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Infectious Diseases 

 :مقدمة

: ىػ عبارة عغ رد فعل العزػية تجاه دخػل العػامل السسخضة إلييا ويشتج عغ  االنتان
 .العػامل السسخضة ودفاعات السخيس اختبلل التػازن بيغ

 هية سنية الونشأ:أوال : االنتانات الجزثى

 

 :Reversible Pulpitis     التهاب اللة الزدود_ 1

االستجابة األلسية ، تتسيد بوتعتبخ حالة عخضية ردودةحالة التيابية تريب المب الدشي 
 . لسشبيات معيشة

 األسباب:

 الجخاثيع السدببة لمشخخ الدشي. .1

ضػض السيكانيكية والرجوع الخ  قج تحجث الحالة بسعدل عغ الجخاثيع بدبب .2
 . والكدػر

 : السؽجؽدات الدريرية

ول بعج زوال السشبو مباشخة، وقج تكػن تعخيس الدغ لمسشبيات وتد استجابة السية حادة عشج 
 ستجابة األلسية عشج العس عشج الحجبة السكدػرة.اال

 ، يثار األلع غالبا  ة شيػر ويتحػل إلى التياب لب حاديدتسخ األلع مغ مجة ساعات إلى عج
 بالبخودة ويدتسخ لثػان ويدول بدوال السشبو.

 السؽجؽدات الذعاعية:

ات واضحة ولكغ نادرة قج تطيخ نذاىج تكثف عطسي أو تػسع مدافة دجػ تطيخ مػ  ال
 بديط وخرػصا إذا تحػلت الحالة إلى التياب ردود مدمغ. PDLرباشية 
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لحاوية عمى األوجيشػل : إزالة العامل السدبب واستخجام الحذػات السؤقتة السمصفة االعالج
 .کاألوجيشات

 السعادلة السفتاحية :

)محػرية( وىػ سمبي عمى األشعة واختبار الحيػية ويزول بزوال السشبهألع حاد 
 مػجػد

 :Irreversible Pulpitis  التهاب اللة غيز الزدود _2

 .تياب المب غيخ الخدود الحادال . أ

 .التياب المب غيخ الخدود السدمغ . ب

 
 : Acute Irreversible Pulpitis  التهاب المب الحاد غير الردود -أ

وىػ السخحمة التي تمي التياب المب الخدود في حال عجم معالجتو أو استخجام حذػات 
مخخشة لمب الدشي االستجابة األلسية خبلل ىحه السخحمة قػية يثار األلع بالعامل السخخش 

 ويدتسخ لجقائق )ألع عفػي(. 

 األسباب :

 .الشخػر الدشية العسيقة .1

 .إلشباقية السدتسخةالخضػض ا .2

 الكدػر الدشية التي ترل لمب. .3

 .أمخاض الشدج حػل الدشية .4

 تحزيخ التيجان بدشابل قجيسة و/أو دون تبخيج. .5

المسببة لألدية اللبية  البكترياأكثر أنواع 
 :هي

 الفطر الشعاعي

Actinnmyces 

  اللبنية العصيات
Lactobacilli 

 المكورات العقدية الطافرة

Streptococcus Mutans   
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 : الدريريةالسؽجؽدات 

 نخخ عسيق غيخ معالج أو سغ مفتػح أو حذػات سيئة تعاني مغ التدخب الحفافي. 

 وصف األلػ :

مى تحجيج الدغ والسخيس غيخ قادر ع ألع مبيع مشتذخ عفػي يدتسخ بدوال السشبو .1
 السدبب لؤللع أو حتى الفظ.

األلع قج يػقظ السخيس مغ الشػم ويدداد خبلل االضصجاع وسبب ذلظ بدبب زيادة  .2
 لتيابية لمسشصقة السرابة )المب(.يحسمو مغ الخبليا اال الػارد الجمػي بسا

 .يثار األلع أثشاء العس أو التغيخات الحخارية .3

 . لمسدكشات القػيةال يدتجيب  .4

 :ا  شعاعي

 نخخ نافح يرل إلى الحجخة المبية. .1

 .مع تػسع مدافة رباشية وتكثف عطسيقج يتخافق  .2

 مالحعات هامة:

لمخدود  لتياب لبخدود لفتخة شػيمة قبل أن يتحػل الفي حال استسخ التياب المب ال .1
  .الخباشية أو تكثف عطسي حػل ذروي حاد فشذاىج تػسع في السدافة 

 يذتخط أن تكػن جخاثيع الشخخ قج وصمت لمب الدشي حتى تحجث العسميةال  .2
 الدشي. لتيابية ؛ ألن الجخاثيع تقػم بإرسال ذيفاناتيا عبخ القشيات العاجية إلى المباال

 الخبليا العجلة ياعية التي ترل لسشصقة االنكذاف ى: أول الخبليا السشا  مشاعي .3
PMNs الييدتاميغ  يرة في السشصقة ىلتيابية السحخ ، وأكثخ الػسائط اال

 ..والبخادكيشيغ
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 .: السعالجة المبيةالعالج

 السعادلة السفتاحية :

)محػرية( وشعاعيا  نخخ نافح واختبار واليزول بزوال السشبهألع حاد ومبيع ومشتذخ 
 الحيػية مػجػد ويدول عشج االضصجاع.

 :suppurative pulpitisالتهاب المب الحاد القيحي 

يذابو باألعخاض االلتياب غيخ الخدود الحاد بفارق أن األلع يثار عمى السذخوبات الحارة 
والغازات  Pusويدكغ عمى السذخوبات الباردة، ويكػن ذلظ بدبب تذكل كسية مغ الكيح 

عمى سصح المب السمتيب تتسجد عمى السذخوبات الحارة أو عمى حخارة الجدع فتزغط عمى 
لمب الدشي مسا يدبب ألع شجيج عفػي غالبا يتخافق ىحا االلتياب مع الشيايات العربية في ا

لزغط لمغازات الكيحية مسا يخفف ا ا  نكساشاالقخع، وتدبب السذخوبات الباردة حداسية عمى 
 .عمى المب الدشي فيدول األلع

 السعادلة السفتاحية :

القخع واختبار الحيػية  )محػرية( وحداسية عمى ويزداد بالسذروبات الحارة ويدكؼ بالباردألع 
 مػجػد واألشعة )سمبي (.

 :Chronic Irreversible Pulpitis التهاب المب السزمؼ غير الردود -ب

ردود الحاد في حال عجم معالجتو أو استخجام حذػات سخحمة التي تمي التياب المب البلوىػ ال
السخخش لمب الدشي االستجابة األلسية خبلل ىحه السخحمة قػية يثار األلع بالعامل  مخخشة

 . ويدتسخ لجقائق )ألع عفػي(

 األسباب: 

 الشخػر الدشية العسيقة. .1

 شباقية السدتسخة.الخضػض اال .2

 .الكدػر الدشية التي ترل لمب .3

 .أمخاض الشدج حػل الدشية .4

 تبخيج.تحزيخ التيجان بدشابل قجيسة و/أو دون  .5
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 السؽجؽدات الدريرية :

استخجام الجية لمسزغ بػجػد لتياب الحاد ومبلحطة عجم أعخاض ألسية أقل حجة مغ اال
 . القمح

وجػد نخخ نافح وإذا كان التاج متيجم قج يراب المب بفخط الترشع )التياب المب  :مالحعة
 فخط الترشعي(. 

 سؽجؽدات الذعاعية :ال

 نخخ نافح. .1

 .الخباشية أحيانا  تػسع في السدافة  .2

 .تكثف عطسي حػل ذروي أحيانا   .3

 مالحعة:

في التياب المب غيخ الخدود بجسيع أشكالو يبقى الدغ مدتجيبة الختبارات الحيػية وحتى قج 
لتياب الحي بااليطيخ فخط استجابة ألسية وسبب ذلظ أن المب ال يدال حية ولكشو مراب 

 .يؤدي لتسػتو التجريجي

 :السعادلة السفتاحية 

 )محػرية(اليثار بالسذروبات الحارة أو الباردةو  أقل حجة ألع مدمغ
 وشعاعيا  ىػ نخخ نافح واختبار الحيػية مػجػد.

 :Periodontitis  التهاب النسج حىل الذروية الحاد_ 3

 .ياب الشدج حػل الحروية الحادالت . أ

 .التياب الشدج حػل الحروية السدمغ . ب

 :Periodontitis Acuteالحاد   الذرويةالتهاب الشدج حؽل  -أ

 لتياب المب غيخ الخدود أو بعجه.اتحجث متخافقة مع  التيابيةحالة 

 األسباب :

 .الخدودالتياب المب غيخ  .1
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 .شباقية السدتسخةالخضػض اإل .2

 السؽجؽدات الدريرية:

 .افق مع أعخاض التياب لب غيخ ردودلع شجيج يثار بالسزغ أو لسذ الدغ السرابة وقج يتخ أ

 :السؽجؽدات الذعاعية

الشدج حػل الحروية سميسة عمى الخغع مغ أن اآلفة حػل ذروية إال أنو لع يتدشى  .1
 سي حػل الحروي في السخحمة الحادة.االرتذاف العط الػقت ليحجث

ي حالة األلع الذجيج نذاىج تػسع السدافة الخباشية في حال كان الدغ متصاوال أو ف .2
 .عمى اإلشباق

 السفتاحية :السعادلة 

 و شعاعيا ) سمبي غالبا (. )محػرية(ويثار بالزغطألع شجيج 

 
 : Chronic Periodontitis  التهاب الشدج حؽل الذروية السزمؼ -ب

 . التياب الشدج حػل الحروية الحاد وىػ السخحمة الستقجمة مغ

  :األسباب

 .التياب الشدج حػل الحروية الحاد تذبو أسباب .1
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 :الدريريةالسؽجؽدات 

ومة نتيجة تسػت ندتصيع القػل بأن األعخاض أقل حجة والفحػص الحيػية لمب معج .1
 .المب الكامل

و ورم أصابة شجيجة حػل الدشخي الحاد في حال كانت اإلتتخافق الحالة مع الخخاج  .2
 .ال كانت شجة اإلصابة معتجلةذروي في ح حبيبي حػل

  السراب والسخور باألعخاض الحادة. العخض األكثخ شيػعا ىػ بعجم االرتياح لمدغ .3

 ال يبجي الفحز بالقخع استجابة قػية ولكغ يطيخ اختبلف عغ األسشان السجاورة. .4

 : تطيخ اآلفة الحروية . السعاهر الذعاعية

 
 السعادلة السفتاحية :

 )محػرية(وشعاعيا  ) اآلفة الذروية (عجم ارتياح وفحز القخع خفيف ألع خفيف و 

 ث االمتراص في الحاالت الرضية؟ الععسي ومؼ يحدمؼ يحدث الترمب 

إلى حجوث ترمب في ذا كان الخض معتجل الذجة حيث يسكغ بالتالي أن يؤدي إ -
 .العطع الدشخي

ذا كان الخض شجيجة أو مدتسخة مسا يؤدي إلى ضيػر الخبليا الكاسخة لمعطع وزيادة إ -
 .الشديج الخباشي مدببة امتراص نذاشيا في

 )نتيجة رض معتجل(الترمب العطسي   -

 االمتراص العطسي )نتيجة رض شجيج ( -

 ؟الحاالت االنتانيةمتى يحدث الترمب الؽرم الحبيبي ومتى يحدث الخراج حؽل ذروي في 

أن  إذا كانت شجة اإلنتان خفيفة وبالتالي يكػن التخخير خفيفة أو متػسط يسكغ -
 .يشجع عشو تذكل الػرم الحبيبي



 
 (2)فصل ثاني تشخيص الدكتور عمار أمون                                                             قسم طب الفم 

8 
 

إذا كان اإلنتان قػية وشجيجة وبالتالي يكػن التخخير شجيجة كسا في حالة الغدو  -
الفعمي لمجخاثيع لمسشصقة حػل الحروية وىحا يؤدي بالتالي إلى حجوث التياب حاد 

 يشتج عشو الخخاج الدشخي حػل الحروي.

 الػرم الحبيبي يكػن االنتان خفيف أو متػسط  -

 شجيج أو قػي الخخاج حػل الحروي يكػن االنتان  -

 الىرم الحبيبي حىل الذروي : _4

إن الػرم الحبيبي الدشي وىػ عبارة عغ نسػ الشديج الحبيبي حػل ذروة الجحر  -
الدشخي الدشي ويشتج عغ مػت المب الستخافق بانتذار بصيء  كاستسخار لمخباط

الحروة  الشتاجات االنحبللية مغ القشاة الدشية عبخ لمشتاجات الدسية لمجخاثيع أو
 .الخئيدية أو األقشية

ويسكغ أن يطيخ الػرم الحبيبي كاستجابة دفاعية ضعيفة ومدمشة لمعطع الدشخي  -
الصفيف والسدتسخ القادم عبخ الحروة ومغ الصبيعي أنو في حالة  تجاه التخخير

 .ازدياد شجة العامل السخخش تتحػل األفة إلى خخاج

 األسباب:

لحبيبي ىػ مػت المب الحي يتمػه إنتان خفيف الذجة مسا إن الدبب الخئيدي لتذكل الػرم ا
يدبب تخخيذية معتجل التأثيخ عمى الشديج حػل الحروية محخضة عمى حجوث االرتكاسات 

 الخمػية.

 :السؽجؽدات الدريرية

في معطع الحاالت يكػن الػرم الحبيبي خالية مغ األعخاض الدخيخية ما لع يتخخب الشديج 
ليجسة جخثػمية إنتانية ويتذكل الكيح عشجىا يسكغ أن يبجي بعس نتيجة تعخضو  الحبيبي

 األعخاض ولكشو يكػن في شخيقو لبلنتقال إلى شكل الخخاج الحاد.

 التذخيص :

  يتع الكذف عغ الػرم الحبيبي بػاسصة األشعة التي عغ شخيقيا فقط يسكغ الحكع
بي لمقخع وال ال تدتجيب الدغ السرابة بػرم حبيورم حبيبي لدغ ما. و  عل وجػد

لفحػص كسا أن الدغ التدتجيب ألي فحز مغ ا لمفحز بالجذ باألصبع
 الكيخبائية أو الحخارية.
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 مختبصة بحروة الدغ مع  5قل  مغ أبذفافية شعاعية مشتطسة بحجع  ا  يذاىج شعاعي
 .السراب

 السعادلة السفتاحية :

) والكيخبائية وشعاعيا  ذ و الفحػص الحخارية ػجج أعخاض وال يدتجيب لمقخع والجالي
 مرتبط بذروة الدؼ )محؽرية(مػ  5أقل مؼ شفافية شعاعية بحجػ 

 

 الخزاج السنخي الحاد :

 .نتباج مؤلع وسغ متسػت مع تصاوليااستجابة ألسية شجيجة تطيخ بػضػح كا

 :األسباب

 .إما بدبب االنتان المبي الذجيج أو اندجاد ناسػر الخخاج الدشخي السدمغ

 الدريرية :السؽجؽدات 

 باج في الشدج الخخػة السجاورةانت. 

 لقخع أو الزغط عمى الدغ العبلمة الخئيدية عبارة عغ ألع شجيج مثار عمى ا
 السراب.

  اختبارات الحيػية المبية الحخارية تكػن سمبية وغالبا يكػن الدغ بحالة رض اشباقي
 الكيحي. نتيجة تصاولو بدبب التجسع

  قج يعاني السخيس مغ تخفع حخوري وتزخع في العقج المسفاوية
Lymphadenopathy. 

 ء الذق غيخ مفيج لعجم تذكل الكيحإجخا . 
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 :ا  شعاعي

ذا كانت ناجسة عغ اندجاد ناسػر إذا كانت اإلصابة أولية بيشسا إالحروية غياب اآلفة حػل 
 .الخخاج السدمغ فشذاىج آفة حػل ذروية واضحة

 السعادلة السفتاحية : 

وأعخاض  )محػرية(ويتطاول الدؼألع شجيج ومثار بالزغط والقخع واختبار الحيػية سمبي 
 عامة.

سمبي ( ) الحظ : اذا نجع عغ اندجاد ناسػر الخخاج السدمغ فشذاىج آفة حػل  شعاعيا )
 ذروية واضحة (

 

 الخزاج السنخي الوزهن :

تػصف الحالة بأنيا خخاج سشخي مدمغ عشج وجػد ناسػر لترخيف مشتجات االلتيابية حػل 
الحروية وقج يكػن ىحا الشاسػر داخل أو خارج فسػي، ويدول أحيانا ىحا الشاسػر ويعاود 

 الطيػر وتتقمب الحالة السػصػفة ما بيغ االلتياب والخخاج حػل الحروي السدمغ.

 السؽجؽدات الدريرية :

الدغ عادة غيخ مؤلع ماعجا الذعػر بأنو مختمف أحيانا أو أنو تعخض األلع مغ ىحا الدغ 
بفتخة زمشية سابقة، ويذكػ السخيس أيزا مغ ناسػر داخل أو خارج الفع وغالبا يحكخ 

 السخيس أن الدغ قج خزع لعاج لبي سابقا، أو أنو تعخض ليجسات ألسية سابقة. 

 .يتسيد ىحا الخخاج بتذكل الكيح
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ومسكغ أن يؤدي جذ السشصقة حػل الحروية والزغط عمييا خخوج قيح مغ الشاسػر، ويسكغ 
قسع كػتا بخكا ضسغ الشاسػر  إدخالتتبع مدًخ الشاسػر لسعخفة الجحر السدبب مغ خال 

 وأجخاء الرػرة الذعاعية. 

 : تطيخ اآلفة حػل الحروية بػضػح .ا  شعاعي

 

 

 
ا  تان مغ االستسخار واالنتذار مؤديمعالجة فبل بج لئلنوعمى فخض أن الدغ تخكت بجون  -

والتياب الشديج  periostitisوالتياب الدسحاق  osteitisبالسقابل إلى التياب العطع 
 .osteomlitisوالتياب الشقي والعطع  Cellulitisالخبللي 

 السعادلة السفتاحية : 

وفحز الجذ غيخ مؤلع وناسػر )داخل أو خارج الفع ( وقرة مخضية )معالجة سابقة ( 
 وشعاعيا ) افة ذروية بػضػح (. )محػرية(لمحروة)خخوج قيح مغ فػىة الشاسػر(
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 مخطط اإلصابة: 

 
 :بعد التهاب الععػا مخطط اإلصابة م
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 :Osteomyelitis التهاب العظن والنقي -4

 .الحاد التياب العطع والشقي .1

 .ب العطع والشقي السدمغ السػضعالتيا .2

 .ياب العطع والشقي الكيحي السدمغالت .3

 التياب العطع والشقي السدمغ السترمب السشتذخ . .4

 :Osteomyelitisالتهاب الععػ والشقي 

ويشذأ مغ غدو  وىػ حالة التيابية تذسل الجدء االسفشجي ونقي العطع والقذخة العطسية
 . جخثػمي ليحا العطع

 يقدػ إلى:

 سببو سشي يخخب العطع ويبقى محجد. قيحي يحجث في الفكيغ ، .1

 . ترمبي في الحاالت السدمشة .2

 : مشاطق اإلصابة

لفظ العمػي( في الفظ الدفمي خرػصا )بدبب قمة التخوية الجمػية فيو مقارنة بعطع ا
 .ويريب الحجبة الفكية

 األسباب:

ختمفة )تػاج ، التياب سشخ الس، االنتانات الدشية : كدػر العطعأسباب مباشرة -
، الجيب حػل بشػعيو، اآلفات الحروية غيخ السعالجة، التياب الشدج الجاعسة التسػتي

 لدشي(.ا

Acute 
inflammatio
n of marrow 

tissues 

Spread of 
exudate 

along the 
marrow 
spaces 

Thrombosis of 
vessels due to 
compression 

Necrosis of 
bone 

Liquefaction 
of necrotic 

tissues 

Lifting of 
periosteum 

causing further 
necrosis 
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 : مغ مشذأ دمػي عبخ انتانات األذن الػسصى، الصخق التشفدية أسباب غير مباشرة -
 .العمػية ، بثخات قيحية في الجمج

 
 Acute osteomyelitis suppurative: التهاب الععػ والشقي الحاد -1

يريب البالغيغ ولكغ يذاىج عشج األشفال والسػلػديغ حجيثة بدبب اتداع الثكبة الحروية وقمة 
 كثافة الشديج الزام وميل العطع لمتخمخل بدبب تبجيل األسشان .

 
 األسباب :

 .اإلنتان حػل الحروي 

 الجيب حػل الدشي ضسغ الكدػر. 

  الحجوث(.نادر ) التسػتي الحاد أو التػاجالتياب المثة 

 مفتػحة أو جخوح الصمقات الشارية(. األذيات الشافحة السمػثة )كدػر 
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 السؽجؽدات الدريرية :

 حسى إقياء ، وىغ عام ، تدسع . :أعراض عامة -

: انتباج الػجو ، خخاجات تحت سسحاق ، ألع شجيج ، انتباج عقج أعراض مؽضعية -
، خجر في الذفة الدفمية إذا كانت إصابة قخب القشاة الدشخية ، تذكل عطسي  لسفية

 تخاكع الكيح تحت الدسحاق. صمب نتيجة

 : التياب نديج خمػي، ضدز، کدػر مخضية.السزاعفات -

 : في السخاحل الستقجمة نبلحظ مطيخ الذطايا العطسية ؛ بدبب تحمل العطعشعاعية -
 يجب ازالتيا جخاحية ، تطيخ التغيخات الذعاعية بعج وتذكل جدر عطسية متسػتة

 عذخة أيام عمى األقل.

 CEP , EDR , NEU , WBC  : زيادة السؽجؽدات السخبرية -

 العالج:

 عطع السراب.عبلج العامل السدبب بإزالة بؤرة اإلنتان وتشزخ ال -

 تخفيف األعخاض. -

 .تيغ واإلكثار مغ شخب الدػائلالحسية الستخكدة عمى البخو  -

 يعج الكميشجامايديغ مغ أفزل الرادات بفزل تخكيده السختفع في العطع والحداسية -
حجيج الراد ىػ اإلجخاء تجاىو أقل مغ البشدميشات ولكغ يبقى الدرع الجخثػمي لت

 األمثل.

 .األقلتعج السعالجة شػيمة األمج تدتسخ شيخ ونرف عمى  -

-  

 السعادلة السفتاحية :
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اق وألع شجيج وانتباج عقج لسفية وخجر الذفة انتباج الػجو وخخاجات تحت سسح
 أيام عمى األقل ( 11بعج  )محػرية(شعايا ععسيةالدفمية وشعاعيا  ) 

 

 
 Chronic suppurative: التهاب الععػ والشقی القيحي السزمؼ -2

Osteomyelitis 

التياب  في حاالت نادرة، قج تؤدي السعالجة غيخ الكافية اللتياب العطع والشقي الحاد إلى
 لمتذعيع.  ا  ي مغ السسكغ أن يكػن أيزا اختبلشعطع ونقي تكيحي مدمغ، والح

الحبيبي، ولكغ التكيح  يتخافق اإلنتان السعتسج مشخفس الذجة بتيجم في العطع وتذكل لمشديج
  ا .يكػن بديص

عادة ما يتصػر التياب العطع والشقي السدمغ مخة أخخى نتيجة لئلنتان السدبب بالجخاثيع 
 .عطع غيخ السػعیضعيفة الفػعة أو ضسغ ال

 .Moth Eatenوبعج االنتذار الػاسع ع نبلحظ شعاعية ما يدسى مطيخ العث السأكػل 
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 :األعراض

  .ألع ، تخفع حخوري ، ناسػر قيحي

 إن امتجاد التخخب العطسى ىػ مطيخ تديل مبلحطتو بذكل أكبخ مغ التياب العطع والشقي
 الحاد.

 البجء بإزالة الذطايا العطسية تثبيت الفكيغ لتجشب الكدخ.مغ السيع قبل 

      
األلع السدتسخ أو األلع مع العطع السشكذف والتغيخات  ػغالبا ما يكػن السطيخ األوضح ى

مسيدة  الذعاعية بذكل أكثخ مغ اإلنتان السشتذخ. وتتشػع السطاىخ الذعاعية، لكشيا تكػن 
مع بعزيا تعػد أحيانا  لتتحج  العطسية بذكل تمقائي، وقج تشفرل الذطاياأحيانا ، وعادة ما 

ضسغ العطع السعافي بعج العبلج الشاجع بالرادات. ويجب أن تتع معالجة التياب العطع 
لعطع الذاذ أو في والشقي السدمغ بذكل ىجػمي؛ إذ قج يشتذخ اإلنتان بذكل واسع عبخ ا

 .السزيف السػىغ
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أو العبلج الستكخر بالرادات غيخ السبلئسة اللتياب قج تدبب العزػيات مشخفزة الفػعة 
العطع والشقي الخاسخ مع الترمب الػاسع لمعطع الحي الستبقي في ما يدسى التيابا العطع 

 .والشقي الترمبي السشتذخ

 السعادلة السفتاحية : 

 .)محؽرية((Moth Eaten) العث السأكؽل أعخاض أقل حجة وناسػر قيحي وشعاعيا  

 
 Chronic Sclerosing : التهاب الععػ والشقي الترمبي السزمؼ السؽضع -3

Osteomyelitis 

ي رد فعل تكاثخي وليذ ، فيات ضعيفة أو مقاومة نديجية كبيخةفة تحجث نتيجة إنتانآ
 . تخخيبي

 : انتان ضعيف.  األسباب

 ، وتسجد العطع الػاضح السطيخيغ الخئيدييغ. : يذكل األلع السبيعا  سخيخي

 ، ذات حجود غيخ واضحة قخب جحر الدغ. : آفة ضميمةا  شعاعي

 .السترمبة في حال ضغصيا عمى العرب: قمع الدغ السراب وإزالة الكتمة السعالجة

 السعادلة السفتاحية :

ذات  )محػرية(( آفة ظميمة قرب جذر الدؼألع مبيع وتسجد العطع وشعاعيا  )
 حجود غيخ واضحة.
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 Diffuse Sclerosing : الترمبي السزمؼ السشتذر التهاب الععػ والشقى -4

Osteomyelitis 

 . بذكل مشتذخ لؤلسشانفة تحجث نتيجة إنتانات إصابات الشدج الجاعسة آ

: يطيخ ىحا الذكل في كبل الفكيغ ويبجو أنو استجابة تجاه عزػيات دقيقة ضعيفة  األسباب
 . تحدذ متيع في العسميةن ىشاك فخط الفػعة وغالبة ىي الجخاثيع ، كسا اقتخح بأ

أكثخ ما يخافق ىحا الذكل االلتيابات السدمشة حػل الدشية والتي يطيخ بأنيا تػجو الجخاثيع 
 إلى العطع عبخ بػابات دخػل صخيحة أما األسشان العفشة فاختبلط اإلصابة مشيا أقل.

األلع والتػرم ب : ويتسيد السخض بفتخة إزمان شػيمة يتخمميا فتخات تفاقع حادة تترفا  سريري
 وأحيانا  الترخيف التمقائي لمكيح.

 
. تتسيد العسمية االلتيابية بانتذارىا فيي تريب جدء السؽزاييغ: يأخح العطع مطيخ ا  شعاعي

كبيخ مغ الفظ في بجاية اآلفة نبلحظ مشاشق شافة قج تتخافق مع كتل متكمدة أما في السخاحل 
لرػرة ويسكغ مبلحطة ثخانة رباشية، قج يكػن الستقجمة فتديصخ الطبللية الذعاعية عمى ا

، الحػاف بيغ العطع الدميع والسراب غيخ واضحة ويساثل ىحا الذكل الترمب ثشائي الجانب
السشجوف أو الخذب  ما ىػ عميو الحال في داء باجيت العطسي ويذبو ذلظ مطيخ القصغ

 .السشخخ بالجود
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  :السعالجة

  يعتبخ تجبيخ اآلفة مذكمة بدبب الصبيعة غيخ السػعاة لمشدج السرابة باإلضافة إلى
 تالي فإن فتخة السعالجة سػف تصػل.الكبيخ لآلفة وبال الحجع

 باإلضافة إلى تصبيق الرادات الحيػية وىػإزالة العامل السدبب بعج معخفتو يجب ، 
 جة خاصة في فتخات التفاقع الحادة.خصػة أساسية ومداع

 دع الشدج السرابة بدبب كبخ حجسيا.ليذ مغ السبلئع ن 

  وفي حاالت أخخى تع عصى تقذيخ العطع تحدشا في الحالةفي بعس الحاالت أ ،
 .فزة مغ الدتيخوئيجات القذخيةجخعات مشخ استعسال

 زغط كسعالجة إضافيةيتع تصبيق األوكدجيغ عالي ال. 

 ة حجوث االنتان وإعاقة الذفاءانيفي حال وجػد سغ تػجب قمعيا يجب االنتباه إلمك، 
حيث يسكغ إجخاء الجخاحة مع إزالة كسيات كبيخة مغ العطع لتدييل القمع وزيادة 

 .الشدف
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 السعادلة السفتاحية :

)شفافية تترافق ( )كمسة محؽريةوشعاعيا  معهر السؽزاييغمدمغ وألع وتػرم أحيانا  
 مع كتل متكمدة (

*************************** 


