
  Sepse
„The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which 

ramify, for those brought up as most of us have been, into every corner of our 
minds.“ 

                                                                                                          John Maynard Keynes 





Hele Hippokrate, všichni říkají, 
že choroby jsou způsobené 
zlými duchy, co si myslíš ty?  

Nesmyls Galene, nějaký toxin 
musí být příčinou chorob!

ca. 460-370 př.n.l.





1920´ budoucnost

Definice sepse Septikémie Endotoxic shock Sepsis-induced MODS

Stop ve snížení mortality 

the man who changed the way the world looked at science 
One of "The Hundred Most Influential Books“
sales at 1.4 million copies. For a cerebral work of this 
calibre, these are Harry Potter-scale numbers.





   0:29

https://www.youtube.com/watch?v=JnlULOjUhSQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnlULOjUhSQ


Roger C. Bone (1941-1997) 
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éra antibiotik
i.v. tekutiny

Stop ve snížení mortality 

Biotech éra



Biotech éra





• Antibiotika
• Katecholaminy
• Transfúze
• Výživa
• Sedace
• Tekutiny
• CRRT, UPV, ECMO
• ….

SIRS - vše nebo nic
Max 10% úmrt

• Věk
• Komorbidity
• Křehkost/fitnes
• Genetický make-up
• Microbiota
• Imunosuprese
• …

• Pneumonie
• Urosepse
• Peritonotis
• Fasciitis
• Cholangoitis
• Meningitis
• …
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Selhání anti-sepsis 
pokusů



2001  Intenzivisté v říši divů







Jak se vařila SSC…
aneb
o čem se mluví méně























P.E.Marik, myth-buster, status quo destabilizer 
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Sepsis care: pre-2001 éra:
1. Rozpoznej sepsi včas
2. Dej ATBs, tekutiny a vazopresory, pokud třeba
3. Sleduj pozorně

Post EGDT éra: 
1. viz 1-3 výše 
2. „do it better“



Fix what is 
broken



Někdy nedělejte nic (wait and watch)

Analýzy prokazují, že brankář má větší šanci chytit penaltu, pokud 
zůstane stát na místě. 
Přesto většina brankářů nepřijme tento fakt.
Vysvětlení: zůstat stát navozuje dojem ¨“hloupého, pasivního“ 
naopak, jakákoliv akce je vnímána jako dobrá snaha, byť neúspěšná



Tekutinová resuscitace 
Bolusy tekutin
Bilance tekutin
Umělé koloidy

DO2 /VO2 paradigma
SvO2, lactate
targets…

Blood purification

Nálož ATB

Nálož vazopresorů

…UPV, sedace, transfúze, výživa….

Dokonce i samotná intenzivní péče…..







AXIOM moderní (intenzivní) medicíny

Normalizace fyziologie, cílená na čísla,  může být škodlivá

spokojený lékař     ≠    spokojený pacient
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less iatrogenic harm

Limity SSC



Omyly  „těžkých 
vah“



I „těžké váhy“ se mohou mýlit

„charisma-based medicine“



I „těžké váhy“ se mohou mýlit

Great myth in the managmenent of sepsis:
„sepsis is primarily a volume-depleted state“ 







Podobná klinická prezentace (klinicky fenotyp)

Odlišná buněčná a molekulární odpověď





2017



2017

Typ 1 - Sepsis response signature Typ 3,4 -Sepsis response signature
40%
2x vyšší mortalita
Imunoparalytický fenotyp

Proinflamatorní fenotyp



2017

 Imunoparalýza je u řady pacientů přítomna velmi 
časně

 Jednotlivé SRS nelze rozpoznat klinicky! 



Hemopurifikační metody



CytoSorb aneb dvakrát do stejné řeky…



největší ryze elektronický burzovní trh v USA

Zastavte cytokiny dříve, než 
oni  zastaví vás ®(M. Matějovič)



Bridge over troubled water? 



Real big deal



„Inspirováno slezinou“ aneb
skutečně nový koncept - bioslezina

Magnetické nanoperličky s lidskými opsoniny (MBL)
Bez aktivace komplementu, koagulace, inflamace



90% cirkulujících bakterií
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Boston, Massachusetts, USA.
Harvard School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, USA







Inflamace, imunita

Orgánová dysfunkce





Metabolicko-bioenergetický re-programming

Úsporný režim
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Co mají společného? 

Meningokoková infekce Pooperační pneumonie



Co mají společného? 

STSS Ebola virus

Vysoké riziko úmrt
Život ohrožující orgánová dysfunkce



Sepse jako kognitivní koš všech druhů 
predátorů (patogenů), druhů kořisti (pacienta) 
a zásahů medicíny

sepse

predátor – oběť – lékař/léčba



Geocentrický model sepse 80-90.let

…přinesl téměř 30 let nereprodukovatelných RCT



Milá sepse, ve skutečnosti neexistuješ!





Dg: Pneumonie
Původce: MRSA
HRS: (host response 
signature): typ 3 xy





The Biggest Key to Happiness: Growing from 
adversity

 In studies of people facing trauma, many describe 
their experience as a catalyst for profound change 
and transformation, leading to a phenomenon 
known as "post-traumatic growth".

 Often when people have faced difficulty, illness or 
loss, they describe their lives as happier and more 
meaningful as a result.
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