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with burn injury for the diagnosis of sepsis and bacteraemia

Julia Fuss1 ACDE, Anna Voloboyeva²B,C, Victor Poliovyj³BF

1Klinika Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Lwów, Ukraina 
2Klinika Anestezjologii i Instensywnej Terapii, Centralny Obwodowy Szpital w Pustomytach, Lwów, Ukraina 
3Klinika Chirurgii Ogólnej, Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny, Chernovsty, Ukraina

Historia artykułu:  Otrzymano: 13.12.2017 Zaakceptowano: 08.06.2018 Opublikowano: 31.10.2018

STRESZCZENIE:  Wstęp: Pomimo postępów w leczeniu oparzeń wskaźnik śmiertelności wśród ciężko chorych pozostaje wysoki. Głównymi 
przyczynami śmiertelnych przypadków z rozległymi i głębokimi oparzeniami są uogólnione powikłania infekcyjne, których 
główną przyczyną jest posocznica. Według autorów 25–85% pacjentów z oparzeniami w późniejszych okresach umiera z po-
wodu sepsy. Częstotliwość i ciężkość powikłań infekcyjnych u pacjentów z oparzeniami wymaga dokładnej diagnozy infekcji, 
która określi taktykę terapeutycznego i chirurgicznego leczenia takich pacjentów (Di Lonardo A. i wsp., 1993). Jednak kliniczne 
rozpoznanie rodzaju zakażenia rany u pacjentów z oparzeniami jest dość trudne.

  Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 188 pacjentów z oparzeniami. Średni wiek chorych wahał się od 20 do 59 lat. 
W badanej grupie znalazło się 98 mężczyzn (52,1%) oraz 90 kobiet (47,9%). Badania przeprowadzano od kwietnia 2014 roku 
do lipca 2016 roku.

  Wyniki. Naszym zdaniem zaletą wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego (NLR) jest możliwość zastosowania go w oparciu o 
dostępne już biomarkery (liczba neutrofili i liczba limfocytów). Dlatego wskaźnik ten jest zarówno łatwy do wprowadzenia 
do praktyki klinicznej, jak i opłacalny.

  Wniosek: Zastosowanie wskaźnika NLR w diagnostyce sepsy u pacjentów z oparzeniami jest opcją z wyboru, ponieważ jego 
ustalenie wymaga jedynie ogólnego badania krwi.
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ABSTRACT:   Objective: Despite the progress in the treatment of burn injuries, the mortality rate among seriously ill patients still remains 
high nowadays. The main causes of fatal cases with extensive deep burns are generalized infectious complications, the major 
of which is sepsis. According to the authors, 25%–85% of those who died of burn injuries in later periods, died from sepsis. The 
frequency and severity of infectious complications in patients with burn injuries requires an accurate diagnosis of infection 
that will determine the tactics of therapeutic and surgical treatment of such patients (Di Lonardo A. et al., 1993). However, the 
clinical diagnosis of wound infection in patients with burn injuries is quite difficult.

  Materials and methods: The clinical material included 188 patients with burn injuries. The average age of those patients 
ranged from 20 to 59 years. Men - 98 (52.1%), women - 90 (47.9%).  The survey was conducted from April 2014 to July 2016.

  Results: In our opinion, the strength of NLR (neutrophil-lymphocyte ratio) is the possibility of implementing this parameter 
simply by using already available biomarkers (neutrophil count and lymphocyte count). Therefore, this ratio is easy to inte-
grate in clinical practice and cost effective.

  Conclusion: The application of NLR for the diagnosis of sepsis in patients with burn injuries is the option of choice, since its 
determination requires only a general blood test.
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scowych, jak i ogólnych objawów zakażenia rany, żaden z nich nie 
jest wystarczająco specyficzny, a obecność każdego wymaga zasto-
sowania dodatkowych metod diagnostycznych. Ponadto trudności 
w diagnostyce różnicowej zakażeń niosą potrzebę codziennej oce-
ny ran, która pozwala na szybkie wykrycie miejscowych objawów 
infekcji oraz ocenę ogólnego stanu pacjenta [3, 4].

Ważnym aspektem diagnostyki i leczenia infekcji jest badanie mi-
krobiologiczne. Według Diem (1995) postępowanie kliniczne w 

WSTĘP

Na przestrzeni lat naukowcy opisali następujące objawy świadczące 
o infekcji rany oparzeniowej: ogniskowe lub rozlane przebarwienia 
rany w kolorze od ciemnobrązowego do czarnego, pogłębianie się 
martwicy, wczesne odpadanie strupa, obrzęk z przekrwieniem lub 
sinicą otaczających tkanek, rumień zgorzelinowy, krwawienie lub 
przebarwienie, krwotok pod strupem, zielony pigment widoczny 
w tkance podskórnej [1, 2]. Pomimo dużej liczby zarówno miej-
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są stosowane w diagnostyce pacjentów oddziału oparzeń [6, 7, 8].

MATERIAŁ I METODY

Materiał kliniczny stanowiło 188 pacjentów z oparzeniami. Średni 
wiek pacjentów wahał się od 20 do 59 lat. W badanej grupie znala-
zło się 98 mężczyzn (52,1%) oraz 90 kobiet (47,9%). Badania prze-
prowadzano od kwietnia 2014 roku do lipca 2016 roku.

U wszystkich pacjentów określono rodzaj i głębokości oparzenia 
oraz rozległość urazu. Zgodnie z celem badania pacjenci zostali 
podzieleni na dwie grupy, z których każda liczyła 94 pacjentów. 
Zastosowano następujące metody diagnostyczne: w pierwszej 
grupie do rozpoznania sepsy posłużono się danymi z badania 
przedmiotowego (temperatura ciała, częstość akcji serca i ruchy 
oddechowe) oraz wynikami badań laboratoryjnych (OB, białko C-
-reaktywne, prokalcytonina i wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy). 
W drugiej grupie zastosowano również dane z badania przedmio-
towego, natomiast nie przeprowadzono badań laboratoryjnych w 
celu określenia poziomu prokalcytoniny. Do oznaczania hodowli 
mikroorganizmów z krwi wykorzystano system hodowli krwi Si-
gnal (Oxoid Ltd., Basingstoke, Wielka Brytania) i podłoże płynne 
(bioMerieux, Paryż, Francja). Pobieranie próbek krwi na badania 
bakteriologiczne przeprowadzono metodami konwencjonalnymi.

WYNIKI I DYSKUSJA

Większość obrażeń wystąpiła z powodu oparzeń termicznych 
(n=99), elektrycznych (n=44), chemicznych (n=9), oparzenia gorą-
cym płynem lub parą (n=14) i oparzeń płomieniem (n=12) (tab. I). 
Większość pacjentów miała oparzenia w zakresie 18–36% (94/188) 
całkowitej powierzchni ciała (tab. II). Najczęstsze odchylenia w 
badaniach laboratoryjnych hospitalizowanych to: anemia, leuko-
cytoza i małopłytkowość (tab. III).

Kompletne dane wszystkich 188 kolejnych pacjentów były w peł-
ni dostępne dla oceny celu pierwszorzędowego. Wyjściowe wy-
niki badań laboratoryjnych pacjentów przedstawiono w tabeli IV.

Rodzaj mikroorganizmów wyodrębnionych z krwi pokazano na 
rycinie 1.

Gronkowce koagulazo-ujemne i przedstawiciele rodziny Entero-

przypadku oparzeń obejmuje kontrolę rozwoju infekcji poprzez 
pobieranie od hospitalizowanych wymazów, wykonywanie biopsji 
oraz posiewów. Jakościowe badania bakteriologiczne dostarczają 
jednocześnie obszernych informacji na temat mikroflory koloni-
zującej pacjenta i jej wrażliwości na antybiotyki, ale nie odpowia-
dają na pytanie o obecność infekcji [5].

Według wielu badaczy wzrost liczby mikroorganizmów powyżej 
poziomu krytycznego należy traktować jedynie jako możliwość za-
każenia rany oparzeniowej, a ich rodzaj może jedynie sugerować, 
jakie organizmy są obecne w ranie. Wysoki stopień kolonizacji 
drobnoustrojami koreluje z histologicznymi dowodami inwazyj-
nego zakażenia w mniej niż 50% bioptatów pobranych od pacjen-
tów z oparzeniami [3, 5]. Najważniejszą cechą zakażenia rany we-
dług Pruitt (1982) jest obecność drobnoustrojów w nieoparzonej 
tkance, czemu mogą towarzyszyć reakcje zapalne.

Zgodnie z powyższym istnieje pilna potrzeba uzyskania danych na 
temat wartości diagnostycznych markerów stanu zapalnego, używa-
nych w celu rozpoznawania sepsy, takich jak PCT (prokalcytonina), 
białko C-reaktywne i wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy, które 

Tab. I.  Rodzaj oparzeń.

RODZAJ OPARZENIA LICZBA PACJENTÓW WARTOŚĆ PROCENTOWA

Oparzenia gorącym płynem 
lub parą

14 14

Oparzenia płomieniem 12 12

Oparzenia termiczne 99 99

Oparzenia chemiczne 19 19

Oparzenia elektryczne 44 44

Łącznie 188

Tab. II.  TBSA (całkowita powierzchnia ciała).

TBSA (%) LICZBA PACJENTÓW WARTOŚĆ PROCENTOWA

<18 44 23,4

18–36 94 50

>36 50 26,6

Tab. III.  Cechy kliniczne i laboratoryjne sepsy.

DANE LICZBA WARTOŚĆ PROCENTOWA

Cechy kliniczne

Gorączka 187 99,5%

Duszność 94 50%

Hipotensja 65 34,6%

Skąpomocz 65 34,6%

Żółtaczka 27 14,4%

Krwotoki 22 11,7 %

Badania laboratoryjne 

Hemoglobina <10 g/dl 167 88,8

Leukocytoza >12,000 komórek/ml 158 84

Albuminy <2,5 g/dl 97 51,6

Małopłytkowość <100,000/ml 64 34

Bilirubina całkowita >2 mg/dl 25 13,3

Kreatynina >2 mg/dl 23 12,2

Ryc.1.  Mikroorganizmy uzyskane z krwi.
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przydatności pomiaru szeregu markerów stanu zapalnego w celu 
zdiagnozowania sepsy u pacjentów z oparzeniami. Wyniki naszych 
badań ujawniły, że NLR i PCT były dokładniejszymi markerami 
różnicowania sepsy od SIRS (zespół ogólnoustrojowej odpowiedzi 
zapalnej) w porównaniu do OB, CRP i liczby leukocytów [13, 14].

Określenie NLR jest proste i łatwe do włączenia do codziennej 
praktyki klinicznej. Jednak wyniki – fałszywie ujemne lub fałszywie 
dodatnie – mogą spowodować szereg potencjalnie szkodliwych dla 
pacjenta działań. Porównaliśmy poziomy NLR u pacjentów z opa-
rzeniami z sepsą i SIRS. Nasze dane wskazują na istotnie wyższy 
poziom NLR u pacjentów z oparzeniami z sepsą, co może pomóc 
lekarzom w postawieniu wstępnej diagnozy [15, 16].

Z drugiej strony – CRP jest kolejnym wskaźnikiem ostrej fazy, 
wytwarzanym przez wątrobę w odpowiedzi na zapalenie lub in-
fekcję. W kilku badaniach skupiono się na przydatności CRP w 
diagnozowaniu sepsy [17].

Naszym zdaniem zaletą NLR jest możliwość zastosowania tego 
parametru przy użyciu już dostępnych biomarkerów (liczba neu-
trofili i liczba limfocytów). Dlatego wskaźnik ten jest zarówno ła-
twy do zastosowania w praktyce klinicznej, jak i opłacalny [18].

WNIOSEK

Zastosowanie NLR do diagnozy sepsy u pacjentów z oparzenia-
mi jest opcją z wyboru, ponieważ jego obliczenie wymaga jedynie 
ogólnego badania krwi. Jest to prosta i niedroga metoda diagno-
zowania procesów zapalnych u pacjentów z oparzeniami, szcze-
gólnie jeśli nie ma możliwości określenia poziomu prokalcytoniny.

bacteriaceae nadal zajmują kluczowe miejsce wśród patogennych 
czynników bakteriemii i sepsy. U pacjentów bez czynników ryzyka 
bakteriemii i rozwoju sepsy obecność Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis i Staphy-
lococcus warneri może być skutkiem naruszenia zasad pobiera-
nia materiału. Z drugiej strony ich obecność może być przyczyną 
zakażenia, szczególnie u pacjentów z oparzeniami. Wśród Ente-
robacteriaceae, częstość występowania Escherichia coli w ciągu 
ostatnich dwóch lat utrzymywała się na tym samym poziomie, a 
częstość występowania Klebsiella pneumoniae znacznie się zmniej-
szyła z powodu zastosowania celowanej terapii antybiotykami.

Zaobserwowano, że pacjenci zarówno z pierwszej, jak i z drugiej 
grupy mieli podwyższone wskaźniki takie jak: OB i białko C-reak-
tywne. W pierwszej grupie zaobserwowano wzrost poziomu PCT 
i NLR (wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy), w grupie drugiej – 
wzrost poziomu NLR.

DYSKUSJA

Urazy termiczne wiążą się ze zmianami anatomicznymi, fizjolo-
gicznymi i immunologicznymi, które wymagają specjalistycznej 
opieki. Uszkodzenie skóry powoduje znaczną utratę płynów, a tak-
że uwalnianie wielu mediatorów stanu zapalnego. Bakterie i me-
diatory zapalne, rozsiane drogą krwi, mogą wywołać posocznicę, 
a w konsekwencji niewydolność wielonarządową [9]. Oparzenie 
płomieniem było główną przyczyną oparzeń wśród pacjentów z 
posocznicą, ponieważ ten rodzaj oparzenia powoduje głębsze i 
bardziej rozległe uszkodzenia niż inne czynniki, co prowadzi do 
większej kolonizacji ran oparzeniowych i sepsy [10].

Infekcja gronkowcowa jest przyczyną większości epizodów septycz-
nych, co może być odzwierciedleniem faktu, że oddziały leczenia 
oparzeń są głównym źródłem tej bakterii – potwierdzają to również 
inni autorzy. Zatem gronkowce koagulazo-ujemne należy uważać za 
ważny patogen sepsy u pacjentów z oparzeniami. Patogen ten jest 
wszechobecny w środowisku szpitalnym, a rany oparzeniowe sta-
nowią idealną pożywkę do jego namnażania. Trudno się więc dzi-
wić, że bakteria ta jest przyczyną 20,7% epizodów septycznych [11].

Niska częstość występowania sepsy z powodu zakażenia Pseudo-
monas (tylko 6,9% poparzonych pacjentów) wskazuje na zmniej-
szenie się epizodów septycznych wywołanych przez ten organizm, 
co potwierdzili również inni autorzy.

Znajomość cech klinicznych, epidemiologii, badań laboratoryjnych 
i mikrobiologicznych charakterystycznych dla sepsy u pacjentów 
z oparzeniami, pozwala na odpowiednią diagnostykę i leczenie 
tego powikłania [12].

W diagnostyce sepsy stosuje się szereg wskaźników ostrej fazy, w 
tym w liczbę leukocytów, OB, CRP (białko C-reaktywne), PCT, 
ale diagnostyczna rola tych wskaźników u pacjentów z oparzenia-
mi nie jest intensywnie badana. Celem tego badania była ocena 

Tab. IV.  Wyjściowe wyniki badań laboratoryjnych badanych pacjentów.

BADANIE GRUPA A GRUPA B WARTOŚĆ P

WBC (109/l) 14,28 ± 6,14 15,89 ± 5,87 0,000

Neutrofile (109/l) 12,80 (9,78–15,41) 13,20 (9,74–18,33) 0,001

Limfocyty (109/l) 0,82 (0,59–1,42) 0,86 (0,57–1,42) 0,002

NLR 18,22 (9,74–27,21) 15,75 (6,84–23,45) 0,000

Hemoglobina (g/l) 121,13 ± 21,88 124,54 ± 22,13 0,290

Płytki (109/l) 193,15 ± 69,48 186,47 ± 59,13 0,475

Albuminy (g/l) 34,25 ± 5,09 35,58 ± 6,10 0,000

RBC (109/l) 4,20 ± 0,79 4,22 ± 0,82 0,534

Kwas mlekowy (mmol/l) 2,1 (1,2–2,8) 1,7 (1,0–2,4) 0,002

AST (U/l) 38,0 (25,0–67,0) 37,0 (25,0–61,0) 0,056

ALT (U/l) 31,0 (19,0–48,9) 30,0 (18,0–57,0) 0,075

Hematokryt (%) 37,47 ± 6,61 39,34 ± 6,21 0,066

PCT (ng/ml) 19,54 ± 6,27 18,89 ± 7,53 0,521

CRP (mg/l) 102,05 ± 48,10 99,45 ± 49,43 0,140

NLR – wskaźnik indeksu neutrofilowo-limfocytowego; AST – aminotransferaza 
asparaginianowa; ALT – aminotransferaza alaninowa; PCT – prokalcytonina; CRP 
– białko C-reaktywne.
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