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  ۳۲۵                                                                                ..... مورد مننژيت ۸۵ ساله ۱۰بررسي و پيگيري 

 

  ١٣٨٦١٣٨٦   پاييز پاييز،،۳۳، شماره، شماره٦٦مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره 

 

ال يت باکرتي مورد مننژ٨۵ ساله ١٠ يريگيپ  وبررسي ب
 مارستان مرکز طيبيماران مراجعه کننده به بيدر ب

 کودکان
  

 ***، فرناز طباطبايي*، ستاره  مميشي** احمد  سيادتي،١*پرويز  طباطبايي

  دهيچک
 از يز دچار عـوارض ناشـ  ي نيا نند و عدهک يال فوت مي باکتر مننژيتماران  ما در اثر   ي از ب  ي که هر ساله تعداد    يياز آنجا  :هدف

 يعوارض ناش  ر و ي و علل مرگ وم    اليت باکتر يجاد مننژ ي مسئول ا  يسم ها يکرو ارگان ي م ي فراوان ي بررس با هدف   .  شوند يآن م 

  .ده استي گردين مطالعه طراحيا کودکان يماران مراجعه کننده به مرکز طبيدر باز آن 

مـار مـشکوک بـه    ي ب۱۲۳ کودکان تهران صـورت گرفـت   ي  در مرکز طب   ۱۳۸۲ تا   ۱۳۷۲ سالدر مطالعه ما که از      : يروش بررس 

 و کـشت    ر  ياسـم  ، شامل کشت خون   يشگاهي و آزما  ينيت با توجه به عالئم بال     يص مننژ يتشخ . شدند يال بررس يکترت با   يمننژ

ـ   ين ب يو ا د شد   ييتا نفر   ۸۵ يماري ب تيدر نها  ، انجام گرفت  ييمايوشي و ب  يرات سلول ييتغ نخاع،ع  يما  قـرار   يريـ گ يماران مورد پ

  .ندگرفت

 ۱/۴۷ ( مـورد  ۴۰موکـوک وب پن يـ ت به ترت  يجاد کننده مننژ  ي ا يسم ها يکرو ارگان ين م يع تر ي شا ي مورد بررس  ۸۵ان  ي در م  :ها افتهي

 ۷/۴( مـورد  ۴ ي کالشايرياش ،)درصد۳/۱۵( مورد  ۱۳وکوک  گننم ،) درصد ۹/۲۵(  مورد b ۲۲پ  يت نفلونزا ا   وسليهموف) درصد

ـ ريسـتر پتوکـوک و    ا  و Bگروه  کوک   پتو سترا،  انترو باکتر  ،) درصد   ۵/۳( مورد   ۳ال  يسکلب،)رصدد ـ هـر کـدام     دانس  ي  ک مـورد ي

   .ر دو ماه باال بوده استير خواران زير در شي و مرگ ميعوارض عصب . بودند)درصد۵/۳ (مجموعا 

عقـب   ، تـشنج، يلوسـفا دريه ،يراز کـ  بودنـد  عبارتع ويب شي به ترتيودکان باالتر از دو ماه عوارض عصبکدر  :نتيجه گيري

ن گروه  يسم ها در ا   يکرو ارگان يه م ي نسبت به بق   يکوکموپنوت  ير مننژ يمرگ وم   و عوارض يبارز يم ه و يآتاکس ،يذهن يماندگ

 .باشد البته از لحاظ آماري معني دار نمي ،باشد يمشتر ي بيسن
  
  کيوژتولي عوامل ا،ريمرگ ومو  عوارض ،يش آگهي  پ،الي باکترت يننژم :گان هد واژيکل 

  

   مقدمه
 )۱( اسـت  ي خطرناک و کـشنده ا     يماريال ب يت باکتر يژمنن

 در نقـاط مختلـف       ي متنوع يسم ها يکرو ارگان يماثر  که در   

 هـر چـه زودتـر        بايـد  يمـار ين ب يا. )۲( شود يده م يا د يدن

در مطالعــه . درمــان شــروع گــردد ص داده شــود ويشختــ

 از  يده است موارد  يه سال بطول انجام   گذشته نگر  ما که د     

م که با عـوارض و مـرگ   يال را مشاهده کرديت باکتر يمننژ

ر بخـصوص   يـ عوارض و مرگ وم   .ر همراه بوده است     يم و

ـ در ز . شتر مشاهده شد  ير خواران کمتر از دو ماه ب      يدر ش  ر ي

، ) درصـد  ۷/۴(شتر بدست آمـد   ي ها ب  ي گرام منف  يدو ماهگ 

کــرو ير از دو مــاه م کــه در اطفــال بــاالت  يدر صــورت

ـ دي  هـا  سميارگان  ده شـده عبـارت بودنـد از پنوموکـوک،         ي

ـ رياش ،، مننگوکـوک  )ب(پ  يـ  ت يلوس آنفلونزا يهموف ا يشي

ن مطالعـه بـا     يا).  درصد ۷/۹۱( انتروباکتر ال و يکلبس ،يکال

ـ  مننژ ير و عـوارض بـاال     ي علل مرگ وم   يهدف بررس  ت ي

  .ال انجام گرفته  استيباکتر

  
  صي عفوني اطفال، مركز طبي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشيار فوق تخص*

  استاد فوق تخصصي عفوني اطفال، مركز طبي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي تهران**

  دانشيار فوق تخصصي عفوني  اطفال ، مركز طبي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي تهران**

  كي تهرانپزشک عمومي، مرکز طبي کودکان، دانشگاه علوم پزش***

   نويسنده مسؤل‐۱

 ۲۲/۳/۱۳۸۶ : اعالم قبولي        ۲۸/۱۲/۱۳۸۵  :: دريافت مقاله اصالح شده    ۱۶/۷/۱۳۸۴: دريافت مقاله
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  ١٣٨٦١٣٨٦   پاييز پاييز،،۳۳، شماره، شماره٦٦مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره 

 

  روش بررسي

  بيمـار  كـه  كمتـر  از     ۱۲۳در  يك  مطالعه  گذشته نگـر    

بيماران  .   سال  سن داشتند مورد  مطالعه  قرار  گرفتند            ۱۲

 مختلــف  شــهر  تهــران  و  يــا     هــاي  از  بيمارســتان

ع  هــاي  شــهر  بــه  مــا  ارجــا هــا  يــا  كلينيــك شهرســتان

شـد،  معاينـه     گرفتـه  مـي    از بيماران شرح حـال      . شدند  مي

گرفت، در  صورت  شك  بـه  مننژيـت               دقيق صورت  مي   

 قند و كلسيم، فرمـول  شـمارش  و            يها از  بيماران  نمونه    

يع  نخـاع  انجـام        پونكـسيون  مـا    ون گرفته شده،    كشت خ 

ه شـده و كـشت       يـ از نمونه  مايع  نخاع اسـمير ته        . شد  مي

 شـد و     يروي محيط  بالدآگار  يا  شكالت  آگار انجام مـ            

با  توجـه  بـه         و.  گرفت  ين پروتئين و قند  صورت مي      تعي

ــاليني  و  آزمايــشگاهي  آنتــي بيوتيــك  شــروع   عاليــم  ب

  .گرديد مي

  ساعت  بعد  ۴۸  تا  ۲۴  الًجه كشت  مايع  نخاع  معموينت

ک مناسـب   يـ وتي ب ي شود كه  به انتخـاب آنتـ        يمشخص م 

كشت خون ممكن است مثبت  شـود زيـرا            . کند يکمک م 

 در حاليكه    يگاه.  باكتريمي با مننژيت  زياد است      يهمراه

. شـود   كشت مايع نخاع  منفي است  کشت خون مثبت مي          

هـاي      يافتـه  ها منفي  بود با  توجه بـه           که كشت  يدر صورت 

باليني و آزمايشگاهي  كـه  مننژيـت  باكتريـال  را  نـشان                  

در اطفـال  كمتـر از        . يافـت   بيوتيك  ادامه مي     آنتي داده بود 

ــا   بيوتيــك مــصرفي  آمپــي دو مــاه آنتــي ســيلين همــراه  ب

سيلين همراه  بـا  سفاتوكـسيم بـود            آمينوگليكوزيد يا آمپي  

 وانكومايـسين  همـراه       در كودكان باالتر از  دو  مـاه          ). ۳(

 شــد تــا جــواب  ي اســتفاده مــ۳بــا  سفالوســپورين نــسل 

ــي ــد ســپس  براســاس كــشت و    آنت ــوگرام بدســت  آي بي

 ).۴(داديـم       بيوتيك مناسب را  ادامه  مـي         بيوگرام آنتي   آنتي

در  اطفال  بزرگتر از دو  ماه از  همان ابتـدا  دگزامتـازون                  

  هر كيلوگرم  وزن هر        گرم در  ازاي         ميلي  ۱۵/۰با  مقدار      

در  ).  ۵(شــد   روز  تجــويز مــي۴  ســاعت بــه  مــدت  ۶

صورتي كه كشت  هموفيلوس  انفلوانزا  يا  پنوموكوك  را         

افـت و در  بقيـه انـواع          ي يداد دگزامتازون ادامه م     نشان مي 

طـول  مـدت  درمـان  در           . شد  مننژيت اين  دارو  قطع مي      

ــاه، دو   ــر از دو  م ــيرخواران كمت ــه  و در   ش ــه هفت ــا س  ت

بيمـاران هـر روز      .   روز بـوده  اسـت       ۱۴  تا      ۱۰بزرگترها

شـد  و       گيـري مـي     شدند  دور  سر آنها  اندازه         ويزيت  مي  

پـس  از  تـرخيص        . گرديـد   عاليم  عصبي  يادداشت  مـي       

ــاه،  ــك  م ــه صــورت    ۵ي ــد  معاين ــسال  بع ــاه  و  يك   م

ــي ــرار    م ــابي  ق ــورد  ارزي ــصبي م ــم  ع ــت و  عالي   گرف

  .گرفت مي

  ۸در  نـوزادان  تعـداد          :تغييرات آزمايشگاهي مايع نخـاع    

متـر مكعـب         لوكوسيت  در  ميلي      ۳۲سلول لوكوسيت تا      

نـوكلئر باشـد         آن  پـولي     درصد۶۰بطوري كه نزديك  به        

آيـد  و بـه  آهـستگي  تعـداد  آن                 طبيعي به  حساب  مـي      

رسـد     ي  عـدد مـ     ۱۰يابد و  به  تعداد  صفر  تا               كاهش مي 

  ).۶)  (در  آخر  مرحله  نوزادي(

  ۹۰ميانگين پروتئين مايع نخـاع  در نـوزادان  فـول  تـرم                

  ۱۷۰  تـا     ۲۰بـا  دامنـه    (باشـد     ليتـر  مـي      گرم در دسي    ميلي

ــي ــي  ميل ــرم در  دس ــر گ ــارس  ) ليت ــوزادان  ن   ۱۱۵و در ن

  ۱۵۰  تـا     ۶۵بـا  دامنـة      (باشـد       ليتر  مـي     گرم در دسي    ميلي

ميانگين  نـسبت  قنـد مـايع      ).۶)  (ليتر  دسي گرم  در      ميلي

نخاع به قند خون  هم  زمان در نـوزادان  تـرم  و  نـارس                    

ن و  يت،  مقـدار پـروتئ     يما تعداد لوکوس  ). ۶(باشد   مي ۸۱/۰

در  اطفال  .ميعمل کرده ا ۷و۶يها قند را بر اساس رفرانس

  لنفوسيت  لوكوسـيت طبيعـي        ۶باالتر  از  دو  ماه  تعداد          

نـوكلئر     دار  اگر  يك پولي       در طفل  تب   . گردد  ب مي محسو

  بايستي تحت  نظر  باشد        وجود داشته  باشد بيمار شديداً     

كنند تا جواب كـشت بدسـت        و بعضي درمان را شروع مي     

 مـوارد در    درصـد ۵الوصف  ديده  شده  است در             مع. آيد

نـوكلئر وجـود داشـته           سـالم  يـك  پـولي         كودكان  كامالً  

عـدد  يـا تعـداد    ۱۰ت بـاالتر  از  ي تعداد لنفوس  ما). ۶(است

نـوكلئر بـيش از يـك عـدد را غيرطبيعـي محــسوب        پـولي 

در مننژيت باكتريال  پروتئين مايع  نخاع افـزايش           .ايم  كرده

ليتـر و كمتـر از  آن        گرم در دسـي       ميلي  ۴۵مقدار    . يابد  مي

ــسوب     ــي مح ــاالتر  را  غيرطبيع ــدار  ب ــي و  مق را  طبيع

  ).۷ (ايم  كرده
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 و همكاران   احمد سيادتي ، پرويز طباطبائي                                                                                                                              ۳۲۹
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مـايع  نخـاع     نسبت  قنـد     ويابد    قند مايع نخاع  كاهش مي     

 ميزان  كمتر  از  ،باشد   ميدرصد۶۶خون  همزمان    به  قند    

  ).۶(ايم   آن را غيرطبيعي  تلقي  كرده

ــوژي ــه و ســينوس: بررســي  راديول ــاران   از  ري ــاي بيم ه

همينطور در بيمـاراني  كـه  مننژيـت        . شد  عكسبرداري  مي  

نده داشتند يا  آنهايي كه عاليم فوكال عصبي، يـا        تكرار شو 

يـا     پـارزي،  ادم  پـاپي            پارزي  يا  كوآدري      آنهايي كه همي  

ــتند     ــه  داش ــك  هفت ــشتر  از  ي ــب  بي  computedت

tomography  (CT)۲(شد     از  مغز  انجام  مي.(  

از  آنجايي  كه  امكانات  ما  محدود  بود               : سنجي  شنوايي

  brain stem   response ي  از  بيمـاران براي  تعداد

(ABR) auditory    موقع  ترخيص  يا  مدتي پس  از  

  .گرفت آن صورت  مي

ش شـده   رداده ها به صورت فراوانـي گـزا       : تحليل آماري  

دو _ براي مقايسه نسبت ها بين گروها از آزمون کـاي           .اند

  . )فيشردر صورت نياز آزمون دقيق (استفاده شده است 

   

  افته هاي

اسـمير  و     .   بيمار  را  تحت  مطالعه  قرار  داديـم             ۱۲۳ما    

مار منفي  بـود  كـه    ي ب۳۸هاي  مايع  نخاع  و  خون           كشت

  ۴۶)    بيمـار   ۸۵(از  مـابقي       .  از  مطالعه  خـارج  شـدند        

  .بيمار  مذكر  و  بقيه  مؤنث  بودند

  هـاي  بدسـت  آمـده       ميكروارگانيـسم  در سن زير  دو  ماه      

E-coli(Escherichiacoli) ۵/۲۸( دو  مـــــــــورد(  ،

Klebsiella   استرپتوكوك  ،  پنوموكوك،      )۵/۲۸(دو  مورد

  و  استرپتوكوك  ويريـدانس  هـر  كـدام  يـك                  Bگروه    

در  . ) در صـد   ۴۳(سـه مـورد     "  مجموعـا  مورد  بوده  است    

 ماه  كـه  كـشت  مـايع            ۲رخواران کمتر از    ي از ش  درصد۵۳

زم يکرو ارگان يد  اسمير  مايع  نخاع م       نخاع آن ها مثبت  بو     

  .گرم  منفي  را  نشان  داد

بـــاالتر از  دو مـــاه تـــا چهـــار ســـال        در  اطفـــال

 به  ترتيـب  پنوموكـوك         هاي بدست آمده      ميكروارگانيسم

  b  ۲۲ هموفيلوس  آنفلوانزا  تيـپ        ،) درصد ۳/۴۴(مورد۲۷

،  ) در صـد   ۱/۱۳(  مـورد   ۸،  مننگوكـوك     ) درصد ۳۶(مورد

E_coli  ۲  كلبـسيال  و  انتروبـاكتر          ) در صد  ۳/۳(  مورد  ،

 ۳/۳(دو مـورد    "  مجموعا هر  كدام  يك  مورد  بوده است         

ــد ــاالتر  از   . )در صـــ ــال  بـــ ــال  ۵در  اطفـــ   ســـ

ــسمميكروارگان ــوك     ي ــده  پنوموك ــت  آم ــاي  بدس   ۱۲ه

  ) در صد    ۴/۲۹(  مورد  ۵مننگوكوك     و)  درصد ۶/۷۰(مورد

  .بوده  است

  ورود  بعمل  آمـد  متنـوع             كه  در  بدو     فرمول شمارشي   

  ۱۱۰۰۰ها  در  تمام  گروه  سني              ميانگين  لوكوسيت  . بود

ها  از  صفر  تـا           تعداد نوتروفيل . متر  مكعب  بود      در  ميلي  

.    بوده  است    درصد۵۵  و  باندسل  از  صفر  تا              درصد۸۰

  بيمـاران    درصد۲۰  در   ۱۰۰۰۰۰تعداد  پالكت  كمتر  از          

  .ديده  شده است

گرم      ميلي  ۱۸۰۰  تا      ۲۰مقدار  پروتئين  مايع  نخاع  بين            

  بيماران كمتر  از       درصد۶۵در    .  ليتر  بوده  است      در  دسي  

دو ماه و اطفال  بزرگتر از  اين  سن ميزان  پروتئين مـايع                 

  ۹۵ليتـر  و         گـرم  در  دسـي          ميلـي   ۱۸۰نخاع به  ترتيب       

  .ليتر  بوده  است   در  دسيگرم ميلي

گـرم  در         ميلـي   ۸۵مقدار  قند  مايع  نخاع  بين  صفر  تا                

  از  تمام  بيماران  غلظـت           درصد۸.  ليتر  بوده  است      دسي

ليتـر  و    گرم  در  دسي   ميلي  ۵۰قند  مايع  نخاع  كمتر  از            

  از  بيماران  نسبت  قند  مايع  نخـاع  بـه  قنـد                     درصد۶۸

  .  بوده  است۵/۰ر  از  خون  كمت

  ۳۶در  اطفال  بـاالتر  از  دو  مـاه  كـشت  مـايع  نخـاع                       

بيمار  پنوموكوك  را  نشان  داد  و در  سه  بيمار  اسـمير،               

كشت  خون  و  مايع  نخاع  از  نظـر پنوموكـوك  مثبـت                    

  .بوده  است

  ۱۷  بيمــار  مبــتال  بــه  مننژيــت  هموفيلوســي در  ۲۲از  

  بيمـار   ۵در . ايع  نخاع مثبت  بـوده اسـت       مورد  كشت  م    

اسمير، كشت  مايع  نخاع  و كـشت  خـون مثبـت  بـوده                   

  ۱۰ در   ي  بيمار  مبتال  به  مننژيت  مننگوكوك          ۱۳از    . است

بيمار  كشت مايع  نخاع  مثبت  بوده اسـت و سـه  مـورد                   

ديگر اسمير مايع نخاع  مثبت بوده  كه  با  عاليـم  بـاليني                  

  .داشته  استمطابقت  
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بقيه  انواع  مننژيت  بـا  اسـمير  و  كـشت  مـايع  نخـاع                      

اين عوارض و مرگ و مير در       . تشخيص  داده  شده  است      

از هفت شير خوار زير دو ماه يـک         . بيماران باال بوده است   

از تعداد باقي مانده يک بيمـار       . ت کرده است  شير خوار فو  

مـابقي  ، در   خـوب بـوده اسـت     " راجعات بعدي کامال  در م 

 هيدروسفالي سـه    .مشاهده گرديد عوارض به صورت زير     

، عقـب   ) درصـد    ۵۰(، تشنج سه مورد     ) درصد   ۵۰( مورد  

(  مـورد  و کـري دو   )  درصـد    ۵۰( ماندگي ذهني سه مورد     

  بيمار  مبتال  به  مننژيت  پنوموكوكي            ۴۰از     .) درصد   ۳۳

  مرگ  و مير  در      .  بيمار  فوت  نمودند      ۵  مطالعه      در  اين  

ي  نــسبت  بــه  بيمــاران  مبــتال  بــه  مننژيــت  پنوموكــوك

و  مننگوكـوكي  تفـاوت معنـي دار          مننژيت  هموفيلوسـي     

در  .  )p > 0.05دو _ آزمـون کـاي   (آماري نداشته است 

ــا    ايــن  مطالعــه  مــرگ  و ميــر مننژيــت  هموفيلوســي  ب

هر كدام  دو  (باشد  مننژيت  مننگوكوكي  در  يك  حد  مي          

وارض  طبق  جداول  در  مننژيت  پنوموكـوكي             ع).  مورد

وكي  از  همــه  از  همــه  بيــشتر  و  در  مننژيــت  مننگوكــ

  زمان  كمتر      عوارض  عصبي  به  مرور      . كمتر  بوده  است    

اما هـيچ    )۲  با  جدول        ۱با  مقايسه  جدول        (شده  است  

يک از اين اختالفـات بـدليل حجـم کـم نمونـه از لحـاظ                

 از يگفتنــي  اســت تعــداد. نمــي باشــدآمــاري معنــي دار 

بيماران  تحت  درمان  فيزيوتراپي  و  داروهاي  ضدتشنج              

  .اند قرار  گرفته

  

   عوارض مننژيت باكتريال يك ماه پس از ترخيص:۱جدول 

    مننگوكوك  پنوموكوك b تيپ هموفيلوس  آنفلوانزا
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

      ۲  ۶  ۱  ۵  رزيبارزي  وكوآدري  پا همي

  ۱  ۹  ۵  ۱۴  ۱  ۵  تشنج

  ۱  ۹  ۴  ۱۱  ۲  ۱۰  كري

      ۴  ۱۱  ۱  ۵  هيدروسفالي

      ۲  ۶  ۱  ۵  ماندگي  ذهني عقب

      ۲  ۶  ۱  ۵  آتاكسي

  

   عوارض مننژيت باكتريال يك سال پس از ترخيص:۲جدول 

    مننگوكوك  پنوموكوك  b تيپ هموفيلوس  آنفلوانزا

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

      ۱  ۳      پارزي پارزي  وكوآدري همي

      ۴  ۱۱  ۱  ۵  تشنج

  ۱  ۹  ۴  ۱۱  ۲  ۱۰  كري

      ۴  ۱۱  ۱  ۵  هيدروسفالي

      ۲  ۶  ۱  ۵  ماندگي  ذهني عقب

              آتاكسي
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  بحث 

 هـا را    يدر مطالعه ما در اطفال کمتر از دو ماه گـرام  منفـ             

 که يدر صورت ال نشان داد،  يت باکتر ي مننژ ن علت يع تر يشا

 ،  B افتـه اسـتر پتوکـوک گـروه       ي توسـعه    يور هـا  در کش 

ــو ل يا کــاليرشــياش ــستر ي ع يژنز علــت شــاوتيا مونوســي

ـ  مـا تنهـا      )۱(باشد يم   Bک مـورد اسـتر پتوکـوک گـروه        ي

  .است امده ي بدست نايستريم و اصال ليا داشته

عامـل   ع  يشـا  ي ها سميکرو ارگان ي م  ماه   دو   يسن باال در  

ــمننژ ــه ترتت  ي ــب ــاب ي ــد رعب ــوک ،پنو ز ات بودن  موک

بيماران با آنتـي   .کوک  و مننگو bپيوس انفلونزا تليهموف

 در گـروه    .بيوتيک مناسب بر حسب سن درمان شـده انـد         

ـ از دگزامتـازون در مننژ    دو ماهگي و باالتر      يسن  يت هـا  ي

 که  يي از آنجا  . استفاده شده است   يوپنوموکوک يسوليهموف

ــدر مننژ ــونترياهــا مثــل  نيتو کــائيال ســيــت باکتري ن يکل

 و  E2ن  يدنگلا پرســت،۸ نيکولــنتريا ، ۶ ن يکنترلــويا،۱

TNFα  رود با يابد و فشار داخل مغز باال مي يش مي  افزا 

ه به مـصرف    يد توص ي آ ين م يمصرف دگزامتازون فشار پائ   

و همکـاران معتقـد هـستند بـا     Odio  . )۲ (شـود  يآن م

  شـود  ي کم مـ   ي و کر  يمصرف دگزامتازون عوارض عصب   

)۲(.Lebel  کمتـر  يوع کريده دارند که شيعق و همکاران 

انجمـن   . )۲ (ر نکرده اسـت ييتغ ي عوارض عصبيشده ول 

ه اسـتفاده از    يتوص کايمرآ يته عفون يپزشکان کودکان و کم   

مـاران از آن اسـتفاده      يآن را کرده انـد ، مـاهم در درمـان ب           

 يال در کشورها  يت باکتر ير مننژ يمرگ وم امروزه     .مي کرده

ـ در).۸(افتـه اسـت  ي پنج درصد کـاهش   به افتهيتوسعه   ک ي

‐۳۷ يت پنوموکـوک  يمننژ از ير ناش يزان مرگ وم  ي م يبررس

ــ درصــد، مننژ۲۱ ــ مننژودو درصــد  يلوســيت هموفي ت ي

 يريگ جهين نت يچن).۸( درصد بوده است     ۳‐۱۰ يگوکوکنمن

عـوارض   گـر يمطالعـات د    فـوق و   يکه با بررسـ    شود   يم

نــسبت بــه  يت پنوموکــوکيــ از مننژير ناشــيــومــرگ و م

از (   باشـد  يشتر مـ  يـ  ب ي و مننگوکوک  يلوسيت هموف يمننژ

   ).لحاظ آماري معني دار نيست 

 Feigin   بـه   يده دارنـد  عـوارض عـصب       ي و همکاران عق 

ه فوق را   يز نظر ي تجربه ما ن   ).۲(مرور زمان بهتر خواهد شد    

ـ با مقا ( کند   يد م يتائ عـوارض و مـرگ      )۲و۱سه جـدول    ي

 در حال توسـعه  ي کشور هار يا سماران ما ماننديبدر  ر  يوم

د يافته شا ي توسعه   يل کاهش آن در کشورها    ي دل .بودهاد  يز

 تـر  مـاران در آن کـشور هـا زود        ين علت باشـد کـه ب      يبه ا 

 شود و درمـان     يع داده م  يص سر ي کنند و تشخ   يمراجعه م 

 گردد و در صورت لـزوم       يمناسب هر چه زودتر شروع م     

ـ  در ا   .شود يم  استفاده  ي ا ژهي مراقبت و  ياز بخش ها   ن ي

 انجـام   ي ا کـار آزمـوده    ين ها يها پرستاران و تکنس    بخش

مـاران بـد حـال را       ي مراقبت از ب   ييکنند که توانا   يفه م يوظ

 مراجعـه   تـر   ماران ما هم زود   يشود اگر ب   ي  تصور م   .دارند

در ص وي تــشخعا يســر را يمــاريبز يــنکننــد  وپزشــکان 

ــزوم   در انتقــال دهنــد وتــر بــه مراکــز مجهــز صــورت ل

ـ جد ز از امکانـات   يـ  ما ن  يها بخش وده زمـ د و افرادکـار آ    ي

خواهـد  ما کمتـر    ماران  ير ب ياستفاده شود عوارض مرگ وم    

 .شد

 از  ي و بعـض   )۹ (کـا ي مثـل آمر   افتـه ي توسعه   يدر کشورها 

 از  يريشگيـ پ  جهـت  )۱۱( و کانادا  )۱۰(ي اروپائ يکشورها

لـوس آنفلـونزا    ي هموف ،کـوک ومو پن  از   ي ناشـ  يعفونت ها 

 و   شـود  يک از واکسن استفاده مـ     کومننگو  و )b) ۱۲ پيت

 در کــشور مــا واکــسن .ج آن را مالحظــه کــرده انــد ينتــا

 که قـصد سـفر بـه        يک در سرباز خانه ها و افراد      وگوکنمن

 را دارنـد مـورد اسـتفاده قـرار          اتيـ  وعتبات عال  خانه خدا 

   را نسبت به يگو کوکن منينرو عفونت هايز ا، ارديگ يم

 . ميني بيگذشته کمتر م
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