
Gondos Tibor

Sepsis management –
state -of-art
Sepsis management –
state -of-art

Semmelweis Egyetem

Egészségtudományi Kar

Budapest



A „Surviving Sepsis 
Campaign” 
A „Surviving Sepsis 
Campaign” 



A kezdet

Barcelona Declaration (2002. 10. 02.)
European Society of Intensive Care Medicine

Society of Critical Care Medicine

International Sepsis Forum

Cél: 5 éven belül a szepszis mortalitását 25% -kal 
csökkenteni
• széleskörű képzés

• egységes definíciók kialakítása

• adekvát szepszis diagnosztika

• korai, adekvát standard kezelés (protokollok)

• egészségügyi vezetők, kormányok, publikum bevonása



A fejlemények

Surviving Sepsis Campaign guidelines for 
management of severe sepsis and septic shock
Intensive Care Med 2004, 30, 536-555
Intensive Care Med 2008, 34, 17-60

A súlyos szepszis és a szeptikus sokk kezelésének 
szakmai irányelvei
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai 
Kollégium, 2002, 2005, 2008



Severe Sepsis Bundles

• Az SSC guideline 48 javaslatot tartalmaz – túl sok a
klinikai gyakorlat számára

• Csokorba kell gyűjteni az egyszerű, közös, gyakori, 
evidenciával bíró elemeket – „bundles”

• 2 bundles – könnyű mérni, befolyásolják a túlélést,
könnyű kivitelezni

• Reprezentálják a legbiztonságosabb betegellátást

Szepszis reszuszcitációs bundle
Szepszis management bundle



Szepszis reszuszcitációs bundle

6 órán belül kell megvalósítani

1. Szérum laktát mérés

2. Antibiotikum alkalmazása előtt hemokultúra levétele

3. Széles-spektrumú antibiotikum adása 3 órán belül SBO-n, és 1 
órán belül ITO-n

4. Hipotenzió és/vagy laktát > 4 mmol/l esetén:
- min. 20 ml/kg krisztalloid (vagy ennek megfelelő kolloid) adása

- folyadékterápiára nem reagáló hipotenzió esetén vazopresszor adása, hogy a 
MAP >65 Hgmm legyen

5. Perzisztáló hipotenzió (szeptikus sokk) és/vagy laktát >4 mmol/l 
esetén:
– elérendő CVP > 8 Hgmm
– elérendő ScvO2 > 70%



Szepszis management bundle

24 órán belül meg kell valósítani

1. Alacsony-dózisú szteroid terápia szeptikus sokkban, a 
standardizált ITO protokollnak megfelelően

2. Aktivált protein-C (Xigris) adása a standardizált ITO 
protokollnak megfelelően

3. Szoros glukóz kontroll, > a normál érték alsó limitjénél, 
de <150 mg/dl (8,3 mmol/L) 

4. Az inspirációs plató nyomást < 30 cm H2O-en tartani 
mechanikus lélegeztetés esetén



SSC első eredményei
• 2005-től 2008-ig 165 centrum 

jelentkezett be a website-ra 
(www.survivingsepsis.org)

• A bejelentkezés utáni első 2 évet 
elemezték negyedéves felbontásban 
(n=15.022)

• Mindkét bundle comliance-e 
szignifikánsan nőtt (p<0,001), az 
összesített mortalitás 37%-ról 30,8%-
ra csökkent (p=0,001)

CCM 2010; 38:367-374



Reszuszcitációs bundle:
Mivel végezzük a folyadékterápiát?

Krisztalloid?

Kolloid?
• Gelatin?
• Keményítő?
• Albumin?



Kolloid -krisztalloid vita –
hitek és tévhitek

A kolloidok hatékonyabb plazma expanderek, mint a 
krisztalloidok

A szintetikus kolloidok (dextran, gelatin, keményítő) egyenlően 
hatékonyak és biztonságosak, de sokkal olcsóbbak mint az 
albumin

A szintetikus kolloidok közül a HES oldatoknak van a legjobb 
rizikó/haszon aránya

A 3. generációs HES készítmények biztonságosabbak, mint a 
korábbi verziók

Hartog et al, Anesth Analg, 2011



Mi a baj a kolloidokkal?

Fokozzák az ödéma kialakulásának a veszélyét

Anafilaxiás reakciót válthatnak ki

Koagulopáthiát okozhatnak

Potenciálisan vesekárosító hatásúak

Ronthatják a túlélést
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Kritikus pontok az albumin 
terápiában

1998 – Cochrane Injuries Group
• 30 RCT metaanalízise: albumin vs egyéb folyadékpótlás intenzíves 

betegeken
• 6,8%-al magasabb a mortalitás az albumin csoportban

2001 – Wilkes & Navickis
• 55 RCT vizsgálat (>3500 beteg)
• nincs különbség az albumin és az egyéb folyadékpótlás között

2004 – SAFE study
• prospektív RCT ~7000 beteg bevonásával
• 4%-os albumin vs NaCl
• nincs különbség a morbiditási és a mortalitási mutatókban
• a szeptikus alcsoportban az albumin előnyösebbnek tűnt



SAFE utánvizsgálata –
súlyos szeptikus betegek
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SAFE utánvizsgálata – súlyos 
szeptikus betegek

A mortalitást befolyásoló kiindulási tényezők



Súlyos szeptikus betegek alap paraméterei

ICU Jena 2006-2010 ( n =1046) 
HES group
(n = 360)

Gelatin group
(n = 352)

Crystalloid group
(n = 334)

Age, years, mean ± SD 66.1 ± 14.7 65.6 ± 13.5 67.1 ± 13.7

Male, n (%) 245 (65.9) 250 (68.3) 205 (67.2)

Hemodynamic and laboratory values, 
median [IQR]

Mean blood pressure, mmHg 72 [67-80] 72 [67-78] 73 [67-78]

Central venous pressure, mmHg 9 [7-12] 10 [7-13] 9 [6-12]

Vasopressor use, n (%) 368 (98.9) 361 (98.6) 328 (97.0)

Platelet count, x 103/ml 167 [109-239] 142 [41-239]** 159 [89-258]

Serum creatinine, µmol/l 101 [81-140] 96 [80-130] 97 [81-144]

Creatinine clearance, ml/min 62 [43-89] 67 [48-91] 62 [44-89]

SAPS II score 50 [39-63]* 52 [41-65] 53 [41-66]

SOFA score 8 [6-11] 8 [6-10] 8 [6-11]

HES vs Gelatin vs krisztalloid

Bayer et al. CCM 2011;39:1335-1342Bayer et al. CCM 2011;39:1335-1342



HES group
(n = 360)

p 
value

Gelatin 
group

(n = 352)

p 
value

Crystalloid group
(n = 334)

AKI by AKIN, n (%)f 285 (76.6) 0.001 270 (73.8) 0.003 214 (63.3)

RRT, n (%) 131 (35.2) 0.054 138 (37.7) 0.010 96 (28.4)

ICU mortality, n (%) 129 (34.7) 0.149 116 (31.7) 0.567 100 (29.6)

Hospital mortality, n (%) 160 (43.0) 0.648 161 (44.0) 0.447 139 (41.1)

ICU LOS, days, median [IQR] 18 [8-30] 0.001 13 [6-24] < 0.001 10 [5-19]

A folyadék terápia típusának hatása a vesefunkcióra  és 

a kimenetelre

HES vs Gelatin vs krisztalloid

Bayer et al. CCM 2011;39:1335-1342Bayer et al. CCM 2011;39:1335-1342



HES alkalmazása súlyos szeptikus 
betegeknél – CRYSTMAS study
• Folyadékterápia ugyan azon hemodinamikai cél 

eléréséig (HES n=100, 0,9% NaCl n=96)

• Kevesebb kolloidot kellett alkalmazni 
(1.379 ml vs 1.709 ml p=0,0185)

• Nem különbözött a 28., ill. a 90. napi mortalitás 
(31% vs 25,3% p=0,37; ill. 40% vs 34% p=0,33)

• Nem különbözött az akut veseelégtelenség előfordulása 
(24,5% vs 20% p=0,454)



Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock Trial
• 6%-os HES 130/0,4 (n=398) vs. Ringer acetát (n=400)
• 90 napos mortalitás 51% vs 43%; p=0,031
• RRT kezelés 22% vs 16%; p=0,04
• Súlyos vérzés 10% vs 6%; p=0,09

Következtetés:
a HES alkalmazása fokozott mortalitási 
és veseelégtelenségi rizikóval jár

HES alkalmazása súlyos szeptikus 
betegeknél – 6S study



HES alkalmazása súlyos szeptikus 
betegeknél – CHEST study
• 6%-os HES 130/0,4 (n=3.315) vs. 0,9%-os NaCl (n=3.336)

• Veseártalom (AKI I) 34,6% vs 38%; p=0,005

• Veseelégtelenség (AKI III) 10,4% vs 9,7%; p=0,12

• RRT kezelés 7% vs 5,8%; p=0,04

• 90 napos mortalitás 18% vs 17%; p=0,26

• Súlyos mellékhatások 5,3% vs 2,8%; p<0,001

Következtetés: 
vegyes intenzíves betegeknél a 
HES alkalmazása azonos mortalitási,
de fokozott veseelégtelenségi 
rizikóval jár



Zajló tanulmányok albumin 
alkalmazásával

ALBIOS study
• 20%-os HA pótlás ≥ 30 g/l albumin szint eléréséig súlyos 

szepszis/szeptikus sokkban (1818 fő)
• Utolsó beteg 2012. 02. 29-én lett bevonva, év végére komplett 

kiértékelés várható
• 1. interim analízis szerint (700 beteg) a HA csoportban 6.5% -os 

abszolút mortalitás csökkenés volt

PRECISE study
• 5%-os albumin vs 0,9%-os NaCl szeptikus sokkos betegek 

reszuszcitációjára (1808 fő)
• Előzetes adatok alapján a várt mortalitási különbség 6%



Management bundle:
Aktivált protein C terápia



Aktivált protein C szerepe szepszisben



Kivitelezés 
• PROWESS - randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált, 

multicentrikus tanulmány - 1690 beteg
• ENHANCE – single-arm, open-label tanulmány – 2378 beteg 

Betegek – súlyos szepszis
• Igazolt vagy feltételezett infekció: klinikai adatok + 24 órán belül a 

következők
– 3 vagy több jele a SIRS-nek
– legalább egy, szepszis kiváltotta szervi diszfunkció, amelyik nem 

régebbi 24 óránál

Kezelési karok
• 1:1 randomizáció – 24 µg/kg/hr APC iv., vagy placebo iv. 96 órán át,

illetve csak aktív kezelés

PROWESS és ENHANCE
vizsgálatok leírása



Alap jellemz ők összegzése



Eredmény: 28 napos mortalitás –
bármilyen okból - PROWESS
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Eredmény: Kaplan -Meier túlélési 
görbék



Mortalitási eredmények két vagy több 
szerv elégtelensége esetén - PROWESS
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Kaplan -Maier túlélési görbék 
≥≥≥≥2 szervi elégtelenség esetén



Mortalitás a szervelégtelenségek 
számának függvényében - PROWESS

Szervelégtelenségek 
száma Placebo APC

1 (n = 418) 21, 2 % 19,5 %

2 (n = 543) 26 % 20,7%

3 (n = 432) 34,4 % 26,2 %

4 (n = 235) 46,6 % 38,7 %

5 (n = 61) 53,3 % 32,3 %



Vérzéses szöv ődmények el őfordulása



Az ADDRESS vizsgálat

N Engl J Med 2005;353:1332-41.

• Alacsony mortalitási rizikójú szepszis

• APC n=1316, kontroll n=1297

• 28. napos mortalitás 18,5% vs 17%; p=0,34

• Kórházi mortalitás 20,5% vs 20,6%; p=0,98

Következtetés:

az APC alkalmazása nem indokolt 
1 szervi elégtelenséggel szövődött
súlyos szepszis esetén, vagy ha 
az APACHE II <25



A RESOLVE vizsgálat

Lancet 2007; 369:836-43.

• Bevont betegek: 38. gesztációs héttől 17 éves korig

• Szepszis okozta kardiovaszkuláris és légzési elégtelenség
APC n=240, kontroll n=237

• a szervi elégtelenségek megszűnési időpontja nem
különbözött;  p=0,72

• 28. napi mortalitás 17,2% vs 17,5%; p=0,93

Következtetés:

Az APC nem hatékony 
súlyos szeptikus gyerekek 
kezelésénél



A PROWESS-SHOCK vizsgálat
• Academic + industry sponsored vizsgálat az FDA és a EMEA kérésére

• Nemzetközi, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálat az 
APC hatékonyságának és biztonságának a megítélésére szeptikus 
sokkos betegeknél

• Elsődleges végpont a 28. napi bármilyen okból bekövetkezett 
mortalitás

• Egyéb végpontok: mortalitás az alacsony protein C függvényében, a 
szervi diszfunkciók változása, a 90. és a 180. napi mortalitás, 
életminőség, biztonság



A PROWESS-SHOCK vizsgálat
Bevonási kritérium

- 24 órán belüli szervi elégtelenségek
- NA > 5 mg/min legalább 4 órán át
- > 30 ml/kg folyadékpótlás 8 órán belül

27.816 potenciális betegb ől 3.545 került referálásra, sz űrés 
után 1.697 randomizációra (APC n = 852, placebo n =  845)

A betegek jellemz ői:  
súlyos APC hiány 40%
>2 szervi elégtelenség 95% 
>3 szervi elégtelenség 80%
APACHE II >25  50%
laktát acidózis 100%



A PROWESS-SHOCK vizsgálat



A PROWESS-SHOCK vizsgálat

Következmény: 

Az APC-t a Lilly azonnali hatállyal minden klinikai  
alkalmazásból visszavonta 



APC alkalmazások meta -analízise

• Meta-analízis az APC valós-életben történő alkalmazásáról

• 9 kontrollált vizsgálat (n=41.401), 16 single-group study 
(n=5.822) 2012. január 31.ig

• Az APC 18%-al csökkentette a kórházi mortalitás rizikóját
(relative risk 0,822, 95% CI 0,779–0,867; p<0,0001)

Következtetés: 
az összesített eredmény megerősítette a PROWESS vizsgálatot 
és eltért a PROWESS-SHOCK kimenetelétől

Lancet Online July 17, 2012



Kórházi mortalitás

APC alkalmazások meta -analízise



APC alkalmazások meta -analízise

A kontroll csoport mortalitása és az APC hatékonysá ga



Az első vélemény

Lancet Online, July 17, 2012
http://dx.doi.org/10.1016/



A jöv ő útja….

• Sokkal nagyobb esetszámú vizsgálatok?

• Sokkal körültekintőbben megtervezett vizsgálatok?

• Mit szólnak hozzá a gyártó cégek?



A világkampány folytatódik…


