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Introducere
Urosepsis-ul se defineøte ca infecflia SISTEMICÆ cu

punct de plecare în aparatul uro-genital.
Deøi în tratamentul antibacterian s-au realizat pro-

grese importante, sepsis-ul continuæ sæ constituie una
dintre cauzele importante de mortalitate în orice ser-
viciu medical. Paradoxal, progresul medical a creat pre-
misele creøterii morbiditæflii prin sepsis, datoritæ: efec-
tuærii unor proceduri medicale diagnostice øi terapeu-
tice invazive,  (ex. endoscopii), a unor intervenflii chirur-
gicale complexe, utilizærii neraflionale øi nejustificat ale-
se a antibioterapiei, cu selectarea de germeni patogeni
multirezistenfli, menflinerea îndelungatæ a unor sonde
uretrovezicale sau a unor catetere venoase centrale. În
plus, a crescut  ponderea persoanelor cu stæri de imu-
nodepresie (vârstnici, pacienfli cu afecfliuni cronice
imunodeprimante, având o  perioadæ de supraviefluire
mai prelungitæ sau care primesc tratamente imunosu-
presoare) [1].

În cadrul infecfliilor nosocomiale generatoare de
sepsis, cele cu poartæ de intrare urinaræ se aflæ pe pri-
mul loc, atât din punct de vedere al frecvenflei (70% din
totalul lor), cât øi ca mortalitate (50%), din aceste date
statistice rezultând gravitatea lor [2] .

Etape evolutive ale infecfliilor 
cu punct de plecare urinar

Infecfliile, atât ale tractului urinar cât øi ale altor
organe, pot evolua localizat sau generalizat.

În primul caz, ele se manifestæ cu semnele clasice
ale inflamafliei: rubor, tumor, calor, dolor, functio lesa,
fenomenele evoluând la locul porflii de intrare a ger-
menului.

În cel de-al doilea caz, se adaugæ un ræspuns siste-
mic al organismului faflæ de procesul infecflios. Este vor-
ba de o  reacflie a gazdei la invazia microbianæ, cu am-
plificarea rapidæ a unei multitudini de semnale øi ræs-
punsuri, care se manifestæ dincolo de flesutul invadat.
Infecflia generalizatæ prezintæ mai multe etape, care au
fost definite la Conferinfla de Consens Medical a Cole-
giului  American a Medicilor Pneumoftiziologi øi Socie-
tatea de Terapie Intensivæ, din 1991, actualizatæ în 1996.
Aceste etape sunt, în ordinea crescætoare a gravitæflii,
urmætoarele:
1. Sindromul de ræspuns inflamator sistemic

(Systemic inflammatory response syndrome) –
SRIS  (SIRS)

2. Sepsis- ul  (fosta denumire =  stare septicæ)
3. Sepsis- ul sever (sindrom septic)
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ll 4. Øocul septic
5. Sindromul de deficienflæ organicæ multiplæ

(Multiple organ dysfunction syndrome) - SDOM
(MODS) ; fosta denumire =  MSOF [3, 4]

Se constatæ cæ, în terminologia uzualæ, se confun-
dæ termenul de  „infecflie sistemicæ” cu cel de „sepsis”,
care este de fapt o etapæ a infecfliei sistemice, o posi-
bilitate evolutivæ a acesteia.

1. S. R. I. S.
Corespunde prezenflei a 3 din urmætoarele 4 criterii:
1. febræ peste 38˚ sau hipotermie sub 36˚
2. tahicardie - peste 90 / min
3. tahipnee

- peste 20 respiraflii/ min sau
- PaCO2 < 32 mm Hg (PaCO2 = presiunea 

parflialæ a dioxidului de carbon în sângele 
arterial)

4. leucocitozæ  > 12.000/ mm3 sau 
leucopenie  < 4000/ mm3 sau prezenfla în
periferie a celulelor imature peste 10%

2. Sepsis (sdr. septic)
Reprezintæ SRIS + Evidenflierea infecfliei prin  hemo-

culturi sau
Cultivarea germenilor dintr-un
focar infecflios sau
Prezenfla unor markeri serici,
ca:  procalcitonina, C3a

3. Sepsis sever
Reprezintæ sepsis + unul din urmætoarele 7 criterii,

care semnificæ de fapt suferinfla persistentæ într-un
organ vital øi primul stadiu de alterare a controlului din
partea  organismului:               
1. hipoxie: PaO2/FiO2 < 280 (PaO2 = presiunea parflialæ

a oxigenului în sângele arterial øi FiO2 =
fracflia de oxigen în aerul inspirat)

2. acidozæ: pH  < 7,3 sau acid lactic  > 1,5 mmol / l
3. oligurie sub 30 ml/ oræ
4. TA sistolicæ < 90 cm Hg sau scæderea TA sistolice cu

peste 40 mm Hg, mai mult de 2 ore
5. rezistenfla vascularæ sistemicæ < 800 dynes. sec. cm.
6. scæderea nr. de trombocite sub 100.000/ mm3 sau a

indicelui de protrombinæ sub 30%. 

Trombocitopenia este un marker precoce al sepsi-
sului! [2]
7. encefalopatie acutæ clinic manifestæ (letargie,

obnubilare, stupor, comæ)

4. Øoc septic
Reprezintæ sepsis sever + hipotensiune persistentæ,

în ciuda replefliei volemice corespunzætoare, fiind necesa-
ræ folosirea de substanfle vasoactive pentru menflinerea
echilibrului hemodinamic.

5. S. D. O. M.
Disfuncflii ale douæ sau mai multor organe, necesi-

tând intervenflia externæ pentru  menflinerea homeos-
taziei.
– Ap. cardiovascular: - AV  < 55 / min

- TA  < 80 mm Hg
- tahicardie sau fibrilaflie atrialæ

– Ap. respirator: - frecvenfla < 5/min 
sau > 50/min

- PaCO2 > 50 mmHg
- PaO2 < 80 mmH
- PaO2 / FiO2 < 280
- dependenfla de respiraflie 

artificialæ > 24 ore
– Ap renal: - creatininæ sg.  > 3,5mg% 

(insuficienfla renalæ are de 
obicei cauze prerenale - 
ex. hipoperfuzia)

- uree  > 120 mg%
- diurezæ  < 480 ml/ zi

– Hematologic: - nr.leucocite  < 1000/ mm3

- nr.trombocite  < 20.000/mm3;
- Ht  < 20%

– Hepatic: - indice de protrombinæ <15%
- bilirubina totalæ > 6 mg%

– Gastro- intestinal: - sângerare, pancreatitæ, ileus, 
perforaflii  intestinale

– SNC: - scor Glasgow  < 6 [3]

Sfârøitul letal are drept cauzæ alterarea microcircu-
lafliei.

Succesiunea acestor faze nu este întotdeauna
evidentæ sau sesizabilæ, sepsisul sever sau øocul septic
putându-se instala foarte rapid [5]. Se remarcæ, totuøi,
cæ fiecare fazæ adaugæ un nou element de gravitate la
precedenta. Procesul evolutiv poate fi oprit, spontan,
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lldar mai ales  terapeutic, la orice nivel, parcurgerea
tuturor etapelor traducând o agresivitate sporitæ
microbianæ, o capacitate de apærare a organismului
redusæ, un tratament neadecvat sau insuficient. 

Sepsis-ul poate evolua supraacut (24 - 48 ore), acut
sau subacut. 

Fiecare pacient are o evoluflie particularæ, cu durate
diferite ale stadiilor, cu parcurgerea unui numær diferit
de stadii; 20-40% din cazuri ajung la øoc septic øi mai
pufline la SDOM.

Etimologic, termenul ” sepsis”, în înfleles hipocratic,
înseamnæ putrefacflie. Simpla lui enunflare caracteri-
zeazæ situaflia clinicæ gravæ în care se aflæ bolnavul. El se
produce la persoanele cu o capacitate de apærare rezo-
nabilæ, suficient de mare ca sæ lupte, sæ dezvolte un
proces inflamator general øi local, dar insuficientæ ca sæ
opreascæ, de la început,  mersul infecfliei.

Existæ anumifli factori predispozanfli ai sepsisului:
diabetul zaharat, ciroza, alcoolismul, leucemii, limfoa-
me, neoplazii, chimioterapie sau imunosupresie medi-
camentoasæ, care produc neutropenie, nutriflia totalæ
parenteralæ, extremele de vârstæ.

Mediatorii sepsisului
Invazia germenilor induce eliberarea unui mare nu-

mær de mediatori proinflamatori umorali øi celulari,
inducând un ræspuns inflamator sistemic în organismul
gazdei. Se produc, totodatæ, øi mediatori antiinflama-
tori [5]. Mediatorii sunt substanfle endogene, în gene-
ral polipeptide, cu proprietæfli farmacocinetice specifi-
ce, care induc ræspunsuri ale celulelor gazdæ prin sti-
mularea receptorilor de la suprafafla lor. Balanfla aces-
tora hotæræøte  soarta infecfliei. De altfel, în infecfliile sis-
temice, rolul major nu îl joacæ germenul, ci ræspunsul
inflamator sistemic din partea organismului. Un
sindrom de ræspuns inflamator exagerat poate depæøi
mecanismele de autocontrol øi autoreglare, care men-
flin homeostazia organismului, cu dereglarea acesteia
øi apariflia hipoperfuziei tisulare øi disfuncfliei organelor
vitale [6]. Existæ o tendinflæ evolutivæ în cascadæ a pro-
cesului inflamator, prin antrenarea øi depæøirea
ulterioaræ a mecanismelor de adaptare ale organismu-
lui, cu instalarea øocului, a sindromului de disfuncflie
organicæ multiplæ, a SDOM øi moarte, proces realizabil
în cateva ore.

Mediatorii implicafli în sepsis sunt:
– citokine: TNF (Tumor Necrosis Factor),  interleukine  
- oxid nitric
- metaboliflii acidului arahidonic: prostaglandine,

leucotriene, tromboxani, prostatacicline
- PAF (factor de agregare plachetar) 
- histamina øi serotonina
- complementul
- hormonii de stress (catecolamine, endorfine,

glucocorticoizi, etc.)
- sistemul kininelor plasmatice - mai ales

bradikinina; 
- radicalii liberi ai oxigenului
- factorul depresor miocardic
- interferon gamma
- proteaze [3, 5, 7]

Componentele bacteriene 
care induc ræspunsul inflamator

Sunt conflinute în membrana øi peretele bacte-
rian. Acestea sunt reprezentate de:
ß LPS (lipopolizaharid) øi LOS (lipooligozaharid) - 

la germenii Gram-negativi;
ß LTA  (lipoteichoic acid), TA (teichoic acid) øi

peptidoglican - la germenii Gram-pozitivi
ß TSST- 1 - la stafilococ [8]

Lipopolizaharidul (LPS) este localizat în membra-
na externæ a bacteriei øi are 3 porfliuni: oligozaharidul-
lanfl exterior, miezul polizaharidic øi lipidul A
(fosfoglicolipid).

Lipidul A reprezintæ endotoxina øi este comun
majoritæflii germenilor Gram negativi. Endotoxinele
sunt eliberate în urma distrugerii germenilor de cætre
mijloacele de apærare ale gazdei, precum øi urmare a
antibioterapiei. În ultimul caz, antibioterapia, prin dis-
trugerea germenilor øi eliberarea unei cantitæfli supli-
mentare de endotoxinæ, poate duce la agravarea bolii,
lucru de care trebuie flinut cont în alegerea antibioti-
cului.

Endotoxinele, ajunse în circulaflie, stimuleazæ pro-
ducflia de citokine proinfla- matorii, leucotriene,
PAF, radicali liberi ai oxigenului øi azotului [7].

Endotoxinele acflioneazæ cumulat la nivelul
multor structuri, realizând modificæri biochimice,
vasculoendoteliale øi celulare, cu repercusiuni asupra
functionalitæflii unor organe øi sisteme.

Endotoxina singuræ, injectatæ în mod experimental
la voluntari, este urmatæ de: febræ, tahicardie, scæderea
forflei ventriculului stâng, creøterea permeabilitæflii
intestinului, scæderea rezistenflei vasculare, producerea
crescutæ de citokine, leucocitozæ, activarea sistemului
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ll de coagulare, cu CID, creøterea cortizonului, creøterea
endorfinelor, modificæri metabolice øi hormonale, acti-
varea sistemului complement, cu vasodilataflie øi
agregare leucocitaræ.

Pe de altæ parte, administrarea chiar numai a citoki-
nelor (TNF alfa si IL1), induce aceleaøi simptome øi
evoluflie clinicæ tip sepsis sever øi øoc septic, situaflie
similaræ celei obflinute prin administrarea de endoto-
xinæ [9].

Sub acfliunea citokinelor, tonusul muscular neted
vascular se reduce, apare vasodilataflia, se produce
adeziunea endotelialæ a leucocitelor polimor-fonuclea-
re, cauzând tromboze intracapilare, cu ocluzie vascula-
ræ øi scæderea perfuziei.

Organe cu rol în declanøarea sepsisului
Aproape toate organele aparatului urinar øi genital

pot fi implicate în generarea sepsisului, atunci când
sunt sediul unor infecflii. Astfel:
1. Rinichiul øi græsimea peri øi para - renalæ, în

urmætoarele afecfliuni:
ß Pielonefrita acutæ neobstructivæ, dar mai ales

obstructivæ
ß Pionefrita
ß Uro- pionefroza ( hidronefroza infectatæ)
ß Pionefroza
ß Flegmonul perirenal
ß Flegmonul pararenal
ß Necroza papilaræ renalæ

2. Vezica urinaræ, în cistita gangrenoasæ øi / sau
emfizematoasæ.

3. fiesutul celulo - græsos al spafliului pelvi - subperito-
neal, în flegmoanele acestui spafliu.

4. Uretra, în supurafliile periuretrale: abcesul øi fleg-
monul periuretral øi gangrena Fournier.

5. Penisul, în abcesul øi flegmonul penian,  în gangre-
na Fournier, în cavernita acutæ.

6. Testiculul, în orhite.
7. Epididimul, în epididimite.
8. Veziculele seminale, în spermatocistite.
9. Prostata, în prostatatitele acute.
10. Scrotul øi perineul, în gangrena Fournier  sau alte

infecflii acute ale pielii, de tip abces sau flegmon.
Infecfliile tractului uro-genital  pot evolua localizat

sau generalizat. În primul caz se realizeazæ tabloul
specific infecfliei organului respectiv, în cel de-al doilea,
tabloul urosepsis-ului.

Diagnosticul urosepsisului
A. Diagnosticul clinic

Fazele bolii se succed în general rapid:
Debutul este cel mai adesea brusc, cu simptomatolo-

gie generalæ gravæ, febræ înaltæ, frisoane, astenie
fizicæ. Defineøte momentul difuzærii sistemice a
infecfliei.

Perioada de stare are un aspect diferit, în raport cu ti-
pul evolutiv al  urosepsisului:

ß în formele supraacute, etapele procesului septic
sunt parcurse rapid, astfel încât dominantæ este
simptomatologia generalæ, manifestatæ în special
prin sdr. de disfuncflie  multiorganicæ.

ß în formele acute, se realizeazæ cel mai bogat tablou
clinic, etapele procesului septic fiind bine contu-
rate. 

ß în formele subacute, sepsisul se poate remite pen-
tru o perioadæ variabilæ de timp, urmând a reapare
în momentul unor noi descærcæri microbiene, de la
nivelul focarelor septice (ex. pionefroza) [8] .
Simptomele pot fi evocatoare pentru infecflia siste-

micæ: febræ, frisoane, alterarea stærii generale sau mai
puflin obiønuite: hipotermie, icter, tulburæri ale stærii de
conøtienflæ, de cauzæ neexplicatæ.

Examinarea fizicæ este însoflitæ de:
- preleværi pentru teste de laborator
- aprecierea rapidæ a existenflei insuficienflelor or-

ganice, a tulburærii home-ostaziilor øi stadiul
acestora

- cæutarea eventualelor metastaze  septice, prin me-
tode imagistice:  radiologie, ecografie, CT, RMN.

Manifestæri clinice in urosepsis:
ß cutanate:

- evidenflierea porflii de intrare cutanate  a germe-
nilor - plægi, infecflii ale pielii

- bacteriemia øi/sau toxemia pot determina rash
scarlatiniform sau diverse erupflii maculopeteøiale

- reactivare herpes simplex, herpes zoster, ca
manifestare de imunodepresie

- icter - ca semn de gravitate
- paloare [3]  

ß sdr. hemoragipar, ce poate evolua pânæ la forme
extreme, de tip coagulare intravascularæ disemina-
tæ sau fibrinolizæ

ß cardiocirculatorii:
- insuficienflæ cardiacæ, ce poate evolua cætre øoc
- miocardite 
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ll- focare septice secundare: abcese miocardice,
endocardite, pericardite purulente   

ß pleuropulmonare: sunt cele mai frecvente
- tahipnee - semn caracteristic øi precoce în sepsis
- insuficienflæ respiratorie, datoratæ modificærilor

de permeabilitate a endo- teliului alveolar, cu
extravazare øi acumulare lichidianæ în interstifliu
øi apoi în alveole.

- severitatea insuficienflei respiratorii este variatæ,
mergând de la tahipnee  pânæ la ARDS (Acute
Respiratory Distress Syndrome):
– dispnee cu tahipnee severæ
– cianozæ
– tahicardie
– raluri umede în ambele arii pulmonare
– PaO2 sever redus, sub 50 mm Hg, în ciuda

oxigenoterapiei
– radiologic - infiltrate pulmonare bilaterale
– (bronho) pneumonii - sunt cele mai întâlnite

metastaze septice [3]
– pleurezii - purulente sau de însoflire a

pneumoniei, transsudate pleurale
ß digestive: alterarea peristaltismului determinæ

meteorism, chiar ileus paralitic
ß hepatosplenice:

– hepato- øi splenomegalia sunt frecvent inflama-
torii, mai rar datoritæ unor abcese

– insuficienflæ hepaticæ, manifestatæ cel mai des
prin icter, cu bilirubinæ indirectæ

ß SNC:
– encefalopatii de diverse intensitæfli, prin mecanism

toxic, tulburæri elec-trolitice, hipoxie, acidozæ
– delir febril
– abcese cerebrale - prin însæmânflare septicæ
– meningite septice sau mai des, reacflii meningiene
– tromboflebite septice cerebrale

ß renale:
– insuficienflæ renalæ (prin afectare glomerularæ,

interstiflialæ øi tubularæ)
– abcese renale sau perirenale (rar)

ß osteoarticulare: artrite septice sau cu mecanism
imun, osteomielite

ß insuficienflele multiorganice: sunt diagnosticate
mai puflin clinic si mai  mult prin date complemen-
tare (paraclinice) [2,3].
Important! Aspectul clasic, cu febræ øi frison, urma-

te de hipotensiune, se întâlneøte doar în 30% din ca-
zuri. Chiar înaintea aparifliei acestora, pacientul cu
sepsis poate începe sæ prezinte polipnee øi în consecin-
flæ alcalozæ respiratorie. Apariflia bruscæ a hiperventilafli-

ei trebuie sæ ne determine sæ recoltæm imediat hemo-
culturi øi sæ urmærim cu atenflie pacientul. De aseme-
nea, unele manifestæri neurologice pot fi deasemenea
relevante pentru sepsis la debut: letargie, obnubilare
sau dimpotrivæ, agitaflie, excitaflie, combativitate [8].

B. Diagnosticul paraclinic
Investigafliile complementare în urosepsis se pot

sistematiza dupæ cum urmeazæ:
1. Teste pentru boala de fond (diagnosticul infecflii-

lor uro – genitale localizate)
2. Evidenflierea agentului etiologic:

i) culturi microbiene: urocultura, produse din focare
septice închise, produse de la poarta de intrare,
dacæ aceasta este cutanatæ, hemocultura.
– Prelevarea de sânge se face în timpul frisonului

sau la intervale de  3- 4 ore, dacæ febra se menfli-
ne în platou. Intervalul menflionat se  reduce la 1
oræ, dacæ starea pacientului este gravæ, necesi-
tând  instituirea rapidæ a tratamentului antibiotic.

– Se recolteazæ minimum trei culturi, de preferat
øase.

Este necesar ca preleværile produselor biologice sæ
se facæ înaintea oricærui tratament antibiotic. Totuøi,
într-un studiu prospectiv (Bone, 1991), în 50% din ca-
zuri nu a putut fi identificat agentul patogen al sepsisu-
lui [8].

ii) evidenflierea endotoxinelor - prin testul Limulus. 
Avantaje:
– diagnostic de orientare rapid (1 oræ)
– detecflia endotoxinelor bacteriene (BGN) øi fun-

gice poate fi fæcutæ atât în sânge cât øi în urinæ,
chiar dacæ s-a început anterior un tratament
antibiotic

iii)   diagnostic serologic
3. Modificæri sistemice:

a)   inflamatorii [2]
i) leucocitozæ cu neutrofilie øi deviere la stânga

a formulei Arneth
ii) VSH crescut
iii) fibrinogen crescut (> 400 mg%); valori nor-

male: 200-400  mg%  
iv) proteina C reactivæ (PCR) crescutæ 

(> 10 mg%); valoare normalæ: 10 mg/l 
(1 mg%)

v) procalcitonina (PCT) crescutæ; 
– valoare normalæ < 0,5 ng/ml
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ll – este o proteinæ, precursor (prohormon) al
calcitoninei

– se produce în plasma pacienflilor cu infecflii
bacteriene sau  fungice severe

– infecfliile locale bacteriene sau virale,  bolile
autoimune sau alergice, neoplaziile, trauma-
tismele, intervenfliile chirurgicale, transplan-
tele, pancreatita, perioada postnatalæ,  pot
induce creøteri foarte mici ale PCT 

– creøterea acesteia în sepsis este constantæ,
intensæ øi specificæ, astfel cæ s-a impus ca sin-
gurul marker al sepsisului,   din 1993 [10].

– interpretarea valorilor:
ç < 0,1 ng/ml - absenfla infecfliei bacteriene
ç 0,1-0,25 ng/ml - infecflie bacterianæ im-

probabilæ
ç 0,25 - 0,5 ng/ml - infecflie posibilæ
ç >0,5 ng/ml - infecflie siguræ

o 0,5 – 2 ng/ml - risc moderat de progre-
sie cætre infecflie sistemicæ

o 2 - 10 ng/ml - risc înalt de progresie cæ-
tre infecflie sistemicæ

o >10 ng/ ml - sepsis sever sau øoc septic
– se discutæ chiar despre semnificaflia prog-

nosticæ a valorilor  PCT în sepsis, având în ve-
dere faptul cæ, la supraviefluitorii sepsisului,
valorile acesteia scad dupæ primele 48 de
ore, pe când la ceilalfli, nu. Deci, scæderea
PCT dupæ acest interval de timp ar fi un fac-
tor de prognostic bun. Deasemenea, dacæ
tratamentul este eficient, markerul scade,
deasemenea, în 48-72 ore [11].

– evidenflierea PCT se face prin testul B.R.A.H.M.S. 
b) dismetabolice, variabile în raport cu stadiul bo-

lii. Se urmæresc:  ureea øi creatinina sg. [12], indi-
cele de protrombinæ (activitatea protrombini-
cæ), ionograma sg., rezerva alcalinæ, pH-ul sg.,
bilirubina, transaminazele, determinæri ale pre-
siunilor gazelor sg.  Este de remarcat prezenfla
constantæ în sepsis a hipocalcemiei, cauza ne-
fiind claræ.

4. Diagnosticul afectærilor morfofuncflionale
organice:
a) diagnosticul insuficienflelor de organ
b) exploræri pentru evidenflierea metastazelor sep-

tice øi eventual prelevarea de produse patologi-
ce de la aceste nivele

5. Diagnosticul de stadiu al procesului septic:  SRIS,
sepsis,  sepsis sever (sindrom septic),  øoc septic,
SDOM [3, 4] .

C. Diagnosticul diferenflial
Multe condiflii clinice se aseamænæ cu urosepsisul,

dar cel mai frecvent se pune problema diagnosticului
diferenflial atunci când existæ o concomitenflæ   între o
afecfliune generalæ ce mimeazæ sepsis cu o infecflie de
tract uro-genital care nu se aflæ în stadiul de sepsis.
Problema se pune cu precædere în stadiile avansate ale
sepsisului (øoc, SDOM), acestea reprezentând stadii
finale de evoluflie pentru multe alte afecfliuni [9].  

Boli neinfecflioase:
– embolia pulmonaræ
– necroze tisulare din: pancreatite acute,

agresiuni ischemice, politraumatisme
– hiperpirexiile induse farmacologic, ca

hipertermia malignæ
– reacflii alergice severe
– arsuri severe
– hemoragii severe
– infarct miocardic acut, etc.
Boli infecflioase - forme grave de: gripæ, hepatitæ

viralæ, malarie, etc.

Tratamentul în urosepsis
Sepsisul reprezintæ o extremæ urgenflæ,  pentru care

rapiditatea instituirii tratamentului eficace constituie
un element de prognostic major [13]. Tratamentul se
efectueazæ în condiflii de spitalizare, de preferat în
secflie de terapie intensivæ. Urologul va colabora cu
specialistul din secflia de mai sus, precum øi cu infecflio-
nistul [14] .

În anul 2003, medici de terapie intensivæ øi infecflio-
niøti, specialiøti în sepsis, reprezentând 11 organizaflii
internaflionale de terapie intensivæ øi medicinæ de
urgenflæ, au propus un ghid de tratament al sepsisului,
numit “Campania de supraviefluire în sepsis” [15] .
Etapele terapiei acestuia sunt:
1. Stabilirea unui acces vascular øi iniflierea unei

reechilibræri electrolitice “ agresive”.
2. Stabilirea unor flinte de monitorizare cardio -

vascularæ øi urinaræ.
3. Antibioterapie.
4. Controlul chirurgical al sursei de infecflie.
5. Tratamentul vasopresor.
6. Tratamentul inotrop.
7. Corticoterapia.
8. Tratamentul cu Proteinæ C Activatæ Recombinatæ

Umanæ.
9. Administrarea de produse de sânge.
10. Ventilaflie mecanicæ.
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ll11. Sedare, analgezie øi blocadæ neuromuscularæ, la cei
ventilafli.

12. Controlul glicemiei.
13. Controlul funcfliei renale.
14. Profilaxia trombozei venoase profunde.
15. Profilaxia ulcerului de stress.

La aceste etape se mai adaugæ:
16. Oxigenoterapie
17. Protezarea funcfliilor organelor insuficiente.
18. Tratarea acidozei, dacæ pH < 7,2.
19. Simptomatice.

1. Stabilirea unui acces vascular øi iniflierea  reechi-
librærii electrolitice “ agresive” (terapie volemicæ).

Este prioritatea majoræ. Se pot folosi substanfle co-
loide sau cristaloide. Nu existæ date care sæ susflinæ su-
perioritatea unora faflæ de altele. Diferenfla va fi datæ de
faptul cæ volumul de distribuflie este mult mai mare la
cristaloide, decât la coloide, necesitând o cantitate mai
mare pentru obflinerea aceluiaøi rezultat. De aseme-
nea, posibilitatea de apariflie a edemelor este mai mare
la cristaloide.

Doze de început: 500-1000 ml cristaloide sau 300-
500 ml coloide, în primele 30 de minute. Repetare în
funcflie de ræspuns: creøterea presiunii arteriale, resta-
bilirea diurezei, observarea toleranflei (semne de su-
praîncærcare, de exemplu edem pulmonar acut).

În primele 6 ore se poate ajunge la cantitæfli de um-
plere cu cristaloide de 5 litri [13].

În continuare pot fi necesare doze mari de lichide,
administrate în primele 24 de ore, sub monitorizare,
mai ales la pacienflii aflafli în øoc, la care existæ venodila-
taflie øi permeabilitate capilaræ crescutæ.

Intrærile sunt, în aceastæ perioadæ, mai mari decât
ieøirile (diureza), motiv pentru care, în stabilirea canti-
tæflii de lichide necesare, monitorizarea presiunilor vas-
culare este mai fidelæ decât aprecierea diurezei.

Accesul vascular se realizeazæ, iniflial, prin catetere
periferice øi cât de repede posibil, prin catetere
centrale.

2. Stabilirea unor flinte de monitorizare 
cardio - vascularæ øi urinaræ.

În primele 6 ore ale tratamentului, flintele
resuscitærii inifliale a hipoperfuziei induse de sepsis
sunt [15]:

a. Presiunea venoasæ centralæ: 8 -12 mm Hg
b. Presiunea arterialæ medie: ≥ 65 mm Hg
c. Diureza: ≥ 0,5 ml / kg / oræ
d. Saturaflia venoasæ a oxigenului 

(centralæ sau sânge venos 
amestecat) ≥ 70%
Se asiguræ un minim necesar pentru monitorizare

iniflialæ: puls-oximetrie, frecvenfla cardiacæ, presiunea
arterialæ, frecvenfla respiratorie, sondæ urinaræ.

3. Antibioterapie
Terapia antibioticæ intravenoasæ se începe în pri-

mele ore, dupæ recoltarea culturilor [15].
Nu întâmplætor, antibioterapia nu a fost menflionatæ

prima, în ordinea importanflei mæsurilor terapeutice,
cum ar pærea firesc într-o infecflie, ci abia dupæ ce s-a asi-
gurat suportul hemodinamic. Administrarea antibio-
ticului este însoflitæ de distrucflie bacterianæ, cu creøterea
în sânge a nivelului componenflilor peretelui bacterian,
inductori de factori proinflamatori suplimentari, faflæ de
cei deja existenfli. În plus, se elibereazæ endotoxine, la un
nivel brusc crescut, faflæ de cel anterior. În consecinflæ, în
lipsa suportului hemodinamic, apare o agravare clinicæ,
deøi antibioticul ales a fost cel potrivit [5].

Din punct de vedere al capacitæflii de a favoriza elibe-
rarea de endotoxine, antibioticele se comportæ diferit:
– Ceftazidim, Cefuroxim, Piperacilina, Aztreonam:

elibereazæ mari   cantitæfli de endotoxine
– Chinolonele: cantitæfli intermediare
– Ceftriaxon, Cefepim, Imipenem, Aminoglicozide:

cantitæfli mici.
Iniflial se începe tratament empiric, cu antibiotic

unic sau mai bine, în asocieri, cu spectru suficient de
larg, pentru a acoperi germenii prezumptivi:
l E.Coli comunitar

- Cefalosporinæ grup 3a/3b
l Alte enterobacteriaceae comunitare 

- Fluorochinolone cu excreflie preponderent renalæ
l Germeni de spital, inclusiv Pseudomonas

- Carbapenem +/- Aminoglicozid
- Acilaminopenicilinæ (cu inhibitor de β- lactamazæ)    

+/- Aminoglicozid
Dozele vor fi maximale, pentru a asigura o bunæ în-

cærcare antimicrobianæ [13]. Se va fline cont, însæ, cæ în
sepsis, pacienflii pot avea insuficienflæ renalæ sau
hepaticæ.

Tratamentul antibiotic se reajusteazæ dupæ 48-72
ore, pe baza datelor bacteriologice obflinute între timp,
scopul fiind utilizarea unui antibiotic cu spectru mai
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ll îngust, pentru a preveni inducerea rezistenflei, de a re-
duce toxicitatea øi costurile. Odatæ agentul patogen
identificat, monoterapia are acelaøi efect ca øi trata-
mentul  combinat [16].

Dacæ etiologia ræmâne necunoscutæ, se continuæ
terapia iniflialæ, stabilitæ empiric.

Durata tratamentului este de regulæ de 7-10 zile,
dar poate fi øi mai lungæ, ghidatæ de ræspunsul clinic øi
bacteriologic: scæderea febrei, ameliorarea stærii gene-
rale, remisia sdr. inflamator umoral, negativarea hemo-
culturilor.

4. Controlul chirurgical al sursei de infecflie.
Drenarea unui abces, debridarea flesuturilor necrozate

infectate, drenajul urinii, exereza de organ infectat [15].
De câte ori este posibil, se preferæ chirurgia minim

invazivæ celei deschise, riscurile operatorii suprapunân-
du-se peste condiflia biologicæ precaræ din sepsis [17].

Intervenfliile se vor practica în urgenflæ, dar numai
dupæ reechilibrarea øi stabilizarea bolnavului.

5. Tratamentul vasopresor
Prezenfla hipotensiunii arteriale (sistolica < 70 mm

Hg øi/ sau diastolica < 40 mm Hg) obligæ la folosirea de
la început a acestei categorii de substanfle, odatæ cu
umplerea volemicæ.

NORADRENALINA sau DOPAMINA, administrate
cel mai bine prin cateter central, sunt agenflii de pri-
mæ alegere în tratamentul sepsisului. Prima pare mai
eficientæ, deoarece este mai puflin tahicardizantæ øi
aritmogenæ.

Noradrenalina - doza: 0,2-1 µg/kg/min.
Dopamina - dozæ: 1-10 µg/kg/min.
VASOPRESINA poate fi folositæ la pacienflii cu øoc

refractar la reumplerea fluidicæ øi care necesitæ doze
mari din vasopresoarele de mai sus [13]. Are un efect
direct vasoconstrictor, færæ a avea efect inotrop sau
cronotrop. Doza în perfuzie: 0,01-0,04 unit./min.

6. Tratamentul inotrop
Se foloseøte la pacienflii cu insuficienflæ cardiacæ cu

debit scæzut. DOBUTAMINA este prima alegere, în mo-
mentul în care suntem siguri cæ umplerea ventricularæ
stângæ este normalæ [18]. Doza: 2-20µg/kg/min.

În absenfla posibilitæflii de mæsurare a debitului car-
diac, pacienflii cu hipotensiune datoratæ øocului pot
avea debit cardiac scæzut, normal sau crescut, de aceea

un tratament combinat vasopresor + inotrop este de
recomandat. Când existæ posibilitatea monitorizærii
atât a presiunii arteriale cât øi a debitului cardiac, se
poate evalua corect care din cele douæ grupe de medi-
camente trebuie administrate.

Mijloace de evaluare a funcfliei cardiace:
– cateterism cardiac drept
– ecocardiografie Doppler
– mæsurarea debitului cardiac transpulmonar
– mæsurarea debitului aortic toracic descendent

prin eco Doppler

7. Corticoterapia
Este recomandatæ pacienflilor la care, în ciuda

replefliei volemice corecte, este necesaræ folosirea
substanflelor vasopresoare. Se foloseøte Hemisucci-
nat de hidrocortizon, în doza de 200-300 mg/zi, în per-
fuzie continuæ sau divizatæ în 3-4 doze, 7 zile. Nu se va
depæøi doza, fiind inutil sau chiar periculos [19].

Efectele cortizonului în sepsis: 
– scade, încæ din a doua zi de administrare, febra

øi tahicardia. 
– scade nivelele serice a unor mediatori ai sepsi-

sului, având, în consecinflæ un efect imunomo-
dulator, mai degrabæ decât imunosupresor.  

– îmbunætæfleøte ræspunsul presor la catecolami-
ne. 

– scurteazæ durata stærii de øoc.
– îmbunætætæfleøte prognosticul, scæzând mortali-

tatea.
În absenfla øocului, corticosteroizii nu trebuie

administrafli în sepsis.

8. Tratamentul cu Proteinæ C Activatæ 
Recombinatæ Umanæ

Proteina C activatæ endogenæ joacæ un rol cheie în
modularea inflamafliei øi coagulærii. Ea reduce produc-
flia de citokine proinflamatorii øi inhibæ trombina. În
sepsis, procesul de transformare a proteinei C în protei-
næ C activatæ este alterat. De aici a apærut ideea admi-
nistrærii directe a proteinei C activate, sub formæ de
produs sintetic [20].

Preparat: DROTRECOGINÃ ALFA (XIGRIS®)
Este un analog recombinant al proteinei C umane

activate.
Mecanismul de acfliune este incomplet cunoscut.

Posedæ proprietæfli antitrombotice, profibrinolitice øi
antiinflamatorii.
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llDatoritæ efectelor asupra coagulærii, riscul principal
al tratamentului este cel hemoragic, dar el este relativ
mic (hemoragii grave  circa 5%) [21] . 

Doza: 24 µg/kg/oræ, timp de 96 ore, în perfuzie con-
tinuæ [22]. Doza este fixæ, indiferent de comorbiditæfli.

Este recomandat pacienflilor cu risc mare de de-
ces, având cel puflin douæ deficienfle de organ: øoc,
SDOM, scor SAPS II ≥ 25 (UE) sau Apache II > 24 (SUA).
Administrarea, la cei cu o singuræ deficienflæ de organ,
nu le îmbunætæfleøte prognosticul.

Tratamentul se începe în maxim 48 de ore de la
debutul sepsisului.

Contraindicaflii [21, 22, 23]: 
– hemoragie internæ activæ
– politraumatism cu sângerare abundentæ
– accident vascular cerebral hemoragic în ultime-

le 3 luni
– chirurgie intracranianæ, intraspinalæ sau trauma-

tisme cerebrale severe,  în ultimele 2 luni
– prezenfla unui cateter epidural
– sdr. de hipertensiune intracranianæ sau tumori

cerebrale
– antecedente de malformaflii arterio-venoase

intracraniene sau anevrism cerebral
– hemoragii digestive în ultimele 6 sæptæmâni
– pacienfli supuøi unui tratament anticoagulant

curativ (se excepteazæ tratament profilactic cu
doze de heparinæ sau echivalent de heparine cu
greutate molecularæ micæ, de max. 15000 u/zi)
[24]. Pe durata tratamentului cu Drotrecoginæ
(96 ore), se întrerupe tratamentul cu doze mai
mari de Heparinæ (dacæ este admisæ oprirea).

– nr. trombocite < 30000/mm3
– coagulopatie cunoscutæ, precedând sepsisului
– SIDA (tratamentul are efect antiinflamator øi

imunosupresor)
– pacient grefat (aceeaøi motivaflie)
– insuficienfla renalæ severæ (risc hemoragic

crescut) 
– insuficienflæ hepaticæ severæ, cunoscutæ anterior

(factori ai coagulærii perturbafli)
– pacienfli cu hipertensiune portalæ (prezenfla de

varice esofagiene) 
– sarcinæ, alaptare
– vârsta > 78 ani
– greutate > 135 kg
– pacienfli muribunzi (speranfla de viaflæ sub 28 de

zile) 
Dacæ este necesaræ efectuarea unei intervenflii chi-

rurgicale, administrarea se întrerupe cu o oræ înainte øi

se reia dupæ 12 ore, dacæ nu existæ complicaflii hemora-
gice [21, 22] .

Tratamentul cu Drotrecoginæ scade mortalita-
tea absolutæ cu circa 7%, indiferent dacæ este admi-
nistratæ precoce sau tardiv.

9. Administrarea de produse de sânge
Transfuzie de sânge - când hemoglobina < 7g%,

flinta fiind încadrarea între 7-9 g%.
Plasmæ – când existæ coagulopatie.
Masæ plachetaræ – când trombocitele <5000/mm3.

flinta este un numær de 5000 - 30000/mm3, sau chiar ≥
50000/mm3, dacæ urmeazæ o intervenflie chirurgicalæ.

Masæ leucocitaræ –  în leucopenii severe.

10.Ventilaflie mecanicæ - necesaræ în insuficienfla
respiratorie/ARDS.

11.Sedare, analgezie øi blocadæ neuromuscularæ, la
cei ventilafli.

12. Controlul glicemiei
Menflinerea glicemiei <150mg/dl, prin administra-

rea de glucozæ si Insulinæ, cu determinæri repetate, ini-
flial la 30-60 minute, apoi la 4 ore [16] .

13. Controlul funcfliei renale
În insuficienfla renalæ acutæ, se recomandæ hemofil-

trare veno-venoasæ continuæ sau hemodializæ intermi-
tentæ.

14. Profilaxia trombozei venoase profunde
Se face cu doze mici de Heparinæ nefracflionatæ sau

cu Heparine cu greutate molecularæ micæ [15].
Pentru pacienflii cu contraindicaflie pentru tratamen-

tul cu Heparinæ, se recomandæ dispozitive de compresie
venoasæ intermitentæ pneumaticæ sau ciorap elastic.

La cei cu antecedente de tromboflebitæ venoasæ
profundæ, se recomandæ atât Heparinæ cât øi dispoziti-
ve de compresie.

15. Profilaxia ulcerului de stress
Cu inhibitori de receptori H2.
Nu s-au fæcut studii privind inhibitorii pompei de

protoni în sepsis.
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ll 16. Oxigenoterapie:  6-10 l/min [13]
17. Protezarea funcfliilor organelor insuficiente
18. Tratarea acidozei, dacæ pH < 7,2, cu bicarbonat de

sodiu.
19. Simptomatice: antitermice, antalgice.

Prognosticul pacienflilor cu urosepsis
Urosepsisul reprezintæ cea mai gravæ formæ a infec-

fliilor urinare. Recunoaøterea bolii øi tratamentul de ma-
ximæ urgenflæ øi corect au un rol esenflial în îmbunætæfli-
rea prognosticului.

Prognosticul în urosepsis este global mai bun decât
în sepsisul de altæ etiologie [16].

Infecfliile cu germeni nosocomiali au prognostic
mai rezervat.

Mortalitatea generalæ în urosepsis variazæ între
20% øi 40%.

Mortalitatea creøte cu stadiul sepsisului, numærul
de insuficienfle, durata lor, vârsta bolnavului øi prezen-
fla tarelor asociate sau necesitatea unor intervenflii chi-
rurgicale de urgenflæ [9].

– stadiile premergætoare øocului (SRIS, sepsis,
sepsis sever) - mortalitate 13%

– prezentarea pacientului direct în stare de øoc –
mortalitate 28%

– øoc urmând sepsisului sever, în ciuda tratamen-
tului – mortalitate 43%

– SDOM cu 2  insuficienfle de organ –  mortalitate
~  46%

– DOM cu 3  insuficienfle de organ  –  mortalitate
~  92%

– Bolnavi > 65 ani - mortalitatea creøte cu 20% la
acelaøi numær de insuficienfle

– În cistitele bacteriene severe, mortalitatea poate
ajunge chiar øi la 80%.

– În pielonefrita emfizematoasæ, mortalitatea este
de 70% 

Bibliografie
1. Tatulescu D., Cârstina D.,  Sasca N. et al.: Sepsis sever: etiolo-

gie, corelaflii clinico - evolutive, tratament. Revista romanæ  de
boli infecflioase, vol II, Nr. 1, 1999,  28- 30.

2. Streinu  Cercel A.:  Sepsis. Revista romanæ de boli infecflioase,
vol II, Nr.  1, 1999, 14 -16.

3. Miftode E., Luca V.: Infectious diseases for medical students.
U.M.F. Iasi, Ed.  Gr. T. Popa, 2002, 300-312

4. Chiotan M., Popescu C.  Septicemia - un subiect controversat.
Revista românæ de boli infecflioase, vol II, Nr 1, 1999, 5- 13.

5. Cârstina D., Slavcovici A.: Infecflii sistemice – patogenie,

tratament. Revista românæ de boli infecflioase, vol IV , Nr. 4,
2001; 277- 281.

6. Cârstina D., Lupøe M.: Termeni (denumiri noi)  în definirea
infecfliilor sistemice. Revista românæ de boli infecflioase, vol
II, Nr. 1, 1999, 17- 18.

7. Cârstina D., Lupu M.: Actualitæfli în etiopatogenia infecfliilor
sistemice severe. Revista românæ de boli infecflioase, vol II, Nr.
1, 1999, 19- 26.

8. Schaeffer A. J: Infections of the urinary tract, in Campbell`s
Urology. Eight Edition. Philadelphia. Saunders; 2002.

9. Marinescu S., Cafrifla A.: Stæri patologice cu evoluflie criticæ.
Bucureøti, Ed. RAI, 1996, 80-151.

10. Claeys R., Vinken S., Spapen H. et al: Plasma precalcitonin
and C-reactive protein in acute septic shock: clinical and
biological correlates. Crit. care Med. (2002), 30 (4): 757-762.

11. Viallon A., Guyomarc’h P., Guyomarc’h S. et al: Decrease in
serum procalcitonin levels over time during treatment of acute
bacterial meningitis. Critical Care (2005), 9 : R 344-R350 

12. Gomez M., Ratnam S., Kaw D. Et al: Rhabdomyolysys compli-
cating urosepsis in a renal transplant patient. Infect. Med.
2005; 22 (3): 123-129

13. Groupe transversal sepsis: Prise en charge initiale des états
septique graves de l’adulte et de l`enfant, Réanimation  2007
Vol. 16-Suppl.1, pS1.

14. Grabe M. (Chairman), Bishop M. C., Bjerklund-Johansen T.E.
et al.:  EAU Guidelines on the management of urinary and
male genital tract infections - 2008 

15. Dellinger R. P., Carlet M. J., Masur H.: Surviving sepsis
campaign guidelines for management of severe sepsis and
septic shock. Crit. Care Med. 2004 Vol. 32. No. 3.

16. Naber K. G. (Chairman), Bishop M. C., Bjerklund-Johansen T.
E. et al.: EAU Guidelines on the management of urinary and
male genital tract infections - 2006 

17. Wagenlechner F. M., Weidner W., Naber K. G.: Optimal mana-
gement of urosepsis from the urological perspective. Int J Anti-
microb Agents, 2007 Nov; 30(5):390-7,  Epub 2007 Aug 28

18. Opal S.: Sepsis severe: perspectives. Annales françaises
d’anesthésie et de reanimation, 22 (2003) 31-33.

19. Annane D.: Xigris® et corticoïdes: quelles perspectives chez les
patient atteint de sepsis sévèrefl. Annales françaises
d’anesthésie et de reanimation, 22 (2003) 43-45.

20. Dhainaut J.-F., Payen D.-M., Bernardin G. et al: Appproche
clinique de l’identification des patients en sepsis severe avec
plusieurs défaillance d’organe pour l’administration de
drotrécogine alfa  (activée). Annales françaises d’anesthésie
et de reanimation; 22 (2003) 53-64.

21. Perrotin D.: Risque hémorragique de la drotrécogine alfa
(active) dans le sepsis severe. Annales françaises d’anesthésie
et de reanimation, 22 (2003) 16-19.

22. Vallet B.:  Prowess: description et resultants clés. Annales
françaises d’anesthésie et de reanimation, 22 (2003) 12-15.

23. Opal S.: Questions de la FDA. Annales françaises d’anesthésie
et de reanimation, 22 (2003) 20-22.

24. Meshaka P.: Question de l’agence européenne du medicament
(EMEA): interaction drotrécogine alfa (active) et héparine à
dose prophylactique. Annales françaises d’anesthésie et de
reanimation, 22 (2003) 12-15.


