
السحايا لتهابإ

 ؟السحايا لتهابإما هو 

فيليات والفطريات سبب الفيروسات والطبالدماغ والنخاع الشوكي. يمكن أن يكون أغطية لتهاب في إلتهاب السحايا هو إ

 األكثر النوع لتهاب السحايا الناجم عن البكتيريا هو إ لتهاب السحايا الفيروسي هو األكثر شيوعا واألقل خطورة. إوالبكتيريا. 

. إنه مرض غير شائع ولكنه يحتاج إلى عالج عاجل بالمضادات الحيوية لمنع مدالذي يسبب مضاعفات طويلة األ لهذا المرض

 .أو الوفاة الدائمالضرر

 Streptococcus) الرئوي عقديالمكورالهناك نوعان شائعان هما و. السحايا لتهابإ كن أن تسببيمندة أعضاء ع

pneumoniae) َحائِّيَّةاومجموعة مصلية يمكن أن تسبب المرض ، 80أكثر من  كوهنا َرةُ الس ِّ  Neisseria) لُمَكوَّ

meningitidis)  خمس مجموعات مصلية تسبب التهاب السحاياوب. 

 ما هي االعراض؟

في بسرعة  يتطورقد  نولك أو يومين يصبح مريض جداً.  ويتطور المرض خالل يوم  بالتهاب السحاياذي يصاب الشخص ال

 .غضون ساعات. ليس كل المصابين بالتهاب السحايا لديهم نفس األعراض

رتفاع في درجة وإ لتهاب السحايا قد يعانون من صداع شديدإعام واحد( والبالغين المصابين بمن  أكثرالذين أعمارهم  األطفال )

 طفحظهور  قد يكون هناكولنعاس أو االرتباك. با والشعورتصلب الرقبة وألضواء الساطعة من احساسية و قيءوت الحرارة

 .هذه في أي مكان على الجسم ظهريمكن أن توالكبار و من األطفاللدى كل  صغيرةبقع حمراء و

 .ن األعراض والنتائج المختبريةعلى مجموعة ملتهاب السحايا إيعتمد تشخيص 

 ؟لتهاب السحايا إما مدى خطورة 

تأخر العالج إذا دون عالج أو ب إذا تركبالكامل. يتعافون  المصابين فإن معظم  بسرعةوعالجه  راً مبك المرض إذا تم تشخيص

 .إعاقة دائمةب يضرالم أو قد يتركقاتالً  لتهاب السحايا إفقد يكون 

 ؟لتهاب السحايا إ كيف ينتشر

وهي ال تنتشر  أو األنفلونزا الزكاممعدية مثل أمراض ال من البكتريا لتهاب السحاياإلال تعد أي من البكتيريا المسببة لحسن الحظ 

األنف  الشخص المصاب بالتهاب السحايا. تعيش الجراثيم بشكل طبيعي في الجزء الخلفي منحيث يكون ستنشاق الهواء إبمجرد 

التقبيل أو  ال أثناء)مث األشخاص بين اللعاب ينتقلعندما ولكنها ال تعيش لفترة طويلة خارج الجسم. وهي تنتشروالحنجرة 

أفواههم  األشخاص أن يغطيدون أو العطاس  لسعال اعندينتقل أوعية الشرب أو األواني أو السجائر( أو  في إستخدام مشاركة ال

 .وفهمأو أن

للبكتيريا أليام أو أسابيع أو حاملين يصبح معظم الناس ولكن بدالً من ذلك  معظم الناس. لدى التهاب السحايا البكتيريا  ال تسبب

 .ما تتغلب البكتيريا على الجهاز المناعي للجسم وتسبب التهاب السحايا أو مرض خطير آخروقلما حتى أشهر. 

 ؟كيف يمكن الوقاية من التهاب السحايا 

 عيمالتط

ركلماوالعقدي الرئوي المكور من الناجميمكن الوقاية من التهاب السحايا  من خالل التطعيم. اللقاح الذي يحمي من سحائية ال ةوَّ

قبل العمرمن السنة األولى من  لألطفال فيبهذا اللقاح وقد تم التوصية  (PCV) العقدية الرئوية يسمى لقاح المكورات الرئوية أو

رة السحائية تتم الوقاية من  . (ACIP) للقاحاتستشاري إلالمجلس ا نوعين من اللقاحات. األول هو لقاح المكورات بالمكوَّ

والثاني هو لقاح ضد  (MCV4)ق عليهاي يطلوالت( A, C, W, and Y) السحائية الذي يحمي من أربع مجموعات مصلية

  (..MenBوالتي يطلق عليها)( Neisseria meningitidis serogroup)السحائية المصلية 

ً عام 12و  11لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  (MCV4بلقاح )(ACIP) للقاحاتستشاري إلالمجلس اوصي يُ  وم ثم   ا

ً عام 18إلى  16أخرى في  جرعة معززة  تعطى في أو يجب أن ( MCV4) من أخرى جرعة واحدةهناك  في والية تكساسو. ا

في السنوات  أخذهاتم  مطلوبة والتي( MCV4) جرعة واحدة من كهناو . 12-7لألطفال في الصفوف اً عام 11بعد سن 



-16يل في الكلية. قد يتم تطعيم المراهقين والشباب )التسجوعند عاًما  22في تكساس لمن تقل أعمارهم عن  الماضية الخمس 

ً عام 23  .هذا اللقاح غير مطلوب للتسجيل في المدارس أو الكلية في تكساس (MenBب)( ا

حمرار وألم في موقع الحقن لمدة تصل إاآلثار الجانبية الشائعة تشمل وأن  آمنة وفعالة. لتهاب السحايا إمن  ةات الوقايأن لقاح 

على  وتعتمدلمدة خمس سنوات  فاعليتها بعد إعطاء اللقاحات وتستمر ن من إسبوع الى أسبوعي تتطور المناعةولى يومين. إ

 .اللقاح

 صحيةالعادات ال

الحد من عدد يجب  غسل يديك. إ .مع األخرين ارك الطعام أو المشروبات أو األواني أو فرشاة األسنان أو السجائرال تش

مثل الحصول على قسط كبير  الحفاظ على العادات الصحيةاألشخاص الذين تقبلهم. غطي فمك وأنفك عند العطس أو السعال. 

 .باألشخاص المرضى المباشر تصال إلمن الراحة وعدم ا

 ؟التهاب السحايا من من هو في خطر 

نقص المناعة تشمل عوامل الخطر و.  السحائيةالمكورة  الناجم عنلتهاب السحايا بإبعض المجموعات معرضة لخطر متزايد 

(HIV) في أفريقيا والمملكة العربية السفر إلى األماكن التي ينتشر فيها مرض المكورات السحائية )مثل بعض البلدان و

 عوامل الخطر األخرى تشمل وجود عدوى فيروسية سابقة و. األقسام الداخلية  وطالب الجامعات الذين يعيشون فيالسعودية( 

 .أو اإلصابة بمرض مزمن أو العيش في منزل مزدحم

الناجم عن التهاب من التهاب السحايا ثاني أعلى معدل للوفاة  فأنهم سنة  15الى  11األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة لديهم ثاني أعلى معدالت  23الى  16الذين تتراوح أعمارهم بين  وأن األشخاص . (Neisseria meningitidis)السحايا

 (. Neisseria meningiditis)األمراض الناجمة عن التهاب 

؟ السحايالتهاب كم إقد يكون لدي  كماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك أو صديق

 طبية العاجلة ل العنايةالبحث عن 

 للمزيد من المعلومات

في مكتب الصحة المحلي أو اإلقليمي مصادر ممتازة للحصول على  ظفينمدرستك وطبيب األسرة والموفي  ممرضةالتعتبر 

 قاحعن لستفسارإلالصحة المحلي ل قسمأو مكتب  ب العائلةتصال بطبيإليمكنك أيًضا اومعلومات حول جميع األمراض المعدية. 

 . اياالسح

ضافيةاإلموارد ال

:Centers for Disease Control and Prevention (CDC)األمراض والوقاية من مراكز السيطرة

 https://www.cdc.gov/meningitis/index.html  

 :Texas Department of State Health Services (DSHS)اللقاحات وحدة  – خدمات الصحة لوالية تكساس

 https://www.dshs.texas.gov/immunize/PreteenVaccines.aspx:   

 tps://dshs.texas.gov/IDCU/disease/meningitis/Meningitis.aspxht  مكافحة األمراض المعدية
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