
Streszczenie 
 

 Sepsa stanowi jeden z najpoważniejszych problemów dzisiejszej medycyny 

i najczęstszą przyczynę zgonów chorych leczonych w Oddziałach Intensywnej 

Terapii. Udowodniono, że opóźnienie wdrożenia terapii u chorych septycznych 

jest powiązane ze zwiększoną śmiertelnością. Dostępne w praktyce klinicznej 

biomarkery w wielu przypadkach nie są wystarczająco czułe lub swoiste, 

szczególnego znaczenia nabiera zatem konieczność poszukiwania nowych. 

Indukowana sepsą systemowa odpowiedź zapalna powoduje istotny wzrost 

stężenia cytokin, mleczanów oraz prokalcytoniny w surowicy krwi. Zmiany 

stężenia prokalcytoniny obserwuje się już pomiędzy drugą a czwartą godziną po 

ekspozycji bakteryjnej. Obserwacje trendu zmian stężenia PCT są powszechnie 

wykorzystywane w ocenie skuteczności antybiotykoterapii 

i stanowią pomocny marker w podejmowaniu decyzji o jej zakończeniu. Liczne 

badania potwierdziły także występowanie istotnej zależności pomiędzy stężeniem 

mleczanów w surowicy krwi oraz śmiertelnością chorych leczonych 

z powodu sepsy lub wstrząsu septycznego. Rozwijająca się w wyniku zakażenia 

niewydolność wielonarządowa najczęściej manifestuje się ciężką niewydolnością 

oddechową, niewydolnością układu krążenia oraz nerek, chociaż mniej lub  

bardziej nasilone objawy dysfunkcji dotyczą jednak wszystkich narządów. 

Zaburzenia funkcji układu krążenia w przebiegu sepsy wynikają 

z połączenia hipowolemii związanej z ucieczką płynu poza naczynia, zaburzeń 

dystrybucji wody ustrojowej, utraty spoczynkowego napięcia naczyniowego, 

hyporeaktywności naczyń oraz  ich dylatacji. Najistotniejszą cechą śródbłonka 

naczyniowego u septycznych chorych jest jego zwiększona przepuszczalność 

i utrata funkcji bariery, prowadząca do rozwoju obrzęków tkankowych 

i przesunięcia elementów morfotycznych  krwi. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena zależności pomiędzy 

nasileniem reakcji zapalnej a rozkładem wody ustrojowej u chorych leczonych 

z powodu sepsy lub wstrząsu septycznego. Ocenie poddano także: zależność 

pomiędzy nasileniem odpowiedzi zapalnej ustroju a  końcowym  wynikiem 



leczenia, zmienność dystrybucji wody ustrojowej w odniesieniu do końcowego 

wyniku leczenia i rodzaju stosowanej terapii ostrego uszkodzenia nerek, zmiany 

stężenia  wybranych markerów odpowiedzi zapalnej w zależności od końcowego 

wyniku leczenia i rodzaju stosowanej terapii ostrego uszkodzenia nerek.  

Badaniem objęto chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii 

w latach 2014-2015, z powodu sepsy lub wstrząsu septycznego, powikłanych 

ostrym uszkodzeniem nerek. Rozpoznanie sepsy lub wstrząsu septycznego zostało 

postawione w oparciu o wytyczne Surviving Sepsis Campaign z 2012 roku. Ostre 

uszkodzenie nerek rozpoznawano na podstawie kryteriów KDIGO 

z 2012 roku. Ze względu na rodzaj stosowanej terapii ostrego uszkodzenia nerek 

chorych przydzielono do jednej z dwóch grup – leczonej z użyciem CVVH (grupa 

CVVH) lub leczonej furosemidem we wlewie ciągłym (grupa F). Mając na uwadze 

wynik leczenia po 28 dniach, badanych podzielono retrospektywnie na dwie 

grupy: chorzy, którzy nie przeżyli 28 dni leczenia (grupa NS) oraz chorzy, którzy 

przeżyli 28 dni leczenia (grupa S). Przy przyjęciu do Oddziału Intensywnej Terapii 

oraz po 24 i 48 godzinach, od każdego chorego pobierano krew celem oznaczenia 

stężenia: TNF, IL-1β, IL-6, IL-17A, IL-10, PCT 

i mleczanów, a także, wykorzystując metodę spektroskopii bioimpedancji, 

oceniano zawartość całkowitej wody w ustroju (TBW), zawartość wody 

zewnątrzkomórkowej (ECW), wody wewnątrzkomórkowej (ICW)                         i 

przewodnienie (VE).  

Na podstawie analizy wyników 40 chorych objętych badaniem,  z których 

17 (42.5%) wymagało wdrożenia terapii nerkozastępczej, zaś 23 (57.5%) leczono 

furosemidem w ciągłym wlewie, stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy 

przewodnieniem a stężeniem IL-17A w całej badanej populacji. W grupie chorych, 

którzy przeżyli, przewodnienie korelowało ze stężeniem IL-10 

i IL-17A. Z kolei w grupie NS zaistniała korelacja pomiędzy przewodnieniem 

a stężeniem TNF. W grupie chorych, u których stosowano CVVH, korelację 

wykazano dla przewodnienia i stężenia TNF, zaś  dla leczonych furosemidem 

pomiędzy VE  i stężeniem IL-17A. W całej badanej populacji wykazano istnienie 

korelacji pomiędzy zawartością TBW a stężeniem IL-6 oraz ECW a stężeniem IL-



6 i IL-10. W grupie CVVH  objętość wody pozakomórkowej korelowała ze 

stężeniem TNF. W grupie F wystąpiła korelacja pomiędzy  TBW a IL-6, ECW 

a IL17A oraz ICW a IL-6. W grupie chorych, którzy przeżyli, stwierdzono 

występowanie korelacji pomiędzy TBW a IL-6, IL-10,  IL-17A i PCT, pomiędzy 

ECW a IL-6, IL-10, IL-17A, PCT i mleczanami oraz pomiędzy ICW a IL-6 

i PCT. W grupie NS TBW i ECW wykazało korelację z TNF.  

Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy 

stwierdzono, że sepsa i wstrząs septyczny prowadzą do zaburzeń dystrybucji wody 

ustrojowej.  Nasilenie reakcji zapalnej w przebiegu sepsy lub wstrząsu 

septycznego jest większe u chorych, których leczenie zakończyło się zgonem. 

Pomiary objętości wody ustrojowej mogą być użyteczne w określaniu nasilenia 

reakcji zapalnej u chorych z rozpoznaną sepsą lub wstrząsem septycznym 

powikłanych ostrym uszkodzeniem nerek. Terapia furosemidem w ciągłym 

wlewie, stosowana u takich chorych, prowadzi do wzrostu objętości  całkowitej 

wody i wody wewnątrzkomórkowej w ustroju. Ciągła żylno-żylna hemofiltracja 

stosowana u chorych leczonych z powodu sepsy lub wstrząsu septycznego 

z towarzyszącym ostrym uszkodzeniem nerek nie skutkuje zaburzeniami 

w dystrybucji wody ustrojowej.  Zastosowanie ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji 

nie ma wpływu na eliminację IL-1β, IL-6 i IL-17A  u chorych leczonych 

z powodu sepsy lub wstrząsu septycznego. Zastosowanie CVVH w leczeniu sepsy 

lub wstrząsu septycznego, z towarzyszącym ostrym uszkodzeniem nerek, sprzyja 

obniżeniu stężenia TNF, IL-10, PCT i mleczanów w surowicy. 

 

 

 
 


