
Meningitis bakterianoak, aldiz, ez dira
hain usuak. Gure artean gehien ager-
tzen diren bakterioak pneumokokoa,
meningokokoa (B eta C tipoetakoa)
eta, gutxiagotan, B motako Haenophi-
lus influenzae izaten dira. Mota horie-
tako meningitisak gaixotasun guztiz
larriak izaten dira. Hori dela eta, medi-
kuok bi bidetatik saiatzen gara gaitza-
ri aurre egiten: batetik, txertaketa-
-egutegian txerto egokiak sartuz (esa-
terako b haenophilus-aren kontrakoa
edo meningokokoaren aurkakoa), eta,
bestetik, gaitza diagnostikatu ondoren,
tratamendu agresiboa ezarriz. Me-
ningitis-mota hau usuagoa da negu-
-partean.
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Meningitisa meningeen, hau da,
nerbio-sistema zentrala (bestela
esanda, garuna eta orno-muina)
estaltzen duten mintzen
inflamazioa edo hantura da.
Meningeak hiru dira:
duramaterra, pramaterra eta
araknoidea, eta likido batek
(likido zefalorrakideoa esaten
zaionak) bustitzen ditu.

Zergatik sortzen da
meningitisa?
Meningeen inflamazioa infekzio batek
sortzen du ia beti, eta meningitisaren
germen erantzuleak birusak edo bak-
terioak izaten dira kasu gehienetan.

Hain zuzen, birusek sortutako meningi-
tisak, biralak, dira haurtzaroan gehien
agertzen direnak. Kasuen % 90ean
enterobirusen taldeko birusek sortzen
dituzte, eta eboluzioa eta pronostikoa,
salbuespen gutxi batzuetan izan ezik,
oso ona izaten da. Meningitis-mota
hau epidemia moduan agertzen da,
hilabete epeletan (udazkenaren amaie-
ran, batez ere, eta noizean behin bai-
ta udazken suabeetan ere).

Nola jakin
meningitisa dela?
Meningitisaren sintomak diferenteak
dira birala izan edo bakterianoa izan;
gainera, umearen adinak ere eragiten
du. Esan beharra dago, dena den, ha-
siera batean (aurreneko orduetan) ezin
direla bereiztu meningitisa eta garran-
tzirik gabeko infekzio birala.

Meningitis biralaren kasuan, ume kos-
kortu batek buruko min handia, gora-
koak eta sukarra (ez oso altua) eduki
ohi ditu. Umea txikiagoa bada, buruko
minaren ordez suminkortasuna ager-
tzen da (etengabeko negarra). Eta
umeak hainbat egun egon daitezke

Meningitisa:
argi pixka bat egin nahian

Jabier Agirre

Medikua eta OEEko kidea
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horrela (erraz ulertzen da diagnostiko
ezberdintzailea egitea zein zaila den).

Meningitis bakterianoaren kasuan,
umea koskortua bada, buruko mina,
gorakoak eta sukarra, normalean altua,
agertzen dira. Aurreneko orduetan gri-
pea dela ere pentsa daiteke, oso zailak
baitira bereizten. Baina, ordu gutxitara,
umearen egoera  nabarmen okerrago-
tzen da (ahulaldia, logura). Sarritan,
mantxa edo orbanak ere agertzen dira
larruazalean.

Ume txikiagoetan, meningitis bakteria-
noak beste hainbat gaitz arinagoren
sintoma berdintsuak eragiten ditu ha-
sieran: sukarra, gorakoak eta sumin-
kortasuna. Baina, ordu gutxitara, ma-
kalaldia agertzen da, itxura txarra, ga-
rondoko zurruntasuna eta baita azale-
ko mantxak ere, zenbait kasutan.

Ume batek meningitisa duenean, me-
ningeak handitu edo inflamatzeaz gain,
mintz horiek busti eta blaitzen dituen
likido zefalorrakideoa (LZR) ere azto-
ratu egiten da. Horregatik, diagnosti-
koa egiteko, aski da meningeen ingu-
ruko LZRa aztertzea, gerrian ziztada
bat eginez: umearen bizkarrezurrean,
bi gerri-ornoren artean, ziztada bat
egiten da, eta horrela lortzen den lagi-
nean, LZRa aztertu eta meningitisa
berretsi edo bazter daiteke. Likido ho-
rrexek, era berean, meningitisa birus
batek sortua den (ziztadatik ateratzen
den LZRa argia da) edota bakterio

batek sortua den argitzeko balio du
(kasu horretan, LZRa "zikinagoa" iza-
ten da). Ziztada lunbar hori egiteko
erabakia medikuak hartuko du, noski,
umearen azterketa zehatz eta zorrotza
egin ondoren.

Odol-analisiak ez dira baliagarriak
meningitisa diagnostikatzeko, baina
meningitisa birikoa edo bakterianoa
den bereizteko bai, balio dute.

Zer egin haurrak
meningitisa duela
susmatuz gero?
Umeak meningitis-sintomak dituela
pentsatuz gero, berehala osasun-zen-
tro batera jo behar da.

Baina buruko mina, gorakoak eta su-
karra dituzten ume guztiek ez dute os-
pitalera joan behar, ezta gutxiagorik ere.
Kasurik gehienetan gaixotasun arinak
izaten dira (birusek eragindakoak, gri-
peak) edota hain larriak ez diren beste-
lako infekzio batzuk (pneumoniak,
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Meningitis bakterianoetan tratamendua ospitalean egiten da beti.



Nola hartu aurre
meningitisari?
Txertaketak
Zenbait txertorekin lortu da gaitz batzuk
erabat desagertzea. Horixe gertatu da b
motako haemophilus influenzae-aren
kontrako txertoarekin (anti-Hib). Txer-
to hori duela urte batzuk sartu zen
geure txertaketa-egutegian, eta geroz-
tik ikaragarri jaitsi da germen horrek
eragindako meningitisen kopurua (ia
desagertzeraino). Eta espero dezagun
gauza bera gertatzea aurten bertan

egutegian sartu den C meningokoko-
aren kontrako txertaketarekin. Zoritxa-
rrez, oraindik ez daukagu geure arte-
an sarritan agertzen diren bi meningi-
tis bakteriano sorrarazten dituzten ger-
menen kontrako txertorik (hau da,
pneumokokoaren eta B motako me-
ningogokoaren kontrako txertorik).
Bestalde, ez dago meningitis birikoak
eragiten dituzten birusen kontrako
txertaketarik.
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gernubideko infekzioak...); horiek bere-
hala diagnostikatuko ditu umearen pe-
diatrak.

Dena den, umearen egoerak okerrera
egiten badu (lotarako joera, erantzutea
kosta egiten zaio, hitz egiteko zailtasu-
nak ditu, garondoa —kokotea— mugi-
tzea nekeza eta mingarria gertatzen
zaio, etab.), orduan bai, berehala
larrialdietara joatea gomendatzea da.

Eta zer ez da egin behar?
Pediatrari aurrez esan gabe, ez diogu
umeari antibiotikorik emango. Umeak
buruko mina, gorakoak eta sukarra
baldin baditu, komeni da medikuari
kontsulta egitea, baina ez geure kabuz
antibiotiko bat ematea. Umeak gaixo-
tasun birikoren bat baldin badu, anti-
biotikoak, ahoz, ez du sekula sendatu-
ko, eta, gainera, diagnostiko zuzena
egiteko zailtasunak eta trabak jarriko
dizkio medikuari.

Kontaktuak
Meningitis birala duten haurrekin edu-
kitako kontaktuak. Ez da inolako neu-
rri berezirik hartu behar.

Meningitis bakterianoa dutenekin edu-
kitako kontaktuak. Harremana estua
izan bada (batera bizi diren umeak,
edo ikasgela berekoak), eta umeak B
edo C motako meningokokoak nahiz b
motako halmophilus influenzae-ak era-
gindako meningitisa baldin badu, aha-
lik eta lasterren (ahal izanez gero, 24
ordu baino lehen) antibiotiko bat ema-
tea gomendatzen da, neurri profilakti-
ko bezala. Hala ere, meningitisaren
germen sortzailea pneumokokoa bal-
din bada, ez da neurri profilaktikorik
gomendatzen. Ospitaleko alta jaso on-
doren, meningitis bakterianoak jota
egon den umea bere eguneroko bizi-
modura itzuliko da (familia, eskola,
etab.), inolako neurri berezirik gabe.

Meningitisak uzten al du
ondoriorik?
Meningitis birikoen ondorioak ia ez
dira kontuan hartzekoak, eta agertze-
kotan umerik txikienetan agertzen dira.
Dena den, normalean, inolako ondo-
riorik gabe sendatzen dira.

Meningitis bakterianoetan, berriz, ka-
sutik kasura alde handia egon daite-
ke. Tratatu gabe, meningitis bakteria-
noa gaixotasun ikaragarria izan daite-
ke, heriotza ekar dezake edota ondorio
neurologiko oso larriak utzi.

Dena den, maizenik bi motatako ondo-
rioak ikusten dira: batzuetan entzume-
nari eragiten diote eta beste batzuetan
ezgaitasun intelektual txikiak izaten
dira. Gaur egun, tratamendu egokiare-
kin, eta garaiz hasiz gero, heriotza-tasa
pazienteen % 4-5ekoa da. 
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Nola tratatzen da
meningitisa?
Meningitis birala

Atseden hartuz, likido ugari edanez eta
minaren kontra analgesikoak hartuz
(ibuprofenoa edo parazetamola).

Ia ume guztien eboluzioa ona izaten
denez, bi urtetik gorakoak baldin badi-
ra, segimendua beren etxeetan egin
daiteke, azken kontsulta beren ohiko
pediatraren esku utzita. Aldiz, umeak
buruko min oso handiak edo gorako
asko baldin badauzka, beharrezkoa
izan daiteke aldi baterako ospitalera-
tzea, likidoak eta/edo analgesikoak
bena barnetik eman ahal izateko.

Meningitis bakterianoa

Tratamendua ospitalean egingo da beti.
Umea ingresatu egin behar da os-
pitalean, tratamendua jarri eta behake-
ta ongi egiteko. Zenbait kasutan, beha-
rrezkoa da lehen orduetan haurra
Zainketa Intentsiboetako Unitatean
egotea.

A
RT

XI
BO

KO
A

Alta jaso ondoren, umea bere eguneroko
bizimodura itzuliko da.


