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«Сепсис – это болезнь,  при которой
смерть запланирована».                     

В. Вазен



ГлобальнГлобальніі викликивиклики
сьогоднішньогосьогоднішнього днядня вв

анестезіологіїанестезіології тата ІТІТ
Виклик 1. Хронічний дефіцит людських та
матеріально-технічних ресурсів.
Виклик 2. Відсутність єдиних міжнародних
стандартів.

Виклик 3. Низький рівень безпеки пацієнтів.

Виклик 4. Проблема сепсису й
антибіотикорезистентності

На сьогодні в світі щорічно більше 1,8 млн. пацієнтів із сепсисом
1/3 з них (> 600 тис. осіб) гине від важкого сепсису
Витрати в США на лікування цієї категорії хворих > 20 млрд. доларів



МіжнародніМіжнародні ініціативиініціативи уу сферісфері
протидіїпротидії сепсисусепсису

• Створення Глобального Альянсу з Сепсису і
проголошення ним «Всесвітньої декларації з
сепсису» (2012 р.)

• Створення Всесвітнього Альянсу проти
Антибіотикорезистентності і проголошення ним
«Барселонської декларації з
антибіотикорезистентності» (2012 р.)



GOOGLE GOOGLE ЗАЗА 0,15 0,15 СЕКСЕК:: ББІЛЬШЕІЛЬШЕ 17 17 МЛНМЛН
ДЖЕРЕЛДЖЕРЕЛ!!

www.google.com

Смертельный кошмар
антибиотикорезистентнос

ти

АТАКА СУПЕРБАКТЕРИЙ

З презентації Ф.С. Глумчера, ІІ науковий симпозіум «Актуальні
питання ІТ та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, 
гінекології та перинатології», 2015



З презентації Л.А.ХАРЧЕНКО Укр. центр ИТ сепсиса



МіжнароднийМіжнародний ГайдлайнГайдлайн 20122012

міжнародних

експертів

міжнародних
організацій

Аналіз 25 000 пацієнтів

168 госпіталей

5 років

68
30 



• http://z-l.com.ua/upload/pdf/553.pdf (укр.)

• http://reproduct-endo.com.ua/pdf/7/76_81_bacterialny_sepsis.pdf (рос.)

• https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg (англ.)

БактеріальнийБактеріальний сепсиссепсис підпід часчас
вагітностівагітності ГайдлайнГайдлайн 20122012

http://z-l.com.ua/upload/pdf/553.pdf
http://reproduct-endo.com.ua/pdf/7/76_81_bacterialny_sepsis.pdf


ФактФакт №№11
Імовірність того, що сепсис ускладнить конкретні
пологи або післяпологовий період, становить 3,4%. 
Іншими словами, з кожних 100 породіль ризикують
3-4 жінки. Для великого перинатального центру з
5000 пологів у рік це в середньому 150-200 
щорічних випадків, фактично - майже по одному на
кожен будній день.

ГоловніГоловні фактифакти



Дані МОЗ України, 
9 міс. 2013 р. (Р.О.Ткаченко)

ФактФакт №№2: 2: 
Летальність при акушерському сепсисі нижче, ніж
при інших його різновидах



ФактФакт №№3: 3: 
Позитивний результат бактеріологічного
дослідження при сепсисі буває лише в 58%

Причини отримання негативних результатів
гемокультивування у пацієнтів із сепсисом:

Локальна інфекція

•Захисні сили організму утримують інфекцію в одному
місці

Неправильний час взяття матеріалу

•Вірогідність упустити інтермітуючу бактеріемію

Надто маленький об’єм отриманого матеріалу

•Часта проблема

Прийом антибіотиків пацієнтом

•Найбільш часта проблема, що зустічається !



ФактФакт №№4:4:
«Материнська запальна відповідь»
(MSIR - материнська системна запальна реакція)

• Швидке прогресування септичного процесу може бути
обумовлено материнської толерантністю - зниженням
активності клітинної ланки імунітету (зміною співвідношення
Th1/Th2), що призводить до більшої сприйнятливості до
інфекційних агентів, збільшенню кількості лейкоцитів, рівня
Д-димеру, дисфункції ендотелію судин, зниження рівня
антитромбіну III, протеїну С, протеїну S і активності
фібринолізу, зростанню рівня прозапальних цитокінів в
пологах, наявності запальної реакції при ускладненнях
вагітності (прееклампсія, еклампсія, передчасні пологи).



У чому суть Слона?

ФактФакт №№5: 5: 
Не існує простих фізіологічних або лабораторних
параметрів, універсального визначення сепсису

…как мудрецы объект на ощупь изучали, когда
руками щупали слона и представляли совсем иное
и другое, но только не слона! 



УУ чомучому сутьсуть СепсисуСепсису??
Сепсис - це генералізоване запалення, котре спричинено наявністю
інфекції (підозрюваною або документованою)

СЕПСИССЕПСИС

Сепсис – це патологічний процес, в основі якого реакція організму у
вигляді генералізованого (системного) запалення на інфекцію
різномантної природи (бактеріальну, вірусну, грибкову).

Сепсис – це загальне інфекційне захворювання, що виникає в умовах
імунної недостатності організму при постійному або періодичному
надходженні в кров’яне русло мікроорганізмів та їх токсинів з місцевого
вогнища інфекції.



Більшість помилок, що мають фатальні
наслідки, відбувається на етапі постановки

діагнозу і санації вогнища інфекції.

???



КлінічніКлінічні маскимаски сепсисусепсису
«Левову частку» у структурі
причин лихоманки
неінфекційного генезу, що
обумовлює помилкове
встановлення діагнозу
«сепсис» становлять:


системні захворювання
сполучної тканини,


злоякісні новоутворення,


гематологічні захворювання



ПрапорціПрапорці тривогитривоги
• Важливо пам'ятати, що

будь-які симптоми, які не
можна пояснити основним
захворюванням (делірій, 
болі в суглобах, задишка, 
жовтяниця, несподівані
зміни в аналізах крові і
т.д.), можуть бути єдиною
клінічною ознакою ранній
стадії важкого сепсису і
септичного шоку, коли
жінку ще
МОЖНА ВРЯТУВАТИ!
При будь-яких клінічних
ознаках, незрозумілих з
позицій наявного діагнозу, 
необхідно розширювати
діагностичний пошук в
напрямку сепсису і
невідкладно запрошувати
на консиліум
реаніматолога.



"Мультидисциплинарный подход в лечении
минимизирует факт врачебных ошибок". 

Авраам Кутен



ФакториФактори ризикуризику розвиткурозвитку септичногосептичного
шокушоку вв акушерствіакушерстві

добредобре відомівідомі іі додо нихних відносятьсявідносяться::

 Позалікарняний, інфікований аборт.
 Низький соціально-економічний статус
 Імунодефіцитний стан.
 Хронічні вогнища інфекції (урогенітальний тракт).
 Цукровий діабет.
 Оперативні втручання (кесарів розтин).
 Передчасні пологи.
 Крововтрата, геморагічний шок (передлежання

плаценти, відшарування плаценти).
 Внутрішньоматкові маніпуляції.
 Анемія.
 Прееклампсія і еклампсія.



СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

Вонище ССЗВ СПОН Гіпотензія Тканинна

інфекції перфузія

Сепсис +

Важкий
сепсис +

Септичний шок

«Далеко не всякий
гнойный очаг
представляет собой
сепсис».

И.В. Давыдовский

+

«...за исключением некоторых
случаев, пациент скорее умирает от
ответа организма на инфекцию, чем
от самой инфекции».  

У. Ослер



 Гіпертермія ˃ 38,8 °С
 Гіпотермія < 36,0 ° С
 Тахікардія ˃ 90 уд./хв.
 Тахіпное ˃ 20/хв
 Порушення свідомості
 Значні набряки
 Гіперглікемія ˃ 7,7 ммоль/л

СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

Загальні
показники

ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії
сепсисусепсису



СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

Показники
запалення

 Лейкоцитоз ˃ 12 Г/л

 Лейкопенія < 4 Г/л

 ≥ 10% незрілих лейкоцитів

 ↑ С-реактивного протеїну

 ↑ прокальцитонін

ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії
сепсисусепсису



СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

Артеріальна гіпоксемія РаО2 / FiO2 < 300

Гостра олігурія < 0,5 мл/кг/год. не ˂ 2 год. 
незважаючи на адекватну інфузійну терапію

Creatinine increase > 0.5 mg/dL or 44.2 µmol/L
(https://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf)

Парез кишечника

Порушення зсідання крові

Тромбоцитопенія < 100 Т/л

Гіпербілірубінемія ˃ 70 ммоль/л

Органна
дисфункція

ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії
важкоговажкого сепсисусепсису



ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії
септичногосептичного шокушоку

СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

• АТ систол. < 90 мм рт. ст.

• САТ < 70 мм рт. ст.

• Зниження АТ систол. 
більше, ніж на 40 мм рт.ст. 
від вікової норми

Показники
гемодинаміки



СИСТЕМНАСИСТЕМНА ІНФЕКЦІЯІНФЕКЦІЯ
++

ЗМІНИЗМІНИ

 Гіперлактатемія ˃ 2 ммоль/л

 Зниження капілярного
кровотоку

Тканинна
перфузія

ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії
септичногосептичного шокушоку



К-ть
балів

Серцево-
судинна
система

Легені Нирки Коагуля
-ція

Печінка ЦНС

АТ
Інотропи

Pa02/FiO2
Креатинін
або діурез

Тромбо-
цити

Білірубін
По

Glasgow

1 САТ ˂ 70 ˂ 400 110 – 170 ˂ 150 20 – 32 13 – 14 

2
Дофамін ≤ 5 

або Добутамін
˂ 300 171 – 299 ˂ 100 33 – 101 10 – 12 

3

Дофамін ˃ 5 
або Адреналін/ 
Норадреналін

≤ 0,1

˂ 200

300 – 440 
або

діурез ˂
500 

мл/добу

˂ 50
102 –
204

6 – 9 

4

Дофамін ˃ 15 
або Адреналін/
Норадреналін

˃ 0,1

˂ 100

˃ 440 або
діурез ˂

200 
мл/добу

˂ 20 ˃ 204 ˂ 6

Шкала SOFA – Sepsis-related Organ Failure

Vincent JL et al. Intensive Care Med. 1996;22:707-710





Кожні 10 хв.

Летальність

підвищується
на 1%



АА. . ПервиннаПервинна рідиннарідинна
ресусцитаціяресусцитація ((інфузійнаінфузійна терапіятерапія))

1. Стратегія ранньої цілеспрямованої інфузійної терапії

2. Метою перших 6 годин реанімації

є досягнення:

 ЦВТ 8–12 мм рт. ст. 

 середнього артеріального тиску (САТ) ≥ 65 мм рт. ст. 

 діурезу ˃ 0,5 мл/кг/год.

 Сатурація крові киснем у центральній вені (верхній
порожнистій вені) або у венозній крові, що змішана, 
70% або 65%, відповідно (рівень 1С)

 нормалізація рівня лактату (рівень 2С)



СС. . ДіагностикаДіагностика
ЗабірЗабір кровікрові длядля посівупосіву

1. До введення антибіотиків (рівень 1С).
2. Рекомендується забір мінімум двох образців на

визначення культури (клас 1С):
- черезшкірним доступом
- через порт судинного катетера, якщо він встановлений ˃ 48 год. 



З презентації Л.А.ХАРЧЕНКО Укр. центр ИТ сепсиса



D. Емпірична антибіотикотерапія:                 

ЩО???
Початкова емпірична антибактеріальна терапія включає один
або більше препаратів, які мають активність проти всіх
ймовірних інфекційних агентів (бактеріальний та / або
грибковий), і проникають в адекватних концентраціях в
передбачуване джерело сепсису (рівень 1B)

Призначаючи антибіотики, необхідно пам’ятати
про 4-и основні групи мікроорганізмів

Грам (+) 

Грамм (-) 

Анаероби

_________            

Метициллін резистентна

флора

Іміпенем
Меронем
Доріпенем

Лінезолід
Ванкоміцин



ЕтЕтіологіяіологія сепсисусепсису уу вагітнихвагітних

• Streptococcus pyogenes (MSSA)

• Escherichia coli

• St. aureus

• Streptococcus pneumoniae

• Meticillin-resistat St. aureus

• Clostridium septicum



З презентації Л.А.ХАРЧЕНКО Укр. центр ИТ сепсиса



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Карбапенемы являются препаратами первого ряда

при инфекционных осложнениях у больных в
критическом состоянии с/без СПОН, 

при поздней вентилятор-ассоциированной
пневмонии, инфицированном панкреонекрозе, 

при инфекциях у онкохирургических пациентов с
фебрильной нейтропенией, на фоне нарушения

трофического статуса и иммунодефицита

С позиции доказательной медицины карбапенемы в
настоящее время можно считать препаратами
выбора для стартовой эмпирической терапии

тяжелых госпитальных хирургических инфекций

Bassetti M. , Глумчер Ф. и др, «По итогам VI Национального конгресса
анестезиологов Украины», Здоровье Украины, тематический номер, 
март, 2014 г.  



З презентації Л.А.ХАРЧЕНКО Укр. центр ИТ сепсиса



З презентації Claude Martin, ІІ науковий симпозіум «Актуальні
питання ІТ та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, 
гінекології та перинатології», 2015

КОЛИ???



1. Початок – впродовж першої години після
встановлення діагнозу (рівень 1В)

2. Щоденна оцінка ефективності для можливої де-
ескалації (рівень 1В)
(https://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf)

3. Тривалість емпіричної комбінованої терапії не

більше 3 – 5 діб (рівень 2В)

D.D. ЕмпіричнаЕмпірична антибіотикотерапіяантибіотикотерапія::

КОЛИ???



ДОЗИ???
Часзалежні антибіотики
(бета-лактами)

1. Збільшити кратність
дозування

2. Подовжені інфузії

Дозозалежні антибіотики

(фторхінолони, 
аміногликозиди):

1. Однократні інфузії
високих доз

D.D. ЕмпіричнаЕмпірична антибіотикотерапіяантибіотикотерапія::



2013,57,2907

Подовжена інфузія цефепіму знижує летальність у пацієнтів
з інфекціями, викликаними Pseudomonas aeruginosa



cv



Мультицентрове рандомізоване дослідження постійної інфузії β-
лактамів проти введення через інтервали часу при тяжкому сепсисі





Коли питання про видалення матки
повинно бути поставлено:

• Крім матки не виявлено інших вогнищ інфекції, що
обумовлюють тяжкість стану.

• При невідповідності погіршення клінічної картини і
симптомів основної патології.

• Зростання запальної реакції (ССЗВ) на тлі
інтенсивної терапії - неефективність
консервативної терапії.

• Зростання прокальцитонінового тесту і збільшення
С-реактивного білка.

• Антенатальна загибель плода на тлі інфекційного
процесу будь-якої локалізації.

• Ознаки поліорганної недостатності (зниження
артеріального тиску, олігурія, ГПЛ / ГРДС, 
жовтяниця, енцефалопатія, ДВС-синдром, 
тромбоцитопенія та ін.).



Вибір розчинів
1. Кристалоїди –

препарати першого
вибору 30 мл/кг
(краще –
збалансовані
(Стерофундин®) 
(рівень 1В)

2. Розчини ГЕК не
показані !!!
(рівень 1В)

3. Альбумін тільки для
пацієнтів, котрі
потребують великих
об’ємів кристалоїдів
(рівень 2С)

GG. . ІнфузійнаІнфузійна терапіятерапія



Носії резервної лужності
(лактат, ацетат, малат, фумарат ) –
це речовини, які в процесі метаболізму
перетворюються в гідрокарбонат. 
Збалансовані кристалоїди з високим вмістом
цих речовин протипоказані хворим з алкалозом
та тяжкою печінковою дисфункцією.



А розчини, які містять
високий рівень калію

(Стерофундин, Йоностерил, 

Дарроу) протипоказані у
хворих з гострим

пошкодженням нирок. 



EMA/606303/2013 

• PRAC confirms that hydroxyethyl-starch solutions (HES) 
should no longer be used in patients with sepsis or burn 
injuries or in critically ill patients HES will be available in 
restricted patient populations.

• PRAC підтверджує, що розчини
гідроксиетилкрохмалю (ГЕК) більше не повинні
використовуватися у пацієнтів з сепсисом або
опіками, або у пацієнтів в критичному стані, ГЕК
можуть застосовуватися в обмеженої сукупності
пацієнтів

• E-mail: press@ema.europa.eu



АльбумінАльбумін

• Альбумін - єдиний колоїдний розчин, котрий
виявився безпечним, і його використання можна
розглянути у пацієнтів із сепсисом та
гіпоальбумінеміею.

• Однак, немає ніяких даних, щоб рекомендувати
рутинне призначення альбуміну при сепсисі.

Zampieri FG, Park M, Azevedo LC. Shock. 2013 May;39 Suppl 1:42-9. 



При наявності: 

кардіальної дисфунції

респіраторної дисфункції / РДС

ниркової дисфункції

явищ набряку мозку

Рестриктивний режим інфузійної терапії



Інфузійна терапія. Моніторинг

• Артеріальний тиск і ЧСС (при нормальних показниках
немає показань до масивних інфузій)

• Добовий баланс по рідини (близький до нульового) 

• Центральний венозний тиск (ЦВТ) (більше не рахується
інформативним показником)

• Визначення ScvO2 і лактату (при нормальних
показниках немає показань до масивних інфузій)

• Малоінвазивні методи визначення параметрів серця
(зміна систолічного об'єму у відповідь на об'ємне
навантаження, індекс внутрішньогрудного обсягу
крові)

проф. Ф.С. Глумчер, 2015



РольРоль ЦВТЦВТ уу виборівиборі режимурежиму
інфузійноїінфузійної терапіїтерапії
Оновлений мета-аналіз свідчить, що немає ніяких доказів, 
щоб підтримати широко поширену практику використання
центрального венозного тиску для проведення інфузійної
терапії. Цей підхід до ресусцитації рідиною не повинен
більше використовуватися.
Marik PE, Cavallazzi R. Crit Care Med. 2013 Jul;41(7):1774-81

АЛЕ!
Високі значення ЦВТ:
•вказують на кардіальну дисфункцію
•можуть зорієнтувати лікаря у необхідності обмеження
об’єму інфузії
•вірогідно потребують призначення добутаміну та
фуросеміду. 
•свідчать про абсолютні протипокази до використання
маніту та інших гіперосмолярних розчинів!!!



H.H.ТерапіяТерапія вазопресорамивазопресорами

1. Мета – САТ ˃ 65 мм рт. ст. (рівень 1С)
2. НОРАДРЕНАЛІН

3. Додатковий препарат, якщо мета не досягнута –
АДРЕНАЛІН (рівень 2Б)

4. Допамін – тільки для ретельно відібраних пацієнтів
(рівень 2С). 

5. Низькі дози Допаміну НЕ використовувати для
підтримання функції нирок (рівень 1А)

Норадреналін 0,2% 4 мл + фіз.розчин 0,9% 200 мл. 
Початкова швидкість введення 10-15 крапель за
хв. До 20-60 крапель за хв.



НорадреналінНорадреналін vsvs ДопамінДопамін







ІІ. . ІнотропнаІнотропна терапіятерапія
Добутамін 20 мкг/кг/хв
якщо:

•Знижений СІ

•Є ознаки гіпоперфузії тканин
при адеквватній інфузійній
терапії та нормальному САТ



НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ
при нормальних показниках
гемодинаміки !!!

J.J. КортикостероїдиКортикостероїди

Гідрокортизон 200 мг/добу в/в якщо гемодинаміка є
нестабільною, не дивлячись на інотропну підтримку
(рівень 2С)

Застосування невеликих доз кортикостероїдів
(метилпреднізолон 2 мг/кг/добу) може грати
позитивну роль на пізній проліферативної стадії РДС



Еритроцитарна маса

1. Критичний рівень Нb < 70 г/л якщо:

▪ Немає ознак гіпоперфузії тканин

▪ Відсутні ознаки ішемії міокарду, важкої

гіпоксемії, великої крововтрати

2. Цільовий рівень Нb 70 – 90  г/л (рівень 1В)

КК. . ПереливанняПереливання
компонентівкомпонентів кровікрові



Свіжозаморожена плазма

Не використовується для корекції лабораторних
показників, якщо:

▪ Немає ознак кровотечі

▪ Не плануються інвазивні процедури (рівень 2D)

КК. . ПереливанняПереливання
компонентівкомпонентів кровікрові



QQ. . КонрольКонроль рівнярівня глюкозиглюкози

1. Контроль кожні 2 – 4 години до стабілізації рівня
глюкози

2. Інсулінотерапія показана якщо:

▪ рівень глюкози ˃ 10 ммоль/л в 2-х послідовних
аналізах

3.   Цільовий рівень глюкози 10 – 6 ммоль/л



R.R. ПідтримкаПідтримка
нирковоїниркової функціїфункції

1. При гострій нирковій
недостатності замісна ниркова
терапія або гемодіаліз

2. Контроль та корекція рідинного
балансу у гемодинамічно
нестабільних пацієнтів з
сепсисом



S. S. БікарбонатнаБікарбонатна
терапіятерапія
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для корекції ацидозу
(рН ˃ 7,15), котрий спричинений збільшенням
вмісту лактату

ТТ. . ПрофілактикаПрофілактика
венозноговенозного тромбозутромбозу

1. Низькомолекулярний гепарин (рівень 1А)

2. Компресія нижніх кінцівок



U.U. ПрофілактикаПрофілактика
стресовихстресових виразоквиразок ШКТШКТ

1. Не проводити профілатику у пацієнтів без
факторів ризику (рівень 2В)

2. Профілактика стресових виразок
проводиться у пацієнтів з ризиком
кровотечі (Н2 блокатори, інгібітори
протонної помпи) (рівень 1В)

3. Інгібітори протонной помпи – препарати
першої лінії (рівень 2D)



V. V. ХарчуванняХарчування

1. Пероральне (ентеральне) харчування замість
голодування або в/в введення глюкози
(рівень 2С)

2. Впродовж першого тижня – добовий калораж
– 500 ккал, дозу збільшувати тільки при
добрій переносимості (рівень 2В)

3. Уникати повного парентерального
харчування (рівень 2В)



 Одна з найважливіших проблем в
розумінні сепсису - це розуміння ролі
часу



В первые 30 мин вводят 1000 мл
кристаллоидов (раствор Рингера, 

«Стерофундин») 

Оценка АД, ЧСС, ЧД, диуреза и
сатурации кислорода.                   
Рентгенография лёгких. 

Терапевтический "пакет" 
реанимационных действий

Кислородотерапия, 
ИВЛ по показаниям







При сепсисі шанс на виживання мають
тільки ті пацієнти, яких почали лікувати
вчасно. 
Не можна допускати ситуацій, коли думка
про правильний діагноз «септичний шок»
приходить одночасно з розумінням, що
шансів на порятунок хворої вже немає.

ВИСНОВОКВИСНОВОК



ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!!!!!



Адреса сайту anest.vn.ua


