
ηξαηηώηεο 21 εηώλ ζε κνλάδα ησλ ζπλόξσλ εκθαλίδεη 

θεθαιαγία, ππξεηό 39,9ν C  , θσηνθνβία, έκεην, θαη ζπγρπηηθή 

θαηάζηαζε. 

Ο ηαηξόο ηεο κνλάδνο ρνξήγεζε 3 g βελδπινπεληθηιιίλεο 

ελδνθιεβίσο θαη δήηεζε λα έξζεη αζζελνθόξν γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζε λνζνθνκείν! 

Ο ηαηξόο κνλάδαο πνπ ηνλ εμεηάδεη δηαπηζηώλεη πεηερεηώδεο 

εμάλζεκα, απρεληθή δπζθακςία, θαη ζεηηθά ζεκεία Κerning  θαη 

Βrutzinski.  

Η αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αζζελνύο είλαη 80/60mmHg  θαη νη 

ζθύμεηο 76/min. 

Παξόκνηα ζπκπηώκαηα είραλ παξνπζηαζηεί θαη ζε άιιν 

ζηξαηηώηε ηεο κνλάδαο πξηλ από 5 κέξεο. 



Γηάγλσζε: Δπηδεκηθή κεληγγίηηδα 

Αίηην: Μεληγγηηηδόθνθθνο 

πλεγνξεί γηα ην αίηην: Αηκνξξαγηθό εμάλζεκα 



Mεληγγίηηδεο θαη Δγθεθαιίηηδεο 



Mεληγγίηηδεο 

 -Βαθηήξηα 

  -θνηλά βαθηήξηα 

  -κπθνβαθηεξίδην ΣΒC 

 -Ηνί 

 -Μύθεηεο 

Φιεγκνλή ησλ κελίγγσλ 

Αίηηα 



Βαθηήξηα ζηηο κεληγγίηηδεο 

Νατζέξηα ε κεληγγηηηδνθνθθηθή 

ηξεπηόθνθθνο ηεο πλεπκνλίαο 

Αηκόθηινο ηεο ηλθινπέληδαο ηύπνπ β 

>80% 

Ληζηέξηα κνλνθπηηαξηθή (ζε <1 έηνπο ή >60 εηώλ) 

αιθννιηθνύο, θαξθηλνπαζείο, 

αλνζνθαηεζηαικέλνπο. 

ηαθπιόθνθθνο ρξπζίδσλ κεηά ηξαύκαηα θεθαιήο 



Ηνί ζηηο κεληγγίηηδεο 

Δληεξντνί ζπλήζσο άλνημε θαη θζηλόπσξν (85-95%) 

 

Ιόο απινύ έξπεηνο (1 θαη 2) 

Ιόο αλεκεπινγίαο, δσζηήξνο 

Κπηηαξνκεγαιντόο 

Ιόο Epstein-Barr 

Ioί έξπεηνο 6, 7, 8 

Πξσηνπαζήο ίσζε κε HIV 

 



Mύθεηεο ζηηο κεληγγίηηδεο 

Κξππηόθνθθνο 

πλήζσο ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο 



Παζνγέλεηα 

Πεγή: Ρηλνθάξπγγαο, αηκαηνγελήο δηαζπνξά ή θαηά ζπλέρεηα 

ηζηώλ ζηηο κήληγγεο.  Πνιιαπιαζηαζκόο ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρώξν 

θαη θιεγκνλώδεο αληίδξαζε (ΙL-1, IL-6, TNF-α) 

Βαθηεξηαθή 

Από ηνύο 

Πεγή. Από ηνπο βιελλνγόλνπο ηνπ εληέξνπ ή ηνπ ξηλνθάξπγγνο 

πνιιαπιαζηαζκόο ζηνπο ιεκθαδέλεο ηνπ εληέξνπ ή ηηο ακπγδαιέο. 

Ιαηκία θαη δηαζπνξά ζηηο κήληγγεο. 



πκπηώκαηα βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο 

  Αηθλίδηα εηζβνιή 

 -ππξεηόο,  

 -θεθαιαιγία,  

 -θσηνθνβία,  

 -έκεηνο,  

 -πεηερεηώδεο εμάλζεκα (ελδερνκέλσο)  

 -πηώζε επηπέδνπ ζπλεηδήζεσο 



πκπηώκαηα βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο 

Κεθαιαιγία     >90% 

Ππξεηόο    >90% 

Απρεληθή δπζθακςία   >85% 

Γηαηαξαρή ζπλεηδήζεσο  >80% 

Μεληγγηηηδηθά ζεκεία Κ & Β    50% 

Δμαλζήκαηα    > 50%  

Έκεηνη        35% 

παζκνί       30% 

Παξαιύζεηο θξαληαθώλ λ.     10% 

Οίδεκα νπηηθήο ζειήο       1% 

Γελ είλαη πάληνηε όια παξόληα 



πκπηώκαηα ηνγελνύο κεληγγίηηδαο 

Ππξεηόο, δηάξξνηα, θεθαιαγία, θσηνθνβία. 

πλήζσο έκεηνο, αλνξεμία, βήραο, κπαιγίεο, εμάλζεκα 

Δλδέρεηαη πιεπξνδπλία, ρέξηα, πόδηα, ζηόκα 

Αλ ε αηηία είλαη έξπεο ηύπνπ 2 ηόηε ππάξρεη 

ηζηνξηθό έξπεηνο γελλεηηθώλ νξγάλσλ 



Κιηληθή εμέηαζε:  -Αλαδήηεζε απρεληθήο δπζθακςίαο 

         -εκεία κεληγγηηηδηθά Κerning, Brutzinski 

   -Βπζνζθόπεζε γηα νίδεκα 

   -ρεηηθή βξαδπθαξδία; 

 

Απαξαίηεηεο  

ελέξγεηεο 



Απαξαίηεηα:        Πξώηα- Βπζνζθόπεζε, CT εγθεθάινπ,  

   Έπεηηα-Oζθπνλσηηαία παξαθέληεζε 

Oζθπνλσηηαία παξαθέληεζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

απμεκέλεο πηέζεσο ΔΝΤ. 



Καιιηέξγεηεο  

 -θαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο 

 -αίκαηνο 

 -ΔΝΤ 



Δγθεθαιίηηδεο 

Ππξεηόο, θεθαιαιγία, 

Έθπησζε ζπλεηδήζεσο ρσξίο κεληγγηζκό 

 -ζπγρπηηθή θαηάζηαζε 

 -δηαηαξαρέο νκηιίαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

Δζηηαθά λεπξνινγηθά ζεκεία (ελδέρεηαη) 

 -παξέζεηο 

 -ζπαζκνί 

 -αλάξκνζηε έθθξηζε ΑDH 



Κιηληθά ζηνηρεία αηηηνινγίαο εγθεθαιίηηδαο 

Απιόο έξπεο. Κξνηαθηθόο ινβόο. Γηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, ςεπδαηζζήζεηο. 

Αλεκεπι.-Εσζηήξ. Δγθεθαιηθή αηαμία (παηδηά), πξννδεπηηθή ζύγρπζε (ελήιηθεο). 

Ηόο Epstein-Barr. Μεληγγνεγθεθαιίηηδα (αλνζνθαηεζηαικέλνη). 

Έξπεο ηύπνπ 6. Σνπηθή εγθεθαιίηηο (αλνζνθαηεζηαικέλνη). 

Κπηηαξνκεγαινηόο. Τπνύισο πξννδεπηηθή (όκνηα κε άλνηα ΑΙDS). 

Eληεξνηνί. Δπηδεκηθέο πεξηπηώζεηο, ρξόληα πνξεία ζε ππνιεπθσκαηηαλαηκία, ν ηύπνο 71 

 πξνθαιεί επηδεκηθή κεληγγνεγθεθαιίηηδα κε πξνέρνπζα πξνζβνιή ζηειέρνπο. 

Πνιηνηνί. Πξνζβνιή  θαη ζηειέρνπο. 

Ηόο ιύζζαο. Τπαηζζεζία ζην ζεκείν ηνπ ελνθζαικηζκνύ. 

Ληζηέξηα. ε αθξαίεο ειηθίεο, πξνζβνιή ζηειέρνπο. 



Τπόλνηα κεληγγίηηδαο 

ΔΝΤ κε ιεκθνθύηηαξα ΔΝΤ κε πνιπκνξθνπύξελα 

πλείδεζε επεξεαζκέλε 

ρσξίο  

θσηνθνβία ή κεληγγηζκό 

Πηζαλή  

εγθεθαιίηηο 

Μέηξεζε γιπθόδε, Να, Ca 

Acyclovir i.v.    

MRI  θαη ΗΔΓ   

PCR γηα ηνύο 

Οξνινγηθέο εμεηάζεηο   

Πηζαλή βαθηεξηαθή κεληγγίηηο 

Σν παζνγόλν 

αίηην θάλεθε ζε 

ρξώζε Gram 

Γελ 

ηαπηνπνηήζεθε 

αηηία 

εθηξηαμόλε  

100mg/Kg 

Γώζε αγσγή  

αλαιόγσο αηηίνπ 

ε έιιεηςε δηάγλσζεο κεηά 3 κέξεο 

ΜRI + ONΠαξαθέληεζε 

Μεληγγηζκόο ή 

θσηνθνβία κε 

ζπλείδεζε θαιή 

Πηζαλή  

ηνγελήο κεληγγίηηο 

ή ΣΒC >> 

Μέηξεζε ιεύθσκα, 

γιπθόδε, Να, Ca  

Δληαηηθή κνλάδα 

Πιεθνλαξύι; 

Αληη ΣΒ; 



Υαξαθηεξηζηηθά ΣΒ κεληγγίηηδαο 

Δηζβνιή ζπλήζσο βξαδεία (έσο θαη 9 κήλεο, ζπλήζσο < 2-3 εβδνκάδεο) 

Πξόδξνκε πεξίνδνο κε θαηαβνιή, κπαιγίεο, ππξεηό 

Ππξεηόο θαη θεθαιαιγία δελ ππάξρνπλ ζην 25% 

Αξρηθά ζπκπηώκαηα κε ππξεηό, θεθαιαιγία θσηνθνβία, εκεηό,  

Κεθαιαγία θαη δηαηαξαρέο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ζπρλόηεξεο ζε ειηθησκέλνπο 

Παξαιύζεηο νθζαικηθώλ ζπδπγηώλ, επώδπλε νθζαικνπιεγία 

Σξόκνο, αλώκαιεο θηλήζεηο, ρνξην-αζέησζηο 

Απξόζθνξε έθθξηζε ΑDH 



Bπζνζθόπεζε 

Δλδερόκελν νίδεκα ζειήο 

Φπκάηηα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

Οδίδηα κηθξά γθξηδόιεπθα (θερξνεηδήο θπκαηίσζε) 



Πίεζε ΔΝΤ <30 mmHg Απμεκέλε Φπζηνινγηθή Απμεκέλε 

Αξηζκόο ιεπθώλ 

 

< 5Υ106/L Πνιύ 

απμεκέλα 

Μέηξηα 

απμεκέλα 

Μέηξηα 

απμεκέλα 

Σύπνο ιεπθώλ Λεκθν 60-70% 

Μνλν 30-40% 

Οπδεηεξόθηια 

πξνέρνπλ 

Πιελ ΣΒC 

Λεκθνθύηηαξα 

πξνέρνπλ 

Λεκθνθύηηαξα 

πξνέρνπλ 

Γιπθόδε 50,4-79,2 mg Μεησκέλε Φπζηνινγηθή Φπζηνινγηθή 

  Βαθηεξηαθή        Ηνγελήο Φπζηνινγηθό 

ρέζε γιπθόδεο 

ΔΝΤ / πιάζκα 

>60% Μεησκέλε Φπζηνινγηθή Φπζηνινγηθή 

 
Λεύθσκα <0,45 g/L Απμεκέλν 

Πνιύ ζηελ 
ΣΒC 

Φπζηνινγηθό ή 

κέηξηα  

Φπζηνινγηθό ή 

κέηξηα  

ΔΝΤ 
Μεληγγίηηο 

Δγθεθαιίηηο 



Δηδηθή αληηβίσζε 

Μεληγγηηηδόθνθθνο Βελδπινπεληθηιιίλε 

Αηκόθηιν ηλθινπέληδαοCefotaxime, ή  Ceftriaxone, ή Ampicilline 

ΠλεπκνληόθνθθνοΒαλθνκπθίλε  ή  Ρηθακπηθίλε +Cefotaxime  ή Ceftriaxone 

ΛηζηέξηαPenicilline  ή  Amoxicilline   ή Trimethoprime/sulfomethoxazole 

ηαθπιόθνθθνο Οxcillin ή Vancomycin 

Φεπδνκνλάδα Keftazitime +Aminoglycoside 

Κνξηηθνζηεξνεηδή 

Μόλν ζε κεληγγίηηδεο από αηκόθηιν 



Πξνθύιαμε από κεληγγηηηδόθνθθν  

( δηπιόθνθθνο ηνπ Neisser)  

 Rifampicin  600 mg / 12σξν-γηα 2 εκέξεο 

    ή  

ciprofloxacin 750 mg, σο εληαία δόζε.  

Πξνθύιαμε από αηκόθηιν 

Ρηθακπηθίλε 1600 mg  Υ4 εκέξεο 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 

Δκβνιηαζκνί γηα κεληγγηηηδόθνθθν, αηκόθηιν, πλεπκνληόθνθθν 

ζε παηδηά 1,5 έσο 5 εηώλ 



ηξαηηώηεο 21 εηώλ ζε κνλάδα ησλ ζπλόξσλ εκθαλίδεη θεθαιαγία, ππξεηό 

39,9ν C  , θσηνθνβία, έκεην, θαη ζπγρπηηθή θαηάζηαζε. 

Ο ηαηξόο ηεο κνλάδνο ρνξήγεζε 3 g βελδπινπεληθηιιίλεο ελδνθιεβίσο θαη 

δήηεζε λα έξζεη αζζελνθόξν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζε λνζνθνκείν! 

Ο ηαηξόο κνλάδαο πνπ ηνλ εμεηάδεη δηαπηζηώλεη πεηερεηώδεο εμάλζεκα, 

απρεληθή δπζθακςία, θαη ζεηηθά ζεκεία Κerning  θαη Βrutzinski.  

Η αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αζζελνύο είλαη 80/60mmHg  θαη νη ζθύμεηο 76/min. 

Παξόκνηα ζπκπηώκαηα είραλ παξνπζηαζηεί θαη ζε άιιν ζηξαηηώηε ηεο κνλάδαο 

πξηλ από 5 κέξεο. 



ην λνζνθνκείν ην ΔΝΤ έδεημε  

Όςε ζνιεξή, πίεζε απμεκέλε 

Κύηηαξα θπξίσο πνιπκνξθνπύξελα 90 Υ106 

Λεύθσκα 200 mg/dl 

Γιπθόδε 50mg/dl 

ρέζε γιπθόδεο ΔΝΤ/πιάζκαηνο  25% 

 

Xξώζε Gram + δηπιόθνθθνο 

θαιιηέξγεηα ζεηηθή γηα λατζέξεηα κεληγγηηηδνθνθθηθή  

Αληηκεησπίζηεθε κε κεγάιεο δόζεηο πεληθηιιίλεο 

Αλ ππήξρε πξόβιεκα κε ηελ πεληθηιιίλε ζα έπαηξλε 

 θεθνηαμίκε 2 g /6σξν 

ή θεθαηξηαμόλε 4 g /24σξν 

Πνξεία ηθαλνπνηεηηθή, ζε 10 κέξεο επέζηξεςε ζην ζπίηη 

ηνπ ρσξίο ππνιείκκαηα. 



Μηα γπλαίθα 62 εηώλ επέζηξεςε πξόζθαηα από ηε Νόηηα Αθξηθή θαη παξνπζίαζε 

από δηεκέξνπ θεθαιαγία,  θσηνθνβία, απρεληθή δπζθακςία  θαη ππξεηό.  

 

Δμέηαζε:  Ππξεηόο 39,8 θαη ζηνηρεία κεληγγηζκνύ, αιιά θαιή ζπλείδεζε. Όρη 

εμάλζεκα 

 

Η εμέηαζε ΔΝΤ έδεημε:  

-ιεπθά αηκνζθαίξηα 100 X 106/L (θπξίσο νπδεηεξόθηια)  

-ιεύθσκα 240 mg/dl ,   

γιπθόδε 22mg/dl  

ε αλαινγία γιπθόδεο ENY/πιάζκα ήηαλ  20%,  

 

αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ έδσζε θπζηνινγηθά επξήκαηα 

 



Γόζεθε ceftriaxone θαη aciclovir ζε έλα επαξρηαθό λνζνθνκείν.  

Η αζζελήο έγηλε  πεξηζζόηεξν δηεγεξηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ 24 σξώλ θαη 

κεηαθέξζεθε ζε έλα παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν. ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πξνζηέζεθε 

vancomycin (1 g Υ 2θνξέο/24σξν), αιιά όρη  dexamethasone.  

Η θαιιηέξγεηα ΔΝΤ αλέπηπμε ζηξεπηόθνθθν πλεπκνλίαο 

κε ηηο ειάρηζηεο αλαζηαιηηθέο ζπγθεληξώζεηο (MICs) 4 

mg/L γηα ηελ πεληθηιίλε θαη 2 mg/L γηα ην θεθνηαμίκε. Η 

ζεξαπεία κε Aciclovir ζηακάηεζε.  

 

Ο αζζελήο απνθξίζεθε αξγά ζηε ζεξαπεία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επόκελσλ ηεζζάξσλ εκεξώλ, θαη δελ 

παξέκεηλε θακηά ζπλέπεηα.  

πλεπκνληόθνθθνο 



εκεία πνπ ζπλεγνξνύλ γηα αλζεθηηθό ζηα αληηβηνηηθά ζηξεπηόθνθθν ηεο πλεπκνλίαο  σο 

παζνγόλν αίηην ήηαλ:  

1 -Φησρή απάληεζε ζηελ αξρηθή ζεξαπεία κε ην ceftriaxone θαη  

2 -Έθζεζε ζε κηα ρώξα (Νόηηα Αθξηθή) κε πςειή επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθνύ ζε 

αληηβηνηηθά ζηξεπηνθόθθνπ ηεο πλεπκνλίαο.  



Αζζελήο 70 εηώλ πξνζθνκίζηεθε ζηα επείγνληα ζε θσκαηώδε θαηάζηαζε. Δίρε 

αξξσζηήζεη πνιύ μαθληθά ελώ κηινύζε ζην ηειέθσλν  — ζηακάηεζε κηα πξόηαζε πνπ 

έιεγε- θαη εκθάληζε γεληθεπκέλνπο ζπαζκνύο. 

 

Ο αζζελήο είρε ζηάδην θώκαηνο 3 θιίκαθαο Γιαζθώβεο. 

Γελ βειηηώζεθε κε ελδνθιέβηα γιπθόδε νύηε  κε epanutin.  

 

Αμνληθή ηνκνγξαθία δελ απνθάιπςε εγθεθαιηθή αηκνξξαγία ή εζηηαθή βιάβε.  

 

Μεηαθέξζεθε ζηε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο, εμαζθαιίζηεθε ε αλαπλνή θαη 

άξρηζε ζεξαπεία κε aciclovir ελδνθιεβίσο.  

 



Η αξρηθή εμέηαζε ηνπ ΔΝΤ έδεημε 

7 X 106 ιεκθνθύηηαξα/L, θαλέλα εξπζξνθύηηαξν 

ιεύθσκα, 61 mg/dl  

γιπθόδεο, 162 mg/dl 

ε γιπθόδεο ΔΝΤ/πιάζκα 80%,  

 

PCR αξλεηηθή γηα ην θξππηνθνθθηθό αληηγόλν θαη  γηα εληεξνηνύο  

αιιά ζεηηθό γηα HSV-1 (απιό έξπε).  

  

Έλα ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα παξνπζίαζε πεξηνδηθέο επηιεπηνεηδείο εθθνξηίζεηο ζηνλ 

αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό.  

Η Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ηελ 4ε εκέξα  παξνπζίαζε ακθνηεξόπιεπξεο αλσκαιίεο ζηα 

δύν εκηζθαίξηα.  

 

Γηάγλσζε:  Δγθεθαιίηηδα πνπ πξνθαιείηαη από ην ηό έξπε (HSV).  

 



  

Πνξεία θαη έθβαζε:   

Η ρνξήγεζε Aciclovir ζπλερίζηεθε, θαη ν αζζελήο βειηηώζεθε βαζκηαία κεηά θαη από ηελ 

επηηπρή ζεξαπεία ησλ επηινθώλ πνπ παξνπζίαζε όπσο κία πλεπκνλία από εηζξόθεζε.  

Μεηαθέξζεθε από ηε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο ηελ 20ε εκέξα. Αλ θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο πεξηπιέρηεθε από δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο θαη κλήκεο, ήηαλ 

ζε ζέζε λα είλαη ζην ζπίηη ηνπ ζπίηη ηελ 50ε εκέξα.  

        Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεγνξνύλ γηα εγθεθαιίηηδα  ήηαλ ηα ζεκεία  βιάβεο ζην θινηό  

(θώκα θαη ζπαζκνί) θαη ηα επξήκαηα ηνπ ΔΝΤ. 

        Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη  κε ζύλδξνκν εγθεθαιηηηδνο πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ 

εκπεηξηθή ζεξαπεία κε aciclovir γηα λα θαιπθζεί ε πηζαλόηεηα ηεο κόιπλζεο HSV έσο 

όηνπ βξεζεί ην αίηην.  

        Οη επαθόινπζεο δηαηαξαρέο κλήκεο θαη ζπκπεξηθνξάο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εγθεθαιίηηδαο HSV.  


