االلتهاب
السحائي

هو أحد األمراض ســريعة العدوى واإلنتشــار وتعود أسبابه إلي
البكتريا أو الطفيليات أو الفيروســات والتى تعد أكثر األســباب
انتشاراً.
وعلــى الرغــم من أن معظم احلاالت تشــفى وبــدون مضاعفات
عنــد احلصــول علــى املســاعدة الطبيــة املناســبة  ،إال أن حالة
اخلــوف والهلــع التي تصيب أفــراد عائلة املصاب بــل واجملتمع
تكــون أشــد خطــراً مــن عواقــب املــرض نفســه ،ولذلــك ننادى
بالطمأنينــة وعــدم الهلع مــع احلذر وضــرورة اتبــاع اخلطوات
الوقائيــة املناســبة والتى جتــدى في الوقاية مــن معظم أمراض
اجلهــاز التنفســي ،وســنقدم لكم فــي هذه املطوية أفضل ســبل
الوقايــة وأهــم النقــاط العمليــة املتعلقة بأســباب املرض ومدى
خطورته وكيفية العالج والوقاية منه.

ما هو االلتهاب السحائي؟

االلتهــاب الســحائي :هــو مــرض معــدى ومعــروف منــذ ما قبل
القرن الثامن عشر ويحدث نتيجة اللتهاب األغشية التي تغطي
الدماغ (الســحايا) وكذلك أيضا للســوائل املوجودة بداخل املخ
والنخاع الشوكى.

في أي البلدان يحدث االلتهاب السحائى؟

يحــدث االلتهــاب الســحائى فــى جميــع بلــدان العالم مبــا فيها
أمريــكا وبنســبة تتــراوح ما بني  3 - 1لكل مائــة ألف ،وذلك فى
األحوال العادية ،وتقدر اإلحصاءات العاملية حدوث مليون حالة
التهاب ســحائى بكتيرى ســنوياً فــى مختلــف دول العالم يتوفى
منهم حوالى  200ألف فرد ،وتقدر نفس هذه املصادر تضاعف
هذه األعداد أثناء تفشى الوباء.

ضجة عالمية قد تفوق مخاطر المرض

حتــدث الضجــة بســبب تزامــن املــرض غالبــاً مع موســم البرد
واإلنفلونزا وتشابه األعراض بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى جهل
العديــد من الناس بحقيقة املــرض ،كما أن تأخر احلصول على
العالج املناســب يرفع من نســب املضاعفات املرضية والوفيات
بصورة كبيرة.

ما أهم مسببات المرض؟

ميكــن أن يحــدث االلتهاب الســحائى نتيجة لإلصابــة بالعديد
من األسباب مثل البكتريا والفيروسات والفطريات وقد حتدث
أيضــاً نتيجة لإلصابة بالســرطان أو بضربة على الرأس .وأهم
األسباب هى:
أو ًال :البكتيريا ،ومنها:
 -1بكتيريــا النيموكــوكاس  :Pneumococcusوهــي مــن أكثــر
األســباب انتشــاراً ،وقــد حتــدث نتيجة لعدوى مــن األذن أو
حتى إصابة على الرأس.
 -2بكتيريــا املننجيوكــوكاي  :Meningiococciوهــي مــن أهــم
أســباب االلتهــاب الســحائي وخاصة في األطفال ويســببها
بكتيريــا تســمى  Neisseria Meningitidesويوجد من هذا
النوع  5فصائل مختلفة  A, B, C, W135, Yوتنشأ العدوى
غالباً نتيجة انتشارها من التهابات اجلهاز التنفسى العلوى.
 -3بكتيريــا الهيموفيليــس أنفلونــزا :وهــى نــوع مــن البكتيريــا
تختلــف متاماً عــن فيــروس األنفلونزا وحتــدث العدوى فى

الغالــب نتيجــة انتشــارها مــن التهابــات األذن أو اجليــوب
األنفية.
ثاني ًا :الفيروسات:
وهى متثل أهم األسباب من ناحية االنتشار ولكن حلسن احلظ
فهــي أقلهــا خطــورة وتشــفى غالبــاً بــدون مضاعفــات ،وتوجد
العديد من الفيروســات التي قد تســبب التهابات فى الســحايا
وتكــون فــى الغالــب مــن النــوع اخلفيف وتشــفى خالل أســبوع
أو اثنــن وحتتــاج فقــط إلــى الراحــة واإلكثــار من الســوائل مع
املسكنات ومخفضات احلرارة.
وتوجــد أكثــر هــذه الفيروســات في األمعــاء أو تكــون مصاحبة
اللتهاب الغدة النكفية ،وقد تكون أحياناً مصاحبة للمياه امللوثة.

ثالث ًا :الفطريات:
وتكون احلاالت فى الغالب خفيفة وتشفى باستخدام مضادات
الفطر.

ما مصدر العدوى؟

اإلنســان حامــل امليكــروب هو مصــدر العدوى الرئيســي وليس
املريــض .وذلــك ألن حامــل املــرض ال تظهــر عليــه أي عالمات
مرضيــة وبذلــك يتحــرك بحرية فى اجملتمــع ،باإلضافة إلى أن

أعدادهم كبيرة حيث يوجد نسبة كبيرة من الناس تتراوح ما بني
 5إلــى % 30حتمل العــدوى فى البلعوم األنفــى Nasopharynx
وذلــك فى األوقــات العادية وترتفــع هذه النســبة بالتأكيد أثناء
تفشي الوباء ،وقد وصلت فى بعض البالد إلى  % 80أثناء الوباء.

إلى متى يظل حامل العدوى مصدرًا لها ؟

يظــل حامــل العــدوى مصــدراً لهــا طيلــة وجــود البكتيريــا فــى
إفرازات اجلهاز التنفسي ولفترة  10أشهر تقريباً.

ما طرق انتقال العدوى؟

تنتقــل العــدوى بصفــة أساســية عــن طريــق إفــرازات اجلهــاز
التنفســي امللوثة والصادرة مباشــرة خالل الكحة أو العطس أو
مالمسة أدوات املريض امللوثة من املريض أو من حامل العدوى
فى الغالبية العظمى من احلاالت ثم دخولها إلى جســم إنســان
آخر عن طريق البلعوم األنفي .Nasopharynx
ملحوظــة :تنتقــل العدوى في بعض حاالت االلتهاب الســحائي
الفيروســي (مثــل اإلنتيروفــروس) عــن طريق التبــرز ،وهو كما
أسلفنا يسهل شفاؤه والوقاية منه بالنظافة الشخصية.
املرض ال ينتقل بسهولة عبر الهواء مثل األنفلونزا:
علــى الرغــم مــن أن العدوى تنتقل عــن طريق إفــرازات اجلهاز
التنفســي امللوثــة وذلــك عنــد العطــس أو الكحــة أو التقبيــل أو
مالمســة أدوات املريــض امللوثــة ،إال أنــه مــن حســن احلــظ أن

االلتهاب الســحائي ال ينتقل بســهولة عبر الهواء مثل األنفلونزا
والتنفــس العــادي ،وبذلك تكون فرص العدوى غيــر كبيرة أثناء
العمل أو اللقاءات العابرة.

إلى متى يظل المصاب قادرًا على نقل العدوى؟

يفقــد املصــاب قدرتــه علــى نقــل العدوى خــال 24ســاعة من
العالج املناسب وبذلك نكون مبأمن بعد هذه الفترة.

ما أهم أعراض المرض؟

يصعــب تشــخيص االلتهــاب الســحائي ســواء البكتيــري أو
الفيروســي مبكــراً ،حيــث تتشــابه األعــراض مــع غيرهــا مــن
أعراض اجلهاز التنفسي وخاصة األنفلونزا.
وقد تكون األعراض خفيفة أو متوســطة وتتطور خالل يوم إلى
يومني وقد تكون خطيرة وقاتلة خالل ساعات قليلة.
وأهم هذه األعراض احلرارة الشديدة والصداع وتصلب الرقبة.
وقــد يحــدث الطفــح اجللــدي وخاصــة علــى األيــدي واألقدام
وحتت اإلبط.
األطفــال :تختلــف هذه الصورة فــى األطفال حيــث قد تقتصر
على البكاء املستمر والقلق أو النوم غير العادي وعدم األكل.

عوامل الخطورة غير محددة بدقة

ال توجــد عوامــل أكيــدة حتــدد معــدالت اخلطورة ولكــن توجد
بعض الدراســات الوبائية التي تشــير إلى زيادة نســب اإلصابة
بني بعض اجملموعات والفئات مثل :األطفال ما دون اخلامســة
مــن العمــر ،وكذلك الشــباب ما بــن 24 - 18عامــاً ،واملدخنني
ومدمني الكحوليات.
كمــا توجــد بعــض الفئــات واجملموعــات :مثــل األطفــال فــى
احلضانــات والطلبة فــى املدارس الداخلية وأفــراد اجليش إذا
كانت املعسكرات مزدحمة.
كما ترتفع نســب اإلصابة بني مرضى اإليدز والســكري ،وأيضاً
تزداد نسب اإلصابة فى اجلو البارد واجلاف.

متى ألجأ إلى الطبيب؟

يجــب الذهــاب إلى الطبيب فوراً ،حيث أن ســرعة تناول العالج
املناســب متثل حجر الزاويــة للتخلص من املضاعفات اخلطيرة
لاللتهاب السحائي.

العالج المبكر سر الشفاء

تتحســن فرص الشــفاء مع العالج تدريجياً لتصــل إلى أكثر من
 % 95فــى احلــاالت التى يتم عالجها مبكــراً وبطريقة صحيحة
وعلــى العكس من ذلك ترتفع نســبة الوفيات فــى احلاالت التى
ال يتم عالجها.

االلتهاب السحائى غير مميت بالضرورة

علــى عكــس ما يتخــوف الكثيرون فإن أغلب العــدوى متر بدون
مالحظة ،كما أن أغلب اإلصابات الفعلية ميكن شــفاؤها ،وكما
ســبق وقلنــا يوجد من  5إلــى  % 30حاملني للمرض فى األوقات
العادية وهم اليشعرون باإلصابة.

ما طرق التشخيص؟

يستطيع الطبيب املاهر أن يشخص املرض معتمداً على احلالة
اإلكلينيكيــة ،وإجــراء بعــض الفحوص التى تتلخــص فى البحث
عن مصدر العدوى وااللتهاب والتى قد تشمل األشعة ،واألشعة
احملورية.
ولكــن التشــخيص األكيــد هــو بأخذ عينة مــن النخاع الشــوكى

وعمــل مزرعة فى اخملتبر لها لتحديد البكتيريا وفصيلتها .كما
قد يلجأ الطبيب إلى اختبار  PCRفى حالة العدوى الفيروسية.

عينة النخاع الشوكى ليست خطيرة

ســحب عينة من النخاع الشوكى ليست خطيرة كما يظن الكثير
مــن النــاس ،ويتــم عملها فــى جميــع املستشــفيات العامة وهي
االختبــار األكيــد للســحايا .وعلى الرغم من عــدم خطورتها إال
أن كثيراً من الناس يرفضون إجراءها ألبنائهم خوفاً منها ،وفي
الواقع ليس هناك داعي لهذا اخلوف.

أغلب الحاالت تشفى بدون مضاعفات

مفتاح الشفاء هو سرعة تلقى العالج املناسب ،ولكن إذا تأخر قد
يتعرض الشــخص إلى مضاعفات خطيرة مثل فقدان الســمع أو
العمى أو الفشل الكلوي ،وقد يؤدى فى أحيان أخرى إلى الوفاة.

هل العالج المتوفر فعال؟

نعــم وبكل تأكيــد .والعالج ســهل ومتوفــر بجميع املستشــفيات
الكويتيــة ولكــن ال تتحدد طريقة العالج إال بعد حتديد الســبب
بدقة ،وهل هو فيروس؟ أم بكتيريا؟ أم طفيليات؟ وهكذا وترتفع
نسب الشفاء لتصل إلى  %95عندما يحصل املريض عليه خالل
اليومني األولني من اإلصابة.

ماذا يفعل من يخالط المريض مخالطة لصيقة؟

من يخالط مريضاً مخالطة لصيقة ترتفع نسب إصابته باملرض
بنســبة كبيــرة جداً ،ولذلك يجب عليه جتنــب إفرازات املريض،
والنظافــة الشــخصية اجليــدة ،وعليه استشــارة طبيب الصحة
الوقائيــة فــوراً لبحــث تناولــه التطيعمــات أو األدويــة الوقائيــة
املطلوبة.

هل نأخذ التطعيم؟

تتحــدد فائــدة التطعيم مــن عدمه بعد حتديد مســببات املرض
املنتشــرة وهــل هــي البكتيريــا وما نوعهــا ،حيث أنــه يوجد لكل
بكتيريا تطعيم خاص ال ينفع مع غيرها من البكتيريا.

وال توصي املنظمات العاملية بتطعيم اجلميع ولكن فقط الفئات
املعرضــة للمخاطــر مباشــرة كمــا يجــب حصول االطفــال على
التطعيــم فــي مواعيــده التــى حتددهــا وزارات الصحــة .ويتــم
إعطاء التطعيم أيضاً لكافة حجاج بيت الله احلرام قبل الســفر
بعشرة أيام لتجنب العدوى أثناء موسم احلج.
وجديــر بالذكر أن التطعيم آمن وفعال وليس له أضراراً جانبية
وتتراوح مدة فاعليته من  2إلى  5سنوات ،ولكن ال تنصح احلامل
بتناوله.

ما هى أهم أسلحة الوقاية ؟

٭ ٭غســيل األيــدي بطريقة صحيحة وبصــورة منتظمة من أهم
عوامل الوقاية.
٭ ٭النظافــة الشــخصية وبخاصــة اســتخدام املناديــل أثنــاء
العطاس والكحة.
٭ ٭تعزيــز الصحة لتقوية مناعة اجلســم (مثــل الطعام املتوازن
والنوم الكافى والتوقف عن التدخني).
٭ ٭التطعيــم طبقــاً للمواعيــد احملــددة بجــداول وزارة الصحة
(وخاصة للصغار واحلجاج واملعتمرين).

شكر وتقدير

أ .د .عبد اللطيف املر
استشاري الصحة العامة مبؤسسة البترول الكويتية
على تقدميه املادة العلمية

