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Алгоритм діагностики сепсису

The Third International Consensus 

Definitions for Sepsis and Septic Shock 

(Sepsis-3) 

Підозра на інфекцію

Оцінка за qSOFA2б

-Респіраторна дисфункція

-Ментальний статус

-Систолічна дисфунція

SOFA > 2 бали

Сепсис/токсикосептичний шок



 

 

Пацієнт з інфекцією, що доведена 

qSOFA ≥2? 

Дивись  А) 

Оцінка  доказів 
органної дисфункції 

Моніторинг клінічного  

стану;  

оцінка можливого 

сепсису при наявності 

клінічних показників  

Сепсис 
підозрюють?  

Ні 

Да Да 

Моніторинг клінічного  

стану;  

оцінка можливого 

сепсису при наявності 

клінічних показників  

A)   qSOFA: 

 Частота дихання 

 Стан свідомості 

 Сістолічний АТ 

SOFA ≥2? 

Дивись  В) 

Сепсис 

Септичний шок 

В)    SOFA показники: 

 PaO2/FiO2 ratio 

 Шкала ком Глазго 

 Середній АТ 

 Призначення 

вазопресорів, їх тип і 

доза інфузії 

 Креатинін або 

сечовина сироватки 

крові 

 Білірубін 

 Тромбоцити  

Незважаючи на адекватну 

рідинну ресусцітацію:  

1. вазопресори необхідні 

для підтримки середнього 

АТ  ≥65 мм рт. ст. 

і 

2. рівень лактата сироватки 

крові ˃2 ммоль/л 

Ні 

Ні 

Да 

Да 

Ні 



«…Системні прояви аж до 

розвитку поліорганної дисфункції 

можуть випереджати локальні 

симптоми гнійного джерела…» 

«… питання своєчасного 

санування джерела інфекції є 

вкрай важливим…»

Куликов А.В. и др. Особенности септического шока в акушерстве // Анест. 

и реаниматология.-2012.-№6.-С.58-61 



Показами до гістеректормії слід 

вважати:
►Крім матки нема інших джерел інфекції

►Невідповідність  погіршення клінічної 

картини і симптомів основної патології 

(наростання жовтяниці, олігурії, задишки..)

►Наростання симптомів загальної відповіді 

організму на запалення

►Наростання рівня прокальцитоніну та С-

реактивного білку

►Антенатальна загибель плоду на фоні 

інфекційного процесу будь-якої етіології

►Ознаки СПОД чи його поглиблення



Органозберігаюча тактика 

може розглядатися у вападку:

►Верифіковане і сановане джерело іншої 

локалізації, яке визначає тяжкість стану

►Не прогресує SIRS

►Не прогресує MOSD

►Не високий рівень прокальцитоніну

►Живий плід

►Нема клініки перерозподільчого 

(септичного) шоку.



Діагностичні критерії 

сепсису.
(Міжнародне керівництво по лікуванню тяжкого сепсису и септичного 

шоку:2012)

1. Загально-клінічні ознаки

2. Ознаки запалення

3. Параметри гемодинаміки

4. Ознаки дисфункції органів



Діагностичні 

проблеми 



Загально-клінічні ознаки

1. t˚C ≥ 38.3˚C, або ≤ 36˚С

2. ЧСС ≥ 90/хв, або більше 

ніж два стандартних 

відхилень над нормальним 

значенням для даного віку.

3. Тахипное

4. Порушення свідомості

5. Значні набряки, або 

позитивний баланс рідини 

(≥ 20 мл/кг/24 год )

6. Гіперглікемія 

Фізіологія Вагітних

1. t˚C - норма

 2.↑ЧСС

 3 ↑ ЧД

 4. Сонливість

 5.«фізіологічні 

набряки"

6. Норма



В першому триместрі 

вагітності задишка турбує біля 

15% жінок. До 19 тижнів 

вагітності – до 50% жінок, а до 

31 тижня – 75% жінок.

У 60% вагітних задишка виникає 

тільки при фізичному 

навантаженні, а у 20% - в спокої.
Перцева Т.А.  і співавтор. Пневмонии у беременных: особенности 

течения, диагностики и лечения (учебное пособие). Днепропетровск.-

2013.-40с 



↑ ЧСС є нормальним проявом третього 

механізму  (ОЦК –перший, скоротлива 

здатність міокарду - друга) регуляції 

серцевого викиду , це так звана  

ритмоінотропна залежність. Вона  

характеризується ростом сили серцевих 

скорочень по мірі збільшення їх 

частоти.

Тахикардію вагітних  (крім патологічних 

тахикардій)– не  КОРИГУВАТИ. !!!!!!!!



«…в організмі вагітної натрій 

накопичується в позаклітинному 

просторі (інтерстицій та 

внутріщньосудинне русло), 

…танини стають 

гідрофільними, …розвиваються 

«фізіологічні набряки»
Перцева Т.А.  і співавтор. Пневмонии у беременных: особенности 

течения, диагностики и лечения (учебное пособие). Днепропетровск.-

2013.-40с 



2. Признаки запалення 
2.1 ≥ 12 тис.кл  Лейкоцити ≤  4 

тис.кл

Лейкоцити ↑ з третього триместру (5-

12 тис.кл.) досягаючи max до 30 тижня 

вагітності (інколи до 16 тис.кл.) з 

початком схваток – до 25-30 тис.кл

2.2 Нормальна кількість 

лейкоцитів, але незрілих їх 

форм більше 10%

Лейкоцитарна формула ↑ гранулоцитоз  

(в крові – до 3% мієлоцитів та 

метамієлоцитів)

к-ть лімфоцитів та моноцитів - const

2.3 С-реактивний білок плазми 

крові вищий ніж два 

стандартних відхилення від 

норми

2.4 Прокальцитонін  плазми 

крові вищий ніж два 

стандартних відхилення від 

норми



Проблеми 

інтенсивної 

терапіїї



E.P.Rivers et al. N 

Eng J Med 

2001;345:1368-1377



Для цього треба досягнути:

❶ЦВТ = 8-12 мм.рт.ст

❷САТ ≥ 65 мм.рт.ст

❸ Темп сечовиділення ≥ 0,5 

мл/кг/год

❹ ScvO2 ≥ 70 % SvO2 ≥ 65%

Регідратація
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Рис.1. Оптимальний волемічний статус і фази критичних станів



ЦВТ – ми вимірюємо лише 

внутрішньосудинний тиск, 

але не можемо судити про 

внутрішньосудинний об‘єм.

Лише ЦВТ – ТМТ (Рpl) ми 

отримаємо уяву про 

наповнення центрального 

венозного русла
Norbert Roewer , Holger Thiel Taschenatlas der Anästhesie.-М.« МЕДпресс-информ».-2009.-390с.



 

Верхня 
порожниста вена 

Нижня   
порожниста вена 

Клапан легеневої 
артерії 

Легенева вена 

Трьохстулко-
вий клапан 

Митральний 
клапан 

Аортальний клапан 

Аорта 

Праве 
перед-
сердя 

Ліве 
перед-
сердя 

Правий 
шлуночок 

Лівий 
шлуночок 

Легені 

Легенева 
артерія 

Глибокі вени нижньої 
кінцівки 

Бронхіальні судини постачають оксігеновану кров до 
дихальних шляхів 

Позначені судини переносять дезоксігеновану кров  



J.H.Boyd et al (2011)… ЦВТ у хворих з септичним шоком 

корелювало з водним балансом лише в перші 12 год інфузійної 

терапії… В наступні 4 дні позитивний водний баланс, який 

грунтувався на ЦВТ був пов’язаний з ризиком збільшення 

летальності.

Висновок: ЦВТ можна використовувати для контролю інфуз. 

терапії тільки в перші 12 год

Boyd J. et al Fluid resuscitation in septic shok //Crit.Care Med.-

2011.-Vol.39,№2.-P.259-265

Marik P.E. et al. (2013) на основі великого метаналізу роблять 

висновок про те, що моніторинг ЦВТ не може передбачити 

відповідь на волемічне навантаження при проведенні  ІнфТ і 

тому для таких цілей в клініці не доцільно використовувати 

ЦВТ 

Marik P.E. et al Does the central venous pressure predict fluid 

responsiveness? An updated meta-analysisand a plea for some 

common sense //rit.Care Med.-2013.-Vol.41,Is7.-P.1774-1781



Концепція ROSD (ROSE)
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Рис.2. Фазовий перебіг критичних станів і концепція ROSE
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Ogbonna C. Ogbu. How to avoid fluid overload / Ogbonna C. Ogbu, David 

J. Murphya and Greg S. Martina / Curr Opin Crit Care 2015, 21:315–321. 

Ліберальна 

стратегія
Рестриктивна 

стратегія



Resuscitatio
Ціль:Рятування життя

(Хвилини, болюс)
Що?

1. Кристалоїди – препарати першої лінії !!!!!!!!!
2. Кристалоїди/колоїди ≈ 3:1

3. Свіжозаморожена плазма- тільки при 
коагулопатії !!!!!!!!!!!! 
4. Доза ГЕКів обмежена



Optimisation

ЦільОптимізація та підтримка 

тканинної перфузії

«Ліберальна стратегія» –

4-8 мл/кг/год

«Консервативна стратегія» - 1-2 мл/кг/год

Водний баланс – max +1,5л

Якщо треба більше - катехоламіни



Stabilisation

Ціль:Підтримка органих функцій

Нейтральний або від‘ємний баланс рідини

Дні

Минимальна підтримуюча інфузія  якщо  

оральне  вживання неадекватне



De-escalation

Ціль:Органне видужання

Мобілізація  надлишку рідини. 

Дні-тижні

Оральне вживання, уникнення по 

можливості в/в інфузій



Інфузійна терапія при тяжкому 

сепсисі.

①Старт – кристалоїди  (1В) в 

дозі не менше 30 мл/кг (1с). 

② ГЕК vs Альбімін ???

③ІнфТ проводять до 

стабілізації гемодинаміки.
Міжнародна настанова по лікуванню сепсису и 

септичного шоку:2012



Не знайдено залежності між:
1. вихідним рівнем альбуміну та 

впливом альбуміну і 0,9 р-н NaСl на 

летальність

2.вихідним рівнем альбуміну і 

ефектами лікування по показниках:

-тривалості перебування хворого в 

АРІТ та лікарні

-тривалості замісної ниркової терапії

-тривалості ШВЛ
J.L.Vincent (2006)



Після в/в введення альбуміну 

зниження його концентрації 

можно описати 2 кривими:

- 4 год – транскапілярна 

втрата

-17 діб період його 

метаболізму
Т.С. Мусаева, И.Б.Заболтских  Рання инфузионно-трансфузионная 

терапия тяжелого сепсиса и септического шока. Вест.инт.терапии.-

2009.-№2.-С28-36



Рівняння Старлінга у  вагітних

K(Pc- Pi) ≥

r (pc- pi)
Під час 

вагітності  

відкривається 

більше 16 %  

капілярів, які 

раніше не 

функціонували. 

А
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У

Л

А

КАПІЛЯР

РЕАСОРБЦІЯФІЛЬТРАЦІЯ

інтерстиціальна
рідина

лімфовідтік







Рівняння Старлінга у не вагітних
K

(P
c-

P
i)

=
r 

(p
c-

p
i)

Прекапілярний

сфінктер

Посткапілярний

сфінктер

Артеріола ВенулаКапіляр

лімфа



Рівняння Старлінга у  вагітних

Гідростатичн

ий тиск в 

капілярах  при 

вагітності 

зростає 

приблизно на 

30%. Основна 

причина цього 

– зміна 

співвідношенн

я пре- і 

посткапілярно

го опору. 





Деекалаційна антибіотикотерапія.

Забір матеріалу на бакт. 

Дослідження

Вибір антибіотика  враховуючи :

-Клініку хвороби

-Місцеву антибіотикограму

-Попередню антибіотикотерапію-

-Діючі протоколи

-Тяжкість стану за шкалами CRIS і 

/ або АРАСНЕ

-отримати та проаналізувати 

иікробіологічна   

аналізи

-оцінка стану пацієнта

-Розглянути можливість 

моноантибіотикотерапії

-Визначити адекватний 

термін призначення 

антибіотика.

Стадія 1

Почати з 

широкого 

спектру

Стадія 1

Цільова 

терапія

Повторна оцінка 



Розподіл антибіотиків за критеріями FDA
Критерії FDA Препарати

А (безпечні) -

В (умовно 

безпечні)

П, Ц, Монобактами, макроліди/азаліди (крім 

кларитроміцину), фосфоміцин, трометалол, 

ніфуроксазид, меропенем

С (потенційно 

небезпечні)

Рифампіцин, іміпінем, гентаміцин, кларитроміцин, 

нітрофурани, сульфаніламіди, нітроксолін, 

иетронідазол, ізоніазид, піразинамід, етамбутол

Д ( небезпечні) АМГ, тетрацикліни, ФХ, Хлорамфенікол

Х (шкідливі) -

Остаточно  не 

встановлено

Спенктиноміцин (В?), Ванкоміцин (В?), Меропенем (В?),  

Поліміксин (В?), Лінкозаміди (С?), Хінолони (С?),  

Тейкопланін , тіамфенікол, тинідазол, орнадазол, 

фузидиєва кислота, протіонамід, етіонамід



Схеми АБТ  з врахуванням ризику 

резистентності флори

1 тип 

Не було звернень за меддопомогою на протязі 1 року

Не застосовувалась АБТ на протязі останніх 90 днів

Молодий вік , без супутньої патології

Відправити матеріал на бактеріологічне обстеження

Емпірична АБТ:

►ЦЕФТРІАКСОН+МЕТРОНІДАЗОЛ



Рекомендовані схеми АБТ ІАІ з врахуванням 

ризику резистентності флори
11 тип 

Були звернення за меддопомогою на протязі 1 року 

(без інвазивних  маніпуляцій)

Застосовувалась АБТ на протязі останніх 90 днів

Супутня патологія

Відправити матеріал на бактеріологічне обстеження

Емпірична АБТ:

►Карбапенем без активністі до    

неферментуючих  Г(-) паличок

►Цефепім + метронідазол 



Антибіотикотерапія 

позаштитальної інфекції

Ймовірні збудникми Рекомендовані антибіотики

S. pneumoniae

Enterobacteriaceae

H.Influenzae

S.aureus˟

Рідко:

Pseudomonas spp., 

Ц111 (без антисинегнійної 

активності)

Цефтріаксон (“Ауроксон”),

цефотаксим

АБО

ФХ

АБО

КАРБАПЕНЕМ без антисинегнійної 

активності

(етарпенем)

Примітка ˟при MRSA -лінезолід



Рекомендовані схеми АБТ ІАІ з врахуванням 

ризику резистентності флори

111 тип 

Були звернення за меддопомогою на протязі 1 року 

(з інвазивними маніпуляційями)

Застосовувалась АБТ на протязі останніх 90 днів

Супутня патологія

Відправити матеріал на бактеріологічне обстеження

Емпірична АБТ:

►Карбапенеми з активністю до неферментуючих Г(-) 

паличок

►Інгібітор захищені пеніцеліни



Антибіотикотерапія нозокоміальної 

інфекції

Ймовірні збудникми Рекомендовані антибіотики

Enterobacteriaceae

Pseudomonas spp

Acinetobacter spp.

S.Aureus ( MSSA / MRSA )

Enterococcus spp

Колонізація 

Pseudomonas spp

зростає з терміном 

госпіталізації хворих: за 

7 діб-колнізується 23% 

хворих, а за 14 діб – 60%

(Z.Rybicki., 2014)

Карбапенеми з антисинегнійною 

активністю

АБО

Інгібітор захищений бета-лактам з 

антисинегнійною активністю

АБО

Ц111-1V з антисинегнійною 

активністю – Цефепім (“Позінер”), 

цефтазидим (“Ауромітаз”)

ПЛЮС

Лінезолід, або ванкоміцин



Для лікування нозокоміальної 

інфекції, яка викликана 

неферментуючими Г(-) 

паличками : карбапенеми-меропенем 

(“МерограМ”), в комбінації з  

інгібіторзахищеними уреідопеніцилінами: 

піперацилін/тазобактам (“Ауротаз-Р”) 

Cухорукова М.В і співавт. Антибиотикорезистентность нозокомиальных 

штамов Enterobacteriaceae в стационарах России:результаты многоцентрового 

эпидемиологического исследования МАРАФОН в 2011-2012гг.//Клин микроб. и 

антимикоб. химиотерапия- 2014.-№4.-С.254-265 



Ауротаз-Р

Піперацилін – напівсинтетичний 

пеніцилін широкого спектру дії, 

активний проти Гр+ и Гр- аеробних 

і анаеробних бактерій

Тазобактам- сульфонове похідне, 

інгібітор більшості β-лактамаз, які 

зумовлюють стійкість до пеніцилінів 

і цефалоспоринів   





Підтримуюча терапія тяжкого 

сепсису (антиоксидантна)

Ключовим природнім антиоксидантом 
організму є ГЛУТАТІОН

Глутатіон – це сполука із трьох 
амінокислот: гліцину, глютаміну і 

цистеїну; яка містить вільну 
сульфгідрильну групу

Глутатіон існує в організмі 
(внутрішньоклітинно і позаклітинно) 

у вигляді відновленої та окисленої 
форми



Відновлений 

глутатіон (GSH)Окислений 

глутатіон (GSSG)

клітина

Чому ОКИСЛЕНИЙ глутатіон?

позаклітин

ний 

простір

АТФ-незалежни

транспорт

АТФ-залежний 

транспорт



Переважна частина б/х реакцій за 
участі ГЛУТАТІОНУ відбувається за 

рахунок перетворення його 
відновленої форми в окислену після 

інактивації супероксид аніонів, 
гідроксильних груп, перекису водню, 
пероксинітриту під дією ферменту 

глутатіон-пероксидази
Зворотнє перетворення у відновлену 
форму під дією глутатіон-редуктази



Відновлений глутатіон (GSH)

Окислений глутатіон (GSSG)

Механізм дії Глутоксиму®

Регуляція клітинного 

циклу:
Проліферація нормальних клітин

Диференціювання нормальних  

клітин

Апоптоз генетично дефектних 

клетин 

Клітинни  

детоксикація:
Звязування токсинів для 

активного видалення з клітини

Інактивація вільних радикалів (в 

тому числі радикаліів кисню)

Експресія ферментівв II фази 

детоксикації



Глутоксим – перший та 

єдиний (!) зареєстровани 

препарат з групи 

низькомекулярних 

пептидів - природніх  

регуляторів захисту

(IDR).



Таким чином:
1. При діагностиці сепсису у вагітних 

та породіль необхідно врахувувати 

анатомо-функціональні особливості 

вагітної/породіллі.

2. Анатомо-функціональні особливості 

вагітної/породіллі необхідно 

врахувавати при проведення волемічної 

ресусцитації та антибактеріальної 

терапії



3. Синдром гіпо-/реперфузії до цього 

часу залишається не вирішеною 

проблемою інтенсивної терапії




