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Santrauka
Naujai peržiūrėjus sepsio kaip polimorfiško patobiologinio ir klinikinio specifinio infekcijos sukelto
sindromo išraišką Trečiajame tarptautiniame sutarime (Sepsis-3) pateikti ir nauji sepsio ir sepsinio
šoko diagnostikos kriterijai, tuo remiantis patikslinti
jų apibrėžimai. Sepsis – gyvybei grėsminga būklė,
kai dėl sutrikusio organizmo atsako į infekciją žalojami audiniai bei organai ir sukeliama organų disfunkcija. Šio sutrikusiojo sisteminio uždegimo atsako neatspindi jokie specifiniai kriterijai, todėl sutarimas Sepsis-3 organų disfunkciją klinikinėje praktikoje rekomendavo vertinti SOFA (angl. Sequential
(sepsis-related) Organ Failure Assessment) kriteri�jais, kai balų pokytis ≥2 lyginant su pradiniu. Ambulatoriniams, skubios pagalbos ar terapijos skyrių
pacientams su įtariama infekcija sepsio rizika esti
nustačius 2 iš 3 qSOFA (angl. quick SOFA) nurodytų kriterijų. Sepsinis šokas apibūdinamas kaip sepsis su gydymo eigoje išliekančia hipotenzija, kuomet toli pažengę visų organų ląstelių, metabolizmo
ir kraujotakos pokyčiai sąlygoja dar didesnį mirštamumą. Įvertinus naują patobiologinį požiūrį į sepsį,
atsisakyta termino „sunkus sepsis“. Išvados: Sepsis-3 sutarime pateikti klinikiniai kriterijai nuosekliau siejami su atnaujintais sepsio ir sepsinio šoko
apibrėžimais, geriau ir patikimiau užtikrina ankstyvą sepsio ir sepsinio šoko diagnostiką, greitesnę
pagalbą ne tik pacientams, kuriems sepsis jau pasireiškė, bet ir esant didelei sepsio išsivystymo rizikai, siekiant gerinti baigtis. Pateiktas supaprastintas
praktikoje lengvai taikomas algoritmas, kuris gali
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būti naudojamas ne tik pradiniame, bet ir pakartotiniame objektyviame paciento būklės vertinime tiek
ambulatorinėje, tiek įvairiausio profilio stacionarinėje medicinos praktikoje.
Įvadas
Sepsis – tai sindromas, kuriam būdingi saviti infekcijos
sukelti organizmo ląstelių ir audinių patobiologiniai pokyčiai. Tai didelio masto visuomeninės sveikatos problema.
Pastaruoju metu nustatytas sergamumo sepsiu padidėjimas
įvairiose šalyse: vienų autorių duomenimis, sergamumas išaugo iki 377 atvejų/100 000 gyventojų, kiti autoriai nurodo
intervalą nuo 300 iki 1031 atv./100 000 gyv., Lietuvoje 2015
m. sergamumas sepsiu buvo 173 atv./100 000 gyv. [1-3].
Savaime suprantama – kuo didesnis sergamumas, tuo daugiau žmonių miršta. Sepsis yra viena pagrindinių kritinės
būklės pacientų mirties priežasčių pasaulyje – kas keletą sekundžių pasaulyje dėl sepsio miršta žmogus [4-6 ]. Sunkus
sepsis ir sepsinis šokas sietini su didesniu mirštamumu nei
nuo išeminės širdies ligos [7]. Šios augančios tendencijos
siejamos su senėjančia populiacija, turinčia daugiau gretutinių lėtinių ligų, geresne šios ligos diagnostika, taip pat
kompensacijoms palankaus ligų kodavimo [2,8-10]. Tačiau
ne mažiau svarbus yra ir mikroorganizmų, ypač gramneigiamų lazdelių vis didėjantis atsparumas vaistams, kuomet
antimikrobinis gydymas tampa neįgalus efektyvumo prasme [11]. Sepsiu sirgę pacientai vėliau dažnai patiria ilgalaikius fizinių, psichologinių ir pažintinių funkcijų sutrikimus, kurie turi įtakos jų bendrai sveikatai ir socialinėms
funkcijoms, taip sepsis reiškiasi ir kaip socialiai reikšminga
problema [12].
Darbo tikslas: apžvelgti atnaujintas sepsio ir sepsinio
šoko sąvokas bei diagnostikos aspektus.
Tyrimo objektas ir metodika
1991 m. sutarime Amerikos krūtinės ląstos gydytojų
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1 lentelė. Sepsio ir sepsinio šoko diagnostikos algoritmas

Sutrumpinimai: PaO2 – parcialinis deguonies slėgis; FiO2 – įkvepiamo deguonies kiekio frakcija; VAS – vidurinis arterinis spaudimas; katecholaminų dozės skiriamos µg/kg/min bent 1 valandą. GKS (Glasgow komų skalė) – matuojama balais nuo 3 iki 15.
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kolegija (angl. An American College of Chest Physicians)
ir Kritinių būklių medicinos draugija (angl. Society of Critical Care Medicine) patikslino sepsio, sunkaus sepsio ir
sepsinio šoko sąvokas, kurios buvo paremtos tuometinėmis
žiniomis, jog sepsis – tai organizmo sisteminio uždegimo
atsako į infekciją rezultatas, dėl to išsivysčiusi organų disfunkcija – sunkus sepsis, galintis progresuoti į sepsinį šoką
– sepsio sukeltą hipotenziją, išliekančią nepaisant adekvačios skysčių infuzijos. Taip pat apibrėžtos ir dvi naujos sąvokos: sisteminio uždegimo atsako sindromo ir dauginės
organų disfunkcijos. Nustatyti sisteminio uždegimo atsako diagnostikos kriterijai: temperatūra >38°C arba <36°C,
širdies susitraukimų dažnis >90 k./min., kvėpavimo dažnis
>20 k./min. arba PaCO2 <32 mmHg, leukocitų >12x109/l
arba <4x109/l arba >10 proc. jaunų formų [13]. Po dešimtmečio 2001 m. Kritinių būklių medicinos draugija, Europos intensyviosios terapijos draugija (angl. The European
Society of Intensive Care Medicine), Amerikos krūtinės
ląstos gydytojų kolegija, Amerikos krūtinės chirurgų draugija (angl. The Americal Thoracic Society) ir Chirurginės
infekcijos draugija (angl. Surgical Infection Society) Tarptautinės sepsio apibrėžimo konferencijos metu įtraukė papildomų diagnostikos kriterijų, tačiau dėl įrodymų trūkumo
reikšmingų pokyčių sąvokose neatsirado, o sepsio diagnostika išliko gydytojų diskusijų objektu [14]. Nuo to laiko
įvyko daug svarbių pokyčių ir atradimų įvairiose srityse:
geriau suprantame organų funkcijas, morfologiją, ląstelės
biologiją; įgijome daugiau žinių biochemijos, imunologijos
bei kraujotakos srityse; sepsio epidemiologija ir valdymas
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tapo geriau žinomi. Taip kilo poreikis dar kartą įvertinti,
kas tai yra sepsis, sunkus sepsis ir sepsinis šokas [15].
Iki šiol naudoti SUAS bei sepsio diagnostikos kriterijai (bent 2 SUAS kriterijai esant nustatytai infekcijai) atspindi uždegimo procesą, bet nėra specifiški sepsiui, jie
būdingi daugumai hospitalizuotų pacientų be infekcijos ir
kai mirštamumas nedidelis [16]. Atvirkščiai, kai kuriems
pacientams su infekcija ir organų nepakankamumu SUAS
požymiai nenustatomi dėl neišryškėjusio uždegimo atsako.
Sepsis – tai sindromas, kurio klinikinė išraiška priklauso ne tik nuo patogeninio mikroorganizmo, bet ir makroorganizmo veiksnių (amžiaus, lyties, rasės, kitų genetiškai
determinuotų faktorių, gretutinių ligų, aplinkos), kurie ilgainiui kinta [17] . Nuo įprastinės infekcijos sepsis skiriasi
tuo, kad organizmo atsakas į infekciją sutrikęs, pernelyg
ryškus, todėl pažeidžiami audiniai ir pasireiškia organų
disfunkcija. Ji gali būti užslėptos klinikinės eigos, todėl ją
reikėtų įtarti daugumai infekcijos požymius turinčių pacientų [18]. Taigi, esant naujai atsiradusiai neaiškios kilmės
organų disfunkcijai visuomet turėtų išlikti nediagnozuotos
infekcijos įtarimas. Visgi žinotina, jog kai kurios specifinės
infekcijos gali sukelti organų nepakankamumą neaktyvuodamos sutrikusio sisteminio organizmo atsako, o pacientų
ūminės ir gretutinės ligos, vartojami vaistai, taikomos įvairios intervencijos gali atspindėti ir keisti klinikinę ir biocheminę sepsio požymių įvairovę [18].
Įvertinus sepsio kaip polimorfiško patobiologinio sindromo požymius, Trečiajame tarptautiniame sutarime (Sepsis-3) patikslinti apibrėžimai: sepsis apibūdinamas kaip gy-
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vybei grėsminga būklė, kai dėl sutrikusio organizmo atsako
į infekciją žalojami audiniai bei organai ir sukeliama organų disfunkcija, todėl itin svarbu sepsį diagnozuoti greitai.
Organų disfunkcija klinikinėje praktikoje turėtų būti vertinama pagal SOFA kriterijus (1 pav.). Pradinė paciento organų funkcinė būklė pagal SOFA nesant disfunkcijos vertinama 0. Kuomet pacientui dar prieš prasidedant infekcijai
yra pasireiškusi ūminė ar lėtinė organų disfunkcija, esantis
disfunkcijos laipsnis prilyginamas 0, nuo kurio skaičiuojamas disfunkcijos balų progresas. Balų pokytis ≥2 balai
nuo pradinio atspindi naujai atsiradusią organų disfunkciją
ir siejamas su didesniu nei 10 proc. hospitaliniu mirštamumu pacientų grupėje su įtariama infekcija [19].
Ambulatoriniai, skubios pagalbos ar terapijos skyrių
pacientai su įtariama infekcija turėtų būti skubiai įvertinami pagal greituosius qSOFA kriterijus: kvėpavimo dažnis
≥ 22 k./min., pakitusi sąmonė, sistolinis kraujo spaudimas
≤ 100 mmHg [18]. Pacientų, kuriems būdingi bent 2 iš pateiktų kriterijų, baigtis tikėtina kaip ir sepsiu sergančiųjų.
qSOFA kriterijai atkreipia gydytojo dėmesį į sunkesnę nei
gali atrodyti paciento būklę bei paskatina imtis veiksmų –
tikslingai tirti pacientus dėl galimos organų disfunkcijos,

koreguoti jau taikomą gydymą, vykdyti atidesnę stebėseną
ar svarstyti dėl hospitalizacijos į intensyviosios terapijos
skyrių.
Sepsinis šokas yra apibūdinamas kaip sepsis su gydymo eigoje išliekančia hipotenzija, kuomet toli pažengę visų
organų ląstelių, metabolizmo ir kraujotakos pokyčiai formuoja didesnę mirštamumo riziką nei sergant tik sepsiu.
Atsisakyta požiūrio į sepsio transformaciją į sepsinį šoką
esant sunkiam sepsiui dėl pirminės centrinės hemodinamikos, po to ir mikrocirkuliacijos pažaidos, sukeliančios
organų disfunkciją. Klinikinėje praktikoje sepsinis šokas
– tai sepsis su išliekančia hipotenzija ir vazopresorių poreikiu, palaikant vidurinį arterinį spaudimą ≥65 mmHg bei
>2 mmol/l laktatų koncentracija kraujo serume be hipovolemijos. Kliniškai pasireiškęs sepsinis šokas siejamas su
didesniu nei 40 proc. hospitaliniu mirtingumu [18].
Nespecifiniai sisteminio uždegimo atsako kriterijai
(karščiavimas, neutrofilų padidėjimas ir kt.) yra būdingi ir
plačiai tebevartojami bendroje infekcijos diagnostikoje. Šie
kriterijai papildo specifinių infekcijų požymius (bėrimai,
plaučių konsolidacija, dizurija, peritonitas), nurodančius į
anatominę pažeidimo zoną ir infekcijos židinį. Tačiau nuo
infekcijos sepsis skiriasi sutrikusiu uždegimo
atsaku, pažeidžiančiu įvairių organų sistemų
funkcijas ir tai atspindi sepsio klinikinė išraiška. Terminas „sunkus sepsis“ tapo neracionalus
dėl fundamentalios sampratos apie sepsį kaitos,
paremtos multicentriniais tyrimais, skaitlinga
praktine patirtimi, ne tik ekspertų nuomone.
Rezultatai ir išvados
Sepsis-3 sutarime pateikti klinikiniai kriterijai nuosekliau siejami su atnaujintais sepsio
ir sepsinio šoko apibrėžimais, geriau ir patikimiau užtikrina ankstyvą sepsio ir sepsinio šoko
diagnostiką, greitesnę pagalbą ne tik pacientams, kuriems sepsis jau pasireiškė, bet ir esant
didelei sepsio išsivystymo rizikai, siekiant
gerinti baigtis [18]. Pateiktas supaprastintas
praktikoje lengvai taikomas algoritmas, kuris
gali būti naudojamas ne tik pradiniame, bet ir
pakartotiniame objektyviame paciento būklės
vertinime tiek ambulatorinėje, tiek įvairiausio
profilio stacionarinėje medicinos praktikoje.

1 pav. Sepsio sukelto organų nepakankamumo vertinimas pagal SOFA skalę
[18, 20].
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WORLD SEPSIS DAY 2016: THE NEWS IN
DIAGNOSTICS OF SEPSIS AND SEPTIC SHOCK BY
THE THIRD INTERNATIONAL CONSENSUS
DEFINITIONS FOR SEPSIS AND SEPTIC SHOCK
(SEPSIS-3)
D. Adukauskienė, J. Stankūnaitė, S. Navickaitė
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septic shock, multiple organ dysfunction syndrome.
Summary
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and
Septic Shock (Sepsis – 3) newly reviewed the aspects of sepsis as a
polymorphous and clinically specific syndrome caused by infection
and presented new diagnostic criteria for sepsis and septic shock.
According to these criteria changes in definitions were also made.
Sepsis is a life-threatening condition caused when a dysregulated
host response to infection harms organisms’ own tissues and organs
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resulting in organ dysfunction. There are no specific clinical criteria for dysregulated systemic inflammatory response. Therefore
in clinical practice organ dysfunction should be evaluated by an
increase in the Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment (SOFA) score by ≥2 points compared to primary evaluation.
In out-of-hospital, emergency department or general hospital ward
settings patients with suspected infection will have a higher risk
of sepsis when 2 out of 3 quick SOFA (qSOFA) criteria are found.
Septic shock is described as sepsis with persistent hypotension,
when particularly profound cellular, metabolic and circulatory
abnormalities of all organs can be found. Therefore septic shock is
associated with a greater risk of mortality. The term “severe sepsis”
has become excessive after recognizing a changed perspective in
sepsis’ pathobiology.

Conclusion: The new clinical criteria presented in the Sepsis-3
consensus offer greater consistency with the renewed definitions of
sepsis and septic shock. It seeks better outcomes by offering more
reliable tools for early diagnostics and faster help for patients with
suspected sepsis. A new easy-to-use algorithm can be beneficial not
only in primary but also in secondary objective patient assessment
in out-of-hospital and various settings of inpatient care.
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