
 تعریف:

 از حفرات بدن یکیعبارت است از تجمع چرک در  میآمپ یماریب

مثل  نهیقفسه س ای هیر یهااز عفونت یامعموالً عارضه میآمپ.

که به دنبال گسترش عفونت به پرده  باشدیو سل م هیالرذات

 باًیها تقر کیوتیب یبه علت استفاده از آنت می.آمپدهدیجنب رخ م

 دهد. یبه ندرت رخ م

 
 عبارتند از:  هیر میعالئم آمپ

  سرفه 

  تب 

 نهیدرد قفسه س 

 و نفس نفس زدن قیتعر 

 مبهم تا  یناراحت کیتواند از  یکه م نهیقفسه س درد

تنفس  ایباشد. درد غالباً با سرفه  ریمتغ د،یدرد شد

قفسه  ینییشود. درد ممکن است به قسمت پا یبدتر م

 .ابدیشکم گسترش  ای نهیس

 یتند و سطح تنفس 

 لرز 

 دیشد یخستگ 

 خشک سرفه 

 بد بو تنفس 

 وزن کاهش 

 علت:

 ایسل،  ه،یمثل ذات الر نهیقفسه س ای هیر یعفونت ها 

 هی( ریآبسه )دمل چرک

 نهیبه قفسه س بیآس ای هیر دنیهم خواب یرو 

 نقاط بدن ریسرطان در سا وجود 

 لوپوس 

 قلب یاحتقان یینارسا 

 هیکل یماریب 

 کبد یماریب 

 ی:ماریکننده ب دیعوامل تشد
 نامناسب هیتغذ 

 دنیکش گاریس 

 ادیکار ز ای یخستگ 

 سرد و مرطوب یو هوا آب 

 یبهداشت ریشلوغ و غ یزندگ طیمح 

 
 :عوارض

 عفونت پرده مغز( تیمننژ( 

 عفونت پرده دور قلب( تیکاردیپر( 

 قلب( یها چهی)عفونت در تیآندوکارد 

 مغز آبسه 

 
 :صیتشخ یراه ها

 چرک جمع شده و کشت آن شیآزما 

 نهیقفسه س یوگرافیراد 

 خون دیسف یگلبول ها شمارش 

 اسکن یت یس 

 یسونوگراف 

 :یریشگیپ

که ممکن است  یعفونت جد ای یماریدر صورت بروز هر گونه ب

 .دیبه پزشک مراجعه کن عایدرمان سر یشود، برا میباعث آمپ

 
 :درمان

سل  یماریمثل ب یا نهیزم یماریبه درمان ب زیآم تیدرمان موفق

 یآنت یدوز باال زیبه تجو ازیدرمان معموالً ن یدارد. برا یبستگ

در صورت شود. یبستر دیغالبا با ماریوجود دارد و ب کیوتیب

مراجعه در مراحل اولیه بیماری یا دریافت آنتی بیوتیک و تعبیه 



لوله سینه قابل درمان است ولی در صورت پیشرفت نیاز به عمل 

 سینه خواهد داشت.باز قفسه 

 یم یبهبود عیتجمع آن باعث تسر یکردن چرک از فضا خارج

چرک، به  هیو تخل یباز کردن دمل چرک یبرا یشود. جراح

 .ردیگ یباشد، صورت م عیخصوص اگر چرک هنوز ما

 برد. یکامل حدود دو ماه زمان م یبهبود

 

 

 یی:غذا میرژ

 یشود. تحت نظر پزشک مکمل ها ینم هیتوص یخاص میرژ

 دینکش گاری. سدیبنوش یشتریب عاتیو ما دیبخور ینیتامیو

 

 به پزشک مراجعه نمود؟ دیبا یطیدر چه شرا

 تب 

 شدن درد ادیز 

 نفس یبدتر شدن تنگ 

 سرفه خشک و بدون خلط 

 پا ایدست  یشدن ناخن ها رهیت 

 یخلط خون 
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 NICUکارشناس ارشد  تهیه کننده: اشرف معماریزاده

دکتر آرمین امیریان فلوشیپ جراحی قفسه استاد علمی: 

 سینه

 96سال 


