهزشی نداهد و به صوهت هوتان برای هره توصتاه نرتی   واکسا اساون برای افراد : ایر ی سازی با واکسن     -0

شود مگر برای افرادی که طحال نداهند  و باشتر برای افراد نظامی و مسافرانی کته قصتد اقامتت طتوالنی ده م تاطق      

 داهند صوهت می گارد( مثن حج ) هره گار 

ان و ترشتح هتای آلتوده آنهتا ، آمتوزش      اهتقای آگاهی بهداشت فردی و کاهش تراس های مستقام با بارتاه       -4

 : هاههای انتقال و یکی از نشانه هاس زیر 

تب طوالنی ، استفراغ ، سردهد ، کاهش سطح هوشااهی ، سفتی گردن ،  بی قراهی و تحریک پذیری باش از حد بتر  

 .آمد ه  شدن  م ج قدامی و تش ج کودک 

این حرن و نقن عرتومی ، محتن کتاه ، پادگتان ، اهدوگاههتا       نوگاری از تجرع مردم ده اماکن مختنف ، وس      -5

 مداهس و امثال آنها طی هره گاری باراهیها 

 ساعت بعد از شروع دهمان  24 داسازی باراهان به مدت       -0

 ضد عفونی کردن ترشح های حنق و با ی و لوازم شخصی باراهان       -7

از آنجا که دهمان پ تی ستانان بته حالتت حامتن بتودن       ) دهمان شده هیشه ک ی م  گوکوکها از گنوی باراهان     -8

خاتره نری دهد توصاه شده است باراهانی که تحت دهمانی پ ی ستانان هستت د قبتن از تترک باراهاستتان تحتت       

 (پوشش پاشگاری داهویی با هیفامپان نا  قراه بگارند

تجوی  می گردد و شروع دهمان بایستی ب فاصتنه ده  بر اساس نوع ماکروب و عامن ایجاد کردن آنتی باوتاک  :دهمان 

 .نام ساعت اول تشخاص م  ایت انجام گارد با دهمان صحاح تب دهمدت دو تا پ ج هوز از بان  می هود 

 : اقدامهایی که طی همه گیری بیماری باید انجام شود 
ع و دهمان فوهی متواهد مشتکوک بته    ده هره گاری باراهی باید تاکاد زیادی بر مراقبت دقاق  تشخاص سری      -0

 عرن آید 

 داسازی باراهان و تخناه محن تراکم خواب و زندگی سربازان ، معدن واان و زنتداناان و ستایر امتاکن پتر           -2

  رعات الزم می باشد 

داهو ده صوهتی که عامن مولد باراهی نسبت به سولفاد یازین  حساس باشد پاشگاری داهویی عرومی بتا ایتن       -0

 ده  وامع محدود باعث   کاهش ما ان حالت حامنی و محدود شدن انتشاه عفونت می گردد 

م  ایت یا عفونت پرده های مغ  از باراهیهای خطرناک دستگاه عصتبی استت کته بته محتا ایجتاد ع ئتم         :نتاجه 

 . باراه به یک مرک  دهمانی مجه  اه اع شود  "باراهی باید سریعا

 : منابع 

  4کتاب درسنامه پزشکی و پیشگیری ، جلد           -

 متون آموش بهورزی           -



 ( براساس دستورالعمل کشوری ) اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها           -

 شایع ایران ، دکتر فریدون عزیزی کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای          -


