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•Sepsis is now defined as “life-threatening organ 
dysfunction caused by a dysregulated host 
response to infection.”4 (See Sepsis definitions, 
1992-2016.) Sepsis is the result of an infection and 
encompasses the patient's response to that 
infection and resulting organ dysfunction.

Definice sepse



•Nekoná se ??

•Jsou PCT, IL-6, TNF, HLA-DR/CD14, 
CD64/CD45 biomarkery imunitní odpovědi na 
infekci? 

Monitorování aktuálně



• BIOMARKERY SEPSE
• „Statimový režim“
• Dostupnost pokud možno 24 hod/7dnů v týdnu
• „Smysluplnost“ prováděných vyšetření (finanční 

náročnost)
• Diagnostické a terapeutické konsekvence 

Monitorování v rámci diagnostiky sepse



Diagnostika sepse
Infekce vs non-infekce



Diagnostika sepse







Diagnostika imunoparalýzy

Vztah „imunoparalýzy a mortality



Mechanismy imunosuprese u sepse



Mechanismy imunosuprese u sepse





Patogeneze: 
Rozdílné fenotypy imunitní odpovědi







Otázky: 
Genetická predispozice, přidružené faktory…





• Jak intenzivně a „rozumně“  pacienty se sepsí monitorovat?
• Věk, komorbidity…

• Je to nutné ve vztahu k mortalitě v některých zemích??
• Úroveň intenzivní péče…..
• Australská studie …

Otázky





Senescence imunitního systému, komorbidity …
Analogie COVID-19





Monitorace  všech?

V závislosti na „rizikovosti“ pacienta ……..komorbidity , imunosuprese, 
biologická léčba



























BLÍZKÁ  FUTUROLOGIE???





•Geny kódující proteiny tvoří cca 1% lidského 
genomu !!!

•1 gen kódující protein v průměru vede ke vzniku 3 
proteinů – cca 70% genů 

•U genetických polymorfismů se jedná až o 100 
proteinů!

Data









For survival between day 7 and day 28, the leader SNPs were rs359952, rs17442970, rs6692946, 
rs1509380, rs2239753, rs17072628, rs9856368, rs6852672, rs12654328, rs7726677, rs3797817, 
rs6910170, rs11987625, rs11994554, rs7840669, rs3005838, rs7096890, rs4575240, rs7953683, 
rs1882182, rs527603, rs7992136, rs4646220, rs1756650, rs7178141, rs2340518, rs1434590, 
rs7214197, rs1502522, rs4381690, rs17271418, and rs2232619. The results show that 
individuals with four or more risk alleles have a death risk 123.35-fold higher than those with 
no risk alleles (adjusted OR = 123.35, 95% CI 23.64–2292



•Výběr a stratifikace pacientů – „conditio sine qua
non“

•Klinický fenotyp – pacienti s imunosupresí, 
biologickou léčbou……..

•Fenotyp prozánětlivý a imunosuprimovaný
•Aktuálně monitorování vybraných parametrů –
cytokiny, HLA-DR/CD14, Ig

Závěry 



Monitorování imunitní odpovědi na infekci provádět 
individuálně na základě klinického vyhodnocení stavu 
pacienta, protože má praktický význam pro stratifikaci 
pacientů a imunomodulační terapii

Závěr

Děkuji za pozornost
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