سپسیس :تعریف سپسیس ،تشخیص ،دستورالعمل های بین المللی مدیریت
سپسیس و شوک سپتیک و مقاومت آنتی بیوتیكی باکتری های شایع در سپسیس
1

ندا کفاش

چکیده
مقدمه  :سپسيس يكي از علل اصلي مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه است .در درمان تجربي ،قبل از
تشخيص نوع پاتوژن ،درمان با آنتي بيوتيك شروع مي شود .ظهور مقاومت دارويي در پاتوژن هاي عامل عفونت
هاي ادراري باليني و تحت باليني به دليل تجويز نامناسب آنتي بيوتيك ها ،يكي از نگراني هاي مهم ناشي از اين
گونه عفونت ها در سراسر جهان محسوب مي شود .هدف از توصيه هاي موجود در مطالعه حاضر ،تهيه يك
گايدالين در امر درمان بيماران دچار سپسيس شديد يا شوک سپتيك مي باشد.
روش كار  :بررسي ما درک تعريف سپسيس  ،راهنمايي براي تشخيص ،مديريت آن و روش هاي پيشگيري از
اين بيماري است .در اين بررسي گايدالين هاي بين المللي معرفي و توضيح داده شده است.
يافته ها  :در جامعه ،سپسيس اغلب به عنوان ضعف باليني عفونت هاي معمول و قابل پيشگيري مانند دستگاه
تنفسي ،دستگاه گوارش ،دستگاه ادراري ،زخم و پوست ارائه مي شود .تشخيص زودهنگام و مديريت باليني
مناسب و مداوم سپسيس براي افزايش احتمال زنده ماندن ،حياتي است .براي تشخيص سپسيس نيز ميتوان از
شاخص هاي  SIRSو  qSOFAاستفاده کرد.
نتیجه گیري  :ما توصيه مي کنيم که برنامه هاي آموزشي و پروتكل هاي احتمالي جهاني براي کارکنان ICU

به کار گرفته شود ،زيرا اين اقدامات به طور قابل توجهي باعث کاهش شيوع بيماري هاي عفوني مي شود.
بيمارستان ها و سيستم هاي بهداشتي بايد برنامه هايي را جهت بهبود مراقبت هاي سپسيس اجرا کنند.
كلیدواژه ها  :سپسيس ،الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ،خون ،بخش مراقبت هاي ويژه
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مقدمه
بيماران اغلب به عنوان "سپتيك" يا "شوک سپتي"

سپسيس در سراسر جهان وجود دارد .در اياالت

توصيف مي شوند .اين اصطالحات توسط پزشكان

متحده آمريكا بيش از  1.1ميليون بيمار در سال

مختلف و در سال  1992به روش هاي مختلفي

 2002در معرض سپسيس قرار گرفتند٪00 .

مورد استفاده قرار مي گرفت و چندين اصطالح

افزايش در مقايسه با سال  2000بود .بين سالهاي

جديد به طور رسمي تعريف شده است :سندرم

 2009 - 2002ميزان مرگ و مير ناشي از

پاسخ التهابي سيستميك ) (SIRSجايگزين عبارت

سپسيس در اياالت متحده آمريكا از  12/0درصد به

قبلي "سندرم  " Sepsisشد .سپسيس ،پاسخ

 29/9درصد رسيده است .بار مالي ناشي از

سيستميك و مخرب ميزبان مي باشد که مي تواند

سپسيس ،بيش از  22ميليارد دالر محاسبه شده

منجر به سپسيس شديد ( اختالل عملكرد حاد

است که  2.2درصد کل هزينه هاي بيمارستان در

ارگان درپي عفونت مشكوک) و شوک سپتيك

سال  2012است .مطالعات در اروپا و کانادا هزينه

(سپسيس شديد همراه با هايپوتانسيون غير قابل

هاي روزانه مراقبت هاي بيمارستاني بيمار مبتال به

بازگشت توسط مايع درماني) گردد .سپسيس شديد

سپتيك را در سال  2000بين  010تا  1022يورو

و شوک سپتيك  ،مشكالت اصلي نظام سالمت

تخمين زده اند (معادل حدود  225دالر و  929دالر

هستند که ساالنه ميليون ها نفر در سرتاسر جهان

آمريكا) .سپسيس يكي از چالش هاي عمده براي

را تحت تأثير قرار داده و موجب مرگ يك نفر از هر

مراقبت هاي بهداشتي امروز است که علت اصلي

چهار بيمار) و اغلب بيشتر (مي شوند و ميزان بروز

مرگ در ميان بيماري هاي عفوني است و همچنين

آن ها در حال افزايش است ].[1-5

ممكن است عامل اصلي مرگ و مير قابل پيشگيري

با توجه به داده هاي جمع آوري شده در اياالت

در بيمارستان ها باشد.

متحده آمريكا ،ساالنه  15تا  19ميليون مورد
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 2 – 2درصد عوامل پيش بيني شدت و نتيجه

هاي ايمني ضعيف مانند افرادي که تحت درمان

سپسيس عبارتند از سن ،نوع پيشرفت عفونت (به

سرطان هستند ،رخ مي دهد .

عنوان مثال ،استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي

سپسيس يك دوره باليني منحصر به فرد و زمان

سيلين) ، (MRSAپلي ميكروبيال) ،تعداد اختالالت

گير است که در مراحل اوليه با تشخيص زودهنگام

ارگان ها و موثر بودن درمان ضد ميكروبي0 – 9.

و مديريت باليني مناسب و مداوم قابل درمان است.

درصد مطالعات بر روي بيماران مبتال به سپسيس

شناخت اهميت سيستم هاي قوي و کارآمد

در بخش هاي اورژانس ( )Edsو واحدهاي مراقبت

بهداشتي که شامل استراتژي هاي سازماني و

هاي ويژه ) (ICUبه منظور تعيين عوامل خطر

درماني براي بهبود ايمني بيماران مي شود .عالوه بر

براي مرگ و مير ناشي از بيماري است .همچون پلي

شناسايي ،پيشگيري وکنترل سپسيس ،افزايش

تروما ،انفارکتوس حاد ميوکارد و سكته ي مغزي،

دسترسي به موقع ،تشخيص درست و ارائه برنامه

سرعت و صحت درمان به کار گرفته شده در ساعات

هاي مناسب درمان حائز اهميت است.

اوليه پس از سپسيس شديد ،احتمال تأثير بر نتيجه

با توجه به اينكه عفونت هايي که ممكن است منجر

ي بيمار را افزايش مي دهد.

به سپسيس شوند ،مي توانند از طريق بهداشت

هزينه هاي ساالنه ايالت متحده آمريكا و آلمان به

مناسب

ترتيب  20ميليارد دالر و  0.0يورو پيش بيني شده

واکسيناسيون ،بهبود بهداشت ،دسترسي به آب و

است و اين نشان مي دهد که سپسيس يكي از

ساير اقدامات پيشگيري و کنترل عفونت جلوگيري

پرهزينه ترين بيماري ها براي افرادي است که در

شوند .سپسيس اغلب زماني اتفاق مي افتد که فرد

بيمارستان بستري مي شوند] . [2،0يافته ها نشان

مبتال به عفونت ريه ،دستگاه ادراري ،پوست و يا

مي دهد که سپسيس اغلب در افرادي که بيش از

روده است ،اما اين مي تواند واقعا پس از هر نوع

 25سال دارند يا نوزادان کمتر از يك ساله يا افراد

عفونت رخ دهد ،اينها فقط برخي از شايع ترين آنها

مبتال به بيماري هاي مزمن مانند ديابت يا سيستم

است .سپسيس ممكن است از عفونت هاي به دست
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دست،

دسترسي

به

برنامه

هاي

آمده در محيط هاي بهداشتي منجر شود .اين

در حال حاضر ،تغييرالگوي حساسيت باکتريها

عفونت هاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشتي عمدتا

نسـبت بـه آنتــي بيوتيــك هــاي مختلــف در

بوسيله باکتري هايي است که اغلب به آنتي بيوتيك

طــول زمــان و در مناطق جغرافيايي مختلف بـه

ها مقاوم هستند .مقاومت ضد ميكروبي يك عامل

يـك مشـكل جـدي تبديل شده است و لذا درمان

اصلي تعيين کننده عدم پاسخگويي باليني به درمان

آنتي بيـوتيكي بـراي عفونت بايد مبتني بر اطالعات

و تكامل سريع در برابر سپسيس و شوک سپتيك

بـه دسـت آمـده از الگوي حساسيت و مقاومت

است .بيماران مبتال به سپسيس با پاتوژن هاي

آنتي ميكروبيال باشد .با توجه به افزايش روز افزون

مقاوم ،در معرض خطر باالتري از مرگ و مير

مصرف آنتي بيوتيك ها و متعاقــب آن افــزايش

بيمارستاني هستند .طرح عملي جهاني براي

مقاومــت آنتــي بيــوتيكي در هـر ناحيه ،مطالعه

مقاومت ضد ميكروبي که در قطعنامه WHA68.7

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي ايـن بـاکتري

) (2015و همچنين قطعنامه)WHA67.25 (2014

ضــروري اســت.

تصويب شد و از  WHOخواسته شد تا به تالش

مواد و روش ها

براي دسترسي به آنتي بيوتيك هاي موثر و استفاده

تعاريف

از آنها سرعت بخشيده شود .درمان ضد ميكروبي بي

سپسيس به عنوان يك پاسخ سيستميك به عفونت

اثر و يا ناقص براي عفونت ،از جمله سپسيس،

شديد در بدن تعريف مي شود .با توجه به نفوذ

ممكن است يكي از مهمترين عوامل افزايش خطر

پذيري بافت در سپسيس ،شوک سپتيك مي تواند

مقاومت ضد ميكروبي باشد .بروز برخي از پاتوژن

منجر به نارسايي هاي متعدد شود .سپسيس شديد

هاي مقاوم از طريق استفاده از واکسن هاي مناسب

نيز به صورت سپسيس همراه با اختالل عملكرد

کاهش مي يابد .بيماران مبتال به کمبود ايمني،

ارگاني و يا هايپوپرفيوژن بافتي ناشي از آن تعريف

بيشتر از موارد بسيار جدي سپتيكمي در معرض

مي گردد .سپسيس عمدتا توسط عفونت باکتريايي

خطر هستند.
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ايجاد مي شود و مي تواند به علت منبع ويروسي،

شود .سندرم پاسخ التهابي سيستميك )(SIRS

قارچي يا حتي انگلي باشد .همانطور که عفونت بر

مجموعه اي از نشانه هايي است که بدن در معرض

روي پاسخ التهابي طبيعي بدن تاثير مي گذارد،

طيف وسيعي از آسيب ها و بيماري ها قرار مي

تغييرات فيزيولوژيكي ديده مي شود که به تشخيص

گيرد و مخصوص عفونت نيست .اين بيماري باليني

کمك مي کند .در حدود  ٪20موارد ،منبع

مشابه با سپسيس و سپسيس شديد است .شاخصه

سپسيس ناشناخته است.

هاي  SIRSدر جدول  1نشان داده شده است.

يك توافق بين المللي پيشنهاد کرده است که

سپسيس زماني رخ مي دهد که پاسخ بدن به

سپسيس به عنوان "اختالل در عملكرد ارگان

عفونت ،بافت ها و اندام هاي خودش را آسيب بزند.

تهديد شده که ناشي از يك پاسخ ميزبان به

اگر زود تشخيص داده نشود مي تواند منجر به

عفونت" است تعريف شود و شوک سپتيك به

شوک سپتيك ( ،) septic shockنارسايي هاي

عنوان "زير مجموعه اي از سپسيس که در آن

متعدد و مرگ شود که اين يك علت اصلي مرگ و

اختالالت گردش خون ،سلولي و متابوليك به ويژه

است.

مير

نوزادان

و

مادران

خطر مرگ و مير بيشتر از سپسيس" تعريف مي

جدول  .1شاخصه هاي سندرم پاسخ التهابي سيستميك ()SIRS
SIRSشاخصه هاي

مقدار

( وجود حداقل دو مورد از پارامترهاي زير )

>  90دقيقه  /ضربان

ضربان قلب

> 20

نرخ تنفس

دقيقه  /ضربان

دما

>  22يا <  22درجه سانتي گراد

تعداد گلبول هاي سفيد خون

 12000ميلي متر مكعب يا < < 2000
ميلي متر مكعب
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شاخص ديگري که مورد استفاده قرار مي گيرد

برتر بود]  .[12،12مقياس  SOFAداراي محدوديت

 SOFAاست که مربوط به پيش بيني بيماران

عملي است ،نيروي کار يك روش ساده ترSOFA ،

مشكوک به سپسيس است .به عنوان يك راهنما ،هر

سريع) ، (qSOFAرا براي تسهيل شناسايي بيماران

بيمار بزرگسال که داراي دو يا چند معيار SIRS

که در معرض خطر مرگ سپسيس قرار دارند نشان

ذکر شده در باال به همراه سوء ظن عفونت ،بايد به

مي دهد جدول  2شاخصه هاي  qSOFAرا نشان

عنوان سپسيس مورد توجه قرار گيرد .اعتبار نمره

مي دهد.

SOFAبراي پيش بيني در مقايسه با معيار SIRS

جدول  .2شاخصه هاي qSOFA
نمره

شاخصه ها

نرخ تنفس  دقيقه 22 /

1

تغيير در وضعيت ذهني

1

فشار خون سيستوليك ≥  100ميلي متر جيوه

1

در معرض ابتال به عفونتهاي بيشتري قرار خواهد

شوك سپتیك و عوارض سپسیس

داد .يكي از سطوح اصلي آسيب قلب است .مواد

همچنان که سپسيس رو به وخامت ميگذارد

شيميايي توانايي قلب براي پمپاژ کامل خون به

جريان خون به ارگانهاي حياتي بدن نظير مغز،

ارگانهاي بدن را کاهش ميدهند که يكي از

قلب و کليهها آسيب ميبيند .ممكن است لختههاي

عوارض مهم آن افت فشار خون است.رگهاي

خوني که ميتوانند به نارسايي ارگان ،مرگ بافتها

خوني بدن نيز صدمه ميبينند و پروتئين نشت

بينجامند ،ايجاد شوند .هر چه پاسخ التهابي شديدتر

ميکند .خروج مايعات و پروتئينها از رگهاي

باشد ،سيستم ايمني ضعيفتر خواهد شد و فرد را
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خوني نيز سبب افت فشار خون ميشود .زماني که

علت بيماري يا مواد مخدر دچار اختالل کرده اند از

فشار خون افت ميکند و پاسخ به مايع درماني

جمله :افراد مبتال به سرطان با شيمي درماني،

متوقف ميشود شوک سپتيك بروز ميکند.

افرادي که عملكرد سيستم ايمني را مختل کرده اند
(مثال افراد مبتال به ديابت ،افرادي که داراي

علل سپسیس

اسپلنكتومي بوده اند يا افرادي که بيماري سلول
شايعترين علت سپسيس عفونت باکتريايي است .در

داسي شكل دارند ،افرادي که طوالني مدت

صورتي که باکتريها از درون پوست بگذرند و به

استروئيدها را مصرف مي کنند ،افرادي که داروهاي

داخل بدن برسند عفونتهاي خطرناک ميتوانند

ضد قارچي مصرف مي کنند براي درمان اختالالت

بروز کنند.

غير بدخيم مانند آرتريت روماتوئيد ،افرادي که در 2

سپسيس همچنين ميتواند بر اثر عفونت يكي از

هفته گذشته عمل جراحي ،يا ساير روش هاي

ارگانهاي بدن همانند عفونت مجاري ادراري يا

تهاجمي انجام داده اند ،افراد مبتال به هر گونه نقص

عفونت ريه بروز کند .قارچها و ويروسها نيز

يكپارچگي پوست ( برش ها ،سوختگي ها،عفونت

ميتوانند منجر به سپسيس شوند .درگيري آنها در

هاي پوستي و تاول) ،افرادي که مواد مخدر را به

اين مورد نادر بوده اما در بيماران داراي سيستم

صورت داخل وريدي استفاده مي کنند ،زنان باردار

ايمني ضعيف شايع است .شماري از وضعيتهاي

و يا زناني که خاتمه بارداري و يا سقط جنين آنها

منجر به سپسيس شامل پنوموني ،شكمي ،کليه و

در  2هفته گذشته بوده در معرض خطر هستند.

عفونتهاي جريان خون است .مهم است تشخيص

افراد داراي دستگاههاي پزشكي کار گذاشته شده در

و شناسايي افرادي که در معرض ريسك ابتال به

بدن مانند کاتترهاي داخل وريدي يا لولههاي

سپسيس هستند ،خيلي جوان (کمتر از  1سال) و

تنفسي ،مصرف الكل و مواد مخدر ،زخم هاي

افراد مسن (بيش از  05سال) يا افرادي که بسيار

پوستي به عنوان مثال سوختگي ،اچ آي وي  /ايدز.

ضعيف هستند ،افرادي که سيستم ايمني بدن را به
0

است .در آفريقا  20درصد از بخش هاي سزارين ،به

تشخیص و شناسايی سپسیس

عفونت هاي جراحي مي انجامد که ممكن است به

تشخيص سپسيس مبتني بر ارزيابي نتايج آزمايش

سپسيس منجر شود و در نتيجه ناتواني مادر در

و ارزش هاي آزمايشگاهي است .تشخيص سپسيس

مراقبت از نوزاد و مرگ در بعضي موارد است.

با استفاده از دو شاخصه  SIRSو  qSOFAنيز

استراتژي هاي اجرايي براي به حداقل رساندن

صورت مي پذيرد.

سپسيس مادران در حال توسعه است  .انتخاب آنتي

تستهاي خوني ،تست ادرار ،ترشحات زخم،

بيوتيك هاي تجربي براي سپسيس نوزادان پيچيده

ترشحات دستگاه تنفسي بايد براي تشخيص

است .آمپي سيلين (يا پني سيلين) و جنتامايسين

سپسيس مورد بررسي قرار گيرد .براي برخي افراد،

به عنوان اولين درمان آنتي بيوتيك براي حداقل 10

جاي دقيق عفونت ممكن است به طور دقيق آشكار

روز براي موارد مشكوک به سپسيس نوزاد توصيه

نباشد .اسكنهاي تصويربرداري مانند اشعة، X

مي شود (دستورالعمل .)WHO 2017

 ،MRIممكن است براي شناسايي سطوح عفوني

پیشگیري از سپسیس

شده کمك کننده باشند.
WHOبا فدراسيون بين المللي زنان و زايمان

دو مرحله اصلي براي جلوگيري از سپسيس وجود

)(FIGOهمكاري مي کند .حدود  10تا  11درصد

دارد :پيشگيري

عفونت

مرگ و مير مادران ناشي از سپسيس است .اگر چه

ميكروبي ،جلوگيري از تكامل عفونت به شرايط

در برخي از کشورها سپسيس سومين ليست علل

سپسيس.

مرگ و مير مادران است ،اما در کشورهاي با درآمد

 Sepsisتنها به عنوان مشكل بيماران که در بخش

باال ،علت اصلي آن است .عفونت بعد از سزارين

هاي اورژانس و واحدهاي مراقبت هاي ويژه مورد

بخش مهمي در اپيدميولوژي سپسيس است زيرا

درمان قرار مي گيرند نيست ،بلكه به عنوان يك

بخش سزارين شايع ترين روش جراحي در جهان

مسئله سالمت عمومي با راه حل هاي مبتني بر
2

از

انتقال

و

جمعيت و سيستم شناخته مي شود .در اين قسمت

پيشگيري اوليه ،ثانويه و ثالث ارائه مي دهيم که در

ما يك چارچوب مفهومي براي سپسيس را به عنوان

شكل 1نشان داده شده است.

يك مشكل بهداشت عمومي با الگوبرداري از مدل

شكل  .1استراتژي هاي پيشگيرانه از وقايع سپسيس .واحد مراقبت ويژه .ICU

پيشگيري اوليه به جلوگيري از عفونت و يا رويداد

تكنيك هاي استريل ،بهداشت دست ،نظارت بر

سپسيس ،پيشگيري ثانويه به تشخيص زودهنگام و

درمانگاه ها ،اقدامات قرنطينه در کلينيك هاي در

درمان آن و پيشگيري ثانويه به درمان هاي

معرض خطر .اين استراتژي ها در کاهش و حتي از

بيمارستان و بعد از بيمارستان براي جلوگيري از

بين بردن برخي از بارهاي بيماري هاي عفوني

عواقب درازمدت سپسيس اشاره دارد .امروزه

موفق بوده اند] [12دومين قسمت پيشگيري اوليه

سيستم ها از طريق استراتژي هاي بي شماري

شامل شناسايي افراد داراي خطر باالي سپسيس

جلوگيري از سپسيس را ادامه مي دهند که اين

مي شود ،مفهوم پيشگيري ثانويه سپسيس ،پايه

استراتژي ها شامل مبارزات واکسن در سراسر کشور

هاي آشنا موجود در طرح هاي باليني را نشان مي

و مديريت شيوع آن است .سياست هاي بيمارستان

دهد که نشانگر تشخيص اوليه و درمان است.

در مورد وسايل پزشكي تهاجمي ،مراقبت از پوست،

Sepsisهمانند سكته مغزي و انفارکتوس ميوکارد
9

است]. [2،9

داراي ساعت هاي طاليي است که درمان آن با آنتي
بيوتيك ها در کاهش مرگ و مير بسيار موثر
امروزه تمرکز بر روي اجراي موثر پروسه هاي درمان

ها نيز بايد مراحل اوليه پاکسازي را آموزش ببينند.

به منظور کاهش مرگ و مير سپسيس است .اهداف

واکسيناسيون بدن ما را ايمن مي سازد و ما را از

آينده شامل اقداماتي در جهت تشخيص و درمان

بيماري هاي مختلف ويروسي حفظ مي کند.

زود هنگام توسط ارائه دهنده خدمات اورژانس

مراقبت از زخم ها ،هرگونه برش در پوست مي تواند

پزشكي و تيم هاي واکنش سرپايي مي شود.

راه را براي ورود باکتري ها به بدن و ايجاد عفونت

پيشگيري سوم اشاره به معيارهايي براي محدود

بازکند .تأييد مطلق تشخيص در فاز اوليه بيماري

کردن اثرات سپسيس و بهينه سازي مسير سالمت

انتظار نمي رود .کشت خون بخش مهمي از

پس از سپسيس را دارد .اين مسير شامل بازگشت

استراتژي تشخيصي در سپسيس است .هدف از

عفونت سپسيس ،مرگ و مير طوالني مدت و

روش هاي تشخيص مولكولي بهبود زمان و دقت

مسموميت درازمدت است]. [10،11چالش دوم اين

آزمايش هاي تشخيصي است  .رهبران مراکز

چارچوب پذيرش وسيع درمان اوليه آنتي بيوتيك

بهداشتي و درماني" :براي جلوگيري از سپسيس در

است که ممكن است عواقبي به همراه داشته باشد و

مراقبت هاي بهداشتي ،بهداشت دست را يك

باعث ايجاد مقاومت ضد ميكروبي مي شود.

شاخص کيفيت در بيمارستان خود قرار دهيد ".

بهداشت دست ،نقش مهمي در جلوگيري از وقايع

جدول زير قسمتي از نسخه " گايدالين کمپين

قابل پيشگيري مانند سپسيس دارد.

نجات سپسيس ( )sscبراي مديريت سپسيس

بهداشت مناسب ،بهترين گام پيشگيرانه براي تقريبا

شديد و شوک سپتيك" است که توصيه ها و

تمام عفونت ها است .شستن دست ها با صابون و

پيشنهادات کليدي است که به وسيله طبقه بندي

آب و يا استفاده از ضد عفوني کننده مهم است .بچه

اند.

فهرست
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شده

جدول  .2توصيه ها  :تشخيص و درمان عفونت

غربالگري براي سپسیس و ارتقاء عملکرد
.1غربالگري روتين بيماران احاتماالً عفونيِ شديداً بدحال از جهت سپسيس شديد به منظور به کارگيري هرچه سريعتر درمان.
.2اقدامات متكي بر بيمارستان جهت ارتقاء عملكرد در سپسيس شديد
تشخیص
 .1تهيه ي کشت هايي که از لحاظ باليني مناسب باشد قبل از شروع درمان ضدميكروبي ) به شرط عدم تأخير چشمگير( <
25دقيقه ( در شروع درمان ( .حداقل نياز به انجام دو سري کشت خون) هوازي و بي هوازي ( پيش از شروع درمان ضدميكروبي
مي باشد که بايد حداقل يكي از آنها از طريق پوست و يكي ديگر از هر وسيله ي دسترسي عروقي تهيه گردد .مطالعات
تصويربرداري فوري به منظور تأييد منشأ احتمالي عفونت.
 .2مطالعات تصويربرداري فوري به منظور تأييد منشأ احتمالي عفونت.
درمان ضدمیکروبی
.1تجويز داروهاي ضدميكروبي داخل وريدي موثر طي اولين ساعت تشخيص شوک سپتيك و سپسيس شديد بدون شوک سپتيك

به عنوان هدف درمان.
 ).2الف) درمان اوليه عليه عفونت به صورت تجربي با يك يا چند دارو که عليه تمامي پاتوژن هاي محتمل) باکتريال و/يا قارچي يا
ويروسي ( فعاليت داشته باشند و به غلظت کافي در بافت هايي که حدس زده مي شود منبع سپسيس باشند نفوذ کنند.
 ).2ب) رژيم ضدميكروبي مي بايست به منظور بررسي به وجودآمدن امكان کاستن از آن ،به صورت روزانه مورد بازبيني قرار گيرد.
 .2استفاده از سطوح پايين پروکلسيتونين يا بيومارکرهاي مشابه به منظور کمك به پزشك در قطع آنتي بيوتيك هاي تجربي در
بيماراني که در ابتدا سپتيك به نظر مي رسيده اند ولي متعاقباً هيچ شواهدي از عفونت ندارند.
(.2الف ( درمان ترکيبي تجربي براي بيماران نوتروپنيك با سپسيس شديد و بيماران صعب العالج مبتال به پاتوژن هاي باکتريال
مقاوم به چند دارو نظير گونه هاي آسينتوباکتر و سودوموناس ) در بيماران دچار عفونت هاي شديد مرتب با نارسايي تنفسي و
شوک سپتيك ،درمان ترکيبي براي باکتري سودوموناس آئرو ژينوزا شامل يك بتاالکتام وسيع الطيف همراه با يك آميلوگليكوزيد يا
فلوروکينولون مي باشد .در بيماران دچار شوک سپتيك ناشي از عفونت هاي باکترميك اسپرپتوکوک پنومونيه ،ترکيبي از بتاالکتام
و ماکروليد تجويز مي گردد.
( .2ب) درمان ترکيبي تجربي نبايد بيش از  5 -2روز تجويز گردد .تقليل به مناسب ترين درمان تك دارويي بايد به محض
مشخص شدن پروفايل حساسيت ،انجام گيرد.
 .5دوره درمان عموما  10-0روز مي باشد؛ البته در بيماران با پاسخ باليني آهسته ،کانون هاي عفونت غير قابل درناژ  ،باکترمي با
سود وموناس آئروژينوزا ،برخي عفونت هاي قارچي يا ويروسي و نيز نقايص ايمونولوژيك ماندد نوتروپني ممكن است نياز به درمان
هاي طوالني تري باشد.
 .2شروع هر چه سريعتر درمان ضد ويروسي در بيماران دچار سپسيس شديد يا شوک سپتيك با منشأ ويروسي.
 .0داروهاي ضدميكروبي نبايد در بيماران با وضعيت هاي التهابي شديد که مشخص گرديده علت غيرعفوني دارند ،استفاده شود.
كنترل منشا
.1تالش براي تأييد يا رد هرچه سريع تر يك تشخيص آناتوميك دقيق براي عفونت که نياز به در نظرگيري کنترل فوري منشأ دارد
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و درصورت امكان ،انجام مداخله جهت کنترل منشأ طي  12ساعت نخست پس از تشخيص.
 .2در صورتي که نكروز پري پانكراتيك عفوني شده به عنوان منشاء احتمالي عفونت شناخته شود ،براي انجام بهترين مداخله ي
قطعي بايد تا زمان تمايز کافي بافت هاي زنده و غيرزنده تأمل نمود.
 .2هنگامي که در يك بيمار شديداً سپتيك نياز به کنترل منشاء عفونت باشد ،مي بايست مداخله ي مؤثر با کمترين آسيب فيزيولو
ژيك انجام شود) به عنوان متال درناژ آبسه به صورت پرکوتانئوس به جاي اقدام جراحي(.
 .2چنانچه وسايل دسترسي درون عروقي منشاء احتمالي سپسيس شديد يا شوک سپتيك باشند ،مي بايست بالفاصله پس از
برقراري ديگر دسترسي هگي عروقي ،آنها را خارج نمود.
پیشگیري از عفونت
 ).1الف) برطرف سازي انتخابي آلودگي دهاني و گوارشي مي بايست مطرح شده و به عنوان روشي براي کاستن از بروز پدوموني
مرتب با ونتيالتور مورد بررسي قرارگيرد؛ متعاقباً اين روش کنترل عفونت مي تواند در زمينه هاي مراقبت سالمتي و در مناطقي که
( .2ب) در بيماران دچار سپسيس شديد بستري ,ICUبه عنوان روشي براي برطرف سازي آلودگي اوروفارنكس ،از کلرهگزيدين
گلوکونات دهاني به منظورکاهش ريسك پدوموني مرتب با ونتيالتور ،استفاده شود.

درمان آنتي بيوتيكي داخل وريدي ) (IVبايد در

مديريت و درمان سپسیس

اسرع وقت پس از مشاهده کشت هاي مناسب شروع

مديريت بهينه بيماران مبتال به سپسيس شديد و

شود] .[12دستورالعمل هاي فعلي در مورد تجويز

شوک سپتيك هنوز بحث برانگيز است ،اگر چه

آنتي بيوتيك ( تجويز در عرض  2ساعت پس از

اهداف اساسي مشخصي در ميان بسياري از پزشكان

ترياژ اورژانس و در عرض  1ساعت پس از تشخيص

به اشتراک گذاشته شده است .استفاده سريع از

شدت سپسيس  /شوک سپتيك ) توسط شواهد

آنتي بيوتيكها ،شناسايي زودهنگام منبع عفونت (يا

علمي با درجه باال پشتيباني نمي شود و تاخير در

کنترل منبع در صورت امكان) ،احيا سريع و تيم

تجويز آنتي بيوتيك ها هيچ هدف مفيدي ندارد.

هاي مراقبت به عنوان مراقبت مناسب مورد قبول

مطالعات کومار و همكارانش روي  2731بيمار مبتال

است .افراد دچار عفونت به پايش دقيق ،درمان و

به شوک سپتيك نشان مي دهد که زمان شروع

بستري شدن نياز دارند.

درمان ضد ميكروبي مناسب ،قوي ترين پيش بيني

درمان با آنتی بیوتیك ها

کننده مرگ و مير است .انتخاب آنتي بيوتيك ها
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مي تواند پيچيده اما مهم باشد .تعدادي از مطالعات

مرتبط با آن را در اسرع وقت شناسايي و به درستي

نشان داده اند که درمان مناسب ضد ميكروبي اوليه،

درمان کنند .براي سالمندان ،آسيب پذيري به

که به استفاده از حداقل يك آنتي بيوتيك فعال در

عفونت هاي دستگاه ادراري ) (UTIsو باکتريوي

شرايط آزمايشگاهي عليه باکتري هاي ايجاد کننده

بدون عالمت در افراد مسن باال است .همچنين با

تعريف شده است ،با مرگ و مير پايين تر نسبت به

توجه به اينكه ايمني با سن کاهش مي يابد ،براي

بيماران دريافت کننده درمان اوليه نامناسب همراه

جلوگيري از سپسيس در اين گروه ،بايد به اين

است .عفونت هاي باکتريايي ،افرادي که عفونت

گروه سني توجه ويژه اي داشته باشيد .براي زنان

هاي باکتريايي دارند معموال آنتي بيوتيك ها را

باردار ،با توجه به تغييراتي که در حاملگي در

تجويز مي کنند .با توجه به سوءاستفاده از اين

سيستم ايمني اتفاق مي افتد ،زنان باردار و

داروها ،باکتري هاي خاصي به آنتي بيوتيك ها

همچنين زنان پس از زايمان در معرض خطر بيشتر

مقاوم مي شوند و درمان را مشكل تر مي کنند.

(تقريبا  ٪50بيشتر از بزرگساالن غير باردار) از

عفونت هاي قارچي و انگلي ،عفونت هايي که ناشي

سپسيس قرار دارند .زنان با حاملگي هاي چندگانه،

از قارچ ها يا انگل ها هستند بايد با داروهاي خاصي

به ويژه از اقليت هاي قومي ،با سابقه آنفوالنزا يا

براي ريشه کن کردن علت درمان شوند .ايجاد

درمان آنتي بيوتيك ،آسيب پذير ترين هستند.

آگاهي در ميان افراد و همچنين خانواده ها ،به ويژه

مايع درمانی

افرادي که در معرض خطر گروهي قرار دارند ،و

استفاده مناسب از مايعات براي بيماران مبتال به

اطالعات بهتر در مورد عالئم و نشانه هاي سپسيس،

سپسيس شديد ،موضوع مهم بحث در مراقبت هاي

مي تواند خطر ابتال به اين بيماري را کاهش دهد.

ويژه است .درمان شديد تر ممكن است موجب

افراد داراي سيستم ايمني ضعيف قادر به مبارزه با

آسيب زودرس شود .مطالعات نشان مي دهد احيا

عفونت نيستند .چنين افرادي بايد تحت نظارت

مايع به صورت تهاجمي بهترين رويكرد اوليه براي

دقيق نگه داشته شوند تا بتوانند هرگونه عالئم

کاهش فشار خون در سپسيس است .با اين حال،
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هيچ مطالعه نشان نمي دهد که بولوس زياد مايع

غيرفيزيولوژيك است که با تعدادي عوارض جانبي

(<  30کيلوگرم /ميلي ليتر) به طور قابل اعتماد در

همراه است ،جريان خون کليوي را کاهش مي دهد

بهبود فشار خون وخروجي ادرار موثر است .اين

و خطر ابتال به نارسايي کليه را افزايش مي دهد .در

روش مي تواند منجر به نارسايي تنفسي و آسيب

بيماران مبتال به سپسيس ،استفاده از نرمال سالين

کليه شود] .[12اثرات مضر احياي مايع تهاجمي در

در مقايسه با محلول هاي نمكي فيزيولوژيكي با

سپسيس با استفاده از مدل هاي آزمايشي و

افزايش خطر مرگ همراه است ].[12،19نقش سرم

همچنين داده هاي آزمايشات باليني نشان داده

آلبومين در بيماران مبتال به سپسيس در چندين

شده است] .[15مطالعات باليني ارتباط مستقيمي

آزمايش باليني مورد ارزيابي قرار گرفت با اين وجود

بين مايع مثبت و افزايش مرگ و مير در بيماران

استفاده از سرم آلبومين  ٪ 2در بيماران مبتال به

مبتال به سپسيس داشته اند .احياء مايع بيش از حد

سپسيس موفقيت آميزنبود.

تهاجمي مي تواند منجر به فشار باالي داخل شكمي

وازوپرسورها

شود که با خطر بااليي از عوارض و مرگ مرتبط

اين داروها هنگامي استفاده ميشوند که فشار خون

است .در کودکان و جمعيت هاي بيمار (در مقايسه

بيمار باال نميآيد و پس از مايعدرماني نيز همچنان

با بيمارستان هاي اياالت متحده) ،احيا مايع براي

بسيار پايين باقي ميماند .نوراپي نفرين ،انتخابي

سپسيس مضر است .مطالعه اي بر روي 2121

براي بيماران مبتال به شوک سپتيك است .دوپامين

کودک مبتال به سپسيس شديد در مناطق جنوب

خطر ابتال به آريتمي ها و مرگ را افزايش مي دهد

صحراي آفريقا انجام شد و طي اين مطالعه به اين

و در اغلب موارد بايد از آن اجتناب کرد .نوراپي

نتيجه رسيدندکه احيا مايع تهاجمي با افزايش خطر

نفرين فشار خون و جريان خون را افزايش مي دهد.

مرگ و مير همراه است] .[10انتخاب مايع در

 Abidو همكارانش نشان دادند که استفاده اوليه

بيماران مبتال به سپسيس شديد و شوک سپتيك

از نوراپي نفرين در بيماران مبتال به شوک سپتيك،

نيز بحث برانگيز است .نرمال سالين يك راه حل

يك پيش بيني قوي براي بقا بود .براي بيماران با
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فشارخون پايدار و عملكرد بطني بيش از حد ،دوز

درمان سپسيس ،پس از يك سال افزايش يافت .بر

ثابت وازوپرانسين يك عامل معقول دوم است که

اساس مطالعات انجام شده بر روي بيماران مبتال به

بايد شروع شود .تعداد زيادي از اهداف

شوک سپتيك داراي فشار ،احتمال مفيد بودن

هموديناميك ،پرفيوژن ،اکسيژن و اکوکارديوگرافي

گلوکوکورتيكوئيد بر روي اين افراد بيشتر

به عنوان اهداف احيا در بيماران مبتال به سپسيس

است].[15،12

شديد و شوک سپتيك پيشنهاد شده است .اکثر اين

بحث

اهداف ،بحث برانگيز هستند و در تحقيقات با

سپسيس يك بيماري شايع است که ميزان مرگ و

کيفيت باال ارزيابي نشده اند .اين فرضيه که

مير باال و تاثير مالي زيادي بر سيستم هاي مراقبت

سپسيس با هيپوکسي بافت همراه است احتماال

هاي بهداشتي ما دارد .از آنجايي که عفونت باعث

نادرست است .افزايش ميزان اکسيژن براي بيماران

سپسيس مي شود ،کنترل عفونت مهمترين عامل

مبتال به سپسيس با نتايج بهبود يافته ارتباطي

درمان سپسيس است .مرگ و مير حتي با تاخير

ندارد .مطالعات قبلي نشان داده اند که هدف قرار

بسيار کوتاه ضد ميكروبي افزايش مي يابد .بهينه

دادن اکسيژن زياد بهبودي نيست و ممكن است

سازي درصد خطا نيازمند نظارت و توجه بر اقدامات

مضر باشد].[20،21

درمان است .کشت هاي مناسب و بررسي روزانه

كورتیکواستروئیدها

براي کاهش يا توقف آنتي بيوتيك ها .تقويت

داروهاي اضافي شامل کورتيكواسترويدها ،انسولين

استراتژي هاي موجود و يا توسعه موارد جديد که

براي پايدار کردن سطح قند خون ،و داروهاي

منجر به تقويت برنامه هاي پيشگيري و کنترل

دگرگون کنندة پاسخ سيستم ايمني است .استفاده

عفونت مي شود ،از جمله تقويت زيرساخت هاي

از کورتيكواستروئيدها براي درمان بيماران مبتال به

بهداشتي ،ارتقاء بهداشت دست و ديگر موارد

سپسيس ،بخشي از فعاليت باليني دهه ها است .در

پيشگيري و کنترل عفونت ،بهترين شيوه هاي

سال  ،2002عالقه به کورتيكواستروئيدها براي
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زايمان ،شيوه هاي پيشگيري از عفونت در جراحي،

جايگزين جديد ،آزمايش هاي سريع تشخيص،

بهبود بهداشت ،تغذيه و تحويل آب پاک ،دسترسي

واکسن ها و ديگر فن آوري هاي مهم .با توجه به

به برنامه هاي واکسيناسيون ،تأمين تجهيزات

افزايش مصرف آنتي بيوتيك ها و به دنبال آن

حفاظتي شخصي براي متخصصين بهداشت و

افــزايش مقاومــت آنتــي بيــوتيكي در هـر

کنترل عفونت در مراکز بهداشتي ،ادامه تالش ها

ناحيه ،بهتر است هر روز براي کاهش ميزان آنتي

براي کاهش مقاومت ضد ميكروبي و ترويج استفاده

بيوتيك ها بيماران را ارزيابي کنيد.

مناسب از آنتي بيوتيك ها با توجه به برنامه عملكرد

نتیجه گیري

جهاني مقاومت ضد ميكروبي که شامل توسعه و

پيچيدگي هاي سپسيس باعث مي شود که هر يك

اجراي فعاليت هاي جامع نظارت بر مقاومت ضد

از سياست هاي بهداشت عمومي به يك اندازه

ميكروبي مي شود ،توسعه ،اجراي استانداردها،

متناسب باشد  .نيازها و استراتژي هاي بلند مدت

مراقبت مطلوب و تقويت اقدامات پزشكي براي

بين کشورها و سيستم هاي بهداشت و درمان

تشخيص و مديريت سپسيس در شرايط اضطراري

متفاوت خواهد بود .در حوزه جامع سالمت عمومي،

سالمندي ،از جمله شيوع بيماري از طريق

دستورالعمل بهداشت عمومي سپسيس که شامل

رهنمودهاي مناسب با رويكرد چند بخشه ،افزايش

اجزاي پيشگيري ،مهار ،تشخيص زود هنگام و

آگاهي عموم مردم از خطر پيشرفت سپسيس از

سياست هاي درمان در زمينه اثرات سپسيس در

بيماري هاي عفوني ،از طريق آموزش بهداشت ،از

سالمت عمومي است ،مي تواند به پيشرفت هاي

جمله در مورد ايمني بيمار ،به منظور اطمينان از

بيشتري دست يابد و در نهايت پيشگيري از

برقراري تماس سريع بين افراد و سيستم مراقبت

سپسيس را فراهم کند .به طور کلي تشخيص

هاي بهداشتي ،ترويج تحقيق در زمينه روش هاي

سپسيس دشوار است و نظارت آن سخت تر.

نوين تشخيص و درمان سپسيس در طول عمر ،از

بيمارستان ها و سيستم هاي بهداشتي بايد برنامه

جمله تحقيق براي داروهاي ضد ميكروبي و

هايي را جهت بهبود مراقبت هاي سپسيس که
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 خسارات ناشي از جامعه به.بيمارستان ها باشد

 در. اجرا کنند،شامل غربالگري سپسيس هستند

 بيماري و مرگ و مير بسيار زياد،دليل بار مالي

حال حاضر سپسيس يكي از چالش هاي عمده براي

 بهتر است دستورالعمل هاي سپسيس اطفال.است

مراقبت هاي بهداشتي است و همچنين ممكن است

.به طور جداگانه منتشر مي شود

عامل اصلي مرگ و مير قابل پيشگيري در
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