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خالصه
مقدمه :ارزيابي بيماران مبتال به مننژيت اسپتيک يک مسئله بحث برانگيز است  .واژه مننژيت اسپتيک تحت حاد به بيماراني اطالق مي
شود که شواهد باليني و آزمايشگا هي التهاب مننژ را براي چند هفته دارند اما کشتهاي معمول باکتريال آن منفي مي باشد.
روش کار :اين مطالعه توصيفی در سال 1342 – 43در بخش عفونی بيمارستان امام رضا ( ع) انجام گرديد  82 .بيمار مبتال به مننژيت و
مننگوآنسفاليت مورد مطالعه قرار گرفتند  .از کليه بيماران قبل از ورود به مطالعه پونکسيون مايع مغزی نخاعی و يا سی تی اسکن مغز و
راديوگرافی قفسه سينه به عمل آمد  .مشخصات فردی نتايج آزمايشگاهی ،تظاهرات بالينی در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد  .اطالعات
جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد.
نتايج %88/4 :بيماران مؤنث و  %88/2مذکر بودند  .سردرد ( , )%58/2تهوع و استفراغ ( , )%48/7تب ( )%71/8و تغيير وضعيت هوشياري
( )%22/2تظاهرات آغازين بيماري در اکثر بيماران بودند  .اولين نمونه بذل مايع مغزي  -نخاعي ( )CSFکه در زمان بستري انجام شد  ,نشان
دهنده پلئوسيتوز لنفوسيتي با کمتر از  1111سلول در ميلي متر مکعب  ,افزايش خفيف تا متوسط پروتئبن و هيپوگليکوراشي بود  .درمان
آنتي بيوتيکي به طور اوليه در  18بيمار اغاز شد که شامل درمان ضد سل  ,سفترياکسون و آمپي سيلين در به ترتيب  %7/1 , %23/4و 8/4
 %بيماران بود  .اتيولوژي بيماري در  14مورد از اين  82بيمار ( )%82/5سل  ,بروسلوز در  7مورد ( , )%12/2مننژيت ناقص درمان شده در 3
بيمار ( )%7/1و مننژيت کارسينوماتوز در  1مورد ( )%2/8بود  .اتيولوژي بيماري در  13بيمار ( )%31/5ناشناخته باقي ماند  3 .بيمار ( )%7/1با
علل مختلف مننژيت ( 1مورد مننژيت سلي  1 ,مورد کارسينوماتوز و  1مورد با علت ناشناخته) فوت شدند  .پيامد بيماري در اغلب بيماران خوب
بود.
نتيجه گيری :در کشور ما سل يکي از علل مهم مننژيت مزمن يا تحت حاد به شمار مي رود ،بنابر اين  ,يافته هاي غير طبيعي  CSFقابل
تطبيق با مننژيت اسپتيک همراه با قن د پايين و پروتئين بايد مطرح کننده سل در نظر گرفته شده و درمان ضد سل به سرعت اغاز شود.
واژه های کليدی :مننژيت آسپتيک تحت حاد ،مننژيت سلی ،مننگوآنسفاليت

