
encephalitisالدماغالتھاب

األكثر شیوًعا أن یكونالتھاب الدماغ ھو التھاب یحدث نتیجة لعدة أسباب، ولكن
وفي حاالت نادرةنتیجة لعدوى فیروسیة، مما یؤدي إلى التھاب في غشاء المخ،

یكون بسبب البكتیریا، أو الفطریات، أو الطفیلیات.

أسباب التھاب الدماغ
أي من األمراض الفیروسیةیتطور التھاب الدماغ الفیروسي أثناء أو بعد العدوى مع

والحصبة األلمانیة،العدیدة بما في ذلك األنفلونزا، والھربس البسیط، والحصبة،
فیروس غرب النیل.وداء الكلب، وجدري الماء، وفیروس االربو بما في ذلك

herpesالبسیطالھربس● simplex
یمكن أن یتطورُیعد من أكثر الفیروسات شیوًعا وخطورة لإلصابة بالمرض،

صرع أو تغیراتالتھاب الدماغ المرتبط بالھربس بسرعة، وقد یسبب نوبات
بدالً من االنتقالعقلیة. یحدث عندما ینتقل فیروس الھربس البسیط إلى الدماغ
األكثر شیوًعا،عبر الجسم إلى سطح الجلد، مما یؤدي إلى ظھور أعراضھ

cold(الباردةالقرحةوھو sore.(

arbovirusاألربوفیروس
عضة منھو شكل آخر من أشكال التھاب الدماغ الفیروسي، یحدث نتیجة

التي تسبب العدوى.البعوض أو القراد الحامل ألنواع مختلفة من الفیروسات
في الصیفعلى عكس الھربس، ھذه العدوى تكون موسمیة، تحدث غالًبا

وأوائل الخریف.



أو الطفیلیة، وبعضفي حاالت نادرة، تسبب العدوى البكتیریة، أو الفطریة،●
بالتھابمرضى السرطان أو حتى التعرض لبعض األدویة أیًضا في اإلصابة

الدماغ.

عادیا وأحیانا یكون خطرا.تضخم الغدد اللیمفاویة تحت اإلبط…قد یكوناقرأ أیًضا:

ھل التھاب الدماغ معدي؟
الدماغ لیس ُمعدي والالعدوى الفیروسیة تنتقل من شخص إلى آخر ولكن التھاب

للمرض معدیة ولكنھاینتقل من شخص إلى آخر (أي أن العدوى الفیروسیة المسببة
ال تؤدي في جمیع الحاالت إلى التھاب الدماغ).

عند التقاطالدماغبالتھابوفیما یلي أھم العوامل التى تزید من خطورة اإلصابة
العدوى الفیروسیة:

األطفال الصغار وكبار السن أكثر عرضة لإلصابة.●
الذینضعف الجھاز المناعي، األشخاص المصابین باإلیدز أو المرضى●

یتناولون أدویة مثبطة للمناعة في خطر متزاید لإلصابة.

اعراض التھاب الدماغ
أعراض خفیفة تشبھمعظم األشخاص المصابین بالتھاب الدماغ الفیروسي لدیھم

أعراض اإلنفلونزا، مثل:

صداع.●
الحمى.●
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في العضالت أو المفاصل.ألم●
شعور دائم بالتعب أو الضعف.●

في بعض الحاالت تكون األعراض أكثر حدة، وقد تشمل:

االرتباك، واالنفعاالت، والھلوسة،●
والتشنجات.

الجسم.فقدان اإلحساس أو الشلل في مناطق معینة من الوجھ أو●
ضعف العضالت ومشاكل في الكالم أو السمع.●
فقدان الوعي (الغیبوبة).●

في الرضع واألطفال الصغار، األعراض قد تشمل أیًضا:

انتفاخ في البقع اللینة (فونتانیل) من جمجمة الرضیع.●
الغثیان والقيء.●
تصلب الجسم.●
سوء التغذیة أو عدم رغبة الطفل في االستیقاظ للرضاعة.●

ھل التھاب الدماغ خطیر؟
ولكن في حالة زیادةإذا كانت أعراضھ بسیطة مثل األنفلونزا یكون غیر خطیر،

حدة األعراض تزید الخطورة وتتطلب عالًجا عاجالً في المستشفى.

مضاعفات التھاب الدماغ
تختلف الُمضاعفات اعتماًدا على عدة عوامل مثل:

العمر.●
سبب اإلصابة.●
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شدة مرضك األولي والوقت من بدایة المرض إلى العالج.●
في غضون أسابیععادًة ما یتعافى األشخاص المصابون بالمرض الخفیف نسبًیا

قلیلة دون حدوث ُمضاعفات طویلة األمد.

قد تستمر ألشھرینتج عن زیادة حدة االعراض مضاعفات أخرى تتفاوت في حدتھا
أو تكون دائمة، یمكن أن تشمل ھذه المضاعفات:

التعب المستمر وضعف أو نقص التنسیق العضلي.●
تتغیر الشخصیة ومشاكل في الذاكرة.●
شلل وعیوب السمع أو الرؤیة وضعف  في الكالم.●

صحتك.علىللحفاظذھبیةقواعد5أیًضا:اقرأ

أنواع التھاب الدماغ
ُیوجد نوعان رئیسیان من التھاب الدماغ:

أو عامل آخر مثلالتھاب الدماغ األولي، تحدث ھذه الحالة عندما یصیب فیروس
منطقة واحدة أو على نطاقالعدوى البكتیریة الدماغ مباشرة. قد تتركز العدوى في

كان قد كان غیر نشط بعدواسع، قد تكون العدوى األولیة ھي إعادة تنشیط فیروس
مرض سابق.

فعل الجھاز المناعي لعدوىالتھاب الدماغ الثانوي، ھذه الحالة تنتج عن خلل في رد
فقط للعدوى، ُیھاجمفي مكان آخر في الجسم، بدًال من مھاجمة الخالیا المسببة

في الدماغ. المعروف أیًضاالجھاز المناعي أیضا عن طریق الخطأ الخالیا السلیمة
غالًبا ما یحدث بعد أسبوعینباسم التھاب الدماغ بعد العدوى، التھاب الدماغ الثانوي

إلى ثالثة أسابیع من العدوى األولیة.
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.الجلطة الدماغیةاقرأ أیًضا:

عالج التھاب الدماغ
یتكون عالج التھاب الدماغ الخفیف عادة من:

راحة تامة على السریر.
تناول الكثیر من السوائل.

مثل:األدویة مضادة لاللتھابات وتستخدم لعالج الصداع والحمى
والبنادول.وھو المادة الفعالة في دواء النوفالدولالباراسیتامول●
اإلیبوبروفین وھو المادة الفعالة في دواء البروفین.●
نابروكسین الصودیوم وھو المادة الفعالة في دواء اورجوبروكسین.●

وتشمل:األدویة المضادة للفیروسات التي تستخدم عادة للعالج

األسیكلوفیر وھو المادة الفعالة في دواء  زوفیراكس.●
فوسكارنیت وھو المادة الفعالة في دواء فوسكافیر.●

الحشرات (البعوضال تستجیب بعض الفیروسات، مثل الفیروسات التي تنقلھا
ال یتم تشخیصھ على الفور،والقراد) لھذه العالجات. ولكن ألن الفیروس المحدد قد

لذلك غالًبا یوصي األطباء بالعالج الفوري مع األسیكلوفیر.
الذي یمكن أن یؤدياألسیكلوفیر یمكن أن تكون فعالة ضد فیروس الھربس البسیط،

إلى مضاعفات كبیرة عندما ال یتعالج على الفور.

لدواء اسیكلوفیر.فوسكارنت ُیستخدم مع مرضى اإلیدز ألنھم ال یستجیبون

عالج التھاب الدماغ الحاد الذي یتطلب عالًجا في المستشفى:
ووظیفة القلب.المساعدة على التنفس، وكذلك المراقبة الدقیقة للتنفس●
األساسیة.إعطاء سوائل عن طریق الحقن الوریدي لضمان مستویات المعادن●
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األدویة المضادة لاللتھابات مثل الكورتیكوستیرویدات، لتقلیل االلتھاب●
والضغط داخل الجمجمة.

الفعالة في دواء إیبانتین،األدویة المضادة للتشنجات مثل الفینیتوین وھو المادة●
إلیقاف أو منع نوبات الصرع.

یحتاجون إلى عالجالمرضى الذین یعانون من مضاعفات التھاب الدماغ، فقد
إضافي مثل:

الحركة والتنقل.العالج الطبیعي لتحسین القوة والتوازن والمساعدة على●
یساعد في القیامالعالج المھني لتطویر المھارات الیومیة والتكیف الذي●

باألنشطة الیومیة المعتادة.
إلنتاج الكالم.عالج النطق إلعادة تعلم التحكم في العضالت والتنسیق●
السلوكیة الجدیدةالعالج النفسي لتعلم استراتیجیات المواجھة والمھارات●

لتحسین اضطرابات المزاج أو معالجة التغیرات الشخصیة.

عالمات الشفاء من التھاب الدماغ
لھما نفس المدةتختلف عالمات الشفاء من شخص آلخر حیث ال یوجد شخصان

المحددة للتعافي.
عواقب.بعض الحاالت، یمر الناس بالمرض مع عواقب بسیطة أو بدون

قد یستمرفي حاالت أخرى، یعاني الناس من درجات مختلفة من الصعوبات
بعض ھؤالء األشخاصعالجھا لعدة اشھر أو سنة أو أكثر مدى الحیاة، یتم إخراج

في وحدات إعادة التأھیل.
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