


دکتر علی معذوری
دانشیار -فوق تخصص نوزادان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

سپسیس دیررس نوزادی



تعریف

 روزگی عمر3رخداد عفونت در نوزاد بعد از : تعریف

بسته به وزن تولد و سن حاملگی تغییر می یابد:بروز



ریسک فاکتورها

کاتتر وردیدی

انتوباسیون طوالنی

تاخیر شروع تغذیه خوراکی

تغذیه وریدی طوالنی مدت

بستری طوالنی مدت

 کاتتر ادراری

 استفاده از آنتی هیستامین ها و مهارکننده های پمپ پروتئینی

وزن پایین

سن حاملگی پایین

PDA
BPD
NEC
تهویه مکانیکی

آنتی بیوتیک طوالنی مدت



پاتوژن های مهم در عفونت دیررس

 (50)منفیاستاف کواگوالز%

 (22)اورئوساستاف%

(18)ارگانیسم های گرم منفی%[Ecoli , Kelebsiella , Entrobacter]

کاندیدا آلبیکانس و نان آلبیکانس[%( 10)عفونت های قارچی[



بالینی

.به طور کلی غالب عالئم غیراختصاصی است

:عالئم شایع وغیراختصاصی شامل

دیسترس تنفسی •

ناپایداری همودینامیک •

پرفیوژن بافتی ضعیف •

شوک •

ناپایداری دمایی•

لتارژی•

تغذیه عدم تحمل •

هیپو و هیپرگلیسمی•

اسیدوز•

زردی•

تشنج •

آپنه•



تشخیص

 نخو)بالقوه استریل می باشد پاتوژن از مکان هایی تشخیص قطعی با جداسازی ،
به کمک کشت (CSFادرار،

:موارد کمکی در تشخیص

WBC  لکوپنی، لکوسیتوز، درصد لکوسیت نابالغ به بالغ*خون

CRP * ساعت به اوج می رسد24ساعت بعد از عفونت باال رفته و در6طی.

.استچک سریال آن ارزشمند * 

ساعت از عفونت باال می رود12طی * پروکلسیتونین •

.رخ می دهدRDSافزایش آن در موارد غیرعفونی مثل * 



نکته

 پروکلسیتونین نسبت به حساسیتCRP باالتر ولی اختصاصیت کمتری

.دارد

 نهCRP شخیص نه پروکلسیتونین حساسیت و اختصاصیت باال برای تو

.عفونت ندارند

هستندمهمترین عامل تصمیم گیری عالئم بالینی و کشت برای تشخیص.



سایر موارد کمک کننده به تشخیص 

سیتوکینین ها

 8،6،1اینترلوکین های

TNF-α



درمان

درمان تجربی قبل مشخص شدن پاتوژن مسئول:

وانکومایسین بعالوه آمینوگلیکوزید

کیب فوق به ترنسل سوم سفالوسپورین : درموارد شک به مننژیت گرم منفی

.اضافه شود

ین درموارد مقاومت داروئی یا موارد استفاده قبلی نسل سوم سفالوسپور

استفاده می شودکارباپنم ها 

آمفوتریپسینضدقارچ ها مثل : درموارد کاندیدا



طول درمان

 روز 10-7:کشف محل عفونت باکتریمی بدون

.است14-10در نوزاد نارس  این زمان :نکته *

 روز 14-10:منفی در موارد باکتریمی گرم

GBS  روز 28-14:منجر به مننژیت غیرکمپلیکه

GBS   روز و بیشتر 21:منجر به مننژیت کمپلیکه

 منفی شدن کشت بعد از هفته 2یا روز21:گرم منفی منجر به مننژیتCSF 
.باشدکدام که طوالنی تر هر 

 مان طول دربدون شواهد کلینیکی و آزمایشگاهی عفونت سالم در شیر خوار به ظاهر  :

.ها درمان قطع می شودساعت بعد از منفی بودن کشت 48



پیشگیری

 دست ها شستشوی

 کاتترهااز و مراقبت صحیح نگهداری

 ی اضافیآنتی بیوتیک ها و پرهیز از استفاده صحیح

 ومهار کنده پمپ پروتئینمحدودیت مصرف آنتی هیستامین ها

شروع تغذیه خوراکی در اولین زمان ممکن

کاهش طول بستری




