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UVODNIK

Povprečna starost prebivalcev se viša, vse več je kroničnih bolnikov z oslabljeno imuno-
stjo, bolnikov po presaditvi čvrstega organa ali matičnih krvotvornih celic in bolnikov 
po obsežnih operativnih posegih, pri katerih so pogoste življenjsko nevarne okužbe, 
njihovo zdravljenje pa je vse pomembnejši izziv današnjega časa. Za njihovo nemote-
no in strokovno učinkovito obravnavo niso dovolj samo tehnična oprema ter različna 
zdravila, ključno je široko strokovno znanje, neprestano dodatno izobraževanje in spre-
mljanje novosti. 
Pred nami je 5. Mednarodno izobraževanje s področja okužb pri življenjsko ogroženih 
bolnikih. Obravnavali bomo okužbe prebavil in nekatere hude virusne okužbe. Okužbe 
prebavil so na oddelkih za intenzivno zdravljenje (OIZ) pogoste in se kažejo z različni-
mi kliničnimi znaki. Avtorji bodo v svojih prispevkih razpravljali o fulminantnem viru-
snem hepatitisu in predstavili najnovejše smernice ukrepanja in zdravljenja. Zdravljenje 
akutne odpovedi jeter zaradi fulminantnega poteka akutnega virusnega hepatitisa se 
ne razlikuje od zdravljenja akutne odpovedi delovanja jeter zaradi drugih vzrokov, ra-
zen po uporabi protivirusnih učinkovin. Govor bo o dejavnikih tveganja za pankreati-
tis in navedena bodo merila za protimikrobno zdravljenje. Edina racionalna indikacija 
za zdravljenje akutnega pankreatitisa z antibiotiki je dokazana okužba pankreatičnih 
nekroz. Driska je na OIZ pogost zaplet protimikrobnega zdravljenja. Avtorica bo pred-
stavila diferencialno diagnostiko in klinično sliko driske Clostridium difficile pri kritično 
bolnem. Antibiotiki spremenijo črevesno mikrobioto in posledično lahko pride do raz-
rasta bakterije Cl. difficile, ki z izločanjem toksinov povzroči poškodbo črevesne sluznice. 
Razširjenost okužb s Cl. difficile je med bolniki na OIZ največja in pomembno vpliva na 
obolevnost in smrtnost. Predavatelj iz tujine nas bo seznanil z najnovejšimi smernicami 
in novostmi pri obravnavi te bolezni, vključno z možnostjo preprečevanja driske z hu-
manimi monoklonskimi protitelesi. 
V nadaljevanju bomo razpravljali o virusnih okužbah dihal, ki so pomemben dejavnik 
tveganja za sekundarno bakterijsko okužbo in sepso. Predstavili bomo reaktivacijo la-
tentno prisotnih virusov v odmaknjenem obdobju sepse ter vpliv na obolevnost in pro-
gnozo bolezni. Avtorji bodo razpravljali o hudih virusnih okužbah na OIZ in med njimi 
poudarili klinično sliko, diagnostiko in zdravljenje nekaterih herpesvirusnih okužb. 
Okužba z virusom HIV je danes zaradi protiretrovirusnega zdravljenja v večini primerov 
postala obvladljiva kronična bolezen. Protiretrovirusno zdravljenje zmanjša obolevnost 
in umrljivost, zato ob nespremenjeni pojavnosti opažamo poraščanje prevalence in sta-
ranje te populacije. Pa vendarle je še vedno nekaj bolnikov, pri katerih diagnozo posta-
vimo pozno, s posledičnimi hudimi oportunističnimi okužbami, ki so vzrok sprejema 
na OIZ. Razpravljali bomo o protiretrovirusnem zdravljenju na OIZ in o diagnostiki ter 
zdravljenju najpogostejših življenjsko nevarnih oportunističnih okužb. V zadnjem delu 
se bomo dotaknili hude virusne pljučnice s poudarkom na okužbi z virusom influence. 
Avtorji bodo poudarili incidenco dihalne odpovedi zaradi gripe, načine preprečevanja in 
zdravljenja.



Izmenjava izkušenj in predajanje znanja pomembno vplivata na naše delo in obravnavo 
bolnikov na OIZ ter izboljšujeta rezultate zdravljenja. Avtorji so pripravili 14 prispev-
kov, v katerih bodo predstavljene nekatere doktrinarne značilnosti in novosti pri obrav-
navi bolnikov z okužbami prebavil in nekaterimi hudimi virusnimi okužbami. Želimo, 
da bodo predstavitve, kakovostne razprave in tudi sámo druženje obogatili naše znanje 
in prispevali h kvalitetnemu zdravljenju in oskrbi bolnikov na oddelkih za intenzivno 
zdravljenje. Njihova usoda je pogosto odvisna samo od naše strokovne širine in vztraj-
nosti. Zahvaljujemo se vsem avtorjem za njihovo tvorno sodelovanje, recenzentoma, 
lektorju, tehničnemu osebju in sponzorju ‒ podjetju MSD d.o.o.

V imenu organizatorjev
prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
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VLOGA PREBAVIL PRI SEPSI IN ODPOVEDI ORGANOV
THE GUT IN SEPSIS AND ORGAN FAILURE 

Asist . Milica Lukić, dr .med
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Japljeva 2, 1525 Ljubljana

milica.lukic@kclj.si

Ključne besede: črevo, sepsa, bakterijska translokacija, mikrobiota, večorganska 
odpoved
Key words: gut, sepsis, bacterial translocation, microbiome, multiorgan failure

IZVLEČEK
Odpoved delovanja črevesja je pogost zaplet sepse in zelo hude (kritične) bolezni. Okva-
ra enterocitov, povečana apoptoza in disbioza so glavni mehanizmi okvare črevesne 
sluznice. Okvara črevesne pregrade pri sepsi in kritični bolezni je povezana s poveča-
no prepustnostjo črevesne stene, bakterijsko translokacijo in večorgansko odpovedjo. 
Simptomi in znaki odpovedi črevesja so nespecifični, klinična diagnostika pa pomanj-
kljiva. Zdravljenje odpovedi črevesja je za zdaj omejeno na preventivne ukrepe, v priho-
dnosti pa je mogoče pričakovati zdravljenje, ki bo preprečevalo okvaro črevesne sluzni-
ce, apoptozo enterocitov in nastanek disbioze.

Abstract
Gut failure is common in sepsis and critical illness. Enterocyte damage, up-regulated apoptosis 
and dysbiosis are main mechanisms of gut epithelial damage. Gut barrier failure in sepsis and 
critical illness is associated with increased permeability, bacterial translocation and multi-
organ dysfunction. Symptoms of gut failure are nonspecific and clinical diagnostic tests are 
lacking. Currently, gut failure treatment is limited and includes primarily preventive measu-
res. Future therapies should focus on prevention of gut epithelial damage, enterocyte apoptosis 
and dysbiosis. 

UVOD
Prebavila so organski sistem, ki ima v zdravem organizmu kompleksno fiziološko vlogo. 
Poleg osnovne funkcije, ki je razgradnja in absorpcija hranil, imajo prebavila pomembno 
vlogo pri obrambi gostitelja pred mikrobi, pri izločanju hormonov, pa tudi pri nastanku 
nekaterih kroničnih bolezni (1).
Neustrezno delovanje prebavil, predvsem črevesja, je pogost zaplet pri bolnikih s sepso 
in eden glavnih zapletov zdravljenja kritično bolnih. Vodilna vzroka za odpoved črevesja 
pri kritično bolnih sta ishemija črevesne sluznice in sepsa (2). Sepsa je življenjsko nevar-
na odpoved organov, ki nastane zaradi neuravnoteženega odziva gostitelja na okužbo 
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(3). Čeprav kliničnih in laboratorijskih kazalnikov za oceno odpovedi črevesja nimamo, 
pa iz klinične prakse vemo, da so pri bolnikih s sepso simptomi in znaki motenega delo-
vanja črevesja pogost pojav. Okvara črevesja pri sepsi nastane zaradi hudega sistemske-
ga vnetnega odziva ter vpliva vnetnih citokinov na celice črevesnega epitelija. Če se raz-
vije tudi septični šok, je okvara črevesja zaradi zmanjšane prekrvavitve splanhničnega 
ožilja in posledične ishemije praviloma hujša. Podobno se zgodi pri bolnikih, pri katerih 
je hudo sistemsko vnetje posledica nekaterih drugih, neinfekcijskih bolezni in stanj, 
kot so hude opekline, akutni nekrotizirajoči pankreatitis, obsežna ishemija, masivna 
krvavitev in politravma. Na mikroskopskem nivoju se okvara črevesja kaže s številnimi 
strukturnimi in funkcionalnimi spremembami. Ena glavnih značilnosti je prekinitev te-
snih stikov med enterociti, s čimer je omogočeno prehajanje makromolekul, mikrobov 
in njihovih produktov iz svetline črevesa v kri (3, 4). Ta in številna druga patofiziološka 
dogajanja v prebavilih spodbujajo sistemski vnetni odziv in okvaro drugih organskih 
sistemov, zaradi česar so prebavila poimenovali »motor« večorganske odpovedi pri sepsi 
in kritični bolezni (1, 5). 

PREBAVILA PRI ZDRAVEM
Prebavila v širšem pomenu sestavljajo organi prebavne cevi in velike prebavne žleze. 
Črevo je del prebavne cevi, ki ga sestavljajo epitelij, črevesna mikrobiota in imunski sis-
tem. Sluznico črevesa prekriva enoslojni epitelij, ki ima številne pomembne funkcije. 
Velika površina črevesnega epitelija (okoli 250 m2) omogoča absorpcijo hranil, obenem 
pa tvori pregrado, ki mikrobom znotraj črevesne svetline onemogoča vstop v telo (6). 
Večino črevesnega epitelija sestavljajo enterociti, katerih primarna naloga je absorpcija 
hranil. Poleg enterocitov sestavljajo črevesni epitelij čašaste celice, ki tvorijo mucin, en-
teroendokrine celice, ki izločajo hormone, in Panethove celice, ki ščitijo črevesne matič-
ne celice, imajo pa tudi vlogo pri interakcijah črevesa in mikrobiote (7). 
Črevesna mikrobiota je kompleksna mikrobna skupnost, ki naseljuje predvsem distalni 
del črevesa. Mikrobioto tvori 1015 mikrobov, ki pripadajo okoli 160 različnim bakterij-
skim vrstam, od tega je največ bakterij iz debla Firmicutes in Bacteroides (8). Črevesna 
mikrobiota sodeluje pri vzdrževanju črevesne homeostaze, tvori naravno pregrado pred 
naselitvijo patogenih bakterij, prebavlja hrano, vpliva na resorpcijo hranil in imunski 
sistem ter modulira izražanje genov (8, 9).
Prebavila so največji limfatični organ v telesu. Limfatično tkivo prebavil sestavljajo Pe-
yerjeve plošče, limfociti lamine proprie, mezenterične bezgavke in intraepitelijski limfo-
citi. Med vsemi naštetimi elementi potekajo številne interakcije, katerih glavni namen 
je obramba gostitelja pred mikrobi, pa tudi vzdrževanje tolerance za antigene v svetlini 
črevesja. Pomemben del sluznične obrambe so še protitelesa IgA, ki ob stiku dendritič-
nih celic s patogenimi mikrobi nastajajo v Peyerjevih ploščah (10).

PREBAVILA PRI SEPSI IN KRITIČNO BOLNIH
Diagnoza odpovedi delovanja črevesja
Simptomi in znaki odpovedi črevesja so pri kritično bolnih nespecifični, zato je klinična 
ocena stopnje črevesne okvare otežena. V nedavni prospektivni multicentrični raziska-
vi, v katero so vključili 377 kritično bolnih, mehansko predihavanih bolnikov, so želeli 
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ugotoviti, ali kateri od pogostih prebavnih simptomov – zaostajanje hrane v želodcu, 
odsotna peristaltika, bruhanje, driska, ileus in krvavitev iz prebavil – vpliva na izid zdra-
vljenja. Čeprav noben posamezen simptom ni bil povezan s slabšim preživetjem bolni-
kov, pa so ugotovili, da je bilo tveganje za slab izid zdravljenja trikrat večje pri bolnikih, 
ki so imeli na prvi dan intenzivnega zdravljenja vsaj tri simptome (11). Opisana je tudi 
povezava med preživetjem kritično bolnih bolnikov s sepso in pH blata, pri čemer je bila 
sprememba pH blata za več kot 1 povezana s trikrat večjo pojavnostjo bakteriemije in 
dvakrat slabšim preživetjem (12). Večjo verjetnost za slab izid zdravljenja so ugotavljali 
tudi pri bolnikih, pri katerih so dokazali zmanjšano prisotnost obligatnih in fakultativ-
nih anaerobov v blatu (13).
Za oceno funkcije organskih sistemov pri septičnih bolnikih uporabljamo točkovnik 
SOFA (angl. Sequential Organ Failure Assesment Score – SOFA), s katerim lahko ovredno-
timo stopnjo odpovedi dihal, srčno-žilnega sistema, osrednjega živčevja, jeter, ledvic in 
koagulacije, ne pa tudi stopnje odpovedi prebavil. Biološka označevalca okvare entero-
citov sta »plazemski citrulin« in »intestinalni protein, ki veže proste maščobne kisline« 
(angl. intestinal fatty acid-binding protein, I-FABP) (14). Zreli enterociti so glavni vir ci-
trulina v telesu, zato je citrulin označevalec mase funkcionalnih delujočih, nepoškodo-
vanih enterocitov (14, 15). I-FABP ima vlogo pri znotrajceličnem transportu maščobnih 
kislin med absorpcijo maščob in je specifični označevalec zrelih enterocitov v tankem 
črevesu. Ugotovili so, da je porast I-FABP najbolj natančen označevalec akutne ishemije 
mezenterija. V nedavno objavljeni predklinični raziskavi so porast vrednosti plazem-
skega I-FABP opazili že po 15 minutah od začetka ishemične okvare, visoke vrednosti 
I-FABP pa so se dobro ujemale s histološko ocenjeno stopnjo okvare (16). Razpolovni 
čas plazemskega I-FABP je kratek (11 min), zato bi lahko I-FABP uporabljali za oceno 
ishemične okvare enterocitov v realnem času (17). Povečana vrednost I- FABP se moč-
no ujema tudi s splanhnično hipoperfuzijo. Bolniki, ki so ob sprejemu v EIZ prejemali 
kateholamine v odmerku več kot 0,48 mcg/kg/min, so imeli zelo visoke vrednosti pla-
zemskega I-FABP (18, 19). Biološki označevalci odpovedi črevesja imajo verjetno tudi 
prognostično napovedno vrednost, saj so v več raziskavah dokazali povezavo patoloških 
vrednosti obeh označevalcev s slabšim preživetjem bolnikov (20, 21). Žal za zdaj še ve-
dno ni jasno, katere vrednosti obeh označevalcev lahko zanesljivo opredelimo kot pato-
loške. Mejne vrednosti, slaba dostopnost do tovrstnih testov in dolgotrajnost izvedbe 
preiskav so razlogi, da obeh označevalcev za zdaj ne uporabljamo v redni klinični praksi. 
V UKC Ljubljana vrednost plazemskega I-FABP lahko določamo za raziskave.

Vpliv sepse na prebavila in vpliv prebavil na sepso
Sepsa in kritična bolezen povzročata pomembno okvaro črevesne pregrade (22). Posle-
dica okvare je povečana prepustnost črevesne sluznice ter prehajanje mikrobov in njiho-
vih produktov iz svetline črevesja v sterilne dele prebavil in kri. Rezultati raziskave na 
živalskih predkliničnih modelih so pokazali, da spremembe na tesnih stikih nastanejo 
že eno uro po nastanku sepse ter da povečana prepustnost črevesne pregrade traja še 
vsaj 48 ur od začetka bolezni (4). Čeprav je povečana prepustnost pogoj za prehod mi-
krobov v kri, pa se je izkazalo, da se to ne zgodi vedno. Bakterijsko translokacijo so 
jasno dokazali pri nevtropeničnih bolnikih ter pri osebah, okuženih s HIV, ne pa tudi pri 
nekaterih drugih skupinah bolnikov, na primer pri bolnikih po politravmi, pri katerih 
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je prepustnost črevesne sluznice prav tako povečana (1, 23). V več raziskavah so ocenili, 
da se bakterijska translokacija v mezenterične bezgavke zgodi pri 5 do 21 % bolnikov 
po abdominalni operaciji. V vseh raziskavah je bila bakterijska translokacija povezana 
z večjo pogostostjo infekcijskih zapletov, isti mikroorganizem pa so osamili tako iz po-
operativnega vnetnega žarišča kot iz mezenteričnih bezgavk pri polovici bolnikov (24).
Apoptoza črevesnega epitelija je proces, ki se normalno odvija v zdravem črevesju. Do-
zorevanje enterocitov iz matičnih celic poteka v črevesnih resicah od dna proti vrhu 
resice. Po treh dneh se začne proces programirane apoptoze, čemur sledi luščenje od-
mrlih enterocitov z vrha črevesne resice v lumen črevesa (14). Pri bolnikih s sepso je 
apoptoza enterocitov močno povečana. V raziskavi Hotchkissa in sodelavcev so poročali 
o hudi apoptozi enterocitov pri kritično bolnih, ki so umirali zaradi sepse, v primerjavi 
z bolniki, pri katerih je bila smrt posledica drugih vzrokov (25). Povečano apoptozo en-
terocitov ter korelacijo s slabšim preživetjem so dokazali tudi na predkliničnih modelih 
sepse (26). Pospešena apoptoza enterocitov zaradi sepse dodatno vpliva na okvaro čre-
vesnega epitelija, še dodatno poveča prepustnost črevesne stene in posledično poslabša 
sistemsko vnetje. V predkliničnih raziskavah je bilo preživetje živali s sepso boljše, če so 
apoptozo enterocitov zavrli z aplikacijo epidermalnega rastnega faktorja (27).
Poleg vpliva na črevesno sluznico ima sepsa dramatičen vpliv tudi na črevesno mikro-
bioto. Spremembo mikrobiote v t. i. »patobioto« imenujemo disbioza: obsega izgubo 
mikrobne raznovrstnosti, razrast patogenih mikrobov (Escherichia coli, Pseudomonas ae-
ruginosa, Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Klebsiella spp.) in izrazitejšo virulenco 
obstoječih mikrobov. Pomembnost disbioze pri nastanku nekaterih kroničnih bolezni, 
kot so kronična vnetna črevesna bolezen, sladkorna bolezen in bolezni krvno-žilnega 
sistema, je primerljiva s pomembnostjo genetske predispozicije posameznika za posa-
mezne bolezni (28). Pri bolnikih s sepso nastanek disbioze ponuja možnost transloka-
cije izrazito patogenih bakterij in s tem razvoja hudih sekundarnih bakterijskih okužb. 
Mehanizem nastanka disbioze pri bolnikih s sepso še ni v celoti pojasnjen. Zanimivo je, 
da so spremembe mikrobiote pri bolnikih s sepso, opeklinami in hudimi poškodbami 
ugotovili že v nekaj urah po začetku bolezni (29). Na sestavo mikrobiote pomembno 
vpliva protimikrobno zdravljenje, pa tudi zdravljenje z zaviralci protonske črpalke, pa-
renteralna prehrana, pomanjkanje fosfata v lumnu črevesa in zdravljenje z opioidnimi 
analgetiki (1). Bolniki s sepso prejemajo širokospektralne antibiotike, kar povečuje se-
lekcijski pritisk in vodi v povečano odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravi-
lom. Popolno parenteralno hranjenje kritično bolnih vpliva na povečano prepustnost 
črevesne stene, spremenjeno delovanje Panethovih celic in zmanjšano razmerje med 
bakterijami Firmicutes in Bacteroides (30). 
V zadnjih desetletjih se je raziskovanje vpliva prebavil na sepso v veliki meri omejilo 
na preučevanje bakterijske translokacije. Nedavno pa so se pojavili pomembni dokazi, 
da ima verjetno tudi mezenterična limfa pomembno vlogo pri prenosu toksičnih pro-
duktov iz črevesa v druge organske sisteme (24). Limfa iz limfnih žil prebavil se ste-
ka v mezenterični limfni vod, od tod pa v ductus thoracicus in pljučni krvni obtok. Na 
predkliničnih modelih, ki so ponazarjali kritično bolezen zaradi opeklin, poškodb in 
šoka, so s stiskanjem mezenteričnega limfnega voda preprečili nastanek nevtrofilne 
poškodbe pljuč in akutnega sindroma dihalne stiske (angl. acute respiratory distress syn-
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drome – ARDS), ohranili krčljivost srčne mišice in izboljšali preživetje testnih živali (31). 
V raziskavi, v kateri so limfo živali, ki so utrpele hudo poškodbo ali hemoragični šok, 
vbrizgali zdravim živalim, so te razvile akutno poškodbo pljuč. Kateri toksični elementi 
limfe vplivajo na širjenje vnetja, še ni povsem jasno, ugotovili pa so, da limfa iz prebavil 
živali s hudim sistemskim vnetjem ne vsebuje bakterij, endotoksina in citokinov (32). 
Podatkov o vplivu limfe iz mezenteričnih limfnih vodov na večorgansko odpoved pri 
bolnikih s sepso za zdaj nimamo.

Možnosti zdravljenja motenj v delovanju črevesja pri sepsi in kritični 
bolezni
Zdravljenje motenega delovanja črevesja je pri kritično bolnih simptomatsko. Okvaro 
črevesne sluznice poskušamo preprečiti z ukrepi, kot so zgodnje enteralno hranjenje, 
skrb za redno odvajanje iztrebkov, omejitev vnosa intravenskih tekočin, ustrezno od-
merjanje vazoaktivnih zdravil, vzdrževanje normalnega znotrajtrebušnega tlaka in 
smotrno predpisovanje protimikrobnih zdravil. V zadnjem času se vrstijo dokazi, da je 
črevesna disbioza pri kritično bolnih povezana z večjo pogostostjo bolnišničnih okužb, 
sepse in večorganske odpovedi (28). Novi pristopi k zdravljenju črevesne disfunkcije 
so zato usmerjeni k povrnitvi normalne črevesne mikrobiote. Eden prvih ukrepov, s 
katerimi so želeli zmanjšati prisotnost patogenih bakterij v prebavilih, je selektivna de-
kontaminacija prebavil (angl. selective decontamination of digestive tract – SDD). Čeprav 
je po nekaterih podatkih izvajanje SDD z lokalnimi in sistemskimi antibiotiki vplivalo 
na manjšo pogostost bolnišnične pljučnice in sepse, se metoda zaradi možnega vpliva 
na porast protimikrobne odpornosti v številnih državah ni uveljavila (33). Od drugih 
ukrepov se omenjata dajanje probiotikov in fekalna transplantacija. Probiotiki so pre-
hranski pripravki ali zdravila, ki vsebujejo žive mikroorganizme. Ideja zdravljenja s pro-
biotiki je stara več kot stoletje, najbolj množična uporaba probiotikov pa se je začela z 
razvojem industrije mlečnih izdelkov. V večini raziskav, v katerih so preučevali uporabo 
probiotikov pri kritično bolnih, so ocenjevali vpliv dajanja probiotikov na nastanek bol-
nišničnih okužb, predvsem pljučnice, povezane z mehanskim predihavanjem. Rezultati 
teh raziskav so bili pred nekaj leti obdelani v Cochranovi analizi, v kateri so ugotovili, 
da dajanje probiotikov kritično bolnim vpliva na manjšo pogostost pljučnice zaradi me-
hanskega predihavanja, vendar so poudarili, da je kvaliteta dokazov slaba (34). Uspehi 
fekalne transplantacije so za zdaj najbolj prepričljivi pri bolnikih s hudim klostridijskim 
kolitisom, pri kritično bolnih in septičnih bolnikih pa so opisani le posamezni primeri 
tovrstnega zdravljenja. Glede na izsledke nekaterih predkliničnih raziskav se v priho-
dnosti morda obeta gensko ali farmakološko zdravljenje, s katerim bi bilo mogoče ohra-
niti integriteto črevesne pregrade in zmanjšati apoptozo enterocitov (1, 5). 

SKLEP
Sepsa in kritična bolezen povzročata hude strukturne in funkcijske okvare črevesja – in 
obratno, prebavila delujejo kot »motor« vnetnega dogajanja pri sepsi in kritični bolezni. 
V zadnjem času vse bolj spoznavamo, kako hude so lahko posledice porušene črevesne 
homeostaze in kako zapletena so součinkovanja med črevesnim epitelijem, mikrobio-
to in imunskim sistemom pri sepsi. Ta spoznanja spreminjajo razmišljanje o sepsi ter 
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spodbujajo razmišljanja o novih terapevtskih možnostih, ki bodo morda nekoč radikal-
no spremenila pristop k zdravljenju sepse.
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IZVLEČEK
Akutni pankreatitis je pogosto, hudo vnetje trebušne slinavke, za katero so značilni 
visoka obolevnost, smrtnost in stroški zdravljenja. Pojavnost akutnega pankreatitisa 
narašča in celotna smrtnost se giba med 5 in celo 30 % pri najhujših oblikah. Infekcij-
ski zapleti pri hudem akutnem pankreatitisu pomenijo velike težave in vplivajo na izid 
bolezni pri bolnikih, ki so preživeli prvi vnetni zagon. Diagnostika okužb pankreatičnih 
nekroz je pogosto zahtevna, vendar pri tem ne smemo zamujati z začetkom učinkovite-
ga zdravljenja, ki je sestavljeno iz zadostnega nadzora izvora okužbe in antibiotičnega 
zdravljenja. Profilaktično antibiotično zdravljenje ni učinkovito pri zmanjševanju pojav-
nosti (peri)pankreatičnih okužb pri bolnikih s hudim ali nekrotizirajočim potekom aku-
tnega pankreatitisa. Edina racionalna indikacija za zdravljenje akutnega pankreatitisa z 
antibiotiki je dokazana okužba (peri)pankreatičnih nekroz.

Abstract
Acute pancreatitis is a frequently devastating pancreatic inflammation that has been associ-
ated with significant morbidity, mortality, and hospitalization costs. The incidence of acute 
pancreatitis has been increasing and features an overall mortality rate of 5 % that may be as 
high as 30 % in the most severe cases. Infectious complications in severe acute pancreatitis are 
an important problem and determine outcome in patients who survived the first inflamma-
tory hit of the disease. Diagnosis of infected pancreatic necrosis is often challenging, but sho-
uld not delay adequate treatment, which consists of source control and antibiotic treatment. 
Prophylactic antibiotics are not effective in reducing the incidence of (peri)pancreatic infection 
in patients with severe acute pancreatitis (or necrotizing pancreatitis). The only rational indi-
cation for antibiotics at this moment is documented infection. 
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UVOD
Akutni pankreatitis je vnetje trebušne slinavke, ki je povezano z veliko obolevnostjo, 
smrtnostjo in visokimi stroški zdravljenja. Pojavnost akutnega pankreatitisa v zadnjih 
desetletjih postopoma narašča. Hud potek pankreatitisa se pojavlja v približno 20 % in 
pomeni dejavnik tveganja za nastanek lokalnih zapletov v obliki pankreatične nekroze, 
abscesa in pankreatičnih psevdocist. V drugem tednu bolezni lahko pride do bakterij-
skih superinfekcij, ki so v nadaljevanju poteka bolezni pomemben vzrok smrtnosti (1). 

TREBUŠNA SLINAVKA
Trebušna slinavka je žleza, ki leži v zgornjem zadnjem delu trebušne votline. Odgovorna 
je za tvorbo in izločanje inzulina (endokrini del trebušne slinavke) ter proizvodnjo in 
izločanje prebavnih encimov (eksokrini del trebušne slinavke), ki omogočajo metaboli-
zem ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin. 
Trebušna slinavka normalno izloča do 15 različnih tipov prebavnih encimov. Encimi na-
stajajo v zrnatem endoplazemskem retikulumu acinarnih celic in se uskladiščijo v shra-
njevalnih mešičkih v obliki cimogenov (encimsko neaktivni proencimi). Skozi pankrea-
tično duktalne celice se sprostijo v pankreatični vod, od koder se izločijo v tanko črevo. 
Do izločanja encimov pride po zaužitju hrane, ko vagalni živec, vazoaktivni črevesni 
polipeptid, gastrin sproščujoči peptid, sekretin, holecistokinin in encefalini stimulirajo 
izločanje proencimov v pankreatični vod.
Ker prezgodnja aktivacija encimov vodi v okvaro trebušne slinavke in vnetje (pankre-
atitis), obstajajo številni mehanizmi, ki to omejujejo: encimi so shranjeni v obliki ne-
aktivnih proencimov, poleg tega sta znotraj cimogenskih mešičkov kisel pH in nizka 
koncentracija kalcija, ki varujeta pred prezgodnjo aktivacijo (1).

PATOGENEZA
Akutni pankreatitis povzroči poleg lokalnega vnetja tudi sindrom sistemskega vnetnega 
odziva (angl. Systemic inflammatory response syndrome – SIRS). Do akutnega pankreati-
tisa pride zaradi porušene celične homeostaze. Začetni dogodek je lahko kakršna koli 
okvara acinarnih celic, ki ima za posledico izločanje cimogenskih mešičkov. Okvaro 
najpogosteje povzročajo uživanje alkohola, žolčni kamni in nekatera zdravila. Zaradi 
porušene homeostaze pride do znotrajcelične pretvorbe tripsinogena v tripsin, ta pa 
po tem sproži celotno kaskadno aktivacijo cimogenov. Sekretorni mešički se izločijo v 
intersticij, kjer delujejo kot kemoatraktanti za vnetne celice. Aktivirani nevtrofilci nato 
poslabšajo stanje s sproščanjem superoksida in proteolitskih encimov, makrofagi spro-
ščajo še več citokinov, ki dodatno aktivirajo lokalni in sistemski vnetni odziv. V zgodnji 
fazi se sproščajo tumorje nekrotizirajoči faktor alfa, interlevkin 6 in interlevkin 8. Ti 
vnetni glasniki povzročijo povečano žilno prepustnost v trebušni slinavki, zaradi česar 
pride do otekline, krvavitev in na koncu do nekroze. V akutni fazi vnetja pride najprej 
do edema v parenhimu trebušne slinavke, temu lahko sledi nekroza peripankreatičnega 
maščevja. To imenujemo akutni edematozni pankreatitis. Ko se nekroza širi v parenhim 
in se dodatno pojavijo krvavitve ter odpovedovanje delovanja trebušne slinavke, govori-
mo o hemoragičnem oziroma nekrotizirajočem pankreatitisu. Okoli nekrotičnega tkiva 
postopoma nastane granulacijsko tkivo, razvijejo se lahko psevdociste. Če pride do bak-
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terijske poselitve nekrotičnega pankreatičnega ali peripankreatičnega tkiva, nastanejo 
abscesi.
Ker se vnetni mediatorji izločajo tudi v sistemski krvni obtok, so prav tako možni sis-
temski zapleti, kot so: bakteriemija zaradi translokacije črevesne mikrobiote, sindrom 
akutne dihalne stiske (angl. Acute respiratory distress syndrome – ARDS), plevralni izliv, 
krvavitev iz prebavil in odpovedovanje ledvic. Razvije se lahko SIRS, ki lahko vodi v šok, 
hemodinamsko nestabilnost, odpovedovanje številnih organov in smrt (1).

ETIOLOGIJA
V razvitem svetu so žolčni kamni v skorajda 40 %, dolgotrajno uživanje alkoholnih pijač 
pa v vsaj 35 % vzrok za nastanek akutnega pankreatitisa (1, 2). Približno 10 do 30 % aku-
tnih pankreatitisov je etiološko nepojasnjenih, vendar domnevajo, da je v skoraj 70 % 
teh primerov vzrok biliarna mikrolitiaza. Ostali, manj pogosti vzroki za nastanek aku-
tnega pankreatitisa so: predhodna endoskopska retrogradna holangiopankreatografija 
(ERCP) (4 %), poškodba trebuha (1,5 %) in zdravila (2 %) (podatki so zbrani v Tabeli 1). 
Med redke vzroke spadajo: okužbe (virus mumpsa, coxsackievirusi, virus citomegalije, 
virusi hepatitisov, virus Epstein-Barr, echovirusi, virus varičele-zostra, virus ošpic, vi-
rus rdečk, Mycoplasma pneumoniae, Salmonella spp., Campylobacter spp., Mycobacterium 
tuberculosis in človeške gliste zaradi migracije v duodenalno papilo), dedni pankreatitis, 
hiperkalciemija, razvojne nepravilnosti trebušne slinavke, hipertrigliceridemija (> 11,3 
mmol/L), tumorji, toksini (organofosfati, piki kač in škorpijonov), predhodni kirurški 
posegi (posegi v trebušni votlini in kardiopulmonalni obvodi), žilne nepravilnosti in av-
toimunski pankreatitis (1).

Tabela 1 . Najpogostejša zdravila, povezana z nastankom akutnega pankreatitisa

Dokazana povezava Možna povezava

azatioprin klortiazid in hidroklortiazid

sulfonamidi matandrosteron 

sulindak* nitrofurantoin

tetraciklini fenformin

valproate piroksikam*

didanozin prokainamid

metildopa klortalidon

estrogenic asparginaza

furosemide cimetidine

6-merkaptopurin cisplatin

pentmidin citozin arabinozid

5-aminosalicilna kislina difenoksilat

glukokortikoidi etakrinska kislina

oktreotidi 
* Nesteroidni antirevmatiki.
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EPIDEMIOLOGIJA
Pojavnost akutnega pankreatitisa po svetu je zelo različna in se giba med 5 in 80 na 
100.000 prebivalcev. Najvišja pojavnost med gospodarsko razvitimi državami je v ZDA 
in na Finskem (3). V Sloveniji je bilo, po podatkih NIJZ, leta 2016 hospitaliziranih 996 
bolnikov z akutnim pankreatitisom, kar je 37,5 primera na 100.000 prebivalcev (4, 5). 
To nas uvršča med države z višjo pojavnostjo v Evropi. Globalno gledano pojavnost pan-
kreatitisa narašča (6). Akutni pankreatitis je pogostejši pri moških kot pri ženskah. Pri 
moških je pogostejši vzrok alkoholizem, pri ženskah pa žolčni kamni (1).
Mediane starosti ob pojavu akutnega pankreatitisa se razlikujejo glede na vzroke:
• uživanje alkohola: 39 let,
• žolčni kamni: 69 let,
• poškodba: 66 let,
• zdravila: 42 let,
• po ERCP: 58 let,
• v poteku aidsa: 31 let in
• v poteku vaskulitisov: 36 let (7).

PROGNOZA
Celotna smrtnost zaradi akutnega pankreatitisa je med 10 in 15 %. Bolniki z biliarnim 
pankreatitisom imajo višjo smrtnost kot bolniki z alkoholnim pankreatitisom. Smr-
tnost se v zadnjih dveh desetletjih zmanjšuje zaradi boljšega podpornega zdravljenja 
(1). Pri bolnikih s hudim potekom bolezni je smrtnost okrog 30 % in se v zadnjih 10 
letih ni znižala (8). Pri bolnikih brez nekroze in brez odpovedovanja organov se smr-
tnost približuje ničli. V prvem tednu je večina smrti posledica odpovedovanja številnih 
organov. V naslednjih tednih postanejo pomemben vzrok smrtnosti okužbe, vendar je 
odpovedovanje organov še vedno vodilni vzrok (1).

KLINIČNA SLIKA IN DIAGNOSTIKA
Glede na obnovljena merila Atlantske klasifikacije iz leta 2012 moramo za diagnozo 
akutnega pankreatitisa izpolnjevati vsaj dve od treh meril: stalna bolečina v trebuhu, 
aktivnost amilaze in lipaze vsaj 3-krat nad zgornjo mejo ali za pankreatitis značilne 
spremembe v slikovni diagnostiki (računalniška tomografija – CT, magnetna resonanca 
ali ultrazvok).
Glede na potek bolezni razdelimo akutni pankreatitis na blag, srednje hud in hud. Pri 
blagem poteku bolniki nimajo lokalnih in sistemskih zapletov, pri srednje hudi bolezni 
pride do peripankreatičnega kopičenja tekočine in sistemskih zapletov v obliki poslab-
šanja kroničnih bolezni ali prehodnega odpovedovanja organov (< 48 ur). Pri hudi obliki 
pa gre za vztrajajoče odpovedovanje organov (> 48 ur) (9). Večina bolnikov ima blag 
potek bolezni. Okrog 20 % pa ima srednje hud do hud potek bolezni z nekrozo trebušne 
slinavke, tkiv okrog trebušne slinavke in/ali z odpovedovanjem številnih organov (10). 
Po merilih Atlantske klasifikacije iz leta 2012 razdelimo akutni pankreatitis na inter-
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sticijski edematozni pankreatitis in nekrotizirajoči pankreatitis, ki se dodatno deli na 
parenhimsko in peripankreatično nekrotizirajoče vnetje (9).
Za napoved poteka akutnega pankreatitisa je v uporabi več napovednih modelov. 
Najstarejši in najbolj uveljavljeni so Ransonovi kazalniki (Tabela 2), ki imajo to slabost, 
da je potrebno 48-urno zbiranje podatkov za napoved poteka bolezni. Tako od 0 do 2 
točki napovedujeta 1-odstotno smrtnost, 3 do 4 točke do 16-odstotno smrtnost, 5 do 
6 točk do 40-odstotno smrtnost in 7 do 11 točk skoraj 100-odstotno smrtnost. Ran-
sonova merila se nekoliko razlikujejo pri nebiliarno ter biliarno povzročenem pankre-
atitisu. Nekateri napovedni modeli so modifikacija Ransonovih kazalnikov (Imrijeva 
merila ali Glasgowska prognostična merila), drugi pa napovedujejo potek na podlagi CT 
– Balthazarjev CT-indeks težavnosti poteka akutnega pankreatitisa (CTSI). V zadnjih le-
tih se uveljavljajo obposteljna merila za oceno težavnosti akutnega pankreatitisa (angl. 
Bedside index of severity in acute pancreatitis – BISAP), ki napovedujejo smrtnost z manj 
kazalniki kot Ransonova merila. Podatke zberemo v 24 urah od sprejema. Bolniki s se-
števkom nič so imeli smrtnost manj kot 1 %, medtem ko so imeli bolniki s seštevkom 5 
smrtnost 22 %. Podrobnosti BISAP so zbrane v Tabeli 2. Napovedne modele uporablja-
mo predvsem zato, da hitro prepoznamo bolnike, pri katerih obstaja verjetnost hudega 
poteka akutnega pankreatitisa, kar je povezano tudi z večjo smrtnostjo. Vse bolnike s 
sumom na srednje hud do hud potek sprejmemo v enote za intenzivno nego oziroma 
intenzivno zdravljenje, kjer je mogoč boljši nadzor in hitrejše ukrepanje (11).

Tabela 2 . Ransonova merila in merila BISAP za oceno hudosti akutnega 
pankreatitisa

Ransonova merila BISAP

ob sprejemu: nebiliarni (biliarni) Sečnina > 8,9 mmol/L

Starost > 55 (70) let Motnje zavesti z GCS* < 15

Levkociti > 16 (18) × 109/L Znaki SIRS**

Krvna glukoza > 10 (12,2) mmol/L Starost > 60 let

AST > 2 ukat/L Znaki plevralnega izliva pri slikovni diagnostiki

LDH > 5,83 mmol/L

po 48 urah: nebiliarni (biliarni)

Padec hematokrita > 10 % glede na sprejem

Ioniziran kalcij < 2 mmol/L v 48 urah

Presežek baze > 4 (5) mEq/L v 48 urah

pO2 < 8 kPa v 48 urah

Porast koncentracije sečnine za > 1,79 mmol/L glede 
na sprejem

Potreba po nadomeščanju tekočine > 6 (4) L v 48 urah
* Glasgowska koma lestvica; ** sistemski vnetni odziv. 
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ZAPLETI
Zgodaj v poteku bolezni lahko nastanejo tekočinske kolekcije, ki jih diagnosticiramo s 
slikovnimi preiskavami. Nekroza parenhima trebušne slinavke začne nastajati približno 
96 ur po pojavu kliničnih simptomov in znakov. Spremembe so neostro omejene in brez 
ovojnice. Večina spontano regredira in ne potrebuje posebnega zdravljenja (1, 9). Pri 
nekaterih bolnikih pride do obsežnega uničenja tkiva trebušne slinavke zaradi okvare 
mikrocirkulacije. Razvijejo se obsežne nekroze v trebušni slinavki. Zaradi tega pride do 
sproščanja vnetnih mediatorjev in citokinov. To ima za posledico aktivacijo vnetnega 
odziva, ki se kaže z zvečano koncentracijo levkocitov, vročino in večorganskim odpove-
dovanjem (12). 
Okužbe se navadno pojavijo po koncu prvega tedna od začetka težav (1). V poteku ne-
krotizirajočega pankreatitisa lahko nastanejo tudi omejena področja gnoja, ki ne vse-
bujejo pankreatičnega tkiva in so od okolice ločena z ovojnico. Te kolekcije so lahko 
znotraj ali zunaj trebušne slinavke. Nastanejo zaradi utekočinjenja nekrotičnega tkiva 
in bakterijske superinfekcije. Večina nastane štiri ali več tednov od začetka akutnega 
pankreatitisa; če so brezsimptomne, posebno zdravljenje ni potrebno (12). 
Akutna psevdocista nastane več kot 4 tedne od začetka vnetja. To je z granulacijskim 
tkivom zamejena tekočina, ki jo tvori pankreatična tekočina. Psevdociste so vidne pri 
ultrazvočni preiskavi ali na CT. Okužbe pankreatične psevdociste se pojavijo več kot 4 
do 6 tednov od začetka akutnega pankreatitisa (1).
Več kot 80 % smrti zaradi akutnega pankreatitisa v poznem obdobju bolezni je posle-
dica septičnih zapletov, ki nastanejo zaradi okužbe nekrotičnega tkiva v ali ob trebušni 
slinavki (13). Glavni izvor okužbe so bakterije, ki so del črevesne mikrobiote. Najpo-
gostejši povzročitelji bakterijskih okužb v poteku akutnega pankreatitisa so Escheri-
chia coli  (26  %),  Pseudomonas  spp. (16  %),  Staphylococcus  spp. (15  %),  Klebsiella spp. 
(10 %), Proteus  spp. (10 %), Streptococcus  spp. (4 %), Enterobacter  spp. (3 %), redkeje 
tudi Enterococcus spp. in anaerobne bakterije (16 %). Do glivne superinfekcije pride pra-
viloma pozno v poteku bolezni, večinoma več tednov do mesecev od začetka vnetja (1).

ZDRAVLJENJE
Trenutno nimamo na voljo usmerjenega zdravljenja za akutni pankreatitis, zato so vsi 
ukrepi usmerjeni v podporno zdravljenje. Zaradi SIRS pride do premika tekočine v tretji 
prostor in posledično pri srednje hudih in hudih primerih do hipovolemije, hipoperfu-
zije in odpovedovanja organov. Da preprečimo to kaskado dogodkov, moramo poskrbeti 
za zadostno nadomeščanje tekočine. Priporočila IAP/APA (International Association of 
Pancreatology / American Pancreatic Association) svetujejo nadomeščanje tekočine z 
Ringerjevim laktatom, ker koloidne tekočine še dodatno povečajo smrtnost (14–16). 
Bolečina je vodilni simptom akutnega pankreatitisa, zato jo moramo zdraviti zadostno 
in pravočasno. Trenutno ni zadostnih podatkov, ki bi dajali posebno prednost kateri 
izmed skupin zdravil za protibolečinsko zdravljenje (14).
Sekundarne okužbe pankreatičnih in peripankreatičnih nekroz so eden izmed vodilnih 
vzrokov smrtnosti zaradi okužb pri akutnem pankreatitisu. Zato je bilo narejenih veliko 
raziskav, ki so poskušale potrditi učinkovitost profilaktične rabe antibiotikov za pre-
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prečevanje nastanka sekundarnih okužb, vendar jim tega ni uspelo potrditi (17, 18). V 
pregledni članek je Villatoro s sodelavci vključil 7 randomiziranih raziskav s 404 bolniki. 
Z opravljeno analizo jim ni uspelo dokazati, da bi bilo preživetje boljše v skupini, ki je 
prejela antibiotično zaščito. V tej skupini je bila smrtnost 8,4 %, v kontrolni pa 14,4 %, 
vendar razlika ni bila statistično značilna. Delež okuženih pankreatičnih nekroz je bil v 
skupini z antibiotično zaščito 19,7 %, v kontrolni skupini pa 24,4 %, vendar tudi ta raz-
lika ni bila statistično značilna. Dokazali pa so, da je bil v skupini z antibiotično zaščito 
statistično značilno nižji delež celotnih okužb (37,5 % proti 51,9 %). Prav tako ni bilo 
razlik med skupinama v potrebi po kirurškem zdravljenju in pogostosti glivnih okužb. 
Ko so primerjali skupine bolnikov glede na skupine antibiotikov, ki so jih prejemali, so 
ugotovili, da pri uporabi kombinacije fluorokinolonov z metronidazolom ni bilo razlik 
v smrtnosti, pogostosti okužb pankreatičnih nekroz in pogostosti celotnih okužb. Pri 
bolnikih, ki so prejemali zaščitno antibiotično zdravljenje z imipenemom, so zaznali 
statistično značilno manj okužb pankreatičnih nekroz, ni pa bilo pomembnega vpliva 
na izboljšanje preživetja. Zato tudi ti avtorji ugotavljajo, da je trenutno premalo kvalite-
tnih podatkov o uporabi antibiotikov pri akutnem pankreatitisu za profilakso (19). Leta 
2012 je bila objavljena še ena metaanaliza, v katero je bilo vključenih 622 bolnikov z 
akutnim pankreatitisom iz 11 randomiziranih raziskav. Tudi v tej raziskavi niso potrdili 
pozitivnega učinka profilaktičnega dajanja antibiotikov na preživetje. Ocenili so, da bi 
bilo treba zdraviti 1429 bolnikov, da bi preprečili eno smrt (20). Do podobnih ugotovi-
tev so prišli tudi Wittau in sodelavci, ki so v metaanalizo vključili 14 randomiziranih 
raziskav z 841 bolniki. Ugotovili so, da so smrtnost, pogostost okužb pankreatičnih ne-
kroz, pogostost nepankreatičnih okužb in število kirurških intervencij primerljivi med 
skupino bolnikov, ki je prejemala antibiotično zaščito, in kontrolno skupino (18).
V prospektivni randomizirani raziskavi so Maraví-Poma in sodelavci dokazali 3-kratni 
porast pojavnosti lokalnih in sistemskih glivnih okužb pri bolnikih z akutnim pankrea-
titisom, ki so dalj časa prejemali zaščito z antibiotiki (21). Nesmotrna raba antibiotikov 
je povezana tudi z nastankom driske, povezane z antibiotiki, ali driske, povzročene s 
Clostridium difficile in selekcijo bakterij, odpornih proti številnim antibiotikom. Glede 
na vse te podatke lahko sklenemo, da slaba učinkovitost antibiotične profilakse in njeni 
neželeni učinki prevladajo nad pozitivnimi učinki, zato profilakse rutinsko ne upora-
bljamo (22). 
Antibiotike zato uporabljamo samo takrat, ko obstaja velik sum na okužbo ali dokazana 
okužba (14). V prvih 7 do 10 dneh antibiotikov ne predpisujemo za zdravljenje zapletov 
akutnega pankreatitisa, ampak za zdravljenje drugih okužb, kot so holangitis, z žilnimi 
katetri povezane okužbe, bakteriemija, okužba sečil ali pljučnica. Klinično težko razli-
kujemo med sterilno in okuženo pankreatično nekrozo. Na okužbo pankreatične ali pe-
ripankreatične nekroze pomislimo, kadar imamo bolnika, pri katerem se klinična slika 
po 7 do 10 dne ne umirja ali ima izražen SIRS. Pri takšnem bolniku je smiselno opraviti 
CT-vodeno igelno aspiracijo za odvzem kužnin in nato začeti antibiotično zdravljenje. O 
okuženi pankreatični nekrozi govorimo, če smo v aspiratu dokazali bakterije ali so na CT 
vidni vključki zraka v nekrotičnih predelih. Če je predvidena perkutana drenaža zaradi 
zdravljenja lokalnih posegov, ni treba posebej izvajati še CT-vodene aspiracijske punkci-
je. Antibiotično zdravljenje pogosto kombiniramo s kirurškim zdravljenjem. 
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Trenutno ni zadosti kakovostnih podatkov, ki bi omogočali trdna priporočila glede vr-
ste izkustvenega antibiotičnega zdravljenja okuženih pankreatičnih nekroz. Več razi-
skav je posvečenih analizi prodiranja antibiotikov v tkivo trebušne slinavke. Imipenem 
in ertapenem dobro prodirata v tkivo trebušne slinavke, kjer dosegata koncentracije 
nad minimalnimi inhibitornimi koncentracijami za najpogostejše povzročitelje okužb 
pri akutnem pankreatitisu (23, 24). Podobni rezultati so na voljo tudi za moksifloksa-
cin v odmerku 400 mg parenteralno ali per os (25). Ko so in vitro na modelu akutnega 
pankreatitisa primerjali učinkovitost teh antibiotikov proti bakterijam, ki so pogosto 
osamljene iz pankreatičnih nekroz (E. coli, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis in 
Bacteroides fragilis), so ugotovili, da so vsi trije antibiotiki podobno učinkoviti, vendar 
je moksifloksacin učinkovitejši proti E. cloacae, E. faecalis in anaerobom v mešanih kul-
turah. Ertapenem pa je bil neučinkovit proti enterokokom (26). Natančnih podatkov o 
trajanju zdravljenja ni. Večina navaja, da naj traja antibiotično zdravljenje še 14 dni po 
učinkoviti odstranitvi izvora okužbe (1, 8, 14, 22).
Smrtnost bolnikov z okuženo pankreatično nekrozo dosega tudi 30 %. Večina, do 80 %, 
je posledica septičnih zapletov. Kadar imamo bolnike z okuženimi pankreatičnimi ne-
krozami in večorgansko odpovedjo, ki so zdravljeni brez dodatnih kirurških posegov, se 
smrtnost približuje 100 % (27, 28). S pridruženim kirurškim zdravljenjem se smrtnost 
zniža. Nizozemski raziskovalci so pokazali, da je boljše preživetje pri tistih bolnikih, 
kjer so uporabili stopenjski kirurški pristop (perkutana drenaža ali endoskopska tran-
sluminalna drenaža, ki ji sledi minimalno invazivna retroperitonealna nekrosektomija), 
kakor pri bolnikih, kjer so opravili odprto nekrosektomijo. Če je mogoče, je smiselno 
kirurške posege odložiti vsaj do 4. tedna po začetku klinične slike, da pride do omeji-
tve nekroze z granulacijskim tkivom oziroma ovojnico (14, 29). Pankreatični abscesi se 
pojavijo pozno v poteku bolezni; za večino zadošča perkutana drenaža v kombinaciji z 
antibiotičnim zdravljenjem. Če ne dosežemo kliničnega izboljšanja, je potrebna kirurška 
drenaža.
Pri biliarnem pankreatitisu se po potrebi odločimo še za ERCP. Po priporočilih IAP/APA 
je ERCP indicirana pri vseh akutnih pankreatitisih s pridruženim holangitisom, verje-
tno tudi pri zapori skupnega duodenopankreatičnega voda, ne pa pri blagem pankre-
atitisu brez znakov holangitisa in prav tako verjetno ne pri hudem pankreatitisu brez 
holangitisa. Pri bolnikih s pankreatitisom in holangitisom je indicirana ERCP urgentno 
(v 24 urah), za vse ostale biliarne pankreatitise pa za zdaj ni zadostnih podatkov, da bi 
lahko optimalno opredelili čas, kdaj naj bo opravljena ERCP (14). 

SKLEP
Infekcijski zapleti akutnega pankreatitisa pomenijo velike težave in vplivajo na prežive-
tje. Profilaktično predpisovanje antibiotikov za preprečevanje sekundarnih bakterijskih 
okužb v poteku nekrotizirajočega pankreatitisa ni indicirano, saj za to nimamo dobrih 
dokazov. Trenutno je edini racionalni razlog za zdravljenje akutnega pankreatitisa z an-
tibiotiki dokazana okužba pankreatične ali peripankreatične nekroze. Antibiotik mora 
dobro prodirati v tkivo trebušne slinavke in mora zagotavljati delovanje proti najpogo-
stejšim povzročiteljem okužb pankreatičnih nekroz. Ker se infekcijski zapleti večinoma 
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pojavljajo šele po 7 do 10 dneh od začetka težav, antibiotikov za zdravljenje okužb pan-
kreatičnih nekroz ne predpisujemo v prvem tednu bolezni (22).
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POVZETEK
Akutna okužba s hepatotropnimi virusi ima lahko fulminanten potek in povzroči akutno 
odpoved delovanja jeter. Bolezen ima visoko smrtnost, v nekaterih primerih je potreb-
na presaditev organa. Zdravljenje akutne odpovedi jeter zaradi fulminantnega poteka 
akutnega virusnega hepatitisa se ne razlikuje od zdravljenja akutne odpovedi delovanja 
jeter zaradi drugih vzrokov, razen po uporabi protivirusnih učinkovin pri akutnem he-
patitisu B, lahko pa tudi pri akutnem hepatitisu C in E. Okužbo z virusi hepatitisa A, B in 
posledično tudi D učinkovito preprečujemo s cepljenjem. Prispevek predstavlja temeljne 
značilnosti fulminantnega virusnega hepatitisa, pristop k bolniku z akutno odpovedjo 
delovanja jeter in klinično obravnavo bolnika s fulminantnim virusnim hepatitisom.

Abstract
Acute infection with hepatotropic viruses can lead to fulminant course of hepatitis and re-
sults in acute liver failure. The mortality of the disease is high, and occasionally an urgent 
liver transplantation is needed. Treatment of a patient with acute liver failure caused by viral 
hepatitis does not differ from treatment of a liver failure due to other aethiologies except for 
an introduction of antivirals, which is obligatory in hepatitis B patients, however it may be 
administered also in patients infected with hepatitis C and E. Infections with hepatitis A, B 
and consequently hepatitis D viruses are vaccine preventable. The article presents the baseline 
characteristics of fulminant viral hepatitis, an approach to a patient with acute liver failure 
and clinical management of patients with fulminant hepatitis of viral origin.

UVOD
Fulminantni virusni hepatitis (FVH) je akutna odpoved delovanja jeter (AOJ), ki jo pov-
zroča huda akutno nastala poškodba predhodno zdravih jeter ob okužbi s hepatotropni-
mi virusi. V Evropi bremena FVH ne poznamo dobro, saj se tovrstni podatki ne zbirajo 
sistematično. Po podatkih Evropskega registra za presaditev jeter je bila v zadnjih 20 
letih AOJ primarni vzrok presaditve organa le pri 8% bolnikov s presajenimi jetri; AOJ 
pa je bila le v 19% posledica okužbe s hepatotropnimi virusi (1). Zaradi okrepljenih pre-
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ventivnih (cepljenje), diagnostičnih in terapevtskih ukrepov se v zadnjih letih tudi ta 
delež precej zmanjšuje. 
Akutna okužba s hepatotropnimi virusi lahko povzroči smrt jetrne celice in okvari delo-
vanje predhodno zdravega organa. Gre za specifičen in redek klinični sindrom. Po vsto-
pu virus jetrno celico poškoduje na različne načine, odvisno od posameznega virusa, 
večinoma pa z burnim celično posredovanim imunskim odzivom. Ta povzroči vnetje 
in napad na lastne, z virusom hepatitisa okužene jetrne celice, ki jih uniči. Naravni po-
tek in izid tako nastale akutne poškodbe jeter sta odvisna od gostiteljevega imunskega 
odziva na okužbo kakor tudi od vrste virusa (2). Ob možnosti presaditve jeter v sklopu 
zdravljenjaje smrtnost FVH ocenjena na 30 do 40 % (3).
Razvoj medicine in interdisciplinaren pristop k bolniku z življenjsko nevarno AOJ zaradi 
FVH pa danes omogočata vse večje preživetje tovrstnih bolnikov. Prispevek predstavlja 
temeljne značilnosti FVH, pristop k bolniku z AOJ in klinično obravnavo bolnika s FVH.

DEFINICIJA AKUTNE ODPOVEDI DELOVANJA JETER
Po definiciji AOJ opredeljujejo akutno nastale nenormalne vrednosti testov za oceno 
delovanja jeter v krvi (vsaj dva- do trikrat zvišane ravni aminotransferaz nad zgornjo 
normalno ravnjo in zvišana koncentracija bilirubina) pri bolniku, ki predhodno nima 
znane jetrne bolezni. V nadaljnjem poteku se pojavijo motnje strjevanja krvi (koagu-
lopatija) zaradi motenega delovanja jeter in sprememba zavesti zaradi jetrne encefalo-
patije. Posebno pozornost zahteva t. i. hiperakutna odpoved delovanja jeter (HAOJ), ki 
jo opredeljuje huda motnja strjevanja krvi z močno zvišanimi ravnmi aminotransferaz 
ob začetno normalni ali le zmerno zvišani koncentraciji bilirubina. Ta se pogosto pojavi 
prav pri akutnem virusnem hepatitisu (predvsem hepatitisih B ali E) (4). Nasprotno pa 
pri t. i. subakutnem/subfulminantnem hepatitisu (SAOJ) opažamo manjši porast ravni 
serumskih aminotransferaz, izrazitejšo zlatenico in blago do zmerno koagulopatijo (5).
Po definiciji, ki jo je leta 1999 objavilo Mednarodno združenje za preučevanje jeter (angl.
International Association for the Study of the Liver, IASL), pa AOJ delimo na: hiperakutno 
(HAOJ), če je od pojava simptomov do odpovedi delovanja jeter minilo manj kot 10 
dni, fulminantno (FOJ), če je od pojava simptomov minilo 10 do 30 dni, in subakutno 
(SAOJ), če je od pojava simptomov do pojava jetrne odpovedi minilo 5 do 24 tednov 
(6). Delitev je precej ohlapna, saj vrsta AOJ ne napoveduje naravnega poteka in izida 
bolezni. Ker je diagnoza AOJ precej redka, morajo smernice njene optimalne obravnave 
temeljiti na multicentričnem opazovanju. Medtem ko HAOJ in FOJ prepoznamo precej 
hitro, pa lahko SAOJ zmotno opredelimo kot poslabšanje jetrne ciroze in s tem zamudi-
mo možnost pravočasne presaditve organa (7).

ETIOLOGIJA AKUTNE ODPOVEDI DELOVANJA JETER
Vzroki za AOJ so različni in se razlikujejo tudi v različnih predelih sveta. V Evropi je 
najpogostejši vzrok AOJ uživanje zdravil (Tabela 1) (8). Z uvedbo cepljenja je znatno 
upadlo število primerov, povzročenih z okužbo z virusom hepatitisa B (HBV). Med vi-
rusnimi povzročitelji je danes v Evropi – kljub uvedbi obveznega cepljenja proti hepa-
titisu B v skoraj vseh državah– okužba s HBV še vedno najpogostejši povzročitelj AOJ, 
po pogostnosti pa ji sledijo virusa hepatitisa A (HAV) in E (HEV), manj pogosto virusa 
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hepatitisa C (HCV) in D (HDV), virus varičele zostra (VZV), virusa herpesa simpleksa 
tipov 1 in 2 (HSV-1, HSV-2), virus Epstein Barr (EBV) ter virus citomegalije (CMV) (7).

Tabela 1 . Vzroki akutne odpovedi delovanja jeter in značilen klinični potek (7) .

Povzročitelj/vzrok Klinični potek

Virusi HBV, HAV, HEV
Redko: HCV, HDV, CMV, HSV-1, HSV-2, VZV, 
EBV, virus denge

Akutni/fulminantni

Zdravila/toksini Paracetamol, fosfor, Amanita faloides

Tuberkulostatiki, statini, kemoterapija 
rakavih bolezni, nesteroidni antirevmatiki, 
fenitoin, karbamazepin, ekstazi, flukloksacilin

Akutni/fulminantni ali 
subakutni/subfulminantni

Akutni/fulminantni

Motnje prekrvavitve Budd-Chiarijev sindrom 
 
Hipoksični hepatitis

Akutni/fulminantni ali 
subakutni/subfulminantni 
Akutni/fulminantni

Nosečnost Ruptura jeter v preeklampsiji, maščobna infil-
tracija jeter v nosečnosti, sindrom HELLP

Akutni/fulminantni

Drugo Wilsonova bolezen, avtoimunski hepatitis, 
limfom, HLH

Akutni/fulminantni in suba-
kutni/subfulminantni 

HBV – virus hepatitisa B, HAV – virus hepatitisa A, HEV – virus hepatitisa E, HCV – virus hepatitisa C, HDV – virus hepatitisa 
D, CMV – virus citomegalije, HSV-1 – virus herpesa simpleksa tipa 1, HSV-2 – virus herpesa simpleksa tipa 2, VZV – virus varičele 
zostra, EBV – virus Epstein-Barr, HELLP – hemoliza, zvišani jetrni encimi, trombocitopenija, HLH – hemofagocitna limfohistiocitoza.

ZNAČILNOSTI OKUŽBE S HEPATOTROPNIMI VIRUSI
Hepatotropni virusi se med seboj precej razlikujejo tako po viroloških in epidemioloških 
kot tudi po kliničnih značilnostih (Tabela 2)(9).
Prvi korak k prepoznavi etiologije AOJ je epidemiološka anamneza, saj se hepatotropni 
virusi med seboj razlikujejo po načinu prenosa okužbe. Virus hepatitisa A in HEV se v 
največji meri prenašata po fekalno-oralni poti, zato je okužba najpogostejša v endem-
skih predelih z nizkim higienskim standardom in slabo sanitacijo. V Evropi je okužba s 
HEV lahko avtohtona zoonoza kot posledica uživanja okuženega mesa divjadi in nekate-
rih domačih živali. Okužba s HAV pa se lahko prenese tudi s spolnim stikom, predvsem 
v populaciji moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, zelo redko pa tudi z okuženim 
priborom pri uporabnikih drog. Virusi hepatitisa B, HCV in HDV se prenašajo z nepo-
srednim vnosom skozi kožo ali sluznico, bodisi pri parenteralnem stiku z okuženo krvjo 
(npr. intravenska uporaba drog, neprofesionalna tetovaža, »piercing«, nesterilni medi-
cinski postopki, transfuzija okužene krvi) bodisi pri spolnem stiku z okuženo osebo ali 
z okužene matere na plod oz. novorojenca. 
Hepatotropni virusi po različno dolgi inkubacijski dobi povzročijo akutno okužbo, ki je 
lahko brezsimptomna, subklinična ali klinično izražena z značilnimi simptomi in znaki 
(Tabela 2). 
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Tabela 2 . Epidemiološke in klinične značilnosti akutnega virusnega hepatitisa (9) .

Značilnosti HAV HBV HCV HDV HEV

Način 
okužbe

fekalno-
-oralno

+++ – – – +++

perkutano ± +++ +++ +++ –

perinatalno – +++ + + –

spolno ± ++ + ++ –

Najpogostejša starostna 
skupina

otroci,  
mladi odrasli

mladi odrasli  
(spolno, 
perkutano), 
novorojenci 
(90% ob 
rojstvu)

pogosteje 
odrasli

mladi odrasli 
(spolno, 
perkutano), 
novorojenci 
(vertikalno)

mladi odrasli

Inkubacija 15–50 dni 30–180 dni 15–160 dni 30–180 dni 14–60 dni

Akutni kli-
nični potek

akutni 
hepatitis, 
subklinična 
oblika

++ ++ +++ ± ++

akutni 
hepatitis, 
fulminantna 
oblika

0,3–0,6% 0,1–1% 0,1% 2–20% 1–2%1

Kronični 
klinični 
potek

kronični 
hepatitis

– 5–10% 
odrasli

90% novoro-
jenci

75% koinfekcija: 
5%

superinfek-
cija:  
70–95%

–
(izjemoma 
nekatere 
imunsko 
oslabele 
osebe)

ciroza – 15–40%  
kroničnih 
hepatitisov

10–30% 
kroničnih 
hepatitisov

60–70%  
kroničnih 
hepatitisov

–

HCC – + + ± –

Profilaksa Ig, inaktivi-
rano cepivo

HBIG, 
rekombinan-
tno cepivo

– rekombinan-
tno cepivo

–

Zdravljenje akutnega 
hepatitisa

– težji potek:
entekavir, 
tenofovir

DAAs – težji potek: 
ribavirin

HCC –jetrnocelični karcinom, HBIG –hiperimuni B imunoglobulini, HAV – virus hepatitisa A, HBV – virus hepatitisa B, HCV – virus 
hepatitisa C, HDV – virus hepatitisa D, HEV – virus hepatitisa E, DAAs – zdravila,direktno delujoča na virus,– ni mogoče, ± mogoče, 
a zelo redko, + redko, ++ pogosto, +++ najpogosteje, 1 10–20% pri nosečnicah.

Akutna odpoved delovanja jeter zaradi okužbe s HAV se pogosteje pojavi pri starejših 
bolnikih, pri katerih je prognoza slabša (10). Pri okuženih s HEV je AOJ redka, najpogo-
steje pa se pojavi v hiperakutni obliki. Čeprav je smrtnost na splošno majhna, pa se moč-
no poveča pri starostnikih, nosečnicah in bolnikih s predhodno neprepoznano kronično 
boleznijo jeter (11). Pri hepatitisu B lahko pride do fulminantnega poteka ob akutni 
okužbi de novo, ob dodatni okužbi s HDV ali pa gre za reaktivacijo virusa pri kronično 
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okuženem bolniku zaradi upada imunosti med zdravljenjem z zdravili, ki pomembno 
oslabijo imunski odziv (pri presaditvi organa ali tkiva, kemoterapiji, zdravljenju z bio-
loškimi zdravili, visokimi odmerki kortikosteroidov). Smrtnost AOJ pri hepatitisu B je 
večja kot pri hepatitisih A ali E (12).
Ostali hepatotropni virusi, kot so HSV-1, HSV-1, VZV, EBV in CMV, največkrat povzro-
čijo AOJ pri osebah z oslabljeno imunostjo, lahko pa tudi pri osebah z zadostno imuno-
stjo. Dokaz prisotnosti teh virusov pa ni nujno tudi dokaz njihove etiološke povezave z 
AOJ, saj gre za skupino herpesvirusov, ki so med ljudmi zelo razširjeni.

OBRAVNAVA BOLNIKA S SUMOM NA FULMINANTNI POTEK 
VIRUSNEGA HEPATITISA
Na AOJ kažejo določeni laboratorijski in klinični pokazatelji: zvišane ravni aminotrans-
feraz in bilirubina, vrednosti mednarodnega normaliziranega razmerja (angl. interna-
tional normalised ratio, INR), zvišane nad 1,5, ter hepatična encefalopatija, ki se lahko 
razvije šele pozneje v poteku bolezni, spremembe zavesti pa so lahko le minimalno iz-
ražene (7).
Ob sprejemu bolnika sta pomembni natančni anamneza in/ali heteroanamneza, ki že 
lahko nakazujeta etiologijo AOJ. Posebej povprašamo o morebitnem uživanju zdravil 
(predvsem paracetamola), tudi zeliščnih pripravkov ali prehranskih dodatkov v zadnjih 
šestih mesecih, prejemanju imunosupresivnih zdravil ali kemoterapije rakavih bolezni, 
zaužitju gob, uživanju drog in/ali alkohola, potovanjih v kraje z endemskim pojavlja-
njem okužb s HAV in HEV, tveganih spolnih odnosih in predhodnih cepljenjih proti 
hepatitisoma A in B, nosečnosti, predhodnih avtoimunskih ali rakavih boleznih ter so-
časnih kroničnih boleznih jeter, srca ali pljuč. Zelo pomembno je tudi poznati časovni 
razpon med pojavom zlatenice in prvimi znaki jetrne encefalopatije. 
Ob sprejemu pri bolniku s sumom na AOJ za opredelitev resnosti bolezni, njenega po-
teka in spremljanja nujno opravimo določene laboratorijske, klinične in slikovne prei-
skave:
• krvne preiskave za oceno delovanja jeter: aktivnost aminotransferaz, koncentra-

cija konjugiranega in nekonjugiranega bilirubina, laktatne dehidrogenaze (LDH), 
kreatinin-kinaze (CK), kreatinina, sečnine, ionov natrija, kalija, fosfata, klorida, glu-
koze, albuminov, amonijaka, INR in protrombinski čas (PČ), celoten sklop preiskav 
strjevanja krvi, plinska analiza arterijske krvi in koncentracija laktata, amonijaka v 
arterijski krvi in krvna slika; ker je zaplet lahko tudi pankreatitis, določimo ob spre-
jemu tudi aktivnost amilaze in lipaze;

• preiskave za opredelitev vzroka jetrne okvare: toksikološko testiranje krvi in 
seča ter določitev serumske koncentracije paracetamola, mikrobiološke preiskave 
za dokazovanje morebitnega virusnega povzročitelja (Slika 1), presejalne serumske 
preiskave za označevalce avtoimunskih bolezni;

• urne diureze za oceno delovanja ledvic;
• natančen nevrološki pregled, saj je lahko encefalopatija le blago izražena;
• ultrazvočni pregled jeter naj obsega tudi preiskavo jetrnega žilja.
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Slika 1 . Stopenjska obravnava bolnika s sumom na fulminantni virusni hepatitis 
(9) .

ALT –alanin-aminotransferaza, AST – aspartat-aminotransferaza,Ig – imunoglobulini, RNK – ribonukleinska kislina, DNK –deoksi-
ribonukleinska kislina, HAV – virus hepatitisa A, HCV – virus hepatitisa C, HEV – virus hepatitisa E, HBsAg – plaščni antigen virusa 
hepatitisa B, anti-HBc – protitelesa proti jedrnemu antigenu virusa hepatitisa B,HSV – virus herpesa simpleksa, VZV – virus varičele 
zostra, CMV – virus citomegalije, EBV – virus Epstein-Barr, ↑ zvečana raven, + pozitivno, − negativno.

Akutna odpoved jeter zahteva obravnavo na oddelku za intenzivno zdravljenje in, glede 
na potek, lahko tudi presaditev organa (7). Če nam ustrezne virološke preiskave potr-
dijo FVH, bolnika nujno napotimo na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki ima možnost intenzivnega nadzora in 
zdravljenja, vključno s presaditvijo organa. Pokazatelji hujšega poteka FVH, ki nujno 
potrebuje premestitev, so: 
• pH<7,3 ali HCO3<18 mEq/L, 
• INR>1,8, 
• oligurija/odpovedovanje delovanja ledvic ali Na<130 mmol/L, 
• encefalopatija, hipoglikemija ali metabolna acidoza,
• koncentracija celotnega bilirubina>300 µmol/L,
• zmanjševanje velikosti jeter v slikovni diagnostiki.
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ZAPLETI FULMINANTNEGA VIRUSNEGA HEPATITISA
V poteku FVH se zaradi AOJ lahko pojavi vrsta zapletov, večorganska odpoved in sepsa 
pa sta najpogostejša vzroka smrti (Slika 2). Zato je v poteku obravnave bolnika s FVH 
nujen neprestan nadzor nad delovanjem vitalnih organov in njihova stabilizacija ter 
preprečevanje okužb oz. njihova zgodnja prepoznava in zdravljenje.

Slika 2 . Najpogostejši zapleti pri bolnikih s fulminantnim virusnim hepatitisom (7) .

ARDS – angl. acute respiratory distress syndrome, sindrom dihalne stiske pri odraslem.

ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S FULMINANTNIM VIRUSNIM 
HEPATITISOM
Zdravljenje bolnikov s FVH je kompleksno in se izvaja na terciarnem nivoju v enoti in-
tenzivne terapije (7). Vključuje te ukrepe:
Hemodinamska stabilizacija: večina bolnikov z AOJ ima sistemsko vazodilatacijo, lah-
ko so izsušeni zaradi bruhanja ali nezadostnega vnosa tekočin, ker jih sili na bruhanje. 
Za nadomeščanje tekočin uporabljamo kristaloide. Če z vnosom tekočin ne dosežemo 
zadovoljivih ravni srednjega arterijskega tlaka (60 mm Hg), uporabimo noradrenalin. 
Vztrajno zvišana vrednost laktata v arterijski krvi odraža hudo jetrno okvaro (13). Vlo-
ge albuminov pri zdravljenju bolnikov z AOJ niso preučevali, prav tako ni priporočil za 
uporabo steroidov (7). Pogosto je v krvi opaziti zvišane vrednosti troponina, najverje-
tneje kot posledico okvare miocitov ob metabolni okvari.
Dihala: ob slabšanju stanja zavesti je potrebna intubacija in mehansko predihavanje, 
predvsem za zavarovanje dihalne poti. Neinvazivne ventilacije ne uporabljamo. Razvoj 



31

sindroma dihalne stiske pri odraslem (angl.acute respiratory distress syndrome, ARDS) je 
pri bolnikih z AOJ sorazmerno redek in ne prispeva k smrtnosti (14).
Prebavila: uporabimo protiulkusno zaščito z zaviralci protonske črpalke. Pri bolnikih, 
ki niso zaužili hrane pet do sedem dni, razmislimo o uvedbi totalne parenteralne hrane 
s skrbnim spremljanjem vrednosti serumskega amonijaka (15). Uporaba antibiotikov za 
dekontaminacijo prebavil nima vpliva na preživetje (16).
Metabolne spremembe: pogost zaplet AOJ je hipoglikemija, ki napoveduje slabši izid 
bolezni. Neredko je motnja zavesti lahko zgolj posledica spregledane hipoglikemije. 
Nujno je redno spremljanje ravni serumske glukoze in vzdrževanje stabilnih vrednosti, 
boluse visokih koncentracij glukoze pa uporabimo le v sili, saj povzročijo hitre spremem-
be osmolarnosti tudi v osrednjem živčevju (17). Pogosto se pojavi tudi hiponatremija, 
zato z ustreznim ukrepanjem poskušamo vzdrževati ravni serumskega natrija okoli 140 
mmol/L (18). Poskušamo vzdrževati tudi normalne vrednosti serumskega fosfata, ma-
gnezija, kalija in ioniziranega kalcija. Ob hudi acidozi ali zelo zvišanih ravneh serumske-
ga amonijaka je umestno zdravljenje s hemodializo.
Ledvična okvara: akutna ledvična okvara je pogost zaplet pri bolnikih z AOJ. Spremlja-
mo ravni kreatinina v krvi in količino izločenega seča, saj zgolj raven sečnine ne odraža 
delovanja ledvic.
Strjevanje krvi: motnje strjevanja krvi, ki jih odražata zvišana vrednost INR ali znižana 
vrednost PČ, so pomemben pokazatelj stopnje AOJ in so pomembne za spremljanje 
poslabšanja oz. izboljševanja stanja. Pogosto je prisotna tudi trombocitopenija. Kljub 
temu pa pri teh bolnikih redko opazimo pojav klinično pomembnih krvavitev, kar je 
najverjetneje posledica zvišanih koncentracij prokoagulacijskih endopartiklov, von Wi-
lebrandtovega faktorja in faktorja VIII, ki so jih opazili pri bolnikih z AOJ (19). Zato 
nenormalnih vrednosti koagulacijskih faktorjev ali nizkih koncentracij trombocitov v 
odsotnosti krvavitev nepopravljamo z nadomeščanjem oz. z ustreznimi učinkovinami. 
Poleg tega nadomeščanje s svežo zmrznjeno plazmo moti resnične vrednosti PČ in INR, 
ki imata v primeru AOJ pomembno napovedno vrednost. Osrednji venski kateter uva-
jamo pod ultrazvočnim nadzorom, lahko uporabimo femoralno veno, kjer je nadzor nad 
morebitno krvavitvijo lažji. 
Encefalopatija: sprememba zavesti je pomemben napovednik poteka AOJ. Zanjo je 
značilno nihanje stanja. Bolniki lahko tožijo nad glavobolom, bruhajo, so nemirni, vzne-
mirjeni, pojavi se klonus, hiperrefleksija ali grob tremor rok. V skrajnem obdobju lahko 
pride do povišanja znotrajlobanjskega in možganskega tlaka, ki se odražata z zvišanjem 
sistemskega arterijskega tlaka, znižanjem srčne frekvence in neodzivnima zenicama pri 
komatoznem bolniku. Stopnjo jetrne encefalopatije ocenjujemo z merili po West Have-
nu (Tabela 3) (20).
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Tabela 3 . Merila za oceno stopnje jetrne encefalopatije po West Havenu(20) .

Stopnja jetrne encefalopatije Klinični simptomi/znaki

1 Motnje vedenja s komaj zaznavno spremembo zavesti

2 Neorientiranost, grob tremor rok, zaspanost, neprimerno vedenje, 
neprimeren odziv

3 Izrazita zmedenost, nepovezan govor, zaspanost, zbujanje na klic

4 Koma, lahko znaki decerebracije ali dekortikacije

Pri bolniku z AOJ je nujno redno klinično spremljanje, ki naj vključuje tudi nevrološko 
oceno za opredelitev najmanjših znakov napredovanja jetrne encefalopatije. Bolnika na-
stanimo v mirno okolje. Laktuloze za zniževanje serumskega amonijaka ne uporablja-
mo; povezujejo jo celo z nastankom zapore ali razširjenosti črevesa (7). Bolnike s stopnjo 
jetrne encefalopatije 3 in več je treba uspavati in mehansko predihavati. Za morebitno 
preprečevanje epileptičnih krčev raje uporabljamo levetiracetam ali lakozamid, ki sta 
manj hepatotoksična in hitreje dosežeta terapevtske koncentracije v krvi. Pri bolnikih 
je pogost zaplet zvišanje znotrajlobanjskega tlaka (IKT); pogosteje se pojavi pri bolnikih 
z naglim razvojem jetrne encefalopatije, mlajših, bolnikih z ledvičnim odpovedovanjem 
in potrebo po inotropni podpori (21). Zaradi nevarnosti krvavitve le redko uporabimo 
invazivno merjenje IKT. Bolnikovo vzglavje dvignemo na 30 stopinj, v primeru pora-
sta IKT lahko uporabimo 20-odstotni manitol ali kratkotrajna obdobja hiperventilacije. 
Steroide odsvetujejo (22).
Protivirusno zdravljenje: na voljo imamo mednarodno sprejete smernice za pripo-
ročene protivirusne učinkovine za zdravljenje akutnega in kroničnega hepatitisa B in 
akutnega ter kroničnega hepatitisa C, sporadično pa se je izkazalo za učinkovito tudi 
določeno zdravljenje hepatitisov A in E, vendar zanju ni na voljo mednarodno sprejetih 
priporočil. Protivirusne učinkovine se uporabljajo tudi pri zdravljenju FVH. Bolnike s 
FVH B po mednarodno sprejeti doktrini zdravimo s protivirusnimi zdravili. Po nekate-
rih raziskavah je zdravljenje v zgodnji fazi bolezni izboljšalo potek AOJ, uporaba zdravil 
pa najverjetneje nima vpliva na poznejšo spontano ozdravitev. Uporabimo lahko ente-
kavir, tenofovir ali lamivudin v odmerkih, ki jih tudi sicer uporabljamo za zdravljenje 
kroničnega hepatitisa B (23–25). Akutni hepatitis C zdravimo s protivirusnimi zdra-
vili po mednarodno sprejeti doktrini; uporabljamo enaka zdravila v enakih odmerkih 
in enako dolgo, kot jih sicer uporabljamo za zdravljenje kroničnega hepatitisa C (26, 
27). Sporadično objavljene raziskave zdravljenja bolnikov s težjim potekom akutnega 
hepatitisa E so pokazale precejšnjo učinkovitost ribavirina (78-odstoten trajen virološki 
odziv), zato je ta na splošno priporočljiv tudi pri zdravljenju FVH E (28). Specifičnega 
protivirusnega zdravljenja akutnega hepatitisa A ni na voljo. Akutno okužbo s HAV pa 
lahko v dveh tednih po izpostavitvi preprečimo s cepljenjem, redkeje z imunoglobulini, 
vendar hiperimunih gamaglobulinov proti hepatitisu A ni na voljo. Pri AOJ, ki jo pov-
zročijo HSV-1, HSV-2 ali VZV, uporabimo aciklovir (29).
Presaditev jeter: v skrajnih primerih je pri bolnikih s FVH potrebna nujna presaditev 
jeter. Pri odločitvi o presaditvi sodeluje skupina izkušenih specialistov gastroenterolo-
gije, intenzivne medicine, abdominalne kirurgije ter infektologije. V pomoč pri odločitvi 
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o izvedbi transplantacije jeter uporabljamo merila Kings Collegea ali Clichyja (Tabela 4) 
(31, 32).

Tabela 4: Merila za urgentno presaditev jeter (KingsCollege in Clichy) (31, 32) .

Merila za akutno presaditev jeter (KingsCollege) pri ne-paracetamolni odpovedi jeter

INR>6,5 ali
3 od navedenih:
• vzrok ni znan ali povzročen z zdravili;
• starost <10 let ali >40 let;
• od pojava zlatenice do encefalopatije je poteklo <7 dni;
• koncentracija celotnega bilirubina>300 µmol/l;
• INR>3,5.

Merila za akutno presaditev jeter (Clichy)

zmedenost ali koma (jetrna encefalopatija stopnje 3 ali 4)
faktor V<20 % pri starosti<30 let
faktor V<30 % pri starosti ≥30 let

Po presaditvi jeter zaradi akutnega hepatitisa B se lahko okužba ponovi v presadku. Za 
preprečevanje po presaditvi organa uvedemo kemoprofilakso z nukleozidnimi analogi in 
imunoprofilakso s specifičnimi hiperimunimi gamaglobulini proti HBV (HBIG). Sheme 
zdravljenja s HBIG se glede odmerkov, vrste aplikacije in trajanja zdravljenja med različni-
mi transplantacijskimi centri precej razlikujejo, mednarodno sprejetih smernic z natanč-
nimi navodili za njihovo uporabo pa ni na voljo (7, 23, 32–37). Bolniki s FVH B imajo v 
času presaditve sicer visoko virusno breme, vendar je nevarnost ponovne okužbe presadka 
po presaditvi manjše kot pri bolniku s kronično okužbo s HBV, ki je ob presaditvi vire-
mičen. Pri bolnikih po presaditvi jeter zaradi fulminantnega hepatitisa B lahko HBIG po 
določenem času ukinemo, v kolikor je bolnik aviremičen. Predlagano shemo preprečevanja 
ponovne okužbe presadka s HBV po presaditvi zaradi FVH B prikazujemo v Tabeli 5.

Tabela 5 . Predlagana shema preprečevanja ponovne okužbe presadka z virusom 
hepatitisa B po presaditvi jeter zaradi akutnega fulminantnega hepatitisa B .

Entekavir ali tenofovir 
+
HBIG 10.000 IE i.v. v anhepatični fazi, 
nato 1000 IE/dan i.v. 7 dni, 
nato 1000 IE 1×/teden i.v. ali i.m. prvi mesec po presaditvi,
nato 1000 IE 1×/mesec i.v. ali i.m. 1 leto (vzdržujemo antiHBs>100 IU/L)

HBIG – specifični hiperimunigamaglobulini proti HBV, anti-HBs – protitelesa proti plaščnemu antigenu virusa hepatitisa B.

POSEBNOSTI
Okužba s HBV in/ali HCV se ob incidentu na delovnem mestu lahko prenese tudi na 
zdravstvenega delavca. Zato je zelo pomembno dosledno upoštevanje Splošnih previ-
dnostnih ukrepov pri ravnanju s krvjo in telesnimi tekočinami, v primeru incidenta pa 
pravilno ukrepanje (38): 
• prva pomoč (stiskanje poškodovanega mesta in spiranje pod mlačno tekočo vodo od 

5 do10 minut; osušitev; razkužitev);
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• v primeru stika s HBV pri zdravstvenem delavcu preverjanje serumske ravni anti-
-HBs, pridobljenih s cepljenjem proti hepatitisu B (pri anti-HBs nad 10 IU/mL brez 
ukrepanja; pri neodzivnih anti-HBs takojšnje prejetje HBIG in prvega odmerka cepi-
va proti hepatitisu B; pri ravni anti-HBs med 1–10 IU/mL en spodbujevalni odmerek 
cepiva proti hepatitisu B);

• v primeru stika s HCV pa pri zdravstvenem delavcu preverjanje serumskih označe-
valcev (anti-HCV, HCV RNK) mesečno do šestega meseca po izpostavitvi (v primeru 
potrjene akutne okužbe je potrebno zdravljenje). 

SKLEP
Fulminantni virusni hepatitis je na srečo redek zaplet okužbe s hepatotropnimi virusi. 
Živimo v času izjemnih preventivnih, diagnostičnih in terapevtskih možnosti za obvla-
dovanje virusnih hepatitisov. Akutno okužbo s HAV in HBV lahko učinkovito prepreči-
mo s cepljenjem ali poekspozicijsko profilakso, s poznavanjem načina prenosa pa se lah-
ko do neke mere izognemo tudi akutnim okužbam s HCV in HEV. Svetovna zdravstvena 
organizacija zato spodbuja eliminacijo virusnih hepatitisov kot javnozdravstvenega 
problema do leta 2030 (39). Če bomo ukrepe za preprečevanje okužbe v prihodnješe 
dosledneje izvajali, lahko pričakujemo, da bodo primeri FVH postali še redkejši.
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IZVLEČEK
Driska je najpogostejši neželeni učinek zdravljenja z antibiotiki. Antibiotiki spremenijo 
črevesno mikrobioto in posledično lahko pride do razrasta bakterije Clostridium difficile, 
ki z izločanjem toksinov povzroči poškodbo črevesne sluznice. Glede na epidemiološke 
podatke se pojavnost in teža okužb s Clostridium difficile med bolnišnično zdravljenimi 
bolniki v zadnjih letih povečuje. Razširjenost okužb s Clostridium difficile je med bolniki 
v enotah intenzivnega zdravljenja največja in ocenjena na 0,4 do 4 %; pomembno vpliva 
na obolevnost in smrtnost. Klinični potek je pri večini bolnikov, ki razvijejo okužbo s 
Clostridium difficile v enoti intenzivnega zdravljenja, razmeroma blag. Vendar je zara-
di pogostih pridruženih (kroničnih) bolezni, predvsem pa zaradi prisotnosti sočasnih 
okužb, ki jih je treba zdraviti z antibiotiki, zdravljenje tovrstnih okužb težavno in manj 
uspešno. V prispevku predstavljamo klinično sliko, diagnostiko, diferencialno diagno-
stiko, zdravljenje in preprečevalne ukrepe okužb s Clostridium difficile pri bolnikih, ki so 
zdravljeni v enoti intenzivnega zdravljenja.

Abstract
Diarrhea is the most common side effect of antibiotic treatment, as a consequence of chan-
ged composition of the intestinal flora, which allows overgrowth of Clostridium difficile. Its 
toxins cause damage to the intestinal mucosa. According to the epidemiological data, both 
the number and severity of Clostridium difficile infections has been increasing in recent years 
among hospitalized patients. The prevalence of Clostridium difficile infections among patients 
in intensive care units is the highest, estimated to be 0.4–4%, and significantly affects mor-
bidity and mortality. Clinically, most patients who develop Clostridium difficile infections in 
the intensive care units have a relatively mild course. Due to frequent associated (chronic) con-
ditions and in particular the presence of concomitant infections requiring antibiotic therapy, 
Clostridium difficile infections treatment in patients in intensive care units is often difficult 
and unsuccessful. The paper presents current Clostridium difficile infections diagnostic, thera-
peutic and prevention measures in intensive care units patients and differential diagnostics.
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UVOD
Clostridium difficile (CD) je po Gramu pozitivna anaerobna sporogena bakterija, ki izloča 
toksine. Med zdravimi odraslimi osebami je kolonizacija prebavil s CD prisotna pri 3 %, 
še večja pa je pri novorojencih (15–70 %). Ob porušenju ravnovesja črevesne mikrobiote 
se lahko razraste v človekovi prebavni poti. Okužbe najpogosteje nastanejo v bolnišnič-
nem okolju. Vir okužbe je bolnik ali zdrav gostitelj, okužbo pa najpogosteje v enotah 
intenzivnega zdravljenja (EIZ) prenašajo zdravstveni delavci z okuženimi rokami. Spore 
CD dolgo preživijo tudi na površinah in predmetih ter so odporne proti razkužilom, ki 
vsebujejo alkohole. CD izloča tri toksine – enterotoksin A in citotoksin B, ki okvarja-
ta črevesne celice, aktivirata nevtrofilce in sprožata izločanje tekočine in elektrolitov v 
črevo (1), ter binarni toksin C, ki ima pomembno vlogo pri hipervirulentnih sevih (2). 
Okužba s CD (OCD) je ena pogostejših okužb, povezanih z zdravstvom, in je pomemben 
vzrok obolevnosti in smrtnosti. Opredelimo jo z značilnimi kliničnimi znaki (driska, 
psevdomembranozni kolitis, ileus ali toksični megakolon) in hkratnim dokazom CD, ki 
izloča toksin, v iztrebkih (1, 3). 
Dejavniki tveganja za nastanek OCD so starost nad 65 let, trajanje bolnišničnega zdra-
vljenja, pridružene kronične bolezni, predhodni posegi na prebavilih, prejemanje za-
ščite proti želodčnim razjedam in zdravljenje z antibiotiki. Izmed antibiotikov največje 
tveganje za razvoj OCD prinašajo klindamicin, cefalosporini druge in tretje generacije 
ter kinoloni, lahko pa tudi penicilini, sulfonamidi, aminoglikozidi in makrolidi (4–6). 
Rezultati nedavne raziskave med bolniki po kirurški operaciji na srcu so pokazali, da 
tudi perioperativna antibiotična zaščita, ki jo bolniki prejemajo dlje kot 48 ur, pomemb-
no zviša tveganje za razvoj OCD (7). Izmed vseh bolnikov, zdravljenih v EIZ, razvoj OCD 
najbolj ogroža bolnike s septičnim šokom, najverjetneje pa so glavni vzrok antibiotiki 
(8).

EPIDEMIOLOŠKE ZNAČILNOSTI OKUŽBE S CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE
Glede na epidemiološke podatke se pojavnost in teža okužb s CD med bolnišnično zdra-
vljenimi bolniki v zadnjih letih povečujeta tako v Sloveniji kot v svetu, najvišja pojav-
nost pa je ravno med bolniki, zdravljenimi v EIZ. Ocenjujejo je, da je 10 do 20 % bolnikov 
v EIZ koloniziranih s CD. Razširjenost OCD pa je ocenjena na 0,4 do 4 % (9). Metaana-
liza Karanike s sod., ki je zajela raziskave, objavljene med letoma 1983 in 2015, s skupaj 
80.835 bolniki v EIZ, je pokazala 2-odstotno razširjenost OCD oz. 11-odstotno med 
tistimi, ki so imeli drisko. Pri 25 % je šlo za psevdomembranski kolitis (10).
Prisotnost OCD pomembno vpliva na obolevnost, dolžino in stroške bolnišničnega 
zdravljenja ter smrtnost (10–12). Dokazano je, da je pri bolnikih, zdravljenih v EIZ, tudi 
večje tveganje za ponovitev OCD (13). 
V Sloveniji je bilo v letu 2015 Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prija-
vljenih 596 primerov enterokolitisa, ki ga povzroča CD (14). Posebnih podatkov o tem, 
koliko izmed teh primerov je bilo dokazanih v EIT, nimamo. 



38

KLINIČNA SLIKA
Simptomi in znaki OCD se navadno pojavijo po 5 do 10 dneh antibiotičnega zdravljenja, 
le redko pa že prej oz. po končanem antibiotičnem zdravljenju. Glavni simptomi in znaki 
so odvajanje tekočih, vodenih iztrebkov vsaj trikrat v 24 urah, vročina (pri 30–50 % obo-
lelih) ter bolečine v trebuhu, ki so lahko krčevite. Včasih sta jim pridružena tudi slabost 
in bruhanje. V laboratorijskih izvidih najdemo levkocitozo. Pri hudih oblikah kolitisa 
imajo bolniki izrazito levkocitozo s pomikom v levo v diferencialni beli krvni sliki in z 
zvišanimi biokemičnimi kazalniki vnetja, pri sepsi in predvsem pri sepsi z večorgansko 
odpovedjo so lahko povišani serumski dušični retenti, bilirubin, prisotna je lahko trom-
bocitopenija, razvije pa se lahko tudi septični šok s hudo hemodinamsko prizadetostjo 
(1, 15). 
Možni zapleti OCD so:
• ileus, za katerega so značilni odsotnost iztrebljanja in bruhanje ter radiološki znaki 

razširjenega črevesa;
• psevdomembranozni kolitis, ki ga dokažemo po endoskopskem oz. intraoperativ-

nem odvzemu prizadetega tkiva, ali dokažemo histološko s prisotnostjo psevdo-
membran; 

• toksični megakolon, pri katerem najdemo znake hudega sistemskega vnetnega odzi-
va ter radiološke znake razširjenega črevesa več kot 6 cm z izgubo haustracije; 

• perforacija črevesa, do katere pride zaradi hude razširitve črevesa, kaže pa se s sliko 
akutnega abdomna, znaki peritonealnega draženja in hudo hemodinamsko nestabil-
nostjo. 

Večje tveganje za razvoj hudega kolitisa prinašajo starost nad 65 let, levkocitoza, zniža-
na serumska koncentracija albuminov, povišan nivo serumskega kreatinina ter priso-
tnost pridruženih bolezni (Tabela 1) (16). 

Tabela 1: Napovedni dejavniki za hud potek okužbe s Clostridium difficile in razvoj 
hudega kolitisa (16) . 

Značilnost Moč priporočila

starost > 65 let A

L > 15 × 109/L A

koncentracija serumskih albuminov < 30 g/L A

serumski kreatinin > 133 µmol/l oz. > 1,5-kratni porast glede na vrednost pred 
boleznijo

A

pridružene kronične bolezni B
L – koncentracija levkocitov, A – priporočilo, močno podprto z dokazi, B – priporočilo, zmerno podprto z dokazi.

V 20 % se OCD kljub ustreznemu zdravljenju ponovi. Tveganja za ponovitev pomenijo 
starost nad 65 let, nadaljevanje antibiotičnega zdravljenja, anamneza OCD v preteklo-
sti, uporaba zaviralcev protonske črpalke ter hudost prvega zagona bolezni (6, 16). 
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DIAGNOSTIKA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Diagnozo OCD postavimo pri bolniku, ki ima eno od značilnih kliničnih slik, in hkrati 
dokažemo prisotnost toksinov CD v iztrebkih. Evropsko združenje za klinično mikrobi-
ologijo in infekcijske bolezni (angl. European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Disesase – ESCMID) je leta 2016 objavilo priporočila za diagnostiko OCD, ki so povzete 
v Shemi 1 (17). Uporabljamo imunsko-encimski fotospektrometrični test za dokaz glu-
tamatne dehidrogenaze (GHD), ki jo izločajo tako toksigeni kot netoksigeni sevi CD, in 
encimsko-imunske teste za dokaz obeh toksinov ali molekularne metode pomnoževanja 
nukleinskih kislin (angl. nucleic acid amplifi cation test – NAAT) za dokazovanje genov 
CD za toksine. Zaradi slabe občutljivosti in nizke pozitivne napovedne vrednosti hitrih 
testov je njihova enkratna uporaba odsvetovana. Priporočena je uporaba enega od dveh 
v shemi predstavljenih algoritmov, ki vsebujeta dva koraka. V primeru, da gre za izbruh 
OCD, vedno priporočajo tako klasično kulturo kot molekularno tipizacijo izolatov (17).

Shema 1: Algoritem za stopenjsko diagnostiko okužbe s Clostridium diffi  cile 
(povzeto po priporočilih ESCMID) (17) . 

EIA – imunsko-encimski test, GHD – glutamatna dehidrogenaza, OCD – okužba s Clostridium diffi  cile, NAAT – molekularni 
test pomnoževanja nukleinskih kislin. 
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Diferencialno diagnostično moramo OCD razlikovati od drugih infekcijskih in neinfek-
cijskih vzrokov driske. Ostali pogosti bakterijski povzročitelji driske, povezane z an-
tibiotičnim zdravljenjem, so Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus in Klebsiella 
oxytoca. Okužba s Salmonella spp. se včasih kaže s sliko psevdomembranoznega kolitisa 
(1, 15, 18). OCD lahko posnema klinično sliko akutnega abdomna, ki je lahko posledica 
ileusa tankega črevesja, Ogilviejevega sindroma, volvulusa, perforacije votlih organov 
ali ishemije. Pri iskanju pravega vzroka ima poleg kliničnega pregleda in ustreznih mi-
krobioloških preiskav ključno vlogo slikovna diagnostika (15). 
Huda hipotenzija, ki je značilna za hude oblike OCD s perforacijo črevesja ali brez nje, 
lahko posnema sliko šoka, najpogosteje septičnega (15). 
Sindrom postinfekcijskega iritabilnega črevesja se pojavlja kar pri 10 % bolnikov, ki so 
imeli uspešno pozdravljeno epizodo OCD. Značilno je pogosto, tudi do 10-krat dnevno 
odvajanje tekočega blata brez drugih simptomov in znakov (15). 
OCD se lahko pojavlja kot zaplet kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Polovi-
co vseh črevesnih okužb pri KVČB povzroča CD, vzroka pa sta najverjetneje pogosta 
raba antibiotikov in bolnišnično zdravljenje. Redkeje lahko OCD sproži tudi prvi zagon 
KVČB. Velikokrat je postavitev diagnoze težavna, saj imajo bolniki drisko, bolečine v tre-
buhu in vročino. Pravočasna diagnoza OCD je pomembna, da bolnikov ne zdravimo po 
nepotrebnem in neustrezno z glukokortikoidi in imunosupresivi. Glavno diagnostično 
orodje je biopsija, ki v primeru OCD pokaže psevdomembrane. Bolniki s KVČB, ki imajo 
pridruženo OCD, pogosto potrebujejo kolektomijo. Tudi sama kolonizacija s CD je med 
njimi bistveno višja kot v splošni populaciji (8 % proti 1 %) (19, 20). 
Kolagenski kolitis je kronična vnetna bolezen kolona, za katero je značilna kronična 
vodena driska. Diagnozo postavimo s kolonoskopsko biopsijo (15). 
Celiakija ali glutenska intoleranca je bolezen tankega črevesja, ki jo sproži izpostavitev 
hrani, vsebujoči gluten. Bolniki imajo kronično ali ponavljajočo se drisko, sindrom ma-
labsorpcije, izgubljajo telesno težo, imajo krče v trebuhu in so napihnjeni. Diagnozo 
potrdimo s serološkimi preiskavami in/ali biopsijo črevesne sluznice (15). 

ZDRAVLJENJE
Leta 2014 je ESCMID objavil priporočila za zdravljenje OCD, ki so povzete v Tabeli 2 
(16). Če je mogoče, vedno zdravimo oralno. Če oralno zdravljenje ni mogoče, lahke obli-
ke zdravimo z metronidazolom 500 mg/8 ur 10 do 14 dni intravensko, hude oblike pa 
s kombinacijo metronidazola 500 mg/8 ur intravensko in vankomicina enteralno 500 
mg/6 ur 14 dni. Alternativa je tudi tigeciklin 50 mg/12 ur intravensko 14 dni, vendar 
je priporočilo mejno podprto z dokazi. Fidaksomicin v odmerku 200 mg/12 ur je prvo 
zdravilo, ki deluje tarčno na CD. Gre za makrociklični antibiotik, ki zavira sintezo bak-
terijskih ribonukleinskih kislin in se ne vsrka v sistemski krvni obtok. Na CD deluje 
baktericidno in hkrati zavira tvorbo spor in toksinov (16). 
Kirurško zdravljenje (kolektomija, ileostoma, lavaža kolona) je potrebno v primeru 
perforacije črevesja in v primeru, če ob zdravljenju z antibiotiki ne pride do izboljšanja 
oz. se stanje slabša. Rezultati raziskav so dokazali, da je zgodnja kolektomija poveza-
na z boljšim preživetjem. Dejavniki tveganja za kolektomijo so razvoj šoka s potrebo 



41

po vazopresorjih, koncentracija serumskega laktata nad 5,0 mmol/L, motnje zavesti, 
večorganska odpoved, ledvično odpovedovanje in potreba po intubaciji in mehanskem 
predihavanju (21, 22).
Prvo ponovitev bolezni zdravimo enako kot prvo epizodo, pri naslednjih pa se odlo-
čamo med različnimi pristopi. Rezultati raziskav so pri ponovitvah bolezni pokazali 
81–94-odstotno uspešnost fekalne transplantacije (23–25). Za ta postopek uporabimo 
blato zdravega dajalca, ki ga po posebni obdelavi apliciramo bolniku v črevo – po nazo-
gastrični cevki oz. v obliki oralnih kapsul (23–26). Pri nas fekalne transplantacije (še) 
ne uporabljamo.

Tabela 2: Priporočila za zdravljenje okužbe s Clostridium difficile (povzeto po 
priporočilih ESCMID) (16) . 

Zdravilo Moč priporočila

Prva okužba – lahka oblika

metronidazol 500 mg/8 ur 10 dni p. o. A1

vankomicin 125 mg/6 ur 10 dni p. o. B1

fidaksomicin 200 mg/12 ur 10 dni p. o. B1

Prekini dajanje antibiotikov in opazuj 48 ur. C2

imunoterapija (humana monoklonska protitelesa, imunska sirotka) C1/C2

probiotiki D1

vezava toksina D1

Prva okužba – huda oblika

vankomicin 125–500 mg/6 ur 10 dni p. o. A1

fidaksomicin 200 mg/12 ur 10 dni p. o. B1

metronidazol 500 mg/8 ur p. o. D1

Prva ponovitev

vankomicin 125 mg/6 ur 10 dni p. o. B1

fidaksomicin 200 mg/12 ur 10 dni p. o. B1

metronidazol 500 mg/12 ur 10 dni p. o. C1

Večkratne ponovitve

pulzno/podaljšano dajanje vankomicina p. o. B2

fidaksomicin 200 mg/12 ur 10 dni p. o. B2

vankomicin 500 mg/6 ur 10 dni p. o. C2

metronidazol 500 mg/8 ur 10 dni p. o. D2

fekalna transplantacija A1

probiotiki, pasivna imunoterapija z imunsko sirotko D1
A – priporočilo, ki je močno podprto z dokazi; B – priporočilo, ki je zmerno podprto z dokazi; C – priporočilo, ki je mejno 
podprto z dokazi; D – dokazi proti uporabi.
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PREPREČEVANJE
Eden izmed poglavitnih ukrepov pri preprečevanju OCD je smotrna raba antibiotikov, 
torej njihovo predpisovanje le v primeru, ko je to potrebno. Prenos OCD preprečujemo 
z vestno higieno rok in čiščenjem bolnikove okolice. Najpomembnejši ukrep je umivanje 
rok z milom, ki spore odstrani mehansko, saj je CD odporen proti alkoholnim razkuži-
lom. Potrebna je kontaktna izolacija bolnika, za čiščenje okolice pa uporabljamo čistila, 
ki vsebujejo klor (1, 27). Za preprečevanje ponovitve bolezni je treba tudi presoditi, ali 
je potrebno zdravljenje z inhibitorji protonske črpalke (6).

SKLEPI
V EIZ je 10 do 20 % bolnikov koloniziranih s CD, pri približno 2 % pa se razvije OCD. 
Diagnostika OCD poteka stopenjsko, v dveh korakih. Če je mogoče, je treba vse bolnike 
zdraviti oralno. V EIZ je še posebej pomembno preprečevanje okužb in njihovega preno-
sa. Z OCD sta povezani večja obolevnost in smrtnost ter višji stroški zdravljenja, samo 
zdravljenje pa je zaradi pogosto pridruženih drugih infekcijskih bolezni in neizogibne 
potrebe po nadaljnjem antibiotičnem zdravljenju zapleteno. 
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IZVLEČEK
Zgodnja prepoznava in diagnostika invazivnih glivnih okužb (IGO) sta ključni za uvedbo 
zdravljenja in za prognozo bolezni. Standardne metode, ki še vedno veljajo za zlati stan-
dard, imajo nizko občutljivost in zahtevajo veliko časa, da pridemo do rezultata. Biolo-
ški kazalniki in določevanje protiteles so alternativne metode, ki imajo svoje omejitve; 
znani so številni dejavniki, ki lahko dajejo lažno pozitivne in negativne vrednosti in 
tako zmanjšujejo njihov napovedni pomen. Molekularne metode razvijajo že vrsto let. 
Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo izvedbo in relativno majhno število 
bolnikov z IGO, je pot do standardizacije in validacije izjemno težavna. Razvijajo pa se 
nove tehnologije, ki so v zadnjih letih prodrle v mikrobiološke laboratorije, in nove teh-
nologije, ki so komaj na začetku poti v klinično prakso v obliki raziskav in imajo dobre 
preliminarne rezultate. V prispevku so opisi že znanih testov in metod za diagnostiko 
invazivne kandidoze in aspergiloze, ki sta najpogostejši in najpomembnejši IGO pri nas, 
prikazane pa so tudi nove metode, za katere upamo, da bodo lahko izboljšale in nado-
mestile diagnostiko.

Abstract
Early diagnosis of invasive fungal infections (IFI) is of crucial importance in reducing morbi-
dity and mortality. Conventional, culture-based methods together with histopathology data 
still form the golden standard for diagnosis of IFI, even though they have low sensitivity, are 
sometimes labour intensive and don‘t deliver results in timely fashion. Alternative to this clas-
sical laboratory diagnostics is the detection of several different biomarkers – fungal antigenes, 
antibodies, and nucleic acids – that can provide us with high sensitivity and specificity in a 
timely fashion. Standardisation of this newer methods is difficult because of many reasons, 
among them are relatively low prevalence invasive fungal infections and a wide range of te-
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sts being used. New diagnostic methods and techniques are being developed and are entering 
clinical trials. Current possibilities for laboratory diagnostics of IFI, especially for invasive 
candidosis and aspergillosis which are the two most prevalent IFIs in Slovenia, are presented.

UVOD
Invazivne glivne okužbe (IGO) imajo visoko obolevnost in smrtnost. Obolevajo v najve-
čji meri osebe z imunsko motnjo (IM), ki se zdravijo zaradi rakavih bolezni, so prejemni-
ki krvotvornih matičnih celic ali enega od čvrstih organov, so hospitalizirani na oddelkih 
za intenzivno zdravljenje (OIZ) zaradi obsežne operacije ali drugih nujnih stanj, preje-
majo imunomodulacijska zdravila, glukokortikoide itd. Zgodnja prepoznava je potrebna 
zaradi hitre uvedbe ustreznega zdravljenja, ki bistveno vpliva na prognozo bolezni. Z 
izjemo endemskih glivnih okužb, ki jih v evropskem geografskem prostoru primarno ni, 
so glivne okužbe oportunistične narave. Še vedno so najpogostejši povzročitelji glive iz 
rodu Candida, med filamentoznimi glivami pa prednjači rod Aspergillus. V razvitih deže-
lah sveta, kjer je dostopno protiretrovirusno zdravljenje za bolnike, okužene s HIV, se 
je pojavnost okužb s Cryptococcus spp. drastično zmanjšala. Med pomembnejšimi pov-
zročitelji je treba omeniti še glive iz skupine Mucorales in Pneumocystis jirovecii, med 
redkejše pa spadajo vrste rodu Fusarium, ki so zapletene za zdravljenje zaradi pogoste 
intrinzične odpornosti proti številnim antimikotikom. Zavedati pa se moramo, da se pri 
osebah s hudimi IM včasih lahko pojavijo tudi zelo redke, bizarne in hudo potekajoče 
IGO, ki so v literaturi običajno opisane kot zanimivi primeri. Žal se pogosto končajo 
slabo, saj je diagnostika tovrstnih bolezni pogosto zapletena in dolgotrajna, težka pa je 
tudi izbira najustreznejšega antimikotika. 
Diagnostika IGO ni preprosta zaradi številnih dejavnikov: bolezni običajno nimajo spe-
cifičnega kliničnega poteka, metode, ki temeljijo na kultivaciji in osamitvi povzročitelja, 
so dolgotrajne in imajo nizko občutljivost, invazivne diagnostične preiskave so pogosto 
povezane z velikim tveganjem za bolnike in se jih izogibamo, nizko občutljivost ima tudi 
določevanje protiteles, specifičnih antigenskih testov pa imamo malo in so relativno 
dragi. 
Molekularne diagnostične metode se za zdaj izvajajo večinoma na eksperimentalnem 
nivoju in še niso vključene v diagnostične smernice. Najobetavnejši in najbližje ume-
stitvi v smernice na tem področju so testi za ugotavljenje okužb, ki jih povzroča rod 
Aspergillus spp. 

INVAZIVNA KANDIDOZA
Za diagnozo invazivne kandidoze so potrebni biopsija prizadetega tkiva, neposredno 
barvanje, kultivacija in histopatološka preiskava. Zlati standard za dokaz kandidemije 
je osamitev kandid iz hemokulture. Testi, ki so veljavni kot zlati standard, so za diagno-
stiko glivnih okužb daleč od idealnega. Za hemokulture velja, da občutljivost ne presega 
70 %, poleg tega pa do rezultata kultivacijskih metod pridemo šele po nekaj dneh, kar 
bistveno zakasni uvedbo zdravljenja in poslabša prognozo bolezni. Najbolj razširjena 
sistema za kultivacijo hemokultur sta BACTEC 9240 (Becton Dickinson, Franklin Lakes, 
ZDA) in BacT/ALERT (BioMérieux, Marcy-l’Étoile, Francija). Povprečen čas za detekcijo 
gliv se giblje od 14 do 72 ur. Čas je odvisen od koncentracije povzročitelja v krvi, vrste 
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povzročitelja in od detekcijskega sistema. Na splošno velja, da glive hitreje in bolje ra-
stejo v aerobnih stekleničkah. Pri sistemu BACTEC 9240 poznamo posebno stekleničko, 
optimizirano za rast gliv, imenovano Mycosis. Z raziskavami so dokazali, da je detekcija 
gliv v teh stekleničkah hitrejša, kar zlasti velja, če je fungemijo povzročila vrsta Candida 
glabrata ali Cryptococcus neoformans (1, 2).
V zadnjih letih smo z uvedbo masne spektrometrije (angl. matrix-assisted laser desorpti-
on/ionization time-of-flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS) v mikrobioloških labora-
torijih dosegli velik napredek v hitrosti in točnosti identifikacije gliv, predvsem kvasovk. 
Metoda omogoča identifikacijo gliv iz kulture v manj kot pol ure, prav tako pa lahko v 
manj kot uri v velikem deležu identificiramo glive iz pozitivne hemokulturne steklenič-
ke. Pri tej metodi gre za primerjavo masnih spektrov proteoma glive, ki jo želimo identi-
ficirati, z masnimi spektri glivnih vrst, zbranih v podatkovni bazi (3). Večje kot je ujema-
nje med spektroma, zanesljivejša je identifikacija. Poleg identifikacije mikroorganizmov, 
ki je trenutno daleč najpomembnejša pridobitev mikrobioloških diagnostičnih laborato-
rijev v zadnjih letih, pa bomo verjetno masno spektrometrijo v prihodnosti uporabljali 
še za druge namene. Tako že opisujejo MALDI-TOF MS za ugotavljanje občutljivosti 
kvasovk in aspergilov za kaspofungin ter tipizacijo tako plesni kot kvasovk (4, 5).
ß-D-glukan je nespecifičen glivni antigen, ki je prisoten v serumu bolnikov z invazivno 
kandidozo, prav tako pa tudi pri tistih, ki so okuženi z drugimi glivami, kot so Aspergil-
lus spp., Fusarium spp., Pneumocystis jirovecii itd. To je koristna preiskava, posebno za 
bolnike z znotrajtrebušnimi okužbami, povzročenimi s kandidami, kjer je občutljivost 
kultivacije še posebej majhna (6). Ob mejni vrednosti 80 pg/mL ima blizu 90-odsto-
tno pozitivno napovedno vrednost (7). Lažno pozitivne rezultate dobimo ob sočasnem 
prejemanju ß-laktamskih antibiotikov, hemodializi, bakteriemiji, prejemanju imuno-
globulinov, albuminov in koagulacijskih faktorjev, kar precej omejuje njegovo uporab-
no vrednost (8). Uporaba ß-D-glukana pri hemato-onkoloških bolnikih se v nekaterih 
raziskavah ni pokazala za primeren test kot presejalno testiranje za selekcijo bolnikov, 
ki potrebujejo preemptivno protiglivno zdravljenje, zaradi visokega deleža lažno pozi-
tivnih rezultatov (9) Ti bolniki so namreč v večji meri kolonizirani z glivami in bakteri-
jami, ki lahko dajejo lažno pozitivne rezultate omenjenega testa. V veliki multicentrični 
raziskavi, ki je zajemala več kot 1770 hemato-onkoloških bolnikov, so ocenili uporabo 
dveh zaporednih testov ß-D-glukana z izjemno visoko, 98,9-odstotno specifičnostjo in 
nizko, le 49,6-odstotno občutljivostjo. Priporočajo enkrat- do trikrat tedensko testira-
nje, vendar optimalen čas med odvzemi še ni opredeljen (10). 
Med najdlje znane serološke teste uvrščamo določanje manana in antimananskih pro-
titeles. Nizka občutljivost seroloških testov pri osebah z IM je posledica omejene spo-
sobnosti tvorbe protiteles, po drugi strani pa je nizka tudi specifičnost, saj so kandide 
del normalne mikrobiote kože in sluznic. Določanje samega manana ima zelo nizek di-
agnostični potencial. Kombinacija obeh testov pa je priporočena celo v diagnostičnih 
smernicah Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni iz leta 
2012 (angl. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID); 
ob takšnem režimu se občutljivost in specifičnost gibljeta okoli 80 % in 85 % (11). Oba 
negativna testa imata visoko, 95-odstotno negativno napovedno vrednost. Uporabo 
priporočajo za izključevanje kandidemije pri febrilni nevtropeniji, posebno v tistih pri-
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merih, kjer bi bil ß-D-glukan lahko lažno pozitiven. Testa ne zaznata kandidemije, pov-
zročene z vrstama Meyerozyma guilliermondii in Candida parapsilosis (11).
Protitelesa proti kalitvenemu antigenu (angl. Candida albicans germ tube antibody, 
CAGTA), ki ga poznamo le pri Candida albicans, lahko detektiramo z neposredno imuno-
fluorescenco v vzorcih seruma (12). V raziskavi Zaragoze in sodelavcev se je test izkazal 
kot dober napovedovalec IGO pri bolnikih na OIZ: ugotovili so, da na metodo ne vpliva-
ta kolonizacija s C. albicans in istočasno prejemanje antimikotikov. Predlagali so upora-
bo testa CAGTA dvakrat tedensko skupaj z ß-D-glukanom kot primerno kombinacijo za 
dokazovanje invazivne kandidoze (12).
Interlevkin 17 (IL-17) je pomemben citokin, ki sodeluje pri imunskem odzivu na bakte-
rijske okužbe. Pokazali so, da ima pomembno vlogo tudi pri imunskem odzivu na C. albi-
cans, manj pa pri okužbah, povzročenih z Aspergillus spp. Tvorijo ga celice TH17 (T-celice 
pomagalke tipa 17, angl. T helper cell type 17, TH17), ki so podskupina T-limfocitov CD4+ 
(13). Dokazali so značilno višje vrednosti IL-17A pri bolnikih s kandidemijo v primerjavi 
s kontrolno skupino. Najvišje koncentracije so dokazali v zgodnji fazi okužbe (ob prvem 
odvzemu hemokultur), zato menijo, da bi lahko bil eden od kazalnikov zgodnje invaziv-
ne kandidoze (13).

INVAZIVNA ASPERGILOZA
O dokazani invazivni aspergilozi govorimo ob pozitivnem izvidu histopatološkega 
vzorca in osamitvi povzročitelja. Občutljivost kulture za dokaz aspergiloze je nizka in 
odvisna predvsem od populacije bolnikov. Rezultati dveh nedavnih raziskav, ki sta bili 
narejeni med populacijo bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic, so pokazali, 
da je bila občutljivost osamitve Aspergillus spp., ob pozitivnih molekularnih testih, le 25 
do 50 % (14). Tudi pozitivna napovedna vrednost osamitve je v veliki meri odvisna od 
prevalence invazivne aspergiloze v populaciji testiranih bolnikov. Pokazali so, da je ta 
72 % med hemato-onkološkimi bolniki, 58 % med bolniki po presaditvi čvrstih organov 
in tistimi, ki so prejemali glukokortikoidno zdravljenje, in le 14 % pri bolnikih, okuže-
nih s HIV (15). Na splošno velja, da osamitev aspergila iz izmečka pri imunsko zdravem 
bolniku pomeni kolonizacijo dihalnih poti, medtem ko pri bolniku z IM kaže na invaziv-
no okužbo. Pri teh bolnikih priporočajo ponovitev preiskave in uporabo alternativnih 
diagnostičnih testov, ki bi potrdili ali ovrgli invazivno bolezen. Pri kritično bolnih, še 
posebno, če imajo IM, je osamitev aspergila iz kužnin slab prognostični dejavnik ne gle-
de na to, ali gre za kolonizacijo ali okužbo.
ß-D-glukan je v kombinaciji s kulturo pogosto koristna preiskava. Celotna občutljivost 
ß-D-glukana za hemato-onkološke bolnike se giblje od 55 do 95 %, specifičnost pa od 
77 do 96 % (7, 16). Treba je poudariti, da je specifičnost testa nizka pri hemodializnih 
bolnikih in bolnikih, ki imajo sepso s po Gramu negativnimi bakterijami, ki dajejo lažno 
pozitivne rezultate. 
Galaktomanan (GM) je veliko bolj specifičen in občutljiv test za diagnostiko invazivne 
aspergiloze. Določamo ga lahko v serumu, bronhoalveolarni lavaži (BAL), likvorju in ple-
vralni tekočini. Specifičnost in občutljivost se gibljeta med 40 in 100 % in sta odvisni v 
pretežni meri od testirane populacije. Predhodno antibiotično zdravljenje zmanjša spe-
cifičnost testa, prejemanje antimikotikov pa znižuje občutljivost. Pri interpretaciji testa 
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je treba upoštevati, da ima test večjo občutljivost pri nevtropeničnih bolnikih s hemato-
-onkološkimi boleznimi in pri tistih, ki se zdravijo s presaditvijo krvotvornih matičnih 
celic, v primerjavi z imunsko zdravimi in osebami po presaditvi čvrstih organov (17). 
Pri osebah iz zadnjih dveh skupin pride hitreje do očiščenja galaktomanana z nevtro-
filci (fagocitoza), ki jih imata prvi dve skupini bolnikov malo in se zato galaktomanan 
dlje časa zadrži v krvi. Pri nevtropeničnih bolnikih pride tudi hitreje do razraščanja hif 
kot pri bolnikih z normalnim imunskim odzivom in pri bolnikih na kortikosteroidnem 
zdravljenju. Občutljivost je odvisna tudi od vrste povzročitelja in je višja pri invazivni 
aspergilozi, povzročeni z vrstami ne-fumigatus (18). Občutljivost GM pa je višja, če ga 
naredimo iz BAL, kjer upoštevamo kot mejno vrednost indeksa optične gostote 1. Ker se 
občutljivost testa še poveča z zaporednim testiranjem in istočasno kulturo vzorca BAL, 
test uporabljamo za potrditev diagnoze invazivne aspergiloze v kombinaciji z drugimi 
diagnostičnimi testi (19). Lažno pozitivni GM je posledica kolonizacije dihalnih poti, 
kar pogosteje vidimo pri bolnikih po presaditvi pljuč. Kljub temu, da je test že dolgo 
časa v uporabi, pa ostaja še vedno nekaj odprtih vprašanj. Namreč, rezultati so boljši ob 
večjem volumnu BAL, protokol o tem pa še ni dorečen. Prav tako nekateri menijo, da 
se z zniževanjem mejne vrednosti z 1 na 0,5 zmanjšuje specifičnost. Drugi menijo, da 
je takšna mejna vrednost ustrezna, s predpostavko, da pošiljamo zaporedno več testov 
in da z nižjo vrednostjo 0,5 dobimo primerno občutljivost preiskave. Dokaz GM v seru-
mu lahko uporabljamo za kazalnik odziva na zdravljenje in prognostični dejavnik. Višji 
serumski nivoji GM so bili povezani z višjo smrtnostjo bolnikov po alogeni presaditvi 
krvotvornih matičnih celic (20). Vedno bolj poudarjajo potrebo po standardizaciji testa 
v BAL, ki bi brez škode za bolnika in diagnostični postopek do neke mere zmanjšala 
neskladja rezultatov, ki jih dobimo iz vzorcev BAL (21).
Test lateralne imunodifuzije (angl. Lateral flow devices, LFD) je izvedbeno preprost in 
hiter test, ki detektira glukoproteinski antigen v serumu in BAL bolnikov z invazivno 
aspergilozo. Končan je v 15 minutah. Antigen se izloča med aktivno rastjo A. fumigatus, 
v testu pa se veže na monoklonska protitelesa. Test ima večjo občutljivost in specifič-
nost kot GM (22). Ker je odčitavanje nekoliko subjektivno, je test uporaben za potrjeva-
nje ali izključevanje invazivne aspergiloze skupaj z drugimi testi, kot je na primer PCR 
(verižna reakcija s polimerazo, angl. polymerase chain reaction, PCR) (22).

Uporaba elektronskega nosu (angl. E-noses), ki detektira hlapne organske spojine (angl. 
volatile organic compounds, VOC), je nova metoda za diagnostiko invazivne aspergiloze z 
visoko, 90-odstotno natančnostjo (23). Ugotovili so namreč, da imajo bolniki z invaziv-
no aspergilozo v izdihanem zraku specifično kombinacijo hlapnih organskih spojin, ki 
bi jih lahko uporabili kot biološke kazalnike za diagnostični test. Vendar pa bo potrebno 
pred uvedbo v vsakdanjo prakso test še validirati.

MOLEKULARNE METODE V MEDICINSKI MIKOLOGIJI
Visoka občutljivost molekularnim metodam omogoča zmožnost identifikacije povzro-
čitelja v zelo zgodnji fazi bolezni. Molekularna diagnostika IGO še ni standardizirana, 
tako da se uporabljajo različne tehnologije detekcije glivne DNA (deoksiribonukleinska 
kislina, angl. deoxyribonucleic acid, DNA), različne izvedbe oz. formati, različne kužnine, 
različni protokoli za ekstrakcijo DNA in različna tarčna zaporedja. Za večino medicinsko 
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zanimivih glivnih vrst oz. skupin obstajajo opisi molekularne identifikacije neposredno 
iz kužnine brez predhodne kultivacije. Večina raziskav se posveča molekularni diagno-
stiki okužb, povzročenih z Aspergillus spp. in Candida spp., ki spadajo med najpogostejše 
glivne povzročitelje okužb (24). Številni raziskovalci pa razvijajo tudi protokole za de-
tekcijo drugih medicinsko pomembnih gliv, predvsem Cryptococcus spp., Pneumocystis 
jirovecii, gliv iz reda Mucorales in nekaterih primarnih patogenih gliv, na primer Histo-
plasma capsulatum (25, 26).
PCR je ena od najstarejših in najpogosteje uporabljenih molekularnih metod za diagno-
stiko glivnih okužb (24). Klasične in ugnezdene oblike PCR imajo to pomanjkljivost, da 
ne morejo opredeliti količine pomnožene DNA in zato v nekaterih primerih težko loči-
mo med kolonizacijo in okužbo. Obenem so precej dovzetne za kontaminacije, kar vodi 
v lažno pozitivne rezultate in zelo oteženo interpretacijo. PCR v realnem času pa, prav 
nasprotno, zmanjša postamplifikacijsko manipulacijo na minimum, kar močno zmanjša 
verjetnost kontaminacij s pomnožki v naslednjih reakcijah, obenem se skrajša tudi čas 
ravnanja z vzorcem. Hkrati preiskava omogoča opredelitev izhodne količine tarčne DNA 
in s tem razločevanje med okužbo in kolonizacijo (27). Večina protokolov za detekcijo 
glivne DNA neposredno v kužninah zato temelji na PCR v realnem času. 

MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA KANDIDEMIJE IN INVAZIVNE 
KANDIDOZE
Številne raziskave so obravnavale uporabo PCR za diagnostiko invazivnih okužb, pov-
zročenih s Candida spp. Občutljivost in specifičnost se razlikujeta od raziskave do raz-
iskave, pri večini poročajo o občutljivosti, večji od 80 %, in specifičnosti, večji od 90 %. 
Zanimivo je, da večina raziskav poroča o pozitivnih PCR ob hkratnih negativnih hemo-
kulturah, ob tem pa pri istih bolnikih poročajo o izolatih iste vrste iz drugih primarno 
sterilnih mest, kar kaže, da bi lahko PCR bil boljši v primerjavi s hemokulturo (28). 
Zadnje raziskave kažejo na to, da s PCR lahko zaznamo več kot 85 % dokazanih ali ver-
jetnih invazivnih kandidoz. Kljub obetavnim rezultatom je še veliko nerešenih vprašanj, 
npr., ne vemo, kateri vzorec je optimalen, polna kri, serum ali plazma. Narejene so bile 
številne raziskave o tem vprašanju, ki pa dajejo popolnoma nasprotujoče si rezultate 
(29).

Zgodnje raziskave kažejo, da so različne izvedbe hkratnega PCR v realnem času sposob-
ne identificirati glive Candida spp. v manj kot 2 urah in da se rezultati ujemajo s kultiva-
cijsko metodo, hemokulturo (30). 
Bolniki, pri katerih je večje tveganje za nastanek IGO, so običajno kolonizirani ali oku-
ženi z več različnimi mikroorganizmi. Razvili so širokospektralne hkratne PCR (»multi-
plex« PCR), ki detektirajo tako bakterije kot glive. Sistem je bil tudi komercialno razvit 
in ga poznamo pod imenom LightCycler SeptiFast (Roche Diagnostics, Indianapolis, 
ZDA). Podobno velja za sistem FilmArrayTM (BioMérieux, Marcy-l’Étoile, Francija), ki 
identificira več kot 25 mikroorganizmov, vključno s Candida spp., in gene za odpornost 
proti antibiotikom iz pozitivne hemokulture v manj kot eni uri (31). Delež okužb z gliva-
mi pri bolnikih s sepso je nizek, zato je še relativno malo podatkov o uporabni vrednosti 
omenjenih testov, ki jih je treba interpretirati z veliko mero previdnosti. Potrebna so 
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dodatna raziskovanja, ki bodo dokazala, ali so ti testi zares uporabni za bolnike s su-
mom na IGO. 
PCR in biološki kazalniki, kot je ß-D-glukan, so pomembna orodja, ki nam pomagajo di-
agnosticirati invazivno tkivno kandidozo. Tu so hemokulture velikokrat negativne, kar 
v 83 %, PCR pa le v 22 % (32). Molekularne diagnostične metode skušajo priti ne le do 
identifikacije povzročitelja, pač pa tudi do podatkov o občutljivosti gliv za antimikotike. 
Ob visokem deležu proti azolom odpornih sevov vrste Candida glabrata in sporadičnem 
pojavljanju sevov, odpornih proti ehinokandinom, je to še kako pomembno. Opisani 
so protokoli za detekcijo mutacij genov, povezanih z odpornostjo proti ehinokandinom 
(FKS1 in FKS2) in azolom (EGR11 in CYP51A) (33, 34).
Na podlagi magnetne resonančne tehnologije T2 (T2MR) je bil razvit avtomatiziran in-
strument T2Dx (T2 Biosystems, Lexington, ZDA), ki omogoča detekcijo petih najpo-
gostejših vrst kandid (Candida albicans/Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida 
glabrata/Candida krusei) iz enega vzorca polne krvi. Preiskava je po vstavitvi kužnine v 
instrument T2Dx popolnoma avtomatska. Prvi korak T2MR je liza rdečih krvničk in 
koncentriranje glivnih celic. V naslednjem koraku sledi mehanska liza kandid in po-
množevanje njihove DNA. Tako dobljeni pomnožki hibridizirajo z nanodelci, ki izzovejo 
magnetno resonančni signal T2. Pozitivna in interna kontrola sta vključeni v panel in 
prispevata k verodostojnosti končnih rezultatov (35). Do rezultata pridemo v povprečju 
po 4,4 ure. Test odlikuje več kot 91-odstotna občutljivost in 98-odstotna specifičnost 
(24). Pozitivna napovedna vrednost se giblje med 71,6 % in 84,2 %, negativna napo-
vedna vrednost pa med 99,5 % in 99,0 % v populaciji s 5 do 10-odstotno prevalenco 
kandidemij (36). Rezultati preliminarnih raziskav so obetajoči, podpreti pa jih mora še 
obsežnejša prospektivna raziskava, ki bo test validirala in opredelila njegovo klinično 
učinkovitost. 

MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA INVAZIVNE ASPERGILOZE
Molekularna diagnostika invazivne aspergiloze temelji na PCR v realnem času. Glede na 
rezultate številnih metaanaliz je učinkovitost PCR povsem primerljiva z antigenskimi 
testi, vendar žal v njih velikokrat ne upoštevajo formata PCR, kar onemogoča standar-
dizacijo in vključitev molekularne diagnostike v smernice. 
Ključna podatka za vsako mikrobiološko preiskavo sta specifičnost in občutljivost, ki v 
primeru PCR za dokaz aspergilov precej variirata – specifičnost se giba med 64 in 100 %, 
občutljivost med 43 in 100 % (24, 37). Vzrokov za tako velik razpon je več, med njimi 
zagotovo najdemo format PCR, uporabo različnih začetnih oligonukleotidov in tarčnih 
mest, izbor testirane kužnine in metodo osamitve DNA iz izbrane kužnine (24, 37).
Pomembno mesto pripada izboru primerne kužnine. V primeru invazivne pljučne 
aspergiloze, ki je najpogostejša klinična manifestacija invazivne aspergiloze, priporoča-
jo bronhoskopski odvzem vzorcev, kot je npr. BAL. V tem primeru je specifičnost med 
70 in 100  %, občutljivost pa med 36 in 100  % (24, 37). Kot uporabno diagnostično 
orodje precej obeta kombinacija GM in PCR za Aspergillus spp. iz BAL, ki močno poveča 
občutljivost (100 %) in ima visoko negativno napovedno vrednost (85–90 %) (38). 
Poleg bronhoskopsko odvzetih kužnin uporabljamo PCR za dokazovanje aspergilne 
DNA v vzorcih krvi – v serumu in plazmi. Za rod Aspergillus je, z redkimi izjemami, 
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značilna psevdofungemija, za katero velja, da so odvzete hemokulture negativne. Posle-
dično v krvi dokazuje DNA-emijo, kar precej olajša protokole za osamitev DNA. Izkazalo 
se je tudi, da je občutljivost testiranja plazme v primerjavi s serumom boljša. Razla-
ga temelji na hipotezi, da se prosta, zunajcelična DNA ulovi v strdke in tako ne preide 
v serum. Prevalenca invazivne aspergiloze skoraj nikoli ne preseže 15  %, zato je bolj 
smiselno PCR iz plazme uporabljati kot presejalni test za izključevanje okužbe in s tem 
preprečevanje nepotrebnega protiglivnega zdravljenja (39). Test PCR za Aspergillus spp. 
je dobra izbira za presejalni test tudi zato, ker je povezan z visoko negativno napovedno 
vrednostjo, ki presega 95 % (40). PCR za Aspergillus spp. iz plazme naj bi uporabljali v 
kontekstu ostale diagnostike v kombinaciji z GM za izključevanje okužbe (24, 41). Kot 
pozitiven rezultat štejemo dva zaporedna pozitivna testa PCR (24).

Poleg v diagnostičnih laboratorijih pripravljenih testov se v zadnjem času pojavljajo tudi 
komercialno dostopni testi za diagnostiko invazivne (pljučne) aspergiloze, ki temeljijo 
na PCR v realnem času in so lep primer premika k standardizaciji molekularne diagno-
stike. Na tržišču najdemo teste številnih proizvajalcev, ki omogočajo tovrstne preiskave 
na vzorcih plazme/seruma ali BAL. Eden od komercialno dostopnih testov omogoča po-
leg detekcije aspergilov v kužnini še detekcijo najpogostejših mehanizmov odpornosti 
proti triazolom, s katerimi je mogoče razložiti približno polovico primerov odpornih 
izolatov A. fumigatus (34). Test se je izkazal kot učinkovit za dokazovanje okužb s proti 
triazolom odpornimi sevi A. fumigatus v BAL tudi v primerih, ko so bile klasične miko-
loške kulture negativne, saj izkazuje visoko občutljivost (84 %), specifičnost (80 %) ter 
negativno napovedno vrednost (87 %) (42).

MIKRO-RNA V DIAGNOSTIKI INVAZIVNIH GLIVNIH OKUŽB
Mikro-RNA (mikro ribonukleinska kislina, angl. micro ribonucleic acid, miRNA) so krat-
ke, nekodirajoče molekule RNA, ki imajo pomembno vlogo v celični homeostazi. Do zdaj 
so se v medicini izkazale kot koristni biološki kazalniki za številne bolezni, kot so ne-
katera rakava obolenja, presnovne motnje in srčno-žilne bolezni. Tudi sistemske okuž-
be povzročijo spremembe v profilu miRNA, kar lahko zaznamo skoraj v vseh telesnih 
tekočinah in uporabimo za diagnozo ali prognozo. Odziv miRNA v primeru IGO je še 
razmeroma slabo raziskan. Raziskave opisujejo možnost uporabe analize profila miRNA 
z mikročipi v primerih kandidoze, aspergiloze in parakokcidioidomikoze ter za razloče-
vanje med bakterijskimi in glivnimi okužbami (43).

SKLEP
Številni testi in metode, ki jih uporabljamo za diagnostiko IGO, kažejo na to, da nimamo 
idealnega testa in do diagnoze pridemo s kombinacijo kliničnih, mikrobioloških in pato-
histoloških rezultatov. V prispevku so prikazane že dobro znane in uveljavljene metode, 
podprte s številnimi raziskavami in metaanalizami; poudarjene so njihove prednosti in 
pomanjkljivosti oz. omejitve. Razvoj novih tehnologij je obetaven: počasi prihajajo v 
laboratorije, potrebne pa so še številne klinične raziskave in standardizacije teh novosti, 
da bodo čim prej presegle standardne mikološke diagnostične teste, ki imajo žal velike 
diagnostične pomanjkljivosti. 
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IZVLEČEK
Sepsa je sistemska bakterijska ali glivna okužba, ki jo lahko spremlja okvara različnih 
organov in žal še vedno visoka smrtnost. Približno polovica primerov je zaplet predho-
dne okužbe dihal in pljuča so najpogostejši izvor sepse. Reaktivacija latentno prisotnih 
virusov je v odmaknjenem obdobju sepse zelo pogosta in je običajno posledica imuno-
supresije. Ni jasno, v kolikšni meri je reaktivacija nekaterih virusov zgolj sopojav, koliko 
pa sočasna virusna okužba dejansko prispeva k obolevnosti in smrtnosti zaradi sepse.

Abstract
Sepsis is a systemic bacterial or fungal infection that may be associated with failure of various 
organs and, unfortunately, has still a high mortality rate. Approximately half of bacterial sep-
sis cases occur following acute respiratory infections, and lungs are the most common source 
of sepsis. Reactivation of latent viruses is extremely common in patients with prolonged sepsis 
and is consistent with development of immunosuppression. Whether reactivated viruses re-
present an epiphenomenon or contribute to morbidity and mortality remains unknown.

UVOD
Sepsa je infekcijska bolezen, ki se razvije zaradi neustreznega odziva gostitelja na okuž-
bo, kar je (lahko) povezano z življenjsko nevarno okvaro delovanja različnih organov; 
tudi zunaj morebitnega primarno prizadetega organa – izvora sepse (npr. dihal, ki so 
najpogostejši izvor sepse). Okvaro organov ocenjujemo s točkovnim sistemom SOFA 
(angl. Sequential organ failure assessment score) (Tabela 1); če se število točk zaradi okuž-
be poveča za dve ali več, bolezen po novi definiciji ustreza sepsi. Pri bolniku z okužbo 
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in sumom na sepso lahko uporabimo tudi »hitra« klinična obposteljna merila sepse (t. 
i. hitri test SOFA oz. qSOFA), ki so: pospešeno dihanje (22 ali več na minuto), motena 
zavest in sistolični krvni tlak, nižji od 100 mmHg; 2 izpolnjeni merili potrjujeta sum na 
sepso (1).
Večorganska odpoved (angl. MOF – multiple organ failure ali MODS – multiple organ dys-
function syndrome) je okvara delovanja dveh ali več organov ali organskih sistemov, ki 
je posledica padca krvnega tlaka ter neustrezne prekrvitve teh organov. Popravi se po 
zdravljenju z infuzijo tekočine. Večorganska odpoved je pogosto del klinične slike sepse, 
lahko pa nastane tudi po kakršnem koli cirkulacijskem šoku. 
Septični šok je najhujša oblika sepse, smrtnost je (še vedno) velika, za diagnozo morajo 
biti izpolnjena ta merila: 
• znižan krvni tlak (srednji arterijski krvni tlak nižji od 65 mmHg); 
• neodzivnost tlaka na infuzije tekočine (za vzdrževanje srednjega arterijskega tlaka 

nad 65 mmHg je potrebno zdravljenje z vazopresornimi zdravili, npr. noradrenali-
nom); 

• serumska koncentracija laktata je več kot 2 mmol/L. 
Pojavnost sepse narašča, kar je posledica različnih vzrokov. Široka in pogosto nekritična 
uporaba antibiotikov s posledičnim razvojem odpornih bakterij, agresivni kirurški po-
segi, invazivni diagnostični postopki, zdravljenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje 
(OIZ), vse več bolnikov z imunsko motnjo (prejemniki presadkov, bolniki z rakavimi 
boleznimi itd.), pa tudi vse večja povprečna starost prebivalstva so pomembni dejavniki 
tveganja. Incidenca sepse v Združenih državah Amerike je ocenjena na 300 primerov na 
100 000 prebivalcev, v Evropi pa, odvisno od države, tudi do 367 primerov sepse na 100 
000 prebivalcev letno. V Sloveniji vsako leto zdravimo približno 2000 bolnikov s sepso 
ali septičnim šokom, praviloma na OIZ. Z resnostjo bolezni narašča smrtnost bolnikov 
s sepso. Prognoza bolnikov s sepso in z njo povezanimi okvarami organov in tkiv je od-
visna od prisotnosti temeljnih kroničnih bolezni, bolnikovega genetskega ustroja (npr. 
polimorfizmov toličnih receptorjev: angl. toll-like receptor – TLR), ki usmerja imunski 
odziv, predvsem pa od povzročitelja in časa začetka ustreznega protimikrobnega zdra-
vljenja. Etiološka diagnoza sepse temelji na osamitvi bakterij iz krvi, žal pa postopek 
zahteva določen čas, problem je tudi senzitivnost metode in posledično možni lažno 
negativni izvidi. Na potek bolezni odločilno vpliva začetek ustreznega protimikrobne-
ga zdravljenja; najpogosteje se najprej odločimo za izkustveno protimikrobno zdravlje-
nje, hkrati pa izvajamo mikrobiološko in drugo diagnostiko, da čim hitreje preidemo 
na usmerjeno zdravljenje (pomembno za bolnika in tudi za preprečevanje ustvarjanja 
odpornih mikrobov). Kumar s sodelavci poroča, da je preživetje bolnikov s septičnim 
šokom 80 %, če antibiotik prejmejo v eni uri po nastopu hipotenzije. Z vsako zamujeno 
uro se smrtnost zviša za 7,6 % (2). Poleg čim hitrejše uvedbe zdravljenja je odločilna tudi 
izbira ustreznega antibiotika! Rezultati raziskav jasno kažejo, da je smrtnost v primeru 
neustrezne izbire izkustvenega antibiotičnega zdravljenja pomembno višja (3).
Sepso povzročajo po Gramu negativne (GNB) in po Gramu pozitivne bakterije (GPB) ter 
včasih, sicer redko, lahko tudi glive. Med GNB najpogosteje dokažemo Escherichia coli 
in Klebsiella spp., med GPB pa Staphylococcus aureus, koagulazno negativne stafilokoke 
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(KNS) in streptokoke. Smrtnost bolnikov s sepso ali septičnim šokom je podobna ne 
glede na to, ali gre za okužbe s GNB ali GPB. Med GNB je večja smrtnost pri Pseudomonas 
aeruginosa, med GPB pa pri S. aureus, predvsem pri sevih, ki so odporni proti meticilinu. 
Slabšo prognozo imajo tudi bolniki z bolnišnično, polimikrobno in glivno sepso. Najpo-
gostejši izvor sepse so dihala, sledijo trebuh, sečila, koža in mehka tkiva ter redkeje tudi 
nekateri drugi organi; pri približno 20 % bolnikov s sepso izvora okužbe ne moremo 
opredeliti.

PATOGENEZA SEPSE
Ob invaziji mikroorganizmov se gostitelj odzove z vnetnimi in imunskimi odzivi (narav-
na in specifična imunost). Glavno patogenetsko vlogo imajo biološko aktivne sestavine 
bakterijske celične stene: peptidoglikan in lipoteihoična kislina pri po Gramu pozitivnih 
bakterijah ter peptidoglikan in lipopolisaharid (LPS) pri po Gramu negativnih bakteri-
jah. Ključni element v molekuli LPS je lipid A, ki deluje kot endotoksin. Z infuzijo en-
dotoksina lahko pri preiskovancih sprožimo vnetni odziv s sepsi podobnimi kliničnimi 
simptomi in znaki. Pri bolnikih s sepso, ki jo povzročajo po Gramu negativne bakterije, 
lahko endotoksin dokažemo v krvi. Pri nekaterih vrstah sepse, npr. pri meningokokni, 
pa večje koncentracije endotoksina v krvi napovedujejo težji potek in neugoden izid 
bolezni. Po Gramu pozitivne bakterije lahko sprožijo vnetni odziv organizma tudi s po-
močjo sproščenih toksinov, ki lahko učinkujejo kot superantigeni (npr. TSST). Toksin 
obide »celice, ki imajo vlogo, da predstavljajo antigene (sestavine mikrobov) limfocitom 
T« (pri tem bi se aktivirali le specifični kloni limfocitov), in se veže neposredno na celice 
monocitno-makrofagnega sistema, posledično pride do nespecifične masovne aktivacije 
limfocitov in do masovnega sproščanja citokinov. Po vdoru mikrobov v kri se biološko 
aktivne molekule vežejo na receptorje, ki so na površini monocitov, makrofagov in nev-
trofilcev. Endotoksin po Gramu negativnih bakterij se v krvi veže na LPS-vezavno be-
ljakovino, ki se tvori v jetrih, nastali lipopolisaharidni kompleks pa na receptorje CD14 
, ki so na površini monocitno-makrofagnih celic. Znotrajcelične reakcije lahko sproži 
samo po ko-receptorskih povezavah s TLR 4 (polimorfizmi TLR imajo pomembno vlogo 
pri obrambi gostitelja pred mikrobi). Beljakovina CD14 je v topni obliki tudi v krvi in 
omogoča vezavo LPS kompleksa na endotelijske celice drobnih žil, ki nimajo receptorjev 
CD14. Pri po Gramu pozitivnih bakterijah so znotrajcelični odzivi posledica aktiviranja 
drugih receptorjev, med katerimi je najpomembnejši receptor TLR 2. Posledica vezave 
bakterijskih molekul na humane receptorje je sprožitev kaskade vnetnih odzivov gosti-
telja in sproščanje posrednikov vnetja, kar vodi v značilno klinično sliko sepse, okvaro 
tkiv in v najhujših primerih povzroči celo smrt. Glavni posredniki, ki spodbujajo vnetje, 
so dejavnik tumorske nekroze alfa (TNF-a) ter IL-1, IL-6 in IL-8. V poteku sepse se 
sproščajo tudi številni protivnetni posredniki, ki nevtralizirajo biološke sestavine bak-
terij, zavrejo sintezo ali sproščanje vnetnih citokinov ter uravnavajo celični odziv. Naj-
pomembnejši protivnetni glasniki so IL-4, IL-10, IL-13 ter topni receptor za IL-1. Pri 
sepsi v serumu sprva ugotavljamo povečano koncentracijo vnetnih citokinov, pozneje 
pa protivnetnih citokinov. 
Pomembni procesi v patogenezi sepse tečejo na ravni endotelija drobnih žil. Predvsem 
posredniki TNF-a, IL-1 in interferon gama (IFN-g) aktivirajo endotelij skozi indukci-
jo encima sintaze dušikovega monoksida. Visoke koncentracije dušikovega monoksida 
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povzročijo vazodilatacijo, zmanjšan pretok skozi tkiva in povečano prepustnost žilja. Na 
okvarjeno endotelijsko površino se vežejo levkociti, iz katerih se dodatno sproščajo cito-
kini in številne druge biološko aktivne snovi (prosti radikali, prostaglandini, levkotrieni, 
proteaze, bradikinin), ki se vpletajo v prehod različnih molekul in tekočine v tkiva ter 
povzročajo njihovo dodatno okvaro. Aktiviranje endotelija je v različnih organih verje-
tno različno; spremembe so najbolj očitne na ravni endotelija mikrocirkulacije v pljučih, 
ledvicah, jetrih in možganih, ki so ob hudi sepsi ali septičnem šoku najbolj prizadeti (4). 

VIRUSNA OKUŽBA KOT DEJAVNIK TVEGANJA ZA SEPSO
Virusna okužba dihal je pomemben dejavnik tveganja za sekundarno bakterijsko okuž-
bo in sepso. Najpogosteje gre za gripo, okužbe z respiratornim sincicijskim virusom 
(RSV) in adenovirusi. Povezavo med gripo in bakterijsko pljučnico so opisali že med 
pandemijo gripe leta 1918 in jo pozneje v številnih raziskavah večkrat potrdili (5). Oce-
njujejo, da je 5 do 6 % invazivnih pnevmokoknih pljučnic in 6 do 10 % vseh invazivnih 
pnevmokoknih okužb povezanih s predhodno okužbo z virusom influence (6). Patoge-
neza sekundarne invazivne bakterijske okužbe ni popolnoma jasna in dejavnikov je ver-
jetno več. Razmnoževanje virusov v epitelijskih celicah dihal povzroči njihovo okvaro 
in olajša adherenco bakterijam, kot so Streptococcus pneumoniae, S. aureus, Haemophilus 
influenzae ali Streptococccus pyogenes. Virusni hemaglutinini, izraženi na površini okuže-
nih celic, služijo kot receptorji za nekatere bakterije in na ta način še dodatno olajšajo 
njihovo adherenco. Poleg tega naj bi virusni hemaglutinini pospeševali vstopanje neka-
terih bakterij, kot je S. aureus, v celice alveolarnega epitelija. Respiratorni virusi imajo 
vpliv tako na mehansko kot na imunsko obrambo pred bakterijsko okužbo. Virus influ-
ence in RSV okvarjata celice migetalčnega epitelija v dihalih: na ta način olajšata lokalno 
poselitev dihal z mikroorganizmi in na drugi strani zmanjšujeta mehansko odstranjeva-
nje že adheriranih bakterij. Virus influence pospešuje apoptozo nevtrofilnih levkocitov, 
zmanjšuje kemotakso in zavira fagocitozo ter s tem obrambo pred bakterijsko okužbo. 
Okužbo dihal z virusom influence spremlja povečano nastajanje izločkov, ki so substrat 
za bakterije, kot je S. pneumoniae. Vlogo v patogenezi sekundarne bakterijske okužbe 
imajo tudi virusni toksini. Virus gripe A izloča virusni citotoksin PB1-F2, ki spodbuja 
vnetje, sproščanje provnetnih glasnikov, okvaro epitelijskih celic dihal in bakterijsko 
adherenco.
Ocenjujejo, da pljučnica, povzročena z virusom influence, za šestkrat poveča verjetnost 
sepse. Sekundarna bakterijska okužba je pogost vzrok sprejema v bolnišnico, vodi v po-
slabšanje kroničnih bolezni in zvišuje smrtnost. Smrtnost zaradi gripe in sekundarne 
bakterijske invazivne okužbe je pomembno višja kot smrtnost posamezne okužbe (7). 
Klein s sod. poroča, da ima od 11 do 35 % bolnikov s pljučnico, povzročeno z virusom 
influence, sekundarno bakterijsko okužbo (8). Ob pandemiji gripe leta 2009 je bil ta 
delež še večji (29 do 55 %) (9). Ogroženi so predvsem starostniki nad 65. letom starosti, 
ob pandemijah pa tudi mlajši bolniki (10). 
Sekundarne bakterijske okužbe zdravimo z antibiotiki. Vendar pa sta pomembna znanje 
in ustrezna diagnostika, da jih zanesljivo dokažemo. Nepotrebno antibiotično zdravlje-
nje ima škodljive posledice in pomeni nepotreben selekcijski pritisk in razvoj odpornih 
mikrobov. Nekateri raziskovalci ob tem celo poročajo, da lahko podaljšano protimikrob-
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no zdravljenje z antibiotiki razširjenega spektra neugodno vpliva na mikrobiom dihal in 
z zmanjšanjem koncentracije interferona poslabša prognozo bolnikov z gripo (11). Na 
drugi strani smo pri zdravljenju virusnih okužb dihal precej omejeni. Gripo zdravimo 
z zaviralci nevraminidaze, s katerimi – če začnemo zdravljenje dovolj zgodaj (prva dva 
dneva) – skrajšamo trajanje bolezni, znižamo število sprejemov v bolnišnico, zmanjša-
mo pogostost invazivnih bakterijskih okužb in posredno tudi porabo antibiotikov (12). 
Pri obvladovanju okužb z RSV imamo na razpolago humana monoklonska protitele-
sa (palivizumab), ki zavrejo epitope na beljakovini F in tako preprečijo zlitje virusa z 
membrano epitelijskih celic v dihalih. Vendar je uporaba palivizumaba omejena na ozko 
skupino močno nedonošenih otrok ali otrok do dveh let starosti s kronično pljučno bo-
leznijo ali hemodinamsko pomembno srčno hibo (13). Pri osebah z imunsko motnjo in 
hudo okužbo z RSV imamo na voljo tudi ribavirin v obliki razpršila.
Pri preprečevanju invazivnih bakterijskih okužb ob virusni okužbi dihal je najboljša pre-
ventiva. Rezultati raziskav jasno kažejo, da s cepljenjem proti gripi in pnevmokoknim 
okužbam pomembno znižamo incidenco bakterijske pljučnice, število sprejemov v bol-
nišnico in smrtnost (14). Obsežna retrospektivna raziskava je pokazala da s 23-valen-
tnim polisaharidnim cepivom pri posameznikih, starejših od 65 let, za 44 % znižamo 
pojavnost pnevmokokne sepse (15). V podobni raziskavi Dominguez s sod. navaja, da 
pri enaki skupini starostnikov s 23-valentnim polisaharidnim cepivom v 15,2 % pre-
prečimo sprejem v bolnišnico in v 28,1 % sprejem na oddelek za intenzivno zdravlje-
nje oziroma smrt (16). Konjugirana pnevmokokna cepiva so učinkovitejša. Harboe s 
sod. poroča, da se je po uvedbi cepljenja otrok s konjugiranim pnevmokoknim cepivom 
(79 do 92-odstotna precepljenost) pojavnost invazivnih pnevmokoknih okužb v celotni 
danski populaciji znižala za 21 % in pri otrocih, mlajših od dveh let, za 71 %. Smrtnost 
zaradi invazivnih pnevmokoknih okužb je bila nižja za 28 % (17).

SEPSA KOT DEJAVNIK TVEGANJA ZA VIRUSNE OKUŽBE
V zgodnjem poteku sepse pride do izrazitega vnetnega dogajanja, ki se kaže z vročino in 
pospešenim metabolizmom. Ta nevarna infekcijska bolezen pa se lahko razvije tudi v šok 
in konča s smrtjo. Burnost vnetnega dogajanja je odvisna od številnih dejavnikov, kot 
so sočasne kronične bolezni, prehranjenost bolnika, vrsta in virulentnost povzročitelja 
ter bakterijsko breme. Organizem skuša s pomočjo protivnetnega odziva s porastom 
protivnetnih citokinov doseči ravnotežje in obvladati sistemsko okužbo. Bolniki lahko 
umrejo že v obdobju prevlade burnega provnetnega dogajanja ali pa pozneje, ob izčrpa-
nju vnetnega odziva, v obdobju podaljšane imunosupresije. Smrt je v tem odmaknjenem 
obdobju lahko posledica neobvladane prvotne okužbe (vztrajanje žarišča infekcije) ali 
pridobljene bolnišnične okužbe. Več kot 70 % bolnikov, ki umrejo zaradi sepse, umre 
po treh dneh bolezni; nekateri pa umrejo tudi več tednov pozneje. Da je imunosupresija 
pomemben vzrok smrti zaradi sepse, potrjuje tudi dejstvo, da raziskovalci v številnih 
kliničnih raziskavah niso dokazali učinkovitosti različnih protivnetnih zdravil, s kateri-
mi so v zgodnjem obdobju bolezni skušali zavreti vnetni odziv (18). Celo nasprotno, pri 
nekaterih, kot je npr. zaviralec TNF-a, je bila smrtnost večja (19). Na drugi strani ne-
katera zdravila, ki spodbujajo imunski odziv (spodbujevalci granulocitov in monocitov 
– GM-CSF) ali zavirajo smrt celic (IL-7), lahko izboljšajo prognozo bolnikov s sepso (20). 
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Sepsa posredno in neposredno vpliva na delovanje vseh celic, ki so nosilke obrambe 
pred okužbo. Imunosupresija v odmaknjenem obdobju bolezni je posledica različnih 
vplivov in dogajanj. V poteku bolezni pride do izčrpanja in odmrtja limfocitov T, limfo-
citov B, dendritičnih celic v vranici, bezgavkah in limfatičnem tkivu črevesja. Prizadeto 
je tudi delovanje nevtrofilcev in zmanjšana njihova učinkovitost odstranjevanja mikro-
organizmov; zmanjša se sproščanje vnetnih citokonov iz monocitov, sposobnost tvorbe 
protivnetnih posrednikov pa ostaja enaka ali se celo poveča. Zaradi oslabljene obrambe 
prihaja do sekundarnih okužb z relativno nizko virulentnimi mikroorganizmi, kot so 
Stenotrophomonas spp., Acinetobacter spp., Enterococcus spp., Candida spp. ipd. (18).
Drug posreden dokaz imunosupresije je reaktivacija nekaterih virusov. V preteklosti je 
bilo največ objav vezanih na sepso in sočasno viremijo, z virusom citomegalije (CMV) 
ali virusnim pnevmonitisom herpesa simpleksa tipa 1 (HSV-1) (21, 22). Walton s sod. 
pa je pri bolnikih s sepso dokazal sočasno reaktivacijo več virusov. Sama reaktivacija in 
virusno breme sta bila v razmerju s težo bolezni. Prisotnost virusov v krvi je bila doka-
zana pri 60 % bolnikov s sepso in kar 42,7 % bolnikov je imelo v krvi več kot en virus. Pri 
bolnikih s sepso je bila najpogosteje dokazana prisotnost virusa anelo (77,5 %), sledili 
so virus Epstein Barr v 52,7 %, CMV v 20,6 %, HSV v 12,5 % in humani herpesvirus 6 
(HHV-6) v 6,9 % (20). Reaktivacija latentno prisotnih virusov je znan pojav pri bolnikih 
s hudo imunosupresijo, vezano na zdravljenje po presaditvi čvrstih organov in krvotvor-
nih matičnih celic, in pomemben dejavnik tveganja za slabšo prognozo. Raziskave kaže-
jo, da pri bolnikih po presaditvi čvrstih organov pride do reaktivacije EBV v 53 %, HHV-
6 v 13,7 %, BK v 12,2 % in JC v 4,9 % (23). Ti rezultati so primerljivi z raziskavo Waltona 
in sod., kar do neke mere potrjuje imunosupresijo pri bolnikih s sepso. Natančen me-
hanizem virusne reaktivacije ni popolnoma jasen in se med različnimi virusi razlikuje. 
Pomembni dejavniki so vnetni citokini, hipoksija, okvara celic, zavora celične imunosti, 
moteno delovanje celic ubijalk in drugi dejavniki, povezani s stresom zaradi sistemske 
okužbe. Verjetno je oslabljena imunost ključen dejavnik: to potrjuje tudi dejstvo, da je 
virusno breme lahko zelo visoko in skladno z aktivnim virusnim pomnoževanjem. Viru-
sno breme EBV je npr. pri prejemnikih čvrstih organov eden od označevalcev imunosu-
presije in je morda pri vrednostih 10.000 ali več kopij/mL, ki jih lahko dobimo tudi pri 
bolnikih s sepso, merilo za znižanje odmerkov imunosupresivnih zdravil. Podobno velja 
za viruse anelo, ki so v približno 50 % prisotni tudi pri zdravih posameznikih, a se delež 
viremije pomembno poviša pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju s hemodializo, 
bolnikih s sladkorno boleznijo, HIV-pozitivnih osebah z nizko koncentracijo celic CD4, 
bolnikih na imunosupresivnih zdravilih zaradi presaditve organov kakor tudi pri bolni-
kih s sepso (20). Pojavnost viremije v poteku sepse je odvisna od vrste virusa. Viremija 
se najhitreje pojavi pri virusih anelo (3–6 dni), sledi viremija EBV (5–7 dni), viremija 
HSV (7–10 dni), viremija HHV-6 (7–11 dni) in viremija CMV (8–13 dni). V poteku sepse 
se v obdobju imunosupresije lahko pojavijo tudi nekatere bolnišnične okužbe z manj 
virulentnimi mikroorganizmi. Pomemben dejavnik tveganja za invazivno glivno okužbo 
je sočasna viremija EBV ali CMV, ne glede na dolžino trajanja sepse. Sočasna viremija ob 
sepsi pomembno podaljša čas mehanskega predihavanja, zdravljenja na OIZ in zdravlje-
nja v bolnišnici. Pri bolnikih z viremijo CMV in HSV je čas hospitalizacije skoraj podvo-
jen. Viremija ob sepsi napoveduje tudi težo bolezni, večja točkovanost po sistemu SOFA 
se ujema z viremijo CMV, EBV, HSV in HHV-6 (20). 
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Ni pa jasno, v kolikšni meri reaktivacija latentno prisotnih virusov pri bolnikih s sepso 
vpliva na prognozo bolezni. Heininger in sod. so pri bolnikih s sepso dokazali reakti-
vacijo CMV v 41 %, vendar brez razlik v smrtnosti med bolniki z virusno reaktivacijo 
oziroma brez nje (24). Na drugi strani Limaye in sod. dokazujejo, da reaktivacijo CMV 
ob sepsi spremlja statistično pomembno višja smrtnost (25). Podobno Chiche s sod. 
poroča, da je smrtnost pri bolnikih s sepso in okužbo CMV za 18 % višja kot smrtnost 
pri bolnikih brez sočasne virusne okužbe (26).
Verjetno ni ključna sama reaktivacija virusa, temveč virusno breme. Raziskovalci, ki so 
pri bolnikih s sepso dokazali višje virusno breme, poročajo o slabši prognozi bolnikov 
s sočasno virusno okužbo (25). Sočasna virusna okužba lahko dodatno okvari organ, 
spodbuja vnetni odziv in prispeva k večorganski odpovedi. Tu se postavlja vprašanje, 
kako ukrepati pri bolnikih s sepso in dokazano virusno reaktivacijo. Okužbe s HSV ali 
CMV lahko učinkovito zdravimo s protivirusnimi zdravili. Okužbo s CMV lahko prepre-
čimo; v povezavi s CMV poznamo predbolezensko zdravljenje. V raziskavi Chicheja in 
sod. je bilo 54 % bolnikov s sepso in antigenemijo CMV zdravljenih z ganciklovirom, a 
razlik v preživetju med zdravljeno in nezdravljeno skupino niso dokazali (26). Podobno 
tudi v drugih raziskavah ni dokazov, da bi protivirusno zdravljenje ali profilaksa po-
membno izboljšala prognozo bolnikov s sepso in sočasno virusno okužbo. 

SKLEP
Pojavnost sepse narašča, kar je posledica številnih vzrokov. Virusna okužba dihal je ob 
vse višji povprečni starosti prebivalcev ter invazivnosti zdravljenja različnih akutnih in 
kroničnih bolezni pomemben dodaten dejavnik tveganja za sepso. Na drugi strani sep-
sa oslabi imunski odziv bolnika, kar lahko pripelje do reaktivacije nekaterih virusov in 
to morda še dodatno poslabša prognozo bolezni. Ob tem ni jasno, kako je v primeru 
dokazane sočasne virusne okužbe treba ukrepati. Dokazov, da bi dodatno protivirusno 
zdravljenje izboljšalo izid bolezni, ni. Zdravljenje bolnikov s sepso še vedno temelji na 
hemodinamski podpori, hitrem ustreznem protimikrobnem zdravljenju in odstranitvi 
morebitnega žarišča ali izvora sepse. Z rezultati številnih raziskav, v katerih so ugotavlja-
li vpliv različnih bioloških zdravil na molekularno patogenezo sepse, žal niso dokazali 
pomembnega vpliva na boljše preživetje bolnikov s sepso. Sepsa sproži vrsto zapletenih, 
med seboj prepletenih procesov, ki jih je treba ocenjevati v medsebojni odvisnosti in po-
vezanosti. Čudežnega zdravila za zdravljenje sepse žal ni in ga tudi v bližnji prihodnosti 
ni pričakovati. K preživetju še vedno najpomembneje prispevata zgodnja diagnoza in 
uvedba ustreznega antibiotičnega zdravljenja še pred okvaro organov in tkiv. Sicer pa 
je eden od pomembnih načinov obvladovanja sepse njeno preprečevanje. S cepljenjem 
proti gripi in pnevmokoknim okužbam, v določenih primerih pa tudi proti nekaterim 
drugim invazivnim bakterijam, lahko učinkovito zmanjšamo pojavnost sepse, septične-
ga šoka in smrti zaradi sepse. 
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Tabela 1: Točkovni sistem SOFA (angl . Sequential organ failure assessment score) .

0 1 2 3 4

Dihala 
PaO2/FiO2

kPa (mmHg)

> 53,3 (400) < 53,3 (400) < 40 (300) < 26,7 (200)* < 13,3 (100)*

Koagulacija 
Trombociti  
× 103/µl

> 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Jetra
Bilirubin  
mg/dl (µmol/l) 

< 1,2 
(20)

1,2–1,9
(20–32)

2,0–5,9
(33–101)

6,0–11,9 
(102–204) 

> 12 
(204)

Srčnožilni  
sistem

MAP  
> 70 mmHg

MAP  
< 70 mmHg

dopamin < 5 
dobutamin  
(vsak odme-
rek)**

dopamin 
5,1–15 
noradrenalin 
< 0,1 
adrenalin < 0,1

dopamin > 15 
noradrenalin 
> 0,1 
adrenalin > 0,1

Osrednje 
živčevje GCS

15 13–14 10–12 6–9 < 6

Ledvica 
Kreatinin  
µmol/l (mg/dl) 

Količina urina 
ml/dan

<110 (1,2) 110–170  
(1,2–1,9)

171–299 
 (2,0–3,4)

300–440 
 (3,5–4,9)

< 500

> 440 
 (5,0)

< 200
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IZVLEČEK
Hemoragične mrzlice v Sloveniji povzročata virusa Puumala in Dobrava, ki spadata v 
rod Hantavirusov, družina Bunyaviridae. Njun naravni rezervoar so glodalci. Ljudje se 
okužimo s posrednim ali neposrednim stikom z okuženo živaljo. Virusa povzročata kli-
nično sliko hemoragične mrzlice z renalnim sindromom, ki se najpogosteje kaže kot vro-
činsko stanje z različno stopnjo ledvične okvare. Sočasno so lahko prisotni tudi trom-
bocitopenija in krvavitve v različne organe, redko bolezen poteka s sliko hudega šoka. 
Večinoma bolezen poteka blago, lahko pa pride do kronične ledvične okvare, potrebe po 
nadomestnem zdravljenju s hemodializo in celo do smrti.

Abstract
Puumala and Dobrava virus are the only endemic hemorrhagic fever viral diseases in Slovenia. 
They belong to the Hantavirus genus in the Bunyaviridae family. In nature, they are found in 
rodents, humans contract the disease directly or indirectly from the affected animal. Clinicaly, 
they present as hemorrhagic fever with renal sindrome which most frequently manifests as 
fever with acute renal impairment. Less common the disease manifests with severe shock and 
bleeding. Usualy the disease is mild but in some cases it can progress to chronic kidney failure, 
needing hemodialisys treatement or even to death.

UVOD
Hemoragične mrzlice so infekcijske bolezni, ki jih povzročajo virusi hemoragičnih mr-
zlic (VHM). Klinično povzročajo zelo širok spekter težav, prizadenejo lahko različne or-
gane, skupno vsem pa je možnost nastanka krvavitev. VHM so razširjene po vsem svetu. 
Najbolj znani povzročitelji bolezni so virus Ebole, virus Marburga in virus denge, med 
manj znanimi iz te skupine so še virus rumene mrzlice, virus Lassa, virus chikungunye, 
hantavirusi, VHM novega sveta in še nekaj redko pojavljajočih se predstavnikov. Raz-
širjenost posameznega virusa je praviloma povezana z življenjskim prostorom njego-
vega živalskega rezervoarja (1). Bolezni, ki jih povzročajo VHM, so večinoma zoonoze, 
nekatere pa se lahko prenesejo s človeka na človeka. Najpogostejši gostitelji virusov so 
različni glodalci. Gostitelji virusov denge in chikungunye so lahko okužene osebe (urba-
na oblika) ali opice (silvatična oblika). Bolezni pa se prenašata s pikom komarja (Aedes 
albopictus in Aedes aegypti). Človek se lahko okuži ob neposrednem stiku z gostiteljem (z 
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živo živaljo ali truplom) ali njegovo okolico (telesni izločki v aerosolu). Virusi Ebole, Las-
se, Marburga, krimsko-kongoške hemoragične mrzlice in nekateri »VHM novega sveta« 
se lahko prenesejo z neposrednim stikom z okuženo osebo oziroma njenimi telesnimi 
izločki. Povečano število obolenj je navadno povezano s povečanim številom gostiteljev, 
v katerih se virusi razmnožujejo.
Povzročitelje hantavirusnih okužb delimo na »viruse starega sveta«, ki povzročajo bo-
lezen, imenovano hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS), in na »viruse 
novega sveta«, ki povzročajo hantavirusni pljučni sindrom (HVPS). Ta poteka s hujšo 
klinično sliko in veliko smrtnostjo (40–50 %).

PRISOTNOST HEMORAGIČNIH MRZLIC V SLOVENIJI IN NJENI 
OKOLICI
V Sloveniji sta prisotna virusa Puumala in Dobrava. Spadata v rod Hantavirusov, ki pov-
zročajo HMRS in so v različnih rodovih prisotni po vsem svetu. 
Področji z največjo prevalenco okužb s hantavirusi v Sloveniji sta Pomurje in Dolenjska. 
Pojavnost obeh virusov niha glede na območje. Zanesljivih podatkov o letni pojavnosti 
ni, saj bolezen v večini primerov poteka blago in okužene osebe pogosto ne poiščejo 
zdravniške pomoči. Posledično tudi prekuženost slovenskega prebivalstva ni znana. V 
Sloveniji sta bili opravljeni dve retrospektivni študiji na omenjenih endemskih obmo-
čjih, in sicer pregled okužb v Pomurju med letoma 1986 in 2003 ter pregled okužb na 
Dolenjskem med letoma 1985 in 1995. Podatki so pokazali sočasno prisotnost obeh 
virusov na obeh območjih in blažji potek okužbe pri bolnikih, okuženih z virusom Puu-
mala (2, 3). Število okužb s Hantavirusi je povezano s pojavnostjo naravnega rezervoar-
ja (majhnih glodavcev), z okoljskimi dejavniki (npr. vremenske ujme) in letnim časom 
(največja pojavnost med majem in avgustom) (3). Med sanacijo bivalnega okolja po na-
ravnih katastrofah in po njej ter v obdobjih velike pojavnosti glodavcev je izpostavlje-
nost prebivalstva onesnaženi in potencialno kužni okolici večja, kar se je pokazalo leta 
2012 (Slika 1). V Evropi je letno prijavljenih več kot 9000 primerov HMRS, prevladuje 
okužba z virusom Puumala (1).
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Slika 1: Število prijavljenih primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom 
(HMRS) v Sloveniji od leta 2004 do leta 2016 (vir: podatkovni portal nacionalnega 
inštituta za javno zdravje – NIJZ) .

V naši bližini najdemo še virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, ki je endemski 
na zelo širokem območju Afrike in Azije, blizu nas pa se okužbe pojavljajo na območju 
širšega Balkana. Zadnjih nekaj primerov je bilo potrjenih v Bolgariji (4). V zadnjih le-
tih so se pojavile avtohtone okužbe z virusom denge v okolice Nice v Franciji (5). Leta 
2007 smo bili priča velikemu izbruhu okužb z virusom chikungunye v pokrajini Emilia 
Romagna v Italiji, ki je bil neposredno povezan s prisotnostjo tigrastega komarja (Aedes 
albopictus) na tem območju. Manjši izbruh avtohtonih okužb so opazili tudi v letu 2017 
(6). Na Hrvaškem, predvsem na otokih južne Dalmacije, prav tako poročajo o endemski 
prisotnosti virusa denge (7).

PATOGENEZA
Patogeneza hantavirusnih okužb še ni popolnoma pojasnjena. Gre za aerogeno okužbo; 
virus vstopa v sluznične makrofage in makrofage retikuloendotelijskega sistema, kjer se 
začne pomnoževanje. Ob viremiji doseže virus ledvica (HMRS) in/ali pljuča (HVPS), ki 
sta končna tarčna organa.  
Glavna patogenetska mehanizma sta zapletena kombinacija poškodbe endotelija s po-
sledično povečano žilno prepustnostjo in trombocitopenija z nepravilnim delovanjem 
trombocitov. Moteno delovanje medceličnih povezav v področju mikrovaskularizacije 
vodi do povečane prepustnosti žil. Najverjetnejši mehanizem nastanka poškodbe tkiva 
je čezmerna aktivacija in nepravilna regulacija imunskega sistema. V študiji Korve in 
sodelavcev so dokazali vzročno povezanost koncentracije tako virusnega bremena kot 
serumskih citokinov (interlevkin (IL)10, tumor nekrotizirajoči faktor (TNF)a in TNFg) 
s hujšim kliničnim potekom bolezni. V primerjavi med okužbama z virusom Puumala in 
Dobrava so pri okužbi z virusom Dobrava dokazali dalj časa trajajočo viremijo in poznej-
ši upad koncentracij imunskih mediatorjev, klinični potek pa je bil pri okužbi z virusom 
Dobrava hujši (8). Dokazana je tudi povezava med genetsko predispozicijo različnih ti-
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pov humanega levkocitnega antigena (HLA) in hujšim potekom bolezni pri okužbah z 
različnimi tipi VHM. Haplotip HLA-B*8 DRB1*03:02 kaže na možen hujši potek okužbe 
z virusom Puumala, haplotip HLA-B*35 pa je bil pogosteje dokazan pri bolnikih s hudo 
okužbo z virusom Dobrava, predvsem pri tistih s smrtnim izidom (1).

KLINIČNA SLIKA
Klinični potek bolezni HMRS je večinoma blag, lahko pa se konča tudi s smrtjo. Inkuba-
cijska doba traja do meseca dni, najpogosteje od 7 do 21 dni. V Sloveniji večina okužb z 
virusom Puumala poteka blago, smrtnost je nizka (< 1 %). Okužba z virusom Dobrava 
lahko poteka huje, klinična slika pa je lahko zaradi podobnih patogenetskih mehaniz-
mov zelo podobna sepsi. Smrtnost pri tej obliki bolezni je višja (med 5 in 15 %). Večina 
okužb poteka brezsimptomno ali pa z blagimi simptomi. Največkrat se bolezen začne z 
vročino in bolečinami v trebuhu, pri tretjini bolnikov pa se lahko pojavijo petehije. Pri 
bolnikih z netipičnim potekom je edini dokončen način dokaza okužbe serokonverzija.
Tipični simptomatski sindrom HMRS poteka v 5 fazah: vročinska, hipotenzivna, oli-
gurična, poliurična in konvalescentna (Slika 2) . 

Slika 2: Shematski prikaz hantavirusne okužbe pri človeku (povezanost 
bolezenskih simptomov in znakov z virusnim bremenom, pojavom protiteles in 
laboratorijskimi vrednostmi (slika objavljena z dovoljenjem avtorjev) .

Bolezen (vročinska faza) se začne akutno z vročino, mrzlico, bolečinami v mišicah in 
sklepih hrbtenice, bolečinami v trebuhu, slabostjo in bruhanjem. Lahko je prisoten gla-
vobol, omotica in motnje vida, pogost je konjunktivitis. Vročinska faza v večini prime-
rov traja od 3 do 7 dni. Konec prve faze nakazuje pojav konjunktivalnih krvavitev in 
petehij po mehkem nebu. 
Sledi ji hipotenzivna faza, ki traja nekaj dni, lahko pa vztraja dalj časa. V tej fazi se 
lahko razvije huda hipotenzija s šokom in odpovedjo več organov. Pri tretjini smrtnih 
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primerov HMRS bolezen v tej fazi napreduje v ireverzibilni refraktarni hipovolemično-
-distributivni šok, ki je po poteku zelo podoben septičnemu šoku. Podobnost se kaže 
v povišani koncentraciji provnetnih citokinov, levkocitov (nevtrofilija) in C-reaktivne-
ga proteina (3, 8). Jereb s sodelavci je v retrospektivni primerjalni raziskavi dokazal 
tudi povišano serumsko koncentracijo prokalcitonina pri bolnikih s HMRS (9). V tej 
fazi opažamo pojav trombocitopenije in levkocitoze. Pri neugodnem poteku bolezni se 
razvijejo krvavitve v različnih organih – petehije in ekhimoze kože in sluznic, krvavitve 
v prebavni trakt s posledično hematemezo ali meleno, epistaksa, hematurija in v naj-
hujših primerih tudi intrakranialne krvavitve. Podatkov o primerih bolezni s hujšo ne-
vrološko simptomatiko je malo. V Sloveniji je opisan primer bolnika z dokazano okužbo 
z virusom Dobrava in klinično izraženima epilepsijo ter hemiparezo kot posledicama 
fokalnega encefalitisa (10).
Za oligurično fazo, ki načeloma traja od 3 do 7 dni, je značilna normalizacija vrednosti 
krvnega tlaka. Zaradi predhodne hipotenzivne faze pa se manifestira akutna ledvična 
odpoved. Pride lahko do oligurije oziroma do anurije, pogosti sta azotemija in protei-
nurija. Ledvično odpovedovanje je lahko tako hudo, da bolniki potrebujejo zdravljenje s 
hemodializo. Polovica smrtnih primerov HMRS se pojavi v tej fazi.
Poliurična faza se kaže s povečano količino seča in postopnim popravljanjem ledvične-
ga delovanja. Traja lahko več dni do več tednov. Potrebno je skrbno spremljanje teko-
činske bilance, koncentracije elektrolitov, sečnine in serumskega kreatinina. Nadome-
ščanje izgubljene tekočine, tudi do več litrov dnevno, je temeljni ukrep za normalizacijo 
ledvične funkcije.
Faza konvalescence lahko traja več mesecev do leto dni. Količina seča se normalizira, 
vrednosti dušičnih retentov pa lahko upadejo na normalne vrednosti. Posledice bolezni 
večinoma izzvenijo, lahko pa ostanejo izražene različne stopnje kronične ledvične odpo-
vedi in renalna hipertenzija.

DIAGNOZA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA 
Sam klinični potek bolezni ni dovolj specifičen, da bi lahko le na podlagi klinične slike 
potrdili, da gre za HMRS. Ob blažjem poteku se bolezen kaže s sliko virusne okužbe 
ali celo kot brezsimptomna okužba. Hud potek bolezni z visokimi vnetnimi kazalniki 
spominja na sepso oz. septični šok. Ob krvavitvah in ledvični odpovedi ter podobni epi-
demiološki anamnezi pomislimo na možnost Weilove bolezni (leptospirozo).
Okužbo dokazujemo posredno in neposredno. V zgodnji fazi bolezni (začetek vročinske 
faze) lahko dokažemo prisotnost virusne RNA v serumu in krvi, in sicer s pomočjo ve-
rižne reakcije s polimerazo v realnem času (angleško: Real Time Polymerase Chain Reac-
tion – RT-PCR). Na ta način je mogoč dokaz okužbe pred pojavom specifičnih protiteles 
(Slika 1). Stopnja viremije nam lahko nakaže hujši potek bolezni. 
Okužbo dokažemo s prisotnostjo specifičnih protiteles (IgM, IgG), ki so prisotna pri 
vseh bolnikih že kmalu po pojavu simptomov in znakov bolezni. Največkrat uporabimo 
encimsko imunoadsorpcijsko preiskavo (angleško: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
– ELISA).
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ZDRAVLJENJE
Zdravljenje bolnikov s HMRS je simptomatsko. V hipotenzivni in poliurični fazi je naj-
pomembnejši zadosten vnos tekočin. V primeru hujšega poteka bolezni ali refraktarne-
ga šoka uporabimo vazoaktivne amine. Glede na patogenezo hudih oblik hantavirusnih 
okužb bi morda v prihodnosti prišlo v poštev tudi podporno zdravljenje s citokinskim 
vezalcem (adsorbentom), ki ga z dobrimi rezultati že uporabljamo pri zdravljenju hu-
dega septičnega šoka (11). V kliničnem primeru, obravnavanem v bolnišnici v Liegeu v 
Belgiji, so opisali primer 18-letnega bolnika s Chronovo boleznijo, ki se je zdravil z ada-
limumabom (anti-TNF). Bolezen je potekala nespecifično in brez zapletov, kar bi lahko 
govorilo v prid ugodnemu učinku modernega usmerjenega protivnetnega zdravljenja. 
S tem se nakazuje možnost novega pristopa k zdravljenju hudo potekajočih bolezni, 
katerih patogeneza temelji na teoriji vnetnega viharja (12). V oligurični fazi poskušamo 
delovanje ledvic stimulirati z diuretiki zanke (npr. furosemid). V primerih hude ledvične 
okvare z azotemijo in hiperkaliemijo je potrebno zdravljenje s hemodializo. To upora-
bljamo tudi za optimalno nadziranje vsebnosti tekočine v telesu. 
Specifičnega protivirusnega zdravljenja ni na voljo. Poskusi zdravljenja z ribavirinom 
so pokazali le omejene klinične uspehe. V študiji, opravljeni leta 1991 na Kitajskem, 
je bila pri zdravljenju z ribavirinom manjša smrtnost in redkeje je prišlo do oligurične 
faze z okvaro ledvic, bilo je tudi manj krvavitev (13). Podobnih študij, ki bi to potrdile, 
niso opravili. Znana je uspešna uporaba ribavirina pri zdravljenju drugih hemoragičnih 
mrzlic (Lassa, krimsko-kongoška hemoragična mrzlica) (14). 
Uspešnega cepiva proti hantavirusnim okužbam (še) nimamo. V določenih vzhodnoa-
zijskih državah je na voljo inaktivirano živo cepivo, ki za zdaj ne kaže rezultatov, ki bi 
govorili v prid širši globalni uporabi. Obstaja nekaj eksperimentalnih študijskih zdravil 
in cepiv, ki so še v predkliničnih fazah razvoja (15). 

SKLEP
Hantavirusne okužbe v Sloveniji so kljub vsakoletnemu pojavljanju še vedno redka bole-
zen. Večinoma potekajo blago, brez dolgotrajnih posledic bolezni ali zdravljenja. V red-
kih primerih, ko se bolezen kaže s hudim kliničnim potekom, moramo čim prej posta-
viti pravilno diagnozo. Pri tem si pomagamo z epidemiološko anamnezo, poznavanjem 
klinične slike in usmerjenimi mikrobiološkimi preiskavami. Na ta način zagotovimo 
čimprejšnje in najustreznejše podporno zdravljenje, istočasno pa se tudi izognemo mo-
rebitni nepotrebni uporabi širokospektralnih antibiotikov. Zdravljenje zapletenih han-
tavirusnih okužb praviloma poteka v enotah intenzivnega zdravljenja, ki zagotavljajo 
neprekinjen nadzor hitrega vnosa/izločanja tekočin in invazivno monitoriziranje bolni-
kov ob uporabi vazoaktivne podpore ter omogočajo ustrezno hemodializno zdravljenje.
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BOLNIK S HIV NA ODDELKU ZA INTENZIVNO 
ZDRAVLJENJE – JE V SLOVENIJI TO LE ZGODOVINA ALI 
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IZVLEČEK
Protiretrovirusno zdravljenje zmanjša obolevnost in umrljivost oseb, ki živijo s HIV, 
zato ob nespremenjeni pojavnosti opažamo naraščanje prevalence in staranje te po-
pulacije. Še vedno je veliko bolnikov, pri katerih diagnozo postavimo pozno in imajo 
zato oportunistične okužbe in druge bolezni, povezane z napredovalo imunsko motnjo. 
Okužbe s Pneumocystis jirovecii, Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Mycobacte-
rium tuberculosis in poliomavirusom JC moramo občasno zdraviti tudi na oddelkih za 
intenzivno zdravljenje. Po drugi strani lahko zaradi pospešenih procesov staranja in po-
gostejšega pojavljanja kroničnih (»neinfekcijskih«) obolenj pri teh bolnikih pričakujemo 
tudi povečane potrebe po intenzivnem zdravljenju zaradi ostalih vzrokov. 

Abstract
Antiretroviral treatment decreases morbidity and mortality of people living with HIV. To-
gether with the unchanged incidence of HIV infection, this causes increasing prevalence and 
aging of HIV population. The number of late presenters is not decreasing, these patients pre-
sent with opportunistic infections and other conditions associated with advanced immune de-
ficiency. Infections with Pneumocystis jirovecii, Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, 
Mycobacterium tuberculosis and polyoma JC virus sometimes require management in the in-
tensive therapy unit. Because of accelerated aging and frequent non-infectious comorbidities, 
we also expect an increase of the need for intensive therapy due to other conditions. 

UVOD
Z uvedbo učinkovitih protiretrovirusnih zdravil oz. zdravljenja (PRZ) se je spremenil 
potek okužbe s HIV. Redno prejemanje PRZ obnovi imunski sistem oseb, ki živijo s HIV 
(OŽHIV), oz. prepreči propad imunskega sistema in s tem omogoči zmanjšanje obo-
levnosti in umrljivost zaradi bolezni, povezanih z napredovalo imunsko motnjo (IM) 
(bolezni, ki opredeljujejo aids). Žal je v Sloveniji med novoodkritimi OŽHIV še vedno 
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(pre)velik delež oseb, pri katerih je bila diagnoza okužbe s HIV postavljena pozno. V letu 
2017 je bilo 39 % na novo odkritih oseb z napredovalo IM in 22 % z že razvitim aidsom 
(1). Včasih, na srečo redko, pa se aids razvije tudi pri že znanih OŽHIV, ki se ne želijo 
zdraviti oz. zdravljenje prekinejo. Če OŽHIV redno prejema PRZ, je dolgoročna progno-
za zelo dobra, zato so te osebe seveda kandidati za intenzivno zdravljenje (2). 
Vse OŽHIV imajo aktiviran imunski sistem, kar velja tudi za tiste, ki se učinkovito 
zdravijo. Pri njih je aktivacija manjša, vendar še vedno prisotna, in posledično je v nji-
hovem telesu povečana vnetna aktivnost, pospešeni so npr. procesi ateroskleroze (3). 
Zato ugotavljamo zgodnje in pogostejše pojavljanje kroničnih »neinfekcijskih« bolezni, 
kot so ishemična bolezen srca, bolezni ledvic, nekatere rakave bolezni itd. Zato imajo 
ti bolniki še vedno nekoliko krajšo pričakovano življenjsko dobo v primerjavi s splo-
šno populacijo (3). S povečevanjem števila OŽHIV, kar je posledica manjše smrtnosti 
in ne zmanjševanja števila na novo okuženih, in zaradi zgodnejšega pojava kroničnih 
bolezni pričakujemo povečanje števila bolnikov, ki bodo potrebovali intenzivno zdra-
vljenje (npr. internistična intenzivna terapija) (4). Pri večini OŽHIV, pri katerih zaradi 
učinkovitega PRZ ugotavljamo skoraj normalno imunost, ne pričakujemo pomembnih 
razlik pri zdravljenju kroničnih internističnih bolezni v primerjavi s splošno populacijo. 
Podobno velja tudi za potrebo po intenzivnem zdravljenju zaradi kirurških, onkoloških 
ali internističnih razlogov. 

PROTIRETROVIRUSNO ZDRAVLJENJE NA ODDELKIH ZA 
INTENZIVNO ZDRAVLJENJE
Na podlagi rezultatov več randomiziranih raziskav so priporočila za zdravljenje OŽHIV 
enaka po vsem svetu. Uvedba PRZ je indicirana pri vseh, ne glede na imunsko stanje 
bolnika (5, 6). V primerih napredovale okužbe je – z nekaj izjemami – potrebna hitra 
uvedba PRZ (v 1 do 2 tednih po postavitvi diagnoze), kar je povezano z zmanjšanjem 
obolevnosti in smrtnosti. V primeru akutnega sindroma HIV z znaki seroznega menin-
gitisa ali meningoencefalitisa svetujejo uvedbo PRZ v nekaj urah po diagnozi, lahko še 
pred izvidom potrditvenega testa na HIV (5). 
Za začetno zdravljenje svetujemo režim s tremi zdravili: dve iz skupine nukleozidnih 
oz. nukleotidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (NRTI oz. NtRTI). Tretje zdravilo 
je zaviralec integraze (ZI) – prioritetno ali zaviralec proteaze (PI) ali pa nenukleozidni 
zaviralec reverzne transkriptaze (NNRTI). Iz te skupine je v zadnjih priporočilih ome-
njen le rilpivirin, ki pa ga ne svetujemo pri bolnikih z napredovalo boleznijo (5). Za 
uporabo abakavira (NRTI) je potrebno predhodno genetsko testiranje (HLA-B*5701), s 
katerim v veliki meri izključimo možnost življenjsko nevarne preobčutljivostne reakcije. 
Pri bolnikih z okvaro različnih organov je treba upoštevati ustrezne omejitve pri upo-
rabi posameznih zdravil oz. fiksnih kombinacij: previdnost pri slabem delovanju jeter 
(npr. abakavir, efavirenz) in delovanju ledvic (npr. tenofovir, lamivudin itd.). Nekatera 
zdravila pa neposredno okvarjajo ledvica (predvsem tenofovir dizoproksil fumarat in 
tudi nekateri PI), zato se pri bolnikih z večjim tveganjem za dodatno okvaro ledvičnega 
delovanja ne odločimo za ta zdravila ali se odločimo za novejšo in varnejšo obliko (npr. 
tenofovir alafenamid fumarat). Pri uporabi PRZ, še zlasti v primeru uporabe farmako-
loškega ojačevalca (ritonavir ali kobicistat), moramo upoštevati tudi pomembna součin-
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kovanja z drugimi zdravili: kontraindicirana je sočasna uporaba ritonavira ali kobicista-
ta in tikagrelora, ritonavir pa pomembno zmanjša koncentracijo vorikonazola, zato je v 
teh primerih potrebno spremljanje serumskih koncentracij (7). Najmanj součinkovanj 
pričakujemo pri uporabi zdravil iz skupine ZI. V primeru motenj pri peroralnem hranje-
nju moramo upoštevati možnost drobljenja posameznih zdravil (Tabela 1) (5). Aktualna 
evropska priporočila za PRZ si je mogoče ogledati na www.eacsociety.org. 

Tabela 1: Aplikacija (nekaterih) protiretrovirusnih zdravil v primeru težav s 
požiranjem (5) . 

Zdravilo Oblika Drobljenje Komentar

nukleozidni ali nukleotidni zaviralci reverzne transkriptaze (NRTI ali NtRTI)

abakavir tableta (300 mg) da grenko, dodati malo tekočine ali 
delno tekoče hrane, nato takoj 
zaužiti

tenofovir dizoproksil 
fumarat

tableta (300 mg) da raztopiti v ≥ 1 dL vode/oranža-
de ali grenivke (grenko)

tenofovir dizoproksil 
fumarat/emtricitabin 

tableta (300/200 mg) ne

tenofovir alafenamid 
fumarat/emtricitabin

tableta (25/200 mg ali 10/200 
mg)

ne

abakavir/lamivudin tableta (600/300 mg) ne

lamivudin tableta (150 mg) da dodati malo tekočine ali delno 
tekoče hrane, nato takoj zaužiti

nenukleotidni zaviralci reverzne transkriptaze (in kombinacije) (NNRTI)

efavirenz tableta (600 mg) da težko raztopiti, nižja biološka 
uporabnost, če > 40 kg, upora-
biti 720 mg

tenofovir dizoproksil 
fumarat/emtricitabin/
efavirenc

tableta (300/200/600 mg) ne

rilpivirin tableta (25 mg) ne

tenofovir dizoproksil 
fumarat/emtricitabin/
rilpivirin

tableta (300/200/25 mg) ne

tenofovir alafenamid 
fumarat/emtricitabin/
rilpivirin

tableta (25/200/25 mg) ne

zaviralci proteaze (in kombinacije) (ZP)

darunavir tableta (600 mg ali 800 mg) da vzeti s hrano, dodati malo teko-
čine ali delno tekoče hrane, nato 
takoj zaužiti

darunavir/kobicistat tableta (800/150 mg) ne

atazanavir kapsula (300 mg) ne (težko) odpremo kapsulo, zau-
žiti s hrano

atazanavir/kobicistat tableta (300/150 mg) ne
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lopinavir/ritonavir tableta (200/50 mg) ne

ritonavir tableta (100 mg) ne

zaviralci integraze (in kombinacije) (ZI)

dolutegravir tableta (50 mg) da vzeti s hrano, dodati malo teko-
čine ali delno tekoče hrane, nato 
takoj zaužiti

raltegravir tableta (400 mg) da

tenofovir alafenamid 
fumarate/emtrici-
tabin/elvitegravir/
kobicistat

tableta (10/200/150/150 mg) ne

tenofovir dizoproksil 
fumarate/emtrici-
tabin/elvitegravir/
kobicistat

tableta (300/200/150/150 mg) da

abakavir/lamivudin/
dolutegravir

tableta (600/300/50 mg) da dodati malo tekočine ali delno 
tekoče hrane, nato takoj zaužiti

S hitro obnovo imunskega sistema po uvedbi PRZ, ki je še posebno hitra v primeru zdra-
vljenja z režimom, ki vsebuje ZI, lahko pride do vnetnega sindroma imunske obnove 
(angl. Immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS). Ta se kaže kot klinično po-
slabšanje že diagnosticirane in zdravljene oportunistične okužbe. Pogosto gre za bizar-
no klinično sliko (npr. pri zdravljenju pljučne tuberkuloze pride do izboljšanja, nato pa 
se pojavi febrilno stanje s povečanimi bezgavkami in izlivi po pljučih) in povzročitelja 
ponovno ne dokažemo. Druga oblika IRIS pa je, da se po uvedbi PRZ pojavi prej prikrita 
oportunistična okužba ali rakava bolezen. V nekaterih primerih, npr. IRIS pri tuberku-
lozi ali kriptokoknem meningitisu, je ob nastanku IRIS ob uvedbi PRZ potrebno zdra-
vljenje z glukokortikoidi (8, 9).

NEKATERE POGOSTEJŠE OPORTUNISTIČNE OKUŽBE, KJER 
JE POTREBNO ZDRAVLJENJE V ENOTI ZA INTENZIVNO 
ZDRAVLJENJE
Poleg navadnih okužb, ki so prav tako pogostejše pri OŽHIV (npr. okužbe s pnevmokoki 
ali virusi influence), pri bolnikih z napredovalo IM pogosto diagnosticiramo okužbe z 
različnimi oportunističnimi mikrobi, kot so: glive, virusi, nekatere bakterije ter paraziti. 
V nadaljevanju se bom omejil predvsem na okužbe, ki jih pogosteje srečujemo pri OŽ-
HIV na našem območju in jih je včasih treba zdraviti v enotah za intenzivno zdravljenje 
(EIZ). 

Pljučnica Pneumocystis jirovecii
Povzročitelj in epidemiologija
Najpogostejša oportunistična okužba pri osebah z aidsom je pljučnica, ki jo povzro-
ča Pneumocystis jirovecii (PCP). Gliva je ubikvitarna v naravnem okolju (8, 9). Z njo se 
okužimo že v zgodnjem otroštvu; protitelesa proti P. jirovecii lahko dokažemo pri dveh 
tretjinah otrok, starih od 2 do 4 leta. Pri osebah z IM lahko pride do reaktivacije la-
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tentne okužbe, še pogosteje pa pride do kapljičnega prenosa okužbe z druge osebe, ki 
ima IM; okužijo se tudi imunsko zdrave osebe, vendar imajo manjše glivno breme in so 
neprimerno manj kužne. PCP se navadno pojavi pri napredovali okužbi HIV, ko je kon-
centracija celic CD4 manj kot 200/mm3 (9). Čeprav se je pojavnost PCP zaradi PRZ in 
kemoprofilakse s trimetoprimom/sulfametoksazolom (TMP/SMX) bistveno zmanjšala, 
je to še vedno najpogostejša na novo odkrita bolezen, ki definira aids, in najpogostejši 
razlog za sprejem v EIZ (10). 
Klinična slika in diagnostika
Bolezen se pri OŽHIV začne s postopno in napredujočo dispnejo, najprej pri hujših na-
porih, nato pa že v mirovanju, ki se lahko razvija več tednov, včasih celo mesecev, z 
zmerno vročino, ki se postopoma zvišuje, suhim kašljem, ki postopoma postaja produk-
tiven, in neprijetnim občutkom v prsnem košu (občutek, »da ne morejo globoko vdih-
niti zraka«). Fulminantno obliko bolezni pogosteje srečamo tudi pri drugih oblikah IM 
(predvsem pri prejemnikih čvrstih organov), pri OŽHIV je redka. Pogosto pri že razviti 
bolezni pride do hitrega in hudega poslabšanja, zato je treba pri vsakem sumu na PCP 
takoj opraviti ustrezne diagnostične preiskave in čim prej začeti zdravljenje (pri hudih 
oblikah zdravimo takoj) (8, 9). 
Ob pregledu lahko ugotavljamo tahipnejo, tahikardijo, možni so drobni obojestranski 
inspiracijski poki, vendar je lahko avskultacijski izvid nad pljuči normalen. Sočasno več-
krat ugotavljamo ustno kandidozo, kar je izredno pomemben znak IM, ki ga ne smemo 
spregledati, prisotna je lahko tudi »oralna lasasta levkoplakija«. Pogosta je respiratorna 
insuficiena, ki je lahko blaga (koncentracija pO2 ≥ 9,3 kPa, alveolarni gradient kisika 
p(A-a)O2 < 4,7 kPa), zmerna (alveolarni gradient kisika p(A-a)O2 > 4.7 kPa) ali pa huda 
(p(A-a)O2 > 6 kPa) (9). Povišana aktivnost serumske laktatne dehidrogenaze (LDH) je 
sicer nespecifična, ima pa diagnostičen in prognostičen pomen: večja je vrednost, slabšo 
prognozo ima bolnik. Z rentgenogramom prsnih organov lahko v zgodnjem obdobju 
okužbe ugotavljamo normalen izvid, najpogosteje pa so prisotni značilni difuzni oboje-
stranski intersticijski infiltrati (PCP je najznačilnejša predstavnica intersticijske pljuč-
nice!). Možni so tudi drugačni infiltrati kot tudi spontani pnevmotoraks. Računalniška 
tomografija z visoko ločljivostjo (angl. HRCT) pokaže vzorec mlečnega stekla, ki je lahko 
prisoten samo v posameznih predelih pljuč. Normalen HRCT ima visoko negativno na-
povedno vrednost za PCP (8, 9). 
PCP potrjujemo z neposrednimi metodami dokaza povzročitelja iz različnih kužnin: iz-
meček ima žal slabo občutljivost, boljši je induciran izmeček (50 do 90-odstotna obču-
tljivost), še boljši pa bronhoalveolarni izpirek – BAL (90 do 99-odstotna občutljivost). 
Dokaz okužbe je možen tudi s histološkimi metodami z analizo transbronhialne ali od-
prte pljučne biopsije (9). V zadnjih letih se vedno pogosteje uporablja verižna reakci-
ja s polimerazo (PCR) na deoksiribonukleinsko kislino (DNK) P. jirovecii, ki ima visoko 
občutljivost in specifičnost. Metoda je tako občutljiva, da včasih težko ločimo med ko-
lonizacijo in simptomatsko okužbo. Pri uporabi metode PCR v realnem času si pomaga-
mo s podatkom o številu ciklov, ko smo začeli zaznavati pomnoženo DNK (angl. cycle 
threshold – ct). Tako na primer ct v 36. ciklu (od 40) iz vzorca spodnjih dihal največkrat 
pomeni kolonizacijo, vrednosti pod 31,5 pa diagnozo PCP zanesljivo potrdijo (11). Do-
ločanje koncentracije 1,3-β-D-glukana (BDG) v serumu ima v običajnih mejnih vredno-
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stih sicer nizko specifičnost in zelo visoko negativno napovedno vrednost (9). Ker so pri 
PCP koncentracije BDG običajno zelo visoke, lahko z uporabo višjih mejnih vrednosti 
(300 pg/ml) povečamo specifičnost metode (92  %) in pozitivno napovedno vrednost 
(89 %), ob tem pa ohranimo zadovoljivo občutljivost (91 %) in negativno napovedno 
vrednost (93 %) (12). Kljub ustreznemu zdravljenju je P. jirovecii še nekaj dni prisotna v 
dihalnih izločkih v zaznavnih količinah, zato lahko uvedemo zdravljenje še pred začet-
kom diagnostičnega postopka. Na primer: če je bolnik s sumom na PCP sprejet v petek 
zvečer in konec tedna diagnostika (BAL) ni mogoča, lahko začnemo zdravljenje in nato 
diagnostiko izvajamo v ponedeljek. Podobno ravnamo tudi pri hudih oblikah bolezni: 
zdravila uvedemo takoj in naslednje dopoldne izvajamo diagnostiko. Bolnik naj takoj 
odda izmeček (če ga ima) za pregled z ozirom na P. jirovecii, v krvi pa določimo nespeci-
fične kazalnike, kot sta LDH in BDG. 
Zdravljenje
Najprimernejše zdravilo je parenteralni TMP/SMX v visokem odmerku. Odmerek izra-
čunamo na temelju TMP: 15–20 mg TMP/kg/dan razdelimo na 3 do 4 dnevne odmerke; 
zdravljenje traja 21 dni. Pri osebah z blago obliko ali ob hitrem izboljšanju bolezni je 
mogoče tudi peroralno zdravljenje v enakih odmerkih (3-krat dnevno; 1 ampula ustreza 
1 tableti TMP/SMX) (5, 8, 9). Pri zmerni ali hudi obliki bolezni svetujemo dodatek glu-
kokortikoidov. V primeru uporabe metilprednizolona: 1. do 5. dan 32 mg/12 h, 6. do 10. 
dan 32 mg/dan, 11. do 21. dan 16 mg/dan. Neuspeha zdravljenja ne ocenjujemo pred 
4. do 8. dnevom zdravljenja, 3. do 5. dan tipično opažamo prehodno poslabšanje stanja, 
lahko tudi zaradi z antibiotiki povezanega razpada mikroorganizmov v pljučih (8, 9). 
Neželeni učinki TMP/SMX so pogosti, med zdravljenjem jih opažamo pri 20 do 85 % 
zdravljenih. Najpogosteje opažamo izpuščaj, vročino, levkopenijo, trombocitopenijo, 
povišane ledvične retente, hepatitis in hiperkaliemijo. Dodajanje folinske kisline zaradi 
zavore kostnega mozga ob TMP/SMX odsvetujemo, ker poveča možnost neučinkovitega 
zdravljenja in poveča smrtnost (8, 9). Zaradi hujših neželenih učinkov je potrebno prila-
gajanje zdravljenja pri do tretjini bolnikov. 
Za blago do zmerno obliko PCP lahko pri bolnikih, ki ne morejo prejemati TMP/SMX, 
alternativno uporabljamo kombinacije primakvina in klindamicina, dapsona in TMP ali 
monoterapijo z atovakvonom. Ob zmernih do hudih oblikah je poleg parenteralnega 
klindamicina in peroralnega primakvina mogoča tudi uporaba parenteralnega pentami-
dina. Kombinacijo klindamicina in primakvina uporabljamo tudi v primeru neuspeha 
zdravljenja s TMP/SMX. Zaradi nevarnosti hemolize in methemoglobinemije moramo 
pred uvedbo zdravljenja s primakvinom ali dapsonom določiti aktivnost encima gluko-
za-6-dehidrogenaze. Po končanem zdravljenju svetujemo glede na imunsko stanje in 
virusno breme sekundarno kemoprofilakso s TMP/SMX (5, 8, 9).
V primeru hude PCP je indicirano tudi mehansko predihavanje, ker imajo tovrstni bolni-
ki v primeru uspešnega zdravljenja PCP zelo dobro nadaljnjo prognozo. V retrospektivni 
raziskavi francoskega centra so pri OŽHIV s PCP, ki so bili sprejeti v EIZ, ugotavljali 
29-odstotno smrtnost (10). Pri bolnikih, ki so potrebovali mehansko pomoč pri diha-
nju, so v 54 % sprva začeli neinvazivno ventilacijo, le pri 13 % sta bila potrebna poznejša 
intubacija in mehansko predihavanje, vendar so tudi vsi ti bolniki preživeli (10). 
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Oportunistične okužbe osrednjega živčevja (Toxoplasma gondii, 
Cryptococcus neoformans, tuberkulozni meningitis in progresivna 
multifokalna encefalopatija)
Pri tovrstnih okužbah je v EIZ poleg protimikrobnega zdravljenja potrebno predvsem 
podporno zdravljenje zaradi pogostih kvalitativnih in kvantitativnih motenj zavesti. 
Na našem območju pogosteje dokažemo encefalitis, ki ga povzročata Toxoplasma gondii 
in kriptokokni meningoencefalitis. Bolniki večinoma ne potrebujejo zdravljenja v EIZ. 
Redkeje se pojavljajo primeri progresivne multifokalne encefalopatije (PML), ki jo pov-
zroča poliomavirus JC. V Sloveniji opažamo zelo nizko pojavnost okužb z Mycobacteri-
um tuberculosis, ki pa je v svetovnem merilu med najpomembnejšimi vzroki obolevnosti 
in smrtnosti OŽHIV (8, 9). 

Toksoplazmozni encefalitis
Toksoplazmozni encefalitis (TE) povzroča pražival Toxoplasma gondii; v večini primerov 
pride do reaktivacije latentne oblike tkivnih cist ob hujši IM (8). Občasno ugotavljamo 
tudi primarno okužbo. Prekuženost s T. gondii se v razvitem svetu znižuje. Največje tve-
ganje za TE je pri bolnikih s koncentracijo celic CD4 pod 50/mm3 (8, 9). Bolniki navajajo 
glavobol, ugotavljamo zmedenost, vročino, oslabelost posameznih mišičnih skupin, z 
napredovanjem okužbe pa epileptične krče, stupor, komo in smrt. S slikovno diagno-
stiko (CT s kontrastnim sredstvom – KS, še občutljivejša pa je magnetna resonanca – 
MR s KS) ugotavljamo značilne okroglaste spremembe (navadno več kot eno), ki se na 
obodu po dodatku KS obarvajo in so videti kot prstani, ki jih obdaja edem. Spremembe 
se pojavljajo v področju sivine in bazalnih ganglijev, pri napredovali bolezni so priso-
tni tudi znaki »znotrajlobanjske mase«, pritisk na sosednje strukture možganovine in 
včasih še difuzni možganski edem. Okužbo lahko dokažemo s PCR na DNK T. gondii iz 
cerebrospinalnega likvorja (specifičnost 96 od 100 %, občutljivost 50 %) (9). V primeru 
skladne klinične slike, radioloških preiskav in ugodnega poteka zdravljenja dokončen 
dokaz okužbe ni nujen. Sicer pa je potrebna stereotaktična CT-vodena biopsija možga-
nov, predvsem za izključitev drugih bolezni (npr. primarni limfom možganov, tuber-
kulom, kriptokokom, PML). Zdravimo s kombinacijo pirimetamina (200 mg prvi dan, 
nato 75 mg/dan oz. 50 mg/dan pri telesni teži (TT) pod 60 kg) in sulfadiazina (2 × 3000 
mg/dan oz. 2 × 2000 mg/dan pri TT pod 60 kg), ob zaščiti s folinsko kislino (10 do 15 
mg dnevno) za preprečevanje mielotoksičnosti. V primeru hujših neželenih učinkov ali 
ob odpovedi zdravljenja lahko namesto sulfadiazina uporabimo klindamicin (4 × 600 
do 900 mg/dan)). Izboljšanje opažamo običajno v 14 dneh zdravljenja, po izboljšanju 
stanja, vendar ne prej kot po 6 tednih, preidemo na vzdrževalno zdravljenje z zmanjša-
nimi odmerki zdravil do ustrezne obnove imunosti (nekateri svetujejo tudi odsotnost s 
kontrastnim sredstvom obdanih lezij na MR) (5, 8, 9). 

Kriptokokni meningitis (meningoencefalitis)
Gliva Cryptococcus neoformans (v nekaterih predelih po svetu tudi C. gatii) pri OŽHIV po 
svetu povzroči skoraj 1.000.000 primerov kriptokoknega meningitisa (KM) in več kot 
600.000 smrti. Klinično se KM kaže kot subakutni meningitis ali meningoecefalitis s 
pojavom vročine, slabega počutja in glavobola. Meningitisni znaki se pojavijo le v četr-
tini do tretjini primerov, ugotavljamo pa lahko upočasnjenost, spremembe v mišljenju, 
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osebnostno spremenjenost, izgubo spomina in znake povišanega znotrajlobanjskega 
tlaka (ZLT). Sočasno lahko ugotavljamo tudi znake prizadetosti drugih organov (kožne 
spremembe, pljučne infiltrate itd.). Če najprej diagnosticiramo npr. kriptokokni celulitis 
ali pljučnico, moramo vedno poslati v pregled z ozirom na kriptokoke tudi kri in opraviti 
lumbalno punkcijo zaradi vedno prisotne možnosti razsejane okužbe (8, 9). 
KM dokažemo s kultivacijo krvi (55-odstotna občutljivost), predvsem pa likvorja 
(95-odstotna občutljivost). Na gojišču gliva navadno poraste v 7 dneh, rast pa lahko tra-
ja do 14 dni. V večini primerov dokažemo tudi kriptokokni antigen v serumu in likvorju. 
V likvorju ugotavljamo povišano koncentracijo beljakovin, znižano razmerje glukoze v 
primerjavi s serumsko, lahko tudi limfocitno pleocitozo; z barvanjem likvorja s črnilom 
India pri mikroskopiranju vidimo značilne glivne celice s kapsulo (najhitrejša diagno-
stična metoda). Slabšo prognozo imajo bolniki s KM brez pleocitoze in s povišanim od-
piralnim tlakom likvorja (≥ 25 cm H2O) (9). 
Najučinkovitejše indukcijsko zdravljenje je s kombinacijo liposomalnega amfotericina B 
(3 do 4 mg/kg/dan i. v.) in flucitozina (100 mg/kg/dnevno, per os, razdeljeno v 4 odmer-
ke). Če flucitozin ni na voljo (npr. v Sloveniji), uporabimo kombinacijo amfotericina B 
in flukonazola (800 mg dnevno). Ob kliničnih znakih ZLT svetujemo dnevne razbreme-
nilne lumbalne punkcije (tipično 20 do 30 ml, do prepolovitve odpiralnega tlaka). Glu-
kokortikoidi, manitol ali acetazolamid za zniževanje ZLT pri KM niso učinkoviti; glu-
kokortikoide uporabimo, če se razvijejo hujše oblik IRIS. Po učinkovitem indukcijskem 
zdravljenju, ki traja vsaj 14 dni, kliničnem izboljšanju in negativni kulturi likvorja nada-
ljujemo konsolidacijsko zdravljenje s flukonazolom (400 mg dnevno). Po vsaj 8 tednih 
pa lahko preidemo na daljše vzdrževalno zdravljenje s flukonazolom (200 mg) (5, 8, 9). 
Zaradi preprečevanja morebitnega razvoja IRIS, ki se pri bolnikih s KM relativno pogo-
sto pojavlja in lahko zelo nevaren, večina strokovnjakov svetuje, da odložimo uvedbo 
PRZ za 2 do 4 tedne po začetku protiglivnega zdravljenja (5, 8, 9). 

Progresivna multifokalna levkoencefalopatija
V dobi pred učinkovitim PRZ je bila PML v 100 % primerov bolezen s smrtnim izidom. 
Seroprevalenca proti poliomavirusu JC (JCV) je v odrasli populaciji med 40 in 70 %, pri 
20 do 30 % zdravih odraslih lahko dokažemo tudi virusno DNK v seču (9). Pri OŽHIV 
ugotavljamo PML pri osebah s koncentracijo celic CD4 pod 100/mm3, izjemoma pa tudi 
pri nekoliko bolj ohranjeni IM. Bolezen je posledica demielinizacije v različnih predelih 
bele možganovine. Klinično ugotavljamo fokalne nevrološke izpade, odvisne od mesta 
sprememb v možganovini, ki v naslednjih tednih postopno napredujejo. Najpogosteje 
so prizadeti okcipitalni režnji (hemianopsija), frontalni in parietalni režnji (afazija, he-
mipareza, hemisenzorični izpadi), cerebelarni pedunkli in »globoka belina« (dismetrija, 
ataksija) (8, 9). Glavobol in vročina sta praviloma odsotna, v 20 % lahko opažamo epi-
leptične napade. Z uporabo MR ugotavljamo spremembe v belini, brez krepitve s KS v 
85 do 90 %, ali t. i. znake znotrajlobanjske mase (9). PML lahko dokažemo s pozitivnim 
PCR na DNK JCV v likvorju (občutljivost 70 do 90 %), izjemoma se odločimo za biopsijo 
možganov. 
Specifičnega zdravljenja ni. Svetujemo takojšnjo uvedbo PRZ, ki v več kot 50 % ustavi 
napredovanje okužbe, v do tretjini primerov pa pride lahko do izboljšanja in včasih tudi 
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do ozdravitve. Preizkušali so številna zdravila, vendar – kljub spodbudnim začetnim re-
zultatom nekaterih – nobeno ni učinkovito (9). 
Glede na nizko pojavnost tuberkuloznega meningitisa pri OŽHIV na našem območju te 
bolezni posebej ne opisujem.

SKLEP
Zaradi vztrajajoče pojavnosti na novo okuženih, zaradi učinkovitega zdravljenja in celo-
stne zdravstvene oskrbe že znanih OŽHIV in zaradi postopnega staranja ter pojavljanja 
komorbidnosti lahko v prihodnosti pričakujemo povečanje števila oseb, ki bodo potre-
bovale zdravljenje v EIZ. Povečale se bodo predvsem potrebe po zdravljenju v interni-
stičnih EIZ (srčna in možganska kap, popuščanje srca, odpoved ledvic itd.). Še vedno pa 
se bodo pojavljale osebe, pri katerih bomo na novo diagnosticirali okužbo HIV sočasno 
z boleznimi, ki definirajo aids, tako da bo potrebno takojšnje zdravljenje v infektološki 
EIZ (npr. PCP, različne okužbe osrednjega živčevja). 
V Sloveniji za zdaj še ne opažamo pomembnega zmanjšanja pojavnosti na novo odkritih 
okuženih oseb, žal se tudi ne zmanjšuje pojavnost tovrstnih oseb v napredovali fazi 
okužbe. Z boljšim zgodnjim odkrivanjem okužbe in zgodnjim zdravljenjem bi lahko med 
drugim tudi zmanjšali potrebo po zdravljenju v EIZ zaradi okužb, povezanih s HIV ozi-
roma aidsom. 

Literatura
1. Okužba s HIV v Sloveniji. Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017. Nacionalni inštitut za jav-

no zdravje. [citirano 26.12.2017]. Dosegljivo na: http://nijz.si/sites/www.nijz.si/ files/uploaded/hiv_v_slo_2017_
do_22_11.pdf

2. Rockstroh JK. Introduction. In: Hoffmann C, Rockstroh JK, eds. HIV 2015/2016. Dosegljivo 26.12.17 na (URL): http://
www.hivbook.com 

3. Wing EJ. HIV and aging. Int J Infect Dis. 2016;53:61-8.
4. Martin-Iguacel R, Llibre JM, Friis-Moller N. Risk of cardiovascular disease in an aging HIV population: where are we 

now? Curr HIV/AIDS Rep 2015;12:375–87.
5. European AIDS Clinical Society Guidelines 2017. [citirano 26.12.2017]. Dosegljivo na: www.europeanaidsclinicalsociety.

org
6. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-

-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. [citirano 26.12.2017]. Dosegljivo na: 
http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/Adultand AdolescentGL.pdf

7. HIV drug interactions. Dosegljivo 26.12.17 na URL26.12.17: www.hiv-druginteractions.org
8. Hoffman C. Opportunistic Infections (OIs). In: Hoffmann C, Rockstroh JK, eds. HIV 2015/2016: 2:14. [citirano 

26.12.2017]. Dosegljivo na: http://www.hivbook.com 
9. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. De-

partment of Health and Human Services. [citirano 26.12.2017]. Dosegljivo na: https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/
lvguidelines/adult_oi.pdf

10. Monnet X, Vidal-Petiot E, Osman D, Hamzaoui O, Durrbach A, Goujard C et al. Critical care management and outcome of 
severe Pneumocystis pneumonia in patients with and without HIV infection. Crit Care. 2008;12(1): 1-9.

11. Unnewehr M, Friederichs H, Bartsch P, Schaaf B. High Diagnostic Value of a New Real-Time Pneumocystis PCR from 
Bronchoalveolar Lavage in a Real-Life Clinical Setting. Respiration. 2016;92(3):144-9. 

12. Salerno D , Mushatt D, Myers L, Zhuang Y Caldreon EJ, Welsh Da.. Serum and BAL beta-D-glucan for the diagnosis of 
Pneumocystis pneumonia in HIV-positive patients. Respir Med. 2014; 108(11): 1688–95.



79
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IZVLEČEK
Gripa je akutna vročinska bolezen dihal, ki pomeni veliko grožnjo za javno zdravje in 
ima velik vpliv na obolevnost in smrtnost. Pri mladih bolnikih brez pridruženih kro-
ničnih bolezni večinoma poteka v blagi obliki. Pri starejših bolnikih s kroničnimi bole-
znimi, majhnih otrocih in nosečnicah pa lahko poteka s hudo klinično sliko in zapleti. 
Potek bolezni določajo poleg dejavnikov gostitelja tudi karakteristike samega virusa. 
Cepljenje je temelj preprečevanja okužbe. Za zdravljenje gripe je na voljo več vrst zmer-
no učinkovitih protivirusnih zdravil. Ob 100. obletnici največje pandemije gripe bomo 
v tem prispevku predstavili etiološke in epidemiološke karakteristike bolezni in njenih 
povzročiteljev ter klinični pristop k zdravljenju in preprečevanju. 

Abstract
Influenza is an acute respiratory tract infection, which poses a major threat to public health 
and has a major impact on morbidity and mortality. In young patients without associated 
chronic illnesses, it is mostly mild. In the elderly, patients with chronic diseases, small children 
and pregnant women clinical picture may be severe and complications may occur. The course 
of a disease is influenced by both host factors, as well as the characteristics of the virus itself. 
Vaccination is the foundation of prevention of infection. There are several types of moderately 
effective antiviral medicines in use. 

UVOD
Gripa je akutna vročinska bolezen dihal, ki se širi s človeka na človeka in jo povzročajo 
virusi influence. Pojavlja se vsako leto, večinoma v zimskem času, v obliki izbruhov oz. 
manjših ali večjih epidemij. Ta epidemiološki vzorec je posledica spreminjajočih se an-
tigenskih lastnosti povzročiteljev, obseg širjenja pa je odvisen od več dejavnikov, kot so 
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sposobnost prenašanja med ljudmi in dovzetnost prebivalstva. Gripa ima pomemben 
vpliv na obolevnost populacije in povečano smrtnost, predvsem v skupinah ljudi z veli-
kim tveganjem za zaplete. Kaže se s simptomi in znaki prizadetosti predvsem zgornjih 
(bolečine v žrelu, suh kašelj), občasno tudi spodnjih dihal, s pridruženimi znaki sistem-
ske bolezni, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in oslabelost ter slabo počutje. 
Sama bolezen traja približno en teden in se v hujših primerih lahko zaplete s pljučnico, 
zaradi katere umirajo predvsem majhni otroci in starostniki (1, 2). 

ETIOLOGIJA 
Gripo povzročajo virusi iz družine Orthomyxoviridae, ki jih glede na jedrne nukleopro-
teine delimo v 3 rodove (A, B in C). Virusi influence A povzročajo večino okužb pri člo-
veku in pticah. Jedro ribonukleinske kisline (RNK) je sestavljeno iz 8 genskih segmen-
tov (pri virusu influence C 7), obdanih s plastjo 10 (influenca A) oz. 11 (influenca B) 
beljakovin. Imunsko najpomembnejše površinske beljakovine so hemaglutinin (H) in 
nevraminidaza (N).
Virusi influence tipa A so izmed omenjenih treh vrst najbolj patogeni in povzročajo naj-
hujšo obliko bolezni. Naravni gostitelji so vodne ptice. Povzročajo izbruhe pri perutnini 
in se občasno prenašajo na sesalce. Pri ljudeh povzročajo epidemije in pandemije. Glede 
na zunanje površinske antigene hemaglutinina (H) in nevraminidaze (N) jih delimo v 
podtipe. Poznamo 17 podtipov H in 10 podtipov N. Pri ljudeh povzroča bolezen le nekaj 
podtipov, kot je npr. podtip H1N1, ki je pod imenom španska gripa pustošil po svetu 
pred natanko 100 leti. Zaradi okužbe z njim je umrlo 2,5 do 5 % svetovne populacije. 
Enak podtip je povzročil tudi pandemijo leta 2009. Ostali podtipi, ki povzročajo okužbe 
pri ljudeh, so H2N2, H3N2 in H1N2. Število podtipov virusa influence A, pomembnih 
za zbolevanje ljudi, se v zadnjem času veča zaradi dokazanih prenosov z živali na ljudi. 
Med temi podtipi je najbolj znan podtip H5N1, ki je povzročitelj ptičje gripe. Sposoben 
je širjenja s ptic na ljudi, vendar prenos s človeka na človeka ni dokazan. V letih 2003 do 
2013 je za tem podtipom zbolelo več kot 600 ljudi in 60 % jih je umrlo. 
Virusi influence tipa B povzročajo okužbe skoraj izključno pri ljudeh. Manjša genetska 
raznovrstnost v primerjavi z virusom influence A omogoča po preboleli bolezni nasta-
nek določene stopnje imunosti in onemogoča razvoj pandemij. Virusi influence B niso 
razdeljeni na podtipe, ampak jih je mogoče razčleniti na linijo in vrsto. Trenutno krožeči 
virusi influence B spadajo v eno od dveh linij: B / Yamagata in B / Victoria.
Virusi influence tipa C so genetsko stabilni virusi in povzročajo bolezen pri ljudeh, 
psih in prašičih. Običajno povzročajo blago prehladno obolenje pri otrocih. Zaradi trajne 
imunosti pa se okužba le redko pojavlja pri odraslih in takrat večinoma pri starejših ali 
imunsko oslabljenih.
Površinska antigena hemaglutinin (H) in nevraminidaza (N) imata ključno vlogo pri 
okužbi. 
Hemaglutininska bodica je kompleksna enota, sestavljena iz treh molekul, od katerih 
ima vsaka dve podenoti H. Podenota H1 je pomembna za vezavo na celične receptorje 
(sladkorje sialične kisline na epitelijskih celicah zgornjih dihal pri večini sevov, patoge-
nih za ljudi, pri drugih sesalcih in ptičih tudi na epitelijskih celicah pljuč in črevesja), 
podenota H2 pa omogoča vstop virusa v celico. Na podenoti H1 je pet različnih anti-
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genskih mest, ki sprožijo sintezo nevtralizirajočih protiteles, vendar je zaradi pogostih 
mutacij in nastanka novih antigensko različnih sevov imunska zaščita slaba. 
Nevraminidazna bodica je sestavljena iz štirih molekul N, katerih vrhovi so encimsko 
aktivni in odstranjujejo sialično kislino iz virusne ovojnice in s površine celic. S tem 
preprečujejo zlepljanje virusov in omogočajo njihov izstop iz celic. Njihovo delovanje 
preprečujejo zaviralci, ki jih uporabljamo pri zdravljenju gripe. 
Sama virusna ovojnica vsebuje med drugim tudi beljakovino M2, ki sestavlja ionske ka-
nalčke ter sodeluje pri slačenju virusa in je drugo mesto delovanja protivirusnih zdravil 
(amantadin in rimantadin). 
Razmnoževanje virusov poteka le v živih celicah. Po vezavi in vstopu virusa v celico 
pride do prepisovanja virusnih beljakovin in RNK. Temu sledi sestava virusov in izhod 
iz celice (1–3).

EPIDEMIOLOGIJA
Gripa kot ena najpogostejših infekcijskih bolezni se najpogosteje pojavlja od zgodnje 
jeseni do pozne pomladi, vendar je prisotna skozi vse leto. Pojavlja se v obliki izbruhov 
in epidemij, ki niso redki niti v tropskih krajih. Čas trajanja in razsežnost posameznega 
izbruha oz. epidemije sta različna iz leta v leto in sta odvisna od klimatskih vplivov in 
krožečih podtipov virusa influence. Spremenljivost, predvsem virusa influence A, je po-
memben epidemiološki dejavnik.
Virus influence A je genetsko izredno labilen virus s kar 300-krat večjim številom gen-
skih mutacij v primerjavi z drugimi virusi na splošno (5). Mutacijam, ki se kažejo kot 
spremembe glavnih površinskih antigenov (H in N), pravimo antigenski odmik. Virusi, 
nastali z antigenskim odmikom, so antigensko podobni virusom, iz katerih so nastali, 
kar omogoča delno imunost pred njimi. Mutacije kot prerazporeditve genetskega mate-
riala (antigenski premik), kar je mogoče le pri virusu influence A, vodijo v nastanek po-
polnoma novega podtipa z novimi antigenskimi lastnostmi. Do antigenskega premika 
pride zaradi prerazporeditve genoma med virusi influence ptic in virusi influence ljudi 
(1, 6). To se najpogosteje zgodi v prašičih, ki so gostitelji obeh podtipov virusa. Novi 
himerni virus vsebuje antigene H in N, ki so neprepoznavni za imunski sistem sesalcev. 
To omogoča razvoj virulentnega seva, ki lahko izpolni merila za razvoj pandemije (pov-
zročitelj je za določeno populacijo nov, povzroča resne zdravstvene težave pri ljudeh in 
se med njimi z lahkoto širi). Po mnenju strokovnjakov je pojav kombiniranih prašičjih 
in račjih farm v nekaterih delih Azije pospešil antigenski premik in razvoj prejšnjih pan-
demskih sevov (7).
V zgodovini gripe so zabeležene 3 velike pandemije: španska pandemija gripe leta 1918 
(podtip H1N1), od katere letos mineva 100 let, nato še pandemija leta 1957 (podtip 
H2N2) in pandemija leta 1968 (podtip H3N2). Manjši izbruhi s pandemskimi sevi pa so 
bili zabeleženi leta 1947, 1976, 1977 in 2009.
Okužba z virusom influence prizadene dihala. Virus se prenaša predvsem kapljično in 
v zgornjih dihalih okuži epitelijske celice. V okuženih celicah se razmnožuje. Po 4 do 6 
urah se novi virusi sprostijo in se razširijo na sosednje celice. Nastop bolezni je navadno 
abrupten, inkubacija pa znaša 1 do 5 dni. Klinična slika gripe ima širok spekter od bla-
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gega prehladnega obolenja do hude prizadetosti z dihalno odpovedjo in/ali prizadeto-
stjo drugih organov ter smrti. Simptome in znake, ki nastanejo kot posledica okužbe z 
virusom influence, lahko razdelimo v dve skupini. V prvi so lokalni simptomi in znaki, 
vezani predvsem na zgornja dihala, ki so posledica neposredne okvare epitelijskih celic 
z virusi. Mednje prištevamo bolečine v žrelu in suh, dražeč kašelj. Druga skupina so sis-
temski simptomi in znaki, kot so vročina, glavobol in bolečine v mišicah. Ti so posledica 
delovanja citokinov, ki se sproščajo iz okvarjenih celic (1, 2).
Potek bolezni, vključno s prizadetostjo posameznih organskih sistemov, je odvisen tako 
od lastnosti virusa kot gostitelja. Kombinacije različnih površinskih antigenov N in H 
omogočajo 144 potencialnih podtipov virusa influence A. Vsak od njih pa ima drugačne 
učinke na organizem gostitelja. Nenavadno velika smrtnost, predvsem pri mladih, prej 
zdravih ljudeh, ter izrazita prizadetost spodnjih dihal med epidemijo španske gripe sta 
postavili vprašanje, kaj je vzrok za tako izredno virulentnost. Narejene so bile raziskave 
z rekombinantnim pandemskim podtipom španske gripe (H1N1) na miših, ki so poka-
zale popolnoma spremenjeno distribucijo virusnih antigenov v primerjavi z nepandem-
skimi podtipi. Distribucija antigenov je bila bistveno širša, zajemala je celotna spodnja 
dihala in povzročala množično aktivacijo polimorfonuklearnih celic, kar so spremljale 
intraalveolarne krvavitve. Po okužbi so v pljučih miši ugotavljali tudi 39.000-krat več 
virusnih delcev v primerjavi s sodobnimi podtipi H1N1. Virus pandemskega podtipa 
španske gripe se je bil sposoben razmnoževati neodvisno od prisotnosti proteaz in vitro. 
Za okužbo je bila značilna tudi močna indukcija provnetnih citokinov. Visoke koncen-
tracije monocitnega kemotaktičnega receptorja 1 (MCP-1), vnetnega proteina makro-
fagov (MIP) 1b, MIP-2, MIP-3a, interlevkina (IL) 1b, IL-6, IL-12, IL-18 in granulocitne 
kolonije stimulirajočega faktorja v pljučih miši, okuženih s pandemskim sevom španske 
gripe, govorijo o močni aktivaciji makrofagov in s kemoatrakcijo nevtrofilnih granulo-
citov po MIP-2 povzročeni akutni okvari pljuč. Ključno vlogo pripisujejo površinskemu 
antigenu H omenjenega podtipa (7).
Podrobnejših podatkov o incidenci dihalne odpovedi pri sezonski gripi v literaturi ni 
veliko. Najboljši približek oceni je letno število hospitalizacij zaradi gripe, ob domnevi, 
da jih je večina potrebna zaradi dihalne odpovedi. Rezultati so odvisni tudi od izbire 
vključitvenih podatkov (diagnoza ob odpustu v primerjavi z mikrobiološko potrjenim 
primerom) in ažurnosti poročanja. Z namenom ocene incidence dihalne odpovedi ob 
gripi je Ortiz s sodelavci leta 2013 objavil izsledke retrospektivne raziskave, ki je zajela 
sezone od 2003 do 2009. Ocenjena letna incidenca dihalne odpovedi zaradi gripe je zna-
šala 2,7/100.000 prebivalcev, v sezoni gripe pa je bilo 3,8 % vseh hospitalizacij zaradi 
dihalne odpovedi posledica gripe. Zaradi vključitvenih meril (bolniki, starejši od 1 leta, 
in le bolniki, ki so potrebovali mehansko predihavanje) je ocena verjetno podcenjena 
(8). Po podatkih Ameriškega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC) je 
bilo v ZDA zaradi gripe v sezonah 2010/2011 do 2015/2016 hospitaliziranih 140.000 
do 710.000 bolnikov, v sezoni 2015/2016 pa 310.000 bolnikov (9). Po zadnjih podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zaradi dihalne odpovedi ob sezonski gripi 
letno 290.000 do 650.000 smrtnih primerov (4,0–8,8/100.000 prebivalcev), kar je po-
membno več glede na starejšo oceno celotne umrljivosti zaradi gripe (250.000–500.000 
smrtnih primerov/leto). Drastičen porast je do neke mere posledica vključitve večjega 
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vzorca in natančnejšega epidemiološkega spremljanja, vendar je skrb vzbujajoče dej-
stvo, da so podatki omejeni le na dihalno odpoved in ne prikazujejo celotne slike (10).

ZDRAVLJENJE 
Zdravljenje gripe s protivirusnimi zdravili pri večini bolnikov ni potrebno. Tako kot pri 
večini drugih virusnih obolenj za okrevanje zadoščata počitek in ustrezna hidracija ter 
morebitna uporaba antipiretikov (1).
Zgodnje zdravljenje gripe s protivirusnimi zdravili lahko omili potek in skrajša trajanje 
bolezni do tri dni. Učinkovitost je večja, če se zdravljenje začne v prvih 24 do 30 urah od 
začetka simptomov pri bolnikih z vročino (11, 12). Rezultati raziskav kažejo, da zgodnje 
zdravljenje omili potek bolezni, zmanjša pogostost zapletov, skrajša čas hospitalizacije 
ter zmanjša smrtnost (13, 14).
Za zdravljenje se odločamo pri bolnikih s povečanim tveganjem za zapleten potek bo-
lezni in pri vseh bolnikih, ki potrebujejo hospitalizacijo. Med osebe s povečanim tve-
ganjem za zapleten potek bolezni uvrščamo otroke, mlajše od 2 let, starostnike (≥ 65 
let), osebe s kroničnimi boleznimi pljuč (tudi z astmo), s srčno-žilnimi boleznimi (razen 
samo povišanega krvnega tlaka), boleznimi ledvic, jeter in krvi (vključno z boleznijo sr-
pastih celic), motnjami v presnovi (sladkorna bolezen) ali nevrološkimi okvarami, osebe 
z okvarjeno imunostjo zaradi bolezni ali zdravljenja, nosečnice in porodnice (do 14 dni 
po porodu), osebe, mlajše od 19 let, ki dolgotrajno prejemajo aspirin, debele osebe (in-
deks telesne mase (ITM) ≥ 40) in varovance domov za kronično nego. 
V primeru, da je zdravljenje indicirano, je pomembno, da z njim začnemo čim prej, 
najbolje v 48 urah od začetka bolezni. Uvedbe zdravljenja pri bolnikih z utemeljenim 
sumom na gripo in zapletenim potekom ne smemo odložiti zaradi čakanja na izvide 
mikrobioloških preiskav (15). Protivirusna zdravila, ki jih imamo na voljo: zaviralci ne-
vraminidaze (oseltamivir, zanamivir, peramivir, laninamivir: za gripo A in B) in zaviralci 
delovanja beljakovine M2 (amantadin, rimantadin: le za gripo A). Zaradi velike odpor-
nosti virusov proti amantadinu to zdravilo odsvetujejo. 
Priporočila za zdravljenje Svetovalnega odbora za cepljenje CDC (Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP) so zbrana v Tabeli 1.

Tabela 1: Priporočila za zdravljenje in preprečevanje gripe z zaviralci 
nevraminidaze (16) .

Protivirusno zdravilo Odmerek

Oseltamivir

Zdravljenje gripe A in B 75 mg 2 × dnevno p. o. skupaj 5 dni

Kemoprofilaksa, gripa A in B 75 mg dnevno p. o. skupaj do 10 dni 

Zanamivir

Zdravljenje gripe A in B 10 mg 2 × dnevno inhal. skupaj 5 dni

Kemoprofilaksa, gripa A in B 10 mg dnevno inhal. skupaj do 10 dni

Peramivir

Zdravljenje gripe A in B 600 mg i. v. v enkratnem odmerku
p. o. = per os; i. v. = intravensko
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Primarno zdravilo za zdravljenje bolnikov z zapletenim potekom gripe je oseltamivir. 
Zanamivir, dostopen le v inhalacijski obliki, pri tej skupini bolnikov odsvetujejo, prav 
tako je kontraindiciran pri bolnikih z astmo ali kronično obstruktivno pljučno boleznijo 
(KOPB). Kombinacijo obeh zdravil zaradi možnega antagonističnega delovanja odsve-
tujejo (17). Peramivir, edini parenteralni zaviralec nevraminidaze, dostopen v ZDA, je 
registriran le za zdravljenje gripe brez zapletenega poteka, vendar bi bilo v primeru kon-
traindikacij za peroralno zdravljenje smiselno pretehtati njegovo uporabo pri najbolj 
ogroženih bolnikih. 
Odmerek oseltamivira in peramivira moramo prilagoditi pri bolnikih z okvarjenim 
ledvičnim delovanjem. Uporaba dvojnega odmerka za zdravljenje sezonske gripe, ki so 
jo v preteklosti priporočali za zdravljenje bolnikov z zapletenim potekom ptičje gripe 
(H5N1) in med pandemijo leta 2009 (pandemska gripa H1N1) ter pri imunsko osla-
bljenih in posameznikih s čezmerno telesno težo, ni pokazala koristi in jo odsvetujejo 
(17, 18). Odmerka oseltamivira ni treba prilagoditi pri bolnikih, ki so na zunajtelesni 
membranski oksigenaciji (ECMO). Oseltamivir in zanamivir sta zdravili, ki spadata v C 
skupino zdravil glede na možnost škodljivega delovanja na plod. Zaradi visokega tvega-
nja za hud potek bolezni zdravimo vse nosečnice, ki zbolijo za gripo. Raziskav o varnosti 
oseltamivira ni, dostopni podatki pa govorijo proti teratogenosti zaviralcev nevramini-
daze (19).
Spremljanje odpornosti proti protivirusnim zdravilom je sestavni del nadzora v sezoni 
gripe. Zaradi visoke stopnje odpornosti proti amantadinu tega zdravila ne uporablja-
mo. Poročila o pojavu odpornosti sezonskega podtipa H1N1 proti oseltamiviru so se 
pojavila v sezoni 2008/2009, vendar se kljub črnogledim napovedim odpornost ni raz-
širila na pandemski podtip H1N1. Od septembra 2009 v ZDA poročajo o 99-odstotni 
občutljivosti za zaviralce nevraminidaze pri vseh podtipih virusa influence A (17, 20). V 
primeru dokazane odpornosti proti oseltamiviru uporabo peramivira brez predhodnega 
testiranja občutljivosti odsvetujejo zaradi pogoste navzkrižne odpornosti (21). Podatki 
o krožečih podtipih in njihovi odpornosti proti protivirusnim zdravilom so dostopni 
na spletni strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC: 
https://flunewseurope.org/VirusCharacteristics) in CDC (https://www.cdc.gov/flu/we-
ekly), v Sloveniji pa so tedenski podatki o poteku sezone in prevladujočih sevih dostopni 
na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ: http://www.nijz.si/sl/teden-
sko-spremljanje-gripe-in-drugih-akutnih-okuzb-dihal-v-sezoni-20172018). 
Priporočen čas zdravljenja gripe z nezapletenim potekom je 5 dni. Pri bolnikih z zaple-
tenim potekom gripe ali pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom ta čas ni tako 
natančno določen in je prepuščen klinični oceni, v pomoč pa so lahko mikrobiološki 
vzorci spodnjih dihal (PCR) (22).

Zaviralci nevraminidaz
Oseltamivir je zdravilo v peroralni obliki (tablete ali suspenzija) z dobro biološko upo-
rabnostjo. Rezultati raziskav o učinkovitosti zdravljenja z oseltamivirom so pokazali, da 
zdravilo skrajša čas simptomov za en dan in zmanjša kužnost. Ob zdravljenju pričaku-
jemo blažjo klinično sliko, manjšo pogostost zapletov ter krajšo hospitalizacijo (23, 24). 
Izsledki nekaterih raziskav nakazujejo nekoliko slabšo učinkovitost pri gripi B, vendar 
druge raziskave tega ne potrjujejo (25, 26).
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Zanamivir je v inhalacijski obliki in je kontraindiciran pri bolnikih z astmo in KOPB. 
Parenteralna oblika je v fazi raziskav in je dostopna za t. i. »sočutno rabo«. Zdravljenje z 
zanamivirom naj bi po podatkih randomiziranih raziskav skrajšalo čas trajanja simpto-
mov za 1 do 3 dni (27).
Peramivir je na voljo v parenteralni obliki. Registriran je v ZDA za bolnike z nezaplete-
nim potekom gripe. Zaradi močne in podaljšane afinitete za nevraminidazo ga aplicira-
mo v enkratnem odmerku. Zdravljenje s peramivirom skrajša čas trajanja bolezni za 21 
ur, podatkov za bolnike z zapletenim potekom ni (28).
Neželeni učinki zaviralcev nevraminidaze so večinoma blagi, čeprav so opisani tudi huj-
ši. Zanamivir lahko pri bolnikih z astmo in KOPB povzroči bronhospazem, prav tako 
njegovo uporabo odsvetujejo pri mehansko predihavanih bolnikih zaradi laktoznega 
nosilca, ki lahko povzroči obstrukcijo dihalnih poti. Pri široki uporabi oseltamivira, 
predvsem na Japonskem, so poročali o večjem nagnjenju k samopoškodbam in deliriju, 
vzročne povezave pa niso dokazali. Pri uporabi peramivira so opisane hude kožne reak-
cije, npr. Stevens-Johnsonov sindrom (20, 28).

Amantadin in rimantadin 
sta protivirusni zdravili, ki se vpletata v sintezo virusne ovojnice skozi beljakovino M2. 
Učinkovita sta le proti gripi A, vendar zaradi velike odpornosti proti njima uporabo za 
zdravljenje gripe odsvetujejo (20).

Zdravila v razvoju
Poleg peramivira, ki ga je leta 2014 odobril Zvezni urad za živila in zdravila (angl. Food 
and Drug Administration, FDA), in parenteralne oblike zanamivira, ki je dostopen za »so-
čutno rabo«, je v razvoju dolgodelujoči inhalacijski zaviralec nevraminidaze laninami-
vir, ki je glede na raziskave primerljiv z oseltamivirom (29).

Kombinirano in imunomodulatorno zdravljenje 
Ker je gripa lahko zelo nevarna bolezen in ker zanjo nimamo učinkovitega zdravila, gre-
do razmišljanja tudi v smeri kombiniranega zdravljenja. Leta 2017 je bila v reviji Lan-
cet objavljena raziskava, v kateri so primerjali učinkovitost oseltamivira in kombinacije 
oseltamivira + amantadina + ribavirina. Kombinacija ni pokazala prednosti v primerjavi 
z monoterapijo (30). Na področju imunomodulatornega zdravljenja potekajo raziskave 
o uporabi statinov, kombinaciji makrolidnih antibiotikov in nesteroidnih antirevmati-
kov ter uporabi imunoglobulinov (31–33). Glukokortikoide pri zdravljenju bolnikov z 
gripo odsvetujemo (34).

PREPREČEVANJE
Ustrezni higienski ukrepi so zelo pomembni pri preprečevanju gripe, vendar je temeljni 
kamen preprečevanja vsakoletno cepljenje, s katerim zmanjšujemo obolevnost in zaple-
te gripe. Za cepljenje proti gripi sta na voljo dve vrsti cepiv: cepiva, ki temeljijo na inak-
tiviranih oblikah virusov oz. njihovih antigenih (predvsem hemaglutininih), ter živa 
oslabljena cepiva. V Sloveniji imamo na voljo le inaktivirana cepiva. Zaradi spremen-
ljivosti virusa influence je potrebno vsakoletno prilagajanje antigenske sestave cepiva 
na podlagi podatkov o krožečih sevih virusa, kar je domena WHO. Imunost po ceplje-
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nju je kratkotrajna, tudi zato je potrebno vsakoletno cepljenje. Učinkovitost cepiva je v 
sezonah, ko je sestava cepiva skladna s krožečimi sevi, ocenjena na 40 do 60 %. Glede 
na globalno breme, ki ga predstavlja gripa, je cepljenje še vedno ključnega pomena za 
zamejitev obolevnosti. Po ocenah CDC je cepljenje v sezonah 2005/2006 in 2013/2014 
preprečilo 40.000 smrtnih primerov v ZDA (35, 36). Do pred kratkim je na trgu obsta-
jalo le trivalentno cepivo, ki je vsebovalo antigene dveh podtipov virusov influence A 
(H1N1 in H3N2) in eno vrsto virusa influence B. Zaradi neujemanja cepiva s krožečimi 
sevi virusa influence B v zadnjih letih so na trg lansirali štirivalentno cepivo, ki poleg 
že vključenih antigenov dodatno vsebuje še antigene druge najpogostejše linije virusa 
influence B. Cepivo je od letošnje sezone na voljo tudi v Sloveniji. NIJZ vsako leto izda 
priporočila za cepljenje za tekočo sezono v Sloveniji. Tako je v skladu z Navodili za izva-
janje Programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki določa tudi plačevanje storitev cepljenja 
in stroškov cepiva v sezoni 2017/2018, cepljenje proti sezonski gripi zlasti priporočljivo 
za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, presnovne bolezni, 
nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, rakava obolenja, nekatere bolezni krvi in 
krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, za osebe, stare 65 let in več, za 
nosečnice (ne glede na trajanje nosečnosti) ter za ekstremno debele osebe (ITM ≥ 40); 
pri teh osebah stroške cepiva krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Cepljenje pripo-
ročamo tudi za vse druge osebe, ki so starejše od 6 mesecev (37).
Štirivalentno cepivo omogoča dodatno zaščito proti drugemu podtipu virusa influence 
B, ob tem pa ohranja enako učinkovitost proti ostalim trem podtipom virusov influen-
ce, ki so bili že prej v trivalentnem cepivu. Varnost cepiva je enaka kot pri trivalentnem 
cepivu (38).
Za preprečevanje okužbe z virusom influence so na voljo tudi zdravila, vendar možnost 
zaščite z zdravili nikoli ne sme biti razlog za opustitev cepljenja. Tako kot za zdravljenje 
tudi za kemoprofilakso uporabljamo zaviralce nevraminidaz. Odmerki zdravil in traja-
nje kemoprofilakse so navedeni v Tabeli 1. Za kemoprofilakso so primerne predvsem 
osebe s povečanim tveganjem za zapleten potek gripe. Strokovne smernice za zaščito 
z oseltamivirom v Sloveniji je sprejel Razširjeni strokovni kolegij za infektologijo med 
pripravami na pandemsko gripo. Glede na smernice je zaščitna uporaba oseltamivira 
smiselna:
• pri sumu na izbruh gripe ali potrjenem izbruhu gripe v ustanovah, kjer oskrbujejo 

bolnike s povečanim tveganjem za zapleten potek gripe, za čas trajanja izbruha tako 
za ogrožene oskrbovance kot za necepljene osebe, ki jih negujejo; 

• pri osebah s povečanim tveganjem, ki jih cepimo šele v obdobju, ko virus že kroži v 
populaciji (kemoprofilaksa naj traja 14 dni, nato pričakujemo, da bo prišlo do imuno-
sti);

• pri osebah s hudo okrnjenim imunskim sistemom, pri katerih pričakujemo skromen 
imunski odziv na cepljenje;

• pri osebah s povečanim tveganjem za hud potek gripe, pri katerih je uporaba cepiva 
kontraindicirana;
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• izjemoma, če se necepljena oseba želi zaščititi pred gripo, pod pogojem, da je pri-
soten izbruh gripe, da zdravilo ni zamenjava za cepljenje in da je zdravila dovolj na 
razpolago. 

Smernice, oblikovane v okviru priprav na pandemijo gripe, upoštevajo tudi okoliščine, 
ko ni na voljo dovolj zdravil. V tem primeru ima zdravljenje prednost pred preprečeva-
njem. Prednost imajo tudi skupine bolnikov z večjim tveganjem za hud potek in zaplete. 

SKLEP
Gripa ima pomemben vpliv na obolevnost populacije in povečano smrtnost, predvsem v 
skupinah ljudi z velikim tveganjem za zaplete. Klinična slika gripe ima širok spekter, od 
blagega prehladnega obolenja do hude prizadetosti z dihalno odpovedjo in/ali prizade-
tostjo drugih organov ter smrti. Po podatkih WHO je zaradi dihalne odpovedi ob sezon-
ski gripi letno 290.000 do 650.000 smrtnih primerov (4,0 do 8,8/100.000 prebivalcev). 
Temelj preprečevanja okužbe je vsakoletno cepljenje proti gripi. Zdravljenje gripe z zavi-
ralci nevraminidaz lahko skrajša čas trajanja bolezni za do 3 dni in je najučinkovitejše, če 
se začne v 24 do 30 urah od začetka bolezenskih simptomov in znakov. Njihova uporaba 
za profilakso je opravičena le v posebnih okoliščinah. 
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POVZETEK
Bolniki z virusno okužbo dihal pogosto prejmejo tudi antibiotično zdravljenje zaradi 
suma na pridruženo bakterijsko pljučnico, čeprav so sočasne bakterijske okužbe dihal 
redke. S hitrimi molekularnimi metodami za diagnostiko respiratornih virusov bi lahko 
omejili neustrezno predpisovanje antibiotikov. Na zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti 
(nekaterih) okužb dihal lahko vplivamo s preprečevanjem okužbe s cepivi, zgodnjo dia-
gnozo in zdravljenjem. 

Abstract
For viral respiratory tract infections, concurrent treatment for presumed bacterial pneumonia 
is frequently prescribed; however, bacterial coinfection occurs in a minority of cases. Rapid 
molecular testing for respiratory viruses can help decrease inappropriate antimicrobial usage. 
Reductions in morbidity and mortality of (some) viral respiratory tract infections may be achi-
eved by prevention with available vaccines as well as early diagnosis and treatment.

UVOD
Respiratorni virusi so redki, vendar vse pogostejši opredeljeni povzročitelji pljučnice, 
ki zahteva bolnišnično zdravljenje (2,7 do 5 % primerov pljučnic) (1, 2). Z izjemo gripe 
respiratorni virusi pred desetletji niso bili prepoznani kot vzrok pljučnice. K prepoznav-
nosti njihove etiološke vloge pri pljučnici je bistveno prispevalo povečanje diagnostičnih 
možnosti z uporabo hkratnih (multipleks) molekularnih metod. To bi lahko pomembno 
vplivalo na predpisovanje antibiotikov bolnikom, pri katerih ne dokažemo bakterijske 
okužbe. 
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Bakterijska pljučnica je resen zaplet gripe in sočasne bakterijske okužbe dihal pri gripi 
niso redkost, zlasti pri bolnikih v enoti za intenzivno zdravljenje (EIZ) (3, 4). Sekun-
darna bakterijska okužba dihal se praviloma pojavi prvih 6 dni po okužbi z virusom 
gripe in poteka podobno kot gripa, povezana pa je z višjo smrtnostjo. Tudi pri bolnikih 
z okužbami z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), virusi parinfluence, rinovirusi 
in adenovirusi so mogoče sočasne bakterijske okužbe (5, 6). Bakterije, ki poseljujejo 
nosnožrelni prostor, vključno s Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae in Strep-
tococcus pyogenes, so najpogostejši bakterijski povzročitelji pljučnice, ki zaplete virusno 
okužbo dihal (7). V patogenezi sočasne okužbe so udeleženi zapleteni dejavniki povzro-
čitelja in gostitelja. Prepletanje virusne in možne bakterijske etiologije ustvarja dilemo 
pri odločanju o uvedbi antibiotika pri hospitaliziranem bolniku s pljučnico, saj ne želimo 
po nepotrebnem večati tveganja za razvoj odpornosti proti antibiotikom, vendar tudi ne 
tveganja, ki ga prinaša odlašanje ali ukinitev antibiotika, kadar je ta potreben. 

EPIDEMIOLOGIJA OKUŽB Z RESPIRATORNIMI VIRUSI 
Respiratorni virusi so med redkejšimi povzročitelji hude okužbe dihal, ki je razlog za 
sprejem v EIZ. V prospektivni, multicentrični raziskavi 663 bolnikov, ki so bili v opazo-
valnem obdobju dveh tednov (enega novembra 2013 in drugega januarja 2014) sprejeti 
v 206 EIZ zaradi hude akutne okužbe dihal, so virusne povzročitelje dokazali pri 7,7 % 
bolnikov (8). Cilloniz in sod. so v prospektivni, opazovalni raziskavi 362 zaporednih bol-
nikov z doma pridobljeno pljučnico, ki so bili sprejeti v EIZ v 24 urah od prihoda v bol-
nišnico, pljučnico etiološko opredelili pri 196 (54 %) bolnikih: samo enega povzročitelja 
so dokazali pri 157 (43 %) bolnikih, pri 39 (11 %) bolnikih pa so ugotovili polimikrobno 
etiologijo (9). Pri 16 (8,2 %) bolnikih z opredeljeno etiologijo so bili respiratorni virusi 
edini dokazani povzročitelji. Pri 15 bolnikih pa so poleg virusa dokazali tudi bakterijsko 
etiologijo. Nobenemu bolniku niso predpisali protivirusnega zdravljenja, vendar avtorji 
menijo, da bi imeli bolniki z gripo verjetno od tega korist. 
RSV je dolgo veljal za možnega povzročitelja blažjih okužb zgornjih dihal, vendar se 
je izkazalo, da lahko ne le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih povzroča hujšo okužbo 
spodnjih dihal, zlasti pri starostnikih, bolnikih z imunsko motnjo in bolnikih s kronič-
nimi srčnopljučnimi boleznimi. Pri omenjenih ogroženih skupinah bolnikov se obolev-
nost, potreba po bolnišničnem zdravljenju in smrtnost okužb z RSV približajo tistim pri 
okužbi z virusi influence (10, 11). 
Ker točnih podatkov o smrtih zaradi gripe in sekundarne bakterijske pljučnice nimamo, 
lahko te številke le ocenimo, če združimo število smrti zaradi gripe in pljučnice. Čeprav 
je smrtnost (zaradi) gripe običajno nižja v skupini mlajših odraslih, sta bila virusa gripe 
H3N2 leta 1997 in 2003 ter pandemični virus A (H1N1) leta 2009 povezana z višjo smr-
tnostjo predvsem v tej starostni skupini bolnikov. Bakterijska okužba se kot zaplet gripe 
pojavi pri približno 0,5 % zdravih, mladih posameznikov in pri vsaj 2,5 % starostnikov 
in bolnikov z nevarnostnimi dejavniki (12). Večje tveganje za sekundarno bakterijsko 
okužbo imajo bolniki, stari vsaj 65 let, otroci, mlajši od 5 let, nosečnice, zelo debeli 
bolniki (indeks telesne mase > 40) ter bolniki z nekaterimi boleznimi, kot so kronič-
ne pljučne, srčnožilne, ledvične, jetrne, nevrološke, presnovne bolezni, ali z imunskimi 
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motnjami (7). Tudi nosilstvo S. pneumoniae in S. aureus v nosnožrelnem prostoru je pri 
bolnikih z gripo povečalo tveganje za sprejem v EIZ in za smrt (3). 

PATOGENEZA SOČASNE OKUŽBE
Okužba z virusom gripe z vpletanjem v izgradnjo proteinov in sprožanjem apoptoze 
povzroči moteno delovanje in smrt epitelijskih celic v dihalih (13). Širjenje virusa po di-
halnih poteh oslabi mukociliarni sistem, ki zato slabše odstranjuje bakterije iz spodnjih 
dihal. Virusna nevraminidaza cepi sialično kislino epitelijskih celic, kar omogoča bakte-
rijam lažjo adhezijo, vdor pod epitelij in razsoj po krvi (7). Po še neznanem mehanizmu 
lahko dovzetnost za bakterijsko okužbo poveča tudi proapoptotska beljakovina PB1-F2, 
ki jo izločajo številni sevi virusa influence (14).

KLINIČNI POTEK IN MIKROBIOLOŠKI IZVIDI PRI HUDI GRIPI IN 
SOČASNI BAKTERIJSKI PLJUČNICI
V eksperimentalnih okoliščinah so ugotovili, da se simptomi gripe pojavijo v 24 urah 
po okužbi, vrhunec izločanja virusa je sočasen z vrhuncem intenzivnosti simptomov 2 
do 3 dni po okužbi in se konča povprečno 8 dni po okužbi (15). V skupini 683 bolnikov 
z gripo A (H1N1), ki so bili v sezoni 2009/2010 sprejeti v 35 EIT v Združenih državah 
Amerike, so v 72 urah od sprejema pri 207 (30 %) bolnikih diagnosticirali tudi bakterij-
sko pljučnico. Povprečen čas od nastopa simptomov gripe do sprejema je bil 5,2 dneva 
(3), kar pomeni, da so bolniki dobili sekundarno okužbo povprečno 6,2 dneva (razpon 
1,3 do 11,1 dneva) po okužbi z virusom gripe, to je v času izločanja virusa, vendar lahko 
že sočasno ali kmalu po okužbi z virusom gripe. Čas do sprejema pri tej skupini bolnikov 
se ni razlikoval od časa do sprejema pri bolnikih z gripo brez bakterijske okužbe. Tudi 
v pogostosti simptomov in znakov ob sprejemu (vročina, kašelj, dispneja, bolečine v 
mišicah) med obema skupinama ni bilo razlik. Sočasno bakterijsko okužbo dihal so mi-
krobiološko opredelili pri 154/207 (74 %) bolnikov; iz respiratornih kužnin so največ-
krat osamili S. aureus (47/154, 30 %), za njim pa S. pneumoniae (17/154, 11 %). Bolniki 
s sočasno bakterijsko okužbo so bili ob sprejemu v EIT pogosteje šokirani (21 % proti 
10 %), pogosteje so potrebovali mehansko predihavanje (63 % proti 52 %), bili so dlje 
hospitalizirani v EIT (mediana 7 proti 6 dnem) in imeli so višjo smrtnost ( 31 % proti 
21 %) kot bolniki brez sočasne bakterijske okužbe. 

DIAGNOZA IN ANTIBIOTIČNO ZDRAVLJENJE 
Bolnikom s kliničnim sindromom pljučnice vedno predpišemo izkustveno antibiotično 
zdravljenje, ne glede na to, ali sumimo ali ne sumimo na gripo (16). Čeprav optimalen 
čas za uvedbo antibiotika pri bolniku z gripo in sočasno bakterijsko okužbo še ni opre-
deljen, naj bo čim krajši (17, 18).
Za gripo značilni, čeprav nespecifični simptomi so vročina, kašelj, bolečine v mišicah in 
glavobol (19). Bolniku odvzamemo bris nosnožrelnega prostora za dokaz virusnega pov-
zročitelja, vendar s protivirusnim zdravljenjem ne odlašamo do prejema izvida, temveč 
ga uvedemo takoj. Pri vrednotenju rezultatov molekularnega testa upoštevamo tudi čas 
trajanja bolezni in mesto odvzema respiratornega vzorca, saj se je izkazalo, da je bilo 
vzorčenje nosnožrelnega prostora na virus gripe pozno v poteku hude gripe pogosteje 
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povezano z lažno negativnim izvidom kot vzorčenje spodnjih dihal z bronhoalveolarnim 
izpirkom (20). Za diagnozo pljučnice je poleg ustrezne klinične slike potrebna priso-
tnost infiltrata na rentgenogramu pljuč (18), pri čemer na podlagi vzorca infiltrata ne 
moremo zanesljivo ločiti med okužbo zgolj z virusom gripe in pridruženo bakterijsko 
okužbo. Zato moramo ob kliničnem sumu na sočasno bakterijsko okužbo ali radiograf-
skem dokazu pljučnice opraviti mikrobiološke preiskave za dokaz bakterijskega povzro-
čitelja (respiratorni vzorci za razmaz po Gramu in kultura, hemokultura, dokaz pnev-
mokoknega in legionelnega antigena v urinu) in upoštevati možnost lažno negativnega 
rezultata v primeru predhodnega antibiotičnega zdravljenja ali nekvalitetnega vzorca. 
Tudi povišana vrednost C-reaktivnega proteina (CRP) lahko nakazuje bakterijsko okuž-
bo. Uporaba CRP se je v ambulantah družinskih zdravnikov izkazala za uspešen način 
zmanjševanja neustreznega predpisovanja antibiotikov bolnikom z virusno okužbo di-
hal (21).
V raziskavi 243 bolnikov z okužbo spodnjih dihal so bolnike naključno razdelili v skupi-
no s standardno obravnavo in skupino, kjer so zdravniki sprejemali odločitev o uvedbi 
antibiotika glede na vrednost serumskega prokalcitonina (PCT) (22). Antibiotik je bil 
bolj ali manj odsvetovan ob vrednostih PCT < 0,1 g/L ali < 0,25 g/L oziroma priporočen 
ob vrednostih > 0,5 g/L ali > 0,25 g/L. Virusno okužbo so dokazali pri 141/175 testi-
ranih bolnikov (81 %), bakterijske povzročitelje so osamili v kulturi izmečka 51 (21 %) 
bolnikov in v hemokulturi 16 (7 %) bolnikov. Ugotovili so, da je odločanje o uvedbi an-
tibiotika s pomočjo vrednosti PCT močno zmanjšalo porabo antibiotikov (RR 0,49) pri 
opazovani skupini bolnikov. Ukrep ni imel neugodnega vpliva na izid bolezni, vendar je 
bilo le 11 (4,5 %) bolnikov zdravljenih v EIZ (22). Shuetz in sod. so v metaanalizi podat-
kov o 6708 bolnikih, vključenih v 26 raziskav, izračunali, da je bila 30-dnevna smrtnost 
v skupini, kjer je bilo antibiotično zdravljenje predpisano glede na vrednost PCT, manjša 
kot v kontrolni skupini. Podoben rezultat so dobili za podskupine bolnikov, ki so se raz-
likovali po vrsti okužbe in mestu zdravstvene obravnave (23). 
V retrospektivni analizi so Shiley in sod. ugotovili, da so zdravniki po prejemu pozi-
tivnega izvida PCR na respiratorne viruse ukinili antibiotik le pri manjšini bolnikov z 
okužbo dihal (6/131), ostali so antibiotik prejemali še naprej (24). Domnevajo, da se 
zdravniki odločajo za nadaljevanje antibiotičnega zdravljenja kljub dokazu virusnega 
povzročitelja zaradi možnosti sočasne bakterijske pljučnice, kar potrjujeta tudi izbor 
in trajanje antibiotične terapije. To ugotovitev so potrdili pri skupini hospitaliziranih 
bolnikov z gripo (25). Vendar le malo dokazov opravičuje predpisovanje antibiotikov z 
namenom preprečiti sekundarno bakterijsko pljučnico (24).
Crotty in sod. so retrospektivno preučevali vpliv dolžine zdravljenja z antibiotiki (< 3 
dni ali 3–10 dni) na izid bolezni in pojav večkratno odpornih bakterij pri 174 bolnikih 
z virusno pljučnico (dokaz respiratornega virusa in radiografski znaki pljučnice) (26). 
Najpogosteje so dokazali rinoviruse/enteroviruse (23 %), virus gripe (19 %) in viruse 
parainfluence (16 %). 95 bolnikov brez mikrobiološko dokazane bakterijske okužbe je 
prejemalo 13 različnih protibakterijskih zdravil skupaj 466 terapevtskih dni. Med bol-
niki, ki so antibiotik prejemali manj kot 3 dni, in bolniki, ki so bili z antibiotikom zdra-
vljeni 3–10 dni, ni bilo razlik v bolnišnični smrtnosti. Bolniki, ki so antibiotik prejemali 
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dlje časa, so imeli po koncu antibiotičnega zdravljenja pogosteje ugotovljeno nošenje ali 
okužbo z večkratno odpornimi bakterijami (53,2 proti 21,1 %). 

DRUGI RESPIRATORNI VIRUSI 
O sočasni bakterijski okužbi dihal (pri kritično bolnih odraslih bolnikih) je največ zna-
nega za virus gripe in manj za ostale respiratorne viruse. Okužba z RSV ne povzroča 
bolezni le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih. V retrospektivni analizi 86 bolnikov, ki 
so bili sprejeti v bolnišnico zaradi okužbe z RSV (tretjina zaradi poslabšanja kronične 
bolezni ob okužbi), je imela velika večina (97 %) bolnikov kronične bolezni, 15 % bol-
nikov je potrebovalo zdravljenje v EIZ (27). Dobra polovica (52  %) bolnikov je imela 
okužbo spodnjih dihal, najpogosteje pljučnico. Radiografski videz pljučnice, povzročene 
z RSV, je bil, skladno z objavljenimi podatki, zelo raznovrsten; od majhnih enostranskih 
pljučnih infiltratov in simetričnih ali asimetričnih obojestranskih infiltratov do lobarne 
zgostitve. Čeprav so le pri 11  % bolnikov dokazali možnega sočasnega bakterijskega 
povzročitelja okužbe, so antibiotik predpisali kar 78 % bolnikov. Zaradi zahtevnosti di-
agnosticiranja sočasne bakterijske okužbe pri teh bolnikih so avtorji kot najustreznejši 
način zmanjševanja pretirane rabe antibiotikov pri takšnih bolnikih predlagali prepre-
čevanje okužbe z RSV z ukrepi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in 
razvojem učinkovite profilakse (cepljenja) (27).

SKLEP
Kljub čvrstim dokazom o povezanosti med porabo antibiotikov in razvojem odpornosti 
ocenjujejo, da je antibiotično zdravljenje pri približno 30 % hospitaliziranih bolnikov 
predpisano po nepotrebnem (24). Eno od področij, kjer bi lahko omejili predpisovanje 
antibiotikov, so virusne okužbe dihal. Dobro občutljive in specifične molekularne me-
tode za dokazovanje virusnih povzročiteljev okužb dihal omogočajo hitro diagnostiko, 
vendar se je izkazalo, da to ne vodi nujno tudi v zmanjšanje porabe antibiotikov. Ne-
kaj podatkov kaže, da je bilo nadaljevanje antibiotičnega zdravljenja dokazane virusne 
okužbe dihal tudi škodljivo, kar nam je lahko v spodbudo za smotrnejše predpisovanje 
antibiotikov pri teh bolnikih. 
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