
( ٍضعیتی اعت کِ در آى sepsisعفًَت خَى یا عپغیظ )

تذى تا یک عفًَت خذی هی خٌگذ. اگز ؽوا دزار عفًَت 

خَى ؽَیذ، در ٍضعیت کاّؼ فؾار خَى کِ تِ آى ؽَک هی 

گَیٌذ خَاّیذ تَد. عفًَت خَى یا تِ دلیل عیغتن ّای دفاعی 

تذى ٍ یا تِ دلیل هَاد عوی کِ تَعظ عَاهل عفًَی هثل 

 تاکتزی، ٍیزٍط ٍ یا قارذ ّا تَلیذ هی ؽًَذ، ایداد هی گزدد.

 علت سپسیس

هیکزٍب ّای سیادی هی تَاًٌذ تاعث عفًَت خَى ؽًَذ کِ  

 اس تیي آًْا تاکتزی ّا هْوتزیي عاهل ّغتٌذ.

عفًَت ریِ )پٌَهًَی(، عفًَت هثاًِ ٍ کلیِ، عفًَت پَعت، 

ت ّای عفًَت ّای ؽکوی هثل التْاب آپاًذیظ ٍ یا عفًَ

هٌاعق دیگز هثل هٌٌضیت هی تَاًٌذ هٌتؾز ؽذُ ٍ تِ عپغیظ 

 تثذیل ؽًَذ.

عفًَت ّای تعذ اس خزاحی ّا ّن هی تَاًٌذ تاعث عپغیظ 

 ؽًَذ.

 افرادی که در معرض خطر ابتال قرار دارند

افزادی کِ عیغتن ایوٌی تذًؾاى تِ دلیل تیواری ّایی هثل  -

 عزعاى یا ایذس اس کار افتادُ اعت.

افزادی کِ عیغتن ایوٌی آًْا ٌَّس کاهل ًؾذُ، هثل تسِ ّای  -

خزدعال. در ایي گًَِ تسِ ّا تایذ تِ هحض هؾاّذُ عالئن 

عفًَت هثل تة، هقزف آًتی تیَتیک ؽزٍع ؽَد ٍ در 

 فَرت لشٍم در تیوارعتاى تغتزی ؽًَذ.

 افزاد تغیار خَاى ٍ خیلی پیز. -

 ّز کغی کِ پیًَذ عضَ اًدام دادُ تاؽذ. -

 کغاًی کِ ؽیوی درهاًی هی ؽًَذ ٍ اؽعِ دریافت هی کٌٌذ. -

ّای عَالًی هذت دارًذ، هثل ایذس یا  افزادی کِ تیواری -

 دیاتت.

 افزادی کِ آعیة ّا ٍ یا عَختگی ّای ؽذیذ دارًذ. -

 افزادی کِ دارای عفًَت ّغتٌذ. -

 عالئم سپسیس

 حزارت تذى تاال ٍ پاییي هی رٍد -

 لزس -

 اى قلة ٍ تٌفظافشایؼ ضزت -

 کاّؼ عغح َّؽیاری، ّذیاى گَیی ٍ گیدی. -

خًَزیشی ّای کَزک سیز پَعتی کِ ّن هی تَاًذ تِ  -

فَرت تغییز رًگ پَعت ٍ ّن تِ فَرت ًقغِ ّای کَزک 

 قزهش تاؽذ.

 درد هفافل هثل عتَى هْزُ ّا، هر دعت، راى، آرًح ٍ ساًَ. -

عفًَت خَى  یکی دیگز اس دالیل افشایؼ هزگ ٍ هیز ًاؽی اس

ایي اعت کِ پشؽکاى ؽزٍع تِ درهاى عزعاى ّا ٍ پیًَذ اعضاء 

کزدُ اًذ ٍ در ایي درهاى ّا اس دارٍّایی اعتفادُ هی ؽَد کِ 

 عیغتن ایوٌی تذى را تضعیف هی کٌٌذ.

 

 چه وقت باید به پسشک مراجعه کرد؟

اگز ّز کذام اس عالئن عپغیظ را هؾاّذُ کزدیذ ٍ یا اگز در  

 ٍضعیت ّای سیز تَدیذ تِ پشؽک هزاخعِ کٌیذ.ّز کذام اس 

 در حال ؽیوی درهاًی ٍ یا درهاى تا اؽعِ ّغتیذ. -

 پیًَذ عضَ ؽذُ ایذ. -

 ایذس داؽتیذ. -

کَدک سیز دٍ هاُ کِ تة، تی حالی، کاّؼ اؽتْا، تغییز در  -

 .رفتار عثیعی، راػ غیز هعوَل دارد

 معاینات و آزمایشات



عَسى کِ در عاعذ یا تاسٍ ٍارد آسهایؼ خَى تَعیلِ یک  -1

ؽذُ ٍ هقذاری خَى در زٌذ لَلِ آسهایؼ هی گیزًذ ٍ 

 آسهایؼ هی ؽَد کِ آیا تعذاد گلثَل ّای عفیذ تاال رفتِ یا ًِ ؟

هوکي اعت خَى تِ آسهایؾگاُ فزعتادُ ؽَد ٍ در هحیظ  -2

ّای هخقَؿ کؾت دادُ ؽَد تا تثیٌٌذ کِ آیا تاکتزی رؽذ 

عاعت تعذ هؾخـ  24الً خَاب آسهایؼ هی کٌذ یا ًِ؟ هعوَ

 هی ؽَد تِ ایي کار کؾت خَى هی گَیٌذ.

هوکي اعت اس هخاط، ادرار، هایع ًخاعی ٍ یا هَاد درٍى  -3

 آتغِ ًوًَِ گیزی ؽَد تا هیکزٍب را درٍى آًْا هؾاّذُ کٌٌذ.

تغت ّای دیگزی کِ هوکي اعت درخَاعت ؽَد، یک  -4

ِ ٍ یک عی تی اعکي عکظ رادیَلَصی عیٌِ تزای عفًَت ری

 ؽکن تزای عفًَت ؽکن اعت.

عی تی اعکي یک عزی عکظ ّای رادیَلَصی اعت کِ اس 

سٍایای هختلف گزفتِ ؽذُ ٍ تَعیلِ کاهپیَتز کٌار ّن قزار دادُ 

 هی ؽَد تا تتَاى اخشاء درٍى ؽکن را دیذ.

 درمان

ؽایذ السم تاؽذ تزای ؽوا اکغیضى گذاؽتِ ؽَد، تذیي  -1

رٍی دّاى ؽوا گذاؽتِ ؽذُ ٍ یا اس عزیق  فَرت کِ هاعکی

 تاى، تِ ؽوا اکغیضى دادُ هی ؽَد. لَلِ ای اس کٌار تیٌی

عثق ًتایح تغت ّا، پشؽک دارٍ تدَیش هی کٌذ کِ هی  -2

تَاًذ ؽاهل آًتی تیَتیک ّایی کِ اس عزیق ٍریذی دادُ هی 

ؽًَذ تاؽذ. هعوَال اس آًتی تیَتیک ّایی اعتفادُ هی ؽَد کِ 

یعی اس تاکتزی ّا را اس تیي هی تزًذ، زَى هعوَال عیف ٍع

 هعلَم ًیغت کِ کذام تاکتزی تاعث تیواری ؽذُ اعت.

تِ هحض ایٌکِ خَاب کؾت خَى، ًَع تاکتزی را هعلَم کزد، 

 پشؽک آًتی تیَتیک هخقَؿ آى تاکتزی را تدَیش هی کٌذ.

هوکي اعت پشؽک دعتَر تشریق عزم ٍریذی را تذّذ تا  -3

 افشایؼ دّذ. حدن خَى را

اگز ًتایح آسهایؾات، عفًَت ؽکوی را ًؾاى دّذ، هعوَال  -4

 تَعیلِ عَسى یا خزاحی خارج هی ؽَد.

 

 مراقبتها

 .تِ اًذاسُ کافی اعتزاحت کٌیذ 

  اس هَاد غذایی حاٍی ٍیتاهیيc  :تَت فزًگی،  هاًٌذ

کلن تزٍکلی، گزیپ فزٍت، گَخِ فزًگی، اًثِ، لیوَ، 

گل کلن، عیة سهیٌی، ٌّذٍاًِ، اعفٌاج، کلن، هزکثات ٍ 

 کیَی تِ عٌَاى هٌاتع گیاّی ٍ خگز تِ عٌَاى هٌثع حیَاًی 

 تیؾتز اعتفادُ کٌیذ.

 افَل تْذاؽت فزدی را رعایت کٌیذ. 

                                    

 

 سپسیس یا عفونت خون

 

 

 ٍاحذ آهَسػ

 33تاتغتاى 


