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 عفونت خونی نوزادی( سپسيس نوزادی )
 

 

سپسيس نوزادی ) چيست؟ عفونت خونی نوزادی (  

عفونت خونی يک حالت کامال جدی به حساب می آيد، حتی اگر خيلی سريع تشخيص داده شده و درمان شود، می تواند 
به بروز شوک، اختالل عملکرد اعضای مختلف بدن، ناتوانی دائمی و يا مرگ شود.منجر   

 علل عفونت خونی چيست؟

در بسياری از موارد عفونت خونی نوزادی، باکتری ها در طی بارداری و يا در زمان زايمان از مادر به جنين يا نوزاد 
 منتقل می شوند.

تب مادر،  خونريزی، :شامل عفونت در نوزاد را افزايش می دهندبعضی از عوارض دوران بارداری که شانس بروز 
عفونت رحمی يا جفتی، پارگی زودرس کيسه آب در طی زايمان  و زايمان طوالنی و مشکل است.ميکروب هايی که به 

خيلی راحت از طريق راه هايی که ذکر شد وارد جريان خون شده و  صورت طبيعی بر روی پوست زندگی می کنند،
به بروز عفونت خون می شوند. منجر  

 عفونت خون نوزادی چه عاليمی دارد؟

بعضی از شايع ترين عالئم عفونت در نوزادان کاهش ميل به شير خوردن، تب، ناآرامی و بدخلقی، ضعف و بی حالی، 
يا اشکال تنفسی، تنفس سريع  شلی، تغيير در ضربان قلب که يا بسيار تندتر از حد طبيعی و يا خيلی کندتر از آن می شود،

 وجود دوره هايی که به نظر می رسد کودک نفس نمی کشد و وجود زردی است.

 توجه

روز اول) چنانچه پس از کم کردن پوشش نوزاد و تغذيه مناسب با شير ٢٨در تب دوره نوزادی(
ر دارد مادر(هيدراته کردن) تب نوزاد همچنان باقی بماند حتما نياز به بستری شدن نوزاد و بررسی بيشت

 لذا تب دوره نوزادی را نبايد با استامينوفن مهار کرد.

 عفونت خونی نوزادی چگونه تشخيص داه شده و درمان می شود؟

تست های آزمايشگاهی شامل آزمايش خون و آزمايش ادرار است که بايد حتما به طريقه صحيح و استريل نمونه گيری 
می باشد.وجود عفونت خونی و يا حتی شک به  ،و عکسبرداری بخصوص از قفسه سينه صورت گيرد، کشيدن مايع کمر

آن در نوزادان و شيرخواران کوچک مستلزم مراقبت های ويژه و انجام اقدامات درمانی بيمارستان می باشد تا در آنجا 
تجويز آنتی بيوتيک را  پزشکان معموال قبل از آنکه تشخيص قطعی شود، آنتی بيوتيک ها از طريق رگ تجويز شود.

لذا عدم شروع درمان و منتظر  زيرا تا انجام آزمايشات کامل و نتيجه آنها دو تا سه روز زمان الزم است. شروع می کنند.
 ماندن جواب می تواند به عفونت اجازه دهد که به صورت کامل در بدن منتشر شده و منجر به بروز عواقب وخيمی شود.
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عوارضی دارد؟ عفونت خونی نوزاد چه  

اگر عفونت درمان نشود گسترش می يابد و منجر به بروز عوارض بسيار شديدی خواهد شد.عفونت می تواند بر عملکرد 
اعضای مختلف بدن تاثير گذاشته و منجر به نارسايی کليه، بيماری های ريه و صدمات مغزی شود.معموال حس شنوايی 

بخصوص در نوزادان می تواند  ه سرعت درمان نشود و يا اصال درمان نشود،نيز تحت تاثير قرار می گيرد.اگر عفونت ب
 منجر به مرگ شود.

 آيا عفونت خونی قابل پيشگيری است؟

زنان حامله بايد از نظر  اگر چه تمامی انواع عفونت ها قابل پيشگری نيستند اما از بعضی از آنها می توان اجتناب نمود.
و حتی اگر خانم بارداری از نظر عفونت چک نشده  يمانی مورد ارزيابی قرار گيرند.وجود هرگونه عفونت در کانال زا

باشد اما در گروه پر خطر باشد(مثال در حين زايمان تب داشته يا پارگی زودرس کيسه آب داشته، يا زايمان طول کشيده 
بايد به منظور کاهش خطر انتقال عفونت  بوده يا قبال سابقه زايمان نوزادی داشته باشد که مبتال به عفونت شده است) نيز

با استفاده از واکسيناسيون، عليه باکتری هايی  در طی زايمان توسط پزشک مورد بررسی و درمان قرار گيرد.امروزه
 خاص می توان شانس بروز عفونت به اين باکتری ها را کاهش داد.

 چه وقت فرزندتان را به دکتر ببريد؟

هده شد:اگر يکی از عاليم زير مشا  

 کم شيرخوردن يا عدم شيرخوردن

 تب

 زجر تنفسی (تالش تنفسی) يا تنفس غير عادی

(رنگ پريده يا کبود) تغيير رنگ پوست  

 خواب آلودگی يا بی تفاوتی

 تغيير در تن صدای نوزاد و يا گريه های جيغ مانند و بيش از حد

 تغيير در تن عضالنی، سفتی يا شلی خاص

لب نسبت به حد طبيعیکاهش يا افزايش ضربان ق  

 تورم يا برجستگی مالج ها در نوزادان 

 هرگونه تغيير رفتار يا حرکاتی که شما را نگران کند.

همه عالئم و نشانه ها به اين معنی نيست که فرزندتان مبتال به سپسيس است اما در نوزادان بايد فورا کنترل شده تا مطمئن 
 شويم که اشتباه رخ نداده است.

 

 منبع:



  تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه                                                     
 بيمارستان جامع بانوان آرش                                                         

                                              

 واحد آموزش به بيمار

عاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريزم  

 

 گروه هدف: والدين نوزادان.

 


