
 
 

 

 مننژیت

 تیعلل مننژ نیتر عیشاد. ده یمغز و نخاع را پوشش م غشای محافظی است کهاست. مننژ ژ التهاب منن تیمننژ

ها و انگل ها نیز  قارچ، ییایمیش اتکیتحر، سرطاناما علل دیگر از قبیل . هستند ایییو باکتر یروسیو یعفونت ها

 میتوانند منجر به بروز مننژیت شوند.

 عالئم بالینی:

 دتریمعموال شد ییایباکتر تیحال عالئم مننژ نیتواند مشابه باشد. با ا یدر آغاز م ییایو باکتر یروسیو تیعالئم مننژ

 ال و بزرگساالن عبارتند از:این عالئم در کودکان باالی دو س .هستندمتفاوت بیمار بسته به سن  زی. عالئم ناست

 یتب ناگهان 

 گردن ی و سفتیگرفتگ 

 دیشد سردرد  

 استفراغ ایبا تهوع  سردرد 

 تمرکز در مشکل ای یسردرگم 

 تشنج 

 یآلودگ خواب  

 به نور تیحساس 

  یو تشنگ ییاشتهابی 

 یپوست راش  

 :را نشان دهند عالئم نینوزادان ممکن است ا کودکان زیر دو سال و

 دیشد تب 

 مداوم هیگر 

 از حد شیب یریتحرک پذ ای یآلودگ خواب 

 سستی و بی حالی 

 خوب شیر نخوردن 

 سر کودک  فونتانل )مالج( قدامیدر  یبرآمدگ 

 در بدن و گردن کودک فتیس 

 



 
 

 علل ایجاد مننژیت:

حیات شایع ترین علت ایجاد مننژیت ویروس ها هستند. عفونت های باکتریایی میتوانند بسیار خطرناک و تهدید کننده 

باشند. از این رو شناسایی عامل مننژیت اهمیت زیادی دارد. باکتریهایی که منجر به بروز این بیماری میشوند عبارتند 

 از:

در نوزادان، کودکان و  ییایباکتر تیعلت مننژ نیتر عیشا یباکتر نیا :)پنوموکوک( هیاسترپتوکوک پنومون

پیشگیری  درواکسن  تلقیحاست.  و عفونتهای گوش و سینوس ها یعلت پنومون نیعتریشا پنوموکوکبزرگساالن است. 

  از ابتال به این عفونت موثر است.

Neisseria meningitidis ها  یباکتر نیاست. ا ییایباکتر تیاز علل مننژ گرید یکی یباکتر نیا :(گوکوک)منن

 تیمننژ اما در صورتی که باکتری به جریان خون وارد شود منجر به  کنند، یم جادیرا ا یفوقان یمعموال عفونت تنفس

تلقیح دهد.  یقرار م ریاست که عمدتا نوجوانان و جوانان را تحت تاث یمسر اریعفونت بس میشود که یک یمننگوکوک

 از عفونت کمک کند. یریتواند به جلوگ یواکسن م

Haemophilus influenzae (hemophilus): یباکتر Haemophilus influenzae type b (Hib)  نیز

نوع  نیتعداد موارد ا یادیتا حد ز Hib دیجد ید. اما واکسن هاودر کودکان ش ییایباکتر تیمنجر به مننژ ممکن است

 را کاهش داده است. تیمننژ

Listeria monocytogenes هات داگ و  زه،یپاستور ریغ یها ریتوان در پن یها را م یباکتر نیا :(ایستری)ل

بیشتر در معرض  فیضع یمنیا ستمیس ی. زنان باردار، نوزادان، افراد مسن و افراد داراافتیبرخی فرآورده های گوشتی 

 باعث ایجاد عفونت در نوزاد شود.عبور کند و  جفت . لیستریا می تواند ازخطر ابتال قرار دارند

 یلوکوکیاستاف تیشود و مننژ یم افتی یپوست و دستگاه تنفس یمعموال بر رو این باکتری :اورئوس لوکوکیاستاف

 .کند یم جادیرا ا

 مننژیت ویروسی:

بیماری درصد موارد  85باعث  Enterovirusگروه ی ها روسیاست. و تینوع مننژ نیتر عیشا یروسیو هایتیمننژ

 شوند: یم ریزویروس های هستند و شامل  جیرا زییموارد در تابستان و پا نیشوند. ا یم

 coxsackievirus A 

 coxsackievirus B 

 ها روسیاکوو 

 شامل: که شوند تیتوانند باعث مننژ یم نیز گرید یها روسیو

 یغرب لین روسیو 



 
 

 نزاآنفلو 

 ونیاور 

 یو یآ اچ 

 سرخک 

 تبخال روسیو 

 Coltivirus شود یکلرادو م کنه ای، که باعث تب 

 به درمان دارند. ازین انواع بیماریاز  یحال، برخ نیشود. با ا یم کنترلمعموال بدون درمان  یروسیو تیمننژ

 مننژیت قارچی:

نخاع  ایخون به مغز  انیجرطریق کند از  یرا آلوده م بیمارقارچ بدن  وقتی یکاست.  تینوع نادر مننژ یقارچ تیمننژ

بیشتر به این نوع مننژیت مبتال میشوند.  یمنیا ستمیسبیماریهای تضعیف کننده مبتال به  افراد .ابدی یگسترش م

منجر به بروز مننژیت  Coccidioidesو  Cryptococcus ،Blastomyces ،Histoplasmaقارچهایی از قبیل 

 قارچی میشوند.

 مننژیت انگلی:

است که در خاک، مدفوع و  ییاست و به علت انگلها جیرا ییایباکتر ای یروسیو تیکمتر از مننژ تینوع از مننژ نیا

 شوند. یم افتیمحصوالت  ایخام، مرغ  یمانند حلزون، ماه ییو مواد غذا واناتیح یبعض

 ستوزومیش ژروم،ینیگناتوستوما اسپ س،یکانتونس لوسیوسترونژیآنژ :عبارتند از عامل ایجاد بیماری یهاانگل نیترجیار

 .سیاسیمیپاراگون س،یساسکاریلیبا س،یاسیتاکسوکار س،یکروکوسیتیکس طیو شرا

زمانی ایجاد نوع  نیاست. ا یکننده زندگ دیتهد واملع که از ،است بیآم تیمننژ ،یانگل تینادر مننژ ارینوع بس کی

د و آمیب از طریق بینی به داخل بدن راه کن یآلوده شنا م یحوضچه ها ایها، رودخانه ها  اچهیدر در می شود که فرد

 عیشود. شا یعالئم جد ریباعث اختالالت، تشنج و سا تیببرد و در نها نیرا از ب یمغز افتتواند ب ی. انگل مپیدا میکند

 .است Naegleries fowleriگونه شناخته شده  نیتر

 :تشخیص

 پزشک در معاینه فیزیکی به عالئمی از قبیل شود.  یمآغاز  فیزیکی نهیو معا اخذ شرح حال کاملبا  تیمننژ صیتشخ

 توجه دارد. یآگاه کاهشو  گردن یتفس، ضربان قلب شیافزا، تب

 :برای تایید تشخیص پزشکان اغلب آزمایشاتی را درخواست میکنند که در ادامه به آنها می پردازیم

 



 
 

. شوندتوانند از خون به مغز منتقل  یها م یکند. باکتر یم ییها را در خون شناسا یباکتراین آزمایش  :خون کشت

N. meningitidis  وS. pneumoniaد.نکن جادیرا ا تیو مننژ سیسپس ندنتوا ی، م 

و نمونه در سه لوله،  در شرایط استریل باید انجام شودنمونه گیری از مایع مغزی نخاعی در بیمارستان و  :CSFآنالیز 

ی، یکی برای بررسی بیوشیمی و هماتولوژی و دیگری برای کنترل کیفی، سریعا به یکی برای بررسی میکروبیولوژ

. نمونه باید در عرض یک ساعت در محیط شکالت آگار مغذی شود و به محیط آگار خون دار آزمایشگاه ارسال شود.

 تلقیح شود.

کند.  یم یدر خون بررسرا  دیقرمز و سف یتعداد سلول هاآزمایش  نیا :(CBC) خونسلول های شمارش کامل 

 .ابدی یم شیخون معموال افزا دیسف تعداد گلبولهای

 را نشان دهد.  یقارچ یعفونت ها ایسل،  ،یپنومونمانند  ییها یماریتواند وجود ب یم :نهیقفسه س رادیوگرافی

توانند از  یها م یرا نشان دهد. باکتر تینوزیس ای یمانند آبسه مغز یممکن است مشکالت :اسکن سر یت یس

 .دنابیها به مننژها گسترش  نوسیس

پنل و  باکتریایی مننژیت عوامل زمان هم تشخیصدر شبکه آزمایشگاهی رصد، آزمایش هایی تحت عنوان پنل 

 انجام میشود. Dot Blotting و  PCRویروسی به روش  مننژیت عوامل زمان هم تشخیص

 باکتریایی در شبکه آزمایشگاهی رصد: مننژیت عوامل هم زمان تشخیصپنل 

 Mycobacterium tuberculosis complex 

 Streptococcus pneumonia 

 Streptococcus agalactiae (group B) 

 Haemophylus inflenzae 

 Leisteria monocytogenes 

 Treponema pallidum 

 Neisseria meningitides 

 Coxiella burnetii 

 Borrelia burgdorferi 

 Cryptococcus neoformans (fungus) 

 هر ده عامل باکتریایی فوق تنها با قیمت دو تست مولکولی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن اعالم میشود.

 ویروسی در شبکه آزمایشگاهی رصد: مننژیت عوامل هم زمان تشخیصپنل 

 Herpes Simplex Virus -1 

 Herpes Simplex Virus -2 

 Cytomegalovirus 

 Epstein Barr Virus 



 
 

 Varicela-Zoster Virus 

 Toscana Virus 

 Enterovirus. 

 Parechovirus 

 فوق تنها با قیمت دو تست مولکولی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن اعالم میشود. ویروسیعامل  هشتهر 

 پیشگیری:

سال در  2 ریکودکان ز یمنظم برا ونیناسیاز برنامه واکس یبخش نیواکسن همچن نیا واکسن کونژوگه پنوموکوک:

 یکه دارا یشود، مخصوصا کودکان یم هیسال توص 5-2 نیسن نیکودکان ب یبرا یاضاف یدوزها متحده است. االتیا

 مزمن هستند.  هیو ر یقلب یها یماریب

واکسن را  نیتوانند ا یبه محافظت دارند، م ازیکه ن یبزرگتر و بزرگساالن کودکان پنوموکوک: دیساکار یپل واکسن

 کنند.یم هیسال توص 65همه بزرگساالن مسن تر از  یواکسن را برا نیا ،یماریب یریگشیکنند. مراکز کنترل و پ افتیدر

 12-11واحد به کودکان کیکنند که  یم هیتوص یماریاز ب یریگشیکنترل و پ مراکز کونژوگه: کیمونوژنت واکسن

 کیشود,  تلقیح یسالگ 15-13 نیسن نیبار ب نیاول یواکسن برا نیموارد خاص، داده شود. اگر ا یسال برا 16سال تا 

 شود. یم هیتوص یسالگ 18تا  16 نیسن نیکننده ب تیدوز تقو

 تزریققرار دارند،  یماریب نیاز ا ییسال که در معرض باال 10ماه تا  2 نیتواند به کودکان ب یم نیواکسن همچن نیا

 .ردیگ یکردن افراد سالم مورد استفاده قرار م نهیواکس یبرا نیواکسن همچن نیا. شود

 : منابع

https://www.meningitis.org/ 

https://www.healthline.com 

https://www.mayoclinic.org 

 

 http://rasadmedlab.com                     گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد               
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