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szło na skutek infekcji. Z uwagi na to, 
że większość metod pozwalających 
na postawienie ostatecznego rozpo-
znania sepsy, w tym badania mikrobio-
logiczne (np. posiew krwi czy posiew 
płynu mózgowo-rdzeniowego), badanie 
cytologiczne, serologiczne oraz histo-
patologiczne jest czasochłonna (długi 
czas oczekiwania na wyniki), wstępna 
diagnoza sepsy ma kluczowe znacze-
nie dla uratowania życia pacjenta. Le-
czenie tego zespołu rozpoczyna się 
bowiem jeszcze przed postawieniem 
ostatecznego rozpoznania (w oczeki-
waniu na wyniki badań, które pozwa-
lają dowieść obecności mikroorgani-
zmów) (3). Warto znać zatem czynniki 
ryzyka i potrafi ć szybko zidentyfi ko-
wać pacjentów, u których rozwój sep-
sy jest wysoce prawdopodobny (patrz 
ramka: 1, 2). Ma to przełożenie prak-
tyczne chociażby w sytuacji, gdy trze-
ba określić, czy pacjenta można leczyć 
ambulatoryjnie, czy też powinien być 
on hospitalizowany.

Jak często występuje sepsa 
i jaka jest jej śmiertelność? 
Ocenia się, że u ludzi sepsa, poza od-
działami intensywnej terapii kardiolo-
gicznej, stanowi najczęstszą przyczy-
nę zgonów na oddziałach intensywnej 
terapii (OIT). Według badań amery-
kańskich dotyczy ona 3/1000 pacjen-
tów, według badań polskich (jednak 
analizujących tylko przypadki na OIT) 
0,69/1000. W medycynie człowieka 
wzrasta częstość występowania sep-
sy (średnio o 1,5% rocznie), zmniej-
sza się natomiast śmiertelność, cho-
ciaż nadal jest ona bardzo wysoka 

Co to jest sepsa? 
Bodźcami inicjującym rozwój sepsy 
są mikroorganizmy (bakterie, wiru-
sy, grzyby, pierwotniaki i riketsje), ele-
menty ich ścian komórkowych (lipo-
polisacharyd w przypadku bakterii 
G-ujemnych czy kwas lipotejchowy 
w przypadku bakterii Gram-dodatnich) 
lub toksyny (np. egzotoksyny gronkow-
ców i paciorkowców). Liczne cytoki-
ny i chemokiny prozapalne uwalniane 
na skutek obecności tych czynników 
we krwi w przebiegu zespołu uogólnio-
nej odpowiedzi zapalnej (SIRS – Syste-
mic Infl ammatory Response Syndrome) 
prowadzą do uszkodzenia śródbłonka 
naczyniowego i niewydolności narzą-
dów. Dotychczas do wstępnego roz-
poznania sepsy wystarczało, aby u pa-
cjenta z bardzo prawdopodobnym lub 
potwierdzonym zakażeniem wykazać 
co najmniej 2 (u psów) lub 3 (u kotów) 
z 5 kryteriów diagnostycznych SIRS 
(patrz: tab. 1) (7, 8, 11, 16). Obecnie 
jednak kryteria SIRS zostały wyklu-
czone z aktualnej defi nicji sepsy jako 
zbyt mało czułe i zbyt mało swoiste. 
Nowa defi nicja sepsy kładzie bowiem 
nacisk nie tyle na obecność zakażenia, 
co na jego konsekwencje, czyli niewy-
dolność narządową. Według aktual-
nych standardów sepsa to zagrażająca 
życiu dysfunkcja narządów spowodo-
wana nieprawidłową (rozregulowaną) 
odpowiedzią organizmu na zakaże-
nie (17).

A zatem wstępne rozpoznanie sepsy 
polega już nie tylko na wykazaniu ob-
jawów SIRS na skutek zakażenia, ale 
przede wszystkim na wykazaniu nie-
wydolności narządów, do których do-
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Too hot to handle – new hints for initial diagnosis of sepsis 

 Zimno, cieplej... gorąco!
− czyli nowe wskazówki dotyczące
wstępnego rozpoznawania sepsy
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Parametry kliniczne Kot Pies

Liczba uderzeń serca/minutę < 140 lub > 250 > 120

Liczba oddechów/min

lub PaCO
2

≥ 40 ≥ 40 lub PaCO
2
 < 32 mmHg

Temperatura ciała > 39,4°C lub < 37,6°C > 39,4°C lub < 37,6°C

Liczba krwinek białych we krwi bądź odsetek 

niedojrzałych krwinek białych (pałeczek)

Leukocyty

> 19.000/mm3 lub < 5.000/mm3

bądź pałeczki: ≥ 5%

Leukocyty

> 18.000/mm3 

lub < 5.000/mm3

bądź pałeczki: ≥ 5%

Tab. 1. Kryteria diagnostyczne zespołu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) u psów i kotów (3, 14)
PaCO

2
 − ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej

Dawniej Obecnie

Defi nicja
Sepsa – wystąpienie objawów SIRS pod 

wypływem zakażenia

Zagrażająca życiu dysfunkcja narządów 

spowodowana nieprawidłową odpowiedzią 

organizmu na zakażenie

Wstępne rozpoznanie

Wykazanie co najmniej 2 (u psów) lub 

3 (u kotów) z 5 kryteriów diagnostycznych SIRS 

przy podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia

Wykazanie dysfunkcji narządów (nagła zmiana 

w punktacji SOFA o ≥ 2 punkty) na skutek 

zakażenia

Ostateczne rozpoznanie
Wyniki badania mikrobiologicznego (np. posiewu krwi lub posiewu płynu mózgowo-rdzeniowe-

go), badania cytologicznego, serologicznego bądź histopatologicznego

Tab. 2. Porównanie dawniej i obecnie obowiązujących defi nicji i metod wstępnego oraz ostatecznego rozpoznawania sepsy

Wybrane czynniki ryzyka

do rozwoju sepsy u psów i kotów:

• samce > samice

• rasa (np. dobermany, rottweilery)

• wiek (pacjent pediatryczny, pacjent geriatryczny)

• kontakty ze zwierzętami dziko żyjącymi 

• przebywanie zwierząt w grupie (np. koty żyjące w gromadzie)

• hospitalizacja

• upośledzenie odporności (FIV, FeLV) 

• terapia lekami immunosupresyjnymi (glikokortykosteroidy, 

chemioterapeutyki)

• urazy, oparzenia

• przebyte zabiegi chirurgiczne

• perforacje tkanek przez ciała obce

• udar cieplny

• choroba nowotworowa

• rozszerzenie i skręt żołądka/skręt jelita 

• przetaczanie krwi 

(i wynosi odpowiednio 46% w bada-
niach polskich, 40% w badaniach nie-
mieckich, 42% w badaniach brytyjskich 
i 29% w badaniach amerykańskich) 
(1, 5, 6, 18). W medycynie weteryna-
ryjnej przyjmuje się, że średnia zapa-
dalność na sepsę dotyczy 1-5% kotów 
i 6-10% psów. Śmiertelność u pacjentów 
weterynaryjnych, u których przyczyną 
zgonu jest sepsa, podaje się w bardzo 
szerokich zakresach: 50-75% u psów 
i 75-90% u kotów (12). Przeglądając li-
teraturę z tego zakresu, można jednak 
napotkać na ogromne rozbieżności. 
Przykładowo, średni odsetek zgonów 
u suk ze wstępnym rozpoznaniem sep-
sy w przebiegu ropomacicza ocenia się 
jedynie na 3%, natomiast śmiertelność 
w przypadku sepsy psów, u których była 
ona konsekwencją zapalenia otrzewnej, 
wynosi nawet 60% (2, 4, 9, 12). 

Jak wykazać
niewydolność narządową 
w przebiegu sepsy? 
U pacjenta z podejrzeniem sepsy klu-
czowe znaczenie ma ilościowe okre-
ślenie stopnia niewydolności ważnych 
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dla życia narządów. W tym celu bar-
dzo przydatna jest skala SOFA (Sep-
sis-related lub Sequential Organ Failu-
re Assessment). System SOFA w skali 
od 0 do 4 ocenia wydolność sześciu 
układów narządowych:
1. Układu oddechowego (na pod-

stawie PaO2/FiO2, czyli stosunku 
ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi 
tętniczej do stężenia tlenu we wdy-
chanym powietrzu).

2. Krzepnięcia krwi (na podstawie 
liczby płytek krwi).

3. Wątroby (na podstawie stężenia 
bilirubiny w surowicy).

4. Układu sercowo-naczyniowego 
(na podstawie wartości średniego 
ciśnienia tętniczego (MAP) i ko-
nieczności stosowania leków wazo-
presyjnych.

5. Ośrodkowego układu nerwowego 
(na podstawie oceny stanu świado-
mości w skali Glasgow). 

6. Nerek (na podstawie stężenia kre-
atyniny w surowicy lub wielkości 
diurezy) (6, 15).
U pacjenta bez niewydolności narzą-

dowej wartość SOFA jest równa 0. Przyj-

muje się, że nagła zmiana w wyjściowej 
punktacji SOFA o ≥ 2 punkty w następ-
stwie zakażenia oznacza dysfunkcję na-
rządów. Wykazano, że nie tylko u ludzi, 
ale także u psów w stanie krytycznym 
system SOFA jest przydatnym czynni-
kiem prognostycznym (6, 15). W bada-
niu Ripianti i wsp. przeprowadzonym 
u 40 psów udowodniono, że u zwie-
rząt, u których punktacja SOFA obni-
żała się lub utrzymywała na stałym po-
ziomie w trakcie hospitalizacji, szanse 
przeżycia były zdecydowanie wyższe 
niż u pacjentów, u których punktacja 
SOFA wzrastała (w tej ostatniej pod-
grupie 19 psów zmarło, a tylko 1 prze-
żył) (13). W tab. 3 przedstawiono pro-
ponowane dla psów wartości progowe 
punktacji SOFA. Jedynym elementem 
subiektywnym w skali SOFA jest ocena 
stanu świadomości pacjenta wg skali 
Glasgow. Pozostałe parametry są para-
metrami określanymi według wyników 
badań laboratoryjnych (badanie mor-
fologiczne krwi, badanie biochemicz-
ne surowicy, badanie gazometryczne), 
a zatem pozwalają na obiektywną oce-
nę stanu pacjenta. U ludzi z podejrze-

niem sepsy i podwyższeniem wartości 
SOFA o co najmniej 2 punkty wykaza-
no, że ogólne ryzyko śmiertelności wy-
nosi ok. 10% (6). Lekarze weterynarii 
opiekujący się pacjentami w stanie kry-
tycznym doskonale zdają sobie sprawę 
z trudności, jaką obarczona jest próba 
przewidzenia szans powodzenia lecze-
nia, a jednocześnie muszą ją stale okre-
ślać i opisywać właścicielom zwierząt. 
System SOFA wydaje się być doskona-
łym narzędziem pozwalającym nie tyl-
ko potwierdzić niewydolność narządo-
wą, ale także określić szanse przeżycia 
pacjenta.

Wydaje się, że w praktyce klinicz-
nej i wstępnej, szybkiej kwalifi kacji 
pacjentów do grupy ryzyka (w tym: 
zagrożenia sepsą) przydatna może 
być również uproszczona diagnosty-
ka SOFA (tzw. qSOFA – quick SOFA). 

Kryteria qSOFA obejmują:
− zwiększoną częstość oddechów,
− zmieniony stan świadomości (otę-

pienie, często wokalizację),
− hiptensję lub nadmierne pobudze-

nie (6, 15).

Ryc. 1. Kluczem w skutecznym leczeniu sepsy jest szybka lokalizacja ogniska zapalnego i, jeśli to możliwe, jego usunięcie. U tego pacjenta konsultowanego z powodu objawów ze strony 
ośrodkowego układu nerwowego, wykazano obecność ropnia znajdującego się u podstawy ucha. Po usunięciu ropnia objawy neurologiczne u zwierzęcia ustąpiły; Ryc. 2. Przejście 
bakterii ze światła jelita cienkiego do krwioobiegu stanowi najczęstszą przyczynę rozwoju sepsy u psów. Powodami wizyty u tego pacjenta były brak łaknienia i nawracające wymioty. 
W badaniu klinicznym stwierdzono u niego bolesność jamy brzusznej, w badaniach laboratoryjnych znaczącą leukocytozę. Po wykonaniu badania ultrasonografi cznego jamy brzusznej 
został on skierowany na zabieg laparotomii diagnostycznej z podejrzeniem guza. W trakcie zabiegu wykazano obecność zaklejonej siecią przetoki jelita cienkiego
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Według doświadczenia autorów 
tego artykułu oraz danych z literatu-
ry, zdecydowanie warto uwzględniać 
qSOFA we wstępnej ocenie klinicznej 
pacjentów weterynaryjnych w stanie 
ciężkim z podejrzeniem sepsy. W me-
dycynie człowieka, u chorych z za-
każeniem, wykazanie co najmniej 
2 z 3 powyższych elementów zwiększa 
prawdopodobieństwo pobytu na OIT 
> 3 dni i zgonu w szpitalu (6). 

Parametr

Punktacja SOFA

0 1 2 3 4

Oddychanie

(PaO
2
/FiO

2
)[mmHg]

> 400 ≤ 400 ≤ 300 ≤ 200 ≤ 100

Krążenie
brak hipotensji MAP < 60 mmHg

dopamina ≤ 5 lub 

dobutamina

dopamina > 5 lub 

epinefryna ≤ 0,1 lub 

norepinefryna ≤ 0,1

dopamina > 15 lub 

epinefryna > 0,1 lub 

norepinefryna ≤ 0,1

Bilirubina (mg/dl) < 0,6 0,6-1,4 1,5-5,0 5,1-11,0  > 11,1

Ocena neurologiczna 

w skali Glasgow Coma 

Scale

15 13-14 10-12 6-9 < 6

Kreatynina (mg/dl) < 1,4 1,4-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 > 5,0

Liczba płytek krwi 

(x 103/μl)
> 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 20

Tab. 3. Skala Sepsis-related lub Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) u psów (13)
PaO

2
/FiO

2
 − stosunek ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej do stężenia tlenu we wdychanym powietrzu

Klasyfi kacja PIRO Przykładatność kliniczna

Predyspozycje (Predisposition) • Jakie czynniki ryzyka dla sepsy występują u pacjenta (patrz: ramka 1)?

Zakażenie (Infection)

• Jakie są najbardziej prawdopodobne drogi zakażenia

(czy są obecne: rany kąsane, rany penetrujące, cewniki, dreny, wenfl ony)?

• Jakie jest najbardziej prawdopodobne źródło zakażenia

(np. perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie płuc,

odmiedniczkowe zapalenie nerek)?

• Jaki rodzaj zakażenia jest najbardziej prawdopodobny

(zakażenie szpitalne/pozaszpitalne)?

Reakcja na zakażenie (Response)

• Na jak bardzo nasiloną reakcję zapalną wskazują objawy kliniczne 

(gorączka/hipotermia, częstoskurcz/rzadkoskurcz,

zwiększona częstotliwość oddechów, parametry hemodynamiczne)?

• Na jak bardzo nasiloną reakcję zapalną wskazują parametry

laboratoryjne (np. leukocytoza/leukopenia, hipoglikemia/hiperglikemia, 

hiperbilirubinemia)?

Dysfunkcja narządów (Organ dysfunction)
• Ile narządów jest niewydolnych?

• Jak duże jest nasilenie niewydolności narządowej (skala SOFA)?

Tab. 4. Przydatność kliniczna klasyfi kacji PIRO we wstępnym rozpoznawaniu sepsy u psów i kotów 

Klasyfi kacja PIRO 
We wstępnej diagnostyce sepsy war-
to pamiętać także o koncepcji PIRO, 
uwzględniającej złożoność tego ze-
społu i starającej się maksymalnie 
uprościć proces rozpoznania różnico-
wego. Skala SOFA i system klasyfi kacji 
PIRO wzajemnie się uzupełniają (tab. 
3 i 4). Klasyfi kacja PIRO polega na ze-
braniu najważniejszych czynników 
istotnych dla rozwoju i przebiegu sep-

sy. Są to odpowiednio: predyspozycje 
(Predispositions), zakażenie (Infection), 
reakcja na zakażenie (Response) oraz 
dysfunkcja narządów (Organ dysfunc-
tion), w skrócie: PIRO. W tab. 4 przed-
stawiono przykładowe pytania, jakie 
powinien zadać sobie lekarz przyjmu-
jący pacjenta podejrzewanego o sep-
sę, opierając się na schemacie PIRO. 
Przyjmuje się, że na każdy z czterech 
elementów (odpowiednio: każdą literę 
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akronimu) można przyznać pacjento-
wi od 1 do 4 punktów i w ten sposób 
ocenić, na ile prawdopodobne jest wy-
stępowanie sepsy u danego zwierzę-
cia (8, 10-12).

Podsumowanie 
Chociaż aktualna defi nicja sepsy nie 
uwzględnia SIRS, to rzeczywiście zna-
cząca większość pacjentów z sep-
są nadal będzie spełniała te kryteria 
diagnostyczne (ale nie każdy pacjent 
z SIRS będzie miał sepsę). Kryteria 
SIRS są tak podstawowe, że ocenia 
się je praktycznie u każdego pacjenta 
w stanie ciężkim. Analizując zastoso-
wanie metod SIRS, PIRO, SOFA i qSO-
FA u pacjenta z podejrzeniem sepsy, 
rozsądnie jest przyjąć, że:
1. Nie warto zupełnie odrzucać kry-

teriów SIRS, jednak nie można już 
polegać wyłącznie na nich. 

2. Oceniając stan pacjenta krytycz-
nego, warto jest opisać go według 
schematu PIRO i SOFA. Są to skale 
jak najbardziej realne do zasto-
sowania w codziennej praktyce 
klinicznej i niewątpliwie pomocne 
w uporządkowaniu ogromnej ilości 
danych uzyskanych z wywiadu, 
badania klinicznego i badań dodat-
kowych. 

3. W klinikach, które nie posiadają 
aparatu do wykonania badania 
gazometrycznego krwi, na potrze-
by skali SOFA można pokusić się 
o zastąpienie go dużo bardziej 
rozpowszechnioną, aczkolwiek po-
siadającą nieco więcej ograniczeń, 
pulsoksymetrią (kluczowa jest 
bowiem odpowiedź na pytanie: czy 
u pacjenta występuje niewydolność 
oddechowa, a takową opisuje się 
przy uzyskaniu wartości saturacji 
SpO2 < 95%). 

4. U każdego pacjenta w stanie cięż-
kim powinno się obowiązkowo mie-
rzyć ciśnienie krwi (przynajmniej 
ciśnienie skurczowe, które wymaga 
jedynie aparatu dopplerowskiego) 
i to już na początku zastosowania 
procesu diagnostycznego.

5. Na koniec warto pamiętać o ogrom-
nej różnicy w obrazie klinicznym 
pomiędzy psem z sepsą a kotem 
z sepsą. U psa, podobnie jak 
u człowieka, dominuje postać hiper-
dynamiczna, a więc przebiegająca 
z gorączką, tachykardią i zwięk-

Wskazówki przydatne w diagnostyce sepsy 

i poszukiwaniu ogniska zapalnego:

• U psów sepsa spowodowana jest najczęściej zakażeniem 

w obszarze jamy brzusznej (np. zapalenie otrzewnej) 

i najczęściej przebiega w postaci hiperdynamicznej 

(z częstoskurczem i podwyższoną temperaturą ciała)

• U kotów sepsa powodowana jest najczęściej zakażeniem 

w obszarze dróg oddechowych i jamy opłucnej (ropniak 

opłucnej) i najczęściej przebiega w postaci hipodynamicznej 

(z rzadkoskurczem i obniżoną temperaturą ciała)

szeniem częstotliwości oddechów. 
Z kolei u kota z sepsą najczęściej 
występuje rzadkoskurcz, hipoter-
mia i zmniejszona reaktywność 
na bodźce. 
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