
SEPTIC SHOCK
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751,000 cases of severe sepsis /year
Up to half develop shock
Overall mortality rate of 45%
Cause
Gram+ 35-40%
Gram- 55-60%
Slightly higher incidence in men, 
older adults (55-60 yrs)



من التغلب على العوامل الضابطة لإلنتان           ینتقل العامل الممرض
بؤرة الخمج 

إلى الدم 

Bacteremiaع الزر(وھذا یعني وجود الجراثیم بالدم  :تجرثم الدم
)إیجابي 

وجود االستجابة االلتھابیة الجھازیة تجاه العامل الممرض:إنتان الدم
.انتشار العوامل الممرضة أو ذیفاناتھا بواسطة السبیل الدموي + 

من انتان الدم اجيايب الزرع اجلرثومي % ٥٠اقل من 
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SIRS                                     متالزمة االستجابة االلتهابية اجلهازية
:اثنان على األقل مما يلي   : )سبب إنتاين أو غري إنتاين (
٣٦أو أقل من ٣٨احلرارة أكثر من -١

٢٠معدل التنفس أكثر من -٢
.                                                                 ٩٠سرعة القلب أكثر من -٣
آالف٤ألف او أقل من ١٢تعداد البيض أكثر من -٤



INFECTION, SIRS, SEPSIS



 Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)
 Temp > 38 or < 36
 HR > 90
 RR > 20
 WBC > 12 or < 4

 Sepsis
 The systemic inflammatory response to infection.

 Severe Sepsis
 Organ dysfunction secondary to Sepsis.
 e.g.  hypoperfusion, hypotension, acute lung injury, 

encephalopathy, acute kidney injury, coagulopathy.
 Septic Shock

 Hypotension secondary to Sepsis that is resistant to 
adequate fluid administration and associated with 
hypoperfusion.















Suggested Clinical Criteria for Sepsis (if in 
ICU?) 

Infection + 2 or more SOFA points (above 
baseline)

Consider Sepsis outside ICU if

Infection + 2 or more qSOFA points



SO WHAT IS SEPSIS THEN?

 Sepsis – now defined as life-threatening organ dysfunction 
caused by a dysregulated host response to infection. This is a 
clinical diagnosis.

 Organ dysfunction can be identified as an acute change in total 
SOFA score ≥2 points consequent to the infection. 

 Note that “Severe sepsis” (previously used for sepsis with organ 
dysfunction) is no longer recognized since it would be redundant. 

 Septic Shock – a subset of Sepsis with circulatory and 
cellular/metabolic dysfunction associated with a higher risk of 
mortality. This is a clinical diagnosis.

 Sepsis and Septic Shock are medical emergencies and it is 
recommended that treatment and resuscitation begin 
immediately (Best Practice Statement).



.

septic shock can be identified with a clinical construct of 
sepsis with persisting:
1- hypotension requiring vasopressors to maintain MAP 
≥65 mm Hg
2- having a serum lactate level >2 mmol/L (18mg/dL) 

despite adequate volume resuscitation.
With these criteria, hospital mortality is in excess of 40%.





االستجابة االنتانية
عندما یتجاوز العامل الممرض السبل الدفاعیة عند المریض-
من السبيل املعدي املعوي او  commensalتنتشر األحياء اجملهرية املعايشة-

.من اجللد إىل نسيج جماور 
الرئتني أو السبيل اخلمج املوضع يف اجلهاز البويل التناسلي والطريق  الصفراوي او-

املعدي املعوي إىل مخج ابلتيار الدموي 
)مثال عرب القثاطر الوريدية (إدخال األحياء اجملهرية مباشرة إىل الدم -
قلة من احلاالت الجند موقعا أوليا ظاهرا لإلصابة ابخلمج -



احلالة الذهنية فجأة حبمى وقشعريرة وتسرع التنفس وتسرع القلب و ( مخج موضع
)املقبولة واخنفاض الضغط 

حرارة طبيعية)أكثر خبثا ( قد تتطور االستجابة االلتهابية بشكل أكثر بطئا -
Hypothermiaوقد تكون �قصة 

رضى إن غياب احلمى هو الظاهرة األكثر شيوعا لدى حديثي الوالدة ولدى امل-
.املسنني واملصابني ابلقصور الكلوي أو ابلكحولية 



Grade oC

low grade 38–39

moderate 39–40

high-grade 40–42

hyperpyrexia >42

Fever classification
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Intermittent: marked by a daily temperature drop into the 
normal range and then a rise back to above normal
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Remittent: A fever with diurnal variation of 
more than 1.10C  but with no normal readings



CONTINUOUS 
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Continuous: A fever with a diurnal 
variation of 0.5 to 10C 



RELAPSING
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Febrile episodes are separated by intervals of 
normal temperature; bouts of fever occurring 
every five to seven days 



SEPTIC
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Septic: An intermittent fever that fluctuates widely, typically 
producing chills and sweating



NEUROGENIC FEVER

 It usually is caused by damage to the hypothalamus
caused by:
 central nervous system trauma;
 intracerebral bleeding;
 an increase in intracranial pressure
 drugs (e.g. anesthetics)

 Neurogenic fevers are characterized by a high
temperature that is resistant to antipyretic therapy
and is not associated with sweating.



Infection
Tissue injury   - infarction, trauma
Malignancy
Drugs
Immune-mediated disorders
Other inflammatory disorders
Endocrine disorders
Factitious of self-induced fever

CAUSES OF FEVER



احلمى جمهولة السبب

:احلمى جمهولة السبب التقليدية

درجة مئوية أو أكثر ملدة ٣٨٫٣هذه احلالة تعٌرف بوجود محى  
يف أسبوعأوثالثة أسابيع أو أكثر تشمل ثالث ز�رات منزلية

تحر�ت املشفى مع عدم حتديد السبب على الرغم من إجراء كل ال
.األساسية









:املشايفاحلمى جمهولة السبب يف
مريض يف املشفى وليس لديه مخج عند القبول

للزروعمنها يومانالتحر�تاحلد األدىن للتشخيص ثالثة أ�م من

مخج -رئوية متكررة صمة-داخل األوعيةخمموجةخطوط-اخلفية مخاج املشايفأ(
التهاب املرارة اختالط يف املشفى مثل-محى دوائية -فريوسي بسبب نقل الدم 

)الصعبةاملطثيةذيفان،احلصوي 



:احلمى جمهولة السبب املتعلقة بنقص العدالت
بعد ثالثة أ�م من التحر�ت منها يومان للزرعميكروليرت/٥٠٠عند مريض اقل من 

ماحولامخاج -التهاب الوريد اخلثري(وامخاج بسبب القثطرة جرثومية  دمويةامخاج موضعة
CMVوالابحلألالفريوسيةاالمخاج ,امخاج املبيضات , (الشرج

:HIVاحلمى جمهولة السبب املتعلقة ابل
يومان منها للزرعمحى ألكثر من أربعة أسابيع يف املنزل أو ثالثة أ�م فما فوق عند مريض املشفى

 Extrapulmonaryداء مستخفيات خارج رئوي ،بسبب الفريوس 
cryptococcosis �التوكسوبالمسوز، .السيما التهاب السحا,CMV  ,التدرن,

دوائية ,الهودجكنيملفوما، الرئوي الكاريين املتكيس



Fever — Fever in neutropenic patients is defined as
a single oral

temperature of >38.3°C or 
a temperature of >38.0°C sustained for >1 hour .

Neutropenia — is usually defined as : 
an absolute neutrophil count (ANC) <1500 
cells/microL
severe neutropenia ANC <500 cells/microL, 
or an ANC that is expected to
decrease to <500 cells/microL over the next 48 hours . 

neutropenic fever



FUO is currently classified into 4 distinct categories:
• Classic FUO: Fever for > 3 weeks with no identified 
cause after 3 days of hospital evaluation or ≥ 3 outpatient visits
• Health care–associated FUO: Fever in hospitalized 
patients receiving acute care and with no infection present or 
incubating at admission if the diagnosis remains uncertain after 
3 days of appropriate evaluation
• Immune-deficient FUO: Fever in patients with 
neutropenia and other immunodeficiency if the diagnosis 
remains uncertain after 3 days of appropriate evaluation, 
including negative cultures after 48 hours
• HIV-related FUO: Fever for > 3 weeks in outpatients 
with confirmed HIV infection or > 3 days in inpatients with 
confirmed HIV infection if the diagnosis remains uncertain 
after appropriate evaluation



:القصة  السريرية

  ةقفارم ضارعأ يأو ىمحلا ثودح نمز
 ماه رمأ ربتعي راحبلا ءارو رفس
  تاياوهلا لوح اضيأ يرحتلا

 ,تاضعل ضرعت ,تاغدل 
   اضيأ ةماه ينهم ضرعت ةصق

  نكسلا ناكم -
 تاناويحلا عم سامتلا-

  ءاود لوانت ةصق 
رطخ كولس يف ضيرملا سمغنا اذإ ميف يرحتلا  


زمن حدوث الحمى وأي أعراض مرافقة 


سفر وراء البحار يعتبر أمر هام


التحري أيضا حول الهوايات 


, تعرض لعضات, لدغات


قصة تعرض مهني هامة أيضا  


- مكان السكن 


-التماس مع الحيوانات


 قصة تناول دواء 


 التحري فيم إذا انغمس المريض في سلوك خطر



الصدمة:
.سوء تروية األنسجة واألعضاء :تعريف

يجة إنتان حالة مميتة حيدث فيها نقص تروية األنسجة نت:الصدمة اإلنتانية
.قصور أعضاء عديدة، ومن مث املوتمع و جترمث دم، 



االستجابة االنتانية
عندما يتجاوز العامل املمرض السبل الدفاعية عند املريض-
من السبيل املعدي املعوي او من COMMENSALتنتشر االحياء اجملهرية املعايشة(-

.اجللد اىل نسيج جماور 
او السبيل املعدي اخلمج املوضع يف اجلهاز البويل التناسلي والطريق  الصفراوي او الرئتني-

املعوي اىل مخج ابلتيار الدموي 
) مثال عرب القثاطر الوريدية (ادخال االحياء اجملهرية مباشرة اىل الدم -
قلة من احلاالت الجند موقعا اوليا ظاهرا لالصابة ابخلمج -



:العوامل اليت تعرض لالصابة ابلصدمة االنتانية 
،تشمع الكبد ، أمراض اللمف التكاثرية ، داء السكري %:60) -ج(

نقص العدالت ، العمليات ، احلروق 
،  احلروق ،الوسائل امليكانيكية اجلارحة ، القثاطر الوعائية %: 35+) ج ( 

احلقن الوريدية 
اجلة بعد مع،  نقص العدالت +املرضى مثبطي املناعة %: ٥-٢الفطور 

مبضادات اجلراثيم واسعة الطيف



MICROBIAL SIGNALSاإلشارات اجلرثومية 

)تدل على غزو جرثومي ( تتعرف العضوية على اجلزيئات اجلرثومية 
ذیفان ( Lipopoly Saccharideعدید السكرید الشحمي): -ج(

) داخلي 
على سطح CD14بروتین في المصل یرتبط بھ وینقلھ إلى المستقبل 

البالعات والعدالت 
إنتاج وحترير الوسائط  ( LPSاإلستجاابت اخللوية لالرتباط ب

MEDIATORSال� والنسجاليت تضخم وتنقل االشارة اجلرثومية اىل بقية اخل  (
.

)وبعض عديدات السكريد والذيفا�ت ، الغليكوببتديد+ ( ج



:اآللية اإلمراضية
يم  غالباً عند  كبار السن تفعيل لالستجابة االلتهابية للذيفا�ت الداخلية واخلارجية للجراثفرط-

.و املثبطني مناعياً 
:آلية حدوث الصدمة مراحل

.ضايف للماكروفاجيفعل الذيفان الداخلي املتممة واملاكروفاج واملتممة بدورها تقوم بتفعيل إ) ١
.TNF ،IL6 ،IL1املاكروفاج السيتوكينات فرزت)٢
.السيتوكينات تفعل العدالت وإعادة هيكل اخلال� البطانية)٣



:العدالت مع اخلال� البطانية تفرز العوامل التالية)٤
a(براديكنني.
b(تفعيل شالل التخثر وتشكل خثرات.
c(يةنواتج مستقبالت محض األراشيدونيك وهي موسعات وعائ.
d(نواتج أوكسيجينية مؤذية لألنسجة.



املرضى عاليي اخلطورة:
.املتقدمني ابلسن-1
.السكريني-2
.سيئي التغذية-4
.مثبطي املناعة، والذين يستعملون الكورتيزون-3



 كثر تتفاقم الحالة أكثر               فشل أجھزة وأعضاء أ: الصدمة اإلنتانیة
) .عددة قصور األعضاء المت+ ھبوط الضغط ال یستجیب للسوائل + اإلنتان (

sepsis-induced hypotension with presence of perfusion 
abnormalities

- اإلنتان المبكر عادة عكوس
الصدمة اإلنتانیة               یموتون رغم العالج المكثف.





،نقص شديد ابملقاومة الوعائية اجلهازية *
، سوء توزع معمم اجلر�ن الدموي *
ت داخل ونقص احلجم الناجم على األقل جزئيا من الرشح الوعائي املنتشر للمكو�*

.الوعائية 
طبيعي أو الزائد واملقاومة احلصيل القليب ال(احلصيل القليب طبيعيا يف البدء ورمبا مرتفعا *

جم عن الصدمة قلبية املنشأ  والصدمة بنقص احل) الوعائية اجلهازية الناقصة



طور  االنتان عامل اساسي بت) مع زرع دم اجيايب ( ال يشكل غزو الدم ابالحياء اجملهرية 

ل اهلاجعة ببؤرة اخلمج من خال(، األنتان بسبب أي زمرة من العوامل املمرضة-
) الذيفا�ت 

مج األشخاص الذين لديهم زرع دم سليب عندها ميكن أخذ الزروعات من بؤرة اخل( 
)األولية 



) االنتشار الجھازي لجزیئات االشارات الجرثومیة او
) .                                    ذیفاناتھا قد یحرض االستجابة االلتھابیة ضدھا

زروع دم تشیر الى الجراثیم او الفطور -
۳۰ من المرضى المصابین باالنتان % ٦۰الى
٦۰ من المرضى المصابین بالصدمة % ۸۰الى

االنتانیة



مظاهر هامة تمیز الصدمة االنتان�ة
 ) ترسب الفبر�ن ضمن االوع�ة والخثارThrombosis ،لDIC (
)تعطل األنظمة الحالة للبروتین التي تتحكم �التجلط. (
تفاقم اإلنتان              العمل�ة معقدة جدًا -
 وس�ط التهابي ٣٠حیث نجد في المصل أكثر من
- البروستاس�كلین تعمل على توس�ع األوع�ة.
-تي سالمة وتكامل ال�طانة الوعائ�ة قد تتأذى �األنز�مات ال

.موضعيتطلقها العدالت مثل اإلیالستاز و�التالي قد �حدث نزف
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SEPSIS PATHOPHYSIOLOGY





اآلليات الضابطة    
Control Mechanisms  :                            

تطویر اآللیات المنظمة والمعاكسة یحد من تطور االستجابة االلتھابیة

تحدث خالل ساعة واحدة  من ACTHالمستویات المتصاعدة من ال -
إعطاء الذیفان الداخلي 

تركیز الكوتیزول البالسمي إلى ذروتھ بعد ذلك بقلیل 



السريريةالتظاهرات 
CLINICAL  MANIFESTATIONS                                     :

تسرع التنفس تسرع القلب اخنفاض.تغيم وعيفجأة محى وقشعريرة ( مخج موضع
شح بول -رطوبة جلد -شحوبالضغط 

، صدمةتطور ال ينفي يف البدء بقاء الضغط االنقباضي طبيعيا 
ةحرارة طبيعي) أكثر خبثا ( تطور االستجابة االلتهابية  اكثر بطئا -

Hypothermiaوقد تكون �قصة 
ضى ان غياب احلمى هو الظاهرة األكثر شيوعا لدى حديثي الوالدة ولدى املر -

.املسنني واملصابني ابلقصور الكلوي او ابلكحولية 





Hyper Ventilationفرط التهوية  (العالمات الباكرة احملتملة
أطراف جلد دافئ،حرارة مرتفعة مع توسع وعائي) الصدمة احلمراء(-١

ب البويلنقص يف حجم الدم الواصل لألعضاء مع اخنفاض الصبيحممرة
Endotoxinتفعيل الشالل االلتهايب بوساطة الـ-٢
احلماض نتيجة نقص الرتوية . -٣
التخليط –عدم االهتداء -٤



                  اضطراب تصفیة الالكتات في الكبد والكلیة
) .  مبكر( الالكتات 

عزز انتاج السیتوكینات التي تنطلق بسبب الطور الحاد           ت
cالبروتین اإلرتكاسي 

 تقویض البروتینات  .



  اخنفاض الضغط والDIC)رتوية اإلصابة بزرقة النها�ت والتنخر  بنقص ال
) لألنسجة احمليطية واألكثر  شيوعا رؤوس األصابع

ور، برودة األطراف وشحوهبا مع وجود الزرقة احمليطية عالمات متأخرة الظه-
وعائي ابقي أنواع الصدمات كالصدمة بنقص احلجم أو النزف جند تقبض

.حميطي واألطراف تكون ابردة



 جلراثيم املوجودة تنزرع ا( اآلفات النزفية   ، البثرات ،التهاب النسيج اخللوي
)يف الدم  يف اجللد ويف األنسجة العميقة 

لدي الذيفا�ت اجلرثومية ميكن أن تنتشر دمو�ً وتثري ارتكاس ج
-  اإلنتان مع حربجلديPetechia ت االشتباه ابلنايسر (أو فرفر�ت�

)واألقل شيوعا املستدميات النزلية ) (السحائية 
-اإلصابة اجللدية لدى املرضى قليلي العدالت
Ecthyma gangrenosum، الزوائف الزجنارية











COMPLICATIONSاالختالطات 

 Cardio pulmonaryاالختالطات القلبية الرئوية 
complication:

po2ستوى الرتوية  هبوطا ابكرا مب–يسبب عدم توافق كال من التهوية 
لتبادل زیادة النفوذیة في األسناخ         ارتشاح السوائل في الرئة             إعاقة ا

)ARDSعالمات باكرة ل ( نقص مطاوعة الرئة + الغازي على مستوى األسناخ 
(ARDS  ) (20 – 50% ) 

جلهازية اخنفاض الضغط املعند على العالج بسبب املقاومة الوعائية ا-
ور عدة أعضاءنتيجة لقص-املنخفضة وحيصل املوت بتأثري الصدمة املعند 



االختالطات الكلوية
Renal complication :

)عائية احملرض ابخنفاض الضغط أو األذية الو (القصور الكلوي -
ط املرضى منخفضي الضغ(األذية الكلوية احملرضة ابلدواء -
.)األمينوغليكوزيد +



: اضطراب التخثر

من % ۳۰-۱۰نقص صفیحات بآلیة غیر معروفة في -
قد یكون رقم الصفیحات أقل منDICالمرضى وعند مرضى ال

.ألف ٥۰

:األختالطات العصبیة

قد (ازمان المرض اإلنتاني             اعتالل أعصاب متعددة 
).یمنع من فطام المریض عن المنفسة 



LABORATORY  FINDINGS

، نقص الصفيحات ، )ارتفاع الكر�ت البيض، العدالت ( -
،البيلة الربوتينية ، البيلريوبيني -

ارتفاع السكر، )فرط تھویة ( قالء تنفسي 
:الشكل املتطور

 .ارتفاع الالكتات، مشعر لسوء تروية األنسجة واألعضاء-
الحماض اإلستقالبي 

)يننيالبولة والكر�ت-اهليموغلوبني واهليماتوكريت (عالمات التجفاف-
)ارتفاع البولة والكر�تينني(عالمات سوء وظيفة الكلية-



:                                             تطور االستجابة االنتانية -
ألبومني ، ينقص الفيربينوجني البيلريوبني،PTيتطاول ، يزداد نقص الصفيحات 

اخلمائر الكبدية                           ، املصل 
البيلة الربوتينية اكثر وضوحا                                    -
نقص األكسجة معند على اإلصالح -
ة حضانة زرع متطاول،لعدة زروع دموية ---منخفض ) -ج(جترمث الدم ب-

ساعة ٤٨خالل (+) العنقود�ت املذهبة معظم الزروع 



ملم ١٠منوذجني للدم كل واحد -
عضيات وجود مت، معاجلة سابقة ابلصادات (ثلث حاالت زروع الدم سلبية  

)خاملة او تنمو ببطء
ة املصابة تلوين غرام و زرع من املوقع األويل لالنتان او من اآلفات اجللدي-

.ابخلمج من اجل حتديد السبب اجلرثومي 



االنتانيةأسس معاجلة الصدمة 

A. Initial Resuscitation
B. Screening for Sepsis
C. Diagnosis
D. Antimicrobial Therapy
E. Source Control
F. Infection Prevention



S e p s i s  a n d  Tr ea t m ent
( In first 3 hours: Lactate, Blood Cultures, broad spectrum 

Antibiotics 
In first 6 hours:  repeat Lactate if initial > 2

S e p t i c  S h o c k  a n d  Tr ea t ment
In first 3 hours: Lactate, Blood Cultures, broad spectrum 

Antibiotics, and Fluid resuscitation with 30 mL/kg crystalloid fluids
In first 6 hours: repeat Lactate, complete .SEPSISEXAM, and 

start Norepinephrine if hypotension persists after 30 mL/kg Fluid 
resuscitation

*FLAB in the first hour – Give Fluids, Result Initial Lactate, Give 
Antibiotics after Drawing Blood Cultures 





   الزروعات ابكرًا ما أمكن بعد:العوامل املضادة للجراثيم ،
 الصادات (العالج ختربي ابنتظار الزروعات-،  (+
 جرعة عظمى وريدية.
 حسس مكان اإلنتان واحلالة الصحية للمريض ومدى الت( مدة العالج

)للصادات املعطاة



 Empiric broad spectrum antibiotics
 after blood cultures collected
 Modify as culture results dictate

 Remove infectious source
 Remove catheter, Drain abscess



 Three classes of major bacterial pathogens  
that need to be considered in septic patients
 Gram Positive Cocci
 Gram Negative Rods
 Strict Anaerobes



 Removal of the source ofإزالة املنبع اخلمجي   
infection:

منبع االنتان البؤري Drainageإزالة أو تفجري -
إزالة القثاطر داخل الوريدية -
. ا استبدال قثاطر فويل وقثاطر التفجري يف حال انسداده-
)مصدر اإلنتان وخباصة حول الشرج (مرضى نقص العدالت -



:Hemodynomic supportالدعم الدينمي الدموي   
.  سوائل الوريدية-

وغذائي كايف للنسج .عايل الرتكيزأكسجني
السوائل لوحدھا أو إضافة (CVPتدبیر ھبوط الضغط بالسوائل مع مراقبة 

رافعات الضغط
نقل الدم والكر�ت احلمر-

لتقييم الضغط الوريدي املركزي-طرح البول -إشباع األكسجني -راقب ضغط الدم 
.االستجابة على العالج

؟؟نقل املريض إىل العناية املشددة



* املدرات ،اإلعطاء املستمر للسوائل (سا /ملم ٣٠نتاج بويل اليقل عن(
  دم وتدهور فرط كربون ال+التهوية االلية يف حال نقص األكسجة املرتقي

احلالة العصبية أو القصور التنفسي 
 البيكربو�ت يف حال احلمض اإلستقاليب الشديد أوPH ٧٬٢أقل من
.DIC يعاجل ابلبالمسا اجملمدة الطازجة والصفيحات .



استعادة األكسجة اجليدة هام من خالل التهوية االصطناعية)٤.
دوبواتمنيإذا بقي نتاج القلب  دون الطبيعي فنضطر إىل إعطاء الدوابمني وال)٥.
بيب وإجراء التهوية مراقبة الوظيفة الرئوية هام جداً حيث حيتاج معظم املرضى إىل التن) ٦

.االصطناعية
ساعة فقد تؤدي إىل خنر كلوي أنبويب٢٤إذا استمرت الصدمة اإلنتانية أكثر من ) ٧

.وابلتايل حنتاج إىل كلية اصطناعية أو حتال



فالصادات واسعة الطي(زرع كل األماكن املشتبه أ�ا مصدر اإلنتان )٨.(
لذلك جنري ) السبب األرجح ضمن البطن (عدم مصدر واضح لإلنتان -

.واملر�نCTاستقصاءات أخرى مثل األيكو و
.صدراالنتانجيب االنتباه إىل القثاطر املوضوعة عند املرضى أل�ا غالباً هي م-



.االلتهابيةاألدوية اليت تتداخل أبحد أو كل وسائط االستجابة
الكورتيكوئيدات السكرية-

يثيل بردنيزولون احملاوالت السريرية العشوائية ابجلرعات املرتفعة من امل
)إبعادة الصدمة االنتانية إىل الوراء ، مل تفلح مبنع املوت (
ات مضاد(األدوية اليت تتداخل مباشرة مع أفعال السيتوكني -

ة املصنعة ابهلندسة الوراثيTNF، ومستقبالت الIL1املستقبالت 



 Corticosteroids
 Meta-analysis has shown physiologic doses of 

hydrocortisone improves outcomes
Early studies used high doses and had increased 

mortality
 lower doses and reported improved survival 

similar to that of Activated Protein C



 Infection Prevention (New)
 -selective oral decontamination (SOD) 
 -selective digestive decontamination (SDD) 
 =should be introduced and investigated as a  method to 

reduce  the incidence of ventilator-associated pneumonia 
(VAP); 

 . oral chlorhexidine gluconate (CHG) be  used as a form 
of oropharyngeal decontamination to  reduce the 
risk of VAP in ICU patients with severe  sepsis



_ Careful infection control practices should be instituted
during the care of septic patients as reviewed in the

nursing considerations for the Surviving Sepsis:
_ hand washing
_ expert nursing care, catheter care
_ airway management
_ elevation of the head of the bed



:OTHER   MEASURESوسائط أخرى 

ANTIENDOTOXIN   AGENTS
:  األدوية املضادة للذيفا�ت الداخلية 

lipid Aتطوير أضداد مضادة ل*
)للجراثيم الربوتني الرافع للنفوذية القاتلة(بروتني العدالت *
.



:الوقایة
أفضل فرصة للتقلیل من الوفیات والمراضة-

اإلسراع في عالج المرضى المصابین باإلنتان
. باكراًما امكن ھو شيء أساسي 



- اإلقالل من اإلجراءات الغازیة المجراة في المشافي،
 بیب القثاطر الوریدیة والبولیة واألنا( اإلنتباه لمصدر اإلنتان

) .األنفیة الرغامیة
دل اللجوء إلى التغذیة الفمویة عبر األنبوب األنفي المعدي ب

التغذیة الوریدیة 
 عدم التمادي في إعطاء الصادات والكورتیزون للمرضى



:اإلنذار 

.90%و25%الوفيات عنداملصابني ابلصدمة اخلمجية بني 
الوفاة خالل أسبوعني عادة، 

.  ب ثلث الوفيات يقع يف اليومني األّولني



درة النوعية املتواجدة بني متعاطي احلقن املخاالمخاج

جلرثومية متثل االختالطات ا: أمخاج اجللد واألنسجة الرخوة -
تعاطي احلقن مل( األكثر شيوعا والسبب األكثر لقبول املشفى 

)املخدرة 
وبقية م العقدية او Aم عقدية ( التهاب النسيج اخللوي 

)العنقودية املذهبة 



)انفلونزا م الرئوية واهليموفيليس(ذات الرئة اجلرثومية -
ميلكون درجة HIVمتعاطي املخدرات املصابني ب 

)حالة ١٠٠لكل ١٠(مرات ٥-٤> خطورة 
من قبوالت املشايف% ٣٨مسؤولة عن 

اطي السل احد اهم االمخاج الرئوية املوصوفة لدى متع-
املخدرات



- اختالطاتھ المھددة للحیاة والحاجة :التھاب الشغاف
ة لمعالجة بالصادات وریدیة طویلة تجعلھ مرض ذو اھمی

من كل الوفیات % ۸-۲كبیرة 
 ) من الحاالت%۹۰-٦۰العنقودیات المذھبة(



 بین متعاطي المخدرات % ۹: االخماج الھیكلیة  :
 ورك –ركبة ( التھاب المفصل االنتاني ب م عنقودیة–

)مرفق –كتف 
 بین متعاطي المخدرات% ۳۰-۱٥:التھاب الكبد البائي
 الخمج بHIV




SURGICAL WOUND INFECTIONS 

 Wound infections account for up to
 20 to 30% of nosocomial infections



BACTERIA COMMONLY FOUND ON SKIN

•Staphylococcus epidermidis
•Staphylococcus aureus
•Corynebacterium spp.

•Propionibacterium acnes



 These infections usually are caused by the 
patient’s  endogenous or hospital-acquired 
skin and mucosal flora

 Occasionally are due to airborne spread of 
skin squames that may be shed into the 
wound from members of the operating-
room team.











Environmental Decontamination
• Adequate surface disinfection
• Validation of cleaning efficacy

• New technology



Preventing
Healthcare

Transmission:
Hand Hygiene



Factors that Facilitate Transmission

Cleanliness

Contaminated 
Surfaces

and Shared Items

Frequent 
ContactCrowding

Compromised 
Skin

Antimicrobial Use





the most common risks for postoperative
wound infection

 -deficits in the surgeon’s technical skill,
 -the patient’s underlying diseases (e.g., diabetes mellitus, 

obesity), 
 -inappropriate timing of antibiotic prophylaxis.
 - the presence of drains,
 - prolonged preoperative hospital stays,
 -shaving of the operative site the day before surgery,
 - a long duration of surgery,
 - infection at remote sites (e.g., untreated UTI).



The most important control measures
- use of antimicrobial prophylaxis at the start of 

high-risk procedures
- attention to technical surgical issues

and operating-room asepsis 
(e.g., not shaving  the operative site until surgery)
-preoperative therapy for active infection.


	Septic shock�
	c
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Infection, SIRS, Sepsis
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	So What is Sepsis Then?
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Intermittent
	Remittent 
	Continuous 
	Relapsing 
	Septic
	Neurogenic fever
	CAUSES OF FEVER
	        الحمى مجهولة السبب �
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	القصة  السريرية :
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	الإشارات الجرثومية MICROBIAL SIGNALS 
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Sepsis Pathophysiology
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	التظاهرات السريرية �  Clinical  Manifestations  :                                     
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	الاختلاطات COMPLICATIONS 
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	laboratory  findings 
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	أسس معالجة الصدمة الانتانية
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	الأدوية التي تتداخل بأحد أو كل وسائط الاستجابة الالتهابية.
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	وسائط أخرى Other   Measures  :�
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	الإنذار :
	الاخماج النوعية المتواجدة بين متعاطي الحقن المخدرة 
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Surgical Wound Infections �
	Bacteria Commonly Found on Skin
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103

