
تهاجم از ناشي است که  خون عفونت شدید ،سپسیس         

یك  . در عفونت خون،باشدميجریان خون میكروارگانیسمها به 

باعث کاهش جریان  و واکنش عمومي در بدن بیمار تولید شده 

 در نتیجه مواد مغذي و اکسیژن گردد،بافتهاي بدن ميخون 

 خوبي به اندام هاي حیاتي نمي رسند. ب

 شود که  کاهش سریع فشار خون تواند باعثميعفونت خون 

مي تواند منجر به  ن شوکخوانده مي شود. ای "شوک عفوني "

.نارسایي ریه ها، کلیه ها، کبد و در نهایت مرگ شود

 عفونت خونايجاد كننده علل 
مي گردند. باکتري ها، خون بسیاري از میكروب ها باعث عفونت 

 .مي توانند موجب عفونت خون گردندنیز ویروس ها و قارچ ها 

  انواع عفونت خونعفونت باکتریایي خون یكي از شایع ترین 

  .مي باشد

افراد در معرض خطر عفونت خون
ضعیف ) افرادي که داراي سیستم ایمني ضعیف مي باشند - 

مانند دیابت و هایي ایمني مي تواند در اثر بیماری شدن سیستم

داروهاي شیمي درماني و  مانند داروهامصرف بعضي یا  ایدز

. ( ایجاد شود کورتونها

ز سیستم ایمني بدنشان تكامل نیافته دلیل اینكه هنوبنوزادان -

 .است

.افراد مسن و افرادي که داراي بیماري مانند دیابت مي باشند-

 اتتزریق بدیل اینكه در معرض، ي در بیمارستانبسترافراد -

اقدامات تهاجمي و سایر بستر  و زخمزخمهاي جراحي وریدي، 

هستند.

دریافت ایمني سیستم  کنندهافرادي که داروهاي سرکوب   -

.مي کنند، از قبیل: گیرندگان پیوند عضو

.پرتودرماني وبیماران تحت درمان با شیمي درماني  -

ده اند، زیرا طحال خارج کرخود را با جراحي  که طحالافرادي   -

برد.زا را از بین ميعفونتعوامل 

.و یا جراحت شدیدي شده اند ي سوختگيافرادي که دارا -  

الریه( ذات نومونیا )افرادي که داراي عفونت هایي از قبیل:  - 

.هستند و عفونت دستگاه ادراري مننژیت، عفونت پوست

عفونت خون عالئم
از آنجا که عفونت خون مي تواند در هر منطقه اي از بدن رخ  

دهد، داراي عالئم مختلفي مي باشد. تنفس تند و تغییر در 

وضعیت رواني از قبیل کاهش سطح هوشیاري و گیجي ممكن 

سایر عالئم عبارتند  .است از اولین نشانه هاي عفونت خون باشد

 :از

.بدن طبیعي و یا حتي پایین مي باشدبرخي مواقع، دماي تب:  -

لرز  - 

ضربان سریع قلب -

- 

- 

- 

 افت فشار خون  سردرگمی 
سراسیمه بودن و 

  سرگیجه
کاهش ترشح ادرار -

و استفراغ تهوع -

اسهال - 

نقاط قرمز رنگ در بدنبثورات پوستي یا همان  -

درد مفاصل مچ دست، آرنج، پشت، ران، زانو و مچ پا  -

عبارتند از: راه های تشخیص عفونت خون
آزمایش خون - 

.و یا محتویات آبسه يآزمایش خلط، ادرار، مایع نخاع  -

.از قفسه سینه براي بررسي ذات الریه X تصویربرداري با اشعه  -

 .سي تي اسكن از شكم -

هوالعلیم 



ین عفونت کاهش ا میزان کودکان، واکسیناسیون موقعبه  با انجام

 .یابدمي 

درمان عفونت خون 
معموال فرد بیمار در بیمارستان و در بخش مراقبت هاي ویژه 

.بستري مي شود

.شته باشداکسیژن دااز  استفادهبیمار نیاز به ممكن است  - 

.بیمار تجویز مي شود رايوریدي ب آنتي بیوتیك -

نمكي )سالین( و داروهایي سرم پزشك ممكن است محلول   -

.افزایش فشار خون تجویز کندبراي 

اگر عفونت در شكم وجود داشته باشد، عمل جراحي براي  - 

.تخلیه عفونت الزم مي باشد

الزم  ت دیالیز کلیه بنا به شدت و اثر عفونت خون، ممكن اس  -

.باشد

پیشگیری از عفونت خون 
مهمترین راه پیشگیري، جلوگیري از بروز هر گونه عفونت در بدن 

مي باشد. اگر هم عفونت رخ دهد، باید سریعا آن را درمان کرد تا 

توجه به  جهت جلوگیري از بروز عفونت. وارد گردش خون نشود

موارد زیر ضروري است:

این  ، کودکان  به موقع با انجام برنامه هاي واکسیناسیون - 

  .عفونت کاهش مي یابد

عفونت هاي مرتبط با بیمارستان که منجر به عفونت خون  - 

 شست و شوي صحیح دستهامي گردند، با رعایت بهداشت و 

یابد.  مي کاهش
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