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How to improve the outcome of sepsis? 

• Early diagnosis and treatment 

• Surviving Sepsis Campaign  

– reduction in mortality rate of severe sepsis.  

 



Sepsis-1 
• Η σήψη είναι απότοκος της συστηματικής φλεγμονώδους 

απόκρισης του ξενιστή (SIRS) στη λοίμωξη. Τουλάχιστον δύο 
κριτήρια SIRS πρέπει να πληρούνται 

 

 

Bone RC Balk RA, Cerra FB, et al Crit Care Med  1992;20(6):864-74 









Στη σήψη διαταράσσεται η ομοιόσταση 

του ανοσιακού συστήματος 























The host response in severe sepsis 

N Engl J Med 2013;369:840-51. 



Organ Failure in Severe Sepsis and Dysfunction of the Vascular Endothelium and 
Mitochondria 

N Engl J Med 2013;369:840-51. 









Sepsis-2 Levy et al 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS Intensive Care Med  2003;29(4):530 

Οι υπάρχοντες ορισμοί παραμένουν αποδεκτοί 

αν και δεν επιτρέπουν επαρκή σταδιοποίηση ή πρόγνωση 
της απάντησης του ξενιστή στη λοίμωξη 

Ο ορισμός του SIRS παραμένει χρήσιμος αν και στερείται 
ειδικότητας 

Επέκταση των σημείων και συμπτωμάτων που 
περιλαμβάνονταν στα διαγνωστικά κριτήρια 



2001-2016-Τι άλλαξε; 

• Παθοβιολογία της σήψης  

• Αντιμετώπιση  

• Επιδημιολογία  





Sepsis-3 
Singer M et al. JAMA 2016, 315:801 

• Σήψη είναι μια απειλητική για τη ζωή οργανική ανεπάρκεια που 
προκαλείται από την μη ρυθμισμένη απάντηση του ξενιστή στη λοίμωξη  
 

• Κλινικά : αύξηση του δείκτη SOFA κατά δύο ή περισσότερους βαθμούς 
 

• Σηπτική καταπληξία: υποκατηγορία σήψης με εκσεσημασμένες 
κυκλοφορικές, κυτταρικές και μεταβολικές δυλειτουργίες που σχετίζονται 
με μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση με τη σήψη 
 

• Κλινικά: Ανάγκη για ινότροπα προκειμένου να διατηρηθεί μέση αρτηριακή 
πίεση ≥65mmΗg και επίπεδα γαλακτικού οξέος ≥2 απουσία υποογκαιμίας  





Προηγούμενοι 
ορισμοί 

εστίαζαν στη 
φλεγμονή-

φλεγμονώδη 
απάντηση 

Έχει αποδειχθεί 
λανθασμένη η 
πεποίθηση ότι 

η  σήψη 
ακολουθεί ένα 

συνεχές 
πρότυπο όπου 

η σήψη 
μεταπίπτει σε 
σοβαρή σήψη 
και ακολούθως 

σε σηπτική 
καταπληξία.  

Δεν υπάρχει 
επαρκής 

ειδικότητα και 
ευαισθησία στα 
κριτήρια SIRS. 

Oι πολλαπλοί 
ορισμοί 

οδηγούσαν σε 
ασυμφωνία 

στην επίπτωση 
και στην 

παρατηρούμεν
η θνητότητα. 

Ο ορισμός 
«σοβαρή 

σήψη» είναι 
πλεονάζων 

Υποψία ότι 
επιδημιολογικά η 

αύξηση της 
επίπτωσης της 
σήψη οφείλεται 
στη δυσκολία 

διάκρισης από το 
SIRS και όχι σε 
αληθή αύξηση 
ενώ απότοκος 
αυτού είναι η 
μείωση της 
θνητότητας 

επίσης να μην 
ανταποκρίνεται 

στην 
πραγματικότητα 



Σε ασθενείς  εξωτερικών ιατρείων,  τμημάτων 
επειγόντων  ή ασθενείς σε πτέρυγα 

νοσοκομείων   η διάγνωση τίθεται  όταν 
υποψιαζόμαστε λοίμωξη και πληρούνται 

τουλάχιστον 2 κριτήρια qSOFA 



. 

Verdnok et al., Cur Op Anesth  2017;30:200 



Συμπεράσματα 

• Υπήρχε απόλυτη ανάγκη για τη δημιουργία νέων ορισμών  
• Oι νέοι ορισμοί για τη σήψη αποτελούν σημαντικό βήμα στη 

γρηγορότερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση του σηπτικού ασθενή και 
κατά συνέπεια στη διαχείρισή του 

• Είναι περισσότερο κοντά στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της 
σήψης 

• Νέες μελέτες αναμένονται για να επιβεβαιώσουν αν οι νέοι ορισμοί 
θα αυξήσουν την ισχύ επιδημιολογικών μελετών 

• H χρήση του qSOFA δεν έχει «πείσει» την ιατρική κοινότητα, 
περισσότερο χρήσιμο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες ; 



Sepsis markers 

• Diagnostic 

– Useful for identifying or ruling out sepsis 

– Identifying patients who may benefit from specific therapies  

• Assessing the response to therapy  

• Prognostic  



Ideal sepsis markers 

• High sensitivity (increase pathologically in the presence of 
disease) 

• High specificity (does not increase in the absence of disease) 

• Related to the disease burden and extent 

• Changes in accordance with the clinical evolution 

• Anticipates clinical changes before it happens 



Ideal sepsis markers 

• Adds independent information about the risk or prognosis 

 

• Reproducible 

 

• Easy and cheap  

 



J Anesth (2013) 27:269–283 

























CRP 

• Acute phase protein 

• Synthesized in liver 

• IL-6 (and IL-1 and TNFα) stimulate synthesis  

• Binds bacterial polysaccharide/ chromatin 

– Activates the classical complement pathway 

– Increase the immune inflammatory response 

• Esp. in bacteria infection (vs viral) 



CRP 

• Level of CRP begins within 4-6hrs after stimulus 

• Doubles every 8hrs 

• Peaks at 36-50 hrs 

• Half-life 19hrs 

 



CRP 

 



• Simple blood test specific for bacterial infection 

• During severe bacterial infections and sepsis, blood levels rise rapidly (up to x100K) – no elevation from viral infections 

• Is the Standard of Care for much of Europe in the management of infection and sepsis 

 

Procalcitonin – A biomarker for the assessment of critically 
ill patients at risk for severe bacterial infection and sepsis 

Morgenthaler N. et al., Clin Lab 2002, 48: 263-270 



Procalcitonin (PCT) 
• Reference values (except newborn) 

– Significantly lower in leukopenic patients 

 
< 0.05ng/ml Healthy individuals 

< 0.5ng/ml Probability of sepsis 

is low, local infection 

possible 

0.5-2ng/ml Grey zone, recheck 

6-12hrs later 

>2ng/ml Probability of sepsis 

is high 



PCT- characteristics 

• Fast response (2-4hrs) 

• Peak values 8-24hr 



PCT- characteristics 

• Short half-life (~24hrs) independent of renal function 

• Easy to measure in serum and plasma (stable in vivo and in 
vitro) 

• Plasma concentration ~ <0.05-1000ng/ml 

 



Use of PCT 

• Sepsis diagnosis 

• Antibiotic guidance 

• Patient prognosis 





 Αίτια αύξησης PCT 



 
Mortality rates 
associated with the 
decline in PCT 
levels 

A 30% decrease in PCT levels between Day 2 and 

3 appears to be a good prognostic indicator of 

effective antibiotic therapy and associated with 

better survival 



Calcitonin:  
Sources of 
production  
in healthy  

people 

Müller B. et al., JCEM 2001 

• In bacterial infection, PCT is produced and released into 
circulation from the entire body 

Highly specific induction and release of PCT due to bacterial infection 

Healthy Sepsis 

PCT: 
Sources of  
Production 
in Septic  
Patients  



• In critically ill patients, PCT levels elevate in correlation to the severity of bacterial infection 

• In healthy people, PCT concentration are found below 0.05ng/ml 

• Concentrations exceeding 0.5ng/ml can be interpreted as abnormal 

PCT Level Increase = Increased Significance of Bacterial Infection  

Healthy 
Individuals

Local 
Infections

Systemic 
Infections 
(Sepsis) 

Severe 
Sepsis

Septic 
Shock

0.05 ng/ml

0.5 ng/ml

2 ng/ml



• IFN-   released in viral infection,  blocks the activation of PCT production, therefore in 
viral infection PCT levels remain normally low 

Highly specific induction and release of PCT due to bacterial infection 

Adapted from Christ-Crain et al. 2005 



Easy to measure, not invasive, 
relatively inexpensive 

Biomarker Testing (PCT) 

Slow kinetics , high impact of 
inflammation (specificity), suppressed 
by corticosteroids, relatively 
inexpensive 

Benefits and limitations of other Sepsis 
diagnostic tools 

Microbiology (Blood Culture) 

Imaging (X-Ray, Hr-CT) 

Molecular Biological Testing 

Biopsy 

C-Reactive Protein (CRP) 

Standard of care,  time to result, 
?Sens., ? Spec. 

Availability, costs, variability of 
source detection 

Invasive, relatively expensive 

Availability, costs, time to results 



Simon L. et al. Clin Infect Dis. 2004; 39:206-217.    

• PCT levels accurately differentiate sepsis from noninfectious inflammation* 

• PCT has been demonstrated to be the best marker for differentiating patients with sepsis from those with systemic inflammatory reaction 
not related to infectious cause 

Diagnostic accuracy of PCT compared to other 
biomarkers used in sepsis 

Sensitivity: 89% 
Specificity: 94% 

NPV: 90% / PPV: 94% 



Harbarth S et.al. AM J Resp Crit Care Med. 2001; 164:396-402   

• When PCT is used as a reference, the sensitivity and specificity of sepsis diagnosis can be 
significantly increased compared with conventional clinical parameters. 

Adding PCT results to clinical assessment improves the accuracy of 
the early clinical diagnosis of sepsis 

AUC with PCT: 0.94 
AUC without PCT: 0.74 



• PCT can aid in the diagnosis and severity stratification in patients suspected of sepsis, severe sepsis, and septic shock. 

• In multiple studies, PCT has demonstrated a high sensitivity and specificity for the differentiation of sepsis from SIRS (Systemic 
Inflammatory Response Syndrome)  

• PCT levels can be useful for the management of patients after surgery or transplant and in peritonitis 

PCT levels increase  according to severity of sepsis 

Harbarth S et al. Am J Respir Crit Care Med 2001, 164: 396-402 ; Meisner M et al., Critical Care 1999, 3(1): 45-50 ; Krüger S. et al., Eur 
Respir J 2008; 31: 349–355 



• Clinical symptoms alone are often insufficient for early and accurate diagnosis 

• PCT levels, can be observed within 3-6 hours after an infectious challenge with a peak - up to 1000 ng/ml - after 6-12 hrs.  
Half-life: ~24hrs 

• Specific to bacterial origin of infection and reflects the severity of the infection 

PCT kinetics provide important information on 
prognosis of sepsis patients 

Brunkhorst FM et al., Intens. Care Med (1998) 24: 888-892  



• Decreasing PCT levels in patients with sepsis indicate effective treatment of the underlying infection 

• Persistently elevated PCT levels indicate a possible treatment failure 

• When integrated into the management of septic patients, PCT can help clinicians to manage septic patients more efficiently 

Serial measurement of PCT provides a clearer picture of the 
patient’s response to antibiotic treatment.  

Stueber, F. University of Bonn, Lecture at ISICEM, Brussels 2001 



Nobre V. et al AM Resp Crit Care Med 2008: 177:498-505 

KEY TAKEAWAY:  

Tailoring of AB treatment using PCT to the individual patient 
needs safely led to a reduction of average treatment duration 
from 12 to 5 days with same outcome  

PCT guidance in antibiotic usage has been shown to significantly 
shorten the time patients need to be on antibiotics 









Κυτταροκίνες 

• Εχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως (TNF-α,IL-1,6,8,18 και IL-10, TGF-β, IL1rα, 
IL-6R, sTNFR) 

 

• Οι κυκλοφορούσες αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου 

 

• Τα επίπεδα τους μεταβάλλονται (η φλεγμονώδης αντίδραση είναι δυναμική 
κατάσταση) 

 

• Υπάρχουν περιορισμοί και προβλήματα στις μετρήσεις (δείγμα, 
μεθοδολογία, πρωτόκολλο, τιμές cut-offs)   

 

• Η χρησιμότητα μεμονωμένων κυτταροκινών, ως προγνωστικών δεικτών, 
είναι αμφιλεγόμενη  





IL-6 

• Ευρέως χρησιμοποιούμενη, φαίνεται να συσχετίζεται 
με τη βαρύτητα της σήψης   

 

• Χρησιμοποιείται στη διάγνωση της νεογνικής σήψης 

 

• Αναφέρεται υψηλός κίνδυνος θνητότητας σε επίπεδο 
> 1000 ng/L 

 

• Προβλήματα: ετερογένεια έκφρασης, προσδιορισμός 
τιμών cut-offs 

 

• Εχει χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο εισόδου ασθενών 
σε θεραπείες  





Το μέγεθος της αρχικής φλεγμονώδους αντίδρασης συσχετίζεται με την πρώιμη θνητότητα 











TREM-1 expression is increased in surgical patients with SIRS 



TREM-1 expression is increased in surgical patients without infectious pathology 



Εκφραση HLADR στα μονοκύτταρα (με FC) 

• Η ελαττωμένη έκφραση αντανακλά τη δυσλειτουργία 

των Μκ 

 

• Συσχετίζεται με τα επίπεδα της IL-10 και αποτελεί 

δείκτη ανοσοκαταστολής 

 

• Η παρατεταμένη ελάττωση (<30%) συσχετίζεται άμεσα 

με τη βαρύτητα και αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη 

(για τις πρώτες 48h δεν υπάρχει ομοφωνία)  











Πρώιμη σήψη: Η ποσοτική έκφραση του CD64 (PMN) και τα επίπεδα IL-8 

διαχωρίζουν τα στάδια και συσχετίζονται με τη θνητότητα εντός 28 ημερών 

 CD64, IL-8: Ευαίσθητος πρώιμος δείκτης βαρύτητας και έκβασης 





Εμμένουσα   κακή πρόγνωση ( θνητότητα / 
διαχωρίζει survivors και non-survivors )  

Προσδιορίζει το status της ανοσοκαταστολής 



• Δεν υπάρχει επί του παρόντος ιδανικός δείκτης 

 

• Η αναζήτηση νέων δεικτών συνεχίζεται με στόχο τη βελτίωση της 

διαγνωστικής και προγνωστικής τους εμβέλειας και τη διεύρυνση της 

χρησιμότητας τους στη σήψη. 

 

• Η ποσοτική αλλά και η σύγχρονη μέτρηση πολλών βιολογικών 

παραμέτρων, σε επίπεδο ενός κυττάρου, συνθέτουν το κυτταρομικό 

profile κάθε ασθενή και η απεικόνιση του ίσως αποδειχθεί ότι έχει 

μεγαλύτερη πρακτική σημασία, δεδομένης της μεγάλης ετερογένειας 

του σηπτικού συνδρόμου.   

 




