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Sepsa- systémová zápalová odpoveď 

organizmu na infekciu, kde sa vyžaduje 

prítomnosť najmenej dvoch kritérií SIRS a 

predpoklad alebo dôkaz infekcie



SIRS/ SEPSA/SEPTICKÝ ŠOK

- teplota nad 38 st.C. alebo pod 36 st.C.
- P nad 90/min.
- Df nad 20/min. alebo paCO2 pod 4,2 kPa
- Le nad 12 tis/l alebo pod 4 tis./l
paO2/ FiO2 menej ako 280 Torr
Laktát viac ako 2 mmol/l
Oligúria menej ako 0,5ml/kg/hod.
Alterácia mentálneho stavu
Zvýšená Gly nad 7,7 mmol/l bez dg. DM
Syst. TK pod 90 Torr, MAP pod 70 Torr
SvO2 pod 70%
Vzostup kreatinínu na dvojnásobok 
Koagulopatia , INR nad 1,5, aPTT viac ako 60 s
Pokles Tr pod 10 tis/l
HyperBi



SIRS- syndróm zápalovej odpovede

- zápalová reakcia predstavuje univerzálnu reakciu organizmu na akýkoľvek inzult / 

infekcia, trauma, hypoxia, hypovolémia, operácia/

- komplex nešpecifických uniformných reakcií, ktorých primárnym cieľom je ochrana 

organizmu s elimináciou noxy a následná reparácia poškodených tkanív

- infekčný inzult

- neinfekčný inzult



SOFA SKÓRE- Sequential organ Failure

assessment

1. oxygenačný index paO2/ FiO2

2. koagulácia- Tr

3. pečeň- Bi

4. KVS- MAP, katecholamínová

podpora

5. CNS- GCS

6. Obličky- kreatinín, diuréza



SOFA SkÓRE

Respirační systém
< 400 1
< 300 2
< 200 a mechanická ventilace 3
< 100 a mechanická ventilace 4
Nervový systém - Glasgow coma scale
13 - 14 1
10 - 12 2
6 - 9 3
<6 4
Kardiovaskulární systém (střední systémový tlak, podpora v µg/kg/min)
pod 70 mmHg 1
dopamin ≤5, dobutamin (jakákoliv dávka) 2
dopamin >5 nebo andrenalin ≤0,1 nebo noradrenalin ≤0,1 3
dopamin >15 nebo adrenalin >0,1 nebo noradrenalin > 0,1 4



SOFA SKÓRE

Jaterní funkce (µmol/L [mg/dL])
20-32 [1,2-1,9mg/dL] 1
33-101 [2,0-5,9mg/dL]                                   2
102-204 [6,0-11,9mg/dL] 3
>204 [>12,0mg/dL] 4
Koagulace (destičky 103/µL)
<150 1
<100 2
<50 3
<20 4
Renální funkce - kreatinin (µmol/L [mg/dL])
110-170 [1,2-1,9mg/dL] 1
171-299 [2,0-3,4mg/dL] 2
300-440 [3,5-4,9mg/dL] nebo diuréza <500mL/den 3
>440 [>5,0mg/dL] nebo diuréza <200mL/den 4



quick SOFA



Diagnostika sepsy

*qSOFA

*SIRS 

*NEWS

Odporúča sa u akútne chorých, vysokorizikových

pacientov využiť programy zlepšovania skríningu sepsy 

Pri sepse alebo septickom šoku sa odporúča nepoužívať qSOFA ako

jediný skríningový nástroj, v porovnaní

s inými, ako sú SIRS a NEWS.



QuikSOFA

efektívnejšiа pri hodnotení pacientov, ktorí nie sú na OAIM (2 a viac bodov)



SIRS a qSOFA (2 a viac bodov)



NEWS

Score 3 2 1 0 1 2 3

Počet 

dychov/

min

<8 9-11 12-20 21-24 >25

SpO2 

(%)

<91 92-93 94-95 >96

Teplota 

(C)

<35 35,1-

36,0

36,1-

38,0

38,1-

39,0

>39,1

Systolick

ý tlak 

(mmHg)

<90 91-100 101-110 111-219 &220

Akcia 

srdcа/

min

<40 41-50 51-90 91-110 110-130 <131

Vedomie

nie áno

Potreba 

O2-

terapie

áno nie



Počet bodov Riziko Postupy

0-4 nízke všeobecný postup

Skóre 3 v 

akejkoľvek 

jednotlivej kategórii:

Nízke alebo

priemerné

urgentná konzultácia špecialistu v 

oblasti intenzívnej medicíny

5-6 priemerné posúdenie možnosti preloženia 

pacienta na OAIM

7 a viac vysoké Preklad a ďalšia liečba na OAIM



SOFA: spoľahlivá na OAIM, vyžaduje laboratórne vyšetrenie



ANTIBIOTICKÁ LIEČBA 

 U pacientov s vysokou pravdepodobnosťou sepsy sa 

odporúča podať ATB širokého spektra do 1 hodiny 

od rozpoznania sepsy. 

 U pacientov s rizikom MRSA je nutne používať ATB 

látky s potkytím MRSA 

 U pacientov s vysokým rizikom multirezistentných 

kmeňov – použiť dva antimikrobialné lieky –proti 

Gram+ a Gram – kmeňom 

 Spôsob podávania – predlžená infúzia 



ATB LIEČBA 

 Rýchlo identifikovať alebo vylúčiť  anatomický

zdroj infekcie 

 Rýchle ošetrenie zdroja infekcie 

 Antimykotiká liečba  - u pacientov s vysokým 

rizikom plesňových infekcií sa navrhuje použiť 

empirický antifungálnu liečbu 

 Pokles PCT o 80% ukazuje na možnosť ukončiť 

podávanie antibiotika 



MANAŽMENT HEMODYNAMIKY 

 Tekutiny prvej línie – balansovaní kryštaloidy

 Pri hypotenzie  - kryštaloidy 30 ml/kg 

 Na objemovú resuscitáciu nepoužívať škroby a želatínu 

 Vasopresor prvej línie – Noradrenalin

 Vasopresory do MAP 65 Torr 

 Pri nedostatočnom efekte NA – nízkym MAP – pri dávke NA 
0.25-0.5µg/kg/min- zvážiť pridanie vazopresínu v dávke 0.03 
j/min. 

 Dobutamin je indikovaný len pri kardiálnej dysfunkcie a 
hypoperfuzie napriek adekvátnej hydratácie a TK  

 Vasopresory podávať do centrálnej žily 

 Počas podania monitorovať invazívne TK 





POSTUP V PRVÚ HODINU 

 Hemokultura do podania ATB 

 ATB širokeho spektra 

 30ml/kg kryštaloidy v prvú hodinu 

 Vasopresory 



VENTILÁCIA 

 Protektívná ventilácia 6ml/kg 

 Veľký dychový objem traumatizuje pľúca lebo 

potrebuje vyšší rozpínací tlak pľúc – driving 

pressure  

 Horná hranica plató tlakov 30cmH2O

 Vyšší PEEP 

 Recruitment manévre  bez postupného 

zvyšovania PEEP 



DOPLNKOVÁ LIEČBA 

 Kortikosteroidy – Hydrokortizon 200 mg/deň po 50 mg a 
6 hodín 

 Profylaxia stresového vredu

 Inhibítory protónovej pumpy zvyšujú riziko Cl. Difficile 

 Profylaxia venosneho tromboembolizmu – farmakologická 
profylaxia nizmolemulárnym heparínom a mechanická 
profylaxia 

 Vitamín C v vysokej dávke – antioxidantný efekt, pri sepse 
produkuje sa veľké množstvo oxidantných látok  

 Skoré začatie enteralnej výživy 



SIRS,SEPSA,SEPTICKÝ 

ŠOK

Kasuistika pacienta so septickým šokom.

MUDr.Daniela Bedřichová



Kasuistika

69 ročný pacient privezený posádkou RZP na UP NAW PN pre dyspnoe, 

desaturáciu, nechutenstvo, anuriu, vysoká TT, hypotenziu

Pacient bol po prekonanej covid pneumonii cca pred 2 mesiacmi

realizované CT abdomenu a pľúc s nálezom ovoidného ložiska v ľavom 

hemitoraxe, nález konzultovaný s hrudnou chirurgiou Bratislava Ružinov, 

doporučený konzervatívny postup (podľa konzultovaného lekára tento nález nie 

je príčinou septického šoku)



Kasuistika

Pacient prijatý na OAIM ako septický šok s MODS 

Laboratórne: anémia, závažná Tr-pénia, lymfopénia s neutrofiliou, elevácia N 

látok, vysoké zápalové parametre, porucha protrombínového komplexu, vysoký 

D dimer, vysoký laktát, zvýšené HT



Kasuistika

Vstupne odobratý materiál na K+C (BAL alebo výter tonsily, nos), moč, 

hemokultúra, výter z rekta

Zahájená komplexná liečba septického šoku vrátane analgosedácie, UPV a 

empirická liečba širokospektrálnymi ATB: Meronem + Selemycín + pridané 

antimykotikum Flukonazol



Kasuistika

Pacient je analgosedovaný, svalovo relaxovaný pre interferenciu s UPV, riadená 

UPV, oligoanurický s potrebou podávania diuretík kontinuálne vo vysokom 

dávkovaní, šokový - vyžadujúci podporu hemodynamiky (kombinácia 

noradrenalínu s Embesinom) 



Kasuistika

ECHOKG je prolaps mitrálnej chlopne s HD stredne významnou regurgitáciou, 

bez známok endo alebo myokarditídy

USG obličiek- prítomná hydronefróza 2.st – v spolupráci s urológom realizované 

zavedenie JJ stentu do pravej obličky

Imunologické vyšetrenie – realizované vstupne, kde je nález významne zníženej 

bunkovej imunity, je doporučená podpora imunity imunopreparátom (Imodin )



Kasuistika

U pacienta od 3.dňa EN kombinovaná s PEN s dobrým efektom

Stabilizácia klinického stavu s postupným znižovaním podpory zlyhávajúcich 

orgánov, úpravou laboratórnych parametrov

Odpájanie od UPV cez podporné ventilačné režimy



Kasuistika

Stav komplikovaný rozvojom delirantného stavu – pri zvládnutí stavu využívame 

dexmedetomidin (Dexdor)

Pacient extubovaný pri dostatočnej svalovej sile a dobrom kašlacom reflexe 6 dní 

od prijatia



Kasuistika

Vstupné mikrobiologické vyšetrenie: Klebsiella pneumoniae v hemokultúre s 

dobrou citlivosťou na podávanú ATB liečbu

Vstupne z BAL je záchyt Candidy albicans rezistentnej na podávaný Flukonazol

– zmena antimykotickej liečby Flukonazol na Mycafungin

Zrealizovaná telefonická konzultácia s klinickým farmakológom, ktorý nám 

doporučuje pokračovať 14 dní v liečbe Meronem, v prípade prepustenia pacienta 

do domácej starostlivosti pokračovať v liečbe Cotrimoxazolom 2x3 tbl, aby 

celková liečba ATB liečba bola 14 dní a liečba Mycafungin aspoň 10 dní.



Kasuistika

Pacient po 11 dní hospitalizácie prepustený do domácej starostlivosti



Kasuistika

Vstupné laboratórne vyšetrenia: hematológia: KO: Hb 129, Leu 11,2.,Tro 

37.,lymfocyty 6,6., neutrofily 92,2., INR 1,57., aPTT 56,27., D dimer 1912.,  

Biochémia: CRP 354., PCT 29,9., urea 18,04., kreatinin 380., laktát 3,45., NT 

proBNP viac ako 35000., ABR: pH 7,32., pCO2 3,78., BE -7,5., HCO3 16,3., pO2 

18,6, satO2 99%., glykémia 5,1., AST 0,85



Kasuistika

Laboratórne vyšetrenia pri prepustení: hematológia: Hb 135., Le 16,5., Tr 200., 

lymfocyty 11,2., neutrofily 80., INR 1,14., aPTT 33,4., biochémia: CRP 39., PCT 

0,18., urea 5., kreatinin 70., laktát 1,94., glykémia 5-7,5., ABR v norme



Záver: 6 krokov pri liečbe sepsy

1. podať O2 maskou s vysokým prietokom

2. odobrať krv na K+C

3. podať ATB

4. začať tekutinovú resuscitáciu i.v. prívodom kryštaloidov

5.Prekontrolovať laktát, Hb

6.Presne sledovať hodinovú diurézu



Záver

Ráta sa každá minúta!
Ak máte podozrenie na sepsu, je to neodkladná situácia ako srdcový infarkt, 

mozgový infarkt alebo polytrauma

Pacient potrebuje neodkladnú starostlivosť na ICU



Záver

Sepsa predstavuje závažný medicínsky problém

Podľa štatistického odhadu na SK ochorie na sepsu 5000-8000 pac., z toho asi 

polovica prípadov prechádza do ťažkej sepsy a septického šoku

Dysfunkcia imunitného systému spôsobená vekom, genetickou predispozíciou

spolu s pridruženými ochoreniami a častými medicínskymi intervenciami sú 

faktormi, ktoré spolu s infekciou sa podieľajú na etiopatogenéze sepsy 



Záver

Vysoká mortalita pacientov na sepsu (odhaduje sa až 51% pac. s dg ťažkej 

sepsy a septického šoku  - 2500 – 3000 prípadov/ rok) je zapríčinená 

podcenením rizikových skupín pacientov, neskorou dg a nesprávnou liečbou.

Úspešnosť liečby sepsy spočíva vo včasnej identifikácii pacientov ohrozených 

sepsou, v rýchlej a správnej dg, v tímovej spolupráci s náležitým menežmentov

septických pacientov



Záver

Včasná dg a adekvátna terapia sepsy ( včasné a adekvátne ošetrenie prim. 

zdroja infekcie, včasné a adekvátne nasadenie antiinfekčnej terapie ) môže 

zabrániť tomu, aby sepsa progredovala do klinicky závažného štádia a viedla k 

vyliečeniu pacienta.



Ďakujem za pozornosť.


