
Okužbe 
pri kritično bolnih

4. Mednarodno izobraževanje s področja okužb 
pri življenjsko ogroženih bolnikih

Organizator srečanja: Združenje za infektologijo
in Slovensko združenje za intenzivno medicino.



OVITEK 2. str



Okužbe  
pri kritično bolnih

Okužbe povezane s poškodbo in okužbe  
z nekaterimi večkratno odpornimi po Gramu 

negativnimi bakterijami 

Ljubljana, februar 2017

Združenje za infektologijo

Slovensko združenje za intenzivno medicino



 Naslov Okužbe pri kritično bolnih

 Podnaslov Okužbe povezane s poškodbo in okužbe z 
nekaterimi večkratno odpornimi po Gramu 
negativnimi bakterijami

 Organizatorja srečanja 
in založniki zbornika

Združenje za infektologijo pri SZD 
Slovensko združenje za intenzivno medicino

Urednika Prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.  
Prim. asist. dr. Igor Muzlovič, dr. med. 

Recenzenta Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. 
Doc. dr. Mateja Logar, dr. med. 

Lektor Dr. Luka Vidmar

Tehnična podpora Simona Rojs, dipl. ekon.  
Andreja Sorman, dipl. ekon. 

Fotografija na naslovnici Nejc Pernek za Paideia d.o.o

Tisk Tiskarna Povše

Založnik Združenje za infektologijo pri SZD

Naklada 150 izvodov

Kraj in leto izdaje Ljubljana, 2017

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
 
616-083.98(082) 
616-001.4-022.1(082) 
 
 OKUŽBE pri kritično bolnih : okužbe povezane s poškodbo in okužbe z nekate-
rimi večkratno odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami / [organizatorja sre-
čanja] Združenje za infektologijo [in] Slovensko združenje za intenzivno medicino 
; [urednika Matjaž Jereb, Igor Muzlovič]. - Ljubljana : Združenje za infektologijo 
pri SZD, 2017 
 
ISBN 978-961-93974-1-1 
1. Jereb, Matjaž, 1961- 2. Slovensko zdravniško društvo. Združenje za infektologi-
jo 3. Slovensko združenje za intenzivno medicino 
288578560



KAZALO ZBORNIKA

Predgovor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Tomaž Jurca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Kateri dejavniki vplivajo na pojavnost okužb pri poškodovancih – vrsta poškodbe  
ali način obravnave?

Mateja Logar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Lahko okužbe povezane z ugrizom živali bolnika življenjsko ogrožajo?

Matjaž Jereb   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Okužbe po poškodbi in odstranitvi vranice

Natalija Planinc Strunjaš, Tatjana Lejko Zupanc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Sekundarni in terciarni peritonitis – diagnostika in zdravljenje 

Igor Muzlovič   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
Tetanus v Sloveniji

Milica Lukić   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Okužbe po poškodbi glave

Nina Kmet Lunaček, Tomaž Vovko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Uporabna vrednost laboratorijskih kazalcev vnetja pri poškodovancih s sumom na okužbo

Katja Seme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
Bolnik s sumom na sepso na oddelku za intenzivno zdravljenje – hemokultura,  
molekularna diagnostika ali kaj tretjega?

Günter Weiss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
The management of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp

Matteo Bassetti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
The management of multidrug-resistant Enterobacteriaceae

Daša Stupica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
Opekline kot dejavnik tveganja za okužbo – je profilaksa na mestu?

Bojana Beović   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
Nadzor nad predpisovanjem antibiotikov in pojavnost okužb z odpornimi  
po Gramu negativnimi bakterijami





5

PREDGOVOR

Intenzivna medicina je področje, ki v zadnjem desetletju doživlja strm strokovni in teh-
nični razvoj ter združuje zdravnike različnih specializacij. Število bolnikov, ki potrebuje-
jo zdravljenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje, raste in to prinaša dodatne težave. 
Število razpoložljivih postelj za intenzivno zdravljenje ne dohaja potreb in marsikje pri-
manjkuje usposobljenega zdravstvenega osebja, ki bi v vsakem trenutku dneva obvlado-
valo zapletene postopke zdravljenja življenjsko ogroženih bolnikov. Delo na oddelku za 
intenzivno zdravljenje zahteva široko strokovno znanje: poleg osnovne izobrazbe terja 
od zdravnikov neprestano dodatno izobraževanje, spremljanje novosti s področja zdra-
vil, opreme, postopkov zdravljenja, različnih posegov in podobno. 
Pred nami je že 4. Mednarodno izobraževanje s področja okužb pri življenjsko ogroženih 
bolnikih. Predhodna izobraževanja so bila dobro sprejeta in teme aktualne. Tokrat bomo 
obravnavali okužbe, povezane s poškodbami, ki so pogosto razlog za sprejem na odde-
lek za intenzivno zdravljenje: bodisi bolnik potrebuje intenzivno obravnavo po operaciji 
obsežnih poškodb, ki se pozneje pogosto zapletajo z okužbami, vezanimi na vrsto po-
škodbe ali način obravnave, bodisi je okužba samostojen razlog za sprejem na oddelek, 
pa vseeno na nek način povezana s poškodbo v preteklosti. Predstavljene bodo okužbe 
pri bolnikih po poškodbi glave in obsežnih opeklinah. Obravnavali bomo sekundarni in 
terciarni peritonitis in okužbe, povezane z ugrizom živali. Vemo tudi, da so življenjsko 
nevarne okužbe z bakterijami, kot so Streptococcus pneumoniae, Haemophilus inluenzae in 
Neisseria meningitidis, pogostejše pri bolnikih po splenektomiji, poškodba pa ne tako re-
dek vzrok za odstranitev vranice. Ne nazadnje je tudi tetanus praviloma posledica manj-
še ali večje poškodbe pri bolniku, ki ni bil ustrezno zaščiten. Laboratorijska in mikrobi-
ološka diagnostika je ob klinični sliki pri bolnikih z okužbami ključna za odločitev glede 
protimikrobnega zdravljenja. Razpravljali bomo o laboratorijskih kazalnikih vnetja, za 
katere vemo, da so lahko neznačilno povišani tudi pri poškodbi. Kot vsako leto bo tudi 
letos eno od predavanj namenjeno mikrobiološki diagnostiki okužb na intenzivnem od-
delku. Predstavljene bodo nekatere novejše diagnostične možnosti.
Rdeča nit našega izobraževanja je obravnava okužb z mikroorganizmi, odpornimi pro-
ti protimikrobnim zdravilom. Tudi tokrat se bomo dotaknili problema odpornosti, ki 
marsikje v razvitem svetu že postaja neobvladljiv in je pereč predvsem na oddelkih za 
intenzivno zdravljenje. Osredotočili se bomo na okužbe s po Gramu negativnimi bakte-
rijami, ki so v zadnjih letih v ospredju tudi na naših intenzivnih oddelkih ter zahtevajo 
poglobljeno znanje in včasih celo nevsakdanje terapevtske prijeme. Vabljena predavate-
lja iz tujine nam bosta predstavila nekaj epidemioloških podatkov o okužbah z večkra-
tno odpornimi enterobakterijami in bakterijo Pseudomonas aeruginosa ter razpravljala 
o primernih protimikrobnih zdravilih, njihovem kliničnem učinku in farmakokinetiki. 
Govor bo tudi o vlogi inhalacijskih antibiotikov ter njihovih možnih kombinacijah. Av-
tor z Nizozemskega bo prikazal možnosti vpliva na zmanjševanje odpornosti proti pro-
timikrobnim zdravilom s postopkom kroženja ali mešanja pri izbiri antibiotika.
Izmenjava izkušenj in predajanje znanja pomembno vplivata na naše strokovno delo, iz-
boljšujeta rezultate zdravljenja, zmanjšujeta zaplete in ne nazadnje znižujeta smrtnost. 



Avtorji so pripravili 13 prispevkov, s katerimi si bomo po mojem trdnem prepričanju 
razširili strokovno znanje. Vemo, da so nova znanja lahko pomembno orodje in pot do 
pravilne obravnave naših bolnikov. Verjamem, da bodo prispevki, kakovostne razprave 
in tudi sámo druženje obogatili naše znanje in vplivali na kvaliteto zdravljenja in oskr-
be bolnikov, s katerimi se dnevno srečujemo na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Ne 
nazadnje se moramo zavedati, da je njihova usoda pogosto odvisna samo od naše stro-
kovne širine in vztrajnosti.

Prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
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KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA POJAVNOST OKUŽB 
PRI POŠKODOVANCIH – VRSTA POŠKODBE ALI NAČIN 

OBRAVNAVE?
FACTORS AFFECTING THE INFECTION INCIDENCE ASSOCIATED 

WITH TRAUMATIC INJURY – TYPE OF INJURY OR TREATMENT 
METHODS

Mag .Tomaž Jurca, dr .med .
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Japljeva 2, 1252 Ljubljana

tomaz.jurca@kclj.si

Ključne besede: penetrirajoče poškodbe, okužbe, perioperativna zaščita, 
zdravljenje
Keywords: penetrating trauma, infections, perioperative prophylaxis, therapy

POVZETEK
Pri odprtih poškodbah, posebej s kontaminiranimi bojnimi tujki visokih hitrosti, ki pov-
zročajo kavitacije tkiva, prihaja do okužb. Verjetnost okužbe narašča s hitrostjo tujka. 
Zmanjša se po kirurški oskrbi, vendar je zaradi pogostih lokalnih in sistemskih okužb 
poleg operativnega zdravljenja indicirana čimprejšnja antibiotična zaščita.
Predstavljena je epidemiologija, perioperativna zaščita in priporočila za izkustveno 
zdravljenje okužb po posameznih delih telesa.

ABSTRACT
Penetrating traumas, particularly by contaminated high velocity combat foreign bodies 
that cause tissue cavitation, result in infections. The likelihood of infection is proporti-
onal to the velocity of a projectil and is reduced by surgical care but remains high. Peri-
operative antibiotic prophylaxis is indicated. Epidemiology, perioperative prophylaxis 
and recommendations for empiric antimicrobial therapy is presented by body part.

UVOD
Penetrirajoče poškodbe so posledice nesreče ali nasilja. Energija, ki povzroči poškodbo, 
je bolj odvisna od hitrosti kot od mase projektila (E = m/2 × v2). Poškodbe delimo glede 
energije na poškodbe, povzročene z zelo nizko energijo (vbod), nizko energijo (pištola) 
in z visoko energijo (puška).
Pri vbodnih ranah pride do okužbe zelo redko (puščice 1,4 %). Izjema so vbodne rane v 
predelu trebuha, kjer je pojavnost okužb po vbodu z nožem 50 %. Nekoliko več je okužb 
po vbodu s topim predmetom (npr. izvijač) zaradi večjega vnosa tujkov.
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Pri projektilih nizkih energij (granate in mine: do 150 J, pištola: 300‒500 J) je poškodba 
omejena na pot tujka. Pri projektilih visokih energij (krogla puške 1500‒3000 J) pa se 
poškodba širi krožno okrog poti. Prihaja do raztrganin, kontuzij in premikov tkiva z 
nastankom začasne votline, kar olajša širjenje mikrobov. Fragmentacijska orožja pov-
zročajo številne rane nepravilnih oblik, ki so zelo onesnažene s tujki, zemljo in obleko. 
Zato pride pogosto do okužb.
Večina krogel je koničastih in vnese malo dodatnih tujkov. Ob kavitaciji pa pride do 
vleka tujkov v tkivo, kar poveča možnost okužbe. Kljub eksploziji strela, krogle niso ste-
rilne. Polovica zaostalih kovinskih tujkov ne povzroči vnetja. Pojavnost okužb je večja 
pri nekovinskih tujkih. K okužbi dodatno pripomore hipoksija tkiva ob hemoragičnem 
šoku in masivne transfuzije. Diagnostiko okužb oteži sistemski vnetni odziv ob blastnih 
poškodbah.1

POŠKODBE GLAVE, OBRAZA IN VRATU
Smrtnost penetrirajočih poškodb glave se je z antibiotiki in sodobno travmatološko 
oskrbo znižala s 60 na 4 %. Poškodbe s kroglami in šrapneli pogosteje povzročajo me-
ningitis in cerebritis. Subduralni empiemi, abscesi in osteomielitisi pa so pogostejši po 
zastalih delcih in poškodbah z zelo nizko energijo. Dehiscenca rane skalpa v 90 % kaže 
na znotraj lobanjsko okužbo. Do okužb pri ranah z orožji z nizko energijo pride v do 
3 %. Pri visokih energijah pa je bila incidenca okužb v Vietnamu do 3 %, v Iraku 9 %, 
na Balkanu do 14 %, ob likvoreji pa do 26 %. Podatki o povzročiteljih okužb so skopi. 
Okužbe skalpa najpogosteje povzročajo koagulazno negativni stafilokoki, meningitis in 
druge znotraj lobanjske okužbe, pa Staphylococcus aureus in po Gramu negativni mikrobi 
(Acinetobacter baumannii). Okužbe z anaerobi in aktinomicetami se pojavijo ob poškodbi 
skozi ustno votlino (suicid) ali pri onesnaženju z zemljo. Pri poškodbah z nizko energijo 
redko pride do okužb s hitro rastočimi mikobakterijami.
Poškodbe obraza so lahko zelo obsežne. Treba je vzdrževati dihalno pot, zagotoviti he-
mostazo in zdraviti šok. Smrtnost poškodb obraza je bila v 2. svetovni vojni 40 %. S 
hitro kirurško oskrbo se je smrtnost v Vietnamu znižala na 2 %, na Balkanu in v Iraku 
pa je znašala do 11 %. Delež okužb pri poškodbah z orožjem nizkih energij je podoben 
(10 do 14 %).
Podatki o povzročiteljih okužb so skopi. V Vietnamu so iz vseh predoperacijsko odvzetih 
vzorcev porasli Pseudomonas spp. in Klebsiella spp., dodatno pa še S. aureus, Escherichia 
coli in glive. Poleg teh povzročiteljev v Libanonu opisujejo še Proteus mirabilis, Bacteroi-
des fragilis, peptokoke in peptostreptokoke.1

Perioperativna zaščita
Pri poškodbah osrednjega živčevja je ključna čimprejšnja antibiotična zaščita. Pri po-
škodbah z orožjem visokih energij opisujejo uspešno zaščito s kloramfenikolom, am-
picilinom + gentamicinom, kloksacilinom + kloramfenikolom ter z gentamicinom + 
ceftriaksonom + metronidazolom. Manj podatkov je za okužbe z orožjem nizkih energij. 
Uporabljali so cefalosporine z ali brez gentamicina 4 do 10 dni. Pri okužbah poškodb z 
orožjem zelo nizkih energij pa so uspešno uporabljali penicilin + kloramfenikol, klin-
damicin + ceftriakson ali flukloksacilin + cefuroksim + metronidazol 6 do 14 dni. Na 
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podlagi teh podatkov priporočajo kritje stafilokoka in po Gramu negativnih bakterij z 
ali brez kritja anaerobov.
Pri poškodbah obraza z zelo nizko energijo so s penicilinom zmanjšali okužbe s 27 na 7 
%. Za poškodbe z nizko energijo ni podatkov. Pri poškodbah z visoko energijo so upora-
bljali cefalosporine vsaj 3 dni. Antibiotik je znižal pogostost okužb z 42 na 8 %.1

Glede na smernice pri penetrirajočih poškodbah glave priporočajo cefazolin 2 g/6‒8 ur 
intravensko (iv) + metronidazol 500 mg/8 ur iv, če so možgani onesnaženi z organskim 
debrisom ali če je poškodba hrbtenjače združena s penetracijo trebušne votline. Zaščita 
naj traja 5 dni ali, dokler se ne ustavi puščanje likvorja, kar traja dlje. Alternativa cefa-
zolinu je ceftriakson, ob alergiji na betalaktamske antibiotike pa vankomicin + ciproflo-
ksacin. Pri penetrirajočih poškodbah očesa priporočajo levofloksacin 500 mg/24 ur iv ali 
per os (po) 7 dni oz. po oceni oftalmologa. Pri poškodbah obraza priporočajo cefazolin 2 
g/6‒8 ur iv, kot alternativo pa klindamicin 600 mg/8 ur iv 1 dan.1,2

Antibiotično zdravljenje okužb
Izkustveno zdravljenje okužb osrednjega živčevja začnemo takoj po odvzemu kužnin. 
Krijemo proti meticilinu odporni S. aureus (MRSA) in P. aeruginosa ‒ z vankomicinom + 
ceftazidimom ali cefepimom ali meropenemom. Zdravljenje traja 21 dni. Okužbe s proti 
karbapenemom odpornim A. baumannii so uspešno zdravili s kolistinom intratekalno. 
Končna odločitev naj bo sprejeta glede na izolat iz likvorja ali operativnega tkiva. 
Okužbe poškodb obraza zdravimo izkustveno z ampicilinom/sulbaktamom, ob alergiji 
na betalaktamske antibiotike pa s klindamicinom + moksifloksacinom 10‒14 dni. Če ni 
znakov okužbe, lahko zdravljenje končamo 2 do 3 dni po zapiranju ran. Osteomielitis, 
posebej spodnje čeljusti, zdravimo 6 tednov.
Poškodbe vratu, posebej pod nivojem grla, so nagnjene k okužbam in potrebujejo kirur-
ško oskrbo in antibiotik. Za izkustveno zdravljenje okužb ran, povzročenih z zelo nizko 
ali nizko energijo, ni priporočil, za poškodbe z visoko energijo pa so izkustveni antibio-
tiki enaki kot za obraz.1 Civilna priporočila so skopa.3

OKUŽBE PRSNEGA KOŠA
V preteklih spopadih so bile poškodbe prsnega koša najpogosteje zaradi krogel pušk in 
granat, v nedavnih konfliktih pa predvsem zaradi fragmentacijskih ubojnih sredstev. V 
Iraku in Afganistanu so bile penetrirajoče poškodbe (40 %) takoj za blastnimi (46 %). 
Zaradi telesnega oklepa so bile pri vojakih redkejše (36 %) kot pri civilnem prebivalstvu 
(64 %). Med vsemi poškodbami z visoko energijo so znašale poškodbe prsnega koša 5 %.
Smrtnost poškodb prsnega koša je bila pred odkritjem antibiotikov 63 %. V Koreji je 
znašala 2 %, v Vietnamu in Bosni pa 3‒4 %.
Vojne poškodbe z visoko energijo so imele večjo pojavnost okužb (do 9 %) kot civilne 
poškodbe z nizko energijo (3 %), verjetno tudi zaradi odložene oskrbe ter spremljajočih 
blastnih poškodb, opeklin ter politravme. V iraškem centru je bilo med vsemi visoko-
energijskimi poškodbami 14 % poškodb prsnega koša, med katerimi je bilo okuženih 
23 %. Med povzročitelji so najpogostejši koagulazno negativni stafilokoki, S. aureus, po 
Gramu negativni bacili in anaerobi, pri sočasnih poškodbah trebuha pa še enterokoki in 
kandide.1
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Perioperativna zaščita
Največje tveganje za okužbo pomeni nerazrešen hemotoraks. Povzročitelji so po Gramu 
pozitivni in negativni organizmi ter anaerobi. Najpogostejši je S. aureus. Z zaščito želi-
mo preprečiti empiem in pljučnico. Empiemov je bilo manj, če so poškodovanci poleg 
torakalne drenaže prejemali še 24 ur cefalosporin. Priporočajo cefazolin 2 g/6‒8 ur iv, 
vendar ne več kot 24 ur.1,2 V civilnih razmerah ne namenjajo posebne pozornosti perio-
perativni zaščiti.4

Zdravljenje okužb
Povzročitelji empiema po poškodbi prsnega koša so mikrobi, ki so del mikrobiote kože. 
Zaradi poškodbe pljuč ali dihalne podpore se pogosto razvije še pljučnica. Poleg kirurške 
oskrbe ob drenaži opravimo meritev pH, barvanje po Gramu in kultiviramo vsebino. Če 
so v razmazu po Gramu pozitivni organizmi, izkustveno zdravimo s cefazolinom. Za do-
datek antibiotikov za kritje po Gramu negativnih organizmov se odločimo, če so ti vidni 
v razmazu ali, če se pojavi bolnišnična okužba. Ob sočasni poškodbi trebuha krijemo še 
anaerobe. Zdravimo lahko s cefalosporini 3. generacije + metronidazolom, piperacili-
nom/tazobaktamom ali z moksifloksacinom v monoterapiji. Če pride do znakov sepse 
po dveh dneh od uvedbe antibiotikov ali po kirurškem posegu, so možni povzročitelji še 
MRSA in Pseudomonas; takrat se odločimo za izkustveno zdravljenje z vankomicinom + 
ceftazidimom oz. cefepimom ali meropenemom. Zdravimo 3 tedne, ob ustrezni drenaži 
lahko tudi krajši čas.1

OKUŽBE TREBUHA IN MEDENICE
Pred odkritjem antibiotikov je bila smrtnost penetrirajočih poškodb debelega črevesa 
do 75 %. Nevarnostni dejavniki za okužbo so razlitje vsebine debelega črevesa, sta-
rost, hemoragični šok in masivne transfuzije ter sočasna poškodba želodca ali trebu-
šne slinavke. Potrebna je laparotomija in kirurška oskrba. Ob izoliranih penetrirajočih 
poškodbah jeter in konservativnem zdravljenju je delež okužb majhen (5 %). Zapleti 
penetrirajočih trebušnih poškodb so abscesi, gnojni peritonitis, povrhnje okužbe ran 
in nekrotizirajoči fasciitis trebušne stene ter sepsa kot glavni vzrok smrti. E. coli in B. 
fragilis sta bila najpogostejša izolata pri poškodbah debelega črevesa, enterobaktri in 
klebsiele pa pri poškodbah želodca in tankega črevesa. Naslednji najpogostejši patogen 
je bil enterokok. Kvasovke so izolirali v 20 %. V raziskavi opisujejo dobro občutljivost 
večine povzročiteljev za cefalosporine, kinolone in karbapeneme ter visoko odpornost 
proti ampicilinu/sulbaktamu. Poškodovanci so tako v skoraj 50 % prejemali neustrezno 
empirično zdravljenje. Zato je ključno poznavanje podatkov o lokalnih povzročiteljih in 
njihovi občutljivosti.1

Perioperativna zaščita
Če je poškodovanec s poškodbo debelega črevesa prejel antibiotik preoperativno, je pri-
šlo do okužbe v 7 %, če intraoperativno, v 57 %, če pooperativno, pa v 70 %. Antibiotično 
kritje anerobov v drugi raziskavi je pojavnost okužb znižalo s 27 na 11 %. Zato so skle-
nili, naj bolnik s poškodbo debelega črevesa čim prej dobi širokospektralni antibiotik. 
Če pri eksploraciji ni vidne poškodbe votlega organa, je dovolj 12 ur zaščite, sicer pa 24 
ur. Daljša zaščita ni imela za posledico boljšega izida. Posledici pa sta bili višja pojavnost 
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večkratno odpornih bakterij in višja smrtnost zaradi okužb z njimi. Ni jasno, kakšno naj 
bo trajanje antibiotične zaščite pri masivnih transfuzijah. Priporočajo cefoksitin 2 g/6 
ur ali moksifloksacin 400 mg/24 ur kot monoterapijo ali levofloksacin 750 mg/dan oz. 
ciprofloksacin 400 mg/8 ur, pri obeh pa + metronidazol 500 mg/8 ur iv, čim prej, kot 
primarno perioperativno zaščito, ne več kot 24 ur. V civilnih razmerah so do periopera-
tivne antibiotične zaščite precej bolj zadržani – svetujejo enkraten odmerek širokospek-
tralnega antibiotika, če je potrebna eksploracija.5‒7

Zdravljenje okužb
Priporočila odsvetujejo zdravljenje z antibiotiki, za katere je E. coli občutljiva v manj 
kot 90 %. Pri zmerno hudih intraabdominalnih okužbah odsvetujejo izkustveno kritje 
enterokoka in kvasovk. Okužbe ran, povzročenih z visoko energijo, ki se razvijejo 48 ur 
po oskrbi ali s pridruženo sepso, zelo verjetno povzročajo bolnišnične bakterije. Zato je 
potrebno široko kritje glede na lokalne razmere (piperacilin/tazobaktam, karbapenemi, 
ceftazidim ali cefepim + metronidazol).
Za blage do zmerno hude okužbe in okužbe v 48 urah po oskrbi priporočajo ertapenem 
ali moksifloksacin, za hude in starejše okužbe pa piperacilin/tazobaktam ali imipenem 
oz. meropenem.

OKUŽBE UDOV
Penetrirajoče okužbe udov predstavljajo v vseh spopadih največji delež (65 %). Zgornji 
in spodnji ud sta udeležena v enakem razmerju. Mehka tkiva so prizadeta v 53 %, kosti 
pa v 26 %. Improvizirana fragmentacijska ubojna sredstva (36 %) in granate (16 %) so 
pogostejši vir poškodb kot strelno orožje (16 %). Pogoste so politravme.
Smrtnost je bila pred antibiotiki visoka zaradi plinske gangrene in streptokokne sepse, 
večinoma zaradi pozne kirurške oskrbe. Ob poškodbi najpogosteje osamijo koagulazno 
negativne stafilokoke. Pet dni po poškodbi so v ranah našli Acinetobacter spp. v 36 %, 
E. coli v 20 % in P. aeruginosa v 19 %, koagulazno negativne stafilokoke pa le še v 3 %. 
Zaradi masivne kontaminacije priporočajo izkustveno zdravljenje vseh bojnih poškodb 
z antibiotiki.
Zlomi, združeni s penetrirajočo poškodbo, so razvrščeni v tri tipe: tip 1 (zlom z raztr-
ganino kože < 1 cm in minimalno kontaminacijo ali poškodbo mehkih tkiv), tip 2 (zlom 
z raztrganino > 1 cm in zmerno poškodbo mehkih tkiv) ter tip 3 (zlom z izgubo kosti).
Do osteomielitisa pride zaradi neposredne okužbe kosti, širjenja okužbe iz mehkih tkiv 
ali hematogeno. Tveganje dodatno poveča fiksator. Pojavnost osteomielitisa po odprtih 
zlomih je 2‒16 %. Odvisna je od stopnje poškodbe in vrste oskrbe. Najpogostejši pov-
zročitelji so: S. aureus, Enterobacter spp., K. pneumoniae, P. aeruginosa in A. baumannii. 
Največ recidivov povzroča S. aureus, ki je pogost povzročitelj osteomielitisov ob fiksa-
torjih (igle, plošče, medularni žeblji). Okužbe ob fiksatorjih so lahko tudi polimikrobne 
(S. aureus in A. baumannii).1

Perioperativna zaščita
Vse travmatske rane so onesnažene. Zato naj poškodovanec dobi antibiotik kot stan-
dard zdravljenja. Za odprte zlome zaradi strelnega orožja visokih energij naj prejema 
cefazolin 2 g/6‒8 ur iv 1‒5 dni oziroma klindamicin 600 mg/8 ur iv ob alergiji. Doda-
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tnega kritja po Gramu negativnih bakterij ne priporočajo niti pri zlomih tipa 3. Pri niz-
koenergijskem orožju je bila incidenca okužb z ali brez zaščite podobna (2‒4 %). Zaščito 
predpišemo, če je rana vidno onesnažena ali če je poškodovan sklep. 
Pri onesnaženih odprtih zlomih so z dodatkom lokalnih antibiotičnih kroglic poleg sis-
temske antibiotične zaščite znižali pojavnost okužb z 12 na 4 %.
Za preprečitev okužbe je ključna kirurška oskrba rane (debridement), učvrstitev skeleta, 
kritje zloma z mehkim tkivom in sistemska zaščita z antibiotikom (cefazolin, alterna-
tivno vankomicin) do 5 dni.1,2 Sistemska antibiotična zaščita je indicirana tudi za mir-
nodobne odprte zlome.9

Pri civilnih vbodnih ranah so iz ran najpogosteje osamili S. aureus, S. pyogenes in P. ae-
ruginosa. Antibiotično zaščito naj prejmejo rizični bolniki (kontaminirana vbodna rana, 
posebej z organskim materialom, sladkorni bolniki, bolniki z oslabljeno imunostjo, za-
stal organski tujek, vbod skozi čevelj).10

Zdravljenje okužb
Osteomielitis . Pri penetrirajoči poškodbi pride do okužbe zaradi velikega inokuluma 
in kostne nekroze. Zdravljenje mora biti usmerjeno: protistafilokokni penicilin ali ce-
fazolin za S. aureus, občutljiv za meticilin, vankomicin oz. linezolid za MRSA, penicilin 
za občutljive streptokoke, dodatek gentamicina za enterokoke ali odporne streptokoke, 
ceftriakson ali kinoloni za enterobakterije ter antipsevdomonasni cefalosporini ali ki-
noloni za psevdomonase. S 3‒6-mesečno kombinirano terapijo rifampina in kinolona so 
ozdravili več kot 80 % primerov osteomielitisov S. aureus, povezanih s fiksatorjem. Po 
Gramu negativne bakterije običajno niso glavni povzročitelji okužb kosti po poškodbah, 
čeprav nekateri opisujejo njihov velik delež, tudi okužbe z acinetobaktri. Zdravljenje 
traja približno 4‒6 tednov. 
Okužbe ob fiksatorjih . Najboljši izid je po odstranitvi umetnega materiala. V naspro-
tnem primeru je potrebno podaljšano antibiotično zdravljenje do zacelitve kosti. Če 
pride do ponovitve okužbe, je dokončno zdravljenje ponovno odstranitev vsega ume-
tnega materiala. Kinoloni dosežejo visoke koncentracije v kosteh, vendar lahko pride 
ob dolgotrajni uporabi do številnih neželenih pojavov.1 Zaradi bojnega oklepa in hitre 
evakuacije vse več poškodovancev preživi poškodbo, ob tem pa narašča tudi delež gliv-
nih okužb.11

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB, POVEZANIH Z 
ODPRTIMI BOJNIMI POŠKODBAMI (IDSA 2011)2

Osnovna oskrba na bojnem polju
a.   Pred evakuacijo z bojnega polja sterilno pokrijemo rane in imobiliziramo zlome.
b.  Pri prevezi očesa naj ta ne pritiska na orbito.
c.  Poškodovani naj bo prestavljen v ustanovo za kirurško oskrbo, takoj ko je to mogoče.
d.  Če je evakuacija odložena ali pričakujemo, da bo, naj poškodovani prejme antibiotik 

na mestu poškodbe.
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Antibiotiki po poškodbi
a.  Poškodovani naj čim prej prejme sistemski antibiotik, idealno v 3 urah.
b.  Uporabimo najožji še učinkovit antibiotik za preprečitev zgodnjih okužb, vključno 

sepse, s pričakovanimi povzročitelji, upoštevajoč skladiščenje zalog na bojnem ob-
močju.

Rane okončin – koža, mehka tkiva, kost
a.  Cefazolin 2 g/6‒8 ur iv, klindamicin 600 mg/8 ur iv ob dokumentirani anafilaksiji na 

betalaktamske antibiotike. 
b.  Ne širšega kritja po Gramu negativnih mikrobov.
c.  Ne dodatnega penicilina proti klostridijski gangreni ali piogenemu streptokoku.
d.  Trajanje: 1‒3 dni.

Rane osrednjega živčevja
a.  Cefazolin 2 g/6‒8 ur iv+ metronidazol 500 mg/8 ur iv, če so možgani zelo onesnaže-

ni z organskim debrisom ali če je poškodba hrbtenjače združena s penetracijo trebu-
šne votline.

b.  Trajanje: 5 dni ali dokler se ne ustavi puščanje likvorja, kar traja dlje. 

Oko, obraz in vrat
a.  Penetrirajoče poškodbe očesa: levofloksacin 500 mg/24 ur iv ali po; trajanje: 7 dni 

oz. po oceni okulista.
b.  Poškodbe obraza in vratu: cefazolin 2 g/6‒8 ur iv, alternativa klindamicin 600 mg/8 

ur iv; trajanje: 1 dan.

Poškodbe prsne in trebušne votline
a.  Poškodbe prsne votline brez poškodbe požiralnika: cefazolin 2 g/6‒8 ur iv 1 dan.
b.  Poškodbe prsne votline s poškodbo požiralnika in penetrirajoče poškodbe trebušne 

votline: cefazolin 2 g/6‒8 ur + metronidazol 500 mg/8 ur iv. Alternativa je en odme-
rek ertapenema 1 g iv ali moksifloksacin 400 mg iv.

c.  Trajanje: 1 dan po zadnjem operativnem izpiranju.

Opekline
a.  Sterilno pokritje do debridementa. Za tem moramo izmenično nanašati kremo sre-

brovega sulfadiazina in mafenid-acetata do zacelitve kože. 
b.  Sistemski antibiotik cefamezin 2 g/6‒8 ur iv za 24 ur lahko uporabimo za periopera-

tivno zaščito ob eksciziji in presaditvi kože. 
c.  Za zelo kolonizirane rane ali rane, starejše kot 5 dni, uporabimo antibiotik, učinkovit 

proti psevdomonasu.

Taktična izbira antibiotika na bojnem polju
a.  Moksifloksacin 400mg po, če ni poškodovanec v šoku, nima penetrirajoče poškodbe 

trebuha in lahko prejme zdravilo po. Ostali: ertapenem 1 g iv/im ali cefotetan 2 g iv/
im/12 ur ‒ po možnosti iv.
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Otroci
a.  Enak spekter, tudi pri opeklinah. Nad 40 kg: kot odrasli.
b.  Pod 40 kg: cefazolin 20‒30 mg/kg/6‒8 ur do največ 100 mg/kg/dan, metronidazol 

30 mg/kg/dan iv: 4.

Dodatni odmerki antibiotika
a.  Po nadomestitvi 1,5‒2L krvi.

Topični antibiotiki
a.  Kroglice lokalno lahko, dokler ni dokončan debridement. Drugih razen omenjenih 

pri opeklinah ne.

Cepljenja
a.  Popolno cepljen proti tetanusu 5 let ne potrebuje dodatnega cepljenja.
b.  Necepljen proti tetanusu ali neznan status: cepivo dan 0, 1 in 6 mesecev po poškodbi 

+ tetanusni imunoglobulin na dan 0.
c.  V 14 dneh po splenektomiji naj bo poškodovanec cepljen proti pnevmokoku, menin-

gokoku in hemofilusu.

Debridement in izpiranje
a.  Izpiranje rane izvedemo, takoj ko je mogoče.
b.  Izpiranje izvedemo s sterilno fiziološko raztopino, sterilno ali pitno vodo, brez do-

datkov.
c.  Za izpiranje debrisa udov uporabimo standardne volumne 3, 6 in 9 litrov za zlome 

tipov 1, 2 in 3.
d.  Za izpiranje debrisa uporabimo le tlak gravitacije ali brizge z mehom.
e.  Kulture moramo jemati le ob kliničnih/laboratorijskih znakih okužbe.
f.  Poškodovani z izoliranim kovinskim tujkom v globokih mehkih tkivih naj prejme 

en odmerek cefazolina, brez odstranjevanja tujka. Opazujemo ga zaradi možnega 
razvoja okužbe.

Kirurško zdravljenje
Kdaj naj poškodovani prejme začetno kirurško oskrbo
a.  Poškodovanega naj evakuirajo do kirurga, ko je to varno.
b.  Poškodovani s penetrirajočo poškodbo očesa in hrbtenice brez nevroloških izpadov 

naj počaka na obravnavo specialista.
c.  Nedostopen tujek v možganih naj oskrbi nevrokirurg.
d.  Vse opekline je treba oskrbeti s temeljitim čiščenjem in debridementom. Treba je 

oceniti obseg in globino ter aplicirati topično protimikrobno mazilo v 8 urah. 
e.  Izkušen kirurg naj opravi zgodnjo (v 5 dneh) ekscizijo in kritje opeklin 3. in 4. sto-

pnje.

Zapiranje ran
a.  Če ni znakov okužbe, je treba rane vključno z odprtimi zlomi zapirati 3.‒5. dan.
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b.  Poškodbe obraza in dure je treba zapreti takoj.
c.  Kože prsne in trebušne votline ne zapiramo, če je prisotno avitalno tkivo ali poško-

dovano črevo.
d.  Zgodnjega primarnega zapiranja črevesja ne izvajamo pri kompleksnih poškodbah, 

posebej ob masivnih transfuzijah, hipotenziji, hipoksiji, reperfuzijskih poškodbah, 
sočasnih drugih poškodbah, poškodbah s projektili z visoko hitrostjo ali pri izraziti 
lokalni poškodbi tkiva.

e.  Odprt trebuh lahko delno ali popolno zapiramo pri vsaki naslednji eksploraciji, ki jih 
izvajamo programsko na 1‒2 dni.

Fiksacija
a.  Pri zlomih udov imajo prednost začasni zunanji fiksatorji, ker omogočajo boljše opa-

zovanje kakor mavec. Razvije se tudi manj kroničnih okužb kot pri zgodnji notranji 
fiksaciji.

Zdravljenje bojnih ran s podtlakom
a.  Podtlak uporabljamo pri zdravljenju odprtih ran, vključno med zračnim transpor-

tom, razen pri poškodbah osrednjega živčevja.
b.  Sočasno intermitentno instilacijo fiziološke raztopine odsvetujejo.
c.  Lokalne antibiotične kroglice lahko koristijo.

Dodatek kisika pri zračnem prevozu
a.  Med zračnim prevozom dodajamo kisik za vzdrževanje saturacije > 92 %.

Preprečevanje okužb v medicinskih objektih
a.  Osnovni ukrepi bolnišnične higiene so: higiena rok z nadzorom kompliance ter pou-

darek in nadzor poveljnika.
b.  Izvajajo naj se splošni izolacijski ukrepi.
c.  Kohortna izolacija: ločeno bivanje za poškodovance, ki ležijo manj, in druge, ki ležijo 

več kot 3 dni.
d.  Vsak medicinski objekt naj ima častnika, zadolženega za bolnišnično higieno.
e.  Vsi medicinski objekti naj izvajajo nadzor nad antibiotiki. 
f.  Vsi medicinski objekti, kjer bolniki ležijo več kot 3 dni, naj imajo dostop do klinične 

mikrobiologije.

SKLEP
Delež penetrirajočih poškodb se ob konfliktih in zaradi terorizma povečuje pri civilnem 
prebivalstvu. Verjetnost okužbe pri penetrirajoči poškodbi se veča s hitrostjo tujka. Ve-
čja je pri vojnih poškodbah (bombe, puške) kakor pri civilnem orožju (pištole, noži). 
Zaradi velike pojavnosti okužb priporočamo perioperativni antibiotik pri vseh vrstah 
penetrirajočih poškodb. Pred odkritjem antibiotikov sta bila glavna povzročitelja okužb 
piogeni streptokok in S. aureus. Ti dve klici ostajata še vedno najpogostejša povzroči-
telja pri večini okužb penetrirajočih ran. Perioperativna zaščita mora zagotavljati nju-
no kritje. Pri oskrbi je ključna kombinacija omenjene zaščite z agresivnim kirurškim 
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zdravljenjem. Okužbe pri tovrstnih poškodovancih so pogosto neizbežne, vendar širše 
antibiotično kritje ali podaljševanje zaščite ne bo zmanjšalo njihove pojavnosti. Naspro-
tno, selekcijski pritisk bo privedel do pojava odpornih klic pri bolniku in v bolnišnici. 
Upoštevanje priporočil ta problem zmanjšuje. 
Okužbe, ki se razvijejo po primarni oskrbi, zdravimo izkustveno do prejema mikrobio-
loškega izvida. Nato zdravljenje usmerimo glede na vrsto in občutljivost povzročitelja. 
Izkustveni protimikrobni spekter razširimo ob pojavu sistemskega vnetnega odziva več 
kot 48 ur po kirurški oskrbi ali, če bolnik ne okreva. Tudi pri poškodovancih je vse ve-
čji problem odpornih bakterij. Trajanje antibiotičnega zdravljenja načrtujemo glede na 
uspešnost debridementa in drenaže ter glede na povzročitelja in prisotnost tujkov.

Literatura:
1.  Petersen K, Waterman P. Prophylaxis and Treatment of Infections Associated with Penetrating Traumatic Injury. Expert 

Rev Anti Infect Ther. 2011; 9: 81–96.
2.  Hospenthal DR, Murray CK, Andersen RC, Bell RB, Calhoun JH, Cancio LC, et al. Guidelines for the Prevention of Infec-

tions Associated With Combat-Related Injuries: 2011 Update. J Trauma. 2011; 71: S210–34.
3.  Newton K. Penetrating neck injuries: Initial evaluation and management. UpToDate. Dostopno januarja 2016 na: 

https://www.uptodate.com.
4.  Mayglothling J, Legome E. Initial evaluation and management of penetrating thoracic trauma in adults. UpToDate. 

Dostopno januarja 2016 na: https://www.uptodate.com.
5.  Colwell C, Moore EE. Initial evaluation and management of abdominal stab wounds in adults. UpToDate. Dostopno 

januarja 2016 na: https://www.uptodate.com.
6.  Colwell C, Moore EE. Initial evaluation and management of abdominal gunshot wounds in adults. UpToDate. Dostopno 

januarja 2016 na: https://www.uptodate.com.
7.  Sarani B, Martin N. Overview of inpatient management in the adult trauma patient. UpToDate. Dostopno januarja 2016 

na: https://www.uptodate.com.
8.  Raja A, Zane RD. Initial management of trauma in adults. UpToDate. Dostopno januarja 2016 na: https://www.uptoda-

te.com.
9.  Cannon JW, Rasmussen TR. Severe extremity injury in the adult patient. UpToDate. Dostopno januarja 2016 na: 

https://www.uptodate.com.
10.  Baddour LM, Brown AM. Infectious complications of puncture wounds. UpToDate. Dostopno januarja 2016 na: https://

www.uptodate.com.
11.  Tribble DR, Rodriguez CJ, Weintrob AC, Shaikh F, Aggarwal D, Carson M, et al. Environmental Factors Related to Fungal 

Wound Contamination after Combat Trauma in Afghanistan, 2009–2011. Emerg Infect Dis. 2015; 21: 1759–69.



17
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IZVLEČEK
V okuženih ranah po ugrizih najdemo kombinacijo aerobnih in anaerobnih bakterij s 
poškodovančeve kože in iz ustne votline živali. Rane po ugrizih domačih mačk in psov 
se pogosto okužijo, tako da je potrebno antibiotično zdravljenje. Ugrizne rane se lahko 
zapletejo tudi s sepso. Sistemske okužbe, ki jih povzročajo Capnocytophaga canimorsus 
in Pasteurella spp., lahko privedejo do septičnega šoka, meningitisa, endokarditisa in 
drugih hudih sistemskih okužb. Poleg bakterijskih okužb pa se lahko z ugrizi prena-
šajo tudi virusne okužbe. Po ugrizu sesalcev, ki lahko prenašajo steklino, ali po stiku z 
netopirji moramo poskrbeti za čimprejšnjo postekspozicijsko zaščito pred steklino. Po 
ugrizih človeka moramo poškodovanca zaščititi pred možnima okužbama s hepatitisom 
B in HIV.

ABSTRACT
Bite wounds can contain a mix of anaerobes and aerobes from the patient’s skin and the 
animal’s oral cavity. Domestic cat and dog bite wounds can produce substantial morbidi-
ty and often require antibiotic therapy. Bite wounds can be complicated by sepsis. Syste-
mic infections, particularly those caused by Capnocytophaga canimorsus and Pasteurella 
spp. can lead to septic shock, meningitis, endocarditis, and other severe systemic infec-
tions. In addition to bacterial infections viral infections may be transmitted through the 
bites as well. After a mammal’s (which can transmits rabies) bite or contacts with bats 
we need to ensure the earliest possible post-exposure prophylaxis against rabies. After 
human bites protection against hepatitis B and HIV must be provided.

UVOD
Ugrizi spadajo med pogoste poškodbe. V ZDA ocenjujejo, da je letna incidenca poškodb 
zaradi ugrizov 200/100.000 prebivalcev.1 Incidenca v dveh italijanskih raziskavah je bila 
manjša, in sicer med 50 in 60 ugrizov na 100.000 prebivalcev.2, 3 V Nemčiji ocenjujejo, 
da je vsako leto 30.000 do 50.000 bolnikov s poškodbami, ki nastanejo zaradi ugrizov. 



18

Večinoma gre samo za ocene, saj prijavljanje poškodb zaradi ugrizov ni zakonsko ob-
vezno.4 Med živalskimi ugrizi so najpogostejši pasji ugrizi, ki predstavljajo 60 do 80 % 
živalskih ugrizov, sledijo mačji ugrizi z 20 do 30 %, večkrat opisujejo tudi ugrize zajcev, 
morskih prašičkov, hrčkov, podgan in miši.1‒3 V nekaterih okoljih predstavljajo človeški 
ugrizi do 20 % vseh ugrizov.1 Pasji ugrizi so pogostejši pri moških, mačji pa pri ženskah, 
razmerje pri obeh je 2 : 1. Dve tretjini žrtev pri mačjih ugrizih je starih med 20 in 35 let, 
dve tretjini žrtev pasjih ugrizov pa je otrok ali mladostnikov. Petindvajset % vseh žrtev 
ugrizov je mlajših od 6 let in ena tretjina je stara med 6 in 17 let.1, 4 Devetdeset % pas-
jih ugrizov je posledica ugriza domačega psa ali psa, ki ga žrtev pozna.1, 3 Večina pasjih 
ugrizov je posledica tega, da je bil pes na nek način izzvan.4 Pri mačjih ugrizih nastane 
globoka in ozka poškodba, v rani je veliko sline.4 Človeške ugrize delimo na dve veliki 
skupini: pri prvi pride do poškodbe kože zaradi neposrednega ugriza, pri drugem pa gre 
za posredno poškodbo, ko pride pri udarcu do poškodbe kože na napadalčevih rokah ob 
stiku z zobmi žrtve.5 

OKUŽBE PO UGRIZIH
Do lokalne okužbe po ugrizu pride v 30 do 50 % mačjih, 15 do 25 % človeških in 5 do 
25 % pasjih ugrizov. Najpogostejše so okužbe, če je bila ugrizna rana na roki (18 do 36 
%), sledijo zgornji ud (17 do 20 %), spodnja okončina (7 do 15 %) in obraz (4 do 11 %). 
Dejavniki tveganja za nastanek okužbe so predstavljeni v Tabeli 1. Sistemske okužbe po 
ugrizu so pogostejše pri bolnikih, ki so imunsko oslabeli (HIV/aids, rak, alkoholizem, 
kronične jetrne okvare, moteno delovanje vranice ali stanje po odstranitvi vranice, nev-
tropenija, sladkorna bolezen, zdravljenje z glukokortikoidi ali drugimi zdravili, ki zavi-
rajo imunski sistem). Do hudih sistemskih okužb lahko pride tudi pri ljudeh, ki nimajo 
nobenih nevarnostnih dejavnikov.4

Tabela 1 . Dejavniki tveganja za nastanek okužb po ugrizih .4

Značilnosti rane globoka, okužena rana
obsežna okvara tkiva, otekline in slaba prekrvljenost
rane na rokah, nogah, obrazu in spolovilih
rane, ki prizadenejo sklepe
rane v bližini sklepnih vsadkov

Poškodovančeve 
lastnosti

oslabljen imunski odziv
• pridobljene in prirojene imunske pomanjkljivosti
• kronična jetrna okvara s cirozo
• asplenija
• starost manj kot 2 leti
• sladkorna bolezen
predhodna okvara venskega ali mezgovničnega sistema v območju ugriza,
prisotnost umetnih srčnih zaklopk

Povzročitelj ugriza človek
mačka

Večina okužb po ugrizih je posledica okužb z bakterijami, ki poseljujejo ustno votlino 
živali oz. človeka. Okužbe so redkeje posledica okužbe z bakterijami, ki so na koži žrtve 
ali v okolici, s katero je bila rana v stiku.6 Lokalne okužbe so v 30 do 60 % posledica 
mešane okužbe z aerobnimi in anaerobnimi bakterijami. Povprečno najdemo v rani po 
pasjem ali mačjem ugrizu 2 do 5 bakterij. Število je odvisno od vrste rane: tako najdemo 
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v abscesih v povprečju 7,5 bakterijske vrste, v gnojnih ranah 5 in v ranah brez gnoja 2 
bakterijski vrsti.7 Najpogostejši povzročitelji okužb ugrizne rane so zbrani v Tabeli 2.7, 9

Tabela 2 . Najpogostejši povzročitelji okužb ugriznih ran .

Aerobne bakterije Anaerobne bakterije

Pes Capnocytophaga canimorsus 
Pasteurella spp.
Pasteurella multocida
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Neisseria spp. 

Fusobacterium spp. 
Bacteroides spp. 
Porphyromonas spp. 
Prevotella spp. 

Mačka Pasteurella spp. 
C. canimorsus 
Streptococcus spp. 
Staphylococcus spp. 
Moraxella spp.
Bartonella henselae 

Fusobacterium spp. 
Bacteroides spp. 
Porphyromonas spp. 
Veillonella spp.

Človek Streptococcus spp. 
Staphylococcus spp.
Eikenella corrodens 

Bacteroides spp. 

Prašič Actinobacillus suis
Escherichia coli
Flavobacterium spp.
Pasteurella aerogenes
P. multocida
Proteus spp.
Staphylococcus aureus (tudi MRSA)
koagulazno negativni stafilokoki 
Streptococcus spp.

Bacteroides spp.

Podgana Pasteurella multocida
Actinobacillus spp.
Streptococcus spp. 
Staphylococcus spp.

Bacillus spp.
difteroidi

Kača Proteus spp.
Morganella morganii
Aeromonas hydrophila
Pseudomonas aeruginosa
koagulazno negativni stafilokoki 
Enterococcus faecalis 

Clostridium spp.
Bacteroides spp.

Kuščar/
aligator

Aeromonas hydrophila
Pseudomonas spp.
Serratia marcescens
Pasteurella spp.
Citrobacter freundii
Staphylococcus aureus

Clostridium spp.
Bacteroides spp.
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Medved A. hydrophila
Citrobacter diversus
Enterococcus durans
Escherichia coli
Mycobacterium fortuitum
Neisseria sicca
Proteus vulgaris
Serratia spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus sanguis

Bacillus cereus

Hrček/
podlasica

Pasteurella spp. 
Corynebacterium spp.
Rothia spp.
Francisella tularensis

Porphyromonas gulae 
Fusobacterium spp.

Znaki lokalne okužbe se najhitreje pojavijo, kadar je povzročitelj Pasteurella multocida; 
v teh primerih so prvi znaki izraženi že 12 do 24 ur po ugrizu. Nekoliko pozneje se po-
javijo pri ostalih povzročiteljih in najpozneje pri Capnocytophaga canimorsus. Pri tej se 
lokalni znaki okužbe pojavijo šele po 5 do 8 dneh po ugrizu.4 Lokalna okužba se lahko 
razširi in povzroči sepso. Najpogostejši povzročitelji sepse po ugrizih so C. canimorsus, P. 
multocida in Staphylococcus aureus. Sepso lahko povzročajo tudi ostali povzročitelji, ki jih 
najdemo v ranah.8 Možni so tudi okužbe kosti, sklepov, meningitis, endokarditis, end-
oftalmitis in nastanek ognojkov v možganih, jetrih ali pljučih. Najpogostejši povzročite-
lji sistemskih okužb po ugrizih so zbrani v Tabeli 3.4, 10 Po človeškem ugrizu lahko pride 
do bakterijske okužbe ugrizne rane, pozorni pa moramo biti tudi na možnost okužbe z 
virusom hepatitisa B, hepatitisa C ali HIV. Zato moramo po oskrbi rane poskrbeti tudi 
za čimprejšnjo postekspozicijsko zaščito pred hepatitisom B in HIV, če je to potrebno.4, 6

Tabela 3 . Povzročitelji sistemskih okužb po ugrizu .

Mikrobi
Pes Capnocytophaga canimorsus

Pasteurella spp.
Leptospira spp.
Clostridium tetani
Francisella tularensis
Yersinia pestis
virus stekline

Mačka Capnocytophaga canimorsus
Pasteurella spp.
Bartonella henselae
Francisella tularensis

Glodavci Leptospira spp.
Francisella tularensis

Podgana Spirillum minus
Streptobacillus moniliformis

Opica Virus herpes simiae (B virus)
Razne živali Brucella spp.
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Človek virus hepatitisa B
virus hepatitisa C
HIV
Treponema pallidum

Netopir virus stekline

Capnocytophaga canimorsus
Bakterija je bila prvič osamljena iz krvi in likvorja bolnika s septičnim šokom po pasjem 
ugrizu leta 1976.11 C. canimorsus je po Gramu negativna bakterija, ki je del normalne 
ustne mikrobiote psov in mačk. Od prvega opisa je bilo v literaturi objavljenih še okrog 
200 opisov sistemskih okužb s C. canimorsus. Okužbe se kažejo kot celulitis, sepsa, en-
dokarditis ali celo meningitis. Pogostejše so pri bolnikih z imunsko motnjo, še posebej 
pri osebah brez vranice, pa tudi pri sindromu odvisnosti od alkohola in cirozi. Vendar 
v kar 40 % bolniki niso imeli nobenega nevarnostnega dejavnika za okužbo s C. cani-
morsus.8, 12 Patogeneza okužb s kapnocitofagami ni povsem pojasnjena, za obvladovanje 
okužbe pa so pomembni fagocitoza, mobilnost nevtrofilcev in baktericidnost seruma.8 

Huda sepsa je izjemno redka, večina bolnikov je starejših od 40 let. Vsaj 80 % ima v 
anamnezi stike s psi, 58 % jih poroča o predhodnem ugrizu, 20 % pa ne navaja ugriza ali 
praske, ampak lizanje po poškodovani koži. Smrtnost pri bolnikih s sepso je med 25 in 
30 %, pri bolnikih s septičnim šokom pa poraste do 60 %. V 30 dneh umre 60 % bolnikov 
s septičnim šokom.13 
Inkubacija je 1 do 7 dni. Bolezen se pogosto kaže z vročino, mrzlico, dispnejo, boleči-
nami v mišicah, bruhanjem, drisko, bolečinami v trebuhu, glavobolom in zmedenostjo. 
Ob pregledu pogosto najdemo petehialne izpuščaje po trupu, spodnjih udih in sluzni-
cah. Izpuščaj se lahko spremeni v purporo in gangreno. Sepsa je posledica izrazitega 
vnetnega odziva, ki povzroči okvaro mikrovaskularnega sistema. Zaradi tega pride do 
diseminirane intravaskularne koagulacije, sindroma dihalne stiske pri odraslem (ARDS) 
in okvar številnih organov. Bolezen se lahko stopnjuje v septični šok in smrt. Večje tve-
ganje za hujši potek je pri bolnikih, ki so starejši od 50 let.8 V literaturi je več opisov 
endokarditisov pri okužbah s C. canimorsus. Nastane lahko na zaklopki, ki predhodno 
ni bila okvarjena.14 Ni še povsem jasno, kako pride do meningitisa pri okužbah s C. ca-
nimorsus. Na kapnocitofagni meningitis pomislimo pri bolnikih z gnojnim meningiti-
som in anamnezo ugriza v zadnjih dneh. Klinična slika je podobna klinični sliki ostalih 
gnojnih meningitisov.15 Možen je tudi nastanek smrtne akutne hemoragične odpovedi 
nadledvičnice (Waterhouse-Friderichsenov sindrom).16

Diagnozo postavimo na podlagi anamnestičnih podatkov o predhodnem ugrizu psa ali 
mačke. C. canimorsus raste zelo počasi; včasih je potrebno tudi do 14 dni, da zraste na 
posebnem gojišču. V neposrednem razmazu vidimo znotraj nevtrofilcev številne paliča-
ste bakterije.8 

C. canimorsus je občutljiva za penicilin in druge betalaktamske antibiotike, klindamicin, 
tetracikline, linezolid in kloramfenikol. Nekateri sevi so občutljivi tudi za makrolide, 
rifampicine, fluorokinolone, metronidazol, vankomicin in aztreonam.17
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Pasteurella spp .
Pasteurella spp. so po Gramu negativni bacili; v neposrednem razmazu jih lahko vidimo 
v parih ali kratkih verižicah. Najpomembnejši virulentni dejavniki so lipopolisaharidi 
iz ovojnice, citotoksini in beljakovine, ki vežejo železo. Okužbe pri ljudeh povzročajo 
Pasteurella multocida ‒ podtip multocida, Pasteurella canis, Pasteurella multocida ‒ podtip 
septica, Pasteurella stomatis in Pasteurella dagmatis.8 P. multocida je del normalne bakte-
rijske mikrobiote zgornjih dihal nekaterih sesalcev, predvsem mačk. Večina okužb pri 
ljudeh je posledica ugriza psov in mačk, vendar so opisane tudi okužbe, pred katerimi so 
živali samo lizale poškodovano kožo ali so bili ljudje v tesnem stiku z živalmi.18 
Pasterele lahko povzročajo hude okužbe, kakor so nekrotizirajoči fasciitis, septični ar-
tritis in osteomielitis, redkeje pride do sepse, septičnega šoka ali meningitisa. Sepsa 
in septični šok sta pogostejša pri dojenčkih, nosečnicah, bolnikih, ki prejemajo gluko-
kortikoide, bolnikih s HIV/aidsom, prejemnikih čvrstih organov in drugih bolnikih z 
imunsko oslabelostjo.18, 19 Pri 25 do 50 % bolnikov s pljučnico, meningitisom ali sep-
tičnim artritisom pride do bakteriemije s P. multocida. Ti bolniki imajo pogosto izrazito 
jetrno okvaro. Smrtnost pri prizadetosti pljuč in osrednjega živčevja, pri endokarditisu 
ali bakteriemiji se približuje 30 %.18, 20 Meningitis, ki ga povzroča Pasteurella spp., se 
pojavlja predvsem pri dojenčkih in po 60. letu. Klinična slika in laboratorijski izvidi so 
podobni kot pri drugih povzročiteljih gnojnega meningitisa. V neposrednem razmazu 
likvorja, barvanem po Gramu, v 80 % vidimo Pasteurella spp., ki jih lahko zamenjamo s 
Haemophilus influenzae ali Neisseria meningitidis.8 Endokarditis je redek zaplet okužbe s 
P. multocida. Pojavlja se lahko tako na naravni kot na umetni zaklopki.21

Na okužbo s Pasteurella spp. pomislimo pri bolnikih, ki imajo v anamnezi ugriz mačke ali 
psa. Povzročitelje lahko dokažemo v brisu rane, krvi, likvorju ali drugih telesnih tekoči-
nah, saj dobro rastejo na številnih gojiščih.8 

Bakterije so občutljive za penicilin in druge betalaktamske antibiotike, tetracikline in 
fluorokinolone.18 Opisani so posamezni primeri odpornosti proti penicilinu.22

Bartonella henselae
Bartonella henselae je po Gramu negativna bakterija. Povzroča predvsem bolezen mačje 
praske, za katero so značilne zlasti regionalno povečane in boleče bezgavke. Domače 
mačke so nosilke te bakterije v izločkih zgornjih dihal. Bakteriemije pri mačkah so po-
gostejše pri mladičih in mačkih v zavetiščih. Mačke so večinoma brez kliničnih znakov 
okužbe.
Pri ljudeh lahko B. henselae poleg bolezni mačje praske povzroča tudi encefalitis, angio-
matozo (predvsem pri tistih z imunskimi motnjami) in endokarditis. Večina okužb pri 
ljudeh nastane po mačji praski, manj pogoste so okužbe po mačjem ugrizu.23

Okužbe z bartonelami lahko potrdimo z dokazom protiteles IgM, z dokazom bakterij-
skega genoma s pomočjo verižne reakcije s polimerazo (PCR) ali z osamitvijo iz različnih 
telesnih tekočin in tkiv. Osamitev je priporočljiva predvsem pri bolnikih z endokarditi-
som, meningitisom ali hudo sistemsko okužbo.
Za zdravljenje lahko uporabljamo makrolide, tetracikline, aminoglikozide in kloramfe-
nikol. Pri bolnikih z endokarditisom je kar v 80 % potrebno tudi kirurško zdravljenje; 
izid je v 80 % ugoden.24
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Steklina
Steklina je ena najstarejših znanih zoonoz. Povzročajo jo virusi Lyssa iz družine Rhab-
doviridae. Prizadene lahko vse sesalce, vključno z ljudmi. Bolezen se prenaša z okuženo 
slino – z ugrizi ali opraskaninami okuženih živali. Možne so tudi okužbe skozi poško-
dovano kožo in sluznice ob stiku s slino okužene živali. Virus ne more vstopiti v telo 
skozi nepoškodovano kožo. Le nekaj posameznih držav je »prostih stekline«, sicer pa se 
ta bolezen pojavlja po vsem svetu. Glavni rezervoar stekline so mesojedci in cibetovke. 
V Evropi je glavni rezervoar rdeča lisica (Vulpes vulpes), v nekaterih predelih Azije pa 
je glavni rezervoar rakunski pes (Nyctereutes procyonoides). Pogosto so lahko rezervoar 
stekline tudi netopirji (Chiroptera). Bolezen se prav tako zadržuje v populacijah divjih 
in potepuških psov, ki bolezen širijo z ugrizi. Kar 99 % primerov stekline pri ljudeh je 
posledica pasjega ugriza. Letno zaradi stekline umre več kot 50.000 ljudi, večinoma v 
nerazvitih državah Azije in Afrike.
Inkubacijska doba je zelo različna, večinoma traja 1 do 3 mesece (2 tedna do 6 let, glede 
na poročila). Inkubacijska doba je odvisna od mesta ugriza oziroma vstopa virusa v or-
ganizem, količine virusa in tipa virusa. 
Po vstopu v telo se virus pritrdi na celične receptorje živčno-mišičnega stika, kjer se 
razmnožuje in nato potuje po živčnem tkivu proti osrednjemu živčevju. Virus potuje od 
mesta ugriza oziroma vstopa v organizem do osrednjega živčevja več dni do več tednov. 
Ko virus doseže osrednje živčevje, se začne hitro razmnoževati. Nato začne potovati v 
nasprotni smeri: v periferna tkiva, najpogosteje v živčne pleteže in žleze slinavke, kjer 
se izloča s slino. Ko se začnejo kazati klinični znaki, je virus razširjen po celotnem telesu.
Prvi simptomi stekline so vročina in bolečina ali nenavadni občutki žgečkanja, zbadanja 
oziroma pekočega občutka na mestu ugriza. Ob razširitvi virusa v osrednje živčevje pri-
de do vnetja možganov in hrbtenjače, ki se v več kot 99 % konča s smrtjo. Bolezen lahko 
poteka v dveh oblikah. Pri prvi pride do hiperaktivnosti, razdražljivosti, hidrofobije in 
včasih aerofobije. Ta oblika se pojavlja pri 70 % primerov. Po nekaj dneh pride do smrti 
zaradi srčno-dihalne odpovedi. V 30 % pa je potek manj izrazit in daljši. Postopoma se 
razvije mišična paraliza. Paralize se začnejo na mestu vstopa virusa v telo. Postopoma 
se pojavijo motnje zavesti, ki se stopnjujejo do kome in smrti. Ta oblika je pogosto ne-
prepoznana, kar pripelje do tega, da je prijavljeno manjše število primerov stekline pri 
ljudeh.25

Diagnozo stekline potrdimo z dokazom virusa v različnih tkivih. Za zdaj ne moremo po-
staviti diagnoze pred pojavom kliničnih znakov. Testiramo lahko slino, kri, likvor, kožo 
in lasne mešičke iz zatilja. Najpogosteje uporabljamo PCR ali osamitev virusa. V krvi in 
možganski tekočini lahko dokazujemo tudi prisotnost protiteles proti steklini. V koži in 
lasnih mešičkih pa dokazujemo antigene.26 
Trenutno ne poznamo usmerjenega zdravljenja. Ker je bolezen praktično vedno smrtna, 
je pomembno, da ljudje po ugrizu prejmejo ustrezno postekspozicijsko zaščito, kadar je 
to potrebno. Po priporočilih NIJZ moramo v antirabično ambulanto za postekspozicij-
sko zaščito napotiti vse poškodovance, pri katerih je prišlo do ugriza živali v državah, 
kjer se steklina pojavlja, ali domače živali iz teh držav, če je prišlo do ugriza živali brez 
razloga (neizzvan ugriz), če je prišlo do stika z netopirjem ali njegovo slino oziroma živč-
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nim tkivom in ob stiku z vsebino vabe za cepljenje lisic. Poleg postekspozicijske zaščite 
je seveda mogoče še cepljenje za izpostavljene skupine, kamor spadajo veterinarji in tudi 
popotniki, ki potujejo v države z visoko pojavnostjo stekline in bodo med bivanjem v 
tujini pogosto v stiku s psi.27 

Virus B
Macacine herpesvirus 1 spada med nevrotropne viruse. Najdemo ga predvsem pri opi-
cah vrste makak. Opice so večinoma brez kliničnih znakov okužbe. Z virusom je okuže-
na večina makakov. Do okužbe pri ljudeh pride najpogosteje po ugrizu ali stiku opičjih 
telesnih tekočin s sluznicami. 
Klinični znaki okužbe pri ljudeh se pojavijo približno en mesec po ugrizu. Najprej se 
pojavijo vročina, glavobol in mehurčasti izpuščaji na mestu vstopa virusa v telo. Pozneje 
se pojavijo povečane in boleče bezgavke z limfangiitisom, slabost, bruhanje, bolečine 
v trebuhu in kolcanje. Ko se virus razširi v osrednje živčevje, se pojavi tudi nevrolo-
ška simptomatika. Pogosto najdemo hipestezije, ataksijo, dvojni vid, razdražljivost in 
ascendentno napredujočo ohlapno paralizo. Bolniki s prizadetostjo osrednjega živčevja 
večinoma umrejo, tudi če dobijo protivirusna zdravila in podporno zdravljenje. Najpo-
gostejši vzrok smrti je dihalna odpoved ob ascendentni mišični paralizi. 
Za potrditev diagnoze lahko uporabljamo serološke preiskave, vendar se moramo zave-
dati, da so lahko rezultati lažno pozitivni ob prisotnosti protiteles proti virusu herpesa 
simpleksa. Poleg tega se protitelesa pojavijo precej pozno, kar ne pomaga pri odločitvi o 
zdravljenju. Za dokončno potrditev svetujejo dokaz prisotnosti virusa s pomočjo PCR.
Glede na podatke iz literature in priporočila Centra za nadzor bolezni (CDC) je po opi-
čjem ugrizu ali stiku z opičjimi telesnimi tekočinami smiselna postekspozicijska zaščita. 
Za zaščito lahko uporabljamo valaciklovir ali aciklovir. Pri kliničnih znakih okužbe brez 
prizadetosti osrednjega živčevja zdravimo z aciklovirom ali ganciklovirom, pri okužbah 
osrednjega živčevja pa za zdravljenje uporabljamo ganciklovir.28

SKLEP
Stiki z živalmi so pogosti tako v domačem okolju kot tudi v profesionalnem življenju. 
Večinoma gre za prijetna druženja, lahko pa pride tudi do ugrizov. Večina ugrizov se 
konča brez okužb, možne pa so tako lokalne okužbe ran kot tudi sistemske okužbe, ki 
lahko ogrožajo življenje. Pomembno je, da prepoznamo okužbe in se odločimo za ustre-
zno protimikrobno zdravljenje, kadar je to potrebno. Predvsem pri bolnikih z zmanjša-
no imunostjo moramo biti pozorni na sistemske okužbe s C. canimorsus in Pasteurella 
spp., ki lahko povzročata sepso in septični šok z visoko smrtnostjo. Hkrati pa ne smemo 
pozabiti na steklino, predvsem pri ugrizih psov v tujini ali stikih z netopirji, kjer poško-
dovanci potrebujejo čimprejšnjo postekspozicijsko zaščito. Enako velja tudi za poškodo-
vance, ki so jih ugriznile opice vrste makak, saj lahko tako preprečimo nastanek okužb 
z virusom B.
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IZVLEČEK
Vranica ima pomembno vlogo pri obrambi človeka pred okužbami. Pri bolnikih je po 
splenektomiji pojavnost življenjsko nevarnih bakterijskih in glivnih okužb s smrtnostjo 
za več kot 50 % pomembno višja kot med ostalimi zdravimi posamezniki. Zaplete lahko 
učinkovito preprečimo s cepljenjem, preventivnim jemanjem antibiotika in izobraževa-
njem.

ABSTRACT
The spleen plays a crucial role in human defence against infection. Patients after sple-
nectomy are at increased risk of severe life threatening bacterial and fungal infections 
with a mortality rate over 50 % than among other healthy individuals. Complications 
can be effectively prevented by vaccination, antibiotic prophylaxis, and education.

UVOD
Poškodba vranice je ena od najpogostejših poškodb trebušnih organov, ki zaradi življenj-
sko nevarne krvavitve pogosto zahteva operacijo in kirurško odstranitev. V več kot 95 % 
gre za topo poškodbo trebuha v prometni nesreči ali ob padcu. Ostre poškodbe vranice 
so redkejše in so lahko zaplet kirurškega ali endoskopskega posega. Poškodba je vzrok 
splenektomije v približno 40 %, v 25 % je splenektomija posledica zapleta kirurškega 
posega v trebušni votlini in v 35 % je splenektomija del hemato-onkološkega zdravlje-
nja. Vranica je lahko poškodovana na različne načine: (i) poškodovana je samo vranična 
ovojnica; (ii) poškodovani so njeni posamezni deli; (iii) vranica je v celoti zdrobljena. 
Zdravljenje poškodb vranice je odvisno od obsega poškodbe. Če je bolnik hemodinam-
sko stabilen, je zdravljenje konservativno. V primeru neobvladane krvavitve je potrebna 
operacija in splenektomija. 
Vranica je soliden trebušni organ. Sestavlja ga vezivno tkivo, v katerem so razporejene 
debelejše žile in kapilare. V drugi polovici embrionalnega obdobja v vranici nastajajo 
krvne celice. Ta lastnost se ohrani tudi v odraslem obdobju. V njeni zgradbi ločimo belo 
in rdečo pulpo. Belo pulpo sestavlja limfatično tkivo, ki ima enako vlogo kot tkivo dru-
gih limfatičnih organov in je razdeljeno na cone. V njih so med seboj ločeni limfociti B, 
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limfociti T, plazmatke in makrofagi. Bela pulpa čez marginalno področje prehaja v rdečo 
pulpo: ta del je nekakšen filter za krvne celice. Rdeča pulpa predstavlja večino organa. V 
rdeči pulpi so mnoge drobne arterije. Med sinusi, po katerih odteka kri, pa so limfociti, 
plazmatke in makrofagi. Sama zgradba omogoča tesen in dolgotrajen stik med tujki ali 
mikrobi in makrofagi, ki jih učinkovito odstranjujejo. Ob tem v vranici potekata sinteza 
protiteles in aktivacija alternativne poti komplementa. V vranici nastajajo protitelesa 
razreda IgG, ki jih imenujemo opsonini in so usmerjena proti ovojnicam bakterij, kot 
so pnevmokoki. Vežejo se na kapsulo bakterije in jo označijo za tujek, kar omogoči lažjo 
prepoznavo makrofagom. V vranici nastajajo tudi protitelesa razreda IgM, ki so zgodnja 
protitelesa in imajo vlogo pri sekundarnem nastanku protiteles IgG in vseživljenjski 
zaščiti pred okužbami z istim antigenom oziroma bakterijo.1 Ker lahko ostali periferni 
limfatični organi, kot so bezgavke, tonzile in Peyerjevi poloji v tankem črevesju, prevza-
mejo poglavitne funkcije vranice, lahko človek živi tudi brez tega organa. Kljub vsemu 
odstranitev vranice ni brez nevarnosti. Sistemske bakterijske okužbe, ki pogosto pote-
kajo s sliko septičnega šoka, so pri posameznikih brez vranice pogostejše in se najpo-
gosteje pojavijo v prvih dveh letih po splenektomiji, čeprav je nevarnost dosmrtna. V 
primerjavi z zdravimi posamezniki je nevarnost sepse po splenektomiji v prvem letu 
po operaciji 4,6-krat višja in po enem letu 2,5-krat višja.2 Letna pojavnost življenjsko 
nevarnih okužb, kot sta sepsa ali meningitis, je po podatkih avstralskih avtorjev 0,42 
primerov na 100 oseb brez vranice.3 Na drugi strani Holdsworth in sod. navajajo, da le 
4,4 % otrok, mlajših od 16 let, in 0,9 % odraslih po odstranitvi vranice zboli s sepso.4

Eden od laboratorijskih kazalnikov splenektomije je prisotnost Howell-Jollyjevih telesc 
v periferni venski krvi. Ta inkluzijska telesca so ostanki jedra v krožečih eritrocitih, ki 
jih vranica zdravih ljudi sicer odstranjuje. To je lahko eden od ključnih objektivnih po-
datkov, ki kaže na večjo nevarnost in ogroženost glede hudih okužb pri posamezniku z 
zamolčanim podatkom o splenektomiji nekoč v preteklosti. Pravilna obravnava bolnika 
po splenektomiji obsega natančna navodila o kliničnih znakih in nevarnostih okužb ter 
ustrezno zaščito s cepljenjem in preventivnim jemanjem antibiotika. 

PATOGENEZA IN ETIOLOGIJA
Makrofagi v vranici imajo ključno vlogo pri odstranjevanju bakterij in odmrlih eritroci-
tov. Poleg tega ima vranica pomembno vlogo pri humoralni imunosti, saj je organ, kjer 
nastaja največ protiteles. Ocenjujejo, da vranica vsebuje polovico vseh limfocitov B v 
telesu, ki tvorijo protitelesa. Fagocitoza, ki poteka v vranici, je eden od najučinkovitej-
ših načinov obrambe pred bakterijskimi okužbami. Med fagocitne celice uvrščamo več 
celičnih vrst: za imunski odziv so najpomembnejši monociti v krvi in makrofagi, ki so 
nosilci tkivne fagocitoze. Makrofagi fagocitirane mikroorganizme prebavijo, predelajo v 
beljakovine in/ali sladkorje in jih kot antigene na svoji površini predstavijo limfocitom 
T. Aktivaciji limfocitov T sledi aktivacija limfocitov B, njihova preobrazba v plazmatke 
in tvorba za antigen ustreznih protiteles. Plazmatke izdelajo in sprostijo v kri na tisoče 
protiteles na sekundo in nato v nekaj dneh propadejo. Nekaj plazmatk se pretvori v 
spominske celice, ki se ob naslednjem stiku z istim antigenom ponovno aktivirajo in 
začnejo izdelavo enakih protiteles.5 Pri bolnikih brez vranice je opisani del obrambe pred 
okužbo v veliki meri okrnjen. 
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Take osebe so bolj nagnjene k razvoju sepse, ki jo lahko povzroči katerikoli mikroorgani-
zem, vendar pa so to najpogosteje bakterije, ki imajo kapsulo: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae in Neisseria meningitidis. Tovrstne bakterije so zaradi »zaščitne« 
kapsule precej odporne proti fagocitozi in tudi proti vezavi nespecifičnih protiteles v 
krvnem obtoku, ki bi olajšala fagocitozo. Ključen trenutek pri obrambi pred tovrstnimi 
bakterijami je opsonizacija bakterij s specifičnimi protitelesi, ki nastajajo v vranici. Pri 
bolnikih po splenektomiji te obrambe ni; bakterije se nemoteno razmnožujejo v krvnem 
obtoku, preplavijo organizem in aktivirajo mononuklearni-fagocitni sistem ter endote-
lijske celice na nivoju mikrocirkulacije, iz katerih se sproščajo velike količine provnetnih 
glasnikov. Posledično se lahko razvije sepsa ali septični šok. Invazivna pnevmokokna 
okužba je od 12- do 25-krat pogostejša pri bolnikih po splenektomiji kot pri sicer zdra-
vih posameznikih.6 Potek okužbe je po splenektomiji pri otrocih do drugega leta starosti 
običajno hujši, ker še nimajo specifičnih protiteles proti bakterijam s kapsulo oziroma je 
njihova koncentracija nizka. 
Prognoza okužbe je pri osebah po splenektomiji zaradi poškodbe boljša kot pri bolnikih, 
ki so jim vranico odstranili zaradi osnovne hemato-onkološke bolezni. Eden od vzrokov 
je v tem, da imajo bolniki po splenektomiji zaradi poškodbe v približno 50 % ostanke 
vraničnega tkiva po peritoneju. To vranično tkivo lahko do določene mere prevzame 
funkcijo vranice, čeprav je stopnja obrambe različna in popolnoma nepredvidljiva. Poleg 
tega je obramba pred okužbami pri bolnikih po splenektomiji zaradi druge osnovne bo-
lezni in sočasnega imunosupresivnega zdravljenja praviloma dodatno okrnjena.7

Invazivne okužbe pri bolnikih brez vranice v 50 do 90 % povzroča S. pneumoniae, v 25 
% pa H. influenzae, N. meningitidis in Streptococcus pyogenes. Opisane so še fulminan-
tno potekajoče okužbe po pasjem ugrizu, ki jih povzroča Capnocytophaga canis. Gre za 
po Gramu negativen bacil, ki poseljuje ustno votlino psov. Okužbe potekajo hitro, že v 
nekaj urah se razvije slika septičnega šoka. Poleg večorganske prizadetosti je v ospredju 
izpuščaj, enak kot pri meningokokcemiji. Bolniki po splenektomiji so dovzetnejši še za 
okužbe z znotrajeritrocitnimi paraziti, kot sta Babesia microti in Plasmodium spp. 
Pri preventivi je pomembno, da osebe brez vranice, ki potujejo na endemska območja, 
ustrezno izobrazimo z ozirom na to nevarnost.8

KLINIČNA SLIKA IN ZDRAVLJENJE
Sepsa pri bolnikih brez vranice se običajno začne z nespecifičnimi kliničnimi simptomi 
in znaki, ki spominjajo na gripo. Kaže se s splošno utrujenostjo, bolečino v trebuhu, 
bolečinami v mišicah, mrazenjem, vročino in glavobolom. Zgodaj v poteku bolezni se 
lahko pojavi izpuščaj, ki je neizrazit in nespecifičen. Bolezen v naslednjih urah hitro 
napreduje, bolniki postanejo hipotenzivni, šokirani, razvije se slika večorganske priza-
detosti, izpuščaj pa napreduje od petehij do zlivajoče se purpure. Ne glede na etiologijo 
gre za klinično sliko, podobno meningokokcemiji. Smrtnost je višja od 50 % in več kot 
polovica umrlih umre v prvih 48 urah po sprejemu v bolnišnico. 
Izobraževanje bolnikov po splenektomiji pomembno vpliva na pojavnost življenjsko ne-
varnih bakterijskih okužb. El-Alfy in sod. so ugotovili, da je bila pojavnost sepse med 
318 osebami po splenektomiji 1,4 % pri tistih, ki so zaplete dobro poznali, in kar 16,5 % 
pri osebah, ki niso bili seznanjeni z nevarnostjo okužbe po odstranitvi vranice.9 Vsaka 
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oseba po splenektomiji s klinično sliko, skladno s sepso, spada v bolnišnico. Poleg pod-
pornega tekočinskega zdravljenja potrebuje takojšnje širokospektralno protimikrobno 
zdravljenje. Zdravilo izbire je cefalosporin tretje generacije, ceftriakson ali cefotaksim. 
Nekateri strokovnjaki predlagajo dodatno zdravljenje z imunoglobulini v odmerku 0,4 
g na kg telesne teže tri dni, čeprav primerjalnih raziskav, ki bi podpirale tovrsten pri-
stop, nimamo. V primerih, ko iz različnih vzrokov ni mogoča takojšnja bolnišnična zdra-
vstvena oskrba, lahko antibiotično zdravljenje začnemo že na terenu. Eden od mogočih 
ukrepov je tudi preventivna oskrba osebe po splenektomiji s peroralnim antibiotikom 
(amoksicilin s klavulansko kislino, cefuroksim, moksifloksacin) in navodilom, kdaj za-
četi zdravljenje.

PREPREČEVANJE OKUŽB PO SPLENEKTOMIJI
S cepljenjem lahko učinkovito preprečimo in znižamo pojavnost invazivnih okužb s 
pnevmokoki, meningokoki in H. influenzae tipa b. Vse osebe brez vranice cepimo s ko-
njugiranim 13-valentnim pnevmokoknim cepivom (PCV13), s konjugiranim cepivom 
proti H. influenzae tipa b (Hib) in konjugiranim štirivalentnim meningokoknim cepi-
vom. Cepimo 14 dni po splenektomiji zaradi poškodbe ali najpozneje ob odpustu, če-
prav nimamo prepričljivih dokazov, da čas cepljenja po poškodbi pomembno vpliva na 
imunogenost cepiva. Shatz in sod. sicer navajajo, da je imunski odziv in porast speci-
fičnih protiteles po cepljenju s 23-valentnim polisaharidnim pnevmokoknim cepivom 
(PPV23) višji pri osebah, ki so bili cepljeni 14 dni po splenektomiji, kot pri posamezni-
kih, ki so bili cepljeni 7 oziroma 28 dni po splenektomiji.10 Na drugi strani Landgren in 
sod. tovrstne povezave ne potrjujejo. Odziv na cepljenje in porast specifičnih protite-
les je bil enak ne glede na čas cepljenja po splenektomiji.11 Osem tednov po cepljenju s 
PCV13 bolnike cepimo še s PPV23. Poživitveni odmerek s PPV23 je potreben po petih 
letih za vse osebe, ki so mlajše od 65 let, oziroma za starejše od 65 let, če je od cepljenja 
minilo najmanj 5 let in je bila starost osebe ob zadnjem odmerku manj kot 65 let. Po-
zneje poživitveni odmerki niso več potrebni. Osebe, ki so bile v preteklosti že cepljene 
s PPV23, cepimo še z enim odmerkom PCV13, vendar najmanj eno leto po zadnjem 
odmerku PPV23. 
Poživitveni odmerek z meningokoknim cepivom je pri osebah po splenektomiji potre-
ben le v primeru večjega tveganja za okužbo z meningokoki. To je v primeru epidemije 
ali potovanja v kraje, kjer je velika pojavnost meningokoknih okužb. Poživitveni odmer-
ki cepiva proti okužbam s H. influenzae tipa b niso potrebni. Vsem osebam po splenek-
tomiji svetujemo vsakoletno cepljenje proti gripi.
Mnenja glede antibiotične kemoprofilakse po splenektomiji so različna. Večina avtorjev 
zagovarja vsakodnevno jemanje antibiotikov prvi dve leti po operaciji. Otrokom svetu-
jejo, naj antibiotik jemljejo do petega leta starosti oziroma najmanj dve leti po splenek-
tomiji. Predlagajo jemanje peroralnega penicilina ali amoksicilina. V primeru alergije na 
penicilin svetujejo jemanje makrolidnega antibiotika. 
Rezultati raziskav kažejo, da se 11 do 50 % oseb brez vranice ne zaveda nevarnosti hudih 
okužb, ki jim lahko ogrozijo življenje.12 Zato je izobraževanje z jasnimi navodili, kako 
ravnati ob prvih simptomih in znakih okužbe, ključnega pomena pri preprečevanju to-
vrstnih zapletov. 
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SKLEP
Poškodba vranice je eden od pogostejših vzrokov za splenektomijo. Življenjsko nevarne 
okužbe z visoko smrtnostjo so pri teh bolnikih pogostejše. Pomembno je, da bolnika 
po poškodbi in odstranitvi vranice seznanimo z vsemi mogočimi zapleti in ustrezno 
zaščitimo. Na ravni države bi potrebovali register bolnikov po splenektomiji s podatki o 
njihovi precepljenosti. Na prognozo in obvladovanje zapletov vpliva izobraževanje tako 
bolnikov kot vseh zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo pri njihovi obravnavi. Eden od 
pomembnih ukrepov je lahko tudi uvajanje prepoznavnih znakov, da gre za bolnika po 
splenektomiji, kot so posebne zapestnice ali oznake v njihovi medicinski dokumentaciji.
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IZVLEČEK
Peritonitis (akutno vnetje potrebušnice) je resna bolezen z visoko smrtnostjo, ki zahte-
va interdisciplinarno obravnavo. Oblike bolezni delimo v tri skupine: primarni, sekun-
darni in terciarni peritonitis. Te skupine se med seboj razlikujejo tako po patogenezi in 
po najpogostejših povzročiteljih kakor tudi po načinu zdravljenja. Kirurško in antibio-
tično zdravljenje sta temelj za uspešno obravnavo bolnikov s peritonitisom. V prispevku 
bomo predstavili najpogostejše vzroke za nastanek peritonitisa, klinični pristop k bole-
zni in antibiotično zdravljenje.

ABSTRACT
Peritonitis (acute inflammation of the peritoneum) is a serious disease with high mor-
tality and requires an interdisciplinary approach. The disease can be divided into three 
categories: primary, secondary, and tertiary peritonitis. These groups differ in both the 
pathogenesis and the most common pathogens as well as the method of treatment. 
Surgical and antibiotic treatment are the basis for successful treatment of patients with 
peritonitis. In this paper, we present the most common causes of peritonitis, the clinical 
approach to disease and antibiotic treatment.

UVOD
Peritonitis (akutno vnetje potrebušnice) je resna bolezen z visoko smrtnostjo, ki zahte-
va interdisciplinarno obravnavo. Oblike bolezni lahko delimo glede na način nastanka, 
povzročitelje in obseg vnetja. Vzroki vnetja so lahko toksično-kemični (npr. želodčna 
kislina) ali mikrobiološki. Oblike peritonitisa bolj običajno delimo v tri skupine: pri-
marni, sekundarni in terciarni peritonitis. Te skupine se med seboj razlikujejo tako po 
patogenezi in po najpogostejših povzročiteljih kakor tudi po načinu zdravljenja. V pri-
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spevku bomo predstavili najpogostejše vzroke za nastanek peritonitisa, klinični pristop 
k bolezni in antibiotično zdravljenje. 1, 2 

KLINIČNE OBLIKE PERITONITISA
Etiologija bolezni je odvisna od tipa in lokalizacije peritonitisa.
Primarni peritonitis se običajno razvije pri bolnikih z ascitesom. Do okužbe pride bo-
disi hematogeno bodisi skozi limfo ali črevesno steno. Okužbo povzročajo najpogosteje 
črevesne bakterije (Escherichia coli in druge enterobakterije, enterokoki), lahko pa tudi 
streptokoki, anaerobne bakterije in stafilokoki. Več kot 90 % primerov spontanega bak-
terijskega peritonitisa je monomikrobnih. V zadnjih letih narašča delež po Gramu pozi-
tivnih povzročiteljev, zlasti viridans streptokokov.3, 4  Bolezen zdravimo z antibiotiki in 
z izpraznitveno punkcijo.
V klinični praksi se najpogosteje srečamo s sekundarnim peritonitisom, ki je posledi-
ca dogajanja na organih v trebušni votlini (npr. predrtje želodčnega ulkusa, vnetje sle-
piča, divertikulitis, rak črevesja, nekroze črevesja ali pankreatitis). V primeru predrtja 
želodca so povzročitelji peritonitisa bakterije ustne flore: streptokoki, kandida in ustni 
anaerobi. Pri bolnikih, ki prejemajo zdravila za zmanjšanje kisline in inhibitorje pro-
tonske črpalke, prevladujejo po Gramu negativni povzročitelji. Če je vzrok peritonitisa 
patologija ozkega in širokega črevesja, pride do kontaminacije trebušne votline s šte-
vilnimi mikrobnimi vrstami. Čeprav obrambni mehanizmi gostitelja eliminirajo večino 
mikrobov, je končna posledica praviloma protimikrobna okužba (mešanica aerobnih in 
anaerobnih bakterij). 
Najpogostejši vzrok pooperacijskega peritonitisa je puščanje na anastomozi, ki se obi-
čajno pojavi okrog petega do sedmega pooperacijskega dne. Po elektivnih posegih v tre-
bušni votlini zaradi neinfekcijskih vzrokov mora biti incidenca sekundarnega perito-
nitisa manj kot 2 %. Po posegih zaradi vnetnih procesov brez perforacije je tveganje za 
razvoj peritonitisa okrog 10 %. Tveganje se lahko poveča na več kot 50 % pri gangreni 
črevesja in perforaciji votlega organa. Po penetrirajoči abdominalni poškodbi se perito-
nitis pojavi le pri majhnem številu bolnikov. Tveganje se poveča, če sta ob tem prizadeta 
dvanajstnik in trebušna slinavka.5 

Posebna oblika sekundarnega peritonitisa je peritonitis pri bolnikih s peritonealno 
dializo. Ta je posledica okužbe peritonealnega dializnega katetra; najpogosteje ga pov-
zročajo stafilokoki, lahko pa tudi Pseudomonas spp. ali glive. 
O terciarnem peritonitisu govorimo, kadar okužba vztraja kljub adekvatnemu zače-
tnemu zdravljenju ali pa pride do ponovitve okužbe. Bolezen je pogostejša pri bolni-
kih z okvaro imunskega sistema in pri osebah s pomembnimi pridruženimi boleznimi. 
Povzročitelji so večinoma bolnišnične bakterije, odporne proti številnim antibiotikom. 
Bolniki s terciarnim peritonitisom predstavljajo pomemben delež bolnikov, sprejetih v 
enoto intenzivnega zdravljenja zaradi abdominalne sepse (50–74 %). 
K patogenezi peritonitisa prispevajo različni procesi, kot so spremembe fibrinolize in 
odlaganje fibrinskih eksudatov, bakterijsko breme in bakterijska virulenca, okvare fago-
citoze, ki vplivajo na tvorbo abscesov, ter intraperitonealno sproščanje citokinov. Neja-
sna je vloga enterokokov in gliv, ki so pogosti ko-patogeni in lahko prispevajo k težjemu 
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poteku in višji smrtnosti. Bolniki, starejši od 65 let, imajo trikrat večjo možnost, da 
razvijejo generaliziran peritonitis in sepso po gangrenoznem apendicitisu ali po per-
foriranem divertikulitisu. To potrjuje hipotezo, da so biološke značilnosti peritonitisa 
drugačne pri starejših bolnikih, pri katerih je že začetek pogosto težji in bolezen bolj na-
predovala. Vsekakor raziskave kažejo, da so dejavniki gostitelja za prognozo pomemb-
nejši kot pa vrsta in vir okužbe.5 

Diagnoza peritonitisa je običajno klinična, saj natančna anamneza in klinični pre-
gled običajno že kažeta na to, da gre za intraabdominalno okužbo. Na intraabdominal-
no okužbo pomislimo tudi pri prizadetih, zmedenih bolnikih in pri bolnikih z okvaro 
imunskega sistema brez jasnih drugih žarišč okužbe. Pri teh bolnikih je lahko v pomoč 
diagnostična peritonealna lavaža.6 Paracentezo opravimo tudi pri vseh bolnikih, ki ni-
majo vstavljenega peritonealnega katetra in pri katerih sumimo na spontani bakterijski 
peritonitis. Jemanje mikrobioloških vzorcev med samo operacijo pri nezapletenih pri-
merih doma pridobljene okužbe ne prispeva k diagnostiki in zdravljenju. Tudi rutinsko 
jemanje hemokultur pri teh bolnikih ni potrebno. Mikrobiološke preiskave so indicirane 
v primeru suma na bolnišnično okužbo in v primerih, ko je mogoča okužba z odpornimi 
mikroorganizmi oz. kadar gre za zapletene okužbe. Če je v domačem okolju prevalenca 
odpornosti proti antibiotikom zelo visoka pri običajnih mikroorganizmih (npr. E. coli), 
je mikrobiološko vzorčenje smiselno tudi pri lažjih, doma pridobljenih okužbah. Po-
membno je, da je odvzeti vzorec primeren. Praviloma pošljemo vzorec tkiva ali tekočine, 
brisi niso primerni.7

Dodatna slikovna diagnostika pri bolnikih z jasnim peritonitisom ni potrebna, saj je 
nujen čimprejšnji kirurški poseg. Diagnostična slikovna metoda izbire za bolnike, pri 
katerih ni načrtovana takojšnja laparotomija oz. pri katerih ni jasno mesto okužbe, je 
CT-preiskava trebuha.8

PRINCIPI OBRAVNAVE BOLNIKOV S PERITONITISOM
Dejavnik, ki najpomembneje vpliva na prognozo in nadaljnje zdravljenje bolnikov s pe-
ritonitisom, je čimprejšnja sanacija osnovnega procesa in drenaža infekcijskih žarišč. 
Celotna obravnava teh bolnikov obsega še zdravljenje z antibiotiki in podporno zdravlje-
nje, ki prepreči odpoved organov oziroma omili posledice te odpovedi. Zelo pomembna 
je zgodnja kontrola septičnega žarišča bodisi nekirurško bodisi kirurško. Med nekirur-
ške intervencije spadata perkutana drenaža abscesov ter perkutana ali endoskopska 
vstavitev stentov. Kirurško zdravljenje ima dva cilja, in sicer nadzor nad vnetnim žari-
ščem in čim boljšo eliminacijo bakterij oz. toksinov. Vrsta in obseg operacijskega zdra-
vljenja sta odvisna od osnovnega procesa, ki je pripeljal do peritonitisa, in od hudosti 
okužbe. Priporočeno antibiotično zdravljenje je predstavljeno v Tabeli 1. Za zdravljenje 
srednje hudih in lahkih oblik pri bolnikih brez dejavnikov tveganja ne izbiramo antibio-
tika s predominantno protipsevdomonasno aktivnostjo. Anaerobno kritje je potrebno, 
kadar gre za prizadetost distalnega dela črevesja. Zaradi velike odpornosti bakterij vrste 
Bacteroides klindamicin ni primeren kot protianaerobno zdravilo. Rutinsko dodajanje 
antimikotika pri teh bolnikih ni indicirano, prav tako ni indicirano rutinsko dodajanje 
antibiotika z delovanjem proti enterokokom. 
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Za hujše oblike okužb je treba izbrati antibiotike s širokim spektrom. Empirično zdra-
vljenje se mora opirati na lokalne podatke o epidemiologiji protimikrobne odpornosti, 
kar je še posebej pomembno pri bolnikih s sumom na bolnišnično okužbo. Dodajanje 
antibiotikov z aktivnostjo proti bakteriji Staphylococcus aureus, odporni proti meticili-
nu (MRSA), ni indicirano, razen če ni dokaza za takšno okužbo. Empirično zdravlje-
nje, usmerjeno proti enterokokom, je indicirano pri bolnikih s sumom na bolnišnično 
okužbo, ki so prejemali cefalosporin ali druge antibiotike, ki selekcionirajo enteroko-
ke, pri bolnikih z imunosupresijo in pri tistih, ki imajo vstavljene umetne zaklopke ali 
žilne vsadke. Praviloma zdravljenje usmerimo proti E. faecalis, medtem ko zdravimo z 
zdravili, primernimi za okužbe s proti vankomicinu odpornimi enterokoki (VRE), le v 
primeru jasnih epidemioloških indikacij ali znane izolacije. Pri hudih intraabdominal-
nih okužbah dodamo antimikotik vedno, kadar je iz trebušne votline izolirana Candida. 
Za zdravljenje je primeren flukonazol, če je izolirana C. albicans. Pri odpornih sevih je 
ustrezno zdravilo eden od ehinokandinov. Za empirično zdravljenje z ehinokandinom se 
odločimo pri kritično bolnih s sumom na glivno okužbo.9–12

Na neuspeh zdravljenja posumimo, kadar so po 4–7 dneh še prisotni znaki okužbe. V 
tem primeru je nujna dodatna diagnostika, ki mora vključevati CT in ultrazvok, obenem 
pa je treba izključiti tudi ekstraabdominalna žarišča ali neinfekcijske vzroke poslabša-
nja. 

PROGNOZA
Prognoza peritonitisa se je v zadnjih letih izboljšala zaradi zgodnejše diagnoze, boljšega 
antibiotičnega zdravljenja in agresivnejšega intenzivnega zdravljenja s kombinacijo per-
kutanih in operacijskih postopkov. Če diagnozo spontanega bakterijskega peritonitisa 
postavimo hitro in pravočasno uvedemo ustrezno zdravljenje, je mortaliteta okrog 5 
%, vendar je smrtnost teh bolnikov v prvem letu 50–70 %.13 Ta visoka smrtnost je bolj 
povezana z zapleti osnovne bolezni kot na primer krvavitev iz prebavil, odpoved ledvic 
in poslabšanje jetrne okvare.14 Vsaj 70 % bolnikov, ki preživi prvo epizodo SBP, se sreča 
s ponovitvijo SBP v enem letu, z mortaliteto okrog 50 %. Z uporabo dolgotrajne antibi-
otične profilakse se število ponovitev pomembno zmanjša. 
Smrtnost nezapletenega sekundarnega peritonitisa je okrog 5 %, vendar se lahko v pri-
meru hudih okužb povzpne tudi na 30 do 50 %. Slabši izid napovedujejo nekateri ne-
varnostni dejavniki, na primer visoka starost bolnika, podhranjenost, rakavo obolenje, 
visok APACHE II, predoperacijska organska odpoved, prisotnost kompleksnih abscesov. 
Slab prognostični znak je tudi, če v prvih 24–72 urah po uvedbi ustreznega zdravljenja 
ne pride do izboljšanja. Pri hujših intraabdominalnih okužbah se mortaliteta približuje 
50 %, še zlasti, če so prisotni znaki sepse in večorganske odpovedi. Smrtnost je v tej 
skupini več kot 70 % in velika večina bolnikov ima v času smrti še aktivno okužbo.15, 16

Za klinično oceno ogroženosti bolnikov z intraabdominalno okužbo uporabljamo različ-
ne točkovalne sisteme, kot so APACHE II, SIRS, MODS (angl. Multiple Organ Dysfunction 
Syndrome) in mannheimski indeks peritonitisa. Večina teh sistemov temelji na kliničnih 
podatkih bolnika, sistemskih znakih sepse in zapletih, ki so posledica odpovedi organov. 
Žal pa imajo ti sistemi omejeno uporabo pri vsakodnevnem kliničnem delu in procesih 
odločanja pri posameznih bolnikih. Izrazito povišanje smrtnosti vidimo pri povišanju 
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števila točk po APCHE II nad 15 in pri odpovedi štirih organov. Pomembno vlogo ima 
tudi zakasnitev ustreznega antibiotičnega in/ali kirurškega zdravljenja. Ti bolniki pogo-
steje doživijo terciarni peritonitis in pogosteje potrebujejo ponoven kirurški poseg. Še 
posebej slabo prognozo imajo bolniki, pri katerih je potreben ponoven urgenten kirur-
ški poseg zaradi vztrajajoče ali ponovno okužbe. K slabemu izidu peritonitisa prispeva 
še sočasna okužba z glivami, enterokoki in/ali večkratno odpornimi mikroorganizmi.17

SKLEP
Peritonitis je še vedno obolenje z visoko smrtnostjo, zlasti, kadar se pojavi v sklopu dru-
gih resnih bolezni in procesov v trebušni votlini. Protimikrobno zdravljenje je samo del 
strategije zdravljenja, ki obsega kirurško zdravljenje in podporno zdravljenje za obvla-
dovanje zapletov. Pri bolnikih z najhujšimi okužbami, zlasti pri tistih, ki imajo verjetno 
bolnišnično okužbo, je nujno poznavanje lokalne protimikrobne odpornosti mikroorga-
nizmov. Intraoperativno odvzeti vzorci materiala za mikrobiološko diagnostiko morajo 
biti ustrezni, sicer le malo prispevajo k obravnavi bolnikov.

Tabela 1 . Priporočila za antibiotično zdravljenje peritonitisa (povzeto po 9)

Bolezen, bolnik/povzročitelj Zdravilo Trajanje zdravljenja

Primarni bakterijski peritoni-
tis/enterobakterije, Streptoco-
ccus pneumoniae

I cefotaksim ali ceftriakson Pet (hitro klinično izboljšanje, 
bistra tekočina po 48 urah) do 
15 dni.

A levofloksacin

Sekundarni peritonitis po 
predrtju želodca ali dvanaj-
stnika, bolnik zboli doma brez 
dodatnih dejavnikov tveganja/
enterobakterije, anaerobi

I amoksicilin s klavulansko kislino Oskrbljeno v 24 urah < 24 ur.

A gentamicin

Vnetje v trebušni votlini zaradi 
drugih vzrokov, bolnik zboli 
doma brez dejavnikov tvega-
nja/enterobakterije, anaerobi

I gentamicin + metronidazol Perforacija oskrbljena v 12 
urah < 24 ur.

Vnetje kirurško povsem 
odstranjeno < 24 ur.

Drugi bolniki 5–7 dni ali do 
normalizacije telesne tempera-
ture in levkocitoze, vzpostavi-
tve peristaltike.

Odstranitev kirurškega vzroka 
ni mogoča; podaljšano zdra-
vljenje po posvetu z infekto-
logom.

amoksicilin s klavulansko kislino

ampicilin in sulbaktam

Vnetje v trebušni votlini 

•  starostnik, podhranjen 
bolnik, osnovne bolezni, 
zlasti bolezni srca in ožilja, 
visok APACHE II/aerobni 
po Gramu negativni bacili, 
anaerobi

•  bolnišnična okužba, bolnik ni 
hudo bolan 

I gentamicin + metronidazol

ertapenem

cefuroksim + metronidazol

ciprofloksacin ali levofloksacin + 
metronidazol
tigeciklin

Pozna bolnišnična okužba 
(terciarni peritonitis) ali 
bolnik s hudo bolnišnično 
okužbo/odporne enterobakte-
rije, Pseudomonas aeruginosa, 
anaerobi, odporni stafilokoki, 
enterokoki, glive 

I piperacilin s tazobaktamom

imipenem/meropenem

A cefepim + metronidazol

ceftazidim + metronidazol
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POVZETEK
Tetanus je bolezen, ki ogroža življenje bolnika. Pojavnost tetanusa v Sloveniji se posto-
pno znižuje. Sporadični primeri tetanusa se pojavljajo le redko. Za tetanusom zbolijo 
predvsem ljudje, ki v preteklosti niso bili ustrezno cepljeni. V obdobju od leta 2006 do 
leta 2016 se je v naši enoti intenzivne terapije zdravilo 22 oseb, obolelih za tetanusom. 
Od teh je bilo največ žensk (81 %). Povprečna starost bolnikov je bila 76 let. Bolezen 
je večinoma potekala s hudo mišično in vegetativno simptomatiko. Večina obolelih je 
potrebovala mehansko predihavanje. Umrla sta dva bolnika (9,1 %). Bolezen lahko pre-
prečimo z doslednim izvajanjem obveznega cepljenja in ustrezno oskrbo okužene rane.

ABSTRACT
Tetanus is a life-threatening disease. Number of tetanus cases in Slovenia has been gra-
dually decreasing. Sporadic cases of tetanus continue to occur in adults, especially in 
persons who were not regularly vaccinated in the past. In our intensive care unit 22 
patients with tetanus have been treated in a period from the year 2006 until 2016. 
Most of them were female (81%). The average age of patients was 76 years. The disease 
has been expressed with severe muscles and autonomic symptoms and signs. Most of 
the patients needed mechanical ventilation. Two of them died (9.1%). Infection can be 
prevented by proper immunization with the tetanus vaccine and with the appropriate 
treatment of contaminated wounds.

UVOD
Tetanus je bolezen osrednjega živčevja (OŽ), ki jo povzroča toksin (tetanospazmin) po 
Gramu pozitivnega, anaerobnega sporogenega bacila Clostridium tetani. Ta je del nor-
malne črevesne flore pri živalih (konjih, kravah, psih, mačkah, podganah in piščancih) 
in človeku. Z iztrebki pride v zemljo, kjer lahko preživi več let. Od tam vstopa v rane in v 
anaerobnem okolju, ki je pogoj, da spore C. tetani preidejo v vegetativno obliko, začne iz-
ločati tetanospazmin. Bolezen je pogostejša v nerazvitih deželah, kjer je pomemben de-
javnik tveganja za preživetje. Na svetu se s tetanusom letno okuži približno 1.000.000 
ljudi. Po podatkih Evropskega centra za nadzor bolezni (angl. European Center for Di-
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seases Prevention and Control ‒ ECDC) je pojavnost tetanusa 0,02 primera na 100.000 
prebivalcev in postopoma upada.1 V Sloveniji je bilo v obdobju 2000 do 2009 prijavljenih 
29 primerov tetanusa (pojavnost 0,15/100.000 prebivalcev), v obdobju 2008 do 2015 
pa le 14 primerov, kar pomeni pojavnost 0,09/100.000 prebivalcev.2 Smrtnost zaradi 
tetanusa je med 6 in 60 %, v Sloveniji okoli 10 %. Bolezen prizadene predvsem starejše 
ljudi (> 70 let), ki niso bili cepljeni proti tetanusu. Bolezen je pogostejša pri ženskah. 
Najpogosteje se okužijo globoke rane in živalske ugriznine, najpogosteje po ugrizu psa. 
Tetanospazmin potuje po aksonskih poteh, krvi ali limfi proti OŽ. V OŽ deluje pred-
vsem na končiče zaviralnih (inhibicijskih) celic. Preprečuje sproščanje prenašalcev na 
presinaptični membrani, kar povzroči mišično togost in krče. V avtonomnem živčevju 
prepreči zaviranje sproščanja kateholaminov in ustvarja hipersimpatično stanje.
Inkubacija bolezni je večinoma 3 do 21 dni. Kratka inkubacijska doba (manj kot 6 dni) 
nakazuje hujši potek bolezni. 
Bolezen se kaže z generalizirano povečanim tonusom mišic, ki je na začetku najbolj opa-
zen zlasti v predelu žvekalnih (trizmus), trebušnih in prsnih mišic. Običajno je moteno 
tudi požiranje; tilnik je otrpel. Pojavijo se vse pogostnejši tonični krči, ki se pozneje 
generalizirajo in zajamejo tudi dihalno mišičje, zaradi česar se bolnik lahko zaduši. Če je 
čas med pojavom trizmusa in prvimi krči (evolucija bolezni) krajši od 4 dni, pomeni, da 
bo potek tetanusa hud. Prizadeto je tudi vegetativno živčevje (vegetativni sindrom), ki 
se kaže s hitrimi spremembami srčne frekvence (izmenjujeta se tahikardija in bradikar-
dija) in krvnega tlaka (od hipertonije do hipotonije). 
Zdravljenje poteka v enoti intenzivne terapije (EIT). Bolnikom ob sprejemu apliciramo 
specifične humane hiperimune gamaglobuline ter jih ustrezno sediramo in po potre-
bi tudi relaksiramo. V večini primerov potrebujejo bolniki mehansko predihavanje in 
ustrezno urejanje vegetativnega sindroma.3

NAČRT RAZISKAVE
Z retrospektivno raziskavo smo pregledali dokumentacijo bolnikov, ki so zboleli za te-
tanusom v obdobju od leta 2006 do vključno leta 2016. Vključili smo bolnike, ki so se 
zdravili v EIT na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kli-
ničnega centra v Ljubljani. Poleg demografskih podatkov (starost, spol, vrsta poškodbe, 
cepilni status) nas je zanimal tudi potek bolezni (inkubacija, evolucija bolezni), hudost 
bolezni, potreba po mehanskem predihavanju (MV), stopnja prizadetosti vegetativnega 
živčevja (vegetativni sindrom), zapleti in izid bolezni. 

REZULTATI
Z raziskavo smo zajeli 22 bolnikov s tetanusom, ki smo jih zdravili v EIT na Kliniki za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v obdobju od leta 2005 do vključno leta 2016. 
Večinoma so obolevale ženske (18: 82 %). V 4 primerih so za tetanusom zboleli moški 
(8 %). Srednja starost bolnikov je bila 76 let (36–99 let), če smo upoštevali vse bolnike 
(Slika 1). Če smo izključili 36-letnega bolnika, pri katerem diagnoza ni bila zanesljiva, 
je bila povprečna starost bolnikov 79,5 leta (70–99 let). Povprečna starost bolnic je bila 
84 let, bolnikov pa 70,5 leta. Če nismo upoštevali-36 letnega bolnika, je bila povprečna 
starost moških 82 let. Večina obolelih (15 od 22; 68 %) se je pred to hospitalizacijo zdra-
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vila zaradi kronične osnovne bolezni. Sedem obolelih ob sprejemu ni navajalo drugih 
spremljajočih bolezni. Najpogostejša osnovna bolezen je bila obolevnost srčnožilnega 
sistema (povišan krvni tlak ‒ 10 bolnikov, srčno popuščanje – 5 bolnikov, motnje srčne-
ga ritma – 3 bolniki). Štirje bolniki so se zdravili zaradi sladkorne bolezni.
Pri večini bolnikov je bilo vstopno mesto rana na goleni oz. stopalu (10 bolnikov). V 
dveh primerih nismo našli vstopne rane oz. je bila inkubacija nedoločljiva. Pri 5 bol-
nikih je bila vstopna rana na rokah in prav tako pri 5 bolnikih je do tetanusa prišlo 
zaradi poškodbe glave. Tretjina vseh obolelih se je poškodovala pri delu na vrtu oz. njivi. 
Osemnajst od 22 obolelih (82 %) ob poškodbi ni iskalo zdravniške pomoči, dve bolnici 
sta bili oskrbljeni pri družinskem zdravniku. Ena od teh ni dobila ustrezne zaščite proti 
tetanusu, druga pa je bila zaščitena neustrezno (samo 1 odmerek cepiva). Dva obolela, 
ki sta bila kirurško oskrbljena, prav tako nista prejela ustrezne zaščite. Nobeden od obo-
lelih ni bil bazično cepljen ali pa ni bilo podatkov o ustreznem predhodnem cepljenju. 
Povprečen čas inkubacije je bil 8,8 dneva (1–22 dni). Najkrajšo inkubacijo smo zabeležili 
pri eni bolnici in pri enem bolniku (2 dneva). V obeh primerih se je bolezen končala s 
smrtjo. V treh primerih nismo imeli podatka o inkubaciji. Pri treh bolnikih nismo imeli 
podatkov o poteku bolezni (evoluciji), pri ostalih pa je bila povprečna evolucija bolezni 
3,7 dneva (1–12 dni). 
Dvajset od 22 obolelih (90,9 %) je potrebovalo intubacijo in/ali traheotomijo ter mehan-
sko predihavanje. Povprečen čas mehanskega predihavanja (angl. mechanical ventilation 
– MV) je bil 34,3 dneva (13–61 dni). Vegetativni sindrom je bil izražen pri večini bolni-
kov (20 od 22 – 90,9 %). V 10 primerih je šlo za hudo obliko vegetativnega sindroma, v 
7 za zmerno in v 3 za blago obliko.
Med zdravljenjem v EIT je večina (20 od 22 – 90,9 %) prebolela eno ali več bolnišnič-
nih okužb (BO). Najpogostejša BO je bila pljučnica zaradi MV (angl. ventilator-associated 
pneumonia – VAP), ki se je pojavila v 16 primerih (73 %). Dve bolnici (9 %) sta preboleli 
okužbo sečil. Ena bolnica (4,5 %) je prebolela 3 BO (VAP, sepso, okužbo sečil), 4 bolnice 
(18 %) so prebolele 2 BO (VAP, okužbo sečil).
Povprečen čas zdravljenja v EIT je bil 41,7 dneva (7–62 dni). Uspeh zdravljenja je bil 91 
%. Umrla sta dva obolela: 88-letni bolnik zaradi neobvladljive sepse in 78-letna bolnica 
zaradi nepričakovane hude krvavitve iz nepravilno potekajoče velike vene.
Enajst bolnikov (50 %) je ob sprejemu prejelo antibiotik, od tega smo 5 bolnikov zdravili 
z metronidazolom, 9 bolnikov (41 %) z amoksicilinom s klavulansko kislino in 1 bolnico 
s kristalnim penicilinom (Tabela 1). 

RAZPRAVA
Po podatkih predhodne raziskave je bila večina obolelih za tetanusom ženskega spola 
(77,8 %), srednja starost bolnikov pa je bila 70 let.4 V sedanji raziskavi so po številu 
prav tako prednjačile ženske (81,8 %), povprečna starost pa je bila 76 let (79,5 leta brez 
upoštevanja 36-letnega bolnika, ki je prišel iz Bosne in Hercegovine). Podatki kažejo na 
to, da se povprečna starost bolnikov s tetanusom zvišuje. Povečano število obolelih žen-
skega spola pa je lahko tudi posledica tega, da je pričakovana življenjska doba moških 
nižja od pričakovane življenjske dobe žensk. V predhodni raziskavi o pojavljanju VAP 
pri bolnikih s tetanusom smo primerjali skupino bolnikov brez osnovne bolezni in sku-
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pino bolnikov s katerokoli osnovno boleznijo. V obeh skupinah je bilo pojavljanje VAP 
podobno. V prvi skupini se je pojavila pri 25 od 35 bolnikov (71,4 %) in v drugi skupini 
pri 33 od 46 bolnikov (71,7 %) (p = 0,8). Pogostejša, vendar neznačilna, je bila VAP v 
skupini bolnikov, ki so imeli kardiovaskularno bolezen (n = 14). Zbolelo je 11 od 14 bol-
nikov (78,6 %), med ostalimi pa je zbolelo 47/67 (70,2 %) bolnikov (p = 0,7). Statistična 
razlika se je pokazala pri izidu bolezni, saj so v prvi skupini umrli 4 od 35 bolnikov (11,4 
%) in v drugi 17 od 46 bolnikov (36,9 %; p = 0,02).4 V sedanji raziskavi je bilo med 22 
bolniki 8 takih, ki niso imeli spremljajočih bolezni. Med njimi ni bilo smrtnih primerov. 
Vsi ostali oboleli so imeli eno ali več spremljajočih bolezni. V dveh primerih se je bolezen 
končala s smrtjo (14,3 %). V primerjavi s predhodno raziskavo, kjer je bil delež bolnikov, 
ki so potrebovali MV, 64 %, je v sedanji raziskavi potrebovalo MV 91 % bolnikov. To na-
kazuje hujši potek bolezni pri bolnikih v naši sedanji raziskavi. Po nedavno objavljenih 
podatkih je bil povprečen čas MV pri bolnikih s tetanusom 31,7 dneva (ne upoštevajoč 
bolnika, ki je potreboval kronično ventilacijo), vegetativni sindrom pa je bil izražen pri 
5 bolnikih od skupaj 9 bolnikov (55,6 %).5 Povprečen čas MV v naši raziskavi je bil pri-
merljiv (34,3 dneva), vegetativni sindrom pa je bil izražen v bistveno višjem deležu (91 
%): to se ujema z višjim odstotkom bolnikov, ki so potrebovali MV. 
Po nekaterih podatkih iz literature je bil povprečen čas zdravljenja bolnikov s tetanusom 
81 dni (36–151 dni).5 Bolnike, ki so dokončali zdravljenje v naši ustanovi, smo pov-
prečno zdravili 45,7 dneva (46–61 dni). Pri tem nismo upoštevali dni rehabilitacije po 
odpustu iz bolnišnice. Prav tako nismo imeli podatkov o nadaljevanju hospitalizacije po 
premestitvi v drugo ustanovo.
Smrtnost tetanusa se je z vse boljšimi možnostmi zdravljenja v EIT zelo zmanjšala, in 
sicer kljub temu, da gre večinoma za starejše bolnike, ki imajo številne pridružene bole-
zni. V primerjavi stopnje smrtnosti v dveh desetletnih obdobjih (pred in po letu 1993) 
so avtorji objavljene raziskave ugotovili občutno zmanjšano smrtnost tetanusa (s 36,5 
% na 18,0 %), kar so pripisali boljši oskrbi v EIT.6 Po podatkih iz literature je smrtnost 
bolezni povezana s predhodnim cepljenjem. Pri bolnikih, ki niso bili nikoli cepljeni proti 
tetanusu, je bila smrtnost 30,8 %, pri tistih, ki so prejeli več kot 4 odmerke cepiva, pa 
le 3,8 %. Smrtnost bolnikov, katerih cepilni status ni bil znan, je bila 53,9 %.7 Po po-
datkih iz preglednega članka o pojavu tetanusa pri poškodovancih po dveh potresih v 
Indoneziji je zaradi tetanusa v prvem umrlo 18,6 % in v drugem 36,9 % poškodovancev. 
Smrtnost je bila pogostejša, ko je inkubacija bolezni trajala manj kot 5 dni.8 Po podatkih 
naše raziskave sta umrla 2 obolela (smrtnost 9,1 %). Pri obeh cepilni status ni bil znan, 
ob poškodbi nista prejela ustrezne zaščite. Inkubacija bolezni je bila pri obeh obolelih 
izredno kratka (2 dni). Kljub cepljenju pa v redkih primerih lahko pride do tetanusa. 

Morda je to povezano s postopnim upadanjem titra protiteles, kar govori v prid temu, 
da je treba prejeti poživitveni odmerek vsakih 10 let (D).9–11

SKLEP
Število primerov tetanusa v Sloveniji upada. V zadnjih letih smo opazili le posamezne 
bolnike, ki smo jih večinoma uspešno ozdravili. Ker za tetanusom zbolijo večinoma sta-
rejše osebe, ki niso bile bazično cepljene, lahko izid poslabšajo predvsem številne spre-
mljajoče bolezni. Tetanus uspešno preprečujemo z rednim obveznim bazičnim ceplje-
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njem otrok ter ‒ v primeru poškodbe ‒ z ustrezno zaščito proti tetanusu. Poškodovanci, 
ki še niso bili cepljeni proti tetanusu, hkrati s prvim odmerkom cepiva ob indikaciji (za 
tetanusno okužbo sumljiva rana) prejmejo tudi ustrezen odmerek humanega Ig proti 
tetanusu. 
Cepljenje je treba nadaljevati po navodilih za bazično cepljenje. 
Poškodovanci, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva (torej 
nepopolno), dobijo ustrezno število manjkajočih odmerkov, ob indikaciji (za tetanusno 
okužbo sumljiva rana) pa tudi humani Ig proti tetanusu.
Popolno cepljeni poškodovanci dobijo le poživitveni odmerek cepiva glede na čas, ki je 
pretekel od zadnjega cepljenja (Tabela 2).
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Slika 1 . Povprečna starost bolnikov (leta) s tetanusom od leta 2006 do 2016 .
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Tabela 1 . Demografski podatki bolnikov s tetanusom v obdobju od leta 2006 do 
leta 2016 .

Število 22
Srednja starost (leta) 76
Spol M/Ž (%) 19/81
Inkubacija – srednji čas (dni)
Evolucija – srednji čas (dni)

8,8 (1–22)
3,7 (1–12)

MV (%)/srednji čas (dni) 90,9/34,3 (13–61)
Vegetativni sindrom ‒ število Izraženost1 20

10 +++
7 ++
3 +

Bolnišnična okužba (%) 
Vrsta (%)

90,9
VAP2   73 
OS3       9
Sepsa   4,5

Čas zdravljenja v EIT (dni) 41,7 (7–62)
Umrli ‒ število (%) 2 (9,1)
Antibiotik ob sprejemu ‒ število/(%)
Vrsta ‒ število

11 (50)
A/C4         9
Metronidazol 5
KP5         1

Vegetativni sindrom: +++ huda oblika; ++ zmerna oblika; + blaga oblika; 2 VAP – pljučnica pri mehanskem predihavanju; 3 OS 
– okužba sečil; 4 A/C – amoksicilin/klavulanska kislina; 5 KP – kristalni penicilin.

Tabela 2 . Zaščita proti tetanusu po poškodbi .

Predhodni odmerki 
cepiva

Rana, pri kateri ne pomislimo  
na tetanus1 Rana, pri kateri pomislimo na tetanus2

Cepivo proti teta-
nusu

Humani tetanusni 
imunoglobulin

Cepivo proti teta-
nusu

Humani tetanusni 
imunoglobulin

< 3 odmerki ali niso 
znani

da ne da da

≥ 3 odmerki
da, če je od zadnje-
ga odmerka minilo 
≥ 10 let

ne
da, če je od zadnje-
ga odmerka minilo 
≥ 5 let

ne

1 Rana, pri kateri ne pomislimo na tetanus: če je čas od poškodbe < 6 ur, ravni robovi, globina < 1 cm, ni znakov onesnaženosti. 
2 Rana, pri kateri pomislimo na tetanus: če je čas od poškodbe > 6 ur, neravni robovi, globina > 1 cm, znaki onesnaženosti.
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IZVLEČEK
Travmatska poškodba glave je najpogostejši vzrok smrti in invalidnosti pri otrocih 
in mladih odraslih. Obseg možganske poškodbe, zgodnje zdravljenje ter prepoznava-
nje zapletov pomembno vplivajo na izid zdravljenja. Okužbe po poškodbi glave lahko 
pomembno poslabšajo sekundarno možgansko poškodbo. Najpogostejše okužbe po 
poškodbi glave so pljučnica zaradi mehanskega predihavanja in okužbe kirurških ran. 
Popoškodbeni meningitis je redek, vendar nevaren zaplet, ki lahko povzroči hudo mož-
gansko okvaro in smrt. Učinkovitost antibiotične zaščite pri preprečevanju popoškod-
benega meningitisa za zdaj ni dokazana. 

ABSTRACT
Traumatic brain injury is the leading cause of death and disability in children and young 
adults. The extent of brain injury significantly affects treatment outcome and long term 
sequel. Infections can have deleterious effect on secondary brain injury. The commonest 
infections in brain injured are ventilator associated pneumonia and surgical site infec-
tion. Post-traumatic meningitis is rare but important complication, which can result in 
devastating brain damage and death. Currently there is no firm evidence that antibiotic 
prophylaxis reduces the frequency of meningitis or meningitis-related mortality.

UVOD
Travmatska poškodba glave (angl. traumatic brain injury – TBI) je najpogostejši vzrok 
smrti in invalidnosti pri otrocih in mlajših odraslih.1 Obseg možganske poškodbe, zgo-
dnje zdravljenje ter prepoznavanje zapletov pomembno vplivajo na izid zdravljenja. 
Nastanek možganske poškodbe je zapleten proces, ki se začne v trenutku delovanja me-
hanske sile na glavo in nadaljuje v obdobju po poškodbi. Poškodbo, ki nastane zaradi 
delovanja zunanje sile, imenujemo primarna možganska poškodba. Obseg in resnost 
primarne možganske poškodbe ocenjujemo z nevrološkim pregledom in računalniško 
tomografsko preiskavo (CT) možganov. Čeprav je ocena resnosti primarne poškodbe iz-
jemno pomembna za načrtovanje začetnega zdravljenja, pa je končni uspeh zdravljenja 
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v veliki meri odvisen od uspešnosti prepoznavanja in preprečevanja sekundarne mo-
žganske poškodbe. Sekundarna možganska poškodba se začne razvijati kmalu po pri-
marni in je posledica številnih presnovnih sprememb, ki potekajo na celičnem nivoju. 
Posledično pride do kopičenja toksičnih presnovkov, apoptoze celic, žilnih sprememb, 
možganske otekline in zvišanja znotrajlobanjskega tlaka (ZLT). Na obseg sekundarne 
možganske poškodbe vplivajo tudi sistemska dogajanja, kot so cirkulacijska nestabil-
nost, hipoksemija, hipokapnija, hiperkapnija ter okužbe.2 Prisotnost okužbe pomemb-
no poslabša prognozo TBI. Podatki kažejo, da kar tretjina bolnikov s hudo TBI, ki umrejo 
v prvem letu po poškodbi, umre zaradi posledic zapletov ob okužbi.3 Prepoznavanje in 
preprečevanje okužb je ena od prednostnih nalog zdravstvenega tima, ki skrbi za poško-
dovanca s TBI.

OKUŽBE PRI BOLNIKIH S TBI
Večina okužb po hudi TBI nastane po sprejemu v bolnišnico. Pri poškodovancih s TBI 
je tveganje za nastanek bolnišničnih okužb (BO) večje kot pri drugih kritično bolnih 
in nevrokirurških bolnikih.4 Ključna dejavnika za nastanek BO sta oslabljen imunski 
odziv in kolonizacija s patogenimi mikroorganizmi. Rezultati številnih raziskav, v ka-
terih so preučevali značilnosti imunskega odziva pri poškodovancih, kažejo, da je ta v 
prvih dneh po poškodbi usmerjen v pretežno protivnetni odziv. Že v prvih nekaj urah 
po poškodbi so ugotovili zmanjšano odzivnost limfocitov T, v prvih dneh po poškodbi 
pa tudi oslabljeno funkcijo monocitov in limfocitov B, povečano koncentracijo celic T 
zaviralk, oslabljeno fagocitozo in pomanjkanje sestavin sistema komplementa.5‒8 Okuž-
be po hudi TBI se najpogosteje pojavljajo od 5. do 11. dne po poškodbi, to je v času, ko 
so spremembe imunskega odziva najizrazitejše.9 Obdobje imunosupresije najverjetneje 
traja še več mesecev po poškodbi, saj nekateri podatki kažejo, da se funkcija limfocitov 
T izboljša šele po 3 mesecih.10 Vzroki za nastanek imunosupresije po TBI niso jasni, 
domnevajo pa, da je izrazit protivnetni odziv namenjen omejevanju škode, ki jo na mo-
žganih lahko povzroči vnetje kot posledica poškodbe.
Najpogostejša BO pri bolnikih s TBI je pljučnica zaradi mehanskega predihavanja 
(angl. ventilator associated pneumonia ‒ VAP), ki se po nekaterih ocenah pojavi pri 40 % 
bolnikov.11 V prospektivni raziskavi Zyguna in sod. je bila pojavnost VAP pri bolnikih 
s TBI ocenjena na 42,7/1000 dni mehanskega predihavanja (MP). Najpogostejše pov-
zročiteljice VAP so bile bakterije Staphylococcus aureus (31 %), Haemophilus influenzae 
(28 %), Escherichia coli (6 %) in druge po Gramu negativne bakterije (15 %). Tveganje za 
nastanek VAP je bilo manjše pri bolnikih z izolirano TBI (30,4/1000 dni MP) v primerja-
vi s politravmatiziranimi bolniki (50,8/1000 dni MP).12 Pomembna dejavnika tveganja 
za nastanek zgodnje VAP, to je VAP, ki se pojavi v prvih petih dneh po intubaciji, sta pri 
poškodovancih s hudo TBI zgodnja kolonizacija dihalnih poti z bakterijami in prenaša-
nje bakterije S. aureus v nosu.13, 14 Nastanek VAP pomembno podaljša čas MP, posledična 
hipoksija, vročina, hipotenzija in povišan ZLT pa lahko povečajo obseg sekundarne mo-
žganske okvare.12

Pri poškodovancih, ki potrebujejo nevrokirurško zdravljenje, se poleg VAP razmeroma 
pogosto pojavljajo tudi okužbe kirurške rane . Glede na ugotovitve nedavne retrospek-
tivne raziskave je nastanek okužbe kirurške rane povezan z dolgotrajno hospitalizacijo 
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po posegu, osebno anamnezo rakave bolezni, nastankom likvorske fistule ter prisotno-
stjo likvorskega obvoda.11

Popoškodbeni meningitis (PPM) se pojavi pri 5 do 10 % poškodovancev s TBI.3 Pojavi 
se lahko kmalu po poškodbi ali pa več mesecev ali let pozneje. V nedavno objavljeni 
ameriški raziskavi, v katero so vključili skoraj štiristo tisoč poškodovancev s TBI, je bila 
incidenca PPM le 0,2 %.15 Ključni dejavnik za nastanek PPM je poškodba anatomske 
pregrade, ki likvorski prostor ločuje od zunanjega okolja. To se najpogosteje zgodi pri 
poškodbah lobanjskega dna, kadar je poškodovana dura. Pri teh poškodbah nastane 
likvorska fistula, ki omogoča neposreden prehod mikroorganizmov iz nosno-žrelnega 
prostora, obnosnih votlin, mastoida in zunanjega sluhovoda v likvor. Najpogostejši pov-
zročitelji PPM so v tem primeru bakterije, ki normalno poseljujejo sluznice omenjenih 
območij. Med njimi PPM najpogosteje povzroča bakterija Streptococcus pneumoniae, red-
keje pa H. influenzae in stafilokoki. Zlom lobanjskega dna ob topi poškodbi glave utrpi 
7 do 15 % bolnikov, likvorska fistula pa ob tem nastane pri 2 do 20 %.16 Na prisotnost 
likvorske fistule posumimo, kadar pri bolniku ugotovimo iztok likvorju podobne tekoči-
ne skozi nos in/ali uho, ali pa, kadar so prisotni klinični znaki poškodbe lobanjskega dna 
(očalni hematom, pareza obraznega živca, kri v zunanjem sluhovodu, anozmija). Vzrok 
nosnega izcedka opredelimo z določanjem »proteina beta-trace« in/ali beta-2-transferi-
na v izcedku. Protein beta-trace je druga najpogostejša beljakovina v likvorju. Nastaja v 
možganskih ovojnicah (pajčevnici in žilnici) ter v horoidnem pletežu. Beta-2-transferin 
je polipeptid, ki je udeležen pri transportu železa, nahaja se pa v likvorju, perilimfa-
tičnem tkivu in očesni prekatni vodici. Oba sta visoko specifična kazalnika prisotnosti 
likvorja v nosnem izcedku. Kadar preiskava ni dostopna, si lahko pomagamo tudi z do-
ločanjem koncentracije glukoze v nosnem izcedku, pri čemer koncentracija več kot 1,6 
mmol/l ali več kot dve tretjini krvne koncentracije glukoze govori v prid likvoreje. Žal 
sta tako občutljivost kot specifičnost te metode nizki. Lažno pozitivne izvide lahko do-
bimo pri diabetikih ali, če je vzorcu primešana kri, kontaminacija vzorca z bakterijami 
pa lahko vpliva na lažno negativen izvid.17 
PPM se lahko pojavi tudi po penetrirajoči poškodbi glave, večjem nevrokirurškem pose-
gu, lahko je posledica okužbe katetra za invazivno merjenje ZLT ali pa okužbe zunanjega 
likvorskega obvoda. V teh primerih so povzročitelji PPM mikroorganizmi, ki kolonizi-
rajo kožo; najpogosteje so to po Gramu pozitivni koki, pri dolgotrajnejši hospitalizaciji 
pa tudi po Gramu negativne odporne bakterije (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumannii).3, 15

PPM je pomembna diferencialna diagnoza vročine neznanega izvora pri poškodovan-
cih s TBI. Prepoznavanje PPM pri kritično bolnih je težavno, saj se simptomi in znaki 
PPM pogosto prekrivajo s simptomi in znaki drugih bolezni. Poleg vročine se najpo-
gosteje pojavi poslabšanje stanja zavesti. Diagnozo PPM potrdimo z biokemičnimi in 
mikrobiološkimi preiskavami likvorja. Pri bakterijskem meningitisu v likvorju ugoto-
vimo povečano koncentracijo levkocitov (100–60.000 × 106 levkocitov/L), razmerje 
med koncentracijo glukoze v likvorju in koncentracijo glukoze v krvi je manj kot 0,4, 
koncentracija beljakovin v likvorju pa je povečana.18 Kadar biokemični izvid likvorja 
kaže na bakterijsko okužbo, je takojšnje izkustveno protimikrobno zdravljenje ključne-
ga pomena. Uporabljamo baktericidne antibiotike širokega spektra, ki dobro prehajajo 
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krvno-možgansko pregrado ter delujejo tako na po Gramu pozitivne kot na po Gramu 
negativne povzročitelje. Najprimernejša je kombinacija vankomicina s cefepimom ali 
meropenemom v najvišjih dopustnih odmerkih. Po osamitvi povzročitelja okužbe izbe-
remo ustrezen usmerjeni antibiotik. Trajanje antibiotičnega zdravljenja je odvisno od 
povzročitelja okužbe in od uspešnosti sterilizacije likvorja, običajno pa traja 14 dni.19 Pri 
bolnikih, ki imajo vstavljeno likvorsko drenažo ali kateter za merjenje ZLT, je to treba 
odstraniti. Kadar odstranitev katetrov ni mogoča, je uspeh zdravljenja slabši, saj je bio-
film na umetnem materialu stalen vir okužbe. V tem primeru je antibiotično zdravljenje 
treba podaljšati vsaj do odstranitve umetnega materiala.
Posebno težavno je zdravljenje PPM, ki ga povzročajo večkratno odporne bakterije. 
Zdravljenje je neuspešno, če po 5 do 7 dneh parenteralnega antibiotičnega zdravljenja 
ne pride do sterilizacije likvorja. V teh primerih pride v poštev dodatna aplikacija an-
tibiotika neposredno v možganski prekat. Na ta način lahko dajemo aminoglikozide, 
vankomicin, teikoplanin, kolistin, polimiksin B, pri glivnih okužbah pa amfotericin B. 
Rezultati nekaterih manjših raziskav kažejo, da so s kombinacijo parenteralnega in in-
traventrikularnega zdravljenja dosegali hitrejšo sterilizacijo likvorja, ponovitev menin-
gitisa pa je bilo manj.20, 21 Slaba stran intraventrikularnega zdravljenja so resni neželeni 
učinki, kot so fibroza možganovine in epileptični krči. Najbolj nevrotoksično delujejo 
penicilini in cefalosporini, zato jih intraventrikularno ne dajemo.
Na smrtnost zaradi PPM pomembno vpliva zgodnje in ustrezno antibiotično zdravlje-
nje. Če je bil PPM ustrezno zdravljen, je bila smrtnost po nekaterih podatkih le 6 %.22 
Posebno pozornost je treba nameniti zapiranju likvorske fistule, saj se v nasprotnem 
primeru meningitis navadno ponovi.

PREPREČEVANJE OKUŽB PO POŠKODBI GLAVE
Pojav okužbe pri poškodovancih s hudo TBI lahko pomembno poslabša izid zdravljenja. 
Vročina, sproščanje vnetnih citokinov, slabša oskrba možganskega tkiva s kisikom in 
hemodinamska nestabilnost lahko povzročijo nepopravljive možganske okvare, v naj-
hujših primerih pa tudi smrt. Preprečevanje okužb je zato ena prednostnih nalog pri 
zdravljenju poškodovanca s TBI.
Najpogostejše BO lahko v veliki meri preprečimo z doslednim izvajanjem dobro defini-
ranih ukrepov za preprečevanje BO. Antibiotično zaščitno zdravljenje je pristop, ki ga 
uporabljamo v primerih, ko je tveganje za nastanek okužbe veliko, posledice, ki bi jih 
bolnik utrpel, pa hude in večje od škode, ki lahko nastane zaradi dajanja antibiotika. 
V preteklosti se je antibiotična zaščita do določene mere uveljavila tudi pri obravnavi 
poškodovancev s hudo TBI.
VAP se pri poškodovancih s hudo TBI pojavlja pogosteje kot pri ostalih kritično bolnih.12 
Priporočilo o dajanju antibiotične zaščite v prvih 6 urah po intubaciji je bilo do nedav-
nega del smernic za zdravljenje poškodovancev s hudo TBI. Priporočilo je temeljilo na 
randomizirani raziskavi, v kateri so avtorji dokazali manjšo pojavnost VAP v skupini 
bolnikov, ki je prejela antibiotično zaščito, ne pa tudi ugodnega vpliva na preživetje.23 
Zaradi pomanjkanja dokazov o boljšem preživetju in zaradi dokazanega škodljivega vpli-
va antibiotične zaščite na pojav odpornih mikroorganizmov so v nedavno objavljenih 
posodobljenih smernicah priporočilo opustili.24
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Ponekod antibiotično zaščito uporabljajo za preprečevanje PPM po poškodbah lobanj-
skega dna. Učinkovitost takšnega pristopa je za zdaj vprašljiva. Na voljo imamo le nekaj 
manjših, pretežno retrospektivnih raziskav. V prospektivni raziskavi Ignelzija in sod. 
so ugotovili, da se v skupini, ki ni prejela zaščite, PPM ni pojavil pri nobenem bolniku, 
medtem ko je bolnik, ki je zaščito prejel, dobil PPM in zaradi tega tudi umrl. Tudi neko-
liko večja retrospektivna raziskava ni dala spodbudnih rezultatov, saj med skupinama 
zdravljenih in nezdravljenih bolnikov ni bilo razlike v pogostosti PPM.25, 26

Podatki iz do sedaj opravljenih raziskav so bili nedavno obdelani v Cochranovi analizi, v 
kateri so sklenili, da na podlagi trenutnih dokazov ni mogoče upravičiti dajanja antibio-
tične zaščite pri poškodbi lobanjskega dna, ne glede na prisotnost likvorske fistule. Ob 
tem so opozorili, da je ocena učinka antibiotične zaščite zaradi heterogenosti raziskav 
vprašljiva, zato je treba počakati na rezultate novih, prospektivnih randomiziranih raz-
iskav.27

Pri penetrirajočih poškodbah glave je antibiotična zaščita indicirana, vendar je stopnja 
priporočila zaradi pomanjkanja dobrih raziskav nizka. Bolnikom predpišemo amoksi-
cilin s klavulansko kislino v običajnem odmerku, skupaj 5 dni. Pri preobčutljivosti za 
penicilin lahko alternativno uporabimo kombinacijo cefazolina z metronidazolom ali 
kombinacijo vankomicina, gentamicina in metronidazola.28

SKLEP
Okužbe po hudi TBI lahko pomembno poslabšajo sekundarno možgansko poškodbo, 
zato je njihovo preprečevanje in pravočasno zdravljenje prednostna naloga zdravstvene-
ga tima, ki skrbi za bolnika po TBI. Preprečevanje okužb po TBI temelji na ukrepih, ki jih 
uporabljajo tudi pri drugih skupinah kritično bolnih. Antibiotično zaščitno zdravljenje 
je za zdaj indicirano le pri penetrirajočih poškodbah glave, medtem ko pri poškodbah 
lobanjskega dna trenutni dokazi dajanja antibiotične zaščite ne podpirajo.
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IZVLEČEK
Poškodbe so po definiciji akutno stanje, ki ga povzroči fizična poškodba tkiva. Poškodbe 
so najpogostejši vzrok umrljivosti pri osebah, mlajših od 45 let. Vodilni vzrok obolevno-
sti in smrtnosti pri poškodovancih so okužbe, njihova pojavnost pa se giba od 17 do 68 
%. Po pogostosti so na prvem mestu okužbe spodnjih dihal, sledijo okužbe sečil, okužbe 
kirurške rane, okužbe mehkih tkiv, znotrajtrebušne okužbe ter primarne okužbe krvi. 
Okužbe se lahko zapletejo s septičnim šokom, s sindromom akutne dihalne stiske ter 
večorgansko odpovedjo. V prispevku podrobneje predstavljamo tiste laboratorijske ka-
zalce vnetja, ki so glede na raziskave, sami ali v kombinacijah, najobetavnejši za zgodnje 
prepoznavanje okužb pri poškodovancih, ki se zdravijo bolnišnično. 

ABSTRACT
Injury is defined as acute condition caused by physical trauma and represents the most 
common cause of mortality in age groups 0 - 45 years. Leading cause of morbidity and 
mortality among trauma patients are infections, being prevalent from 17 up to 68%. 
Most prevalent are lower respiratory track infections, followed by urinary track infec-
tions, surgical site infections, soft tissue infections, intra-abdominal infections, and 
primary blood infections, respectively. Septic shock, acute respiratory distress syndro-
me and multiple organ failure may complicate the infection course. Article reviews la-
boratory biomarkers of inflammation, which are individually or in combinations most 
promising according to the peer-reviewed evidence for early recognition of infections in 
hospitalized trauma patients.
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UVOD
Od leta 2016 je sepsa definirana kot življenjsko nevarno odpovedovanje organov, ki na-
stane zaradi neustreznih odzivov gostitelja na okužbo (1). Sindrom sistemskega vne-
tnega odziva (angl. systemic inflammatory response syndrome – SIRS) po novi definiciji 
pomeni odziv organizma na okužbo, stres, poškodbo ali drugo bolezensko stanje, ni 
pa povezan le s sepso. Vse raziskave, predstavljene v prispevku, so potekale pred letom 
2016, zato nova definicija v njih še ni zajeta. 
Sepsa ostaja vodilni vzrok obolevnosti in smrtnosti pri poškodovancih, njena pojavnost 
pa se giba od 17 do 68 %. Klasične metode mikrobiološkega kultiviranja kužnin ostajajo 
zlati diagnostični standard, vendar so v okolju oddelka za intenzivno zdravljenje (OIT) 
kritično bolnih in poškodovanih velikokrat časovno potratne. Negativni izvidi mikrobi-
oloških kultur ne izključujejo vedno okužbe, razmeroma pogosto prihaja do kontamina-
cij. Ker morata biti diagnostika in ukrepanje pri kritično bolnih in poškodovanih hitra, 
bi idealno rešitev pomenil laboratorijski kazalec vnetja, ki bi bil hkrati dobro občutljiv in 
specifičen za sepso, njegov rezultat bi bil na voljo takoj, njegova časovna dinamika pa bi 
kliniku omogočala nadziranje uspešnosti zdravljenja in kliničnega poteka (2–4). 
Neprepoznavanje okužbe v začetnih stadijih vodi v številne zaplete in potrebo po sekun-
darnih kirurških posegih, kar podaljša čas bolnišničnega zdravljenja ter vpliva na višjo 
obolevnost in smrtnost. Standardni klinični in laboratorijski kazalci vnetja (vročina, 
levkocitoza, povišana koncentracija CRP) so nespecifični in ne omogočajo razločevanja 
med infekcijskimi in neinfekcijskimi vzroki za SIRS, ki je za hude poškodbe značilen, ter 
prepoznavanja poškodovanca, ki ga ogroža okužba, še preden do nje pride (3).
Ker sta potek okužb in dovzetnost zanje med poškodovanci različna, je mogoče, da so 
pri ljudeh, ki so nagnjeni k slabšemu izidu zdravljenja, odzivi na poškodbo drugačni kot 
pri tistih z ugodnim potekom. Pomembno je, da bi v prihodnosti znali ogrožene poško-
dovance prepoznati že takoj po poškodbi in da bi z drugačnimi oz. intenzivnejšimi ukre-
pi preprečili zaplete ter izboljšali izid zdravljenja. Trenutne raziskave potekajo na po-
dročjih genomike, proteomike in metabolizma s podrobno analizo akutnega imunskega 
in vnetnega dogajanja po poškodbi. Cilj je najti laboratorijski kazalec ali kombinacijo 
laboratorijskih kazalcev vnetja, s katerimi bi prepoznavali poškodovance s tveganjem za 
slabši izid zdravljenja. Hazeldine in sod. za prepoznavanje bolj ogroženih poškodovancev 
in opečencev predlagajo kombinacijo treh pristopov: (i) pregled genomičnih podatkov 
o bolniku, (ii) uporabo statističnih modelov ter (iii) natančno identifikacijo imunskih 
odzivov pri posamezniku. Genomični podatki obljubljajo veliko informativnost z višjo 
stopnjo občutljivosti in specifičnosti v prepoznavanju bolj ogroženih poškodovancev v 
primerjavi s statističnimi modeli, ki vključujejo podatke iz anatomskih in fizioloških 
točkovnih sistemov. Imunski in vnetni odziv na poškodbo vključuje dva odziva: (i) SIRS 
z značilno visokimi koncentracijami provnetnih citokinov in celic, ki aktivirajo imun-
ske mehanizme, ter (ii) kompenzacijski protivnetni odziv, ki ga zaznamujejo povišane 
koncentracije protivnetnih citokinov in imunopareza. Dolgo je veljalo, da sta odziva v 
ravnotežju, vendar raziskave kažejo, da je pri bolnikih z izrazitejšim imunskim odzivom 
tveganje za slabši izid zdravljenja povečano (4).
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V prispevku podrobneje predstavljamo tiste laboratorijske kazalce vnetja, ki so – glede 
na raziskave – sami ali v kombinacijah najobetavnejši za zgodnje prepoznavanje okužb 
pri poškodovancih.

EPIDEMIOLOGIJA
Poškodbe in z njimi povezani zapleti so najpogostejši vzrok umrljivosti v vseh staro-
stnih skupinah od 0 do 45 let (5). Ocenjujejo, da na svetu vsako leto zaradi poškodb 
umre približno 5,8 milijona ljudi, od tega 90 % v državah v razvoju, kar je več kot vsi, ki 
v enem letu umrejo zaradi malarije, tuberkuloze in HIV/aidsa, skupaj. Poškodbe tipično 
prizadenejo mlajše aktivne člane družbe in pogosto vodijo v dolgotrajno invalidnost in 
odvisnost od pomoči drugih (5, 6).
Najpogostejši akutni zaplet pri poškodovancih, ki se zdravijo bolnišnično, so okužbe. 
Po pogostosti so na prvem mestu okužbe spodnjih dihal (28 %), sledijo okužbe sečil (24 
%), okužbe kirurške rane (18 %), okužbe mehkih tkiv (13 %), znotrajtrebušne okužbe (5 
%), primarne okužbe krvi (5 %) ter druge okužbe (8 %). Okužbe se zapletejo s septičnim 
šokom pri skoraj 10 %, s sindromom akutne dihalne stiske pri odraslih (angl. adult re-
spiratory distress syndrom – ARDS) pri 9 % ter z večorgansko odpovedjo (angl. multiorgan 
failure – MOF) pri 4 % (7).

PATOFIZIOLOŠKI IN IMUNSKI ODZIVI PRI POŠKODBAH
Poškodbe so po definiciji akutno stanje, ki ga povzroči fizična poškodba tkiva. Delimo 
jih na tope, penetrirajoče, blastne ter toplotne. Večina smrti zaradi poškodb nastopi 
akutno; približno polovica poškodovancev umre v prvih 72 urah bolnišničnega zdravlje-
nja (8). Značilna histopatološka najdba je nekroza tkiva in celična smrt, ki se pojavita 
bodisi kot neposredna posledica poškodbe bodisi kot zapoznela vnetna reakcija, sepsa 
ali MOF (9).
Po poškodbi signali iz poškodovanih in nekrotičnih celic sprožijo imunsko kaskado. Po-
škodovane celice najprej aktivirajo antigen predstavitvene celice. Pri poškodovancih so 
povišane koncentracije stresnih beljakovin in prokalcitonina (PCT), levkocitov, krvnega 
sladkorja ter skupnega holesterola (10). V Tabeli 1 so predstavljene s poškodbo povzro-
čene spremembe v imunskem odzivu, ki vplivajo na razvoj bolnišničnih okužb in sepse 
ter smrtnost (4). 

Tabela 1: S poškodbo povzročene spremembe v imunskem odzivu, ki vplivajo na 
razvoj bolnišničnih okužb in sepse ter smrtnost (4) .

Imunske celice Tveganje za BO Razvoj sepse Smrtnost
Nevtrofilci koncentracija povišana NP NP

fenotip znižan CD-88 povišan CD-11 b, 

znižan CD-88

znižan CD-88

funkcija zmanjšano protimi-
krobno delovanje

zmanjšano protimi-
krobno delovanje,

zmanjšana kemo-
taksa

Monociti koncentracija znižana NP NP



52

fenotip znižan HLA-DR znižan HLA-DR znižan HLA-DR,

povišan intracelu-
larni TLR9

funkcija znižana TNF-alfa NP NP
Celice naravne 
ubijalke

koncentracija znižana NP NP

Levkociti koncentracija povišana NP povišana
izražanje genov povišano izražanje 

vnetnih genov
NP povečana ekspresija 

za IL-6,

znižano za predsta-
vitev Ag in regulaci-
jo T-limfocitov

Limfociti koncentracija znižana NP Znižana
BO – bolnišnične okužbe, CD – cluster of differentiation, TNF – tumorje nekrotizirajoči faktor, TLR – tolični receptor, IL – in-
terlevkin, Ag – antigen, NP – ni podatkov, HLA-DR – humani levkocitni antigen, povezan z antigenom D.

RAZPRAVA
Okužbe so najpogostejši sekundarni zapleti pri poškodovancih, ki se zdravijo bolnišnič-
no. V zadnjih desetletjih so raziskovalci preučevali različne laboratorijske kazalce vne-
tja, ki bi jih lahko uporabljali v zgodnji diagnostiki okužb pri poškodovancih, toda glede 
na rezultate nobeden ni idealen.

Prokalcitonin
PCT je prekurzorska beljakovina nevrohormona kalcitonina, ki ga izloča ščitnica in so-
deluje v homeostazi kalcija. Povišan je: (i) pri kardiogenem šoku, (ii) poškodbah, (iii) 
nekrotizirajočem vnetju trebušne slinavke, (iv) opeklinah, (v) po kirurških posegih ter 
(vi) okužbah (2). PCT je povišan pri bakterijskih okužbah ter nekaterih virusnih okuž-
bah, za katere je značilna izrazita prizadetost tkiv (11). Koncentracije porastejo že 2 uri 
po začetku okužbe, njegov razpolovni čas pa znaša 25–30 ur (1). Na podlagi njegovih 
koncentracij lahko razločujemo bolnike s sepso od tistih s SIRS (12). Uporaben je pri 
prepoznavanju okužb pri poškodovancih in kirurških bolnikih ter pri diagnosticiranju 
neonatalne sepse (10, 13). Pri kritično bolnih omogoča oceno tveganja za sepso, povi-
šane koncentracije pa pomenijo slabši izid zdravljenja ter omogočajo razlikovanje med 
tistimi, ki preživijo, in tistimi, ki ne. Pri kritično bolnih so koncentracije, višje od 2 ng/
ml, povezane z okužbami in slabšim izidom zdravljenja (14) ter pomenijo neodvisni na-
povedni dejavnik smrtnosti (15). Glede na padec PCT pri kritično bolnih z okužbo spo-
dnjih dihal lahko skrajšamo čas antibiotičnega zdravljenja (16). 
Rezultati raziskave Wannerja in sod. so pokazali, da so visoke koncentracije PCT pri 
poškodovancih neodvisni napovedni dejavnik za MOF, ne pa tudi za sepso (3). Dolgo-
trajno zvišane koncentracije PCT v obdobju po poškodbi ali njihov ponavljajoči se porast 
so najverjetneje tudi dober napovedni kazalec za razvijajoče se zaplete, še preden se ti 
pokažejo klinično (17). Koncentracije PCT so močno povišane tudi po znotrajtrebušnih 
poškodbah (18). 
PCT lahko uporabljamo tudi kot zgodnji kazalec okužb pri opečencih in na podlagi nje-
gove dinamike spremljamo odziv na protimikrobno zdravljenje (19, 20). 
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C-reaktivni protein (CRP)
CRP je beljakovina akutne faze vnetja, ki nastaja deloma v jetrih, deloma pa v alveo-
larnih makrofagih kot odziv na delovanje različnih citokinov, sploh interlevkina (IL)-6. 
Pomembno vlogo ima pri uravnavanju vnetnih odzivov, modulira sistem komplemen-
ta ter regulira opsonizacijo in fagocitozo bakterij (2). Koncentracije so povišane tudi 
pri neinfekcijskih stanjih, na primer po miokardnem infarktu, po kirurških posegih, 
rakastih obolenjih ter pri revmatoloških boleznih. Serumske koncentracije CRP v plazmi 
začnejo naraščati 6 do 12 ur po začetku okužbe, vrh dosežejo po 20 do 72 urah, povišane 
pa ostanejo še več dni po prenehanju okužbe (21). CRP je pri sepsi značilno povišan, 
vendar je za razločevanje septičnega od neseptičnega šoka ter ‒ po starih definicijah ‒ 
za razločevanje sepse od SIRS slabši kot PCT, v primerjavi s klinično sliko, levkociti in 
vročino pa je boljši za napovedovanje okužb (22). Belgijska raziskava, ki je zajela 313 
heterogenih kritično bolnih, je pokazala povezavo med koncentracijami CRP > 10 mg/
dL ter višjo pojavnostjo MOF in smrtnosti (23).
Raziskave, opravljene v preteklosti, so pokazale, da je CRP razmeroma nespecifičen in 
slab napovedni dejavnik za infekcijske zaplete po poškodbah (24). Klinične raziskave so 
pokazale, da ni povezave med koncentracijo CRP in težo poškodbe ter da napovedova-
nje smrtnosti ni mogoče (25, 26). Glede na nedavno metaanalizo Ciriella in sod. CRP ni 
uporaben za napovedovanje razvoja okužb po politravmi (moč priporočila B) (13). 

IL-6
Sproščanje citokinov, kot so tumorje nekrotizirajoči faktor (angl. tumor necrosis factor ‒ 
TNF) alfa, IL-1b, IL-8 in IL-6, kot odziv na infekcijski dejavnik ali poškodbo vodi v SIRS 
in MOF. Raziskave so pokazale povezavo med povišanimi koncentracijami citokinov in 
prisotnostjo okužbe, vendar citokini niso dovolj občutljivi in specifični za zgodnje pre-
poznavanje septičnega dogajanja. Najobetavnejši je IL-6, katerega tvorbo sproža TNF in 
je pomemben mediator septičnega šoka. Kot laboratorijski kazalec vnetja je razmeroma 
nespecifičen, saj so njegove koncentracije povišane pri različnih stanjih (avtoimunske 
bolezni, sladkorna bolezen, ateroskleroza, depresija, Alzheimerjeva demenca, multi-
pli mielom, rak prostate) (2). Ker je ob okužbi eden prvih izločenih citokinov, ga lahko 
uporabljamo predvsem za napovedovanje odpovedi organov: retrospektivna raziskava 
PROWESS, ki je obravnavala vplive aktiviranega proteina C pri sepsi, je pokazala, da so 
koncentracije IL-6 neodvisno povezane z razvojem akutne ledvične odpovedi (27). Har-
barth in sod. so pokazali, da lahko na podlagi povišanih koncentracij IL-6 ločimo SIRS 
od sepse, koncentracije, višje od 1000 ng/mL, pa pomenijo visoko verjetnost za smrt, 
povezano s sepso (28). Glede na koncentracijo IL-6 na dan 2 po sprejemu kritično bolnih 
na OIT lahko napovedujemo preživetje (29). 
Francoski raziskovalci so dokazali, da so povišane koncentracije IL-6 pri poškodovancih 
v kombinaciji z zmanjšanim izražanjem humanega levkocitnega antigena (HLA), po-
vezanega z D-antigenom (angl. D related antigen ‒ DR) na monocitih, dober napovedni 
dejavnik okužbe in sepse pri poškodovancih (30). Izločanje velikih količin provnetnih 
citokinov (IL-6, IL-8, transformirajoči rastni faktor (angl. transforming growth factor – 
TGF β in znižane koncentracije protivnetnih citokinov (IL-4) so pri vitalno nestabilnih 
poškodovancih s politravmo dobri kazalci za razvoj SIRS, ARDS in MOF (31). Cuschieri 
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in sod. so pokazali, da koncentracije IL-6, nižje od 350 pg/ml v prvih 12 urah po topi 
poškodbi, z 88 % gotovostjo napovedo, da bolnik ne bo razvil MOF v času bolnišničnega 
zdravljenja (32). 

Ostali citokini
Citokini so glikoproteini z majhno molekulsko maso, ki delujejo kot posredniki v imun-
skem odzivu, njihov glavni vir pa so aktivirani makrofagi in limfociti T (celice pomagal-
ke). Najpomembnejši so IL, TGF β ter TNF α in β (4). 
Največ raziskav o vplivu citokinov je bilo narejenih pri opečencih. Dokazali so povezavo 
med povišanimi koncentracijami citokinov ter smrtnostjo in MOF. Glede na koncentra-
cijo takoj po toplotni poškodbi pa lahko ločimo tiste, ki bodo preživeli, od tistih, ki bodo 
umrli. Povišane koncentracije so pri opečencih značilno povezane z višjo smrtnostjo (4).
Pri bolnikih s poškodbo glave lahko na podlagi IL-6, IL-8 in IL-10 napovedujemo izid 
zdravljenja. Dokazana pa je bila tudi povezava med povišanimi koncentracijami citoki-
nov in pojavom sekundarnih zapletov (33, 34). Pri bolnikih po poškodbi prsnega koša in 
politravmi ter pri opečencih koncentracije antagonista receptorja za IL-1 (angl. receptor 
antagonist – RA), IL-6 in IL-10 takoj po poškodbi omogočajo prepoznavanje bolnikov z 
večjim tveganjem za MOF (31). 
V Tabeli 2 predstavljam primere vpliva citokinov na razvoj bolnišničnih okužb (BO), 
sepse, MOF in smrtnost ob poškodbi (4).

Tabela 2: Vpliv koncentracije citokinov na razvoj bolnišničnih okužb, sepse, MOF 
in smrtnost ob poškodbi (4) .

Citokini Povečano tveganje 
za BO

Razvoj sepse Razvoj MOF Smrtnost

IL-6 povišane koncentra-
cije ob sprejemu pri 
topih poškodbah

povišane koncen-
tracije po toplotni 
poškodbi

povišane koncentraci-
je po hudi poškodbi

povišane koncen-
tracije pri umrlih 
opečencih

IL-8 povišane koncen-
tracije pri toplotni 
poškodbi

povišane koncen-
tracije pri umrlih 
opečencih

IL-10 povišane koncentraci-
je po hudi poškodbi

povišane koncentra-
cije pomenijo večje 
tveganje za smrt po 
toplotni poškodbi

IL-1-RA povišane koncentra-
cije ob sprejemu pri 
topih poškodbah

povišane koncentraci-
je po hudi poškodbi

povišane koncen-
tracije pri umrlih 
opečencih

MKP-1 povišane koncentra-
cije ob sprejemu pri 
topih poškodbah

povišane koncen-
tracije pri umrlih 
opečencih

IL – interlevkin, IL1-RA – antagonist receptorja za IL-1, MKP-1 – monocitni kemoatraktivni protein, BO – bolnišnična okuž-
ba, MOF – večorganska odpoved.

CD-64
CD-64 (receptor za fragment Fc imunoglobulina) je beljakovina celične membrane lev-
kocitov, ki veže monomerna protitelesa IgG; njihova vezava sproži aktivacijo celic in fa-



55

gocitozo. Nivoji CD-64 so povišani pri bakterijskih okužbah. Laboratorijski kazalec ima 
pri poškodovancih vlogo v diagnostiki sepse in okužb, predvsem pri diagnosticiranju 
pljučnice, povezane z umetnim predihavanjem (VAP) (35).

Presepsin 
Presepsin ali topni podtip CD14 je nov obetaven laboratorijski kazalec vnetja za diagno-
stiko sepse. Gre za glikoprotein, ki je prisoten na membranah monocitov in makrofagov 
ter deluje kot receptor za lipopolisaharide po Gramu negativnih bakterij in za peptido-
glikane po Gramu pozitivnih in negativnih bakterij. Izloča se iz jetrnih celic in aktivira 
provnetno signalno kaskado. V majhnih koncentracijah je prisoten pri zdravih osebah, 
močno pa poraste pri bakterijskih okužbah, sploh pri hkratnem ledvičnem odpovedova-
nju in pri starejših (36). Glede na novejše raziskave so povišane koncentracije v povezavi 
s težino sepse in njenim izidom (37, 38).
Pri kirurških bolnikih po operacijah na srcu so povišane koncentracije povezane z okuž-
bami in slabšim izidom zdravljenja v perioperativnem obdobju. Pri kirurških bolnikih 
po trebušnih operacijah lahko ločimo SIRS od sepse, pri čemer naj bi imel presepsin celo 
boljšo diagnostično vrednost kot PCT, CRP in levkociti. Raziskav o uporabni vrednosti 
izključno pri poškodovancih ni, na podlagi koncentracije presepsina pa je mogoče nad-
zorovanje okužbe pri opečencih (39).

Neopterin
Neopterin (NT) izločajo humani monociti, povišane koncentracije pa najdemo pri vi-
rusnih okužbah, še preden so v krvi prisotna protitelesa. Njegova vloga pri septičnih 
bolnikih je zanemarljiva (40). 
Za zdaj so bile opravljene le posamezne raziskave o njegovi uporabnosti pri poškodo-
vancih, ki kažejo, da so koncentracije povišane in najverjetneje povezane z nastankom 
popoškodbenih zapletov (41).

Kalprotektin
Kalprotektin izločajo nevtrofilci, njegove povišane koncentracije pa najdemo v plazmi, 
možganski tekočini, sklepni tekočini, seču in blatu. Njegova vloga je utrjevanje vnetnega 
dogajanja tako pri okužbah kot tudi pri avtoimunskih boleznih in rasti tumorjev (42). 
Visok porast kalprotektina odkrijemo po poškodbah in kirurških posegih. Nedavna raz-
iskava Huanga in sod. obeta napovedovanje okužb na podlagi časovne dinamike pri bol-
nikih po operacijah (43).

HSP70
Stresna beljakovina (heat shock protein ‒ HSP) 70 spada v t. i. družino stresnih belja-
kovin, katerih glavna vloga je zaščita celic pred toplotnim in oksidativnim stresom, saj 
sodeluje pri odstranjevanju beljakovin, ki so poškodovane (10). Najnovejša raziskava 
Rena in sod. iz leta 2016 obeta, da bomo na podlagi koncentracij HSP70 v povezavi s 
PCT, glukozo, holesterolom in levkociti napovedovali hudost poškodbe (10). 
Raziskave so že v prejšnjem desetletju pokazale, da so pri bolnikih s poškodbo glave 
povišane koncentracije HSP-70 povezane s slabim izidom zdravljenja. Koncentracije 
HSP70 so statistično značilno višje pri poškodovancih z okužbo, vendar šele 60 do 90 
ur po poškodbi (44).
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Kopeptin
Preprovazopresin je prohormonska beljakovina, ki jo sestavljajo vazopresin, nevrofizin 
II in kopeptin. Vazopresin oz. antidiuretski hormon (ADH) je udeležen v mnogih srčno/
žilnih in ledvičnih regulacijskih poteh, vendar je njegovo merjenje zaradi biokemičnih 
in molekularnih lastnosti težko (zelo majhna molekula s kratkim razpolovnim časom), 
mogoče pa je merjenje koncentracij kopeptina. Preprovazopresin se večinoma izloča iz 
paraventrikularnih nevronov v hipotalamusu in supraoptičnem jedru, med aksonskim 
transportom pa se razcepi v vazopresin, nevrofizin II in kopeptin. Kopeptin je shranjen 
v sekrecijskih granulah zadnjega dela hipofize in se izloča glede na osmotske dražljaje. 
Koncentracije kopeptina so povišane pri okužbah, sploh pri bolnikih s hudo sepso in 
septičnim šokom ter pri tistih, ki so umrli (45). 
Koncentracije kopeptina porastejo že 6 ur po poškodbi glave, so obratno sorazmerne z 
glasgowsko lestvico kome (angl. Glasgow coma scale ‒ GCS) in so dokazano neodvisni na-
povedni dejavnik smrtnosti bolnikov v prvem mesecu po poškodbi (46). Koncentracije 
kopeptina so močno povišane tudi pri politravmi (47). 
V Tabeli 3 so povzete lastnosti laboratorijskih kazalcev vnetja pri napovedovanju MOF, 
sepse in smrtnosti pri poškodovancih ter njihovo omogočanje ločevanja SIRS od sepse 
(2‒4,10, 12‒20, 22‒47).

Tabela 3: Lastnosti laboratorijskih kazalcev vnetja pri napovedovanju MOF, sepse 
in smrtnosti pri poškodovancih ter njihovo omogočanje ločevanja SIRS od sepse 
(2‒4, 10, 12‒20, 22‒47) .

Napovedovanje 
MOF

Napovedovanje 
sepse

Napovedovanje 
smrtnosti

Ločevanje SIRS/
sepsa

PCT da Da da da
CRP da Np ne ne
IL-6 da (ledvična  

odpoved)
da (v kombinaciji s 
HLA-DR)

da (nad 1000 ng/ml) da 

Citokini (IL-
1, IL-8, IL-10)

da Np np np

CD-64 np VAP np np
Presepsin np Np np da (kirurški bolniki)
Neopterin np Np np np
Kalprotektin np da (nadzor po kirur-

ških posegih)
np np

HSP-70 np Np np da (poškodbe glave)
Kopeptin np Np da (poškodbe glave) np

MOF – večorganska odpoved, SIRS – sindrom sistemskega vnetnega odziva, PCT – prokalcitonin, CRP – C-reaktivni protein, 
IL – interlevkin, HSP – stresna beljakovina (heat-shock protein), np – ni podatkov, VAP – pljučnica, povezana z umetnim pre-
dihavanjem, DR – povezano z antigenom D (angl. antigen D related), CD – cluster of differentiation, HLA – humani levkocitni 
antigen.

Edina priporočila za klinično uporabo laboratorijskih kazalcev vnetja za napovedovanje 
okužb pri poškodovancih je – glede na dokaze iz literature – predlagalo Ameriško zdru-
ženje ortopedov leta 2013 (10):
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PCT je kazalec, s katerim lahko odkrivamo tiste poškodovance, ki so bolj nagnjeni k 
okužbam (sepsa, huda sepsa, septični šok) in MOF (moč priporočila B).
Glede na specifičnost in občutljivost PCT in različne mejne koncentracije ga ne moremo 
uporabljati kot edini kazalec za sepso (moč priporočila B).
Časovni trendi koncentracije PCT so boljši napovedni dejavnik za okužbe kot enkratna 
meritev, sploh njen nadaljnji porast v 24 do 48 urah po poškodbi (moč priporočila B). 
CRP ni uporaben za napovedovanje okužb po poškodbi (moč priporočila B). 

SKLEPI
Okužbe so najpogostejši sekundarni zapleti pri poškodovancih, ki se zdravijo bolnišnič-
no. Pojavljajo se pri skoraj 70 % tovrstnih poškodovancev. Pomembno je hitro prepozna-
vanje tistih z najvišjim tveganjem za okužbe, saj lahko z dovolj zgodnjim ukrepanjem 
znižamo tako obolevnost kot smrtnost ter izboljšamo izid zdravljenja poškodbe. Ide-
alnega laboratorijskega kazalca vnetja, ki bi bil hkrati dobro občutljiv in specifičen za 
sepso, njegov rezultat bi bil na voljo takoj, časovna dinamika pa bi kliniku omogočala 
nadzorovanje uspešnosti zdravljenja, za zdaj še ne poznamo. Glede na raziskave se je 
kot najobetavnejši izkazal PCT. Za PCT trenutno velja moč priporočila B – za njegovo 
uporabo v napovedovanju okužb pri poškodovancih s politravmo. 
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IZVLEČEK
Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je identifikacija njenega povzročitelja 
in opredelitev njegove občutljivost za protimikrobna zdravila. Zlati standard za odkri-
vanje povzročiteljev sepse je še vedno osamitev bakterij/gliv iz krvi bolnika s hemo-
kulturo. Osnovne pomanjkljivosti hemokulture so dolgotrajnost, prenizka občutljivost 
zlasti za počasi rastoče in zahtevne mikroorganizme ter občutno znižana občutljivost 
po uvedbi protimikrobnega zdravljenja. Te pomanjkljivosti skušamo odpraviti z novimi 
diagnostičnimi mikrobiološkimi metodami, kot so masna spektrometrija, hibridizacij-
ske metode, mikromreže in številne različice verižne reakcije s polimerazo, ki jih lah-
ko razdelimo v dve skupini, in sicer (i) tiste, ki omogočajo identifikacijo povzročitelja 
bakteriemije/fungemije v pozitivni hemokulturni steklenički, ter (ii) tiste, ki omogočajo 
odkrivanje povzročitelja bakteriemije/fungemije neposredno v krvi. Z uvedbo novih di-
agnostičnih mikrobioloških metod smo v zadnjih letih že občutno skrajšali čas identifi-
kacije povzročiteljev sepse. Veliko uspešnejši in prodornejši smo pri hitri identifikaciji 
povzročitelja v pozitivni hemokulturni steklenički, medtem ko številne pomanjkljivosti 
mikrobioloških diagnostičnih pristopov, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja sepse 
neposredno v krvi, še preprečujejo njihovo široko uporabo. Hemokultura ostaja nepo-
grešljiva metoda za dokazovanje povzročiteljev sepse, ki jo lahko dopolnimo z različnimi 
sodobnimi mikrobiološkimi metodami. Te sicer še ne omogočajo uvedbe proti povzroči-
telju usmerjenega protimikrobnega zdravljenja takoj po tem, ko pri bolniku postavimo 
diagnozo sepse, omogočajo pa hitrejšo optimizacijo protimikrobnega zdravljenja.

ABSTRACT
Blood culture is the gold standard for detection of bloodstream infections. Its major limi-
tations are the delay before results become available, poor sensitivity for slow-growing 
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and fastidious organisms and decrease of sensitivity after initiation of antimicrobial 
therapy. These limitations can be partially overcome by using emerging technologies 
such as mass spectrometry, hybridization methods, microarrays and different variants 
of polymerase chain reaction which shorten the time to pathogen identification. Tech-
nologies for rapid identification of bloodstream pathogens can be separated into two 
categories based on sample type: either positive blood cultures or blood samples. Blood 
culture remains an indispensable method for identification of bloodstream pathogens, 
which can be supplemented with a variety of technologies for rapid microbial identifi-
cation. When combined with antibiotic stewardship programs, these approaches may 
provide clinical benefits for the management of patients with sepsis.

UVOD
Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je dokazati njenega povzročitelja in 
opredeliti njegovo občutljivost za protimikrobna zdravila, kar je pomembno za opti-
malno zdravljenje bolnika s sepso.1‒3 Osnovna ovira, ki preprečuje zadovoljivo hitro in 
visoko občutljivo mikrobiološko prepoznavanje povzročiteljev sepse, je majhna količina 
miroorganizmov v krvi bolnika s sepso, ki pri odraslih znaša med 1 in 10 kolonijskih 
enot (angl. colony forming units, CFU)/ml, pri dojenčkih in majhnih otrocih pa 100 do 
1000 CFU/ml.4 Zlati standard za odkrivanje povzročiteljev sepse je osamitev bakterij/
gliv iz krvi bolnika s hemokulturo – mikrobiološkim diagnostičnim postopkom, s kate-
rim poskušamo iz bolnikove krvi osamiti povzročitelja bakteriemije in/ali fungemije. 
Kultiviranje bolnikove krvi v ustreznih gojiščih za osamitev povzročitelja bakteriemije/
fungemije je za zdaj edina mikrobiološka diagnostična metoda, s katero pridemo do 
povzročitelja in določimo njegovo občutljivost za različna protimikrobna zdravila.1‒3 V 
minulih dveh desetletjih je tehnologija na področju hemokultur močno napredovala. 
Tako smo z izpopolnjenjem gojišč ter avtomatizacijo kultiviranja in zaznave mikrob-
ne rasti v hemokulturnih stekleničkah čas od odvzema hemokulture do osamitve pov-
zročitelja sepse v primerjavi z ročnimi hemokulturnimi sistemi skrajšali za 24 do 36 
ur.3 Kljub doseženemu napredku je hemokultura kot diagnostična metoda za etiološko 
opredeljevanje sepse še vedno počasna, zato je lahko začetek protimikrobnega zdravlje-
nja le izkustven. Poleg tega sta občutljivost in specifičnost hemokulture odvisni od vrste 
dejavnikov, ki jih je velikokrat težko optimizirati in natančno nadzorovati, rezultate he-
mokulture pa zato včasih tudi težko interpretirati. 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPECIFIČNOST IN OBČUTLJIVOST 
HEMOKULTUR
Osnovni dejavniki, ki vplivajo na specifičnost in občutljivost hemokultur, so: (i) upo-
števanje specifičnih indikacij za odvzem krvi za hemokulturo, (ii) čas in način odvzema 
krvi, (iii) volumen odvzete krvi, (iv) razmerje med krvjo in gojiščem, (v) število odvzetih 
hemokultur, (vi) vrsta gojišč, (vii) trajanje in pogoji inkubacije.1‒5 
Kri za hemokulturo bi bilo treba odvzeti ob utemeljenem sumu na bakteriemijo, pravilo-
ma ob naraščanju telesne temperature, in vsaj prve komplete pred uvedbo antibiotične-
ga zdravljenja, pri čemer komplet hemokultur sestavljata ena steklenička z gojiščem za 
aerobne bakterije in glive in druga z gojiščem za anaerobne bakterije. Odvzem krvi mora 
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biti aseptičen, praviloma iz periferne vene, iz žilnega katetra samo za diagnostiko sepse 
povezane z osrednjimi žilnimi katetri. Ker je količina bakterij v krvi majhna, moramo 
odvzeti 8 do 10 ml krvi na stekleničko. Ker bakterije niso enakomerno porazdeljene po 
krvnem obtoku, je priporočljivo odvzeti vsaj dva kompleta hemokultur v krajših časov-
nih razmikih z različnih odvzemnih mest.1‒3,5 Hemokulturne stekleničke, inokulirane 
s krvjo, je treba čim hitreje prenesti v mikrobiološki laboratorij. Če to ni mogoče, jih 
po navodilih proizvajalcev praviloma shranimo pri sobni temperaturi, vendar ne za več 
kot 12 ur. Nedavni razvoj manjših satelitskih enot avtomatiziranih računalniško vode-
nih hemokulturnih sistemov, ki jih lahko namestimo na različnih bolnišničnih oddel-
kih (npr. oddelkih za intenzivno zdravljenje) in so povezane z glavnim hemokulturnim 
sistemom v mikrobiološkem laboratoriju, omogoča takojšnjo nadzorovano inkubacijo 
hemokulturnih stekleničk in pomembno skrajša čas od odvzema do prvega za klinika 
uporabnega rezultata iz pozitivne hemokulturne stekleničke.6 

POMANJKLJIVOSTI KLASIČNIH HEMOKULTUR 
Osnovne pomanjkljivosti hemokulture so (i) dolgotrajnost, (ii) prenizka občutljivost, 
zlasti za počasi rastoče in zahtevne mikroorganizme, in (iii) občutno znižana občutlji-
vost po uvedbi protimikrobnega zdravljenja, ki nastane zaradi zaviralnega učinka proti-
mikrobnih sredstev na rast bakterij/gliv v gojišču.4, 7

Mediana časa do pozitivnosti hemokultur znaša za večino bakterijskih povzročiteljev 
bakteriemije 12 do 36 ur, medtem ko je čas za določene bakterije in glive daljši. Pri 
uporabi tradicionalnih mikrobioloških metod potrebujemo za prepoznavo povzročitelja 
sepse in opredelitev njegove občutljivosti za protimikrobna zdravila nadaljnjih 48 do 72 
ur.2 
Občutljivost hemokultur za glive in za nekatere počasi rastoče in zahtevne bakterije je 
nizka.7 
Po uvedbi protimikrobnega zdravljenja se občutljivost hemokultur močno zmanjša. To 
je na primer velik problem pri nevtropeničnih bolnikih, ki prejemajo protimikrobno 
profilakso. Zato lahko pri njih hemokulture ob razvoju sepse ostanejo negativne.7

MOŽNOSTI HITREJŠEGA PREPOZNAVANJA POVZROČITELJEV 
SEPSE
Z novimi diagnostičnimi mikrobiološkimi metodami skušamo odpraviti osnovne po-
manjkljivosti klasičnih hemokultur in tako pospešiti mikrobiološko diagnostiko sepse, 
zvečati njeno občutljivost in zmanjšati zaviralen vpliv protimikrobnega zdravljenja na-
njo. Te sodobne metode lahko razdelimo v dve skupini, in sicer (i) tiste, ki omogočajo 
identifikacijo povzročitelja bakteriemije/fungemije v pozitivni hemokulturni steklenič-
ki, torej potem ko se je bakterija/gliva že namnožila v gojišču, ter (ii) tiste, ki omogočajo 
odkrivanje povzročitelja bakteriemije/fungemije neposredno v krvi.7‒13 
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SODOBNE MIKROBIOLOŠKE METODE, KI OMOGOČAJO 
PREPOZNAVO POVZROČITELJA SEPSE V POZITIVNI 
HEMOKULTURNI STEKLENIČKI 
MALDI-TOF MS
Pravo revolucijo v bakteriologiji pomeni prepoznava bakterij in gliv z masno spektrome-
trijo z ionizacijo vzorcev z desorpcijo ionov iz trdnega matriksa s pomočjo laserske sve-
tlobe in masno analizo, ki temelji na času preleta ionov (MALDI-TOF MS, angl. matrix-
-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry).7‒14 Glavne prednosti 
identifikacije z MALDI-TOF v primerjavi s tradicionalnimi metodami so hitrost (manj 
kot tri minute/izolat; 96 izolatov/uro), preprostost izvedbe, majhna količina izolata, 
potrebnega za izvedbo metode, možnost prepoznave bistveno večjega nabora različnih 
bakterijskih in glivnih vrst ter nizka cena. Izjemno pomembna prednost te metode v 
primerjavi s tradicionalnimi identifikacijskimi metodami je tudi možnost neposredne 
prepoznave iz kužnin z velikim bakterijskim/glivnim bremenom (vsaj 107 CFU/ml).13, 

14 Tako lahko z MALDI-TOF s posebnimi protokoli za obdelavo vsebine hemokultur-
ne stekleničke prepoznamo povzročitelja sepse približno 30 minut po tem, ko ugoto-
vimo, da je hemokulturna steklenička pozitivna, kar je lahko pomembno za izbiro bolj 
usmerjenega antibiotičnega zdravljenja sepse (npr. če v razmazu, obarvanem po Gramu, 
vidimo po Gramu negativne bacile in z MALDI-TOF v hemokulturni steklenički identi-
ficiramo Pseudomonas aeruginosa).7‒15 Z nedavnim sistematičnim pregledom in metaa-
nalizo diagnostične zmogljivosti MALDI-TOF za neposredno prepoznavo povzročitelja 
v pozitivnih hemokulturnih stekleničkah so ugotovili, da je ocenjena občutljivost 74,6 
% (95-odstotni interval zaupanja (IZ) = 67,9–89,3 %) ter ocenjena specifičnost 88,0 % 
(95 % IZ = 74,8–9 4,7 %).16 Z nedavnim pregledom in metaanalizo rezultatov 21 obja-
vljenih raziskav, v katerih so za neposredno prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivnih 
hemokulturnih stekleničkah z MALDI-TOF uporabljali diagnostični komplet Sepsityper 
(Bruker Daltonik, Bremen, Nemčija), so ugotovili, da je bilo mogoče zanesljivo prepo-
znati vrsto povzročitelja v 79,8 % monomikrobnih hemokultur.
Prepoznava je bila uspešnejša pri po Gramu negativnih povzročiteljih, saj jih je bilo mo-
goče zanesljivo prepoznati v 89,6 %, ter manj uspešna pri po Gramu pozitivnih bakteri-
jah (zanesljiva prepoznava v 76,1 %) in glivah (zanesljiva identifikacija v 65,9 %).17 
Pomembne pomanjkljivosti prepoznave povzročitelja bakteriemije neposredno iz pozi-
tivne hemokulturne stekleničke z MALDI-TOF so nezmožnost prepoznave polimikrob-
nih okužb in slaba zmožnost ločevanja nekaterih bakterijskih vrst s podobnimi spektri 
(npr. Streptococcus pneumoniae in streptokokov iz skupine Streptococcus mitis) ter ne-
zmožnost ugotavljanja bakterijske odpornosti.13, 17

Fluorescentna hibridizacija in situ
Za odkrivanje povzročiteljev sepse neposredno iz pozitivnih hemokulturnih stekleničk 
lahko uporabimo metodo fluorescentne hibridizacije in situ (angl. fluorescent in situ hy-
bridization, FISH).9‒13 Metoda temelji na hibridizaciji fluorescentno označenih sond s 
tarčno rRNA. Na tržišču je diagnostični komplet PNA FISH (AdvanDx, Woburn, ZDA), 
ki omogoča ločevanje med Staphylococcus aureus in koagulazno negativnimi stafilokoki; 
Enterococcus faecalis in ostalimi enterokoki; po Gramu negativnimi vrstami Escherichia 
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coli, Klebsiella pneumoniae in P. aeruginosa ter petimi vrstami gliv kvasovk Candida albi-
cans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida krusei in Candida tropicalis. Rezultat 
odčitamo s fluorescentnim mikroskopom. Nedavna modifikacija tega testa QuickFISH 
(AdvanDx) je skrajšala čas izvedbe preiskave s približno dveh ur na 30 minut. Hitra raz-
ličica testa ne omogoča prepoznavanja gliv kvasovk. Osnovna pomanjkljivost uporabe 
FISH za prepoznavo povzročiteljev bakteriemije neposredno iz pozitivne hemokulturne 
stekleničke je omejen nabor tarčnih mikroorganizmov in nezmožnost določanja genov 
za bakterijsko odpornost.9‒13 

Mikromreže
Metoda mikromrež temelji na vrstno in rodovno značilnih lovkah DNK, ki so imobili-
zirane na čipu in omogočajo specifično hibridizacijo z DNK tarčnih mikroorganizmov.13 
Visoka gostota čipa omogoča uporabo lovk, značilnih za različne mikroorganizme, vi-
rulentne dejavnike in gene za odpornost proti protimikrobnim zdravilom. Analitična 
občutljivost mikromrež znaša med 10 in 105 CFU/ml v odvisnosti od povzročitelja, kar 
omogoča njihovo uporabo samo na pozitivnih hemokulturnih stekleničkah, ne pa za 
dokazovanje povzročitelja sepse neposredno v krvi.13

Trenutno so na tržišču trije diagnostični kompleti, ki temeljijo na metodi mikromrež 
in omogočajo prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni steklenički: 
»Verigene Gram-Positive Blood Culture system« (Nanosphere, Northbrook, ZDA), ki 
omogoča prepoznavanje 9 vrst in 4 rodov po Gramu pozitivnih bakterij ter 3 gene za 
bakterijsko odpornost (mecA, vanA in vanB); »Verigene Gram-Negative Blood Culture 
system« (Nanosphere), ki omogoča prepoznavanje 5 vrst in 4 rodov po Gramu negativ-
nih bakterij ter 6 kazalnikov bakterijske odpornost (blaCTX-M, blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaIMP 
in blaOXA); oba diagnostična kompleta, ki omogočata rezultat v približno dveh urah in 
pol, je za identifikacijo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni steklenički odo-
brila ameriška agencija za hrano in zdravila (angl. Food and Drug Administration, FDA); 
tretji diagnostični komplet je »Prove-it Sepsis« (Mobidiag, Espoo, Finska), ki omogoča 
prepoznavanje 60 različnih bakterij, 13 gliv in gen za bakterijsko odpornost (mecA) v 
približno treh urah in pol.10‒13  

Hkratni (multipleks) PCR
S hkratnim (multipleks) PCR lahko s kombinacijo več začetnih oligonukleotidov za-
znamo več tarč v eni sami reakciji PCR, kar je uporabno tudi pri sepsi. Metoda temelji 
na principu PCR v realnem času, ki mu sledi detekcija tarč s specifičnimi označenimi 
sondami.9‒13 Za prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni steklenički je 
trenutno na tržišču en diagnostični komplet, ki temelji na tej metodi. »FilmArray blood 
culture ID« (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Francija) je popolnoma avtomatiziran diagno-
stični test, ki omogoča prepoznavanje 8 po Gramu pozitivnih bakterij, 11 po Gramu 
negativnih bakterij, 5 gliv in 3 genov za bakterijsko odpornost (mecA, vanA/vanB in 
blaKPC) v dobri uri. Glede na rezultate doslej objavljenih raziskav občutljivost tega testa 
za identifikacijo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni steklenički presega 90 %. 
Diagnostični komplet je za prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni 
steklenički odobrila FDA.10‒13 Velika pomanjkljivost testa, ki preprečuje njegovo širšo 
uporabo, je visoka cena.
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SODOBNE MIKROBIOLOŠKE METODE, KI OMOGOČAJO 
ODKRIVANJE POVZROČITELJA SEPSE NEPOSREDNO V KRVI
Ker je pri sepsi v krvi izjemno majhna količina bakterij ali gliv, so za neposreden dokaz 
povzročitelja v krvi uporabne samo metode, s katerimi pomnožujemo nukleinske kisli-
ne, zlasti PCR.7, 10‒13 Za ta namen sta uporabna »širokospektralni PCR«, ki ga omejuje 
nižja občutljivost in »hkratni PCR«. Zelo velik in na začetku skoraj nepremostljiv pro-
blem pri uvajanju testov za odkrivanje povzročiteljev sepse neposredno v krvi je bila 
splošna kontaminacija vseh reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala z bak-
terijami in včasih glivami iz okolja oz. z mikrobno DNA.7, 13 Izvajanje teh testov in in-
terpretacijo rezultatov otežujejo visoka občutljivost pomnoževalnih metod, ki zaznajo 
že majhno količino vsakega kontaminanta ne glede na izvor, ter sposobnost zaznavanja 
DNA, ki pripada tako živim kot neživim mikroorganizmom. Testi so izvedbeno zahtevni 
in zato primerni samo za izkušene mikrobiološke molekularne laboratorije. Dodaten 
razlog, ki preprečuje njihovo širšo uporabo, je visoka cena. V primerjavi z metodami, 
ki omogočajo prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivni hemokulturni steklenički, so 
testi, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja sepse neposredno v krvi, dolgotrajnejši, saj 
dobimo rezultat v odvisnosti od vrste testa v treh in pol do osmih urah.13

Trenutno je na tržišču 6 diagnostičnih kompletov, ki omogočajo odkrivanje povzroči-
telja sepse neposredno v krvi, pri čemer eden med njimi omogoča samo odkrivanje gliv 
rodu Candida.10‒13 
»SepsiTest« (Molzym, Bremen, Nemčija) temelji na širokospektralnem PCR, ki mu sledi 
sekvenciranje. Omogoča prepoznavanje več kot 345 različnih bakterij in gliv iz 1 do 10 
ml krvi v približno šestih urah. Glede na rezultate objavljenih raziskav znaša občutlji-
vost v primerjavi s tradicionalnimi metodami 21 do 87 %, specifičnost pa 85 do 96 %.13 
»SeptiFast« (Roche Molecular System, Mannheim, Nemčija), ki temelji na hkratnem 
PCR v realnem času, omogoča prepoznavanje 6 po Gramu pozitivnih in 8 po Gramu ne-
gativnih bakterij ter 6 vrst gliv. Celoten postopek od priprave vzorca do rezultata traja 
približno 5 ur. Občutljivost znaša med 43 do 95 % in specifičnost med 60 in 100 %. V 
laboratorijih, kjer uporabljajo »SeptiFast«, so ugotovili, da njegova občutljivost v pri-
merjavi s hemokulturami ni višja, vendar s skupno uporabo kompleta »SeptiFast« in 
hemokultur odkrijejo več povzročiteljev sepse kot z uporabo posameznega testa. Zato 
»SeptiFast« ne more nadomestiti hemokultur, sta pa obe metodi komplementarni.13 
»MagicPlex« (Seegene, Seul, Koreja), ki temelji na hkratnem PCR v realnem času, omo-
goča prepoznavanje 21 bakterijskih vrst, 5 vrst gliv in 2 kazalnikov bakterijske odpor-
nosti (mecA, vanA/vanB).13

»VYOO« (SIRS-Lab, Jena, Nemčija), ki temelji na hkratnem PCR in detekciji produktov 
z elektroforezo v gelu, omogoča prepoznavanje 14 po Gramu pozitivnih in 18 po Gramu 
negativnih bakterij ter 7 vrst gliv iz 5 ml krvi v približno osmih urah.13 
»T2Candida test« (T2Biosystems, Lexington, ZDA) temelji na inovativni tehnologiji 
T2MR, ki povezuje PCR, nanotehnologijo in magnetno resonanco. To je popolnoma av-
tomatiziran diagnostični komplet, ki omogoča prepoznavanje 5 vrst gliv kvasovk (C. 
albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei in C. glabrata) neposredno iz vzorca krvi v 
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treh do petih urah. FDA je ta diagnostični komplet odobrila za neposredno odkrivanje 
gliv rodu Candida v bolnikovi krvi.10‒12

Nedavno so razvili še novo tehnologijo IRIDICA (Abbott Molecular, Des Plaines, IL), ki 
povezuje širokospektralni hkratni PCR ter analizo pridelkov PCR z masno spektrometri-
jo z elektrosprej-ionizacijo (ESI-MS) in naj bi omogočala prepoznavanje do 800 različnih 
bakterijskih in glivnih vrst neposredno iz kliničnih vzorcev v treh do petih urah.12, 13 
Prve raziskave, v katerih preverjajo uporabnost te tehnologije, že potekajo. 

SKLEP
Z uvedbo novih diagnostičnih mikrobioloških metod smo v zadnjih letih že občutno 
skrajšali čas prepoznave povzročiteljev sepse. Veliko uspešnejši in prodornejši smo pri 
hitri prepoznavi povzročitelja v pozitivni hemokulturni steklenički, medtem ko števil-
ne pomanjkljivosti mikrobioloških diagnostičnih pristopov, ki omogočajo odkrivanje 
povzročitelja sepse neposredno v krvi, še preprečujejo njihovo široko uporabo. Hemo-
kultura ostaja nepogrešljiva metoda za dokazovanje povzročiteljev sepse, ki jo lahko 
dopolnimo z različnimi sodobnimi mikrobiološkimi metodami. Te sicer še ne omogočajo 
uvedbe proti povzročitelju usmerjenega protimikrobnega zdravljenja takoj po tem, ko 
pri bolniku postavimo diagnozo sepse, omogočajo pa hitrejšo optimizacijo protimikrob-
nega zdravljenja.
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Infections with multidrug resistant Gram negative bacteria became a major clinical chal-
lenge in critically ill patients over the last years. While new resistance mechanisms have 
evolved only a limited number of treatment options remained with already licensed 
antibiotics. This report will discuss the potential, pharmacokinetics and clinical efficacy 
of different available antibiotics to treat infections with multiresistant nonfermenting 
Gram negative bacteria. The author will further introduce and discuss new antibiotics 
with clinical promise against these pathogens.  In addition, the potential of inhalative 
antibiotics as well as of combination therapy will be part of this lecture.
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Multidrug-resistant (MDR) Enterobacteriaceae are often related to the production of 
extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) and carbapenemases. ESBL and carbapene-
mase-producing Enterobacteriaceae (CRE), in particular, represent an increasing global 
threat. Recommendations for the therapeutic management of MDR-related infecti-
ons, however, are mainly derived from retrospective and nonrandomized prospective 
studies. The aim of the lecture  is to discuss the challenges in the treatment of pati-
ents with infections because of MDR Enterobacteriaceae and provide an expert opini-
on while awaiting for more definitive data. To avoid the selection of carbapenemase-
-producing Enterobacteriaceae, carbapenem-sparing strategies should be considered.  
β-lactams/β-lactamase inhibitors, mainly piperacillin–tazobactam (with minimum in-
hibitory concentration (MIC) 16/4mg/ml or less) or ceftolozane/tazobactam , repre-
sents the best alternative to carbapenems for the treatment of ESBL-producing strains. 
Overall, combination therapy may be preferred over monotherapy for CRE. The com-
bination of a carbapenem-containing regimen with colistin or high-dose tigecycline or 
aminoglycoside can be administered at high-dose prolonged infusion with therapeutic 
drug monitoring for the treatment of CRE with MIC for meropenem 8–16 mg/l or less. 
For MIC higher than 8–16 mg/l, the use of meropenem should be avoided and vario-
us combination therapies based on the in-vitro susceptibility of antimicrobials (e.g., 
colistin, high-dose tigecycline, fosfomycin, and aminoglycosides) should be selected. 
Carbapenem-sparing strategies should be used, when feasible, for ESBL infections. The 
majority of available nonrandomized studies highlight that combination regimens in-
volving carbapenems for CRE with MICs 8–16 mg/l or less for meropenem (in combina-
tion with colistin or high-dose tigecycline or aminoglycoside) seem to offer some the-
rapeutic advantage over monotherapy. For CRE with meropenem MIC more than 8–16 
mg/l, a combination of two or three antibiotics among colistin, high-dose tigecycline, 
aminoglycoside, and fosfomycin seems to decrease mortality. Strict infection control 
measures toward MDR Gram-negative pathogens remain necessary while awaiting for 
new treatment options.
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POVZETEK
Pomen antibiotične profilakse pri bolnikih s hudimi opeklinami so preučevali v več raz-
iskavah z omejenim številom bolnikov, katerih izsledki pa niso prepričljivi. Tudi ugoto-
vitve dveh nedavnih preglednih raziskav o možni koristi profilaktične uporabe antibi-
otikov pri bolnikih z opeklinami niso enopomenske, temveč poudarjajo metodološke 
pomanjkljivosti analiziranih raziskav in pomanjkanje kvalitetnih podatkov. V kliničnih 
smernicah in priporočilih za obravnavo bolnikov s hudimi opeklinami ne priporočajo 
antibiotične profilakse zaradi pomanjkanja dokazov o njeni učinkovitosti in možnih 
neželenih spremnih pojavov, vključno z neugodnim vplivom na indukcijo bakterijske 
odpornosti. 

ABSTRACT
The prophylactic use of antibiotics for patients with severe burns has been examined 
in several single-center studies with limited number of patients. However, no robust 
conclusions have emerged. Two recent systematic reviews have produced conflicting re-
sults. In both studies, it was declared that the methodological quality of the data was 
too weak to draw a firm conclusion. The use of prophylactic antibiotics for severe burns 
has not been advocated in recent clinical guidelines or recommendations owing to a lack 
of evidence for efficacy and potential adverse events including induction of antibiotic 
resistance.

UVOD
Namen antibiotične profilakse je preprečiti okužbo. Bolniki s hudimi opeklinami so 
praviloma izpostavljeni enakim dejavnikom tveganja okužbe kot bolniki v enotah in-
tenzivnega zdravljenja, poleg tega pa jih za okužbo dodatno ogroža sama opeklinska 
poškodba. Kljub temu tudi za bolnike z opeklinami velja, da je antibiotična profilaksa 
upravičena le, kadar njene koristi pretehtajo neželene posledice, ki so lahko kratkoroč-
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ne, vendar tudi odložene in nevezane na posameznika (epidemiološki vpliv na bakterij-
sko odpornost). 

EPIDEMIOLOGIJA OPEKLIN 
Opekline, ki zahtevajo medicinsko obravnavo, so med pogostejšimi vzroki smrti zaradi 
poškodbe. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije je 
bilo v obdobju od leta 2011 do 2015 zaradi opeklin hospitaliziranih od 349 do 445 bol-
nikov letno; letno jih je umrlo od 11 do 22.1 Bolnike s hudimi opeklinami zelo ogroža 
okužba, ki ostaja za tiste, ki preživijo prve dni po poškodbi, najpogostejši vzrok smrti.2 

Hude ali kritične opekline so opekline, ki so povezane s hudo poškodbo ali inhalacijsko 
poškodbo, kemične opekline, opekline zaradi električnega toka visoke napetosti in vse 
opekline, ki zajemajo več kot 20 % celotne telesne površine in niso le površinske. Z 
ozirom na smrtni izid so bolj ogroženi starostniki in otroci ter bolniki s pridruženimi 
boleznimi.3   

PATOGENEZA OKUŽBE OPEKLINSKE RANE IN SEPSE
Čeprav je površina opeklinske rane takoj po toplotni poškodbi sterilna, pa nekrotično 
tkivo (esharo), ki nadomesti normalno kožo, že v prvih 48 urah poselijo po Gramu po-
zitivne bakterije, kot so stafilokoki, ki so globoko v žlezah znojnicah in lasnih mešičkih 
in preživijo toplotni udar.4 Opeklina lokalno poškoduje kožno pregrado, poleg tega pa 
zavira sistemske celične in protitelesne imunske odzive bolnika (moten T-celični cito-
toksični odziv, zaustavitev zorenja mielocitov, ki povzroči nevtropenijo, moteno delo-
vanje nevtrofilcev, zmanjšana tvorba makrofagov). To vodi v stanje zmanjšane odpor-
nosti (imunosupresije), ki pomeni večjo verjetnost infekcijskih zapletov.5 Razmnoženi 
mikroorganizmi lahko iz rane vdrejo v tkivo in povzročijo okužbo rane in/ali invazivno 
(sistemsko) okužbo, najpogosteje pljučnico in sepso. Poleg rane je lahko izvor okužbe 
nezadostno prekrvljeno črevo, kar omogoči translokacijo bakterij in sepso s po Gramu 
negativnimi bakterijami. Z daljšanjem hospitalizacije narašča pogostost drugih izvo-
rov sepse: bolnišnična pljučnica in pljučnica, povezana z mehanskim predihavanjem, 
okužba žilnih katetrov, okužba sečil ob urinskem katetru. Z daljšanjem hospitalizacije 
se spreminja tudi spekter povzročiteljev okužbe. Pri bolnikih s hudimi opeklinami so 
ob sprejemu v bolnišnico najpogosteje osamljene bakterije koagulazno negativni sta-
filokoki in Staphylococcus aureus, postopno pa od sprejema naprej narašča delež S. au-
reus in Pseudomonas aeruginosa ter večkratno odpornih bakterij, kar pomeni poseben 
terapevtski izziv in epidemiološko grožnjo.5, 6 Zgodovinsko gledano so pojav večkratno 
odpornih vrst psevdomonasa in acinetobaktra povezovali prav z oddelki za opekline.7

DIAGNOZA OKUŽBE OPEKLINSKE RANE IN SEPSE
Prisotnost bakterij v/na rani še ne pomeni, da je rana tudi okužena. Za diagnozo okužbe 
rane je ključen stalni nadzor oz. opazovanje rane (subjektivna merila), pri odločanju o 
izbiri antibiotika za zdravljenje okužbe rane pa si pomagamo z izvidi mikrobioloških 
preiskav (semikvantitativni bris rane in redkeje kvantitativna biopsija rane) (Tabela 1).8, 

9 V raziskavi Raz-Pasteur in sod. je imelo 92,3 % (180/195) bolnikov s hudimi opekli-
nami ob rutinskem jemanju brisov rane dvakrat tedensko in kultiviranju tkiva rane po 
vsakem kirurškem posegu pozitiven izvid kultiviranja vzorca.6 Pri tretjini teh bolnikov 
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je bil pozneje med hospitalizacijo isti povzročitelj osamljen tudi iz krvi, 2/3 mikroorga-
nizmov, osamljenih iz krvi, pa je bilo pred tem osamljenih tudi iz rane. Bolniki s hujšo 
klinično sliko, ocenjeno po Ryanovi lestvici,10 so imeli pogosteje bakteriemijo, povzroče-
no z bakterijo, ki je bila pred tem osamljena iz rane.

Tabela 1 . Merila za okužbo opeklinske rane8, 9

Subjektivna merila:

I. Lokalni vnetni znaki: bolečina, rdečina, sprememba barve

II. Nepričakovana sprememba videza rane (pojav gnoja, nekroze, krvavitev) ali sprememba iz površinske 
v globoko rano po > 48 urah od poškodbe

III. Prezgodnje odstopanje eshare
Objektivna merila:

I. Kvantitativna biopsija: > 105 bakterij/gram tkiva

II. Semikvantitativni bris rane

III. Histološki izvid biopta rane

Ker večja toplotna poškodba sproži patofiziološke odzive, ki se kažejo s tahikardijo, 
tahipnejo in vročino, praktično vsi bolniki s hudimi opeklinami izpolnjujejo merila za 
sindrom sistemskega vnetnega odziva (SIRS, angl. systemic inflammatory response syn-
drome). Do nedavnega je SIRS, ki je posledica okužbe, definiral sepso, zato je pri bolni-
kih z opeklinami prepoznavanje sepse dodatno oteženo.3 Tudi spremenjena definicija 
sepse, ki temelji na prepoznavi življenjsko nevarne okvare organov ‒ posledice iztirje-
nega odziva gostitelja na okužbo,11 ne olajša diagnoze sepse pri bolnikih s hudimi ope-
klinami, saj je pri njih okvara organov lahko posledica same opekline tudi v odsotnosti 
sepse. Ameriška zveza za opekline je predlagala prilagoditev definicije sepse, ki sloni na 
SIRS, pri bolnikih z opeklinami (Tabela 2), tako da bi skušala ločiti med spremembami v 
bolnikovem statusu, ki so posledica okužbe, in spremembami, ki so posledica hiperme-
taboličnega odziva na samo opeklino.8 

Tabela 2 . Merila za sepso pri bolnikih z opeklinami8

Prisotnost vsaj treh meril:

I. Temperatura > 39 °C ali < 36,5 °C

II. Progresivna tahikardija > 110/min

III. Progresivna tahipneja > 25/min ali > 12 L/min pri umetno predihavanem bolniku

IV. Trombocitopenija < 100 × 109/L (neopredeljivo prve 3 dni)

V. Nezmožnost enteralnega hranjenja > 24 ur: abdominalna distenzija ali volumen zaostanka > 2 × hitrost 
hranjenja ali driska > 2500 ml/dan

VI. Hiperglikemija (ob odsotnosti sladkorne bolezni): glukoza > 11,1 mmol/L v odsotnosti sladkorne 
bolezni ali potreba po intravenskem insulinu > 7 enot/uro ali > 25-odstotno povečanje dnevne potrebe 
po insulinu

Prisotnost vsaj enega merila:

I. Mikrobiološko potrjena okužba

II. Patološko opredeljen izvor okužbe

III. Klinični odziv na antibiotike
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PROFILAKSA OKUŽBE OPEKLINSKE RANE IN SEPSE
Preprečevanje sepse je pri bolniku s hudimi opeklinami ključno. Poleg doslednega iz-
vajanja standardnih ukrepov za preprečevanje okužb (higiena rok, uporaba osebne va-
rovalne opreme) se je uveljavila zgodnja (do 72 ur po poškodbi) ekscizija opeklinske 
rane in kritje s kožnimi presadki.12 Pri obsežnih opeklinah je omejitveni dejavnik za 
presaditev kože razpoložljivost odvzemnih mest. V takšnih primerih je treba optimizi-
rati nego kože z nadomestkom dermisa ali ustrezno oblogo. Kadavrski alograft, pogosto 
v kombinaciji z avtograftom v tehniki sendvič, je morda najboljši premostitveni način, 
pri katerem presadek obdrži tudi imunološko funkcijo.12 
Topična profilaksa . Nekateri strokovnjaki zagovarjajo uporabo topičnih protimikrob-
nih sredstev in citoprotektivnih oblog za pokritje rane, ni pa enotnega mnenja o tem, 
katera protimikrobna sredstva in katere obloge so najboljši za oskrbo opeklinske rane. 
Za manjše opekline (npr. sončne) in površinske opekline, ki zajemajo del debeline kože 
in ne uničijo epidermisa, topična protimikrobna sredstva niso potrebna. Za njihovo 
oskrbo zadostuje gaza, prepojena s petrolejem in bizmutom. Za opekline dela debeline 
kože pogosto uporabljamo srebrov sulfadiazin, klorheksidin, antibiotična mazila, po-
vidon-jod, mafenid in petrolejsko gazo, prepojeno z bizmutom, in podobno. Ta sred-
stva imajo možne lokalne in sistemske neželene učinke in lahko zavirajo celjenje rane.13 
Uporabo srebrovega sulfadiazina opuščamo, saj se je izkazalo, da so imeli bolniki, ki so 
prejemali srebrov sulfadiazin topično, celo pogosteje okužbo rane in so bili dlje časa ho-
spitalizirani.14 Metaanaliza 11 randomiziranih raziskav ni ugotovila, da bi profilaktična 
uporaba topičnih antibiotikov (bacitricin, neomicin, polimiksin B) zmanjšala tveganje 
okužbe opeklinske rane, invazivne okužbe ali smrtnosti, povezane z okužbo. Podobno 
ugotavljajo v pregledni analizi tudi Avni in sod.: uporaba topičnih antibiotikov ni imela 
ugodnega vpliva na pogostost okužb rane (RO 1,49, 95 % IZ 0,67 do 3,34).15

Sistemska profilaksa . V najnovejših kliničnih smernicah navajajo, da je pri odraslih 
bolnikih z opeklinami profilaksa s sistemskimi antibiotiki zaradi pomanjkanja podat-
kov o njeni učinkovitosti ter zaradi tveganja neželenih učinkov in vpliva na odpornost 
indicirana le pred kirurškimi posegi. Dve nedavni tovrstni pregledni raziskavi imata celo 
nasprotujoče si rezultate o vplivu profilakse na smrtnost bolnikov. 
Analiza Avnija s sod. je zajela 17 večinoma nerandomiziranih raziskav z različnimi opa-
zovalnimi merili s skupaj 1113 bolniki.15 V devetih raziskavah, v katerih so opazovali 
bolnišnično smrtnost in v katerih je sodelovalo 272 bolnikov, se je nakazal ugoden vpliv 
na zmanjšanje celotne smrtnosti ob uporabi sistemske antibiotične profilakse (RO 0,54, 
95 % IZ 0,34 do 0,87). Za profilakso so po sprejemu v bolnišnico 4 do 14 dni predpiso-
vali različne antibiotike, npr. cefotaksim, trimetoprim-sulfametoksazol, penicilin poli-
miksin B ter oralni eritromicin, neomicin in nistatin. Sistemska antibiotična profilaksa 
je zmanjšala tudi pogostost pljučnic, ni pa vplivala na pogostost bakteriemij (7 raziskav, 
RO 1,30, 95 % IZ 0, 91 do 1,85 %) ali okužb rane in je povečala tveganje neželenih 
učinkov ter pojav bakterijske odpornosti. V treh raziskavah, v katerih so spremljali po-
jav odpornosti, so pri bolnikih, ki so prejemali profilakso, pogosteje osamili bakterije, 
odporne proti predpisanemu antibiotiku (RO 2,84, 95 % IZ 1,38 do 5,83). Periopera-
tivna antibiotična profilaksa je zmanjšala pogostost okužb rane, ni pa imela statistično 
pomembnega vpliva na celotno smrtnost.15 
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Barajas-Nava in sod. pa z metaanalizo 36 randomiziranih raziskav s skupaj 2117 vklju-
čenimi bolniki niso ugotovili statistično pomembnega vpliva profilaktičnih antibiotikov 
na pogostost okužb opeklinske rane, sistemskih okužb, prav tako ne na celotno smr-
tnost ali smrtnost, povezano z okužbo.14 Le v eni od raziskav, vključenih v omenjeno 
analizo, so imeli bolniki, ki so profilaktično prejemali trimetoprim-sulfametoksazol, 
redkeje pljučnico kakor bolniki, ki so prejemali placebo, vendar je bila raziskava opravlje-
na na majhnem številu bolnikov (40).16 Celo za učinkovitost sistemske perioperativne 
profilakse ni bilo jasnih dokazov.13 Rezultati omenjene metaanalize tudi ne podpirajo 
selektivne dekontaminacije prebavnega trakta (SDD), temveč prav nasprotno. V eni 
od raziskav so imeli bolniki, ki so poleg SDD prejeli tudi cefotaksim intravensko, več 
neželenih sopojavov (driska) in tudi več okužb s S. aureus, odpornim proti meticilinu 
(MRSA).17 Avtorji obeh preglednih raziskav so v sklepu ugotavljali, da metodološke po-
manjkljivosti raziskav, ki so jih analizirali, onemogočajo jasne zaključke. Tako vprašanje 
o ustreznosti antibiotične profilakse pri bolnikih s hudimi opeklinami še vedno ni do-
končno razrešeno.
Nedavno objavljena retrospektivna raziskava antibiotične profilakse pri opeklinah, 
opravljena na Japonskem, ki je z 2893 vključenimi bolniki s hudimi opeklinami največja 
tovrstna raziskava, je pokazala, da antibiotična profilaksa lahko zmanjša smrtnost v 
podskupini bolnikov, ki potrebujejo mehansko predihavanje.18 Pri mehansko predihava-
nih bolnikih, ki so prejemali antibiotično profilakso, so ugotovili statistično pomembno 
manjšo 28-dnevno smrtnost v primerjavi z bolniki, ki so prejemali placebo (38,3 % vs. 
48,6 %, razlika 10,2 %, 95 % IZ 2,7 do 17,7). Razlika je bila značilna tudi, ko so izvedli 
primerjavo uravnoteženih skupin mehansko predihavanih bolnikov (angl. propensity 
score-matched) (36,6 % vs. 47,0 %, razlika 10,3 %), ne pa, ko so primerjali bolnike s 
profilakso in tiste s placebom, ki niso bili umetno predihavani.18 

SKLEP
Čeprav se je pogostost sepse, ki izvira iz okužene opeklinske rane, po uvedbi zgodnjega 
kirurškega zdravljenja pomembno zmanjšala, ostajajo okužbe najpomembnejši življenje 
ogrožajoč zaplet po začetni stabilizaciji bolnikov z opeklinsko poškodbo. Kljub temu 
je v kliničnih smernicah in priporočilih predpisovanje antibiotikov pri bolnikih s hu-
dimi opeklinami omejeno na zdravljenje okužbe, za profilakso pa morda smiselno le 
kot perioperativna antibiotična profilaksa. Raziskovalci poudarjajo, da bodo za trdnejšo 
opredelitev pomena antibiotične profilakse pri bolnikih z opeklinami potrebne dodatne 
raziskave.

Literatura
1. Statistična pisarna. Zdravstveno podatkovni center. Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije. Dosegljivo 

14. 12. 2016 na: statisticna.pisarna@nijz.si.
2. Fitzwater J, Purdue GF, Hunt JL, O’Keefe GE. The risk factors and time course of sepsis and organ dysfunction after burn 

trauma. J Trauma. 2003; 54: 959–66.
3. Porter C, Tompkins RG, Finnerty CC, Sidossis LS, Suman OE, Herndon DN. The metabolic stress response to burn trau-

ma: current understanding and therapies. Lancet. 2016; 388: 1417–26.
4. Erol S, Altoparlak U, Akcay MN, Celebi F, Parlak M. Changes of microbial flora and wound colonization in burned pati-

ents. Burns. 2004; 30: 357–61.
5. Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R. Burn wound infections. Clin Microbiol Rev. 2006; 19: 403–34.



74

6. Raz-Pasteur A, Fishel R, Hardak E, Mashiach T, Ullmann Y, Egozi D. Do Wound Cultures Give Information About the 
Microbiology of Blood Cultures in Severe Burn Patients? Ann Plast Surg. 2016; 76: 34–9.

7. Richard P, Le Floch R, Chamoux C, Pannier M, Espaze E, Richet H. Pseudomonas aeruginosa outbreak in a burn unit: role 
of antimicrobials in the emergence of multiply resistant strains. J Infect Dis. 1994; 170: 377–83.

8. Greenhalgh DG, Saffle JR, Holmes JH 4th, et al. American Burn Association consensus conference to define sepsis and 
infection in burns. J Burn Care Res. 2007; 28: 776–90.

9. Ravat F, Le-Floch R, Vinsonneau C, Ainaud P, Bertin-Maghit M, Carsin H, et al. Antibiotics and the burn patient. Burns. 
2011; 37: 16–26.

10. Ryan CM, Schoenfeld DA, ThorpeWP, Sheridan RL, Cassem EH, Tompkins RG. Objective estimates of the probability of 
death from burn injuries. N Engl J Med. 1998; 338: 362–6.

11. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus 
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016; 315: 801–10.

12. European Burns Association. European practice guidelines for burn care. Version 2015. Dosegljivo 9. 12. 2016 na: http://
euroburn.org/wp-content/uploads/2016/04/EBA-Guidelines-Version-3-2015.pdf.

13. Gauglitz GG, Williams FN. Overview of the management of the severely burned patient. Dosegljivo 12. 
12. 2016 na: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-the-severely-burned-
-patient?source=machineLearning&search=burn%20treatment&selectedTitle=3~150&sectionRank=1&anchor-
=H768269944#H768269944.

14. Barajas-Nava LA, López-Alcalde J, Roqué i Figuls M, Solà I, Bonfill Cosp X. Antibiotic prophylaxis for preventing burn 
wound infection. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 6: CD008738.

15. Avni T, Levcovich A, Ad-El DD, Leibovici L, Paul M. Prophylactic antibiotics for burns patients: systematic review and 
meta-analysis. BMJ. 2010; 340: c241.

16. Kimura A, Mochizuki T, Nishizawa K, Mashiko K, Yamamoto Y, Otsuka T. Trimethoprim-sulfamethoxazole for the pre-
vention of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia in severely burned patients. J Trauma. 1998; 45: 
383–7.

17. de La Cal MA, Cerdá E, García-Hierro P, van Saene HK, Gómez-Santos D, Negro E, et al. Survival benefit in critically ill 
burned patients receiving selective decontamination of the digestive tract: a randomized, placebo-controlled, double-
-blind trial. Ann Surg. 2005; 241: 424–30.

18. Tagami T, Matsui H, Fushimi K, Yasunaga H. Prophylactic antibiotics may improve outcome in patients with severe 
burns requiring mechanical ventilation: Propensity Score Analysis of a Japanese Nationwide Database. Clin Infect Dis. 
2016; 62: 60–6.



75

NADZOR NAD PREDPISOVANJEM ANTIBIOTIKOV 
IN POJAVNOST OKUŽB Z ODPORNIMI PO GRAMU 

NEGATIVNIMI BAKTERIJAMI
ANTIBIOTIC STEWARDSHIP AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE 

IN GRAM-NEGATIVE BACTERIA

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnica
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,  

UKC Ljubljana, Japljeva 2
1525 Ljubljana

bojana.beovic@kclj.si

Ključne besede: protimikrobna odpornost, po Gramu negativne bakterije, 
nadzorovana raba antibiotikov
Key words: antimicrobial resistance, Gram-negative bacteria, antibiotic 
stewardship

IZVLEČEK
Po Gramu negativne bakterije, odporne proti antibiotikom, so ena največjih groženj v 
zdravstvu v zadnjem času. Na njihov pojav vpliva poraba antibiotikov v humani medici-
ni in drugod, pomembni so tudi ukrepi za preprečevanje okužb. Rezultati več raziskav so 
pokazali, da je mogoče pogostnost okužb s temi bakterijami zmanjšati s pomočjo ukre-
pov nadzorovane rabe antibiotikov; najpogosteje gre za omejevanje porabe cefalospori-
nov, fluorokinolonov ali karbapenemov. Čeprav so raziskave pokazale vsaj začasno učin-
kovitost ukrepov, se kot posledica omejitve enega razreda antibiotikov pojavi odpornost 
proti antibiotikom, ki so jih predpisovali namesto omejenih antibiotikov. Večina razi-
skav je potekala v učnih bolnišnicah, zato se postavlja vprašanje izvedljivosti ukrepov v 
drugih okoljih. Kakovost raziskav, ki so ugotavljale učinkovitost ukrepov, ni zelo velika, 
kar prav tako lahko omejuje ponovljivost ukrepov v kliničnem okolju. Kljub temu je na 
voljo dovolj dokazov, da so ukrepi nadzorovane rabe antibiotikov smiselno orodje za 
zmanjšanje pogostnosti okužb s po Gramu negativnimi odpornimi bakterijami.

ABSTRACT
Gram-negative resistant bacteria represent one of the most important threats in mo-
dern healthcare. The risk factors for resistant Gram-negative bacteria include antibiotic 
use in human medicine and elsewhere as well as poor hospital hygiene and sanitation. 
Many studies have shown that the problem might be controlled with antibiotic steward-
ship interventions, most common interventions include restriction of cephalosporines, 
fluoroquinolones and carbapenems. The studies have shown that the interventions may 
be at least temporally successful, but in many cases restriction of one class of antibio-
tics is followed by an increase in resistance to antibiotics that are used instead of the 
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restricted classes. The quality of the studies is relatively poor that may also influence the 
success of implementation of the interventions in clinical practice. Nevertheless, there 
are enough data that support the judicious use of interventions in the combat against 
antibiotic resistance. 

UVOD
Odporne po Gramu negativne bakterije so na globalni ravni ena največjih javnozdra-
vstvenih groženj v zadnjem času. Za zdravljenje okužb z odpornimi po Gramu negativni-
mi bakterijami lahko uporabljamo le še zelo omejeno število zdravil: najpogosteje so še 
občutljive za polimiksine, v nekaterih primerih za aminoglikozide, širijo pa se bakterijski 
sevi, ki so odporni proti vsem antibiotikom.1 Razvoj, aktivacijo in širjenje mehanizmov 
odpornosti pri bakterijah moramo razumeti kot naravni pojav prilagoditve bakterijskih 
celic na okolje, v katerem so prisotni zanje nevarni antibiotiki. Situacija, v kateri smo 
se znašli, je glede na raziskave in dolgoletna epidemiološka opažanja povezana z rabo 
antibiotikov, pomembna pa je tudi intenzivnost ukrepov za preprečevanje bolnišničnih 
okužb.2 Razmerja so kompleksna, odvisna od sposobnosti odpornih bakterij za širje-
nje in njihove virulentnosti, pa tudi od razmer, ki širjenje in razvoj bolezni omogočajo. 
Nedvomna povezanost problema odpornosti z rabo antibiotikov ne pomeni, da bomo z 
omejevanjem rabe antibiotikov problem preprosto rešili. Poleg tega omejevanje predpi-
sovanja antibiotikov zahteva posebno znanje, ki poleg poznavanja bakterij, bolezni in 
antibiotikov vključuje tudi ukrepe za spreminjanje predpisovalnih navad zdravnikov.2 

UKREPI NADZOROVANE RABE ANTIBIOTIKOV
Nedavni Cochranov sistematični pregled je razdelil ukrepe nadzorovane rabe antibioti-
kov na prepričevalne, omejevalne in strukturne.3 Vrste ukrepov so podrobneje predsta-
vljene v Tabeli 1.

Tabela 1 . Ukrepi nadzorovane rabe antibiotikov .3

Vrsta ukrepov Primeri ukrepov

prepričevalna edukacija, strokovni nadzor, smernice, klinične poti

omejevalna
omejitev dostopnosti zdravil v bolnišnici, predpisovanje zdravil po odobritvi poobla-
ščene osebe, avtomatična zaustavitev predpisa, kroženje, vnaprej predpisana menjava 
antibiotikov, obrazci za predpis antibiotikov

strukturna
elektronska medicinska dokumentacija, ekspertni sistemi za podporo odločitev, 
informacijsko podprto predpisovanje zdravil

Poleg tega lahko ukrepe razdelimo glede na učinkovitost pri doseganju želenih ciljev. 
Nedavni britanski sistematični pregled opredeljuje cilje kot merila oziroma kazalnike 
kakovosti in jih deli v procesne kazalnike, kot sta zmanjševanje porabe antibiotikov 
in zmanjševanje stroškov zanje, ter kazalnike izidov, kot so pogostnost okužb s Clo-
stridium difficile in vzorci bakterijske občutljivosti za antibiotike ter izid zdravljenja, ki 
ga navadno merimo s trajanjem hospitalizacije, pogostnostjo ponovnih sprejemov in 
smrtnostjo.4 Nizozemski pregled, objavljen prav tako leta 2016, opredeljuje za bolnika 
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pomembne cilje nadzorovane rabe antibiotikov podobno kot britanski: izid bolezni, ne-
želeni učinki, stroški in bakterijska odpornost.5 

UKREPI NADZOROVANE RABE ANTIBIOTIKOV, KI VPLIVAJO NA 
ODPORNOST PO GRAMU NEGATIVNIH BAKTERIJ
Zanimivo je, da je raziskav, ki so ugotavljale vpliv ukrepov na odpornost bakterij, razme-
roma malo. V omenjeni britanski pregled je bilo vključenih 63 raziskav, objavljenih od 
1990 do junija 2015; vpliv ukrepa na odpornost bakterij je bil merjen v 12 raziskavah.5 
Britanski sistematični pregled, v katerega so bile vključene vse dostopne raziskave iz 
treh podatkovnih baz (Embase, Ovid MEDLINE in PubMed) do aprila 2014, je obravna-
val skupaj 145 raziskav, vpliv ukrepa na odpornost bakterij so ugotavljali v 28 raziska-
vah.4

Raziskave, ki so ugotavljale učinkovitost ukrepov nadzorovane rabe antibiotikov za od-
pornost po Gramu negativnih bakterij, so predstavljene v Tabeli 2. V tabeli so zbrane 
raziskave, ki jih vključujeta oba omenjena sistematična pregleda, in dodatno nekate-
re pomembne raziskave, ki so ugotavljale učinkovitost ukrepov za omejitev problema 
bakterij, izločajočih betalaktamaze razširjenega spektra (angl. extended-spectrum beta-
-lactamases, ESBL). 

Tabela 2 . Pregled raziskav vpliva ukrepov nadzorovane rabe antibiotikov na 
pojavnost okužb z odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami, ki so bile 
vključene v sistematična pregleda4,5 in so imele za cilj zmanjšanje odpornosti po 
Gramu negativnih bakterij proti antibiotikom .

Država, leto, 
referenca

Okolje Ukrep(i) Vrsta raziskave Rezultat 

Argentina, 20036

Učna 
bolni-
šnica

Obrazci za predpis 
antibiotika, povratna 
informacija, edukacija, 
spremembe predpiso-
vanja 

Prospektivna 
intervencijska 
raziskava

Nespremenjena občutljivost 
E. coli in K. pneumoniae za 
cefalosporine, boljša občutlji-
vost drugih enterobakterij, 
odprava sevov P. aeruginosa, 
odpornih proti karbapene-
mom

Brazilija, 20117

Orto-
pedska 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
cefepima

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje odpornosti proti 
fluorokinolonom pri Entero-
bacter spp. in K. pneumoniae, 
slabša občutljivost Acinetobac-
ter baumannii za imipenem

Češka, 20058 
Splošna 
bolni-
šnica

Smernice, omejitve, 
edukacija

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Neznačilno zmanjšanje 
odpornosti proti omejenim 
antibiotikom in neznačilno 
povečanje odpornosti proti 
neomejenim antibiotikom, 
boljša občutljivost Enterobac-
ter aerogenes in K. pneumoniae 
za ofloksacin, gentamicin in 
ceftazidim 



78

Danska, 20139

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
antibiotikov, edukacija, 
ukrepi preprečevanja 
okužb v bolnišnicah 

Prekinjena 
časovna vrsta

Zmanjšanje ESBL pri K. 
pneumoniae

Danska, 201410

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Edukacija, ukrepi za 
preprečevanje okužb

Prekinjena 
časovna vrsta

Zmanjšanje ESBL in AmpC 
pri K. pneumoniae, povečanje 
odpornosti proti piperaci-
linu s tazobaktamom pri P. 
aeruginosa

Francija, 200311

Učna 
bolni-
šnica

Smernice, omeji-
tev predpisovanja, 
izobraževanje, povratna 
informacija 

Pred in po uved-
bi ukrepa

Značilno zmanjšanje 
pogostnosti enterobakterij, 
ki izločajo ESBL, nespreme-
njena pogostnost bakterije 
P. aeruginosa, odporne proti 
karbapenemom

Francija, 200512 OIZ
Omejitev predpisovanja 
fluorokinolonov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost P. aeru-
ginosa proti fluorokinolonom

Grčija, 200713

Terciar-
na bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
več antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Izboljšanje občutljivosti pri 
P. aeruginosa, ne pa pri A. 
baumanii

Grčija, 200714 OIZ
Omejitev predpisovanja 
ceftazidima in fluoroki-
nolonov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost proti 
fluorokinolonom pri več bak-
terijah, zmanjšana odpor-
nost proti ceftazidimu pri P. 
aeruginosa

Grčija, 200715

Terciar-
na bolni-
šnica

Omejitev predpisova-
nja širokospektralnih 
cefalosporinov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana pogostnost ESBL 
pri K. pneumoniae, manj pri 
E. coli

Grčija, 201316

Splošna 
bolni-
šnica

Omejitve predpisovanja 
več antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje odpornosti 
proti več antibiotikom pri več 
bakterijah

Hrvaška, 201017

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
amoksicilina s klavulan-
sko kislino

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost E. coli 
proti amoksicilinu s klavulan-
sko kislino 

Indija, 201218

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Nadzorovana raba 
antibiotikov, restrik-
cije, nadzor, povratna 
informacija 

Prospektivna 
intervencijska 
raziskava

Majhno zmanjšanje odporno-
sti P. aeruginosa proti karba-
penemom, trend povečevanja 
odpornosti proti karbapene-
mom pri A. baumannii, Esche-
richia coli in K. pneumoniae

Iran, 201319 OIZ
Omejitev predpisovanja 
karbapenemov 

Kontrolirana 
primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost proti 
imipenemu pri P. aeruginosa

Japonska, 201220

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Prospektivni pre-
gled predpisovanja, 
smernice, deeskalacija, 
edukacija 

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Neznačilno zmanjšanje 
odpornosti P. aeruginosa proti 
ceftazidimu in piperacilinu

Kitajska, 200321 OIZ
Omejitev predpisovanja 
3. generacije cefalospo-
rinov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje odpornosti K. 
pneumoniae in E. coli proti 
cefalosporinom 3. generacije 
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Koreja, 200422 OIZ Vizite infektologov
Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje ESBL pri K. 
pneumoniae

Koreja, 200823

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisova-
nja cefalosporinov 3. 
generacije s pomočjo 
računalniškega predpi-
sovanja

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje K. pneumoniae 
ESBL

Švedska, 201124

Terciar-
na bolni-
šnica

Smernice za predpisova-
nje cefalosporinov

Prekinjena 
časovna vrsta

Izbruh K. pneumoniae je izzve-
nel, ni se povečala odpornost 
proti piperacilinu s tazobak-
tamom, katerega poraba je 
narasla

Tajvan, 200325

Neopre-
deljena 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
ceftazidima

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšanje pogostnosti 
K. pneumoniae in E. coli, ki 
izločata ESBL

Tunizija, 200626 OIZ
Omejitev predpisovanja 
ceftazidima

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost A. 
baumannii in K. pneumoniae 
proti ceftazidimu

Turčija, 200527

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
intravenskih in dragih 
antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost proti 
več antibiotikom pri več bak-
terijah

Turčija, 200728

Terciar-
na bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
več antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost proti 
amoksicilinu s kalvulansko 
kislino, ciprofloksacinu, 
cefuroksimu, cefotaksimu 
in zmanjšana pogostnost 
ESBL pri K. pneumoniae, večja 
odpornost proti amikacinu 
pri E. coli in A. baumannii

Turčija, 201129

Univer-
zitetne 
bolni-
šnice

Omejitev predpisovanja 
več antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost E. coli 
in K. pneumoniae proti ceftri-
aksonu, boljša občutljivost P. 
aeruginosa in A. baumannii za 
karbapeneme

Urugvaj, 201130 OIZ
Omejitev predpisovanja 
ceftriaksona in ciproflo-
ksacina

Prospektivna 
intervencijska 
raziskava

Zmanjšanje odpornosti 
proti ciprofloksacinu pri P. 
aeruginosa, manj okužb z A. 
baumanii

VB, 201231

Splošna 
bolni-
šnica, 
primar-
na raven

Omejitev predpisovanja 
fluorokinolonov v bolni-
šnicah, edukacija zdrav-
nikov na primarni ravni 
in povratna informacija 
predpisovalcem

Prospektivna 
intervencijska 
raziskava

Zmanjšanje odpornosti proti 
fluorokinolonom, manj bakte-
rij, ki izločajo ESBL

VB, 201232

Splošna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
ceftriaksona in ciproflo-
ksacina

Analiza časov-
nega zamika, 
časovna vrsta

Povezava med zmanjšanjem 
K. pneumoniae ESBL in zmanj-
šano porabo ciprofloksacina
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ZDA, 188533 Bolni-
šnica

Omejitev predpisova-
nja gentamicina, nato 
sprostitev omejitve

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost P. 
aeruginosa proti gentamicinu 
ob restrikciji, ponoven porast 
odpornosti po sprostitvi 
omejitve, nobenega vpliva na 
odpornost pri E. coli

ZDA, 197934

Center 
za ope-
kline

Individualizirano 
odmerjanje gentamicina 
vs. običajno odmerjanje

Retrospektiv-
na kohortna 
raziskava

Boljša občutljivost za genta-
micin

ZDA, 199735

Učna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
več intravenskih antibi-
otikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost več 
bakterij proti več antibi-
otikom, posebej izražena 
na oddelku za intenzivno 
zdravljenje

ZDA, 199836

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
ceftazidima

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost proti 
ceftazidimu pri K. pneumoniae 
in povečana odpornost proti 
karbapenemu pri P. aeruginosa

ZDA, 200037 OIZ

Ukinitev antibiotične 
terapije pljučnice, če 
bolnik po 3 dneh ni 
izpolnjeval meril

Randomizirana 
kontrolirana 
raziskava

Manjša odpornost bakterij, 
osamljenih pri bolnikih, pri 
katerih je bilo zdravljenje 
ukinjeno

ZDA, 200338

Univer-
zitetna 
bolni-
šnica

Omejitev predpisovanja 
protipsevdomonasnih 
antibiotikov

Primerjava pred 
in po interven-
ciji

Zmanjšana odpornost P. aeru-
ginosa proti več antibiotikom

ZDA, 200539

Učna 
bolni-
šnica

Smernice, omejen bolni-
šnični seznam zdravil

Prospektivna 
intervencijska 
raziskava

Povečana občutljivost P. aeru-
ginosa za piperacilin/tazobak-
tam, ceftazidim in fluoroki-
nolone, boljša občutljivost K. 
pneumoniae za ceftazidim

ZDA, 200940

Večcen-
trična 
raziska-
va, bol-
nišnice

Omejitev predpisovanja 
karbapenemov

Longitudinalna 
retrospektivna 
primerjava

Manjša odpornost P. aerugi-
nosa proti karbapenemom v 
bolnišnicah z omejenim pred-
pisovanjem  karbapenemov

ZDA, 201241 OIZ Kroženje antibiotikov

Kontrolirana 
primerjava pred 
in po interven-
ciji

Boljša občutljivost P. aerugino-
sa za ceftazidim in piperacilin 
s tazobaktamom, boljša obču-
tljivost E. coli za piperacilin s 
tazobaktamom

OIZ: oddelek za intenzivno zdravljenje, ESBL: betalaktamaze razširjenega spektra

RAZPRAVA
Pri večini raziskav, ki so imele za cilj zmanjšanje bakterijske odpornosti, je šlo za omeje-
valne ukrepe. Nekatere raziskave so vključevale več ukrepov hkrati, poleg omejitve naj-
pogosteje še izobraževanje. Raziskave, ki bi obravnavale učinkovitost samo prepričeval-
nih ukrepov, so izjema in so verjetno mogoče samo v določenem kulturnem okolju; taki 
sta na primer danska10 in švedska24 raziskava, s katerima so učinkovito omejili problem 
bakterij, ki izločajo ESBL. 
Raziskave, ki jih najdemo v literaturi, kažejo na učinkovitost ukrepov pri zmanjšanju 
bakterijske odpornosti: v nekaterih primerih je bila učinkovitost le delna, zmanjšala se 
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je na primer odpornost samo nekaterih bakterij, podatkov o neuspešnih intervencijah 
tako rekoč ni. To bi lahko razumeli kot dokaz za uspešnost ukrepov, zavedati pa se je 
treba, da je raziskave z negativnimi rezultati zelo težko objaviti. 
Največ objavljenih raziskav je obravnavalo ukrepe, ki so bili namenjeni zmanjšanju od-
pornosti pri Pseudomonas aeruginosa in bakterijah, izločajočih ESBL. V nekaterih razi-
skavah, v katerih so ugotavljali odpornost več bakterijskih vrst, je bil učinek večji pri P. 
aeruginosa kot pri drugih bakterijah, kar morda kaže na večjo prilagodljivost P. aerugi-
nosa okolju. 
Raziskave so potekale večinoma v univerzitetnih bolnišnicah, nekatere tudi na oddelkih 
za intenzivno zdravljenje. Manj je podatkov o ukrepih nadzorovane rabe antibiotikov 
v splošnih bolnišnicah, v katerih so verjetno ukrepi težje izvedljivi. Na prenos v prakso 
lahko vpliva tudi slaba kakovost mnogih raziskav: večina jih je primerjala stanje pred in 
po uvedbi ukrepa, le pri bolj nedavnih so bile uporabljene kakovostnejše metode, kot je 
prekinjena časovna vrsta. 
V nekaj raziskavah se je jasno pokazal največji problem omejitve predpisovanja posame-
znih antibiotikov ali antibiotičnih razredov. Nadomestno se pogosto poveča predpiso-
vanje drugih antibiotikov, kar prenese problem odpornosti z ene bakterije in antibiotika 
na drugo kombinacijo: problem odpornosti Klebsiella pneumoniae proti tretji generaciji 
cefalosporinov zamenja problem odpornosti P. aeruginosa proti karbapenemom, ki jih 
predpisujejo namesto cefalosporinov. Pojav je prvi opisal Rahal s sodelavci in ga ime-
noval stiskanje balona.41 Na odpornost proti enemu razredu antibiotikov lahko vplivajo 
tudi drugi antibiotiki. Zmanjšanje predpisovanja fluorokinolonov lahko vodi v zmanj-
šanje odpornosti proti tretji generaciji cefalosporinov. Pojav imenujemo koselekcija.42 
Poleg tega so pomembne tudi druge bakterijske lastnosti, kot sta sposobnost za širjenje 
(transmisibilnost) in virulenca. Težje je omejiti odporne klone, ki se dobro prenašajo.2 

SKLEP
Omejevanje predpisovanja antibiotikov je glede na številne objavljene raziskave nedvo-
mno učinkovit ukrep za zmanjšanje odpornosti po Gramu negativnih bakterij. Ker se 
okoliščine v vsaki bolnišnici razlikujejo in ker so razmere v klinični praksi lahko dru-
gačne kot v času raziskav, je prenos rezultatov raziskav v klinično prakso težaven in 
uspeh ukrepov negotov. Uvedba ukrepov je zato zaradi problemov odpornosti posebej 
po Gramu negativnih bakterij proti antibiotikom nujna, zahteva pa posebno pozornost 
in spremljanje razmer.
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