
Sepsa – Definicje 
 
Mianem „sepsy” okre�lamy potwierdzone zaka�enie lub jego podejrzenie, któremu 
towarzyszy co najmniej jeden z nast�puj�cych objawów: 
 
Objawy ogólne: 
 Gor�czka (centralna temperatura ciała powy�ej 38,3oC) 
 Hipotermia (podstawowa temperatura ciała poni�ej 36oC) 

Cz�sto�� akcji serca > 90/ min lub > 2 odchylenia standardowe (SD) ponad 
prawidłow� warto�� dla danego wieku 

 Przyspieszony oddech lub konieczno�� wentylacji mechanicznej 
 Zaburzenia stanu �wiadomo�ci 
 Znaczne obrz�ki lub dodatni bilans płynów (> 20 ml/ kg/ 24 godz.) 
 Hiperglikemia (st��enie glukozy w surowicy krwi > 120 mg/ dl przy nieobecno�ci 

cukrzycy)  
 
Objawy reakcji zapalnej: 
 Leukocytoza (liczba białych krwinek > 12 000/�l) 
 Leukopenia (liczba białych krwinek < 4 000/�/l) 
 Prawidłowa liczba białych krwinek z odsetkiem form niedojrzałych > 10% 

St��enie białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy > 2 odchylenia standardowe ponad 
warto�� prawidłow� 

 St��enie prokalcytoniny w surowicy > 2 odchylenia standardowe ponad warto�� 
prawidłow� 

 
Inne: 
 SvO2 > 70% 
 Wska�nik sercowy > 3,5 l/ min/ m2 
 
 
 
Mianem „ci��kiej sepsy” okre�la si� seps� powoduj�c� wyst�pienie dysfunkcji 
narz�dów, zmniejszenie perfuzji tkankowej lub niedoci�nienie. 
 
Objawy dysfunkcji narz�dów: 
 Niedotlenienie krwi t�tniczej (PaO2/ FIO2 < 300) 
 Nagły spadek diurezy (wydalanie moczu < 0,5 ml/ kg/godz przez co najmniej 2 

godziny) 
 St��enie kreatyniny > 2,0 mg/dl 

Zaburzenia krzepni�cia (INR> 1,5 lub PTT > 60 sek.) 
Trombocytopenia (liczba płytek krwi < 100 000/ �l) 
Hiperbilirubinemia (całkowite st��enie bilirubiny w surowicy > 2,0 mg/ dl lub 35 
mmol/ l) 

 
Wska�niki perfuzji tkankowej: 
 Hiperlaktatemia (st��enie mleczanów > 2 mmol/ l) 
(Dysfunkcja metaboliczna) 
 
Parametry hemodynamiczne: 



 Niedoci�nienie t�tnicze (skurczowe ci�nienie krwi < 90 mmHg, �rednie ci�nienie 
t�tnicze < 70 mmHg lub spadek skurczowego ci�nienia krwi o ponad 40 mmHg) 

(Dysfunkcja kr��eniowa) 
 
Termin „wstrz�s septyczny” okre�la si� ostr� niewydolno�� kr��enia, której nie mo�na 
wyja�ni� innymi przyczynami. 
 
Ostra niewydolno�� kr��enia definiowana jest jako utrzymuj�ce si� niedoci�nienie t�tnicze 
(skurczowe ci�nienie krwi < 90 mmHg, �rednie ci�nienie t�tnicze < 60mmHg lub spadek o 
ponad 40 mmHg w porównaniu do stanu wyj�ciowego pomimo odpowiedniego uzupełnienia 
płynów). 
 
 
Mianem „pakietu” (w wyra�eniu „pakiet sepsy” – „ sepsis bundle”) okre�la si�, co 
nast�puje. 
 
Zestaw zabiegów w zwi�zku ze stanem chorobowym, które zastosowane ł�cznie daj� lepsze 
rokowanie ni� gdy s� stosowane osobno. Elementy składowe pakietu opieraj� si� na tak 
solidnych podstawach naukowych, �e ich wdro�enie powinno by� uznane za ogólnie 
zaakceptowan� praktyk�. Składowe pakietu mog� by� łatwo ocenione jako spełnione lub nie. 
Równie� cały pakiet – wszystkie składowe razem wzi�te – mo�e by� oceniony jako spełniony 
lub nie. 


