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REZUMAT
Sepsisul sever – şocul septic reprezintă una din principalele cauze de morbiditate şi mortalitate în terapie 

intensivă, cu difi cultăţi evidente de diagnostic, din cauza tabloului clinic nespecifi c şi absenţei unor biomarkeri 
cu putere discriminativă crescută. Insufi cienţa corticosuprarenaliană (ICS) relativă în şocul septic se defi neşte 
ca o creştere suboptimală a nivelului de cortizol în raport cu severitatea stresului clinic, ce indică o epuizare 
tranzitorie a suprarenalei, în absenţa unor defecte structurale. Diagnosticul de ICS şi indicaţia de tratament 
cu glucorcorticoizi la pacientul septic sunt încă subiecte controversate. Ideal, doza de corticosteroid ar trebui să 
fi e sufi cientă pentru a aplatiza hiperinfl amaţia din sepsis, dar fără a induce imunosupresie sau a avea alte 
reacţii adverse. Se va face tratament cu cortisteroizi în doze substitutive (200 mg/zi) doar în cazul eşecului 
resuscitării volemice şi al tratamentului vasopresor, însă raportul risc benefi ciu trebuie analizat individual.

Cuvinte cheie: pacient în stare critică, şoc septic, corticosteroizi

ABSTRACT
Severe sepsis and septic shock are currently among the most common causes of morbidity and mortality 

in intensive care, diagnosis may be problematic because of atypical or unspecifi c presentations, biomarkers 
are of li  le help at the start of treatment and are unspecifi c. Relative adrenal insuffi  ciency in septic shock is 
defi ned as inadequate corticosteroid activity for the severity of the illness of a patient. The diagnosis of 
adrenal failure and the indications for corticosteroid therapy in critically ill patients are controversial. 
Ideally, the dose of corticosteroid should be suffi  cient to downregulate the proinfl ammatory response without 
causing excessive immune-paresis or other adverse eff ects. In critically ill patients with catecholamine 
refractory septic shock stress-dose corticosteroids (200 mg/day of hydrocortisone) should be considered, but 
the risk/benefit ratio of glucocorticoids should be determined in each patient.
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INTRODUCERE. DEFINIŢII
Sepsisul este o afecţiune sistemică deter-

minată de răspunsul exagerat al gazdei la infec-

ţie, ce duce în fi nal la disfuncţie multi plă de 
organ şi la deces. Primele criterii de defi niţie ale 
sepsisului datează din 1992 (1), sepsisul fi ind un 
răspuns infl amator sistemic indus de o infecţie 
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dovedită sau bănuită, caracterizat prin cel puţin 
două din următoarele patru criterii: febră (peste 
38°C) sau hipotermie (sub 36°C), tahicardie 
(frecvenţa cardiacă peste 90/minut), tahipnee 
(frecvenţa respiratorie peste 20/minut), leuco-
citoză peste 10.000 elemente/ mm3 sau leuco-
penie sub 4.000 elemente/mm3. Această de -
fi ni ţie este destul de permisivă şi lipsită de 
spe  ci fi citate (2), criteriile actuale de diagnosti c 
fi ind mult mai numeroase. Astf el se pot lua în 
considerare (3-6):

1. Variabile generale: febră (> 38,3°C) sau hi-
po termia (< 36°C), tahicardia (frecvenţa cardiacă 
peste 90/min.), tahipneea (frecvenţă respirato-
rie mai mare cu mai mult de 2 deviaţii standard 
faţă de valoarea considerată normală în raport 
cu vârsta), alterarea statusului mental, edeme 
semnifi cati ve sau balanţă hidrică poziti vă (> 20 
mL/kgc/zi), hiperglicemia (glicemie plasmati că 
> 140 mg/dl), în absenţa diabetului.

2. Variabile infl amatorii: leucocitoză (leuco-
cite > 12.000 elemente/mm3), leucopenie (sub 
4.000 elemente/mm3), mai mult de 10% leuco-
cite forme ti nere, proteina C reacti vă (PCR) – mai 
mult de 2 deviaţii standard faţă de valoarea 
considerată normală, procalcitonina (PCT) – mai 
mult de 2 deviaţii standard faţă de valoarea 
considerată normală.

3. Variabile hemodinamice: hipotensiune ar-
terială defi nită ca tensiunea arterială sistolică 
(TAS) sub 90 mmHg sau tensiunea arterială 
medie (TAM/0 sub 70 mmHg sau o scădere a 
TAS cu mai mult de 40 mmHg la adult sau cu mai 
mult de 2 deviaţii standard faţă de valoarea 
considerată normală pentru vârstă.

4. Variabile ce atestă disfuncţia de organ: 
hipoxemie arterială (PaO2/FiO2< 300), oliguria 
acută (diureză < 0,5 ml/kg/oră pentru cel puţin 2 
ore consecuti v, în ciuda resuscitării volemice 
adecvate), creşterea creati ninei cu > 0,5 mg/dl, 
modifi cări ale coagulării (INR > 1,5 sau APTT > 
60 s), ileus dinamic (absenţa zgomotelor intesti -
nale), trombocitopenie sub 100.000 elemente/ 
mm3), hiperbilirubinemie (bilirubina > 4 mg/dl).

5. Variabile ce ţin de perfuzia ti sulară: lactat 
> 1 mmol/l, scăderea ti mpului de umplere ca-
pilară.

Sepsisul sever se defi neşte ca sepsis însoţit 
de una sau mai multe disfuncţii de organ sau de 
hipoperfuzie periferică. Şocul septi c se defi neşte 
ca hipotensiune arterială indusă de sepsis, în 
ciuda resuscitării volemice adecvate. Sepsisul 
este principala cauză de mortalitate şi morbi-
ditate în terapie intensivă (7). Incidenţa sepsisului 
şi a sepsisului sever are o mare variabilitate în 
studiile observaţionale (8-13), în funcţie de 

criteriile de diagnosti c folosite. Astf el, incidenţa 
variază între 20 şi 80%, iar mortalitatea între 20 
şi 50% (8-13). Şocul septi c afectează 10 până la 
30% (8, 10, 14-16) din pacienţii admişi în terapie 
intensivă, dar incidenţa sa este în creştere (9). 
Mortalitatea prin şoc septi c variază între 45% şi 
63% (10), cu tendinţa de scădere (10). Frecvenţa 
şocului septi c a fost esti mată la 8,2 cazuri la 100 
de internări, iar mortalitatea a scăzut de la 
62,1% în 1993 la 55,9% în 2000 (10). În anul 
2013 au fost publicate rezultatele celui mai 
amplu studiu epidemiologic legat de sepsis, stu-
diu observaţional desfăşurat în 14 secţii de 
terapie intensivă din Franţa (17); aproximati v 
11.000 de pacienţi au fost internaţi în perioada 
de studiu, incidenţa şocului septi c fi ind de 
13,7%. Mortalitatea în terapie intensivă a fost 
de 39,5%, mortalitatea la 28 de zile 42%, iar 
mortalitatea intraspitalicească 48,7%. Agentul 
patogen rămâne neidenti fi cat în 1/3 din cazurile 
de sepsis, în anumite studii procentul merge 
chiar până la 40%, în contexul uti lizării extensive 
a anti bioterapiei empirice (11). Procentul de he-
moculturi poziti ve creşte proporţional cu severi-
tatea sepsisului. Bacilii gram-negati vi (Escheri-
chia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pne u monia) se evidenţiază mai frecvent decât 
cocii gram-poziti vi (Staphylococcus aureus, Strep-
 to  coccus pneumonia, Enterococcus spp.), cu 
men  ţiunea că sepsisul cu gram poziti vi este în 
creş tere în ulti ma decadă (18). Procentul infec-
ţiilor polimicrobiene, ca şi al germenilor multi -
rezistenţi (Pseudomonas aeruginosa, Acineto-
bac ter spp, stafi loc meti cilino-rezistent) şi al 
fun gilor este în creştere netă (18). 

Cu toate criteriile enunţate în defi niţii, diag-
nosti cul de sepsis rămâne relati v difi cil, mai ales 
din cauza suprapunerii tabloului clinic cu cel al 
altor cauze non-infecţioase de sd. infl amator 
sistemic: trauma multi plă, pancreati ta acută, 
intervenţii chirurgicale majore, arsurile severe 
etc. (1,19,20). De aici necesitatea uti lizării unor 
parametri măsurabili care să se coreleze cu 
amplitudinea procesului fi ziopatologic sau care 
să cuanti fi ce răspunsul la tratament (21). Au 
fost propuse peste 170 de molecule disti ncte ca 
biomarkeri pentru sepsis, fără a se putea găsi 
însă un parametru sau o combinaţie de para-
metri cu valoare discriminati vă absolută; pro-
babil că acest lucru nici nu este posibil, având în 
vedere că sepsisul este o afecţiune sistemică cu 
patogenie complexă, ce implică cvasimajoritatea 
sistemelor imuno-infl amatorii. Markerul „ideal“ 
în sepsis ar trebui să răspundă mai multor ce-
rinţe: să permită diferenţierea pacienţilor cu 
sepsis de cei fără sepsis, să permită evaluarea 
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severităţii sepsisului în momentul diagnosti cului 
şi evoluţia în ti mp, cu alte cuvinte să se coreleze 
cu prognosti cul. La momentul actual diagnosti cul 
sepsisului trebuie să se bazeze pe o combinaţie 
de diverşi parametri asociaţi „tradiţional“ cu 
infecţia: febră, leucocitoză sau leucopenie, tahi-
cardie, tahipnee, dublaţi de unii parametri sero-
logici.

PCR a fost descrisă iniţial în anii ′30 (22) şi 
este probabil cel mai folosit marker serologic 
nespecifi c în infl amaţie (23,24). Majoritatea 
infecţiilor severe este însoţită de creşteri ale 
nivelului seric de PCR – infecţii cu germeni Gram 
poziti vi sau Gram negati vi, fungi, chiar şi la 
pacienţi cu imunosupresie (25,26). Însă PCR 
poate să crească şi în alte condiţii cum ar fi : 
traume, boli infl amatorii sistemice, cancer în 
stadii avansate, AVC, efort fi zic intens etc. Există 
numeroase studii care demonstrează existenţa 
unor niveluri crescute ale PCR la pacienţii septi ci, 
niveluri crescute ale PCR şi persistenţa acestora 
corelându-se cu un prognosti c prost. PCT a fost 
intens studiată ca marker serologic uti lizat pen-
tru diagnosti cul diferenţial al sepsisului cu ce-
lelalte cauze de sindrom infl amator sistemic. 
Nivelurile de PCT cresc în special în infecţiile 
bacteriene, nu şi în cele virale sau în infl amaţia 
non-infecţioasă (27). Funcţia PCT în sepsisul de 
origine bacteriană nu a fost elucidată, s-au evi-
denţiat doar o parte din efectele PCT; deocam-
dată, detectarea acestui marker nu are decât 
valoare diagnosti că (28-31). Până în prezent au 
fost publicate 4 metaanalize legate de uti litatea 
PCT în diagnosti cul sepsisului, însă cu rezultate 
discordante. Două metaanalize descurajează 
uti lizarea PCT de ruti nă pentru diagnosti cul sep-
sisului (32,33), în ti mp alte două metaanalize, 
mai recente, recomandă acest test (34,35). 
Posibile explicaţii ar fi : absenţa unor criterii 
specifi ce de diagnosti c, eterogenitatea pacien-
ţilor, erori de interpretare în traumă, la arşi sau 
în chirurgia majoră, uti lizarea unor valori prag 
diferite, a unor metode de dozare diferite, diag-
nosti cul retrospecti v al sepsisului. Astf el, uti lita-
tea dozării PCT în sepsis rămâne controversată. 
La pacienţii traumati ci (36), arşi, cu intervenţii 
chirurgicale majore, valorile PCT, mai ales în 
cazul dozărilor semicanti tati ve, trebuie interpre-
tate individual.

Funcţia adrenaliană la pacientul septic şi 
conceptul de ICS relativă

Axul hipotalamo-hipofi zo-suprarenalian (axul 
HHSR) are importanţă deosebită în reacţia 
adaptati vă a organismului în condiţii de stres, 
inclusiv în sepsisul sever/şocul septi c, aspect 

intuit încă de la începutul secolului trecut 
(37,38). CRH-ul (Corti cotropin Realising Hor-
mone), eliberat din neuronii neurosecretori ai 
nu cleului paraventricular talamic, este elemen-
tul cheie în controlul axului HHSR, deoarece se 
afl ă în interrelaţie cu neuronii adrenergici din 
siste mul nervos simpati c. CRH-ul sti mulează se-
creţia de noradrenalină prin intermediul re cep-
torilor specifi ci din hipotalamus, iar noradre na-
lina sti  mulează secreţia de CRH prin receptorii 
α1 adre nergici (39-43). Din punct de vedere 
func ţional, axul HHSR este legat de sistemul 
simpa toadrenergic responsabil, pe de o parte, 
de se creţia endogenă de catecolamine, pe de 
altă parte de acti varea citokinelor proinfl amatorii. 
Dintre citokine, interleukinele IL-1, IL-2, IL-6, 
Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) sti mulează 
sinteza de ACTH (Adrenocorti cotropic Hormone), 
dar şi de CRH, iar transforming growth factor-β 
o inhibă (42,43,45). Eliberarea de citokine pro-
infl amatorii în circulaţie, în special TNF-α, IL-1, 
IL-6 etc., aşa cum se întâmplă în sepsis, duce la 
acti varea axului HHSR concomitent cu acti varea 
sistemului adrenergic central şi periferic (44-
60). Corti zolul este molecula efector a axului 
HHSR, dar în acelaşi ti mp îşi exercită şi controlul 
asupra axului printr-un mecanism de feed-back 
negati v, inhibând atât producţia de CRH, cât şi 
de ACTH, funcţionalitatea axului HHSR fi ind 
astf el strict controlată. 

Sepsisul sever/şocul septi c duc la creşterea 
exponenţială a secreţiei de corti zol, uneori până 
la de 6 ori valoarea normală (61-63), sti mulul 
principal fi ind citokinele circulante. În acelaşi 
ti mp se pierde şi variaţia diurnă, fi ziologică a 
secreţiei de corti zol, din cauza creşterii producţiei 
de CRH şi ACTH, simultan cu pierderea meca-
nismului de feed-back negati v prin corti zolemie, 
se pierde supresibilitatea axului HHSR prin 
administrare de costi costeroizi exogeni (64,65), 
dar se păstrează însă reacti vitate normală la tes-
tul cu ACTH exogen (64). Creşterea nivelului 
seric de corti zol liber la pacientul septi c se poate 
explica şi prin alte mecanisme: disfuncţia renală, 
care duce la creşterea ti mpului de semiviaţă al 
corti zolului, disfuncţia hepati că, ischemia hepa-
ti că, repleţia volemică susţinută, care, pe de o 
parte, duce la hemodiluţie cu hipoalbuminemie 
relati vă, pe de altă parte scade sinteza de vaso-
presină şi implicit de CRH-ACTH. Citokinele pro-
infl amatorii alterează metabolizarea corti  zolului 
şi cresc conversia periferică a precursorilor la 
cor ti zol (66,67). TNF-α alterează eliberarea de 
ACTH via CRH şi inhibă acţiunea sti mulatorie a 
ACTH la nivelul corti cosuprarenalei, cu scăderea 
sintezei de corti sol (46). Elastaza din neutrofi le 
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contribuie la desfacerea complexului corti zol – 
CBG, cu creşterea consecuti vă a corti zolului liber 
(68). Citokinele proinfl amatorii pot infl uenţa şi 
numărul, expresia şi funcţionalitatea receptorilor 
glucocorti coizi (69,70). Apare o acti vare a 
sistemului enzimati c al 11β – hidroxisteroid 
dehidrogenaza (11 β DSH), în special a 11 β 
DSH-1. Este de fapt un ansamblu de enzime 
microzomale ce catalizează trecerea derivaţilor 
11-hidroxisteroid (de exemplu corti zol) la 
derivatul 11-ketosteroid (de exemplu corti zon) 
şi invers. 11 β DSH 1 este în primul rând o 
reductază (generează corti zol acti v din corti zon), 
iar 11 β DSH 2 este doar o dehidrogenază, cu rol 
în inacti varea corti zolului. La nivel local, intra-
celular, aceste enzime reglează canti tatea de 
hormon disponibilă pentru legarea de receptorii 
glucocorti coizi. Astf el se explică de ce concen-
traţia intracelulară poate fi  diferită în diverse 
ţesuturi şi de ce nu este infl uenţată doar de 
concentraţia plasmati că de corti zol liber. Există 
numeroase studii care atestă infl uenţa factorilor 
proinfl amatori asupra sistemului enzimati c al 11 
β DSH. Astf el, TNF-α şi IL 1β cresc expresia de 11 
β DSH-1 şi inhibă expresia 11 β DSH-2 (71,72). 
Studiul lui Venkatesh (73) a arătat că la pacientul 
cu şoc septi c apare o modifi care a raportului 
corti zol/corti zon încă de la debut, dar cu creş-
terea atât a nivelului seric de corti zol, cât şi de 
corti zon; acest lucru sugerează o modifi care a 
acti vităţii sistemului enzymati c al 11 β DSH, în 
favoarea 11 β DSH-2. Corti zolul are efecte 
multi ple în organism, ce pot fi  grupate în acest 
context în cardiovasculare, metabolice şi anti -
infl amatorii (25). Corti zolul este implicat în creş-
terea reacti vităţii vasculare şi cardiace la cate-
colamine, cu menţinerea tonusului vascular. 
Efectul se explică prin creşterea sintezei şi densi-
tăţii de receptori α-adrenergici şi prin prevenirea 
desenziti vizării acestora (74-76). Mecanismul 
inti m ce explică aceste fenomene nu este foarte 
bine cunoscut – se speculează că ar fi  favorizate 
de creşterea transcripţiei şi a expresiei recep-
torilor pentru glucocorti coizi (77). Deoarece 
inhibă oxid nitric sintetaza – forma inducti bilă, 
corti zolul limitează consecuti v vasodilataţia ex-
cesivă indusă de oxidul nitric (58, 78) şi contribuie 
la menţinerea permeabilităţii şi integrităţii vas-
culare, reglarea distribuţiei apei între comparti -
mentul intravascular, intersti ţial şi intracelular. 
Corti zolul infl uenţează toate liniile metabolice: 
glucidică, proteică şi lipidică. Creşte disponi-
bilitatea diferitelor substrate – glucoză (79,80), 
acizi graşi liberi (81) şi aminoacizi (82,83), prin 
mobilizarea de la nivelul diferitelor depozite en-
dogene, sti mulează gluconeogeneza hepati că 

(din aminoacizi, glicerol, lactat sau propionat), 
favorizează glicogenoliza, atât în fi cat, cât şi în 
muşchi, facilitează acti vitatea celorlalţi hormoni 
implicaţi în gluconeogeneză (glucagon şi adre-
nalină), inhibă preluarea celulară a glucozei, 
deoarece induce rezistentă periferică la insulină. 
Acţiunea sa de acti vare a glicogenfosforilazei 
este esenţială pentru efectul gluconeogeneti c al 
catecolaminelor. Consecinţa principală va fi  
creşterea concentraţiei serice de glucoză (84). 
Inhibă sinteza de proteine, cu acti varea lizei 
proteice musculare, aminoacizii eliberaţi fi ind 
folosiţi ca substrat pentru gluconeogeneză, acti -
vează lipoliza şi inhibă preluarea glucozei de 
către celulele adipoase.

Glucocorti coizii au efecte anti infl amatorii şi 
imunomodulatorii specifi ce. Corti zolul infl uen-
ţează acti vitatea a peste 2.000 de gene ce co-
difi că factori implicaţi în răspunsul infl amator. 
La nivel nuclear are loc inhibiţia transcripţiei 
unor factori proinfl amatori, cei mai importanţi 
fi ind: factorul nuclear KB (NF-KB) şi acti vatorul 
proteinei 1. Corti zolul induce sinteza de I-KB 
(inhibitorul NF-KB) şi previne acti varea NF-KB, 
cu reducerea astf el a amplitudinii răspunsului 
infl amator sistemic indus de endotoxine, cu re-
ducerea consecuti vă a nivelurilor de PCR, fos-
folipază A2 (implicată în generarea de derivaţi ai 
acidului arahidonic), atenuează producţia de 
citokine proinfl amatorii, limitează expresia de 
molecule de adeziune, responsabile de acumu-
larea de celule infl amatorii ti p neutrofi le sau 
monocite la locul infecţiei, modulează sinteza 
de angiotensină.

Funcţionalitatea axului HHSR nu poate fi  
defi nită ca „normală“ pe baza criteriilor apli-
cabile populaţiei generale, ci prin prisma feno-
menelor fi ziopatologice complexe ce caracte-
rizează sepsisul sever/şocul septi c. Nivelul seric 
de corti zol la pacientul criti c se consideră a fi  
normal peste 15 μg/dl (67), dar aceast prag este 
valabil la cei cu nivel normal al proteinelor 
plasmati ce; pragul poate fi  mult mai scăzut la 
cei cu hipoalbuminemie severă, situaţie în care 
se impune dozarea corti zolului liber. Cooper 
con sideră că la valori ale corti zolului total de 
peste 34 µg/dl (938 nmol/), diagnosti cul de in-
su  fi cienţă corti cosuprarenaliană (ICS) este im-
pro babil, însă la valori de sub 15 μg/dl diagnos-
ti cul trebuie luat în discuţie (67). 

Legat de corti zolul liber, Arafah (85) a propus 
un nivel minim de 1,8 μg/dl ca nivel minim, sub 
care există risc de ICS relati vă, valoare care tre-
buie să crescă peste 3,1 μg/dl după sti mularea 
cu ACTH (sensibilitate 95%). Uti litatea practi că a 
acestor valori este limitată, de vreme ce dozarea 
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corti zolului, mai ales a corti zolului liber, nu este 
fezabilă în majoritatea clinicilor de terapie in-
tensivă. Metodele de esti mare a corti zolului 
liber folosind indexul de corti zol sau formula 
Coolens au fost testate în numeroase studii, cu 
rezultate în mare măsură contradictorii (55,86-
89). Valoarea corti zolului total trebuie interpre-
tată în raport cu albuminemia, mai ales în cazul 
unei hipoalbuminemii severe, sub 2,5 g/dl (90). 
În această situaţie se poate lua în consideraţie o 
valoare normală bazală de corti zol total de 
minimum 9,5 μg/dl, cu o creştere la peste 15,5 
μg/dl după testul cu ACTH (85). Totuşi, există 
situaţii în care pacienţii cu niveluri serice con-
siderate normale sau chiar excesive au hipo-
tensiune arterială persistentă sau alte simptome 
sugesti ve de ICS, ceea ce sugerează alte meca-
nis me decât sinteza hormonală insufi cientă 
(56,67).

Noţiunea de ICR la pacientul septi c se referă 
la situaţia în care sti mularea axului HHSR este 
insufi cientă în raport cu gradul de stres, iar 
concentraţia serică de corti zol, deşi crescută în 
valoare absolută, este de asemenea insufi cientă 
pentru menţinerea homeostaziei (67,91-94). 
Re lati v recent a fost propus un alt termen pentru 
a descrie acest status – insufi cienţa corti co-
steroidiană a pacientului criti c (93,95), respecti v 
criti cal illness related corti costeroid insuffi  ciency 
(CIRCI). ICR este privită ca o „complicaţie“ relati v 
frecventă în sepsisul sever/şocul septi c (58,67, 
96-98). O creştere subopti mală a nivelului de 
corti zol la diverşi sti muli indică o epuizare tran-
zitorie a suprarenalei, în absenţa unor de fecte 
structurale (51,58, 99). Mecanismul ICS relati ve 
în sepsisul sever este complex şi multi  factorial 
– apare o scădere a producţiei de CRH, ACTH şi 
corti zol sau o disfuncţie a receptorilor specifi ci, 
chiar dacă nivelurile serice hormonale „măsu-
rate“ sunt aparent normale. Prima referire la 
con ceptul de insufi cienţă adrenală relati vă a fost 
făcută de Rothwell şi colaboratorii în anul 1991 
(48); aceşti a au arătat că pacienţii septi ci cu 
răspuns inadecvat la testul cu ACTH au rată mai 
mare de deces decât cei cu răspuns normal la 
sti mularea cu ACTH, considerându-se un im-
portant test de prognosti c. Totuşi, nu s-a studiat 
la momentul respecti v şi efectul admi nistrării 
exogene de corti zol. Studiile postmortem la cei 
decedaţi prin şoc septi c au demonstrat necroza 
suprarenală bilaterală la aproximati v 30% din 
cazuri (51,100). Ulterior au fost ra portate nu-
meroase cazuri; astf el, în funcţie de criteriile 
de diagnosti c folosite, prevalenţa in sufi cienţei 
adre nale relati ve se esti mează că variază între 
25 şi 75% la pacienţii septi ci şi între 0 şi 70% la 

celelalte categorii de pacienţi criti ci (47,50,53, 
96,101-106).

Au fost propuse mai multe criterii de la bo-
rator pentru diagnosti cul ICS relati ve: nivelul 
seric de corti zol (corti zol total sau corti zol liber, 
indicele de corti zol), testul cu ACTH, fi ecare 
metodă cu limite evidente în contextul sepsisului 
sever/şocului septi c, deoarece se modifi că atât 
sinteza de corti zol, cât şi metabolismul acestuia, 
interaţiunea corti zol-receptor specifi c, corti zol-
proteină transportoare etc. Evaluarea în labo-
rator a acti vităţii celulare a corti zolului este limi-
tată doar la studii experimentale, iar semnifi caţia 
clinică nu este încă elucidată (107).

Testul de sti mulare cu ACTH este o metodă 
di namică de evaluare a funcţiei adrenocorti cale. 
Testul constă în măsurarea concentraţiei plas-
mati ce de corti zol imediat înainte, apoi la 30-60 
de minute după administrarea unei doze de 250 
µg de 1-24 ACTH. Răspunsul normal la voluntarii 
sănătoşi constă în creşterea nivelului seric de 
corti zol la peste 500-550 nmoli/l (108,109). O 
creştere la valori de sub 250 nmoli/l se consideră 
diagnosti că pentru ICS relati vă. În cazul unei ICS 
primare, ACTH-ul exogen nu poate sti mula su-
plimentar producţia de corti zol, deoarece cor-
texul adrenal este deja sti mulat maximal de 
ACTH-ul endogen. Testul cu ACTH are o serie de 
limite la pacientul septi c: poate apărea uneori o 
creştere spontană a nivelului seric de corti zol în 
dinamică, cu peste 9 µg/dL, în absenţa sti mulării 
cu ACTH (110) (probabil că această valoare prag 
nu are uti litate clinică), sti mularea cu ACTH duce 
la rezultate contradictorii dacă este repetată de 
mai multe ori la acelaşi pacient (99,111), testul 
este lipsit de reproducti bilitate. Creşterea corti -
zolului seric ca urmare a sti mulării secreţiei cu 
ACTH duce la creşterea fracţiunii legate de albu-
mină, precum şi a celei libere de corti zol. În con-
diţiile scăderii nivelului seric de transcorti nă, 
element specifi c pacienţilor septi ci, va creşte 
fracţia de corti zol liber (90,101). Astf el, un 
răspuns redus la testul cu ACTH poate fi  doar 
con secinţa scăderii nivelurilor serice de trans-
corti nă sau albumină. Pacienţii hipoproteinemici 
pot fi  astf el greşit diagnosti caţi cu ICS relati vă 
(85). Doza de 250 µg ACTH duce la o sti mulare 
suprafi ziologică a glandei suprarenale, la volun-
tarii sănătoşi constatându-se că o doză de 5-10 
µg ACTH sti mulează maximal cortexul adrenal 
(112,113). Astf el s-a sugerat uti lizarea unor doze 
mult mai mici, de 1 µg ACTH sau 0,5 µg ACTH/ 
m2, pentru diagosti cul ICS (93,114-116), fără a 
exista însă argumente nete în favoarea acestora. 
Deoarece diagnosti cul clinic de paraclinic de ICS 
relati vă este difi cil şi lipsit de specifi citate, este 
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important din punct de vedere practi c ca toţi 
pacienţii cu şoc septi c să fi e consideraţi la risc de 
ICS, iar oportunitatea administrării dozelor de 
corti costeroizi să fi e analizată individual, în 
funcţie de răspunsul hemodinamic la tratament. 
Uti lizarea testului de sti mulare cu ACTH nu se 
mai recomandă de ruti nă la pacienţii cu şoc 
septi c (117) nici pentru diagnosti cul ICS relati vă, 
nici pentru selecţia pacienţilor ce vor fi  trataţi cu 
doze substi tuti ve de corti costeroizi.

Uti lizarea corti costeroizilor în tratamentul 
infecţiilor severe este un subiect în conti nuă 
dezbatere de mai bine de 50 de ani (118,119). 
Iniţial s-a mers pe ideea administrării de doze 
mari corti zol sau chiar megadoze (meti l pred-
nisolon 15 mg/kgc), pe o perioadă scurtă de 
ti mp – 24-48h, pentru efectul imunosupresor 
hor monal (120,121). La sfârşitul anilor ’80 au 
apărut două metanalize care au demonstrat 
creş  terea mortalităţii, ceea ce a făcut ca ideea să 
fi e abandonată şi nu s-au mai făcut studii cu 
glucocorti coizi în sepsis pentru circa o decadă 
(122-125). La sfârşitul anilor ’90, odată cu dez-
voltarea unui nou concept, acela al insufi cienţei 
adrenale relati ve la pacientul septi c, s-a mers pe 
ideea administrării de doze substi tuti ve de 
corti zol (maximum 200 mg/zi), pe o durată mai 
lungă de ti mp (57,85,90,126-133). După studiul 
lui Annane publicat în 2002 în JAMA (56), se 
consideră oportună administrarea de corti zol în 
„doze de stres“ la pacienţii cu şoc septi c, ce nu 
răspund adecvat la medicaţia vasopresoare şi 
care sunt clasifi caţi ca non-responderi după 
testul cu ACTH. Annane a demonstrat că există o 
scădere a mortalităţii în grupul care primeşte 
terapie cu corti zol faţă de grupul control. Pe 
baza acestui studiu, ghidul de tratament al sep-
sisului propus de grupul de lucru condus de 
Dellinger în anul 2004 (134) a stabilit un grad de 
recomandare A (cel mai puternic) pentru tra-
tamentul cu doze substi tuti ve de corti zol în şocul 
septi c. S-a contestat decizia de a da un grad de 
recomandare maxim, luând în consi derare un 
singur trial clinic. În anul 2008 s-au publicat 
rezultatele unui nou studiu clinic multi  cen tri-
centric – CORTICUS (135). A fost un trial clinic 
randomizat, dublu-orb, placebo controlat, al 
cărui scop a fost testarea siguranţei şi efi cienţei 
administrării de corti costeroizi la pacienţii cu 
sepsis sever/şoc septi c. Nu s-au constatat dife-
renţe semnifi cati ve stati sti c în ceea ce priveşte 
mortalitatea în cele două grupuri. Perioada de 
reversibilitate a şocului a fost mai mică în grupul 
cu HHC, dar în acelaşi ti mp rata complicaţiilor 
septi ce a fost mai mare. Rezultatele studiului au 
stârnit un val de controverse în epocă, fi ind în 

mare măsură dezamăgitoare, departe de a „re-
zolva“ dilema uti lizării corti costeroizilor în şocul 
septi c. 

Metaanalizele publicate ulterior anului 2008 
au demonstrat că aceşti  corti costeroizi au efect 
mai ales în formele severe de şoc septi c, acolo 
unde resuscitarea volemică şi suportul vaso pre-
sor nu sunt sufi ciente. O primă metaanaliză a 
fost pu blicată de Annane în 2009, în JAMA (136) 
şi a arătat că tratamentul substi tuti v cu corti co-
steroizi scade mortalitatea comparati v cu pla-
cebo de la 38 la 44%. S-a dovedit şi o asociere 
semnifi cati vă stati sti c între severitatea bolii şi 
efectul corti co steroizilor pe mortalitate (137). A 
doua meta analiză, publicată de Minneci tot în 
2009 (138), a adus rezultate similare atât în ceea 
ce priveşte impactul pe mortalitate, cât şi legat 
asocierea cu severitatea bolii (137). Campania 
„Surviving sepsis“ a permis crearea unei baze de 
date extrem de voluminoase (139) şi a dus la 
concluzia că mortalitatea a fost mai mare în 
grupul ce a primit steroizi, comparati v cu cei 
care nu au primit – 41% versus 35%. Din nou o 
concluzie potenţial confuză, probabil că maniera 
de lucru observaţională limitează valoarea aces-
tor date. În anul 2012, Patel a publicat o nouă 
metaanaliză (140), în care a selecţionat doar 6 
studii clinice randomizate (56,123,135,140-142) 
cu design omogen, fără a găsi un impact pe mor-
talitate al terapiei cu corti costeroizi, dar confi r-
mând rezultatele lui Sprung (135) de reversie 
mai rapidă a şocului septi c.

Complicaţiile citate ale administrării de cor-
ti co steroizi sunt: riscul de imunosupresie, scă-
derea numărului de limfocite, suprainfecţia, hi-
perglicemia şi difi cultăţi în controlul glicemiei, 
hipernatremia, acidoza metabolică hipopo tase-
mică, apoptoza celulelor epiteliale intesti nale şi 
riscul de complicaţii gastrointesti nale, alterarea 
vindecării plăgilor, psihoza acută, neuromiopati e 
cu difi cultăţi în desprinderea de venti lator (144). 
Complicaţiile corti coterapiei depind de doza uti -
li zată, de ti pul de administrare şi de durata ad-
ministrării.

ASPECTE PRACTICE PRIVIND 
CORTICOTERAPIA ÎN ŞOCUL SEPTIC

1. Selecţia pacienţilor cu şoc septi c pentru tra-
tamentul cu corti costeroizi

Aşa cum am menţionat anterior, tratamentul 
cu corti steroizi în şocul septi c trebuie privit ca unul 
de ulti mă linie, după eşecul resuscitării volemice şi 
al tratamentului vasopresor. Se vor administra 
corti costeroizi dacă, în ciuda administrării de fl uide 
şi vasopresor (117): tensiunea arterială medie se 
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menţine sub 65 mmHg, presiunea venoasă centrală 
se menţine sub 8 mmHg, debitul urinar se menţine 
sub 0,5 ml/kgc/h, saturaţia în sângele venos central 
se menţine sub 70% sau în sângele venos mixt sub 
65%, concentraţia serică de lactat se menţine 
peste 4 mmoli/l. Testul cu ACTH nu trebuie uti lizat 
pentru identi fi carea pacienţilor cu şoc septi c cu 
indicaţie de corti coterapie (117). Nivelul seric de 
corti zol (corti zol total sau corti zol liber) este foarte 
variabil la pacientul cu şoc septi c (143) şi nu pune 
indicaţia corti coterapiei (117).

2. Momentul iniţierii terapiei cu corti coste-
roizi

Iniţierea tratamentului cu corti costeroizi tre-
buie făcută precoce, de preferat în primele 6 ore 
de la instalarea hipotensiunii arteriale. Park (145) 
a arătat într-un studiu retrospecti v că administrarea 
precoce de hidrocorti zon, în primele 6 ore, se 
asociază cu o reducere semnifi cati vă a riscului de 
deces, comparati v cu administrarea tardivă, la mai 
mult de 6 ore (32% versus 51%, P = 0,0132). Se 
poate face o analogie interesantă cu studiul lui 
Rivers (146), care arătat că terapia volemică agre-
sivă, în primele 6 ore de la debutul şocului septi c, 
reduce riscul de deces sau cu studiul lui Kumar 
(147), care a arătat ca iniţierea precoce a anti bio-
terapiei adecvate, în prima oră de la diagnosti cul 
de şoc septi c este asociată cu o rată de supravieţuire 
de 80%, iar întârzierea anti bioterapiei creşte mor-
talitatea cu aproximati v 7,5% pentru fi ecare oră 
„pierdută“ după primele 6 ore.

3. Tipul de hormon uti lizat
Hidrocorti zonul este forma farmacologică cea 

mai folosită în practi că de corti costeroid la pa-
cientul criti c, cu afi nitate crescută pentru corti -
cotropină. Avantajele hidrocorti zonului sunt: du-
rata scurtă de acţiune, cu evitarea supresiei 
pre lun gite a axului HHSR (148,149) şi posibila pre-
zervare a reacti vităţii la ACTH, acti vitatea intrinsecă 
de mineralocorti coid, ceea ce face facultati vă 
asocierea de fl udrocorti zon (150).

4. Dozele de corti costeroid
Ideal, doza de corti costeroid ar trebui să fi e su-

fi cientă pentru a aplati za hiperinfl amaţia din sep-
sis, dar fără a induce imunosupresie sau a avea 
alte reacţii adverse (151). Există un consens general 
legat de uti lizarea dozelor aşa-zis substi tuti ve de 
corti zol, majoritatea studiilor folosind 200-300 mg 
de hidrocorti zol. Uti lizarea dozelor crescute este 
clar prohibită în şocul sepsis.

5. Modul de administrare: bolus versus con-
ti nuu

Există puţine studii care să compare infl uenţa 
modului de administrare al corti costeroizilor, pe 
de o parte, asupra parametrilor hemodinamici, pe 
de altă parte asupra tolerabilităţii tratamentului. 

Stu diul lui Keh din 2003 (57), în care s-a comparat 
administrarea de corti zol în doze mici în adminis-
trare conti nuă cu placebo, a arătat efectele 
benefi ce asupra parametrilor hemodinamici, dar 
şi asupra mediatorilor proinfl amatori. Studiul lui 
Loisa (152) a fost primul care a comparat ad-
ministrarea con ti nuă versus în bolus de corti zol 
din punctul de vedere al controlului glicemiei, 
dar şi al remisiei şocului septi c. Concluzia a fost 
că administrarea conti nuă reduce numărul de 
episoade de hiper glicemie şi face mai uşor con-
trolul acesteia cu in sulină (sunt necesare doze mai 
mici de insulină, ajustări mai rare ale dozelor). Din 
punct de vedere hemodinamic nu au existat dife-
renţe între cele două loturi. Însă administrarea 
con ti nuă poate duce la o inhibiţie persistentă a 
axului HHSR. Nu se poate face o recomandare fer-
mă pe data datelor actuale, dar se preferă ca ad-
ministrarea de corti zol să se facă conti nuu atunci 
când este posibil (117).

6. Durata tratamentului cu corti costeroizi
Nu există în prezent un consens legat de durata 

opti mă a tratamentului cu corti costeroizi. Ideal, 
corti costeroizii ar trebui să fi e administraţi atâta 
ti mp cât persistă ICS relati vă şi răspunsul proinfl a-
mator. Pentru că acest lucru este greu de aplicat 
practi c s-a propus un surogat clinic – corti costeroidul 
trebuie menţinut atâta ti mp cât persistă hipoten-
siunea arterială, cu alte cuvinte până la remisiunea 
şocului septi c, dar nu mai mult de 7 zile ca durată 
totală.

7. Modul de întrerupere al tratamentului 
Întreruperea bruscă a tratamentului cu hidro-

corti zon poate duce la un rebound al răspunsului 
proinfl amator, cu recurenţa fenomenelor de şoc 
(57,153,154). În plus tratamentul cu corti zol in-
duce fenomenul de down regulati on al recep to-
rilor pentru glucocorti coizi şi reduce nivelul en-
zimei 11 hidroxisteroid1, ceea ce potenţează 
fe no menele de rebound (155). Dozele trebuie 
scăzute progresiv, pe parcursul câtorva zile. Scă-
derea rapidă a dozelor a dus la creşterea media-
torilor proinfl amatori, creşterea dozelor de va-
so presor sau recăderi ale şocului (135,141, 153). 

CONCLUZII
sepsisul sever este una din principalele • 
cauze de admisie în terapie intensivă, gre-
vată de mortalitate crescută; diagnos ti cul 
de sepsis sever se bazează pe ele mente 
clinice, fără a se putea identi fi ca markeri 
serologici cu specifi citate crescută;
nu există un consens în ceea ce priveşte • 
criteriile de diagnosti c ale ICS relati ve la 
pacientul septi c, iar incidenţa este varia-
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bilă în funcţie de criteriile de diag nosti c 
folosite;
testul de sti mulare cu ACTH • nu se re co-
mandă de ruti nă la pacienţii cu şoc septi c, 
nici pentru diagnosti cul ICS relati ve, nici 
pentru selecţia pacienţilor ce vor fi  trataţi 
cu doze substi tuti ve de corti cos te roizi;
tratamentul cu corti steroizi în şocul septi c • 
trebuie privit ca unul de ulti mă linie, după 
eşecul resuscitării volemice şi al tratamen-
tului vasopresor;
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