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„A két orvos közül - akikhez a család segítségért fordult - egyik sem diagnosztizálta a 6 hónapos, 
41 fokos lázas csecsemő életveszélyes bakteriális fertőzését, egyikük sem utalta őt kórházba. 
Amikor pedig a szülei vitték oda a gyermeket, beutaló híján elküldték őket.”





A SZEPSZIS ELŐFORDULÁSA drámaian nő 

• A növekedés fő oka a társadalom idősödése.

• A szepszissel kórházba kerülők száma az elmúlt tíz évben
megduplázódott és az USA-ban már több a szepszis miatt felvett
beteg, mint a szívinfarktus miatt kezelt.

• Az intenzív osztályon kezelt szeptikus betegek 20-40 %-a nem a
kórházon belül betegedett meg, hanem azon kívül.

• A műtét után kialakult szepszis előfordulása háromszorosára nőtt
1997-2006 között (USA).



A SZEPSZIS DIAGNÓZISÁNAK FELÁLLÍTÁSA
gyakran késedelmes

• Ennek egyik oka, hogy a manapság elfogadott tünetek és laboratóriumi
eltérések (láz, emelkedett pulzus, légzésszám, emelkedett
fehérvérsejtszám) nem csak a szepszisre jellemzőek, azaz nem
specifikusak.

• További okok a szepszis meghatározása körüli zavar és tudatlanság
nemcsak a betegek, de az ellátó személyzet körében is, a dokumentáció
hiányosságai, nem megfelelő diagnosztikai eszközök használata, a
kezelés egységes klinikai irányelveinek következetlen alkalmazása.



A SZEPSZISSEL KAPCSOLATOS
EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK egyre nőnek

• AZ USA-ban 2008-ban kb. 14,6 milliárd dollárt költöttek a szepszis 
kórházi kezelésére. Ez 1997-2008 között évente 12%-os növekedést
jelent. 

• Németországban egy-egy beteg ellátási költsége 25 000-ről 55 000 
Euróra nőtt az elmúlt évtizedben. 

• Az emberi életekben mért veszteség ugyanakkor felbecsülhetetlen. 



A SZEPSZIS VALÓDI SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOT

• A gyors és hatékony felismerés, illetve kezelés a halálozást felére
csökkentheti!

• A kezelés alapját az antibiotikumok, gomba- és vírusellenes szerek,
valamint az infúziós oldatok adják.

• Szepszis gyanúja esetén a beteget azonnal a megfelelő kórházba kell
szállítani, mivel a korai kezelés költséghatékony, csökkenti a halálozást,
a kórházban töltött napok számát és a maradandó szövődmények
előfordulásának esélyét. Sajnos a szepszist még mindig sok esetben
későn, vagy egyáltalán nem ismerik fel.



KORAI 
FELISMERÉS

KORAI 
ÉRTÉKELÉS

KORAI 
STABILIZÁLÁS



PROBLÉMÁK A DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁVAL

vs



MI IS PONTOSAN A SZEPSZIS?

Olyan intenzív 
immunreakció, melyet 
valamilyen patogén 
mikroorganizmus idéz 
elő. 



PROBLÉMÁK A MEGFELELŐ KEZELÉSSEL

• Bonyolult kórtan

• A történések szekvenciája nem ismert

• A kezelés többoldalú

• Antibiotikum? – csupán egy szegmens

• Szervtámogatás ugyanolyan fontos

• Egyéni terápia?
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Általános változók
Láz
Hipotermia
Szívfrekvencia > 90/min
Tachypnoe
Megváltozott tudatállapot
Szignifikáns ödéma, pozitív folyadékegyenleg
Hiperglikémia

Gyulladásos változók
Leukocitózis
Leukopénia
Normál fvs szám, de 10%-nál magasabb éretlen forma
Emelkedett plazma CRP
Emelkedett PCT

Hemodinamikai változók
Artériás hipotenzió

Szervdiszfunkciós változók
Artériás hipoxémia
Akut oliguria
Emelkedett kreatinin
Alvadási zavarok
Ileus
Trombocitopénia
Hiperbilirubinémia

Szöveti perfúziós változók
Hiperlaktatémia
Megnyúlt kapilláris mújratelődés

A SZEPSZIS DIAGNOSZTIKUS KRITÉRIUMAI
Fertőzés (dokumentált, vagy gyanított), illetve az alábbiak némelyike



Általános változók

� Láz
� Hipotermia
� Szívfrekvencia > 90/min
� Tachypnoe
� Megváltozott tudatállapot
� Szignifikáns ödéma 

(pozitív folyadékegyenleg)
� Hiperglikémia

Hemodinamikai
változók

� Artériás hipotenzió
(RRsyst<90 Hgmm)

� Megnyúlt kapilláris 
újratelődés



� HIPOTÓNIA

� KOR

� FEJFÁJÁS

� PETECHIA

� ALSÓ HÁTI FÁJDALOM

� AMS
� IVDA
� UTAZÁS (KONTAKTUS)
� TC > 41⁰C, TARTAM

� IMMUNSZUPRESSZIÓ / ASPLENIA

� ÉJSZAKAI VERITÉKEZÉS, FOGYÁS

� ANTIBIOSIS MELLETT

� KÓRHÁZI KEZELÉST KÖVETŐ (NOZOKOMIÁLIS)
� EGYSZERRE SOK HASONLÓ BETEG (BIOTERROR)



MEDS score Pontszám

Rapidan terminális komorbiditás 6

65 évnél idősebb kor 3

Éretlen forma > 5% 3

Tachypnoe, vagy hypoxaemia 3

Sokk 3

TCT<150.000 G/l 3

Megváltozott tudatállapot 2

Szociális otthon lakója 2

Alsó légúti infekció 2

Összpontszám Mortalitás valószínűsége

0-4 0,6 %

5-7 5 %

8-12 19 %

13-15 32 %

>15 40 %



P
(prediszpozíció)

I
(infekció)

R
(reszponzivitás)

O
(organ-

szervérintettség)

jelenleg ismert kor

komorbiditás

krónikus betegségek

alapsúlyosság

honnan került felvételre a 

beteg

patogén megléte

patogén gyanúja

bakterémia

bakteriális expozíció

fertőzés helye

nozokomiális, vagy területen 

szerzett infekció

klinikai lefolyás

hipoxia

hipotenzió

immunválasz

ARDS

AVE

MODS

sokk

jövőbeli lehetőség TLR, IL-1, CD14, TNF 

genetikai vizsgálata

genotipizálás, mannán, 

bakteriális DNS, LPS esszék

virulenciafaktorok 

kimutatása

biomarkerek:

gyulladás aktivációját jelzők 

(PCT, IL-6), host-defense

reakcióra jellemzőek (HLA-

DR)

mitokondriális diszfunkció, 

endotélsérülés és aktiváció

Rev Bras Ter Intensiva. 2009; 21(4):425-431

� Kockázatelemzés
� Kezelésre adott 

válasz
� Prognosztizálás
� Kutatáshoz 

homogén 
adatbázis



MISSED score

• Mortality in Severe Sepsis in the Emergency Department

• Kor, INR, SeAlb

• Rizikó stratifikáció: 0-9 (cut off:5,5)

• Ált. szenzitivitás: 96,8 %

• 9 pontnál specificitás: 91,6 %, mortalitás: 62,9 %

The MISSED score, a new scoring system to predict Mortality In Severe Sepsis in the Emergency Department: a derivation and validation study
Sivayoham, Narani; Rhodes, Andrew; Cecconi, Maurizio
European Journal of Emergency Medicine. 21(1):30-36, February 2014.



The Sepsis in Obstetrics Score: a model to identify risk of 
morbidity from sepsis in pregnancy

Annual Scientific Meeting of the Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology, 
Santa Ana Pueblo, NM, Aug. 8-10, 2013.

Catherine M. Albright, MDemail, Tariq N. Ali, BA, Vrishali Lopes, MS, Dwight J. Rouse, MD, 
Brenna L. Anderson, MD

�850 várandós nőbeteg
�9 ITO (1,1%) és 32 telemetriás (3,8%) felvétel
�0 %-os halálozás
� S.O.S. ≥6 (maximum score 28) AUC 0.92

(szenz. 88.9%, spec. 95.2%, PPV 16.7%, NPV
99.9% ITO-s felv., poz. hemokultúra és fötális
tachikardia).



RESZUSZCITÁCIÓSRESZUSZCITÁCIÓSRESZUSZCITÁCIÓSRESZUSZCITÁCIÓS
CSOMAGOKCSOMAGOKCSOMAGOKCSOMAGOK

(SÜRGŐSSÉG)(SÜRGŐSSÉG)(SÜRGŐSSÉG)(SÜRGŐSSÉG)

SZEPSZIS SZEPSZIS SZEPSZIS SZEPSZIS 
TERÁPIATERÁPIATERÁPIATERÁPIA

CSOMAGJAICSOMAGJAICSOMAGJAICSOMAGJAI
(ITO)(ITO)(ITO)(ITO)

KORAIKORAIKORAIKORAI
FELISMERÉSFELISMERÉSFELISMERÉSFELISMERÉS

(MENTŐ)(MENTŐ)(MENTŐ)(MENTŐ)

A SZEPSZIS TÚLÉLÉSI LÁNCA



IDŐBEN ÉRTÉKELNI!

• Prehospitális
elvárások

• megfelelő képzés

• tudás alkalmazása

• Intrahospitális
felismerés és 
értékelés

• MET

• CCOT

• Időfaktor!





Évi 20 000 beteg, 35 SO nővér

Kritériumok:
� T>38.3 8°C, vagy <36.8 °C,
� Fr: >90/min,
� LSZ:>20/min, 
� Hidegrázás,
� AMS,
� RRsyst <90 Hgmm, vagy AKNy <65 Hgmm
� Hiperglikémia ismert DM nélkül



Szepszis csomagok

1. Szérum laktát mérése 6 órán belül
2. mRTG
3. Vizelet általános és bakter
4. 3 órán belül AB
5. Ha SeLac> 4 mM/l -> 
folyadékreszuszcitáció
6. A betegeket 3 órán belül elengedni, 
vagy osztályon elhelyezni







A laktátacidózis Cohen-Woods féle felosztása

• A-típusú laktátacidózis (inadekvát szöveti oxigenizáció)
• Anaerob izommunka (pl. sprintelés, generalizált görcsök)

• Szöveti hipoperfúzió (pl. sokk, hipotenzió, szívmegállás, akut
szívelégtelenség, mezenteriális ischaemia)

• Csökkent oxigénszállítás vagy -felhasználás (CO-mérgezés, súlyos anémia,
hemoglobinopátiák)

• B-típusú laktátacidózis (nem szöveti hipoperfúzió)
• B1 : egyéb más betegséggel társult (ketoacidózis, leukémia, limfóma, AIDS)
• B2: gyógyszerek és toxinok okozta (metformin, béta-agonisták, metanol,

etanol, antivirális szerek)
• B3: veleszületett anyagcserezavarokkal kapcsolatos



T T

NT NT



135 sokkos és 81 nem sokkos beteg
laktát: 3,9 vs 2,8 mM/l (p<0,0001)



PoC



vénás vagy artériás?

Comparison of blood lactate concentrations in central venous, pulmonary artery,
and arterial blood.
Weil MH, Michaels S, Rackow EC
Critical Care Medicine 1987, 15(5):489-490

„A very high correlation (r =.995) was observed between blood sampled

simultaneously from an arterial and central venous catheter. The maximum

absolute difference was 0.5, and mean difference 0.029 mmol/L. „



vénás vagy artériás?



mikor ismételjük ?

nincs egyértelmű ajánlás

már a kezdeti laktát prediktív 
értékű lehet

állapotrosszabbodáskor

laktát
clearance!







Serum lactate is associated with mortality in severe sepsis independent of 
organ failure and shock.
Mikkelsen ME, Miltiades AN, Gaieski DF, Goyal M, Fuchs BD, Shah CV, Bellamy 
SL, Christie JD.
Crit Care Med. 2009 May;37(5):1670-7.

830 beteg, 28 napos utánkövetés

KÖVETKEZTETÉS:
A kezdeti szérum laktátszint jól korrelált a mortalitással, függetlenül a
klinikailag nyilvánvaló szervdiszfunkciótól és sokktól. Mind a közepesen,
mind pedig a jelentősen emelkedett laktátszintek összefüggést mutattak
a halálozással.



MIKKELSEN (n=830 / LAKTÁT  2-3,9)MIKKELSEN (n=830 / LAKTÁT  2-3,9)

SHAPIRO (n=1.278 ���� 105 ����)
0-2,5 :4,9%   2,6-4,0:28,4% > 4,0:36%

SHAPIRO (n=1.278 ���� 105 ����)
0-2,5 :4,9%   2,6-4,0:28,4% > 4,0:36%

Minthogy a szérum laktátszintje
sejthipoxiával jól korrelál, logikusnak
tűnik szeptikus betegekben annak
mérése és nyomonkövetése.

A szepszis kórtanából fakad, hogy a
laktát szintje a sokk azon fázisában
emelkedik, amikor a szervkárosodás
még be sem következett.







Dr. Fazakas J. szíves engedélyével



A CRP élettani hatásai
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A procalcitonin (PCT) szintje 2-3 órával az
indukciót követően emelkedni kezd.
(súlyos szepszisben és szeptikus sokkban
több száz ng/ml is lehet)

Brunkhorst F.M. et al., Intens Care Med 1998,24: 888-892



� Súlyos bakteriális fertőzések diagnózisában
�A szepszis súlyosságának megítélésében
�A terápia megfelelőségének megítélésében
�Az antibiotikus kezelés tervezésében (indikáció és 

időtartam)



Crit Care 2007, 11: R60,           Crit Care 2009, 13:R38

243 pts / 163 infections /  55critical status

5 x↑↑↑↑ = 52%

13 %

A 2 ng/ml feletti abszolút érték a mortalitás független 
prediktora



� Az 5. napon mért PCT-emelkedés szeptikus betegekben a
halálozás független prediktorának bizonyult

� A csökkenés mértéke szintén jól korrelált a túléléssel
� A PCT hasznos a szeptikus betegek diagnózisának felállításában

és a rizikóelemzésben.



Szenzitivitás: 75%, specificitás: 79.8%, PPV: 16.9%, NPV:
98.2%, AUC:0.79.



Szeptikus sokk 28 napos 
mortalitás



� CD14 szolubilis receptor (G+ és G-)
� Gyors marker (2 óra)
� SIRS-súlyos szepszis átmenet indikátora
� PoC is elérhető!

http://presepsin.com/clinical-performance.html



Az endotél által kiválasztott 
fehérje (endothelial cell
specific molecule-1)



AUC: 0.847 (95% CI: 0.797–0.898)
41.24 ng/L-es cut-off esetén szenzitivitás: 67.6%, 
specificity 90.0%, PPV: 61.5%, NPV: 92.2%,





3370 referencia, 178 különböző biomarker

„None has sufficient specificity or sensitivity to be 
routinely employed in clinical practice”









Útravaló

� A szepszis öl, a szepszis nem válogat!
� Jusson eszünkbe!
� Komplex megbetegedés, aspecifikus tünetek
� Használjuk a rendelkezésre álló lehetőségetek!
� „Á, én csak a sürgősség vagyok…”




