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SEPSA
• več kot 10 milijonov smrti letno zaradi okužb

• incidenca sepse v razvitem svetu znaša 3-10 

primerov/1000 ljudi in še raste

• sepsa je tudi najpogostejši vzrok za sprejem v EIZ



SEPSA
• Zgodnje prepoznavanje sespe je pomembno!

zmanjšanje obolevnosti

smrtnosti

stroške zdravljenja

• vsaka zamujena ura pomeni 3-7 % višjo smrtnost za posledicami 
sepse (Kumar et al. 2006, Ferrer et al. 2014)

• 30-50 % antibiotikov je predpisanih neustrezno/nepotrebno: več
oportunističnih okužb, vpliv na razvoj protimikrobne odpornosti, 
škodljivi/neželjeni stranski učinki



BIOMARKERJI



IDEALEN LABORATORIJSKI 

KAZALEC VNETJA 

1. dobro občutljiv in specifičen za sepso

2. njegov rezultat bi bil na voljo takoj 

3. njegova časovna dinamika bi kliniku omogočala 

nadziranje uspešnosti zdravljenja in poteka 



C-REAKTIVNI PROTEIN 
(CRP)

• CRP = beljakovina akutne faze vnetja, ki nastaja v 

jetrih in alveolarnih makrofagih kot odziv na 

delovanje različnih citokinov

• vlogo ima pri uravnavanju vnetnih odzivov, 

modulira sistem komplementa ter regulira 

opsonizacijo in fagocitozo bakterij



CRP
• koncentracije so povišane tudi pri neinfekcijskih 

stanjih (Sproston et al, 2018)

• koncentracije CRP > 100 mg/L so povezane z višjo 

pojavnostjo MOF in smrtnosti pri kritično bolnih (Lobo 

et al, 2003)



CRP
• pri sepsi je značilno povišan, vendar je za 

razločevanje septičnega od neseptičnega šoka ter 

za razločevanje sepse od septičnega šoka slabši kot 

PCT

• 2019, Brown et al.: sistematični pregled, 

novorojenčki – rezultati kažejo, da CRP NI ustrezen

kazalec okužbe pri novorojenčkih



PROKALCITONIN (PCT)
• PCT = prekurzorska beljakovina nevrohormona 

kalcitonina

• pri sepsi ga izločajo makrofagi in monociti

• kazalec bakterijskih okužb ter nekaterih virusnih okužbah 
(z izrazito prizadetost tkiv)

• povišan: (i) pri kardiogenem šoku, (ii) poškodbah, (iii) 
nekrotizirajočem vnetju trebušne slinavke, (iv) opeklinah, 
(v) po kirurških posegih 



PCT
• negativne vrednosti (pod 0,2 ng/L) imajo visoko

negativno napovedno vrednost za bakteriemijo

(nad 90 %)

• UPORABA PCT: diagnostično

napovedovanje izida in težine

uvajanje/ukinjanju antibiotične th



PCT - ALGORITMI
• ukinitev atb ob nad 90 %/80 %/50 % upadu

izhodiščne/maksimalne vrednosti

• zgodnja ukinitev, če je PCT pod 0.1ng/L oz. 0.1-

0.25ng/L, če je okužba maloverjetna

• menjava atb: če PCT ne pade za 35 %/50 % 

maksimalne vrednosti do 4.dne zdravljenja

• …



PCT





PCT
• 2019, Peng et al., meta-analiza – uporaba PCT pri

odločanju o antibiotičnem zdravljenju zmanjša

smrtnost pri bolnikih, ki so manj težko kritično bolni

(SOFA pod 8)

• Antibiotično zdravljenje krajše za 0,99 dni



INTERLEVKIN 6 (IL-6)
• tvorbo IL-6  sproža TNF in je pomemben mediator 

septičnega šoka

• nespecifičen - avtoimunske bolezni, sladkorna 

bolezen, ateroskleroza, depresija, Alzheimerjeva 

demenca, multipli mielom, rak prostate



IL-6

• 2001, PROWESS: ob okužbi je eden prvih izločenih 

citokinov, možno napovedovanje odpovedi 

organov

• 2001, Harbarth et al.: na podlagi povišanih 

koncentracij IL-6 ločimo SIRS od sepse, 

koncentracije, višje od 1000 pg/mL pomenijo visoko 

verjetnost za smrt, povezano s sepso



IL-6
• 66 % občutljivost



IL-6
• 2019, Song et al.: primerjava IL-6 in PCT pri 142 

bolnikih



CD-64
• CD-64 (receptor za fragment Fc imunoglobulina)

• koncentracije CD-64 so povišane pri bakterijskih 

okužbah



CD-64



CD-64



PRESEPSIN
• presepsin ali topni podtip CD14 je glikoprotein

• izloča se iz jetrnih celic in aktivira provnetno signalno 

kaskado. 



PRESEPSIN
• v majhnih koncentracijah je prisoten pri zdravih 

osebah, močno poraste pri bakterijskih okužbah 

(stari, ledvična odpoved!) Chenevier-Gobeaux C et al. 2014

• glede na novejše raziskave so povišane 

koncentracije v povezavi s težino sepse in njenim 

izidom Charles PE et al. 2014



PRESEPSIN



PRESEPSIN



LAKTAT
• produkt anaerobnega metabolizma

• nespecifičen za sepso - povišane vrednosti so 

kazalnik slabe tkivne perfuzije, disfunkcije organov in 

šoka (krči, zastoj srca…)

• vrednosti so lahko povišane tudi ob acidozi, jetrni

odpovedi…



LAKTAT



LAKTAT



LAKTAT
• cut-off nad 3,2 mmol/l ter manj kot 20 % očistetk v 

prvih 6 urah



LAKTAT
• Jereb et al., 2019



KALPROTEKTIN
• kalprotektin izločajo nevtrofilci, povišane 

koncentracije najdemo v plazmi, možganski 

tekočini, sklepni tekočini, seču in blatu 

• njegove koncentracije porastejo v nekaj urah kot 

odgovor na bakterije ali endotoksin

• Izloča se tudi pri nekaterih revmatoloških obolenjih 

(RA)



KALPROTEKTIN
• visok porast po poškodbah in kirurških posegih 

• Huang et al. 2016: na podlagi časovne dinamike pri 

bolnikih po operacijah je možno napovedovanje 

okužb



KALPROTEKTIN
• 2020 Larsson et al.: 271 bolnikov



KALPROTEKTIN



PENTRAXIN 3
• TNF-inducabilni gen 14 protein

• sintetizira se v mononuklearnih fagocitih, dendritih, 

fibroblastih in endoteljiskih celicah kot odgovor na

vnetje

• veže se na komplement C1 in sproži aktivacijo

klasične poti komplementa

• vrednosti v krvi močno porastejo pri sepsi



PENTRAXIN 3
• Lee et al., 2018; meta-analiza: marker težine sepse

in napovedni dejavnik smrtnosti

• Hamed et al., 2017: ločevanje sepse/septičnega

šoka od drugih patologij v EIZ

• Song et al. 2019: napovedovanje smrtnosti pri

bolnikih s septičnim šokom (slabši kot IL-6)



PENTRAXIN
• 2019, Fahmey et al.: biomarker z izredno visoko

specifičnostjo in občutljivostjo (96.7 %; 98.3%) za

zgodnje diagnosticiranje neonatalne sepse



SKLEPI
• sepsa najpogostejša diagnoza, ki jo srečamo pri

bolnikih v EIZ, visoka smrtnost

• pomembna je hitra diagnostika

• biomarkerji so nam lahko v pomoč pri obposteljni

diagnostiki, oceni prognoze in terapevtskih ukrepih, 

a idealnega žal še ne poznamo



SKLEPI
• CRP ima dobro občuljivost, vendar je njegova

pomanjkljivost nizka specifičnost

• PCT je glede na CRP bolj specifičen, negativne 

vrednosti imajo visoko negativno napovedno 

vrednost

• na podlagi upada PCT lahko skrajšujemo

antibiotično zdravljenje sepse, a vpliv na zmanjšanje

smrtnosti ni dokazan



SKELPI
• IL-6 ima dobro občutljivost in specifičnost za

dgiagnozo sepse in septičnega šoka

• CD-64 – najverjetneje primeren za obposteljno
izključevanje septičnih stanj

• PRESEPSIN – ločevanje sepse in drugih stanj, 
opredeljevanje težine sepse

• LAKTAT – zgodnji napovedni dejavnik slabega izida
pri sepsi/septičnem šoku



SKLEPI
• KALPROTEKTIN – ločevanje sepse od ostalih stanj

• PENTRAXIN - kazalec težine sepse in napovedni

dejavnik smrtnosti, diagnostika sepse pri 

novorojenčkih



HVALA ZA POZORNOST


