 عفًَت استخَاى (استئَمیلیت )چیست؟
استئَمیلیت ،عفًَت استخَاى ٍ هؽض استخَاى است .دس ا

یي

یوبسی ّش یک اص استخَاىّب ی ثذى هوکي است دسگیش ضَد .دس
ة

* دسد ،تَسم ،قشهض ی ،گشم ی ٍ احسبس دسد ثب لوس استخَاى

یبـتِّبی ثبلیٌی ّوشاُ ثب ًتب یح حبغل اص هغبلعبت تػَ یشی ٍ

هجتال ،ثِ خػَظ ٌّگبم حشکت دادى هفػل هدبٍس آى .هفبغل

تستّبی آصهب یطگبّی هبًٌذ ضوبسش گلجَلّب ی سؿیذ خَى،

هدبٍس ًبح یِ هجتال ىیض هوکي است دچبس قشهض ی ،گشمی ٍ تَسم

سشعت سسَة اس یتشٍسیت ّب ٍ پشٍتئیي ٍاکٌص دٌّذُ غَست

ضًَذ.

میگیشد.

کَدکبى استخَاىّب یی کِ هعوَالً دسگ یش م یضًَذ عجبستٌذ اص

 پیطگیشی:

استخَاى ساى ،دسضت ىی ،استخَاى ثبصٍ یب سبعذ .دس ثضسگسبالى

* دس کَدکبىی کِ ٌَّص قبدس ثِ حشؾ صدى ى یستٌذٍ ،خَد دسد

استخَاىّبی لگي ٍ ستَى ـقشات هعوَالً دسگ یش میضًَذ .ایي

هوکي است خَد سا ثِ غَست اهتٌبع اص حشکت دادى اًذام ـَقبىی

یي د یذُ م یضَدٍ ،لی دس

یب تحتبىی ،خَدداس ی اص ساُ سـتي ،لٌگ یذى ٌّگبم ساُ سـتي یب

اقذام ـَس ی ثشا ی دسهبى ّش گًَِ عفًَت ثبکتش

جیػ صدى ٌّگبم لوس یب حشکت دادى عضَ هجتالً ،طبى دّذ.

حیطگیشی اص گستشش آى ثِ استخَاىّب یب سبیش ًَاحی ثذى الصم

یوبسی دس ّش دٍ خٌس ٍ ّوِ سي
ة

کَدکبى دس دٍسُ سضذ سش یع (  5تب  14سبلگی) ،ثِ خػَظ دس
خٌس هزکش ضبیعتش است.

است.
* خشٍج چشک اص عش یق آثسِ پَستی ،ثذٍى تت یب دسد ضذ یذ
(تٌْب دس هَاسد عفًَت استخَاى هضهي)
* احسبس ًبخَشی عوَمی

 علل:
* علت ا یي ةیوبسی اؼلت عفًَت استبؾیلَکَکی (ًَعی ثبکتش ی)
استٍ ،لی سب یش ثبکتش یّب ىیض میتَاًٌذ عبهل آى ثبضٌذ .ثبکتشی
هوکي است اص ساُّب ی ص یش ٍ اص عش یق خش یبى خَى ثِ سوت

یبیی خْت

 عَاسؼ احتوبلی:
* آثسِ اص عش یق پَست سش ثبص م ی کٌذ کِ تب ٌّگبم الت یبم

یوبسی
 عَاهل تطذیذ کٌٌذُ ة

استخَاى دسگیش ،ثْجَد ًنییبثذ.
* سفتی دایوی دس هفػل هدبٍس (ثِ ًذست)

یوبسیّبی تضعیؿ کٌٌذُ هقبٍهت ثذى
*ة
* ضکستگی استخَاىی
* سضذ سشیع دس طی کَدکی
* ضل ضذى ٍسیلِ استَپذی کبضتِ ضذُ دس ثذى
* دیبثت شیشیي

استخَاى گستشش یبثذ:

* دس غَست اًسذاد خش یبى خَى عضَ یب قبًقبس یب ،هوکي است
* کبضتي ٍسبیل استَپذی (هثل صاًَی هػٌَعی)

* ضکستگی پب یب سبیش غذهبت ثذىی

قغع عضَ هجتال الصم ثبضذ.

* هػشؾ ٍسیذی داسٍّب
* کَسک ،کفگیشک یب ّش گًَِ ضبیعِ پَستی
* عفًَت گَش میبًی
* پٌَهَىی (رات الشیِ)
عالین ضبیع
یوبسی است.
* تت گبُ ی تٌْب عالهت ة

 تطخیع:
ثشسسیّبی تطخ یػی هوکي است ضبهل آصهب یص خَى ،کطت
خَى ثشا ی ضٌبسب یی ثبکتش ی ،اسکي استخَاى ،سی تی اسکي یب
ام آس آ ی استخَاى ثبضذ .استبًذاسد عال یی تطخ یع ،ةیَپسی
استخَاى ٍ خذاسبص ی م یکشٍاسگبًیسن اص هح یظ کطت ٍ ٍخَد
سلَلّبی التْبةی ٍ تخش یت کٌٌذُ استخَاى دس ثشسس ی ثبـت
ضٌبسی است ،اهب هعوَالً تطخ

یع استئَم یلیت ثش اسبس

 دسهبى:
یوبسی هعوَال ثب اقذام ـَس ی ٍ ضذ یذ قبثل دسهبى هی ثبضذ.
ایي ة
اّذاؾ دسهبىی عفًَت استخَاًی حبد ٍ هضهي ،ضبهل سـع عفًَت

ٍ خلَگیشی اص عَد آى ّستٌذ .م

یضاى ثْجَد ی دس عفًَت

 کبسّبیی کِ ثبیذ اًدبم داد

استخَاًی حبد ةیطتش اص ًَع هضهي است .ثٌبثشا یي دس عفًَت
استخَاًی هضهي ّذؾ دسهبىی دس اؼلت ةیوبساى خلَگیشی اص عَد

* عضَ هجتال سا دس سغح ثذى ًگِ داضتِ یب ثب قشاس دادى ثبلص صیش

ثیوبسی هی ثبضذ.

آى هختػش ی ثبال ًگِ داضتِ ٍ آى سا ةی حشکت کيیذ  .اص آٍ یضاى
ًگِ داضتي عضَ هجتال خَدداسی کيیذ .

دسهبى عفًَت استخَاًی  ،ثب یذ ثش اسبس اعالعبت حبغل اص
هحیظ کطت ٍ حسبس یت میکشٍثی اًدبم ضَد.کل دٍسُ دسهبى

* سب یش ًَاح ی غ یشهجتالی ثذى سا ـعبل ًگِ داس

حبد ضذ م یکشٍثی هعوَالً  4تب ّ 6فتِ است .دسهبى اؼلت ثِ

صخنّبی ـطبس ی دس ط ی دٍسُ عَالى ی استشاحت دس ثستش

غَست ٍس یذی ٍ ثِ هذت  1تب ّ 2فتِ آؼبص ٍ دس اداهِ ثِ غَست

حیطگیشی ضَد.

خَساکی دًجبل میضَد.

یذ تب اص ثشٍص

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

* ثستش ی ضذى دس ةیوبسستبى ثشا ی خشاحی استخَاى ٍ یب ثشا ی
تدَیض آًتی ةیَتیک (گبُ ی ثِ غَست ٍس یذی) هوکي است
ضشٍست یبثذ.
*  2الی ّ 3فتِ پس اص ثشعشؾ ضذى عال ین دس ثستش استشاحت

عفًَت استخَاًی

کيیذ  .پس اص آى ـعبلیت خَد سا ثِ تذسیح اص سش ثگیشیذ .

 دس چِ ضشایغی ثبیذ ثِ پضضک هشاخعِ ًوَد؟

 داسٍّب
یَتیک ثب دستَس پضضک هعبلح ثِ غَست خَساکی
*تدَیض آًتی ة
ٍیب ٍسیذی هوکي است  8تب ّ 10فتِ الصم ثبضذ.

آثسِ هَخَد
 -تت

* هسکيّب
*هسْلّب ،دس غَست ثشٍص

 -تطکیل آثسِ ثشسٍی استخَاى هجتال یب اـضایص خشٍج چشک اص

یجَست دس ط ی دٍسُ عَالى ی

 -دسد غیشقبثل کٌتشل

استشاحت دس ثستش
هٌجع:
1-Smeltzer S, Bare B. Brunner & Suddarth's Text book of
Medical Surgical Nursing. (2010). Lippincott Williams
&Wilkins 12th ed

2-Septic arthritis, available from:
)http://www.mdconsult.com/das/patient (2012
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