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Today, the half-life of medical knowledge is currently about 

18-24 months, and it is projected that in about four years 

that half-life will be only 73 days.
Martín-J. Sepúlveda

(vice president of Global Well-Being Services and Health Benefits for the IBM Corporation)

A molekuláris mikrobiológia forradalma olyan dolgokat 

láttat meg, melyekről fogalmunk sem volt

Johannes Stötter
PECH 2022



Luhr R, et al. Crit Care. 2019 Jul 3;23(1):241.

Amennyiben a betegbevételkori 

súlyosságra kontrolláljuk a studykat

(APACHE II, SAPS II, SOFA), 

nem volt szignifikáns mortalitás 

változás
(p = 0.45, 0.23 és 0.98).

A „csökkent” mortalitás oka a 

fokozott tudatosság!

A 28-napos sepsis mortalitás alakulása a 2002–2016-os 
sepsis RCT-kben
(44 komoly minőségű, prospektív RCT, n=13315, első betegbevonás)
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Alcsoport analízis: a sepsis terápiás intervenciók hatása 
a mortalitás relatív rizikójára (RR)

Luhr R, et al. Crit Care. 2019 Jul 3;23(1):241.

SSC guidelines 2021 
15 strong recommendations

(activated rec.protein C (Xigris®)
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Amit az 
eddigi 
evidencia 
tanított a 
sepsisről

• A korai diagnózis alapvető és

• Az antimikrobialis + sebészeti góctalanítás 
hatékony

Sokat tudunk a fertőzések
kezeléséről

• A „sepsis specifikus intervenciók” nem tudták 
szignifikáns mértékben javítani a mortalitást 
(sőt néha rontották azt)

Amit még tanulunk a sepsis-sel 
kapcsolatban
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• A sepsis fertőzésre adott kisiklott válaszreakció, mely életet 

veszélyeztető szevdiszfunciót okoz. 

• …de ki adja a választ?

S. V. Lynch et al. N Engl J Med 2016;375:2369-79.

Wischmeyer PE, et al. Curr Opin Crit Care. 2016 Aug;22(4):347-53. 

• Metabolizmus
– lebontás, felszívódás 

• Szintézis 
– vitamin, hormon, neurotranszmitter, ...

• Szervek fejlődése és működése
– immun-, ideg-, endokannabinoid-, … 

• A mikrobiota összetétele lokalizáció és életkor függő

• A holobiont egyensúlyának megsértése az emberi testet 
károsítjaPECH 2022
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Kritikus állapotban a mikrobiota diverzitás csökken, az egészség fenntartó kommenzálisok
pusztulnak, a pathogén baktériumok túlszaporodnak (törzs szintű taxonómia)

McDonald D, et al. mSphere 2016; 1:e00199-16.

PECH 2022



A kritikus betegek megváltozott ökoszisztémája 
(oropharynx)

• A mikrobiota összetételben 
bekövetkező változás inkább a 
betegség súlyosságával, 
semmint a beteg lokalizációjával 
vagy baktérium expozíciójával áll 
összefüggésben.

Dickson RP. Lancet Respir Med. 2016 Jan;4(1):59-72. 
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A bél dysbiosis mértéke 
összefüggést mutat a 
mortalitással kritikus 
betegekben

Ojima M et al. Dig Dis Sci. 2021 May 3:1-13.

Májcirrhosisban szenvedő betegek 
túlélési görbéje (évek) súlyos 
(szaggatott vonal) és nem súlyos 
dysbiosis (folytonos vonal) esetén

Maslennikov R, et al. World J Hepatol 2021; 13(5): 557-570
PECH 2022
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A bélbaktériumok direkt és indirekt védelmet biztosítanak az enteralis pathogének
kolonizációjával szemben

Buffie CG et al. Nat Rev Immunol. 2013 Nov ; 13(11): 790–801
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• Beta-lactamok, fluoroquinolonok, glycylcyclinek (tigecyclin), 
lincosamidok (clindamycin), nitroimidazolok (metronidazol)

• Proteobacteria törzs (Enterobacteriaceae család) ↑

PECH 2022



Designation of Bacteroides sp. clone types

7 days clindamycin
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e: resistant to beta lactams or just carpapenems; 

f: resistant to carbapenems

Wellcome Trust, United Kingdom Department of Health. 2014. Review
on Antimicrobial Resistance. https:// amr- review. org/. Accessed 08
Sep 2022. 
Jean-Louis Vincent et al. JAMA. 2020 Apr 21; 323(15): 1478–1487.

Multirezisztens Gram
negatívok okozta mortalitási 
rizikó emelkedés

Wellcome Trust report suggests that nearly 300 
million individuals will die over the next several 
decades as a direct result of antimicrobial resistance
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Újabb antibiotikumok multirezisztens Gram negatívok kezelésére 
(egy se csodaszer)

HetzlerL et al. Curr Opin Crit Care 2022, 26:000–000

görcsök

hányás
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• Időben kell elkezdeni
• A megfelelőt

• A megfelelő gyógyszerszinttel

• Időben kell abbahagyni
• Mielőbbi sebészeti góctalanítás

• Agresszív deeszkalálásPECH 2022
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Levy MM et al. Crit Care Med. 2018 Jun;46(6):997-1000.

Spiegel R et al. Ann Emerg Med. 2018 Aug 30

“hour-1 bundle”
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• A diagnózis pontosítása
• A fölösleges AB használat okozta szövődmények elkerülése (virus inf., nem 

fertőzéses megbetegedés)

• AB terápia megkezdése (1 óra? >> 3 óra? SSC 2021)
• A 2016-os irányelv még nem differenciált az állapot súlyosság, feltételezett 

sepsis / septic shock között, a 2021-es már igen

• Kombinációs terápia csak indokoltan

Mikor kezdjük az antibiotikum terápiát?

PECH 2022



Meddig adjuk az antibiotikumot?

• CAP 5 nap

• Nosocomialis pneumonia < 7 nap

• Pyelonephritis < 7 nap

Haak BW, et al. Curr Opin Crit Care 2017; 00:000–000.
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A dysbiosis jelenleg könnyebben megelőzhető, mint kezelhető

• A dysbiosis közvetlen kezelésére fókuszáló kutatások eredményeit még várjuk

Kitsios GD et al. J Crit Care. 2017 April ; 38: 84–91. 

lactocillin, humimycins, lugdunin  
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Konklúzió
• A sepsis mortalitása érdemben nem változott, a nem szignifikáns javulás a fokozott 

tudatosságnak köszönhető

• A kritikus betegekben dysbiosis alakulhat ki, és a Gram – infekciók dominálnak (Proteobacteria)

• A dysbiosis mértéke a mortalitással összefügg, úgy tűnik önmagában sepsis kiváltója lehet

• A multirezisztens G- fertőzés összefüggést mutat a mortalitással, incidenciája nő

• Okozat: beteg állapotának súlyossága, inadekvát antibiotikum terápia

• Megoldás: 

• A terv: Új gyógyszerek 

• b-lactam/b-lactamase inhibitor kombinációk, eravacycline, plazomicin, cefiderocol

• B terv: Nézőpontváltás: A terv + a dysbiosis megelőzése 

• Időben elkezdeni a megfelelően alkalmazott, megfelelő terápiát

• Időben góctlanítani és deeszkalálni

• Kell a multidiszciplinaris megközelítés: mikrobiológus, infektológus, gyógyszerész, aneszteziológus, sebész, 
radiológus…PECH 2022



A mikrobióta megismerése új szempontot ad a szepszis 
hatékonyabb kezeléséhez

Chameleon
Johannes Stötter fine-art-bodypainter
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