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 مقدمه:
 

شود که باکتریِ عامل عفونت خون زمانی ایجاد می

، وارد جریان خون عفونت در یکی از اعضای بدن

انند باعث عفونت میکروب های زیادی می تو .شود

خون شوند که از بین آنها باکتری ها مهمترین عامل 

سمی به معنای وجود باکتری در خون سپتیهستند . 

شود.  تواند منجر به بروز سپسیساست که می

سپسیس حالت شدید عفونت خون است که اگر با 

زندگی فرد را  درمان مناسب پاسخ داده نشود،

به معنای ورود عفونت خون . تهدید خواهد کرد

 ای به جریان خون است که قبال در جایی ازباکتری

بدن عفونت ایجاد کرده است. بنابراین تا زمانی که 

باشد، سپسیس ایجاد  یک عفونت اولیه رخ نداده

 .شودنمی

 علت سپسیس
 عفونت شکمی؛ 

 ای نازک و های ناشی از کاتتر )لولهعفونت

و  منعطف( که برای کارهایی مانند دیالیز

 شوند؛درمانی استفاده میشیمی

 کشیدن دندان یا عفونت دندان؛ 

 عفونت کلیه یا دستگاه ادراری؛ 

 پهلو؛ سینه 

 های پوستیعفونت 

 ی حشرات؛عفونت ناشی از نیش آلوده 

  

 

 

 

 های جراحی قرار گرفتن زخم ناشی از عمل

موقع  ها یا عوض نکردن بهدر معرض باکتری

 بانداژ؛

 های باز در معرض محیط؛قرار گرفتن زخم 

 های مقاوم به های ناشی از باکتریعفونت

 دارو

 تال قرار دارند:افرادي كه در معرض خطر اب
 

آنها هنوز کامل نشده، مثل  یمنیا ستمیکه س یافراد -1
 خردساالن

افرادی که سیستم ایمنی بدنشان بدلیل بیماری های  -2
تضعیف یا مصرف کورتون مختلف مثل سرطان یا ایدز 

 شده است.
 مثل دیابت افراد مبتال به بیماری مزمن  -3
 اشعه درمانیافراد تحت درمان با  شیمی درمانی،  -4
 آسیب و یا سوختگی های شدید  مبتال بهافرادی  -5
عفونت مننژیت  ، سلولیت ) عفونت افراد مبتال به  -6

 پوست ( ، عفونت دستگاه ادراری، آپاندیس پاره شده 
 افراد مسن-7

 پزشكموارد  نیازمند مراجعه فوري به 

ضربان قلب،  شیافزا ،یاریاختالل سطح هوش** 

، كاهش فشارخون در افراد  زلرو  تبتنفس،  شیافزا

 بزرگسال

كاهش اشتها،  ،یحالیروز ب ۲۰ ریدر كودک ز** 

  یمعمول پوست ریغ یدانه ها ،یعیرفتار طب رییتغ

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 یسسعالئم سپ
 لرز؛ 

 تب شدید یا متوسط؛ 

 ضعف؛ 

 تنفس سریع؛ 

 ؛پش قلبت افزایش سرعت ضربان قلب یا 

 پریدگی مخصوصا در صورترنگ. 

تر عفونت خون عبارتند برخی دیگر از عالئم پیشرفته
 :از

  کنفوزیون )نوعی حالت گیجی و کاهش
 هوشیاری(؛

 های قرمز بر روی پوست که ممکن است خال
 تر و شبیه کبودی ناشی از ضربات شود؛بزرگ

 عدم تولید یا تولید اندک ادرار؛ 

 افت فشار خون (شوک( 

 هااز کار افتادگی یا نارسایی اندام. 

 نحوه تشخیص بیماري: 

پس از معاینه به عفونت خون مشکوک  اگر پزشک

برای پیدا کردن عالئم  تریآزمایشات دقیق باشد،

سمی های باکتریایی انجام خواهد داد. سپتیعفونت

 :های زیر قابل تشخیص استآزمایش با

 آزمایش کشت خون؛ 

 آزمایش سطح اکسیژن خون؛ 

 های خون؛آزمایش شمارش سلول 

 آزمایش انعقاد خون؛ 

 

 آزمایش ادرار ازجمله آزمایش کشت ادرار 

  از قفسه سینه؛ عکس رادیوگرافی 

 هاآزمایش عملکرد کلیه و الکترولیت. 

 در صورت وجود زخم باز، کشت از زخم 

 درمان عفونت خون 
 درمان سریع عفونت خون ضرروری اسرت، زیررا عفونرت    

های قلب گسرترش  دریچه ها وسرعت به بافتتواند بهمی

بیمرار   بیابد. در صورت بروز عفونت خون احتماال نیاز است

کره عالئمری ماننرد    در بیمارستان بستری شود. در صورتی

هرای  شود، باید او را به بخش مراقبت شوک در فرد ایجاد

 .قل کردویژه منت

تان و کمک به رهایی از ممکن است برای ثبات فشار خون

صورت وریدی به شرما  به مایعات ها اکسیژن وشر عفونت

 تزریق شود.

معمرروال بررا مزررر  زیرراد مایعررات، تزریررق   سپسرریس

هرای عامرل   هرایی کره براکتری   بیوتیکآنتی وریدی وداخل

 شود. می دهند، درمانعفونت را هد  قرار می

قات برای کمک به تعرادل فشرار خرون، مزرر      گاهی او

نیاز است. این داروها وازوپرسور نرام   موقت برخی داروها

 دارند.

موجرب از کرار    اگر سپسیس به قدری شردید باشرد کره    

افتادگی چندین عضو شود، ممکرن اسرت هروا بره کمرک      

بیمار شود. اگر سپسیس موجرب از کرار    دستگاه وارد بدن

موقرت تحرت دیرالیز     طورباید بهافتادگی کلیه شود، بیمار 

 .قرار بگیرد

 

 

 :پیشگیري  

  همیشه پیشگیری بهتر از درمان است

راین موارد بهداشتی مثل شستن دستها و بناب

 شود. رعایتاستفاده از ماسک 

 
  مراقب باشید كه دچار عفونت نشوید اگر

دچار زخم شدید با تمییز نگه داشتن زخم و 

 تعویض به موقع بانداژ از خود مراقبت كنید . 

  اگر عمل جراحی داشته اید و پزشکتان

خود آنتی بیوتیک برایتان تجویز كرد، داروهای 

را به موقع مصرف كنید و اگر زمانی به عفونت 

 .مشکوک شدید فوراً به پزشک مراجعه كنید

همچنین اگر جزو افراد با سیستم ایمنی ضعیف 

هستید سعی كنید كمتر در مکانهایی حضور 

پیدا كنید كه احتمال مواجهه با باكتری ها و 

 . قارچ ها و ویروس ها درآنها زیاد است

 ز پزشك جهت پيشگيري از با توجه به تجوی

بيماري ها ، واكسن هاي مورد نياز از جمله  واكسن 

 انفوالنزا ، كزاز و... تزریق شود.
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