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Sunum Planı 

• Sepsis tanımlamaları 

– Tarihçe 

– 1992/2001/2016 Uzlaşı Toplantılarının sonuçları 

• Sepsis Patogenezi 

– Hemodinamik uyumluluk 

– Mikrosirkülasyon 



Sepsis 
 

• 33 araştırmanın 
değerlendirmesi 

– Sepsis nedeniyle 
hastanede tedavi 
görmekte olan hastalar 

Global tahmin 
31 milyon sepsis / yıl 

• 6 milyon YD-çocuk sepsisi / yıl 
• 100 bin anne sepsisi / yıl 

Yıllık görülme sıklığı artışı % 8-13 

Am J Respir Crit Care Med. 2016 Feb 1;193(3):259-72. 



Sepsis 

Avrupa ve ABD için 100 bin kişide vaka sayısı 

http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm 



Hastane mortalitesi %20-70 

İlk 1 saat içerisinde tedaviye başlanırsa sağkalım %80 

Her bir saatlik gecikme için mortalitede %10 artış 

Kumar A. Critical Care Med 2006: 34:1589-96. 
Angus DC. Critical Care Med 2001. 29(7):1303-10. 

Angus DC. JAMA,2010. 304(16): 1883-4. 

Mortalite 



Mortalite 



1000 ölüm/Saat 

24 bin ölüm/ Gün 

8 milyon  ölüm/ Yıl 



Tedavi Maliyetleri 

ABD 20 Milyar $ /yıl 

Almanya  5 Milyar £ / yıl 

http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm 



Farkındalık? 



Sepsis Terminolojisi ? 



• Antik Yunan döneminde 
sepsis kelimesinin köken 
aldığı kelime  

 
 

– Bakteri varlığında 
hayvansal, bitkisel ya da 
organik maddenin 
parçalanması 



• Hippocrates (MÖ 400) 

• Galen (MS 129–199) 

• 19. yy başlarında 

• Dokunun 
mikroorganizmalar 
tarafından işgali 



Terminoloji 

Sepsis Septisemi 

Bakteriyemi 

Enfeksiyon 

Septik Sendrom Septik Şok 

Ağır Sepsis 

Hastalar 

Klinisyenler 

Araştırmacılar 



 

• Tutum anketine katılan hekimlerin % 71’i için 
sepsis tabiri hiçbir ortak tanımı ifade 

etmemekteydi                



1980’lerde Sepsis 

• Sepsis veya septik şok gelişmeden destek 

tedavilerinin kullanımının henüz 

yerleşmemiş , 

• Erken dönem mortalite oranları yüksek 

• Tanımlar üzerinde bir konsensüs yoktu 

– Sepsis, septik sendrom, septik şok için 

belirtilen mortalite oranlarında büyük 

farklılıklar mevcuttu. 

Gram negatif bakteriyemi tanımı ön   planda 
kullanılmaktaydı     



1990’lerde Sepsis 

• Sepsiste konağın pasif olmadığı, 

• Endojen inflamatuar mediyatörlerin 
organ hasarlanmasındaki rolleri 
daha iyi ortaya konulmaya başlandı. 

1990’ların başında Bone, Sibbald ve Sprung 
tarafından terminolojide konsensüs sağlanması için 

yoğun çalışmalar başlatılmıştır. 



Infection:  
A microbial phenomenon characterized by an inflammatory response  
to the presence of microorganisms or the invasion of normally sterile  
host tissues by those organisms. 
Bacteremia: 
Presence of Viable bacteria in the blood. The presence of viruses, 
fungi, parasites in the blood should be described similarly as Viremia,  
Fungemia etc. 
Septicemia: 
This term should be eliminated from current usage 
SIRS: 
Systemic inflammatory response to a variety of severe clinical insults 

ACCP:  American College of Chest Physicians  SCCM: Society of Critical Care Medicine 



Sepsis is a syndrome of suspected or proven infection with at  

least two of the four SIRS Criteria; 

 

1. Kalp hızı         >90 /dak 

2. Solunum Sayısı  >20 /dak yada PaCO2 < 32mmHg 

3. Ateş               >38°C or < 36°C 

4. Beyaz Küre Sayısı >12000/mm³, <4000/mm³, yada  
    >10% immature hücre 



 

Severe sepsis:  
Sepsis associated with organ dysfunction, hypoperfusion, or  
sepsis-induced hypotension. Hypoperfusion abnormalities  
Include lactic acidosis, oliguria, or an acute alteration in mental  
state. 
Septic Shock:  
Sepsis-induced hypotension, persisting despite adequate fluid  
resuscitation along with the presence of perfusion abnormalities  
or organ dysfunction. 
 Multiple organ dysfunction syndrome (MODS) 
Presence of altered organ function in an acutely ill patient such  
that homeostasis cannot be maintained without intervention 



 Sepsis için geçerli olan tanımları değerlendirmek için yapılan bir 
çalışmada 



Spesifite/Özgüllük? 

Enfeksiyon SIRS 

Yanık 

Pankreatit 

Travma 

Diğer 



• Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you 

• Dear SIRS, you're too sensıtıve 

• Dear SIRS, you don't help us understand the 
pathophysıology 

• Dear SIRS, you're not helpıng our clınıcal trıals 

• Dear SIRS, you're not helpıng us ın our practıce 



• 1992 tanımlarının güçlü ve zayıf yönlerini incelemek 

• Geçerli tanımları iyileştirme yollarını belirlemek 

• Özgüllüğü arttırarak sepsis tanısının klinik yararını 
güçlendirecek  metodolojileri tanımlamak için 

 

Intensive Care Med (2003) 29:530-538  
 



Intensive Care Med (2003) 29:530-538  
 

• Current concepts of sepsis, severe sepsis, and septic shock remain useful to 
clinicians and researchers. Until further evidence arises that justifies altering 
these categories that describe the host response to infection, they should remain 
as described 10 years ago. 

• While SIRS remains a useful concept, the diagnostic criteria for SIRS published in 
1992 are overly sensitive and nonspecific. 

• An expanded list of signs and symptoms of sepsis may better reflect the clinical 
response to infection. 

• The operational definitions of sepsis may be refined and tested in the future as 
we increase our understanding of the immunological and biochemical 
characteristics of these conditions. 

• These definitions do not allow precise staging or prognostication of the host 
response to infection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

  



Genel  

• Genel  
• İnflamatuvar 
• Hemadinamik 
• Organ disfonksiyonu 
• Doku perfüzyonu 

Intensive Care Med 
(2003) 29:530-538  
 



• Genel  
• İnflamatuvar 
• Hemadinamik 
• Organ disfonksiyonu 
• Doku perfüzyonu 

Intensive Care Med 
(2003) 29:530-538  
 

İnflamatuvar 



• Genel  
• İnflamatuvar 
• Hemadinamik 
• Organ disfonksiyonu 
• Doku perfüzyonu 

Intensive Care Med 
(2003) 29:530-538  
 

Hemodinamik 

• Hipotansiyon 

– Sistolik KB < 90mmHg 

– Sistolik KB > 40mmHg azalma 

– MAP < 70mmHg 

• Miks venöz oksijen satürasyonu 
> %70 

 



• Genel  
• İnflamatuvar 
• Hemadinamik 
• Organ disfonksiyonu 
• Doku perfüzyonu 

Intensive Care Med 
(2003) 29:530-538  
 

Organ disfonksiyonu 



Doku perfüzyonu 

• Genel  
• İnflamatuvar 
• Hemadinamik 
• Organ disfonksiyonu 
• Doku perfüzyonu 

Intensive Care Med 
(2003) 29:530-538  
 



• Sepsisin kanser ile benzer yanları var 
• Yayılım, yüksek mortalite, 

• Hücresel düzeyde kompleks bozukluk olma  

• Sepsis bir kanser analoğu gibi düşünülüp, 

• TNM evreleme sisteminden yola çıkılarak tanı ve 
sınıflandırmada PIRO konsepti ortaya atılmıştır.  

 

 



  P- Predisposition 

  I-Infection 

  R-Response 

  O-Organ dysfunction 

PIRO sistemi sepsisin 
sınıflandırılmasında uygulanması 

gereken bir model olmaktan 
çok; gelecek araştırmalar 

için önerilmiş olan, üzerinde 
çalışılması gereken yararlı bir 

modeldir 

Crit Care 2003;7:260-64 



2002-2015 ne oldu? 

• Yaşlı, 

• Beta-bloker kullanan, 

• İmmunkompremize, 

• Enfeksiyon kaynağı tespitindeki sorun yaşanan 
olgular 

 

SIRS-NEGATIVE SEPSIS? 

Bu olgulara antibiyoterapi ve sıvı resüstasyonu 
başlanmalı mıydı? 



• Yeni Zelanda ve Avustralya'daki 172 YBÜ 
• 1999-2013 den 1,2 milyon hasta veri tabanı 
• Akut enfeksiyon ve organ yetmezliği olan 100.000 olgu 

 

 2 ve üzeri SIRS kriteri gereksinimi - 8 olgudan 1’inde  
(%12) sepsis tanısını gözden kaçırabiliriz 



Niçin Yeni Tanımlama? 

• Bir hastalığa sepsis diyebilmek için genetik, 
hücresel anormallikler ve biyolojik 
bileşenlerinin tanımlanması gerektiği, 

• Klinisyenlere yardımcı olabilecek, tanıyı ve 
tedaviyi hızlandıracak kriterlerin gereksinimi, 

• Sepsisin gerçek insidansının ve mortalitesinin 
daha güvenilir olarak belirlenmesi, 



• Sepsis, enfeksiyona düzensiz konak yanıtından 
kaynaklanan, hayati tehdit eden organ disfonksiyonudur. 

• Bir sepsisi enfeksiyondan ayıran şey, konaktaki değişken 
cevaplar ve organlarda oluşan disfonksiyondur. 

• Sepsis tanımı organ disfonksiyonunu içermektedir. 

 

 

 

Ağır Sepsis tanımını gereksiz hale getirir. 



SIRS Kriterleri? 

• Özgüllüğünün düşük olması 

• Hastanede yatan olguların birçoğunda + 

• SIRS kriterlerinin her zaman hayati tehlike 
belirten, düzensiz bir tepki anlamına 
gelmediği… 

Oy birliği: 2 veya daha fazla SIRS kriterinin kullanımı 
tanıya  yardımcı değildir 

Pireksi veya nötrofili gibi spesifik olmayan SIRS kriteri 
enfeksionun genel tanımına yardımcı olmaya devam 

edecektir 



• Organ disfonksiyonu / yetmezliği, enfeksiyona 
bağlı olarak toplam SOFA skorunda ≥2 puan 
akut değişim olarak nitelendirilmiştir.  

– SOFA günümüzde en sık kullanılan skorlama 
sistemi 

 
SOFA: Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment 



SOFA: Sequential [Sepsis-related] Organ 
Failure Assessment 

 



• ≥ 2 SOFA skoru enfeksiyonu olan genel hastane 
popülasyondan 10%  daha yüksek mortalite oranları 

– ST yükselmeli MI için olan %8.1lik toplam mortalite oranından daha 
fazladır.  

• SOFA bileşenleri laboratuvar testi gerektirdiği için bireysel 
organ sistemlerinin disfonksiyonunu derhal yakalayamayabilir. 

 

 

 

 

 

Böbrek ve karaciğer disfonksiyonları veya koagülopatiyi SOFA’da 
kullanılan parametrelerden daha erken tanımlayabilecek birçok 

yeni biyo-işaretleyici olduğunu kaydetmiştir. 

Sepsisi tanımlayan klinik kriterlere dahil edilmeden önce 
daha geniş doğrulamalara ihtiyaç vardır.  



Muhtemel Sepsis tarama? 
 

• Enfeksiyon şüphesi olan 

• Mortal seyretmesi ve 

• Yoğun bakımda uzun süre yatması muhtemel 

– Hastaları belirlemek için basit bir başucu kriteri 
sunmaktadır. 

• qSOFA (hızlı SOFA)  

– Değişken zihinsel aktivite (GKS<13), 

– Sistolik kan basıncı < 100mmHg,  

– Solunum Sayısının > 22/dakika 

3 Klinik değişkenden herhangi ikisinin bulunması tam SOFA 
skoruna benzer bir prediktif değerinin olduğu gösterilmiş 



• Septik Şok, altında yatan dolaşımsal ve hücresel 
metabolik anormalliklerin mortalite oranını büyük 
ölçüde arttırdığı bir sepsis alt kümesi olarak 
tanımlanmaktadır.  
– MAP ≥65mmHg  üzerinde tutabilmek için vazopresör 

ihtiyacı olan persistant hipotansiyon, 
– Yeterli hacim resüsitasyonuna rağmen >2mmol/L 

(18mg/dL) serum laktat seviyesi Bu kriterler ile hastane mortalitesi %40’dan fazladır  



 



• Henüz septik hastayı benzersiz şekilde ayırt 
edebilecek, belirsizliğe yer vermeyen 
– Klinik, biyolojik, görüntüleme veya laboratuvar parametresi 

bulunmamaktadır. 

• Sepsis-3; Gelecek tanımlamalara duyulan ihtiyacın 
altını çizmektedir. 

 



Sepsis Patofizyolojisi 

 



 
Gram-negatif bakteri ve Endotoksin molekülü 



Volk & Kox, Inflammation Research 49: 185-198, 2000 

Enfeksiyöz Patojenler 



 

 





“Toll Like Receptors” (TLRs) 

• İmmun sistemde TLRs aracılığıyla hücreler 
mikroorganizmaları tanırlar ve doğal immun 
yanıtı başlatırlar. 

• Sepsiste vital organlarda TLR2 ve TLR4 
ekspresyonları değişmektedir. 

 Kimoto M, et al. Scand J Infect Dis. 2003;35(9):568-72. 

 Yao YM, et al. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2003 Nov;15(11):646-
50. 



 Opal SM, Glück T. Crit Care Med 2003; 31(1): S57-S64 



Sepsiste Endotel Disfonksiyonu 

(1995-    ) 

Endotoksinin en önemli hedeflerinden biri: Endotel” 

 
Dolaşım Sistemine / Vasküler Düz Kaslarına komşu 

Endokrin / Paracrin etki 

 

 

 

 



Pober & Sassa, Nature Reviews Immunology October 2007, 803-815 

Fizyolojik Durumlarda Endotel Fonksiyonları 

“All Vessels” 

“Organ” 



Pober  & Sassa, Nature Reviews Immunology October 2007, 803-815 

Fizyolojik Durumlarda Endotel Fonksiyonları 
 

“Arterioles, Capillaries & Venuls” 

Sekrete Edilen 
• NO 

• Prostacycline 

• Endotel kaynaklı hiperpolarizan 

faktör (EDHF) 

• C-natriuretic peptide 

Metabolize Edilen 
• Adenosine 

• Angiotensin I & II 

• Bradikinins, Leukotriens 

• Noradrenalin 

• Prostaglandins, Serotonin 

• P substance 



http://www.biozentrum.uni-wuerzburg.de/fileadmin/REPORT/MIKRO/mikro011.htm 



http://www.mc.vanderbilt.edu/research-em/Image%20Gallery/macs.jpg 



Pober & Sassa, Nature Reviews Immunology October 2007, 803-815 

De novo sentezin bulunmadığı Tip 1 Endotel Aktivasyonu 

” 



Pober & Sassa, Nature Reviews Immunology October 2007, 803-815 

De novo sentezin eşlik ettiği Tip 2 Endotel Aktivasyonu ” 



Volk  & Kox, Inflammation Research 49: 185-198, 2000 

Soluble “Markers” showing the role of endothelium in sepsis 



n engl j med 363;7 nejm.org august 12, 2010 



Sepsis ve Koagülasyon Kaskadı 





Piagnerelli M, Boudjeltia K Vanhaeverbeek M, 

Vincent JL (2003) Inten Care Med 29:1052–1061 

 







Otoregülatör Kontrol 

2 µm Endothelium 

Glycocalyx 

0.2 µm 

Eritrositler 

Bariyer Fonksiyonu 

Oksijen taşıma 

Mikrosirkülasyon bir Organdır 



Mikrosirkülasyon dokulara oksijen transportunun son 

hedeftir 

Onun fonksiyonu yeterli organı işlevini sağlar 

 

Kardiyovasküler sistem hiyerarşisi 

 

• Pulmoner Dolaşım 

• Sistemik Dolaşım 

• Bölgesel Dolaşım 

• Mikrosirkülasyon 

• Mitokondrial Oksijenizasyon 



• Hemodinamik uyumluluk makrosirkülatuar 
resüstasyonun, mikrosirkülasyon ve doku perfüzyonu 
üzerine paralel bir iyileştirmeye neden olan durum 
olarak tanımlanmaktadır. 

• Hemodinamik uyumsuzluk uygunsuz sıvı 
resüstasyonuna ve ilaçların yönetimine neden 
olabilir. 



•İnflamatuvar aktivasyon 

•Koagulasyon bozuklukları 

•RBC disfonksiyonu 

•Endothelial bariyer disfonksiyonu 

Kapiller kaçak 

Heterojenite ve shunting 

Hipoksi 

Organ disfonksiyonu 

 

  

Sepsis patofizyolojisinin temelini mikrosirkülasyon oluşturur 

      

Ince C (2005) Critical Care 9:S13-S19 

(vessels < 250 m) 



• Sistemik hemodinamik 
değişkenler bize bölgesel ve 
mikrosirkulasyonu dolaşımı 
hakkında kısıtlı bilgiler verir.  

• Heterojenite olduğu zaman 
hemodinamik olarak 
shunting gerçekleşiyor. 

• Oksijen dokuya 
aktarılamadan venöz sisteme 
geri dönüyor. 

 

 

Heterogeneity and shunting !!! 

      



 

 

Avontuur J.A.M.,  

Bruining H.A., Ince C. (1995) 

Circ Res 76 418-425. 

sepsis 

control 

Control    NNLA 



Sepsiste Shunting modeli 

O2 

lactate 

CO2 

v a 

Mikrosirkülasyonun iyileştirilmesi  

resüstasyon sürecinin önemli bir bileşeni 

olmalıdır. 

Ince C & Sinaasappel M (1999) : Microcirculatory oxygenation and  

         shunting in sepsis and shock  Crit Care Med 27:1369-1377 

 





Şok sadece hipotansiyon değildir aynı 

zamanda hücresel bir konseptir  

Vincent JL  (2001). Intensive Care Med 27(Suppl 1):S80–S92 



Max Harry Weil Crit Care Med 2007 

35,4 

Weil MH, Shubin H (1971)  Adv Exp 

Med Biol 23:13-23. 



 

 Mik EG (2015) Microcirculatory and mitochondrial hypoxia 

in  sepsis, shock and resuscitation. J of Applied Physiology  (in press) 

Endotoksik septik şok sonrası sıvı resüsitasyonu ile CO normal 
olmasına rağmen beyin korteksi mikrosirkülasyonu pO2 

düzeltmek için başarısız olur. 



De Backer, Creteur, Preiser, Dubois, Vincent 

Am J Respir Crit Care Med (2002) 166:98-104. 

 

Hemodinami ve kardiyak output normal olsa bile mikrosirkülasyonun 
bozulması mortalite ile sonuçlanan çok önemli klinik bir bulgu 





Treziack S et al. (2008) Intensive Care Med 34:2210–2217 



Jacques 

Duranteau 



• Mikrosirkülasyonun monitorizasyonu önemlidir. 



1990 yılların başında mikrosirkulasyon ilk kez 

hasta başında gösterilmeye başlandı 

Groner et al. (1999) Nature Med 5:1209  

Mathura et al. (2001) The Lancet 58:1698         

Spronk  et al. (2001) The Lancet 360:1395 

Pennings et al. (2004) Stroke 35:1284 

Meidema et al (2009) N Engl J Med 360: 

  

. 

 

  

 Brain tumours 

before HV 

 

Subarachnoid hemh. cortex 

Leukemia 

before and after chemotherapy 

after HV 

Orthogonal polarization spectral imaging 



SDF imaging 
 

Sidestream Dk Field a novel stroboscopic LED ring-based 

imaging modality for clinical assessment of the microcirculation.  

Goedhart PT, Khalilzada M, Bezemer R,  Merza J, (2007) Optics Express (in press) 





  
 

 



Sepsis Öncesi 
CO: 4L/min, MAP: 94 mmHg, HR: 84, Lactate: 2, RBF: 475 ml/min 

Sepsis ve sıvı resüstasyonu sonrası 
CO: 3.6 L/min,  MAP: 68 mmHg, HR: 137, Lactate: 4.3, RBF: 33 ml/min 

 



Baseline:   

Cardiac ouput: 4L/min, MAP: 94 mmHg, Heart 

rate: 84, Lactate: 2,  

RBF: 475 ml/min 

 

After sepsis and fluid resuscitation: 

Cardiac output: 3.6 L/min,  MAP: 68 mmHg, 

Heart rate: 137, Lactate: 4.3,  

RBF: 33 ml/min 



Sublingual Cytocam-IDF görüntüleme 



Sepsis ve sıvı resüstasyonu sonrası Sublingual Cytocam-IDF 



Sonuç 

• Sepsis, enfeksiyona düzensiz konak yanıtından 
kaynaklanan, hayati tehdit eden organ disfonksiyonudur. 

 

• Organ disfonksiyonu,  SOFA skorunun ≥2 olarak 
tanımlanır. 

 

• qSOFA kötüye gidebilecek enfekte hastaları hızlı şekilde 
belirlemekte yararlı bir klinik araçtır. 

 

• Mikrosirkülasyon dinamiği sepsis ve septik şok 
patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 

 

 


