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„Pierwszy wymóg, jaki musi spełnić szpital, to nie pogorszyć choroby, z którą chory został przyjęty” –
powiedziała Florence Nightingale w Londynie w 1863 r. Stwierdzenie to jest wciąż aktualne. W dobie
szybkiego postępu naukowego nabiera szczególnego znaczenia, bo chory coraz bardziej staje się „przed-
miotem uwagi”, tracąc swoje ludzkie cechy.

Sepsa jest określeniem zespołu klinicznego, który stanowi powikłanie ciężkiego zakażenia i cha-
rakteryzuje się ogólnoustrojową reakcją zapalną z towarzyszącym uszkodzeniem wielu tkanek.

Trwające dyskusje nad patomechanizmem choroby mają istotny wpływ na kształtowanie definicji
choroby i wyodrębnienia jej poszczególnych postaci.

Zespól ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS – Systemic Inflammatory Response Syndrome)
wg zaleceń Society for Critical Care Medicine z 1991 roku może być rozpoznany wówczas, gdy stwier-
dza się co najmniej dwa z poniższych objawów:
� podwyższenie ciepłoty ciała do ponad 38°C lub poniżej 36°C,
� częstość tętna do ponad 90/min.
� częstość oddechu ponad 20/min. lub PaCO

2
 < 32 mm Hg,

� leukocytoza ponad 12 000 /�l (mm3) lub leukopenii poniżej 4 000 / �l (mms) lub obecności ponad
10% niedojrzałych postaci granulocytów obojętnochłonnych.
Ciężka sepsa z objawami niewydolności narządowej (Multiple organ dysfunction syndrome – MODS)

[8] charakteryzuje się:
� zaburzeniem czynności układu krążenia - niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze < 90mmHg

lub średnie ciśnienie tętnicze < 70mmHg) utrzymujące się przez �1h pomimo odpowiedniego na-
wodnienia lub konieczność podawania leków obkurczających naczynia krwionośne w celu utrzyma-
nia prawidłowego ciśnienia tętniczego,

� zaburzeniem czynności układu oddechowego – wskaźnik oksygenacji (PaO
2
/FiO

2
) < 250mmHg, a

jeśli występują pierwotne choroby układu oddechowego – < 200mmHg,
� zaburzeniem czynności nerek – diureza < 0.5ml/kg/h przez 2 h, przy prawidłowym nawodnieniu lub

stężenie kreatyniny w surowicy >2x górna granica normy,
� zaburzeniami metabolicznymi – kwasica nieoddechowa (stężenie mleczanu > 1,5 x górna granicy

normy, pH krwi tętniczej < 7,3 lub nadmiar zasad (BE <-5mmol/l),
� zaburzeniami hemostazy – liczba płytek krwi <100 000/µl lub jej zmniejszenie o �50% w stosunku do

wartości sprzed 3 dni lub o �30% w stosunku do wartości sprzed 24h (wskutek DIC),
� zaburzeniami czynności wątroby – stężenie bilirubiny w surowicy >3x górna granica normy, żółtacz-

ka, INR >3,0,
� zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – objawy uogólnionej encefalopatii

(osłupienie, majaczenie, śpiączka).
Zespół niewydolności wielonarządowej (ang. Multiple organ dysfunction syndrome – MODS) charak-

teryzuje się występowaniem utrzymujących się poważnych zaburzeń czynności narządów u osób z ostrą
chorobą, z powodu których niemożliwe jest utrzymanie homeostazy ustrojowej bez interwencji leczniczej.

Wstrząs septyczny (septic shock) obejmuje objawy posocznicy wraz z towarzyszącym obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi i zaburzeniami przepływu tkankowego, mimo należnego wypełnienia łożyska
naczyniowego, ale utrzymanie należnych wartości ciśnienia tętniczego wymaga stosowania leków ino-
tropowych lub obkurczających naczynia.
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Podstawowe pojęcia do rozpoznania sepsy uwzględniają:
� bakteriemię – obecność żywych bakterii we krwi;
� wiremię – obecność zdolnych do replikacji wirusów we krwi;
� fungemię – obecność żywych grzybów we krwi (kandydemia – obecność żywych grzybów z rodzaju

Candida w krwi);
� zakażenie – proces patologiczny charakteryzujący się reakcją zapalną na obecność chorobotwór-

czych lub potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów w tkankach, płynach lub jamach ciała, któ-
re w warunkach normalnych (prawidłowych) są jałowe;

� zakażenie potwierdzone mikrobiologicznie – wyizolowanie chorobotwórczych drobnoustrojów (lub
stwierdzenie obecności ich antygenów bądź materiału genetycznego) z płynu ustrojowego lub tkan-
ki, które w prawidłowych warunkach są jałowe;

� zakażenie podejrzewane klinicznie – występowanie objawów klinicznych mocno sugerujących zaka-
żenie, np.:
– obecność leukocytów w prawidłowo jałowym płynie ustrojowym (poza krwią),
– przedziurawienie narządu wewnętrznego,
– obraz radiologiczny klatki piersiowej sugerujący obecność zapalenia płuc z towarzyszącą ropną

wydzieliną w drogach oddechowych.
Zakażenia inwazyjne nabyte poza szpitalem stanowią stałe zagrożenie wywołaniem bakteryjnego

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy. Do zdefiniowania choroby konieczne jest wyizolowa-
nie bakteryjnego szczepu patogennego z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub z innych wydzielin
fizjologicznie jałowych.

Główną zasadą postępowania leczniczego jest wyłonienie i oddzielenie chorych, u których sepsa się
już rozwinęła i którzy są podejrzani o zakażenie inwazyjne. Opóźnione rozpoczęcie leczenia, po doko-
naniu się zmian nieodwracalnych, nie może przynieść oczekiwanej poprawy.

W postępowaniu leczniczym konieczne jest wprowadzenie obowiązujących standardów, a w tym:
� pakietu resuscytacyjnego, zalecanego do realizacji w ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia

pierwszych objawów choroby, który uwzględnia:
– oznaczenie stężenia kwasu mlekowego we krwi,
– pobranie na badanie mikrobiologiczne krwi i materiału z miejsca zakażonego przed podaniem

antybiotyku,
– agresywna antybiotykoterapia (maksymalne dawki antybiotyków o szerokim spektrum działania),
– stabilizacja krążenia i zaburzeń elektrolitowych (wlewy płynów, katecholaminy).

� pakietu leczniczego, realizowanego w ciągu 12-24 godzin, uwzględniając:
– stabilizację stężenia glukozy w surowicy podaniem insuliny,
– podawanie glikokortykosteroidów (we wlewie ciągłym lub dawkach podzielonych),
– rozważenie wskazania do podania aktywowanego białka C (Xigris), bo podawanie heparyn (przy

objawach zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego) jest dyskusyjne,
– stabilizację oddychania na drodze wentylacji zastępczej (respirator),
– usunięcie zbiorników zakażonych (ropień, ropniak),
– kontrolowanie równowagi kwasowo-zasadowej prowadzące do likwidacji kwasicy metabolicznej.

Antybiotykoterapia w przypadku podejrzenia choroby meningokokowej powinna być wdrożona
jak najszybciej. W większości przypadków w początkowej fazie choroby meningokokowej czynnik etio-
logiczny nie jest jeszcze znany i z tego powodu należy stosować antybiotykoterapię o jak najszerszym
zakresie działania przeciwbakteryjnego.

Leczenie rozpoczyna się od podania dwóch różnych antybiotyków obejmujących swym spektrum
zarówno bakterie Gram-dodatnie jak i Gram-ujemne (np. cefotaksym lub ceftazydym z gentamycyną
lub tobramycyną). W przypadku podejrzenia zakażenia bakteriami beztlenowymi należy rozważyć po-
danie metronidazolu.

Antybiotykoterapię należy skorygować natychmiast po uzyskaniu antybiogramu.
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W leczeniu posocznicy meningokokowej antybiotykiem z wyboru jest benzylopenicylina, stoso-
wana w dawkach:
� u dorosłych 10-23 mln j.m./dobę,
� u dzieci 200-300 tys. j.m./kg m.c./ dobę.

 W przypadkach nadwrażliwości na benzylopenicylinę można zastosować chloramfenikol w daw-
kach podzielonych, do dawki łącznej 4-6 g/dobę lub cefalosporyny o szerokim zakresie działania. Dużą
skuteczność wykazują także karbapenemy (np. meropenem) oraz monobaktamy (np. aztreonam).

Obowiązuje dożylna droga podawania leków.
Leczenie objawowe powinno uwzględniać utrzymanie prawidłowej równowagi wodno-elektrolito-

wej. W wyrównywaniu hipowolemii preferuje się podawanie roztworów koloidowych. W przypadku gwał-
townie postępującej choroby zaleca się podawanie płynów infuzyjnych w dawce od 20 ml/kg m.c. do 60
ml/kg m.c. w ciągu pierwszej godziny i 120 ml/kg m.c. w ciągu kolejnych 6 godzin. W szczególnych
przypadkach należy podać nawet 200 ml płynów na kilogram masy ciała w ciągu 24 godzin (czyli 14
litrów na dobę osobie o masie 70 kg). Podczas intensywnego uzupełniania płynów należy monitorować
ośrodkowe ciśnienie żylne. Ponadto powinno się kontrolować wskaźniki równowagi kwasowo-zasado-
wej (gazometrię).

W ciężkiej posocznicy konieczne jest stosowanie preparatów płytek krwi, mrożonego osocza, gli-
kokortykosteroidów, dodatkowych składników odżywczych. Podczas leczenia powinno się monitoro-
wać stężenia: białka C-reaktywnego (CRP), monomerów fibryny, bilirubiny, albumin, składników dopeł-
niacza i liczbę leukocytów. Wskazane jest także włączenie do leczenia rekombinowanego aktywowa-
nego białka C, co zmniejsza znacznie umieralność. Leczenie należy rozpocząć w ciągu 48 h (jeśli to
możliwe w ciągu 24 h) od wystąpieniu pierwszych objawów niewydolności wielonarządowej. Lek stosu-
je się w dawce: 24 mg/kg mc./h we wlewie dożylnym trwającym 3 doby. Przydatna w leczeniu jest
również hemofiltracja, umożliwiająca między innymi usunięcie z krwiobiegu czynnika martwicy nowo-
tworów (TNF - tumor necrosing factor) i interleukiny 1 (IL-6), będących podstawowymi cytokinami o
działaniu kardiodepresyjnymi.

Podejmuje się również próby stosowania w ciężkiej posocznicy przeciwciał anty-TNF (afelimomab) i
plazmaferez, jednak dane na temat skuteczności tego rodzaju terapii nie są jednoznaczne.

W profilaktyce sepsy zalecana jest ciprofloksacyna w dawce jednorazowej. U osób z najbliższego,
ścisłego kontaktu z chorym, najbardziej narażonych na zakażenie należy rozważyć chemioprofilaktykę
pięciodniową.

Sepsa stanowi stałe zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W przypadku podejrzenia zakażenia
inwazyjnego konieczne jest przyjęcie zasad standardowego postępowania diagnostyczno-terapeutycz-
nego, które powinno być realizowane konsekwentnie, aby uzyskać oczekiwany wynik kliniczny.

Antybiotyk Dawki dobowe: Czas trwania profilaktyki antybiotykowej

u osób z ogniska epidemicznego

dzieci dorośli Neisseria meningitidis.

Rifampicyna > 1 m-ca życia -10mg/kg p.o. 600mg przez 2 dni

< 1 m-ca życia - 5 mg/kg p.o.

Ceftriakson < 15 r. życia - 125mg p.o. 250mg dawka jednorazowa

Ciprofloksacyna > 18 r. życia p.o. 500mg dawka jednorazowa

Wytyczne profilaktyki antybiotykowej zakażeń meningokokowych wg WHO (1997 r.)




