ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
Σςσνέρ επυηήζειρ & απανηήζειρ για ηο κοινό
Τι είναι η μηνιγγίηιδα;
Πξόθεηηαη γηα θιεγκνλή ησλ κεκβξαλώλ πνπ θαιύπηνπλ ην εγθεθαιηθό
ζηέιερνο θαη ην λσηηαίν κπειό. Απηέο νη πξνζηαηεπηηθέο κεκβξάλεο
νλνκάδνληαη κήληγγεο.
Τι είναι η ζηταιμία;
Πξόθεηηαη γηα ινίκσμε ηνπ αίκαηνο ε νπνία πξνθαιείηαη από θάπνηα είδε
κηθξνβίσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θαη κεληγγίηηδα. Τα κηθξόβηα
εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη
αθνινύζσο απειεπζεξώλνπλ ηνμίλεο. Απηέο νη ηνμίλεο είλαη ππεύζπλεο γηα
ηηο βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη ζε δηάθνξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Τν
ραξαθηεξηζηηθό αηκνξξαγηθό εμάλζεκα ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε θάπνηνπο
ηύπνπο κεληγγίηηδαο είλαη απνηέιεζκα ζεςαηκίαο.
Τι πποκαλεί ηην μηνιγγίηιδα;
Η κεληγγίηηδα πξνθαιείηαη από δηάθνξνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο,
ζπλήζσο βαθηήξηα θαη ηνύο.
Η ιογενήρ μηνιγγίηιδα είλαη πνιύ ζπρλή αιιά ζπάληα ζαλαηεθόξα.
Παξνπζηάδεη ήπηα ζπκπησκαηνινγία θαη δελ αληηκεησπίδεηαη κε
αληηκηθξνβηαθή αγσγή.
Η βακηηπιακή μηνιγγίηιδα είλαη πην ζπάληα, ζπγθξηηηθά κε ηελ ηνγελή,
αιιά πην επηθίλδπλε έσο θαη ζαλαηεθόξα, ζε θάπνηεο κνξθέο ηεο. Σπρλά
αίηηα
ηα
νπνία
πξνθαινύλ
βαθηεξηαθή
κεληγγίηηδα
είλαη
ν
κεληγγηηηδόθνθθνο, ν πλεπκνληόθνθθνο, ν αηκόθηινο ηλθινπέληδαο ηύπνπ b,
ν ζηξεπηόθνθθνο, ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο θ.α.
Πυρ μεηαδίδεηαι η μηνιγγίηιδα;
Αλάινγα κε ην αίηην. Ο κεληγγηηηδόθνθθνο είλαη έλα κηθξόβην ην νπνίν
ππάξρεη θπζηνινγηθά ζηνλ θάξπγγα θαη κεηαδίδεηαη κε ηνλ βήρα, ην
πηέξληζκα θαη ηελ άκεζε παξαηεηακέλε επαθή. Ο κεληγγηηηδόθνθθνο είλαη
ηδηαίηεξα επαίζζεηνο θαη δελ επηβηώλεη ζην πεξηβάιινλ. Τν πνζνζηό ησλ
αζπκπησκαηηθώλ θνξέσλ αλέξρεηαη ζην 10% ηνπ πιεζπζκνύ.
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Ο εληεξντόο, ν πην ζπρλόο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο, ηεο ηνγελνύο
κεληγγίηηδαο, κεηαδίδνληαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ηεο
θνπξαλνζηνκαηηθήο νδνύ. Ο εληεξνηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη κέζσ ησλ
αλαπλεπζηηθώλ εθθξίζεσλ (ζάιην, πηύιεα ή ξηληθέο εθθξίζεηο) ηνπ
κνιπζκέλνπ αηόκνπ. Άιινη ηνί, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
κεληγγίηηδα όπσο ν ηόο ηεο παξσηίηηδαο θαη ηεο αλεκεπινγηάο, κεηαδίδνληαη
επίζεο κε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηηο εθθξίζεηο ηνπ πάζρνληα.
Μποπεί να πποζβληθεί από μηνιγγίηιδα οποιοζδήποηε;
Όινη έρνπλ κηα κηθξή πηζαλόηεηα λα πξνζβιεζνύλ όκσο ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξώπσλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη απμεκέλνπ
θηλδύλνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ κεληγγηηηδόθνθθν ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ
θηλδύλνπ πεξηιακβάλνληαη νη επαθέο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο
ηνπ θξνύζκαηνο, ζηξαηησηηθνί, πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ κέλνπλ ζε
θνηηώλεο,
κηθξνβηνιόγνη
νη
νπνίνη
επεμεξγάδνληαη
δείγκαηα
κεληγγηηηδόθνθθνπ, άηνκα ηα νπνία πξόθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζε πεξηνρή
όπνπ ελδεκεί ε κεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο, ζπιελεθηνκεζέληεο θαη άηνκα
κε έιιεηςε ζπκπιεξώκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο βαθηεξηαθέο
κεληγγίηηδεο, παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λόζεζεο είλαη ε
ειηθία, νη ζπλζήθεο ζπγρξσηηζκνύ (θνηηεηέο, ζηξαηησηηθνί), ε ζπλύπαξμε
άιισλ παζήζεσλ ή ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, ε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην
επάγγεικα. Καη γηα ηελ ηνγελή κεληγγίηηδα ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε
ειηθία (απμεκέλν θίλδπλν εκθαλίδνπλ θπξίσο παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ)
θαζώο θαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα
(αζζέλεηεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο).
Ποια είναι η διαθοπά μεηαξύ μηνιγγιηιδοκοκκικήρ μηνιγγίηιδαρ και
μηνιγγιηιδοκοκκικήρ ζηταιμίαρ;
Ο κεληγγηηηδόθνθθνο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηνλ άλζξσπν κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο:
Μεληγγίηηδα πξνθαιείηαη όηαλ νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί
εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη νδεγνύληαη ζηηο
κήληγγεο όπνπ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη πξνθαιώληαο θιεγκνλή.
Σεςαηκία πξνθαιείηαη όηαλ ηα βαθηήξηα εηζέξρνληαη ζηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, πνιιαπιαζηάδνληαη ηαρύηαηα θαη
απειεπζεξώλνπλ ηνμίλεο.
Σπλήζσο ηα βαθηήξηα εηζέξρνληαη ηόζν ζηελ θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο όζν θαη ζηηο κήληγγεο πξνθαιώληαο ζεςαηκία θαη
κεληγγίηηδα αληίζηνηρα.
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Ποια είναι ηα κύπια ζςμπηώμαηα;
Αλάινγα κε ην αίηην ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνύλ. Δελ
παξνπζηάδεηαη πάληα ην ζύλνιν ησλ ζπκπησκάησλ.
Η βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα κπνξεί λα εκθαληζηεί κε αηθλίδην ππξεηό,
θεθαιαιγία θαη δπζθακςία απρέλα. Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη άιια
ζπκπηώκαηα όπσο λαπηία, έκεηνη, θσηνθνβία, ζύγρπζε. Τππηθά
ζπκπηώκαηα βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κέζα ζε
ιίγεο ώξεο ή αθόκα θαη ιίγεο εκέξεο από ηελ έθζεζε (ζπλήζσο κεηά από
3-7 εκέξεο). Τα βξέθε κπνξεί λα θαίλνληαη ιηγόηεξν δξαζηήξηα θαη λα
παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ιήςε ηξνθήο.
Η ηνγελήο κεληγγίηηδα παξνπζηάδεηαη κε επηόηεξα ζπλήζσο ζπκπηώκαηα.
Σηα βξέθε ηα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, επεξεζηζηόηεηα,
αλνξεμία, ιήζαξγν ελώ ζηνπο ελήιηθεο πξνζηίζεληαη ζπκπηώκαηα όπσο
πςειόο ππξεηόο, έληνλε θεθαιαιγία, απρεληθή δπζθακςία, θσηνθνβία. Τα
ζπκπηώκαηα ζηελ ηνγελή κεληγγίηηδα ζπλήζσο δηαξθνύλ 7-10 εκέξεο.
Όζνλ αθνξά ζηελ κεληγγηηηδνθνθθηθή λόζν ηα ζπκπηώκαηα δελ δηαθέξνπλ.
Η δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ βαξύηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Χαξαθηεξηζηηθά
ζπκπηώκαηα ηεο κεληγγηηηδνθνθθηθήο κεληγγίηηδαο, όηαλ ζπλππάξρεη θαη
ζεςαηκία, απνηεινύλ ην αηκνξξαγηθό εμάλζεκα, ε θόπσζε, έκεηνη θαη
δηάξξνηεο, ξίγε, ηαρύπλνηα, έληνλεο κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο.
Ποια είναι η πεπίοδορ επώαζηρ;
Η πεξίνδνο επώαζεο, όπσο θαινύκε ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ζηηγκή
ηεο κόιπλζεο έσο ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ, όζνλ αθνξά ζηελ
κεληγγηηηδνθνθθηθή κεληγγίηηδα, είλαη από 2 έσο 10 εκέξεο.
Πυρ μποπεί να θεπαπεςηεί η μηνιγγίηιδα;
Αλάινγα κε ην αίηην. Γηα ηελ ζεξαπεία ηεο βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο
(κεληγγηηηδνθνθθηθή,
πλεπκνληνθνθθηθή
θ.ά.)
ρξεζηκνπνηνύληαη
απνηειεζκαηηθά αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα.. Είλαη ζεκαληηθό ε ζεξαπεία λα
μεθηλήζεη άκεζα. Παξ’ όιν πνπ ε αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία κπνξεί λα
κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ, ηδηαίηεξα ζηελ βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα,
κεξηθέο θνξέο ε ινίκσμε είλαη δπλαηόλ λα έρεη πνιύ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα
ηνλ νξγαληζκό. Η πξόγλσζε ηεο λόζνπ πνηθίιεη, κε θάπνηνπο αζζελείο λα
αλαξξώλνπλ κέζα ζε ιίγεο εκέξεο θαη κε θάπνηνπο άιινπο λα ρξεηάδνληαη
κεγαιύηεξν δηάζηεκα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν ή θαη ζηελ κνλάδα
εληαηηθήο ζεξαπείαο. Όζνλ αθνξά ζηελ ηνγελή κεληγγίηηδα, δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. Τα αληηβηνηηθά δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
ζεξαπεία ηεο ηνγελνύο κεληγγίηηδαο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο αλαξξώλνπλ
κεηά από 7-10 εκέξεο. Η λνζειεία θξίλεηαη απαξαίηεηε εηδηθά ζε ζνβαξέο
πεξηπηώζεηο ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα.
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Ποιερ είναι οι επιπλοκέρ ηηρ μηνιγγίηιδαρ;
Η πην ζπρλή επηπινθή ηόζν ηεο ηνγελνύο όζν θαη ηεο κηθξνβηαθήο
κεληγγίηηδαο είλαη ε θώθσζε ελώ άιιεο επηπινθέο είλαη:
Επηιεςία
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
Πξνβιήκαηα νξάζεσο
Αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο
Κεθαιαιγία
Κόπσζε
Απώιεηα κλήκεο
Δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο
Οη ηνμίλεο ησλ κηθξνβίσλ πνπ απειεπζεξώλνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο πξνθαινύλ ζνβαξέο βιάβεο ζηα αηκνθόξα αγγεία. Απηό πξνθαιεί
δηαηαξαρή ζηελ θπζηνινγηθή ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ νμπγόλνπ ζε δσηηθά
όξγαλα όπσο νη λεθξνί, ην ζπθώηη θ.α.
Ποια είναι ηα μέηπα ππόλητηρ;
Ο εκβνιηαζκόο απνηειεί ην πην απνηειεζκαηηθό κέηξν πξόιεςεο. Όζνλ
αθνξά ζηελ βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα, ηα εκβόιηα πνπ θπθινθνξνύλ δελ
θαιύπηνπλ όια ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ κεληγγίηηδα. Απνηειεζκαηηθά
εκβόιηα (θαηά ηεο κεληγγίηηδαο) θπθινθνξνύλ γηα ηνλ κεληγγηηηδόθνθθν
(ζηειέρε A, C, Yθαη W135), ηνλ πλεπκνληόθνθθν θαη ηνλ αηκόθηιν ηύπνπ b.
Σηελ πεξίπησζε ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ ην βαθηήξην κεηαδίδεηαη κεηά από
ζηελή θαη παξαηεηακέλε επαθή κε ηνλ πάζρνληα. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε
άηνκα ηα νπνία δηακέλνπλ ζην ίδην ζπίηη ή έρνπλ έξζεη ζε άκεζε επαθή κε
εθθξίζεηο ηνπ πάζρνληα (ζάιην, ξηλνθαξπγγηθέο) ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
αληηκηθξνβηαθή αγσγή σο πξνθύιαμε.
Όζνλ αθνξά ζηελ ηνγελή κεληγγίηηδα, δηαζέζηκα εκβόιηα ππάξρνπλ γηα ηελ
πξόιεςε ηεο πνιηνκπειίηηδαο, ηιαξάο, παξσηίηηδαο, αλεκεπινγηάο, γξίπεο,
ιύζζαο, θαη νξηζκέλσλ αξκπντώλ (ηό ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο,
εγθεθαιίηηδα από θξόησλεο).
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