
 
 

سفالیت ست. علل  ان سفالیتالتهاب مغز ا سیتواند و یم ان شد. ،ی، قارچییای، باکتریرو  موارد ٪70در حدود اما  یا انگلی با

 هستند. یروسیو انسفالیت

سفالیت ست. اما هنگام یالتهاب بافت مغز، عارضه نادر ای ،ان س تواندیم کند،یکه بروز م یا سته به  شودخطرناک  اریب و، ب

ص راتییمحل بروز آن در مغز، باعث تغ سا ،یتیشخ شود. ریضعف و  سالخوردگان و افراد دارا عالئم   ستمیس یکودکان، 

از چند نوع عفونت  یکیمعموالً حاصعل  یماریب نیهسعتند. ا یماریب نیا رها در برابگروه نیرتریپذبیآسع ف،یضعع یمنیا

ست، که به هم یروسیو سفالیتاوقات به آن  یعلت گاه نیبه خصوص ا به  انیاز مبتال یاری. بسشودیگفته م یروسیو ان

سفالیت سبابندییکامالً بهبود م ،ان شانس ب نیتر. منا ستگ و روسیبه نوع و یبهبود یبرا ماریدرمان و   یشدت التهاب ب

 دارد.  

 میبه طور مستق عامل بیماری ای روسیشود که و یم جادیا یهنگام هیاول انسفالیت. باشد هیثانو ای اولیهتواند  یم انسفالیت

سفالیت، مغز را آلوده کند ش هیثانو ان سخ ا ینا ست که باعث مبدن  یمنیاز پا س یا شتباه ب یمنیا ستمیشود   هبدن به ا

 سالم مغز حمله کند. یسلولها

 کی، ظرف یا ثانویه همراه عفونت انسفالیت. در کندیم ریرا درگمغز  یهاسلول ماًی، عفونت مستقیا اولیهحاد انسفالیتدر 

 .شوندیمغز و نخاع ملتهب م ،ییایباکتر ای یروسیعفونت و جادیتا دو هفته بعد از ا

علت  نیعتری( شععاHSV) هرپس سععیمکلکس یا تبخال روسیو ها بروز میکند.روسععیو توسعع  انسععفالیت موارد ٪70حدود 

 در جهان است. یروسیو انسفالیت

سفالیتباعث  گرید روسیو نی، چندHSVبر  عالوه ساالن دارا ان س یدر بزرگ  نی، از جمله اشوند یم یمنیا ستمینقص 

 سرخک اشاره کرد. روسیو و روسهای، آدنو و روسهایو ، انتروزوستر سالیوار روسیتوان به و یها م روسیو

 یژن ها یآنت هیشعععود پادتن ها عل یشعععود که باعث م جادیا یمنیخود ا به علت بیماریهایتواند  یم یعفون انسعععفالیت

صب سلولهای سفالیتشوند. به عنوان مثال  دیتول یع از  یکی N-methyl D-aspartate (NMDAR)ضد  رندهیگ ان

را تجربه  یو عصب یتخمدان عالئم روان یبه تراتوما بتالشود زنان م یاست که باعث م یمنیخود ا یهاانسفالیت نیتر عیشا

 کنند.

صل لیاز دالدیگر  یبرخ سفالیت یا س، سی، سکس، سلییایباکتر تیشامل مننژ یعفون ان  روسیتومگالوویتوکسوپالسما و 

 است.

 



 
 

سکول دوزی، نوروسارکوئبهجت یماری، بکیستمیس تماتوزیمبتال به لوپوس ار مارانیدر ب الیتانسف نیز ممکن است  تیو وا

ستازها نییبا درجه پا ومایگل ژهی، به ومغز یشود. تومورها جادیا ست یم زیمغز ن یو متا سفالیت کیتوانند از علل نئوپال  ان

 باشند.

 یم زیالکل ن ایداروها  یاز حد برخ شیو مصععرف ب  یسععکته مغز، یکبد بیماریهای، کمبود سععدیم خون، افت قند خون

 شود. انسفالیتتواند منجر به 

 دهند عبارتند از: شیرا افزا انسفالیتاحتمال ابتال به  توانندیکه م یعوامل

 هستند عیقابل انتقال توس  پشه شا یهاروسیها وکه در آن مناطقیدر کار  یا یزندگ. 

 فلج اطفال یماریب، مرغان آبله، ونیاور، سرخک مانند: ییهایمارینشدن در برابر ب نهیواکس 

 به سرطان ابتال 

 عضو وندیبعد از پ یمنیا ستمیسرکوب کننده س یداروها مصرف 

 دزیبه ا ابتال 

 :انسفالیتعالئم 

 تب 

 اوقات کما  یو گاه یبودن، خواب آلودگ کسل 

 سردرد  

 یعاطف مشکالت روانی و ای یزودرنج ،یتیشخص راتییتغ 

 یجیگ 

 از بدن هیچند ناح ای کیدر  ضعف 

 تشنج 

 کوچک نرم در نوزادان یهایبرآمدگ جادیا 

 تشخیص:

MRI، به شمار میرود. انسفالیتاز روشهای تشخیص نوار مغز  ای ینخاع عیما نمونه برداری از 

ها شده در پاسخ به آن دیتول یمنیا یهاسلول ایو  هاروسیو ای هایحضور باکتر یبررس یخون، که برا یهاشیآزما یبرخ

یا مایع مغزی  CSFدر  دیسععف یگلبولها افزایش انسععفالیتمبتال به  ماریبدر  باشععند. دیمف توانندیم زین شععوند،یانجام م

 .نخاعی مشاهده میشود



 
 

 

 زانیها و در م تیوجود لنفوسععشععامل  کمک کند انسععفالیت صیتواند به تشععخ یکه م CSF دیگر در بررسععی یها افتهی

 ها است. لیها و نوتروف تیمونوس یکمتر

مرتب  با  انسععفالیت یاسععتاندارد برا و یصععی( به عنوان تسععت تشععخrRT-PCR) آزمایش، CSF لیو تحل هیتجزعالوه بر 

 .شود یعفونت در نظر گرفته م

 کمک کند. انسفالیت صیتواند در تشخ یم نیز IgMو  IgG یها یباد یحضور آنت یبرا یسرولوژ شیآزما

نادر، برا ن،یهمچن یتأ یدر موارد  مانکه عالئم آن یمارانیب صیتشعععخ دی به در بدتر شعععده و   دهند،یها جواب نمها 

 است. یضرور اریدرمان مناسب بس یبرا انسفالیتنوع  صی. عموماً تشخشودیم یاز بافت مغز ضرور یبردارهنمون

 درمان:

عالئم  نیدرمان اغلب بر تسععک، حال نیکمک کنند. با ا ویروسععی انسععفالیتتوانند به درمان  یم یروسععیضععد و یداروها

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز یدرمان یروشهامتمرکز است. 

 استراحت 

 تجویز مسکن 

  کاهش التهاب مغز( ی)برا دهایکواستروئیکورتداروهای 

 کمک به تنفس( ی)برا یکیمکان هیتهو 

 ولرم حمام 

  متوقف شدن تشنج( ای یریجلوگ یتشنج )برا ضدداروهای 

 (یریپذ کیو تحر ی، پرخاشگر یقرار یب یبخش )برا آرام 

  (ورید قیاوقات از طر ی)گاه عاتیماتجویز 

 .دنداشته باش یبه بستر ازیو تشنج ن یتورم مغز بیماران با عالئمی از قبیلاست  ممکن

  انسفالیتعوارض 

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یم انسفالیتاز  یعوارض ناش

 دست دادن حافظه از 

 تیرفتار / شخص رییتغ 



 
 

 صرع 

 یخستگ 

 یجسم ضعف 

 یذهن یناتوان 

 عضالت یهماهنگ عدم 

 یینایب مشکالت 

 ییشنوا مشکالت 

 کردن صحبت مشکالتی در 

 کما 

  تنفس  درمشکل 

 مرگ 

 است: شتریب ریز یدر گروههابیماری  عوارض

 سالمندان 

 به اغما داشتند هیکه عالئم شب یافراد 

 که بالفاصله معالجه نکردند یافراد 

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصدhttp://rasadmedlab.com           
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https://www.news-medical.net/health/Diagnosis-and-Treatment-of-Encephalitis.aspx 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/168997 

https://www.healthline.com/health/encephalitis 
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