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           Передмова 

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного 

мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до 

спинномозкової рідини (ліквору), яка циркулює у порожнинах головного та 

спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес. Однак причинами 

менінгіту можуть стати і певні травми, рак, вживання деяких лікарських 

препаратів, а також інші види інфекцій. Тому важливо виявити причину 

менінгіту, адже це найважливіший фактор для призначення правильного та 

ефективного лікування. 

ЕПІОЛОГІЧНІ ТИПИ МЕНІНГІТУ 
– Бактеріальний менінгіт 

Бактеріальний менінгіт – це один із найбільш небезпечних видів 

хвороби, що характеризується невідкладним станом та найвищим ризиком 

смерті. Існують вакцини, що запобігають виникненню деяких типів 

бактеріального менінгіту. 

– Вірусний менінгіт 

Вірусний менінгіт досить небезпечний, однак в цілому протікає легше, 

ніж бактеріальний. Як правило, якщо імунна система організму функціонує 

нормально, хворі на цей тип менінгіту не обов’язково потребують 

особливого лікування та швидко одужують. Крім того, існують вакцини для 

профілактики деяких типів вірусного менінгіту. 

– Грибковий менінгіт 

Випадки захворювання на цей етіологічний тип менінгіту трапляються 

досить рідко, хоча інколи для розвитку хвороби вистачає потрапляння спорів 

грибка в організм через дихальні шляхи. Крім того, хворі на цукровий діабет, 

рак та ВІЛ-інфіковані належать до групи підвищеного ризику зараження 

грибковим менінгітом. 

– Паразитарний менінгіт 

Існує безліч паразитів, які можуть стати причиною менінгіту або 

викликати захворювання мозку чи нервової системи людини. Як правило, в 

порівняні із бактеріальним чи вірусним, паразитарний тип менінгіту 

трапляється досить рідко. 
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– Амебний менінгіт 

Первинний гнійний менінгіт (менінгоенцефаліт) – це рідкісне, але 

смертельно небезпечне захворювання, збудником якого є Амеба неглерія 

Фоулера (лат. Naegleria fowleri) – це непаразитичний мікроорганізм, що 

розповсюджений у теплих водах та ґрунтах. 

– Неінфекційний менінгіт 
Менінгіт може виникати і в результаті певних неінфекційних причин  

рак, системний червоний вовча к (рідше хвороба Лібмана-Сакса), певні 

лікарські препарати, травма голови, а також операція на мозку. 
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