
 مفصل در يك التهاب است )چركي( عبارت عفوني آرتريت

 تواند درگير شود، اما اينمي . هر مفصلياز عفونت ناشي

از  دسته ، يا آنران مفصل بزرگتر مثل در مفاصل بيماري

 زانو يا مفاصل قرار دارند مثل ضربه در معرض كه مفاصلي

 .تر است، شايعموجود در دست

 
  علل

ها. ها يا قارچ، معموالً باكتريمفصل به ميكرب واردشدن

در  شوند: عفونتمي وارد مفصل مختلف جاهايها از ميكروب

) يك بيماري  ، مثالً در مورد سوزاكديگر در بدن مكاني

 هايجوش ، مثلدر جوار مفصل عفونت ،سل بيماري مقاربتي(،

 ، مثلمفصل به . صدمهاستخواني عفونتيا   پوست روي چركي

 مفصل روي پوست ، يا سائيدگيكنندهسوراخ با اجسام زخم

 نيز مي تواند موجب اين بيماري شود.

 

  شايع عاليم

 (باال است تب و لرز )گاهي تب 

 و درد به ضرباندار( مفصل ، درد )اغلب، تورمقرمزي 

انتشار  ساير مفاصل به هي. درد گامفصل لمس هنگام

  .شودبدتر مي يابد و با حركتمي

 ران يا كشاله ، راندرد در باسن  

 

 عوامل تشديد كننده بيماري 

 سال 60باالتر از  سن  

 را كم بدن مقاومت كه بيماري بروز يك 

  .است كرده

 جنسي از راه منتقله هايعفونت  

 (قند )مرض شيرين ديابت 

 روماتيسم مفصلي 

 ايمني كنندهسركوب از داروهاي استفاده  

مانند بيماراني كه پيوند شده اند و براي 

جلوگيري از رد پيوند داروهاي سركوب 

 كننده سيستم ايمني مصرف مي كنند.

 مفصل روي جراحي عمل  

 مفصل داخل تزريق  

 الكل مصرف  

 صخصو ، بهگردانروان داروهاي مصرف 

 آنها  تزريقي انواع

 پايين بهداشت  

 مصنوعي وجود مفصل  

 و ساير داروهاي از آسپيرين استفاده 

ساير  براي غيراستروييدي ضدالتهابي

 مفصل التهاب عاليم است ها ممكنبيماري

 تعويق را به كند و تشخيص را سركوب

  .بياندازد

 

  پيشگيري

 به آسيب آنها احتمال حين كه هاييفعاليت هنگام به

وجود دارد،  زانو مثل ضربه در معرض هايمفصل

 آوريد. عمل به از مفصل را در محافظت الزم دقت

سريعاً در صدد وجود دارد،  ديگر بدن در جاي عفونتي چنانچه

  .برآييد آن درمان

 

 تشخيص:

موارد زير باشد:  شامل است ممكن تشخيصي آزمايشات

 مفصل مايع ، و كشتخون ، كشتخون هايسلول شمارش

  از مفصل برداري، و عكسشده عفوني

 
 درمان:

 سير بهبودياست بيوتيكنتيآ مصرف شامل درمان . 

  .شودمي پيگيري از مفصل متوالي هايبا كشت

 از  ( و استفادهكامل )استراحت شدن بستري

  وريدي داخل بيوتيكآنتي

 يا  شده عفوني مفصلي مايع تخليه براي جراحي

در اثر  مفصل به وارد شده خارجي جسم نمودن خارج

  ضربه

 آوردن دست به از بهبود، براي پس يوتراپيفيز 

  مفصل كامل هايمجدداً توانايي

 

 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88.html


 

 
 نکات مهم

 كه (. تا زمانيوريدي داخل ها )اغلببيوتيكآنتي 

دارد  نكنيد. امكان را قطع بيوتيك، آنتياست نشده گفته

 مجدداً عود كند از بهبود عاليم پس عفونت

 استراحت براي يا گچ از آتل ستفادهدارد ا امكان 

 مفصل حركت كنيد كه توجه .باشد ضروري مفصل كامل

  .شودبهبود مي افتادن تعويق به باعث

 جهت مخصوص ، از تمريناتاز درمان دارد پس امكان 

  .شود استفاده مفصل حركت بازگرداندن

 نياز  كار مفصل ملكا بازگرداندن ، براياز بهبودي پس

  .وجود دارد فيزيوتراپي به

 تدريج را به هاي عادي، فعاليت با بهبود عاليم همگام 

  .از سر گيريد

 درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ 

 هستيد مفصلي عفونت اگر شما دچار عاليم.  

 دهد رخ بيماري از موارد زير هنگام اگر يكي:  

 سانتيگراد  درجه 9/38يا باالتر از  مساوي ـ تب 

 عرق ريزش ، و، سردرد، درد عضالنيـ خستگي   

 شده ايد.  جديد و غير قابل كنترل اگر دچار عاليم 
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