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Črevesna mikrobiota

- 1015 mikrobov, več kot 2 miljona mikrobnih genov

- večinoma predstavniki debla Firmicutes in Bacteroides

- vzdrževanje črevesne homeosteze

- naravna pregrada – bakterije bolj prilagojene okolju prebavil kot patogene 

bakterije

- razgrajuje kompleksne ogljikove hidrate – kratkoverižne maščobne kisline

- stimulira imunski odziv na patogene bakterije, zavira vnetje

- modulacija izražanja genov – dozorevanje enterocitov, angiogeneza, proliferacija

limfocitov



Vpliv sepse na prebavila in prebavil na sepso

- prekinitev tesnih stikov že 
1h po nastanku sepse 

- povečana prepustnost vsaj 
48h po začetku bolezni

- „motor“ hudega 
sistemskega vnetja in 
večorganske odpovedi



Pomen bakterijske translokacije

Raziskave: dokaz bakterij v mezenteričnih bezgavkah (po abdominalni operaciji, 
donorji organov), vzorčenje krvi iz portalne vene

- nevtropenični, HIV: pogosto dokazana
- bolniki po abdominalni operaciji: 5-21% → 2-3× več infekcijskih zapletov
- politravma: 30% bolnikov večorg.odpoved, le 2% pozitivna kultura krvi iz 

portalnega katetra

Moore et al, J Trauma 1991
Deitch EA, Surgeon 2012



Vpliv sepse na prebavila

Vpliv na črevesno mikrobioto – disbioza:

- izguba mikrobne raznovrstnosti (predvsem anaerobov)

- razrast patogenih mikrobov (aerobni po Gramu negativni bacili) –
prehod v „patobioto“

- izrazitejša virulenca/protimikrobna odpornost obstoječih mikrobov

- spremembe nastopijo že nekaj ur po začetku bolezni



Selektivna dekontaminacija črevesa

• „selective decontamination of the digestive tract“ =  SDD

• metoda preprečevanja okužb pri kritično bolnih

• na Nizozemskem „standard of care“, drugod se redko uporablja

• osnovni koncept: preprečevanje sprememb mikrobiote v smer patogenih 
gramnegativnih bakterij, nekaterih grampozitivnih bakterij in gliv

• profilaktično zdravljenje rakavih bolnikov z antibiotiki proti gramnegativnim 
bakterijam (ohranjanje anaerobov)

• 1980….pri kritično bolnih, ciljne bakterije: enterobakterije, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus:
✓ tobramicin +kolistin raztopina po ngs in oralna pasta lokalno…..kasneje še + amfotericin B
✓4 dni cefalosporin (cefotaksim)
✓premljanje kužnin dihal in brisov rektuma – ocena učinkovitosti postopka in iskanje odpornih 

povzročiteljev



SDD v EIT z nizko stopnjo protimikrobne odpornosti

Lancet 2003; 362: 1011-1016

- monocentrična, prospektivna, randomizirana
- kirurška in internistična EIT, 934 bolnikov
- SDD: 
• 4× dnevno oralna pasta 2% polimiksin E, 2% 

tobramicin, 2% amfotericin B
• polimiksin B 100mg, tobramicin 80mg, 

amfotericin B 500mg po NGS
• cefotaksim 4 dni1000mg/6h  iv
• dekontaminacija tudi v področju traheostome, 

kolostome
• nadzorni brisi 1× tedensko

odporne G- bakterije: 
16% testna skupina, 26% kontrolna skupina

poraba antibiotikov manjša v testni skupini 
(11% manjši stroški)



- 13 EIT (Nizozemska), 5939 bolnikov

- SDD – cefotaksim iv, kolistin + tobramicin + amfoB po NGS in orofaringealno (oboje na 6h)

- SOD – orofaringealna aplikacija kolistina, tobramicina in amfoB (na 6h)

- primerjali s standardno oskrbo

- 28-dnevna smrtnost 27,5% st. oskrba, SDD manjša za 3,5 odstotne točke, SOD za 2.9 odst. točke



De Smet et al, NEJM 2009



Zaključek: ugoden vpliv na smrtnost, pojavnost bakterimij in kolonizacijo z odpornimi G-
povzročitelji – velja za EIT z nizko protimikrobno odpornostjo!





SDD v EIT z višjo/visoko stopnjo protimikrobne 
odpornosti?

• več kot 5% bakteriemij, povzročenih z enterobakterijami ESBL

• vpliv na protimikrobno odpornost? učinkovitost?

• manjše raziskave

• manj podatkov

• 1 večja raziskava



• 13 evropskih EIT, 2013-2017, 6 držav (Belgija, Španija, Portugalska, Italija, Slovenija, 
Združeno kraljestvo)

• bolniki: mehansko ventilirani vsaj 24h, prevalenca odpornih bakterij v EIT vsaj 5%

• standardna oskrba (6 mesecev): dnevno umivanje s klorheksidinom +  higiena rok

• intervencije: ustna nega s klorheksidinom, SOD, SDD – kolistin, tobramicin, nistatin 4×
dnevno (pasta in suspenzija), brez profilaktičnega antibiotika

• cilj: pojavnost bakteriemij z MDR G- bakterijami

28-dnevna smrtnost

pojav protimikrobne odpornosti

post hoc – bakteriemija s katerim koli povzročiteljem
2018; 320: 2087-2098









zapleti med raziskavo

• povečana pojavnost odpornih bakterij v dveh centrih (kolistin R 
Klebsiella pneumonie, karbapenem R enterobakterije) – začasna 
večmesečna prekinitev raziskave

• razjede ustne sluznice po uporabi 2% klorheksidina

• higiena rok – komplianca maksimalno 72,5%



zaključki raziskave

• uporaba dekontaminacije (klorheksidin, SOD, SDD) ni bila povezana z 
zmanjšano pojavnostjo bakteriemij z večkrat odpornimi povzročitelji in 
smrtnostjo

• prevalenca odpornih povzročiteljev se ni spremenila

Opombe:
• z intervencijami so prekinili po ekstubaciji - do odpusta iz EIT?
• EIT z visoko prevalenco odpornih povzročiteljev (17% ESBl, 25% bakteriemij

z večkrat odpornimi povzročitelji
• brez profilaktičnega parenteralnega antibiotika
• slaba higiena rok



Vpliv na protimikrobno odpornost

Daneman et al, Lancet Inf Dis 2013

- meta analiza 64-ih raziskav (47 RCT)

- ni bilo statistično pomembnih razlik v pojavnosti kolonizacije/okužbe s 
MRSA, VRE, na aminoglikozide/kinolone odpornimi gramnegativnimi 
bakterijami

- pojavnost na polimiksin R gramnegativnih bacilov in R na 
cefalosporine tretje generacije je bilo manjša v skupini SDD

Podobni rezultati v analizi nizozemskih raziskav!

Protimikrobna odpornost po odpustu iz EIT??



Raziskave v delu

• Vpliv na mikrobioto? Selekcija in prenos genov za protimikrobno 
odpornost?
• metagenomika za oceno sprememb mikrobiote - SDD povezana z prisotnostjo 

genov za protimikrobno odpornost (aminoglikozidi)

• Raziskava SuDDICU (Selective decontamination of the digestive tract
in intensive care unit patients):

- RCT v delu, 12000-15000 bolnikov, primerjava SDD in standardne 
oskrbe

- cilj: smrtnost, poraba antibiotikov, pojavnost bakteriemije z odpornimi 
povzročitelji, pojavnost protimikrobne odpornosti, okužb z C.difficile





Hvala za 
pozornost!


