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Posocznica
jako uogólniona reakcja zapalna

prof. dr hab. Łukasz Adaszek, lek. wet. Paweł Łyp, 
dr n. wet. Michał Bartnicki, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Organizm zarówno zwierząt, jak i ludzi dzięki licznym i w różny sposób 
działającym mechanizmom adaptacyjnym jest w stanie przystosować 
się do otaczającego środowiska i utrzymać równowagę wewnętrzną 
ustroju. Mechanizmy te pozwalają neutralizować bodźce stresowe i czyn-
niki uszkadzające zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzpochodne, natury 
fizycznej (urazy mechaniczne, promieniowanie, fale elektromagne-
tyczne itp.), chemicznej (trucizny, kwasy, zasady) i biologicznej (bakterie, 
wirusy, grzyby, pasożyty). Reakcja organizmu na pojawiający się czynnik 
uszkadzający struktury tkankowe lub narządowe, zaburzający home-
ostazę organizmu, przejawia się odczynem zapalnym, czyli swoistą, 
ukierunkowaną i wzmożoną odpowiedzią biochemiczną, hematologiczną 
oraz immunologiczną na poziomie lokalnym lub ogólnoustrojowym. 
Zakres obserwowanej reakcji zapalnej determinowany jest z jednej 
strony siłą i charakterem czynnika uszkadzającego, z drugiej zaś – opor-
nością tkankową i narządową. Umiarkowany miejscowy odczyn zapalny 
jest korzystny dla organizmu i ma na celu neutralizację czynnika uszka-
dzającego oraz pobudzenie procesów umożliwiających przywrócenie 
pierwotnego stanu. W przeciwieństwie do niego uogólniona reakcja 
zapalna (SIRS – ang. Systemic Inflammatory Response Syndrome) stanowi 
zagrożenie życia. 
Termin SIRS został ustalony podczas konferencji towarzystw American 
College of Chest Physicians oraz Society for Critical Care Medicine 
w 1991 roku. Uogólnioną reakcję zapalną zdefiniowano wtedy jako 
klinicznie toczący się proces zapalny, niezależnie od wywołującej 
go przyczyny. Obejmuje on cztery grupy zaburzeń, do których należą: 
zaburzenia termoregulacji, przyspieszenie akcji serca, hiperwentylacja 
oraz nieprawidłowości stwierdzane w badaniach laboratoryjnych (leuko-
cytoza i odmłodzenie obrazu krwi). Obserwowane są one najczęściej 
u chorych z infekcją uogólnioną (1, 2). Infekcje zdefiniowano jako wnik-
nięcie mikroorganizmów do jałowych tkanek w organizmie i w efekcie 
proces zapalny wywołany ich obecnością. Bakteriemię określono jako 
obecność żywych bakterii we krwi, zaś posocznicę – jako wystąpienie 
zespołu uogólnionej reakcji zapalnej w wyniku odpowiedzi na aktywny 
proces infekcyjny w organizmie. 
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Uogólniona reakcja zapalna nie jest stanem „zarezerwowanym” 
wyłącznie dla zakażeń ogólnoustrojowych. Podobny obraz odpo-
wiedzi organizmu, jak przy uogólnionych infekcjach, obserwowano 
po oparzeniach, rozległych urazach, w zaburzeniach immunologicznych 
oraz po zabiegach operacyjnych (np. kardiochirurgicznych). Zespół 
uogólnionej reakcji zapalnej wywołany nieinfekcyjnymi czynnikami, 
a prowadzący do zaburzeń narządowych, określono jako SIRS o ciężkim 
przebiegu (severe SIRS). Sytuację, gdy w przebiegu nieinfekcyjnego SIRS 
niedociśnienia nie udało się skorygować terapią płynową lub pacjent 
wymagał wysokich dawek katecholamin, określono jako wstrząs jałowy 
(ang. sterile shock). Najcięższym stanem klinicznym ogólnoustrojowej 
odpowiedzi zapalnej, wymagającym zastosowania wszystkich możliwych 
metod intensywnej terapii, obarczonym jeszcze ciągle dużą śmiertelno-
ścią, jest zespół zaburzeń funkcji wielu narządów (zespół niewydolności 
wielonarządowej – MODS (ryc. 1) (3). 
Ostatnie badania nad przebiegiem ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej 
z określeniem roli mediatorów zapalenia w kształtowaniu obrazu 
klinicznego tego zespołu skłoniły do dodania do dotychczasowej defi-
nicji zespołu SIRS kolejnych dwóch terminów: zespołu kompensacyjnej 
reakcji przeciwzapalnej (ang. Compensatory Anti-Inflammatory Response 
Syndrome – CARS) i mieszanej antagonistycznej reakcji (ang. Mixed Anta-
gonists Response Syndrome – MARS). Koncepcja ta oparta jest na wynikach 

Ryc. 1. Pies z zespołem niewydolności wielonarządowej, będącym powikłaniem babeszjozy
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badań nad aktywnością różnych grup cytokin zaangażowanych w reakcję 
zapalną z uwzględnieniem ich przeciwstawnego pro- i antyzapalnego 
działania w zestawieniu z obserwowanymi objawami klinicznymi (1, 4, 5).
W przebieg uogólnionej reakcji zapalnej, niezależnie od przyczyny 
wyjściowej, zaangażowane są te same produkowane i uwalniane 
do krwiobiegu mediatory, a ich ogólnoustrojowe efekty uszkadzające 
funkcje narządów często prowadzą do zespołu zaburzeń o bardzo zbli-
żonym przebiegu. Tylko charakter pierwotnego czynnika uszkadzającego 
różnicuje te stany (4). 
Poniżej przedstawione zostaną mechanizmy rozwoju uogólnionej 
reakcji zapalnej na przykładzie posocznicy.
Posocznica (sepsa) z molekularnego punktu widzenia jest nadmierną, 
niekontrolowaną i kaskadową reakcją uwalniania cytokin w odpowiedzi 
na bakteryjny czynnik infekcyjny. W przypadku bakterii Gram-ujem-
nych jest to lipopolisacharyd (LPS), a w szczególności jego komponent A, 
czyli endotoksyna. Bakterie Gram-dodatnie oddziałują na organizm 
gospodarza za pośrednictwem kwasu tejchojowego, lipotejchojowego 
i peptydoglikanu. Antygeny te pobudzają receptory TLR4 i TLR2 (ang. toll-
-like receptor) obecne na neutrofilach i makrofagach (5-9). Równowaga 
pomiędzy działaniem prozapalnym i przeciwzapalnym ulega w sepsie 
zachwianiu. Po wstępnej fazie pobudzenia odporności dochodzi 
do reakcji immunodepresyjnej. W okresie prozapalnym kluczową rolę 
odgrywają: interleukiny zapalne IL-1, IL-6, IL-12, chemoatraktant neutro-
fili i makrofagów − IL-8, TNF-α oraz czynnik aktywujący płytki (PAF) (5-8). 
W tej fazie posocznicy u pacjentów notuje się: leukocytozę, wzrost 
stężenia prokalcytoniny, wzrost produkcji białek ostrej fazy w wątrobie 
pod wpływem cytokin prozapalnych − białka C-reaktywnego (CRP), 
α-1 antytrypsyny, białka dopełniacza (9-11). 
Po fazie prozapalnej następuje faza immunodepresyjna, której mediato-
rami są: TGF-b, IL-4, IL-10 (5-8), a głównym obserwowanym zaburzeniem 
jest leukopenia. W fazie tej obserwuje się spadek ciśnienia (w związku 
z produkcją TNF-α i -b, NO, leukotrienów przez makrofagi, a także PAF 
i prostaglandyn przez śródbłonek naczyń obwodowych), co z kolei 
prowadzi do wstrząsu normowolemicznego i niedotlenienia tkanek (5-8). 
W surowicy pacjentów dochodzi do wzrostu stężenia mleczanów. U ludzi 
z sepsą, ze stężeniem mleczanów w zakresie 2-4 mmol/l śmiertelność jest 
dwukrotnie wyższa w porównaniu do grupy ze stężeniem nieprzekracza-
jącym 2 mmol/l. Konsekwencją rozwinięcia wstrząsu może być zespół 
ogólnoustrojowego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), znaj-
dujący odzwierciedlenie w zaburzeniach krzepnięcia oraz gwałtownie 
postępującej trombocytopenii (5-8).
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W praktyce klinicznej trudno jest odróżnić fazę prozapalną od immu-
nodepresyjnej. Zmniejszenie aktywności cytokin prozapalnych na rzecz 
przeciwzapalnych nie jest korzystne dla pacjentów i może powodować 
stan immunosupresji sprzyjający rozwojowi wtórnych zakażeń (3).
Systematyzując przedstawione informacje, podając za Karpel (3), wśród 
substancji mediatorowych odpowiedzialnych za przebieg procesu zapa-
lenia można wyróżnić następujące grupy:
• Inicjatory (endotoksyna i inne toksyny) rozpoczynające eksplozję 

mediatorów.
• Aktywatory – wczesne mediatory (cytokiny: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8), 

produkowane przez granulocyty obojętnochłonne, komórki śród-
błonka, monocyty, makrofagi i fibroblasty).

• Mediatory wtórne (metabolity kwasu arachidonowego, proteazy, 
wolne rodniki tlenowe, tlenek azotu) określane jako końcowe lub efek-
torowe, które są bezpośrednio odpowiedzialne za uszkodzenie funk-
cjonalne i strukturalne komórek (12-14).

Wyprodukowane w dużej ilości mediatory pierwotne inicjują reakcję 
zapalną z pobudzeniem układu dopełniacza, krzepnięcia, kinin oraz 
innych cytokin. W przypadkach przebiegających z dużą nadprodukcją 
mediatorów drogą naczyń krwionośnych docierają one do wszystkich 
narządów i tkanek, inicjując w nich zmiany analogiczne do tych, jakie 
wystąpiłyby wskutek zakażenia miejscowego. Należy przy tym pamiętać, 
że mediatory te, działając depresyjnie na mięsień sercowy i supresorowo 
na układ immunologiczny, wywołują głębokie zaburzenia metabolizmu 
i prowadzą w efekcie do obumierania komórek, uszkodzenia narządów 
i MODS (13, 14).
W oparciu o definicję posocznicy u ludzi (zakażenie oraz wynikający 
z niego zespół uogólnionej reakcji zapalnej) ustanowiono kryteria dla 
posocznicy u psów. Podobnie jak u ludzi, posocznica definiowana jest jako 
zespół uogólnionej reakcji zapalnej wynikający z zakażenia (15). Przyj-
muje się, że u psów, podobnie jak w przypadku ludzi, posocznica może 
wynikać z zakażenia bakteryjnego, wirusowego, pierwotniaczego lub 
grzybiczego (16). Najcięższą postacią posocznicy jest wstrząs septyczny, 
który definiowany jest jako ciężka posocznica z opornym na leczenie 
obniżonym ciśnieniem krwi (4, 17). Średnie ciśnienie tętnicze krwi 
niższe niż 80 mmHg wskazuje na obniżone ciśnienie krwi u psów. Z kolei 
obniżone ciśnienie krwi oporne na leczenie definiowane jest jako utrzy-
mujące się, pomimo odpowiedniej płynoterapii, skurczowe ciśnienie 
tętnicze krwi poniżej 90 mmHg (18).
U psów rozpoznanie zespołu niewydolności wielonarządowej może być 
postawione w przypadku, gdy spełnione są dwa lub więcej kryteriów dla 
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tego zespołu, tj.: zaburzenie pracy nerek, zaburzenia funkcjonowania 
wątroby, zaburzenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, 
zaburzenie funkcjonowania układu oddechowego, uszkodzenie mięśni 
szkieletowych (16, 19). 

Diagnostyka uogólnionej reakcji zapalnej 
Próby definiowania stanu reakcji zapalnej polegają na:
• ocenie aktywności cytokin pro- i przeciwzapalnych w surowicy,
• badaniu poziomu niespecyficznych markerów zapalenia, jak białko 

C-reaktywne czy prokalcytonina (14).
Trwają wciąż prace nad wyjaśnieniem złożonych procesów zachodzących 
w przebiegu SIRS i MODS, a zwłaszcza roli cytokin w ogólnoustrojowej 
odpowiedzi zapalnej. Na podstawie oznaczania wielkości wzrostu ich 
aktywności we krwi (testy: ELISA, RIA) próbuje się opracować wczesną 
diagnostykę zespołu uogólnionej reakcji zapalnej. Czynnikiem limitu-
jącym jest tu jednak bardzo krótki okres półtrwania tych białek (np. TNF-α 
i interleukina-1). W medycynie ludzkiej większość badań klinicznych opiera 
diagnostykę na badaniach aktywności interleukiny-6 jako wskaźnika 
stopnia aktywacji odpowiedzi zapalnej (20, 21). Jej produkcja stymulo-
wana jest przez IL-1 i TNF-α, a wzrost aktywności tego markera notowano 
zarówno w posocznicy, jak i w urazach i w przebiegu chorób o podłożu 
zapalnym i zakaźnym (1, 12, 22, 23). IL-6 uwalniana jest gwałtownie 
ok. 60 minut po urazie, a jej podwyższone stężenie stwierdza się we krwi 
obwodowej 12-48 godzin po zadziałaniu czynnika uszkadzającego (3).
Aktywność przeciwzapalną w SIRS najczęściej ocenia się na podstawie 
stężenia interleukiny-10. Po ciężkim urazie lub w uogólnionym zaka-
żeniu poziom IL-10 wzrasta po około 90 minutach, osiągając szczyt 
po 24-48 godzinach. Jej pozytywne działanie w pierwszym okresie ogól-
noustrojowej reakcji zapalnej łagodzące objawy zapalne może mieć 
w dalszym przebiegu niekorzystne następstwa osłabiające obronę ustroju 
przed zakażeniem (22, 24, 25). 
Zaburzenia obserwowane w przebiegu SIRS próbuje się rozpoznawać 
na podstawie wzajemnego stosunku cytokin grupy prozapalnej i przeciw-
zapalnej. We wstrząsie septycznym stężenia cytokin pro- i przeciwzapal-
nych rosną jednocześnie (3).
Istotną trudność w zastosowaniu diagnostyki opartej na ocenie aktyw-
ności cytokin w surowicy w praktyce klinicznej stanowią krótki okres 
półtrwania tych białek, a także dość wysoki koszt oznaczeń (3).
W medycynie weterynaryjnej rozpoznawanie zespołu uogólnionej reakcji 
zapalnej opiera się o w głównej mierze na wynikach szeroko pojętego 
badania klinicznego. Według Okano i wsp. (26) o SIRS u psów może być 
mowa, gdy spełnione są dwa lub więcej kryteriów z tab. 1.
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Leczenie posocznicy 
W najcięższych przypadkach zespołu uogólnionej reakcji zapalnej spowo-
dowanego zakażeniem najskuteczniejszą metodą terapii jest wyelimi-
nowanie źródła infekcji z zastosowaniem antybiotyków czy odpowied-
nich procedur chirurgicznych. W niektórych przypadkach dodatkowo 
korzystnie wpływa podanie immunoglobulin (3). 
Wczesne stwierdzenie sepsy pozwala wdrożyć postępowanie pozwala-
jące zachować homeostazę organizmu, chroniąc przed nieodwracalnymi 
uszkodzeniami narządów oraz śmiercią (9). Poznanie udziału cytokin 
w reakcji zapalnej stanowi podstawę poszukiwania „złotego środka” 
terapeutycznego w leczeniu posocznicy. Podejmuje się próby modyfikacji 
wytwarzania cytokin przez organizm najczęściej poprzez podawanie 
pacjentom leków przeciwzapalnych (3).
Czynnikiem, który najsilniej pobudza produkcję cytokin zapalnych, 
są endotoksyny bakterii Gram-ujemnych. Ponieważ mogą być one uwal-
niane z uszkodzonych działaniem antybiotyku komórek bakteryjnych, 
bywa, że po antybiotykoterapii u pacjentów z posocznicą rozwija się 
endotoksemia poantybiotykowa. Aby jej zapobiec lub zminimalizować jej 
skutki, dobór chemioterapeutyku powinien być odpowiednio, indywidu-
alnie dopasowany do pacjenta.
W badaniach doświadczalnych podejmuje się próby hamowania aktyw-
ności endotoksyn bakteryjnych poprzez stosowanie: białek wiążących 
endotoksyny (LPS-binding proteins), poliklonalnych lub monoklonalnych 
przeciwciał anty-LPS czy zastosowanie przeciwciał przeciw CD14 unie-
możliwiające aktywację komórek immunologicznych przez endotoksyny. 
Tego rodzaju terapia nie jest wprowadzona powszechnie do leczenia 
i mogłaby być skuteczna, gdyby została wdrożona w bardzo wczesnym, 
jeszcze bezobjawowym, okresie endotoksemii (27).

Kryterium Wartości

Temperatura ciała ≥ 39,7°C

Temperatura ciała ≤ 37,8°C

Tętno ≥ 160 uderzeń na minutę

Liczba oddechów ≥ 40 oddechów na minutę

Liczba leukocytów ≤ 4 G/l

Liczba leukocytów ≥ 12 G/l

Liczba leukocytów

Liczba leukocytów w normie 
– niedojrzałe neutrofile stanowią 
minimum 10% całkowitej liczby 
leukocytów

Tab. 1. Kryteria rozpoznawania zespołu uogólnionej reakcji zapalnej u psów
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Obok neutralizacji czynników aktywujących cytokiny kolejny nacisk 
kładzie się na hamowanie produkcji cytokin przez monocyty i makro-
fagi oraz ich inaktywację we krwi. Niektóre leki, jak: glikokortyko-
sterydy, inhibitory cyklo- i lipooksygenazy (np. ibuprofen), prosta-
glandyny PGE2 i PGI2, teofilina, laktuloza, cyklosporyna A, hamują 
uwalnianie cytokin, a zastosowane wcześnie, jeszcze przed rozpo-
częciem ich syntezy, mogą dawać dobre efekty, blokując odpowiedź 
zapalną w jej bardzo wczesnym okresie. 
Inną metodą wspomagania leczenia posocznicy i związanej z nią uogól-
nionej reakcji zapalnej jest eliminacja mediatorów zapalnych z krwi drogą 
hemofiltracji, hemodializy i plazmaferezy. W badaniach klinicznych tylko 
hemofiltracja o wysokiej objętości powyżej 6 l h-1 pozwala na skuteczne 
obniżenie poziomu mediatorów we krwi, co dodatkowo wymaga częstej 
wymiany filtrów, jest trudne organizacyjnie oraz kosztowne (3).
Zapobieganie posocznicy obejmuje głównie zapobieganie rozwojowi 
infekcji i polega na: izolacji zakażonych pacjentów, stosowaniu antybio-
tyków w profilaktyce i leczeniu tylko wówczas, gdy to niezbędne, najle-
piej zgodnie z antybiogramem, przestrzeganiu zasad aseptyki oraz dzia-
łaniach mających na celu ograniczenie infekcji krzyżowych (9).

Podsumowanie 
Zarówno u psów, jak i u kotów najpowszechniejszą przyczyną sepsy 
jest bakteriemia, a najczęściej izolowaną bakterią u obydwu gatunków 
jest Escherichia coli. W jednym z badań, analizujących 140 przypadków 
psów i 39 przypadków kotów ze wstępnym rozpoznaniem posocznicy 
bakteria ta występowała odpowiednio u 29,6 i 30,0% badanych zwie-
rząt. Ocenia się, że częstość występowania posocznicy u psów wynosi 
6-10% wszystkich przypadków klinicznych, zaś u kotów stanowi ona 
1-5% przypadków (28).
Badania nad patomechanizmem rozwoju zespołu uogólnionej reakcji 
zapalnej pozwalają zrozumieć istotę tego stanu, opracować procedury 
ograniczające jego występowanie oraz opracować skuteczne metody 
leczenia pacjentów z tym zaburzeniem. Coraz częściej oznaczanie 
aktywności mediatorów w surowicy krwi obwodowej stosowane jest 
w diagnostyce i prognozowaniu wyników intensywnej terapii. Utrzymu-
jąca się wysoka śmiertelność w ciężkim zespole ogólnoustrojowej reakcji 
zapalnej, posocznicy i we wstrząsie septycznym wskazuje na konieczność 
poszukiwania nowych metod wczesnego rozpoznawania zagrożeń, stoso-
wania działań profilaktycznych, a także skutecznego zwalczania zakażeń 
i podtrzymywania funkcji narządów w ich przebiegu.
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