
 آى دسهاى ٍ پیـگیشی, دالیل, ػالین چیؼت؟ هٌٌظیت تیواسی

 ٍسم. ؿَد هی هلتْة ًخاع ٍ هغض اطشاف( meninges یا هٌٌظ) غـاء دسآى کِ اػت ای تیواسی هٌٌظیت

 هی گشدى خـکی ٍ طة ػشدسد، ؿاهل هٌٌظیت، تیواسی هؼوَل ّای ًـاًِ تشٍص تاػث اغلة هٌٌظیت تا ّوشاُ

 .ؿَد

 اص تش ؿایغ هؼوَال ٍیشٍػی ّای ػفًَت اها داسد، ٍجَد غیشُ ٍ قاسچی تاکتشیایی، ٍیشٍػی، اًَاع دس هٌٌظیت

 اص تؼذ تیواسی ایي اػت هوکي هٌٌظیت ػلت تِ تؼتِ. ؿًَذ هی هٌٌظیت تِ فشد اتتالی تاػث ّا ػفًَت ػایش

 . ًوایذ تْذیذ سا فشد صًذگی اػت هوکي یا ٍ یافتِ تْثَد ّفتِ چٌذ

 اػتفشاؽ، ؿذُ، دگشگَى ّـیاسی یا گیجی تة، تا ّوشاُ گشدى خـکی ٍ ػشدسد هٌٌظیت ّای ًـاًِ تشیي سایج

 ّای ًـاًِ فقط کَدکاى دس هؼوَالً. تاؿذ هی( كذاّشاػی) تلٌذ كذاّای یا( ًَسّشاػی) ًَس تحول دس ًاتَاًی ٍ

 ؿَد، هـاّذُ پَػتی ٔ  ضایؼِ اگش. ؿَد هی هـاّذُ آلَدگی خَاب ٍ پزیشی تحشیک هاًٌذ غیشاختلاكی

 هوکي هٌٌظٍکک تاکتشی اثش دس هٌٌظیت هثالً، تاؿذ؛ هٌٌظیت تشای هـخلی ػلت ٔ دٌّذُ ًـاى اػت هوکي

 .تاؿذ هـخلی پَػتی ٔ  ضایؼِ تا ّوشاُ اػت

 تیواسی ایي تٌاتشایي اًذاصد، خطش تِ سا تیواس صًذگی ًخاع، ٍ هغض تِ التْاب ًضدیکی دلیل تِ تَاًذ هی هٌٌظیت

 تاى خاًَادُ اػضای اص یکی یا ٍ خَد کِ داسیذ ؿک اگش. کٌٌذ هی تٌذی دػتِ پضؿکی فَسیت ػٌَاى تحت سا

 تشٍص جلَی تاکتشیایی هٌٌظیت توَقغ دسهاى. ًواییذ هشاجؼِ تیواسػتاى تِ ػشیؼا اًذ، ؿذُ تیواسی ایي دچاس

 .گیشد هی سا تیواسی جذی ػَاسم اص خیلی

 

 هٌٌظیت تیواسی ػالین

 ّای ًـاًِ ٍ ػالین. تاؿذ هی هوکي آًفلَاًضا تیواسی تا هٌٌظیت تیواسی ّای ًـاًِ ٍ ػالین گشفتي اؿتثاُ

 تاالی ّشفشد دس کِ ّایی ًـاًِ ٍ ػالین. دٌّذ هی ًـاى سا خَد سٍص دٍ تا 1 تیي یا ٍ ػاػت چٌذ دس هٌٌظیت

 :ؿاهل ؿَد، ظاّش اػت هوکي ػال 2

 ًاگْاًی ٍ تاال تة

 ؿذیذ ػشدسد

 گشدى خـکی

 ػشدسد تْوشاُ اػتفشاؽ ٍ تَْع

 کشدى توشکض دس ًاتَاًی یا ٍ گیجی

 تـٌج



 ؿذى تیذاس دس هـکل یا ٍ آلَدگی خَاب

 ًَس تِ حؼاػیت

 آؿاهیذى ٍ خَسدى تِ ػالقِ فقذاى

 هٌٌظیت اًَاع اص تؼضی دس پَػتی ّای التْثا

 :ؿاهل کَدکاى دس هٌٌظیت تیواسی ػالین

 

 تاال تة

 پی دس پی ی گشیِ

 ؿذیذ قشاسی تی ٍ خَاب تی

 ضؼیف تغزیِ

 کَدک ػش تاالی ًشم قؼوت دس تشآهذگی

 کَدک تذى ٍ گشدى خـکی

 .کٌٌذ هی گشیِ ؿذیذتش کٌیذ، هی تغلـاى صهاًیکِ حتی ٍ ؿًَذ هی آسام تؼختی هٌٌظیت تِ هثتال کَدکاى

 

 هٌٌظیت تِ اتتال دالیل

 تؼضی. یاتٌذ هی تْثَد دسهاى تذٍى هؼوَال کِ تَدُ ٍیشٍػی ّای ػفًَت هٌٌظیت تِ اتتال دلیل تشیي هؼوَل

 ػفًَت دّذ هی سخ تش کن اغلة کِ هٌٌظیت دالیل اص دیگش یکی. اػت تاکتشیایی ػفًَت هٌٌظیت ػلت اٍقات

 هی جذی هـکالت تاػث ٍ تَدُ تش خطشًاک ّوِ اص تاکتشیایی هٌٌظیت آًجاییکِ اص. تاؿٌذ هی قاسچی ّای

 .تاؿذ هی هٌٌظیت دسهاًی تشًاهِ ّای تخؾ تشیي هْن اص یکی هٌٌظیتی، ػفًَت هٌثغ کشدى پیذا ؿَد،

 ًَع ػیوپلکغ ّشپغ ٍیشٍع آًتشٍٍیشٍع، ؿاهل ؿًَذ، هی ٍیشٍػی هٌٌظیت تاػث کِ ّایی ٍیشٍع اغلة

 .تاؿٌذ هی ٍی آی اچ اٍسیَى، ٍیشٍع ،(ؿَد هی ؿٌاختِ صًٍا ٍ هشغاى آتلِ ػاهل تِ کِ) صًٍا ٍیشٍع ،2

 تِ آلشطی ؿیویایی، هَاد ؿاهل ًوایٌذ، هٌٌظیت دچاس سا فشد تَاًٌذ هی ؿذُ رکش هَاسد تجض هَاسدیکِ ػایش

 .تاؿٌذ هی ػاسکَئیذٍص ّوچَى التْاتی ّای تیواسی ٍ ػشطاى اًَاع اص تؼضی داسٍّا، اص تؼضی

 

 خطشصا ػَاهل



 :ؿاهل دٌّذ افضایؾ سا هٌٌظیت تِ اتتال خطش تَاًٌذ هی هَاسدیکِ ٍ ػَاهل

 تِ ؿوا اتتالی خطش ًواییذ سد سا صدى ٍاکؼي ّای ًَتت اص یکی کَدکاى یا ؿوا اگش - ٍاکؼي ًَتت کشدى سد

 .یاتذ هی افضایؾ هٌٌظیت تیواسی

 ٍیشٍػی هٌٌظیت هَاسد اکثش ٍ دٌّذ هی سخ ػال 5 اص قثل ػٌیي دس ٍیشٍػی هٌٌظیت اًَاع اغلة - فشد ػي

 .دّذ هی قشاس تاثیش تحت سا ػال تیؼت صیش افشاد دس

 ٍ ًظاهی ّای پایگاُ ػاکي ًظاهی پشػٌل خَاتگاُ، دس ػاکي داؿٌجَیاى - اجتواػی ّای هکاى دس صًذگی

 . تاؿٌذ هی تیواسی ایي تِ اتتال تشای تیـتشی خطش دس ّؼتٌذ، سٍسؿگاُ دس کَدکاًیکِ یا سٍ هذسػِ کَدکاى

 .داسیذ قشاس هٌٌظیت تِ اتتال تشای تیـتشی خطش دس ّؼتیذ، تاسداس ؿوا اگش - تاسداسی

 ایذص، تیواسی ّوچَى دادُ قشاس تاثیش تحت سا تذى ایوٌی ػیؼتن کِ ػَاهلی - ؿذُ هختل ایوٌی ػیؼتن

 .ًوایذ هٌٌظیت تِ اتتال هؼتؼذ سا فشد تَاًذ هی … ٍ دیاتت تَدى، الکلی

 

 هٌٌظیت تیواسی ػَاسم

 تیوشای دچاس کَدکاى یا ؿوا تیـتشی هذت ّشچِ. تاؿذ داؿتِ پی دس جذی ػَاسضی تَاًذ هی هٌٌظیت

 هَاسد جولِ اص دائوی ػلثی آػیة ٍ تـٌج جولِ اص آى ػَاسم خطش دس تیـتش تاؿیذ، ًـذُ دسهاى هٌٌظیت

 :ؿاهل تَاًٌذ، هی هٌٌظیت ػلثی ّای آػیة اًَاع. ّؼتیذ صیش

 ؿٌَایی دادى دػت اص

 حافظِ هـکل

 یادگیشی دس ًاتَاًی

 هغضی آػیة

 سفتي ساُ دس هـکل

 تـٌج

 کلیِ ًاسػایی

 ؿک

 هشگ

 هٌٌظیت تیواسی تـخیق



 خـکی ٍ رٌّی ٍضؼیت تغییش تة، ؿوا، قلة ضشتاى ّچَى هَاسدی ٍ کشدُ هؼایٌِ سا ؿوا پشػتاس یا پضؿک

 هایغ آصهایؾ اص تاؿذ، داؿتِ ؿک ایذ ؿذُ هٌٌظیت دچاس ؿوا ایٌکِ تِ پضؿک اگش. ًوایذ هی چک سا گشدى

 هی اػتفادُ ػش اػکي تی ػی ٍ ػیٌِ قفؼِ ایکغ اؿؼِ خَى، کـت ّوچَى ّا آصهایؾ ػایش ٍ ًخاػی

 .ًوایذ

 

 هٌٌظیت تیواسی دسهاى

 .اػت هتفاٍت کَدکتاى یا ؿوا هٌٌظیت ًَع تِ تؼتِ تیواسی ایي دسهاى

 تاکتشیایی هٌٌظیت دسهاى

 تشای کَستیضًٍی داسٍّای ٍ ٍسیذی داخل ّای تیَتیک آًتی تا ػشیغ دسهاى تِ ًیاص تاکتشیایی حاد هٌٌظیت

 آًتی تشکیة یا ٍ تیَتیک آًتی. داسد تـٌج یا ٍ هغزی ٍسم ّوچَى آى ػَاسم کاّؾ ٍ تْثَد اص اطویٌاى

 .تاؿذ هی هتفاٍت ػفًَت ًَع تِ تؼتِ کٌذ، هی اًتخاب ؿوا تشای پضؿکتاى کِ ؿوا داسٍیی ٍ تیَتیکی

 

 ٍیشٍػی هٌٌظیت دسهاى

 دس تخَد خَد ٍیشٍػی هٌٌظیت هَاسد تیـتش دس ٍ ًیؼتٌذ ٍیشٍػی هٌٌظیت دسهاى تِ قادس ّا تیَتیک آًتی

 :ؿاهل ٍیشٍػی هٌٌظیت ػادُ اًَاع دسهاى. یاتذ هی تْثَد ّفتِ چٌذ طَل

 

 اػتشاحت

 هایؼات فشاٍاى هلشف

 تة ٍ دسد کاّؾ تشای هؼکي داسٍّای

 .ًوَد اػتفادُ ٍیشٍػی ضذ داسٍی اص ؿَد هی اػت، خال تة ٍیشٍع ؿوا هٌٌظیت ػلت اگش

 

 هٌٌظیت اًَاع ػایش دسهاى

 تا تیَتیکی آًتی ٍ ضذٍیشٍػی ّای دسهاى اص اػتفادُ تِ ؿشٍع پضؿکتاى ًثاؿذ، هؼلَم ؿوا هٌٌظیت ػلت اگش

 .کٌذ هی تیواسی ػلت ؿذى هـخق صهاى

 اػت هوکي ٍ داؿتِ جذی جاًثی اثشات داسٍّا ایي الثتِ. ؿَد هی دسهاى ضذقاسچ داسٍّای تا قاسچی هٌٌظیت

 .افتذ تؼَیق تِ قاسچی هٌٌظیت آصهایـگاّی تـخیق صهاى تا داسٍّا ایي تا دسهاى ؿشٍع



 .ؿَد هی دسهاى ّؼت، قاسچی ػفًَت ػوَها کِ آى ػلت تِ تؼتِ هضهي هٌٌظیت

 تا اػت هوکي سا اًذ دادُ سخ ایوٌی خَد ّای تیواسی یا ٍ حؼاػیت تؼلت کِ غیشػفًَی ّای هٌٌظیت

 تْثَد تخَد خَد تیواسی ٍ ًثَدُ خاكی دسهاى تِ ًیاص هَاسد اص تؼضی دس. ًوایٌذ دسهاى کَستیضًٍی داسٍّای

 .داسد هٌٌظیت دسهاى تشای ػشطاى دسهاى تِ ًیاص ًیض ػشطاى تا هشتثط هٌٌظیت دس. یاتذ هی

 

 هٌٌظیت تیواسی اص پیـگیشی

. ًیؼتٌذ آًفَالًضا یا ػشهاخَسدگی ٍاگیشداسی تِ ّیچکذام الثتِ ّؼتٌذ، ٍاگیشداس ٍیشٍػی ٍ تاکتشیایی هٌٌظیت

 یا ػطؼِ تَػیذى، هاًٌذ ًضدیک تشخَسدّای حیي دس تٌفؼی تشؿحات رسات طشیق اص دٍ ّش اًتقال احتوال

 کـیذُ ًفغ آى دس هٌٌظیت تِ هثتال فشد کِ َّایی تٌفغ كشف اها داسد، ٍجَد کؼی طشف تِ کشدى ػشفِ

 اص تیـتش ٍ آیذ، هی ٍجَد تِ ّا آًتشٍٍیشٍع تَػط هؼوَالً ٍیشٍػی هٌٌظیت. ؿَد ًوی ّا آى اًتقال تاػث اػت

 کاّؾ اًتقال تِ هٌجش سفتاسّای تغییش تا تَاى هی سا آلَدگی احتوال. ؿَد هی هٌتـش هذفَػی آلَدگی طشیق

 .داد

 ّا ٍاکؼي ایي. ًوایٌذ پیـگیشی ّا هٌٌظیت اص تؼضی تِ اتتال اص تَاًٌذ هی ّا ٍاکؼي خاف اًَاع اص تؼضی

 :ؿاهل

 .گیشد هی سا تاکتشیایی هٌٌظیت اًَاع اص یکی ؿیَع جلَی کَدکاى دس( HiB vaccine) ّوَفیلَع ٍاکؼي

 دس هَثش ّای سٍؽ ػایش اص ًیض( pneumococcal conjugate vaccine) پٌَهَکَک کًَظٍگِ ٍاکؼي

 .تاؿذ هی پٌَهَکَکی هٌٌظیت تِ اتتال اص پیـگیشی

 آًتی داسٍّای اص تایذ داسًذ، هٌٌگَکَکی هٌٌظیت تِ هثتال فشد تا ًضدیکی ساتطِ کؼاًیکِ ٍ خاًَادُ افشاد

 .ًوایٌذ دسیافت هٌٌظیت ًَع ایي تِ اتتالیـاى اص پیـگیشی تشای تیَتیکی

 :ؿَد هی تَكیِ صیش افشاد تشای( meningococcal) هٌٌگَکَکی ٍاکؼیٌاػیَى

 .اًذ ًکشدُ دسیافت سا ٍاکؼي ایي تاکٌَى ٍ ؿًَذ هی دتیشػتاى ٍاسد کِ ػال 12 تا 11 ػٌیي دس ًَجَاًاى

 .داسًذ خَاتگاُ دس اقاهت قلذ کِ داًـگاُ اٍل ػال داًـجَیاى ّوِ

 .ّؼتٌذ ایوٌی ػیؼتن هـکالت ػایش دچاس یا ٍ ًذاؿتِ طحال کِ تضگتش یا ٍ ػالِ دٍ کَدکاى

 .تاؿذ هی ؿایغ آًجا دس هٌٌگَکَک کِ داسًذ کـَسّایی تِ ػفش قلذ افشادیکِ


