
 چیست؟(یلیتعفونت استخوان )استئوم 

 ینعفونت استخوان و مغز استخوان است. در ا یلیت،استئوم

شود. در  یربدن ممکن است درگ یهااز استخوان یکهر  یماریب

عبارتند از  شوندیم یرکه معموالً درگ ییهاکودکان استخوان

ساعد. در بزرگساالن  یااستخوان بازو  ی،استخوان ران، درشت ن

 ینا .شوندیم یرلگن و ستون فقرات معموالً درگ یهاواناستخ

در  یول شود،یم یدهد یندر هر دو جنس و همه سن یماریب

(، به خصوص در یسالگ 14تا  5) یعکودکان در دوره رشد سر

 است. تریعجنس مذکر شا

 

 علل: 

( یباکتر ی)نوع یلوکوکیاغلب عفونت استاف یماریب ین* علت ا

 باکتریعامل آن باشند. توانندیم یزن هایترباک یرسا یاست، ول

خون به سمت  یانجر یقو از طر یرز یهاممکن است از راه

 :یابداستخوان گسترش 

 یصدمات بدن یرسا یاپا  ی* شکستگ

 یپوست یعههر گونه ضا یا یرک* کورک، کفگ

 یانی* عفونت گوش م

 (  یه)ذات الر ی* پنومون

 یعشا یمعال

 است. یماریبتنها عالمت  ی* تب گاه

و احساس درد با لمس استخوان  یگرم ی،* درد، تورم، قرمز

مبتال، به خصوص هنگام حرکت دادن مفصل مجاور آن. مفاصل 

و تورم  یگرم ی،ممکن است دچار قرمز یزمبتال ن یهمجاور ناح

 شوند.

وجود درد  یستند،که هنوز قادر به حرف زدن ن ی* در کودکان

 یمتناع از حرکت دادن اندام فوقانممکن است خود را به صورت ا

 یاهنگام راه رفتن  یدناز راه رفتن، لنگ یخوددار ی،تحتان یا

 حرکت دادن عضو مبتال، نشان دهد. یازدن هنگام لمس  یغج

 یددرد شد یابدون تب  ی،آبسه پوست یق* خروج چرک از طر

 مزمن( عفونت استخوان)تنها در موارد 

 یعموم ی* احساس ناخوش

 یماریکننده ب یددعوامل تش 

 کننده مقاومت بدن یفتضع هاییماری* ب

 یکودک یدر ط یع* رشد سر

 یرینش یابت* د

 (یمصنوع ی)مثل زانو یارتوپد یل* کاشتن وسا

 داروها یدی* مصرف ور

 یص:تشخ 

خون، کشت  یشممکن است شامل آزما یصیتشخ هایبررسی

 ایاسکن  یت یاسکن استخوان، س ی،باکتر ییشناسا یخون برا

 یوپسیب یص،تشخ ییطال استاندارداستخوان باشد. یام آر آ

کشت و وجود  یطاز مح یکروارگانیسمم یاستخوان و جداساز

بافت  یکننده استخوان در بررس یبو تخر یالتهاب یهاسلول

بر اساس  یلیتاستئوم یصاست، اما معموالً تشخ یشناس

و  یریوحاصل از مطالعات تص یجهمراه با نتا ینیبال هاییافته

خون،  یدسف یهامانند شمارش گلبول یشگاهیآزما یهاتست

صورت  واکنش دهنده ینها و پروتئ یتروسیتسرعت رسوب ار

 .گیردیم

 :پیشگیری 

جهت  یاییدرمان هر گونه عفونت باکتر یبرا یفور اقدام

بدن الزم  ینواح یرسا یاها از گسترش آن به استخوان یشگیریپ

 است. 

 ی:احتمال عوارض 

 یامکند که تا هنگام الت یپوست سر باز م یقآبسه از طر* 

 .یابدیبهبود نم یر،استخوان درگ

 در مفصل مجاور )به ندرت( یمیدا ی* سفت

 یاستخوان ی* شکستگ

 کاشته شده در بدن یارتوپد یله* شل شدن وس

ممکن است  یا،قانقار یاخون عضو  یان* در صورت انسداد جر

 قطع عضو مبتال الزم باشد.

 

 درمان: 

 درمان می باشد.قابل  یدو شد یفور اقداممعموال با  یماریب این

حاد و مزمن، شامل رفع عفونت  عفونت استخوانی یاهداف درمان



عفونت در  یبهبود یزاناز عود آن هستند. م یریو جلوگ

عفونت در  یناز نوع مزمن است. بنابرا یشترحاد ب استخوانی

عود از  یریجلوگ یمارانب بدر اغل یمزمن هدف درمان استخوانی

  بیماری می باشد.

بر اساس اطالعات حاصل از  یدبا ، عفونت استخوانیدرمان  

دوره درمان  کلشود.انجام  یکروبیم یتکشت و حساس یطمح

هفته است. درمان اغلب به  6تا  4معموالً  یکروبیضد محاد 

هفته آغاز و در ادامه به صورت  2تا  1و به مدت  یدیصورت ور

 .شودیدنبال م یوراکخ

 

 داروها 

 یبه صورت خوراک با دستور پزشک معالج یوتیکب یآنت یزتجو*

 هفته الزم باشد. 10تا  8ممکن است  یدیور یاو

 ها* مسکن

 یدوره طوالن یدر ط یبوستها، در صورت بروز *مسهل

 استراحت در بستر

 

 

  

 انجام داد یدکه با ییکارها 

 یربا قرار دادن بالش ز یانگه داشته * عضو مبتال را در سطح بدن 

 یزان. از آویدحرکت کن یباال نگه داشته و آن را ب یآن مختصر

 .یدکن ینگه داشتن عضو مبتال خوددار

تا از بروز  یدبدن را فعال نگه دار یرمبتالیغ ینواح یر* سا

استراحت در بستر  یدوره طوالن یدر ط یفشار یهازخم

 شود. یشگیریپ

 یبرا یااستخوان و  یجراح یبرا یمارستانر بشدن د ی* بستر

( ممکن است یدیبه صورت ور ی)گاه یوتیکب یآنت یزتجو

 .یابدضرورت 

در بستر استراحت  یمهفته پس از برطرف شدن عال 3 یال 2 * 

 .یریداز سر بگ یجخود را به تدر یت. پس از آن فعالیدکن

 به پزشک مراجعه نمود؟ یدبا یطیچه شرا در 

خروج چرک از  یشافزا یااستخوان مبتال  یسه برروآب یلتشک -

 آبسه موجود

 تب -

 کنترل یرقابلدرد غ -
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