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Rezumat

Introducere. Apariţia disfuncţiilor organice la pacienţii cu urosepsis continuă să reprezinte o

reală problemă în managementul pacientului septic, atât datorită incidenţei ridicate, cât şi a

alterării prognosticului, odată cu creşterea semnificativă a mortalităţii de la 20% până la 60% (la

cei cu MODS) sau chiar 100% în cazurile cele mai severe.

Obiectiv. În cadrul acestui studiu retrospectiv, ne-am propus analiza datelor epidemiologice

legate de incidenţa, evoluţia şi potenţialul letal al disfuncţiilor organice la pacienţi cu urosepsis.



Material şi metodă. Lucrarea a fost realizată pe baza unui lot de 85 de pacienţi internaţi în

Clinica de Urologie sau admişi în serviciul ATI-Urologie, în perioada ianuarie 2004 – decembrie

2006, pentru o serie de complicaţii septice cu punct de plecare urogenital.

Rezultate. Dintre aceştia, 36% au prezentat cel puţin o disfuncţie organică, cea mai frecventă

fiind cea cardiovasculară, respectiv şocul refractar. În majoritatea cazurilor (71%) s-a înregistrat

mai mult de o disfuncţie organică, pacienţii fiind încadraţi în categoria MODS (Multiple Organ

Dysfunction Syndrome).

Mortalitatea generală a pacienţilor cu urosepsis a fost de 19%, în timp ce la pacienţii cu

disfuncţii organice a fost de 52%. Cele mai severe au fost cazurile cu mai mult de trei disfuncţii

organice, unde am înregistrat un procent al mortalităţii de 87.5%.
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Abstract

Introduction. Development of organ dysfunctions continues to be a major problem in the

management of the septic patient due to its high incidence, as well as the negative influence upon

patient outcome, considering that urosepsis related general mortality reaches 20%, while organ

dysfunction related death rate rises as high as 60% (for MODS) and even 100% in some severe

cases.

Objective. In this retrospective study, we analyzed epidemiological data related to incidence,

outcome and life-threatening potential of organ dysfunction in uroseptic patients.

Method. The paper is based on epidemiologic studies concerning a sample of 85 patients

admitted in the Department of Urology or the Intensive Care Unit of the department between

January 2004 and December 2006 for various uro-genital related septic states.



Results. Thirty six percent of them had at least one organ dysfunction, refractory shock being

most commonly diagnosed. Most of the patients (70%) had more than one dysfunction and were

diagnosed with MODS.

General mortality of uroseptic patients was 19%, while organ dysfunction affected patients had a

52% mortality rate. The most severe cases were those of patients suffering from more than three

organ dysfunctions, with an 87.5% mortality rate.
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Introducere

MODS este principala cauză de deces în secţiile de terapie intensivă, afectând în special pacienţii

septici. Pacienţii decedează mai mult datorită complicaţiilor bolii, decât datorită bolii de bază.

Deşi măsurile de suport pentru pacienţii critici s-au imbunătăţit considerabil, ratele mortalităţii

au ramas aceleaşi in ultimele două decade [6,10]. Din nefericire, studiile ce au încearcat diverse

corelări intre factorii de risc sau prognostic, s-au finalizat de cele mai multe ori cu rezultate

contradictorii. Acest lucru se explică parţial prin insuficienta cunoaştere a fiziopatologiei MODS.

Factori de risc ca vârsta [6], asocierea cu boli cronice, resuscitarea tardivă sau incorectă si

prezenţa unui focar inflamator/infecţios persistent cresc ratele de mortalitate şi morbiditate la

pacienţii septici [6].

În clinica noastră existau puţine date referitoare la incidenţa sau distribuţia sepsisului sau la

distribuţia insuficienţelor singulare sau multiple de organ asociate. Acesta a devenit scopul

nostru, in vederea compararii cu rezultate din literatura de specialitate. În cadrul acestui studiu

ne-am propus deci o analiză a datelor epidemiologice legate de incidenţa, evoluţia şi potenţialul

letal al disfuncţiilor organice la pacienţi cu urosepsis.



Material şi metodă

Studiul de faţă a fost efectuat în cadrul unui lot de 85 de pacienţi internaţi în clinica Urologie

sau admişi în serviciul ATI-Urologie, în perioada ianuarie 2004 – decembrie 2006, pentru

complicaţii septice cu punct de plecare urogenital. Pacienţii au fost diagnosticaţi şi încadraţi în

categorii de severitate ale sepsisului conform criteriilor internaţionale ACCP/SCCM (American

College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine) [2]:

SIRS (Sindromul de răspuns inflamator sistemic – Systemic Inflammatory Response Syndrome)

include următoarele semne [1]:

 temperatură > 38o C sau < 36o C;

 frecvenţă cardiacă > 90 bătăi/minut;

 frecvenţă respiratorie > 20 resp/minut sau PaCO2 < 32 mm Hg;

 numărul de leucocite > 12000/mm3 sau < 4000/mm3 sau 10% din acestea sunt forme imature

Sepsis = SIRS + Infecţie documentată (urocultură şi/sau hemocultură)

Sepsis sever = Sepsis + disfuncţie organică

Şoc septic = Sepsis + insuficienţă circulatorie acută caracterizată prin hipotesiune atrerială

persistentă, neexplicată prin alte cauze.

Nu este inclusă în această clasificare categoria de pacienţi cu disfuncţii organice multiple

(MODS – Multiple Organ Dysfunction Syndrome) întrucât, conform criteriilor amintite anterior,

acest sindrom poate fi întâlnit atât la pacienţii diagnosticaţi cu „sepsis sever”, cât şi la cei cu „şoc

septic”.

Criteriile de diagnostic ale disfuncţiilor organice:

 TAS <70 mm Hg sau TAM <50 mm Hg (fără droguri)



 Hipoxemie arterială (PaO2/FIo2<300 sau Pa O2 <60mm Hg) sau dependenţa de VM cu PEEP

 Oligurie acută (diureză< 0,5 ml·kg-1·hr-1 pentru cel puţin 2h sau <500 ml/24h) sau creşterea

creatininei >3,5 mg/dl sau cu > 0,5 mg/dl

 Anomalii de coagulare (INR>1,5 sau un APTT>60 secunde) sau trombocite < 40.000/mm3

 Ileus (absenţa tranzitului intestinal) sau hematemeză/melenă (fără cauze organice)

 Hiperbilirubinemie (total bilirubină plasmatică > 4mg/dl sau 70 mmol/l) sau ASAT>25-50 UI

 Scor Glasgow <6

Rezultate

Lotul studiat include 67 (79%) pacienţi de sex masculin şi 18 de sex feminin. Media de vârstă a

pacienţilor incluşi în lot a fost de 63,5±11 ani (64,8±10,7 pentru bărbaţi, respectiv 61,8±9,1

pentru femei). Se consideră că vârsta este un factor important, crescând riscul de deces la aceşti

pacienţi. Prognostic infaust au pacienţii cu vârste mai mari de 65 de ani [6,12]. Goris [7] nu a

găsit o corelaţie clara între vârstă şi MODS în grupul de pacienţi septici, dar a descoperit o relaţie

pozitivă între vârstă şi mortalitate în grupul de traume. Datele noastre nu oferă relaţii referitoare

la acest aspect, diferenţele de vârstă între diferitele categorii studiate nefiind semnificative.

Patruzeci şi patru la sută dintre pacienţi (37 cazuri) au prezentat urosepsis la internare, iar 56%

au prezentat complicaţii septice postoperatorii (48 cazuri).

În urma repartizării pe categorii de gravitate conform criteriilor ACCP/SCCM[1], majoritatea

pacienţilor (53%) au fost incluşi în categoria “Sepsis”, 22% în cea de “Sepsis sever”, iar 25% au

fost diagnosticaţi cu “Şoc septic”.

În urma stabilirii diagnosticului de urosepsis, pe baza îndeplinirii criteriilor de SIRS şi a

certificării etiologiei infecţioase (hemocultură pozitivă) sau, cel puţin, a suspectării clinice a



acesteia, pacienţii respectivi au fost investigaţi suplimentar în vederea evaluării severităţii bolii şi

diagnosticarea eventualelor disfuncţii sau insuficienţe organice, conform protocolului prezentat

anterior.

Astfel, din cei 85 de pacienţi, 40 au prezentat diferite grade de disfuncţie organică: 14 (35%)

scăderea tensiunii arteriale, de la hipotensiune uşoară sau severă până la şoc refractar la

resuscitare volemică, iar 26 (65%) disfuncţii organice diverse, începând de la semne uşoare de

alterare a funcţiilor organice (hipoperfuzie, acidoză metabolică, alterarea acută a stării mentale,

oligurie sau ARDS), până la disfuncţii organice severe, manifeste (insuficienţă respiratorie acută,

insuficienţă renală acută, insuficienţă hepatică acută, hemoragie digestivă, sindrom hemoragipar

sau comă profundă), conform criteriilor amintite anterior.

Ţinând seama de aceste criterii, 19 pacienţi au fost încadraţi în categoria de “şoc septic”, restul

de 21 fiind diagnosticaţi cu “sepsis sever”. Din ultima categorie, nouă pacienţi au prezentat doar

hipotensiune, iar ceilalţi 10 diverse disfuncţii organice asociate acesteia (Tabel 1).

ACCP/SCCM n = hTA MODS Decedaţi

Sepsis sever 19 9 (47%) 10 (53%) 6 (32%)

Şoc septic 21 5 (24%) 16 (76%) 10 (48%)

Total 40 14 (35%) 26 (65%) 16

Tabel 1. Pacienţii cu hipotensiune şi/sau disfuncţii organice

Scopul acestei lucrări fiind acela de a prezenta date epidemiologice legate de disfuncţiile

organice în urosepsis, ne vom opri în continuare asupra celor 26 pacienţi diagnosticaţi cu MODS,

precum şi a celor cinci pacienţi cu şoc septic refractar, care reprezintă de fapt o disfuncţie



cardio-circulatorie severă. Astfel, conform criteriilor ACCP/SCCM, au fost introduşi în categoria

de studiu al disfuncţiilor organice toţi pacienţii ce au prezentat hipotensiune severă (sepsis sever)

însoţită de disfuncţii organice sau hipotensiune refractară (şoc septic) asociată sau nu cu

disfuncţii organice, în total 31 de pacienţi (36% din cazuri).

Tip de disfuncţie Nr. pacienţi (%) Decese (%)

Cardiovasculară 21 68% 11 52%

Renală 16 52% 9 56%

Respiratorie 13 42% 10 77%

Hepatică 10 32% 8 80%

Gastrointestinală 7 23% 6 86%

Hematologică 6 19% 5 83%

Neurologică 6 19% 6 100%

Tabel 2. Frecvenţa şi mortalitatea diferitelor tipuri de disfuncţie organică

Cea mai frecventă disfuncţie diagnosticată a fost cea cardiovasculară, respectiv şocul refractar,

prezent la 21 pacienţi (68% din cazuri) (Tabel 2). Pe al doilea loc ca frecvenţă în cadrul

categoriei de pacienţi cu MODS a fost disfuncţia renală, diagnosticată la 52% dintre pacienţi,

urmată de cea respiratorie întâlnită la 42% din cazuri. Disfuncţiile hepatică, gastrointestinală,

hematologică şi neurologică au fost identificate în proporţii uşor mai reduse. Raportat la numărul

absolut de disfuncţii diagnosticate (79 disfuncţii organice), cea cardiovasculară (şocul septic) a

reprezentat 26% din total, urmată de cea renală, respiratorie şi hepatică (20%, 16% şi respectiv



13%). Cele mai rare au fost disfuncţiile gastrointestinală, hematologică şi neurologică, ce au

reprezentat fiecare < 10% din total (Fig.1).

Au fost înregistrate un număr de 16 decese (19% mortalitate) în cadrul întregului lot de pacienţi

cu urosepsis. Mortalitatea a fost maximă la categoria de pacienţi cu “Şoc septic”, respectiv 48%

(10 cazuri). Au fost înregistrate un număr semnificativ de decese şi în cadrul categoriei “Sepsis

sever” (32% - şase cazuri). Nu au existat decese prin “Sepsis”. (Tabel 2).
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Figura 1. Frecvenţa şi mortalitatea diferitelor tipuri de disfuncţie organică

Mortalitatea în funcţie de tipurile de disfuncţie întâlnite a variat între 52% şi 100%, aceasta din

urmă survenind la pacienţii cu disfuncţie neurologică, care s-a dovedit a fi cea mai severă. Rate

ridicate ale mortalităţii (>75%) au fost înregistrate şi în cazul disfuncţiilor respiratorie, hepatică,

gastrointestinală şi hematologică, oglindind gradul ridicat de agresivitate al acestora.

Mortalitatea generală a pacienţilor cu disfuncţii organice a fost de 52% (16 decese/31 de cazuri).

Cea mai scăzută rată a mortalităţii a fost legată de disfuncţia cardio-vasculară izolată.



Mortalitatea pacienţilor septici variază, în general, între 20% şi 60% [4,7]. Poole [10] a observat

o mortalitate a pacienţilor cu disfuncţii organice de 66%, în timp ce în studiul nostru a fost de

52%. Pacienţii care au prezentat numai şoc septic, fără alte disfuncţii organice (cinci cazuri) au

prezentat o rată a mortalităţi de 20%, inferioară celei întâlnite la categoria cu disfuncţii organice

asociate şocului (10 cazuri), respectiv 48%. În acelaşi timp, mortalitatea în cadrul categoriei cu

sepsis sever asociat cu disfuncţii organice a fost de 32% (şase decese din 10 cazuri).

Pornind de la aceste constatări, putem concluziona că, deşi situată pe primul loc în ceea ce

priveşte frecvenţa, disfuncţia cardiovasculară este cea mai puţin severă dintre disfuncţiile

organice, pe când cea neurologică, deşi mult mai rar diagnosticată este asociată cu o mortalitate

de 100% în cadrul lotului nostru (Tabel 2). Printre cele mai severe cazuri se numără disfuncţiile

respiratorie, hepatică, gastro-intestinală sau hematologică.

În acelaşi timp cea mai ridicată rată a mortalităţii a fost înregistrată la pacienţii cu disfuncţii

organice asociate şocului septic (56%) sau sepsisului sever (60%), faţă de numai 20% în cazul

pacienţilor cu disfuncţie cardio-vasculară izolată (şoc septic).



Nr. disfuncţii Nr. pacienţi (%) Decese (%)

1 9 29% 2 22%

2 8 26% 3 38%

3 6 19% 4 67%

4 5 16% 4 80%

5 2 6% 2 100%

6 1 3% 1 100%

Tabel 3. Numărul disfuncţiilor organice înregistrate şi mortalitatea

Repartiţia pacienţilor în funcţie de numărul disfuncţiilor organice şi mortalitatea specifică

fiecărui caz sunt schematizate în tabelul 3. Media numărului de disfuncţii organice a fost

de 2,5 disfuncţii/pacient. Cel mai frecvent au fost diagnosticate cazurile cu o singură

disfuncţie organică, reprezentând 29% din total. Ceilalţi pacienţi, cu două, trei până la

şase disfuncţii organice (între 26% şi 3% din total), au fost încadraţi în categoria MODS.

Nu au fost înregistrate cazuri cu mai mult de şase disfuncţii organice.

Legat de mortalitatea pacienţilor în funcţie de numărul disfuncţiilor organice remarcăm o

rată uşor mai redusă mortalităţii la pacienţii cu o singură disfuncţie (22%), apoi o creştere

progresivă a acesteia până la 100%. La categoria MODS s-a înregistrat o mortalitate de

63%. Toţi pacienţii care au avut peste patru disfuncţii organice manifeste au decedat. În

contrast, la pacienţii ce au prezentat sub patru disfuncţii mortalitatea totală a fost mai

mică de 40% (nouă decese din 23 cazuri).
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Figura 2. Numărul disfuncţiilor organice înregistrate şi mortalitatea

Alte studii arată rezultate variate cu rate cuprinse între 14 şi 40% pentru insuficienţa unui

singur organ, între 20 şi 76% pentru insuficienţa a două organe, între 30 şi 80% pentru

insuficienţa a trei organe [4,7,15,20]; similar cu rezultatele noastre, majoritatea studiilor

au arătat o mortalitate de 100% pentru insuficienţa a patru sau mai multe organe. Herbert

[6] a găsit o corelaţie liniară puternică între numărul de insuficienţe si mortalitatea la 30

de zile de spitalizare. Prognostic nefavorabil au pacienţii cu MODS la declanşarea

sindromului septic. Numărul de pacienţi cu cinci sau şase insuficienţe de organ a fost

prea mic în cazul lucrării noastre şi nu a permis o generalizare similar cu alte lucrări din

literatură [4,5,6,10,12].

Concluzii



 Cea mai frecventă disfuncţie organică în urosepsis a fost cea cardiovasculară (68%

din cazuri), care s-a dovedit însă a fi cea mai puţin severă (20% mortalitate), probabil

datorită amplului arsenal de metode de reechilibrare de care dispunem.

 Majoritatea cazurilor (71%) au prezentat mai mult de o disfuncţie organică, pacienţii

fiind încadraţi în categoria MODS. Severitatea cazului a fost semnificativ influenţată,

după cum era de aşteptat, de numărul de disfuncţii organice diagnosticate,

mortalitatea în cadrul grupului de pacienţi cu mai mult de trei disfuncţii fiind de

87.5%, faţă de cea înregistrată la cei cu mai puţin de trei disfuncţii manifeste care a

fost de sub 40%. Totuşi, frecvenţa pacienţilor cu mai mult de trei disfuncţii (26%)

este net inferioară celei înregistrate de cei cu una, două sau trei disfuncţii (74%).

 Mortalitatea în funcţie de tipurile de disfuncţie întâlnite a variat între 52% şi 100%,

aceasta din urmă survenind la pacienţii cu disfuncţie neurologică care s-a dovedit a fi

cea mai severă.

 Prognostic rezervat au prezentat şi disfuncţiile respiratorie, hepatică, gastrointestinală

şi hematologică, cu peste 75% mortalitate.

 Astfel, apariţia disfuncţiilor organice la pacienţii cu urosepsis, continuă să reprezinte

o reală problemă, atât datorită incidenţei ridicate (36% în experienţa noastră), cât şi a

alterării prognosticului odată cu creşterea semnificativă a mortalităţii de la 19% la

peste 50% sau chiar 100% în cazurile cele mai severe.

 De menţionat că nu a fost înregistrat nici un deces în cadrul categoriei de pacienţi cu

urosepsis fără disfuncţii organice sugerând că, probabil, decesul pacienţilor septici

este în mod direct determinat de dezvoltarea acestora.
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