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Etiopatogenia sepsisului/ șocului septic

• Condiționată de:

– ceea ce suntem

– cine suntem 

– ceea ce facem

– cum facem 



Trăim într-o lume dominată de bacterii

• Aparitia animalelor şi plantelor pe Pământ a fost precedată cu peste 3 miliarde 
de ani de existenţa speciilor microbiene

• Speciile microbiene constituie 60% 
din biomasa de pe Pământ

• Se estimează că <0.5% din 2-3 miliarde 
de specii bacteriene au fost identificate

• Numai o mică parte din speciile 
microbiene existente sunt patogene 
pentru om
A.S. Fauci CID, 2001

Compoziţia celulară a organismului uman:

• 1013 celule eucariote
• 1014 celule microbiene ce constituie flora endogenă:

500 de specii bacteriene comensale colonizează tractul GI



Diapo C Rabaud

Bacterii – Oameni, Scor 1-0



Bacterii problematice

• Klebsiella pneumoniae

• Enterobacter species

• Acinetobacter Baumanii

• Pseudomonas Aeruginosa

ESBL / KPC / NDM-1

AmpC producătoare

XDR, PDR bacterii

Nu există definiţii standard pentru bacteriile MDR, XDR

(extreme drug resistant) sau PDR (pan drug resistant) 



Alternative … de viitor

• Bacteriofagii 

• Ac monoclonali

• Noi antibiotice/ noi clase

• Noi ținte din structura bacteriană



Ce are EA și nu am EU...

• EA (Infecția):
– Etiologie 

– Mărime inocul

– Biofilm

– Tendință la extindere

– Rezistență la AB

– Tehnologia 

– Etc

• EU (infecționistul):
– O Etiologie 

– Date de etiopatogenie

– Un călcâi a lu’ Achile

– Un indiciu

– Înțelegere din partea:
• Media

• Autorități

– Etc



Ca atare ...



Mă ucide EA... Încet/încet...

• Prin complicații ...

• Prin GHIDURI

• Prin imposibilitatea identificării germenului

• Prin impredictibilitatea evoluției leziunii

• Prin imposibilitatea de a transfera pacientul/a

• Prin implosibilități de izolare – în timp real (vezi 
Ebola)

• Etc.





De ce noi definiții?
• De la ultima revizuire din 2001 s-au acumulat foarte 

multe date aferente:

– patobiologiei tip:

• Funcționarea și funcția organelor

• Morfologie

• Biologie celulară

• Biochimie

• Imunologie

• Circulație

– Managementului sepsisului și șocului septic

– Epidemiologia sepsisului și șocului septic
ceea ce a impus reevaluarea definițiilor



Sepsis is caused by a dysfunctional 

immune response

Activation of the immune system

Mediators

Appropriate reaction Hyporeactivity

(immune paralysis)

Triggers (surgery, trauma, burns, hemorrhage, infection)

Control and resolution

of infection/inflammation Sepsis
Uncontrolled

infection

Hyperreactivity: 

Systemic 

Inflammatory 

Response Syndrome 

(SIRS)

The lethality of sepsis 

is a consequence of an 

immunological dysfunction

“Except on few occasions, 

the patient appears to 

die from the body's 

response to infection 

rather than from it.”

Sir William Osler, 1904 

“The Evolution of Modern Medicine”
Slide courtesy of Dr. Tim Buchman, PhD, MD



Noile definiții

• Sepsis = o disfuncție de organ limitatoare de 
viață cauzată de o neregulă apărută în cadrul 
răspunsului gazdei față de infecție

• NB: Criteriile de SIRS au fost îndepărtate pt că:

– Pot fi prezente în situații de infecții foarte simple, 
necomplicate, sau ca răspuns la un alt tip de injurie 
(traumă, pancreatită, etc.)

– Pot să lipsească la pacientul critic cu infecție evidentă 
limitatoare de viață



Șocul septic

• Șocul septic = un subset al sepsisului în care:

– Anomaliile circulatorii și

– Anomaliile celulare/metabolice
sunt suficient de profunde încât să crească în mod 
substanțial mortalitatea 

• Dpdv clinic, asociază:

– Suport vasopresor pentru a obține o Tmax≥65mmHg

– O creștere a lactatului >2mmol/L în ciuda umplerii 
vasculare

• NB: Termenul de Sepsis sever a fost scos



Instrumente de screening

• Evidențierea unui pacient cu potențial:

– de a sta  mai mult timp în TI 
sau

– de a deceda  în spital

folosind cu promtitudine – la patul bolnavului    
elemenetele de qSOFA:
• Frecvență respiratorie ≥22/min

• Alterare mentală

• Presiune sistolică ≤100mmHg

• Prezența a minimum 2 criterii = outcome prost → 
necesită transfer în TI (asociază >10% mortalitate)



Disfuncția de organ se evaluează în TI
qSOFA se aplică oriunde

• SOFA = Sequential Organ Failure Assessment Score

• LODS = Logistic Organ Dysfuntion System Score

Elemente recente de diagnostic ale severității









Sepsis



Sepsis new definition
▪ Is a syndrome not a disease. 

▪ Sepsis 3: a life-threatening organ dysfunction due to a 

dysregulated host response to infection

▪ An increase of at least 2 points in the Sequential [Sepsis-

related] Organ Failure Assessment (SOFA) score in patients 

with a suspicion of infection.

▪ Septic shock: sepsis with profound circulatory, cellular, 

metabolic abnormalities associated with greater risk of mortality 

than sepsis alone: 

▪ vasopressor therapy MAP>= 65 mmHg

▪ Serum lactate >2 mmol/L



SOFA score 
(Sequential (Sepsis-related) Organ Failure 

Assessment score)







Associated with other conditions

▪ GI tract – Liver disease, gallbladder disease, colon disease, 

abscess, intestinal obstruction, and GI instrumentation

▪ GU tract – Pyelonephritis, intra- or perinephric abscess, 

renal calculi, urinary tract obstruction, acute prostatitis or 

abscess, renal insufficiency, and GU instrumentation

▪ Pelvis – Peritonitis and pelvic abscess

▪ Lower respiratory tract – Community-acquired 

pneumonia (with asplenia), empyema, and lung abscess

▪ Vascular system – Infected IV line or prosthetic device

▪ Heart and cardiac vasculature – Acute bacterial 

endocarditis and myocardial or perivalvular ring abscess



Risk factors

Risk factors for sepsis include the following:

•Intensive care unit admission

•Bacteremia

•Advanced age (≥65 years)

•Immunosuppression

•Community acquired pneumonia

•Previous hospitalization

•Genetic factors



History

◼ Community versus hospital-acquired 

◼ Underlying diseases

◼ Prior or current medications

◼ Recent manipulations or surgery

◼ Travel history





Ce ne face viaţa amară ?

XII

fXIIa

KKGMM KKGMm Bradikinină

Proactivatorul 
Plasminogenului

VIIa VII

Plasminogenului Plasmină

Fibrinogen Fibrină

CIVD

Efecte
vasoactive





Răspunsul normal la infecție
• Este activat atunci când cell imune – PMN, macrofage – recunosc și cuplează un 

germene via:

– PRRs (Pattern recognition receptors):

• Localizați pe suprafața cell sistemului imun

• Recunosc și cuplează patternul molecular patogenic asociat microorganismului 
(PAMPs)

• Include 3 familii:

– TLRs – toll-like receptors

– NOD – nucleotide-oligomerization domain leucin-rich repeat proteins

– RIG-I helicases – retinoic-acid-inducible gene I

– DAMPs = Alarmine:

• Semnale endogene de pericol: 

– HMGB1 (high mobility group box-1 protein), 

– Proteinele S100

– DNA mitocondrial etc

• Recunoscute de PRRs

PAMPs – pathogen-associated molecular pattern
DAMPs – danger-associated molecular patterns = alarmine



viii PREFACE

Illustrations have been carefully developed to am-
plify and enhance the narrative. The line art in this text is
sometimes as simple as a flow diagram or just as often a
complex illustration of a structure drawn by some of the
best medical illustrators working today.

Photographs also richly enhance the text. The diversity
of the photo program encompasses numerous micrographs,
photographs of clinical conditions, microbiologists at work,
and some laboratory techniques and results. Often, you
will find a photograph accompanied by a line drawing aid-
ing in the understanding of an unfamiliar subject.

FIGURE 18.24 How soon does HIV infection
cause damage? The yellow tissue, marked by ar-
rows, is gut-associated immune system compo-
nents, collectively the largest in the human body.
The first photo shows the normal amount. The
second photo shows its complete loss only a few
weeks after becoming infected with HIV.(a) (b)

MatrixCells synthesize a sticky
matrix that holds them
tightly to the substrate.

2

Chromosome
Food particle

Enzymes

Quorum-dependent
proteins e.g., food-
digesting enzymes

Free-swimming cells
settle on a surface.

1

When biofilm grows to a certain
density (quorum), the concentration
of the inducer molecules causes
expression of specific genes.

4When only a few cells are
present, the concentration
of the signaling (inducer)
molecule is low.

3

Signaling molecules induce
expression of a protein product,
such as a food-digesting enzyme.

5 Genetic induction

Cells secrete their
enzymes in unison to
digest food particles.

6

(a)

(b)

Signaling
molecules

Signaling
molecule
(inducer)

FIGURE 6.17 (a) Quorum sensing. (b) Sibling war-
fare. Bacteria in streaks from the same original colony will
only grow away from each other, another example of microbial
communication. (Eshel Ben-Jacob)

New illustrations combine
art and photos.

Paired photos illustrate 
the text discussion.





Taro Kawai and Shizuo Akira: Immunity 34, May 27, 
2011©2011 Elsevier Inc.

TLR Trafficking and Signaling





Cell 140, 805–820, March 19, 2010 ©2010 Elsevier Inc.



Species PAMPs TLR Usage 

PRRs Involved in 

Recognition 

Bacteria, 

mycobacteria 

LPS TLR4  

 lipoproteins, LTA, PGN, lipoarabinomannan TLR2/1, 

TLR2/6 

NOD1, NOD2, NALP3, 

NALP1 

 flagellin TLR5 IPAF, NAIP5 

 DNA TLR9 AIM2 

 RNA TLR7 NALP3 

Viruses DNA TLR9 AIM2, DAI, IFI16 

 RNA TLR3, TLR7, 

TLR8 

RIG-I, MDA5, NALP3 

 structural protein TLR2, TLR4  

Fungus zymosan, β-glucan TLR2, TLR6 Dectin-1, NALP3 

 Mannan TLR2, TLR4  

 DNA TLR9  

 RNA TLR7  

Parasites tGPI-mutin (Trypanosoma) TLR2  

 glycoinositolphospholipids (Trypanosoma) TLR4  

 DNA TLR9  

 hemozoin (Plasmodium) TLR9 NALP3 

 profilin-like molecule (Toxoplasma 
gondii) 

TLR11 

 

 

 



Amanda L.Blasius, BruceBeutler:https://doi.org/10.1016/j.immuni.2010.03.012 - Immunity 32, March 26, 2010©2010 Elsevier Inc.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761310000956#!
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2010.03.012


Interplay between TLRs and RLRs during Virus Infection

Taro Kawai and Shizuo Akira:  Immunity 34, May 27, 2011©2011 Elsevier Inc

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/toll-like-receptor


4D Theory

J Joseph, KA Rodvold, Expert Opin. Pharmacother. (2008), 9(4): 561-575

Right Drug

Right Dose Right Duration

De-escalation



În esență ... avem ...

Efecte induse de microorganisme

• Exces de mediatori proinflamatori

• Activarea complementului

• Susceptibilitate genetică

• Efecte sistemice în sepsis

• Ischemie tisulară

• Apoptoză

• Disfuncție mitocondrială

• Imunosupresie

Efecte organ-specifice în sepsis

• Sistem c-v – circulație

• Plămân

• Tract gastro-intestinal

• Ficat

• Rinichi

• Sistem nervos



Efecte induse de microorganisme
• Componentele peretelui celular bacterian:

– Endotoxina

– Peptidoglicanul

– Dipeptidele muramyl

– Acidul lipoteichoic

• Produsele bacteriene:

– Enterotoxina B stafilococică

– Toxic shock syndrome toxin-1

– Exotoxina A piocianică

– Proteina M a grupului de streptococi de grup A   
hemolitici

își aduc aportul la constituirea sepsisului 



EA level

(EA units)

SOFA score on 

admission

(mean ± SD)

Shock

(percent)

PaO2:FiO2 ratio

(mmHg; mean ±

SD)

Hospital 

mortality

(percent)

Low (<0.4) 4.3 ± 3.6 11.6 253 ± 111 16

Intermediate 

(0.4 to 0.59)
4.9 ± 3.9 20.5 215 ± 98 23

High (≥0.6) 5.7 ± 4.1 22.7 205 ± 102 23

Plasma levels of endotoxins and outcomes in 
patients with sepsis

EA: endotoxin activity; SOFA: sequential (or sepsis-related) organ dysfunction score; SD: standard 
deviation; PaO2: arterial pressure of oxygen; FiO2: fraction of inspired oxygen

Adapted from: Marshall JC, Foster D, Vincent JL, et al. Diagnostic and prognostic implications of endotoxemia in critical illness: results of 
the MEDIC study. J Infect Dis 2004; 190:527



Atacul 
microorganismelor

Creșterea heterogenității 
fluxului sanguin capilar

Creșterea permebilității 
endoteliale

Reducerea ariei suprafeței 
de schimb al O2  (șunt)

Creșterea distanței de 
difuzie a O2

Eliberare tisulară de O2 

insuficientă pentru a 
susține funcția celulară 

normală



Intrinsic lipid curvature and intrinsic monolayer curvature

A 
positive curvature

B 
negative curvature

C 
zero curvature



The force be with you !

Confocal fluorescence microscopy (left) and atomic force microscopy (right) images of 
native pulmonary surfactant bilayers. The round domains in the left-hand picture 
correspond to fluid-disordered phases surrounded by a continuous fluid-ordered phase

D. Marsh Intrinsic curvature in normal and inverted lipid structures and in membranes Biophys. J., 70 (5) (May 1996), pp. 2248-2255



Transbilayer (flip-flop) lipid motion

Generation of ceramide from sphingomyelin hydrolysis
The liposomes contain entrapped sialidase, which degrades gangliosides

F.X. Contreras, A.V. Villar, A. Alonso, R.N. Kolesnick, F.M. Goñi Sphingomyelinase activity causes transbilayer lipid translocation in model and cell membranes
J. Biol. Chem., 278 (39) (Sep 26 2003), pp. 37169-37174



Fazele lipidice în exces de apă

Examples of lipidic phases in excess 
water:
• Lα, lamellar liquid crystalline; 
• Lβ, lamellar gel; 
• Pβ′, lamellar rippled; 
• M, micellar; 
• HII, inverted hexagonal; 
• Q224, a bicontinuous inverted cubic 

phase; 
• Q227, a discontinuous inverted cubic 

phase.

Félix M.Goñ:The basic structure and dynamics of cell membranes: 
An update of the Singer–Nicolson model☆
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes

Volume 1838, Issue 6, June 2014, Pages 1467-1476

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000527361400008X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000527361400008X#aep-article-footnote-id3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00052736
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00052736/1838/6


Cellular Functions Stimulated by DNA



Excesul de mediatori proinflamatori

• Contribuie la progresia infecție spre sepsis 
și/sau șoc septic

• TNFα și IL-1 induc:

– Febră

– Hipotensiune

– Leucocitoză

– Inducerea de noi citokine proinflamatorii

– Stimulează activarea coagulării și fibrinolizei

Endotoxină →LPS-binding protein→transfer la CD14 – macrofage 
→eliberare de TNFα



Activarea complementului

• Cascada complementului ajută la clearence-ul 
microorganismelor

• Inhibiția cascadei complementului scade inflamația și ar 
reduce mortalitatea prin sepsis – în modelele pe animal

– C5a antagonist reduce:

• Mortalitatea

• Inflamația

• Permebilitatea vasculară

– Activarea C5a asociată cu creșterea expresiei C5aR 
crește traficul neutrofilelor



Susceptibilitatea gentică

• Ar fi peste 10 milioane de SNPs ce s-ar corela 
cu markeri genetici

• SNPs care codifică citokine cum ar fi:

– TNF

– Limfotoxina-alfa

– IL-10

– IL-8

– Agonistul pentru IL-1 receptor

– IL-6

– Gamma-IF



Susceptibilitatea genetică

• SNPs care codifică pentru receptori cell de suprafață:

– CD14

– MD2

– TLR-2 și 4

– Gamma Fc receptor II și III

– Lipopolizaharid liganzi

– Manose binding leptin heat shock protein 70

– Angiotensin I-converting enzyme

– Plasminogen activator inhibitor

– Caspaza 12



Efectele sistemice în sepsis

• Ischemia tisulară – tulburări majore în autoreglarea 
metabolică →deficit major de O2

• Leziunile endoteliale și la nivelul microcirculație = regula

• Lezz microcirculatorii:

– Debalansează sistemul coagulării și fibrinolizei



Efectele sistemice în sepsis
• Lezz endoteliale:

– Apar în urma interacțiunii dintre cell endoteliale și PMN-
urile activate

– Creșterea aderenței dintre cell endoteliale și PMN via 
receptorii specifici →:

• secreție de radicali de O2

• Enzime litice

• Substanțe vasoactive

– Oxid nitric

– Endoteline

– Platelate-derived growth factor 

– LPS induce:

• distrucții ale citoscheletonului

• Alterarea integrității barierei endoteliale microvasculare



Efectele sistemice în sepsis

• Hematiile din sepsis:

– Își pierd capacitatea de deformare în microcirculație

– Devin rigide →navighează cu dificultate →induc o 
heterogenitate excesivă a fluxului sanguin din 
microcirculație

– Inhibarea directă a enzimelor complexului respirator

– Stress oxidativ

– Prăbușirea DNA-ului mitocondrial 



SnapShot: Reactive Oxygen Intermediates (ROI)

952  Cell 140, March 19, 2010 ©2010 Elsevier Inc.  DOI 10.1016/j.cell.2010.03.008

Carl Nathan and Aihao Ding

Weill Cornell Medical College, New York, NY 10065, USA



Efectele sistemice în sepsis - apoptoza

• Este întârziată în sepsis pentru macrofagele și PMN-urile 
activate 

• Întârzierea apoptozei →creșterea răspunsului inflamator 
→MODS

• Apoptoză extensivă a limfocitelor și cell dendritice→
clearence deficitar al microorganismelor din sepsis



Efectele sistemice în sepsis –
disfuncția mitocondrială

• Disfuncția mitocondrială apare ca urmare a scăderii 
concentrației de O2

• Deturnarea ciclului Krebs spre acid lactic → necroze 
tisulare

• Scade concentrația de ATP – marker al fosforilării oxidative 
mitocondriale

• Injuria cell și decesul apar prin efectul citopatic (histotoxic) 
al anoxiei O2 neputând fi utilizat nici atunci când există
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Efectele organ-specifice în sepsis

• Nici un organ nu este protejat de efectele 
sepsisului

• MODS – este relativ comun

• MSOF – apare destul de frecvent și e de multe 
ori terminal



Efectele organ-specifice în sepsis
• Circulație:

– Hipotensiunea:

• prin vasodilatație difuză

• cea mai severă expresie a disfuncției circulatorii din sepsis

• Consecință a eliberării necontrolate de mediatori vasoactivi în scopul 
îmbunătățirii autoreglărilor metabolice

• Încearcă să livreze O2 acolo unde este nevoie →o harababură

– Efecte localizate ale tulburărilor circulatorii:
• La nivel central (inimă, vasele mari) scade TA max și min

• La nivel regional – hiporesponsivitate vasculară (nu poate să facă 
vasoconstricție) →bulversarea circulației regionale →livrarea de O2 este 
scăzută→hipoxie loco-regională



Efectele organ-specifice în sepsis
• Circulație:

– H antidiuretic (vasopresina):

• concură la persistența vasodilatației

• nivel plasmatic scăzut în șocul septic

• ar îmbunătăți parametrii hemodinamici permițând îndepărtarea altor 
presori din circulație

Cell endoteliale – eliberează prostaciclină și NO:

• NO (oxidul nitric) rol central în vasodilatație și șoc septic

• Eliberarea de NO indusă de endotoxină

• NO – induce lezz la nivelul SNC în zonele de control ale sist nervos 
autonom



Efectele organ-specifice în sepsis
• Circulație:

– Microcirculația:

• Capilarele sunt comprimate prin edemul local

• Lumenul este îngustat prin tumefierea endoteliului

• Înfundarea capilarelor cu leucocite și/sau hematii

– Endoteliu – modificări fenotipice ale cell endoteliale prin:

• Interacțiuni directe cell endoteliale perete bacterian

• Apar disfuncții endoteliale asociate cu:

– tulburări de coagulare

– scăderea leucocitelor

– rigidizarea membranei hematiilor

– suprareglarea moleculelor de adeziune

– aderarea trombocitelor 

– degradarea structurii glicocalixului



Efectele organ-specifice în sepsis

Plămânul

•Injuria endotelială →creșterea permeabilității 
microvasculare →edem interstițial și alveolar

•PMN sunt prinse în capcană microcirculație 
→efecte catastrofale pentru țesutul pulmonar

•ARDS



Efectele organ-specifice în sepsis

Tractul gastro-intestinal

•Alterarea barierei intestinale

•Translocare bacteriană și de endotoxină în sistemul 
circulator

•Stă la baza extinderii răspunsului gazdei la sepsis

Ficatul

•Sistemul reticuloendotelial al ficatului = prima linie 
de apărare



Efectele organ-specifice în sepsis
Rinichiul

•IRA – este cam regula în sepsis și șocul septic

•Poate apărea necroză tubulară acută  prin:

– hipoperfuzie și/sau hipoxemie

– Hipotensiunea sistemică

– Vasoconstricția renală directă

– Eliberarea de citokine (TNF)

– Activarea in-situ a neutrofilelor sub acțiunea endotoxinei și a 
FMLP (un tri-amino acid: fMET-Leu_Phe) chemotactic peptid din 
structura peretelui bacterian

•Inițierea precoce a RRT (renal replacement therapy) 
îmbunătățește prognosticul pacientului



Efectele organ-specifice în sepsis

Sistemul nervos

•Alterarea senzoriului – encefalopatia

•Afectarea termoreglării

•Alterarea barierei hemato-encefalice

•Parasimpaticul este cel mai implicat



Managementul sepsisului și al 
șosului septic

• Stabilizarea respirației:

– Suplimentarea cu O2

– Monitorizare continuă cu puls-oximetru

– ± intubare și ventilație mecanică

• Stabilirea accesului venos:

– Hipovolemia – necesită umplere vasculară imediată

– Abordul periferic poate fi suficient

– Cateterul venos central – next step

• Evaluare biologică și paraclinică



Sepsis – definiții



De ce noi definiții ?
• Din 2001 (ultimele definiții) și până în 2016 s-

au acumulat date noi în:

– Patobiologie cu privire la modificări în:

• funcția organelor

• Morfologie

• Biologie celulară

• Biochimie

• Imunologie

• Circulație

– Managementul pacientului critic

– Epidemiologia sepsisului



Noi definiții  - instrumente de screening

• Pacienți cu suspiciune de sepsis care:

– au șansa de a sta mai mult în TI

– au risc de deces în spital
pot fi identificați la vizită prin evaluarea cu qSOFA:

• Frecvența respiratorie ≥ 22/min

• Alterarea mentalului

• Presiune arterială sistolică ≤ 100 mmHg

– Prezența a cel puțin 2 din aceste criterii predictează o 
evoluție proastă înafara unei TI pacienții având 
suspiciunea clinică de sepsis



Noi definiții  - instrumente de screening

• Sepsis = disfuncție de organ limitatoare de viață 
indusă de un răspuns inadecvat al gazdei față de o 
infecție

• Disfuncția de organ – identificată prin modificarea 
bruscă a scorului SOFA cu mai mult de 2 puncte 
consecutiv unei infecții

• SOFA > 2  → creșterea mortalității intraspitalicești 
cu cca 10% la pacienții cu suspiciune de sepsis

• Scorul SOFA la baseline = 0



Noi definiții

• Șocul septic – un subset al sepsisului în care:
– tulburările circulatorii

– tulburările celulare/metabolice

sunt suficiente pentru a crește în mod substanțial 
mortalitatea

• Clinic:
– Necesitatea de vasopresoare pentru a obține o 

TAM≥ 65 mmHg

– Creșterea lactatului > 2mmol/L în ciuda unui aport 
adecvat de lichide



Insuficiența de organ merge în TI
Quick score – se poate aplica oriunde

• În TI se reverifică:

– SOFA – sequential organ failure assessment score

– LODS – logistic organ dysfunction system score



https://bloggingforyournoggin.wordpress.com/2016/11/27/the-third-international-consensus-definitions-for-sepsis-and-septic-shock/



https://bloggingforyournoggin.wordpress.com/2016/11/27/the-third-international-consensus-definitions-for-sepsis-and-septic-shock/





RRolulolul  antibioterapiei în eliberarea de endotoxinantibioterapiei în eliberarea de endotoxinăă

Tnf, IL-1

BACTERIE

ENDOTOXINĂ

NEUTROFILE

ENDOTELIU

RĂSPUNS DE
FAZĂ ACUTĂ

MODS

MSOF

ANTIBIOTICE

CELL.SMM
COMPLEMENT

ACT. CONTACT

SOC CIVD

Elastaza, Radicali de O2

IL – 6

Tnf, IL –1, IL - 6

   Fact. Tisular 

PAF , aderenţa 

C3a

C5a

Bradikinina



Scorul Carmeli 
Bacterii și Fungi



Clasificarea infecţiilor

INFECŢII COMUNITARE INFECŢII NOSOCOMIALE

INFECŢII COMUNITARE INFECŢII 

ASOCIATE 

ASISTENŢEI 

MEDICALE

INFECŢII NOSOCOMIALE

Germeni

cu sensibilitate

la AB 

posisbil păstrată

G-neg/poz

posibil

MDR ± ESBL

MRSA

G-neg MDR:

+

non-fermentativi:

-piocianic

-acinetobacter



Evaluarea riscului - Carmeli
A. Contactul cu sectorul sanitar:

1) Fără contact
2) Contact fără proceduri invazive
3) Contacte repetate cu proceduri invazive

B. Tratament AB:
1) Fără AB
2) Cu AB în antecedente

C. Caracteristicile pacientului:
1) Tânăr – fără comorbidităţi
2) Vârstnic cu comorbidităţi
3) Pacient imunodeprimat: 

➢ AIDS

➢ BPOC

➢ Cancer

➢ BMT

1

2

3

2

1

1

2

3

Scor: 1,2 sau 3



Principalii germeni implicaţi

Infecţii comunitare

❑ Pneumococul
❑ H.influenzae
❑ Moraxella catharalis

Probleme potenţiale 
pentru ABT

NU/DA

Infecţii asociate

îngrijirilor

de sănătate

❑ Pneumococul R la P
❑ H.infl. β secretor
❑ M. Catharalis R la P
❑ MRSA comunitar
❑ Germeni de spital

Probleme potenţiale 
pentru ABT

DA

Infecţii nosocomiale

❑ MRSA de spital
❑ K. Pneumoniae
❑ Acinetobacter spp.
❑ Piocianic
❑ Germeni MDR 

Probleme 
potenţiale 
pentru ABT

DA - enorme



Carmeli 

1

Carmeli

2

Carmeli 

3

Infecţii 

comunitare

Ampicilină

Amoxi/clav

FQ – Levo/Moxi po

CGII/III

Macrolide

Ertapenem

Aminoglicozide

±FQ – Levo/Moxi po/i.v.

CGIII/IV

C-antiPs.

βlactami+I.β lactamaze

(Amoxi/clav SR, ES)

Linezolid/Vancomicină

Macrolide

Imipenem/Meropenem

Aminoglicozide

FQ GIV – Moxi iv 

CGIII antiPS

CGIV:

•Cefepim,

•Cefpirom

Linezolid / Vancomicină

Macrolide

Infecţii 

asociate 

îngrijirilor

medicale

Infecţii 

nosocomiale

Sari direct aici!



Evaluarea riscului Carmeli-like
A. Contanct cu sectorul sanitar:

1) Fără contact

2) Contact fără proceduri invazive

3) Contacte frecvente cu proceduri invazive

B. Terapie cu AB şi AF:
1) Fără AB şi/sau AF

2) Cu AB şi/sau AF recente cu azoli

A. Caracteristicile pacientului:
1) Tânăr – fără co-morbidităţi

2) Vârstnic – cu co-morbidităţi

3) Imunocompromis: 
➢ AIDS

➢ BPOC

➢ Cancer

➢ BMT

1

2

3

2

1

1

2

3

Score : 1, 2 or 3



Carmeli-like
1

Carmeli-like
2

Carmeli-like
3

IFI
comunitare

Caspo (AI)

Anidula (AI)

Mica (AI)

Voriconazol

Posaconazol

AMB

Neutropenic:

Caspofungin

Voriconazol

IFI
asociate

îngrijirilor
de sănătate

IFI
Nosocomiale

Non-neutropenic:

Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Voriconazol

Posaconazol 

Terapia Infectiilor fungice invazive

Fluconazol

Itraconazol

Fluconazol

Itraconazol

Posaconazol



AB + AF cu 
spectru ultralarg 72h

Pacientul TI

Non-neutropenic F0

+ factt de risc
Neutropenic  F0

PMN<1000/mm3

PCT

<1 >1

1,3--D-glucans
Neg

1,3--D-glucans
Poz

AB + AFAB

Sepsis Sever
Soc

septic

Dezescaladare 

Completa*

±Sepsis



Suspected IFI - Carmeli-like Score

Factt. de risc pt.
Asp. Spp

Sugestii în vederea iniţierii TAF în TI – de la practica curentă la ghiduri
2013

VOR (AI) / CSP (CIII)

Fact. de risc pt.
Candida spp.

Carmeli–like 1 / 2
Fără azoli anterior

Fără date locale
epidemiologice de

C. non-albicans

•CSP 
•AND
•MICA
•VOR
•POS*

Carmeli-like 1

Fără contact cu 
sectorul sanitar

FLU 800mg/zi

Carmeli-like 2 
Infecţii asociate

îngrijirilor de 
sănătate

Carmeli –like 2 sau 3
Expunere la azol

Date locale epidemiologie 
de R la Fluconazol a C. albicans/ 

non-albicans

CSP / AND / MICA / VOR**

*Candidoza orofaringiana severa

Non-Neutropenic Neutropenic

CSP (AI)

VOR (BI)
AFBLC (BI)
MICA(BII)

** Vezi criteriile de diferentiere 



Criteriile de diferentiere

• Singura cu 
indicatie in 
aspergiloza

• Singura cu 
indicatie in terapia 
de prima intentie

• Spectrul cel  mai 
larg  in vitro

Cancidas Micafungin Anidulafungin

• Anomalii suplimentare 

hematologice 

(anemie, neutropenie, 

leucopenie)

• Avertizare FDA/EMEA 

cu privire la riscul de 

HCC

• Singura cu indicatie la 

copilul < 1 an

• Cele mai putine 

interactiuni 

medicamentoase

• Indicata in 

Insuficienta hepatica 

severa P-Ch >9



Women and key populations face 
even more difficulties 




