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BESEDA UREDNIKOV UČBENIKA 4. LETNIKA ŠOLE INTENZIVNE MEDICINE 
 
Enaindvajseto leto teče Šola intenzivne medicine in že drugo leto zapovrstjo v zdraviliškem kraju v 
Dolenjskih Toplicah, ki je nastalo, ko je Ivan Vajkard Turjaški (rodbina Auersperg) že davnega leta 
1658 zgradil Knežjo kopel za potrebe svoje rodbine.  

Strokovni odbor Slovenskega združenja za intenzivno medicino že vse od ustanovitve Šole intenzivne 
medicine skrbi, da na šoli predavajo odlični strokovnjaki, da so teme aktualne in odražajo razvoj in 
najnovejša dognanja spodročaja intenzivne medicine. Nekateri odlični predavatelji so se že upokojili 
ali odšli, vendar za njimi prihajajo mlajši kolegi in kolegice, ki nadaljujejo njihovo delo. Nekateri izmed 
njih so bili pred leti tudi sami slušatelji šole, danes pa so že priznani zdravniki in predavatelji.  

S 4. letnikom zaokrožujemo v celoto izbrana poglavja iz intenzivne medicine odraslih in otrok, ki so 
zadnja štiri leta šole izhajala kot učbeniki intenzivne medicine. Ob zaključku štiriletnega ciklusa, je 
sedaj res že skrajni čas, da končno izide še pravi veliki učbenik intenzivne medicine, ki bo obširno 
zajel vsa poglavja intenzivne medicine odraslih in otrok. Če bo teklo vse po sreči bo izšel pred 
naslednjim prvim letnikom šole intenzivne medicine v letu 2017.  

V 4. letniku bodo na programu naslednji moduli s področja intenzivne medicine: Intenzivno 
zdravljenje pri poškodbah (Vodja modula: P. Gradišek),  Kritično bolan nevrološki bolnik (Vodja 
modula: V. Švigelj), Transplantacija (Vodja modula. R. Stanić), Organizacija, vodenje in edukacija v 
intenzivni medicini (Vodja modula: G. Voga) in Etika v intenzivni medicini (Vodja modula: Š. Grosek). 

Vse prispevke smo uredili po enotnem uredniškem konceptu, jih strokovno in jezikovno pregledali in 
recenzirali ter izdali v okviru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Katedre za anesteziologijo in 
reanimatologijo kot učbenik 4. letnika Šole intenzivne medicine«.  

 

Verjamemo, da je ekipa recenzentov, lektorice in tehničnega uredništva najboljše zagotovilo, da bo 
tudi sedanji četrti učbenik, strokovno in jezikovno na visoki ravni. Uredniki smo se zelo trudili, da bi 
poenotili in poslovenili izraze in tudi na ta način poskrbeli za žlahtnjenje slovenskega medicinskega 
izrazoslovja. Tehnični urednik Klemen Steblovnik z ekipo pa je zagotovilo, da bo učbenik tudi po 
tehnični plati urejen tako, da bo dostojen svojega imena Učbenik.  

 

Uredniki 

 

Primož Gradišek    Štefan Grosek    Matej Podbregar 
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P R V I  D E L :   I N T E N Z I V N O  Z D R AV L J E N J E  P R I  P O Š KO D B A H  

PRISTOP K POLITRAVMATIZIRANEMU BOLNIKU 

Tomislav Mirković  
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

V prispevku so na kratko podane osnove patofiziološkega dogajanja pri politravmatiziranem 
poškodovancu s pregledom nujnih in odloženih posegov ter ukrepov za preprečevanje 
odpovedovanja različnih organskih sistemov. 
 
Uvod 

Poškodovanci umrejo na mestu nesreče ali zgodaj po njej predvsem zaradi primarne možganske 
poškodbe ali velike izgube krvi. Če preživijo začetno obdobje, sta zanje med nadaljnjim zdravljenjem 
usodna predvsem sekundarna možganska poškodba in odpoved njihove obrambne sposobnosti z 
razvojem odpovedi več organov (multiple organ failure – MOF). Z intenzivnim zdravljenjem 
poskušamo poleg začetne stabilizacije doseči tudi čim manjše posledice sekundarnih okvar. 

Pomembni pristopi, ki to omogočajo, so izvajanje kirurgije omejevanja škode, dopuščanje permisivne 
hipotenzije pri penetrantnih poškodbah do dokončne kirurške hemostaze, zgodnja metabolična 
podpora, strategija zaščitnega mehaničnega predihavanja in permisivna anemija v pozni fazi 
zdravljenja kritično bolnih. 
 
Osnove patofiziologije pri politravmi 

Neposredna ali posredna mehanična sila poškoduje mehka tkiva, kosti ali organe. Začetne okvare, 
kot so lokalna poškodba tkiva (obtolčenine, raztrganine), hipotenzija in hipoksija, sprožijo 
poškodovančev lokalni in sistemski vnetni odgovor (systemic inflammatory response syndrome – 
SIRS). Zanj je značilna sistemska razširitev lokalno nastalih različnih vnetnih posrednikov, kot so: 
provnetni citokini, dejavniki sistema komplementa, proteini akutne faze in koagulacijsko-
fibrinolitičnega sistema, nevroendokrini posredniki in kopičenje obrambnih celic na mestu 
poškodbe. Ta se še dodatno okrepi zaradi sekundarnih okvar, kot so: okvara zaradi povrnitve krvnega 
obtoka (ishemično-reperfuzijski sindrom), dodatni kirurški posegi, utesnitveni sindrom in okužba.  
Eksperimentalni in klinični podatki podpirajo obstoj vzporednega sistemskega protivnetnega 
odgovora (compensatory anti-inflammatory response syndrome - CARS), ki preprečuje in zavira 
samouničevalne učinke celic obrambnega sistema. Za razvoj disfunkcije organov in povečano 
dovzetnost za okužbe in sepso je krivo nesorazmerje med tema dvema odgovoroma organizma.  
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Indikacije za zdravljenje hudo poškodovanega v enotah intenzivne terapije (EIT) 

Glavna indikacija za sprejem je akutno nastalo, nezadostno delovanje organa ali več organov 
narekuje vzročno ali podporno zdravljenje. Najpogosteje so prizadeta dihala, srce in ožilje ali 
prebavila, sledijo ledvice, jetra oz. centralno živčevje. Vsakega bolnika z moteno homeostazo 
posameznega organa lahko ogroža tudi razvoj večorganskega disfunkcijskega sindroma (multiple 
organ dysfunction syndrome – MODS). Najpomembnejši dejavniki tveganja za njegov razvoj so:  

 hipovolemični šok, 
 mezenterijska ishemija, 
 okvara zaradi povrnitve krvnega obtoka, 
 spregledana poškodba, 
 masivna transfuzija, 
 škodljivo mehansko predihavanje, 
 popolna parenteralna prehrana, 
 peritonitis in okužbe trebušnih organov, 
 pljučnica, 
 nekrotizantne okužbe mehkih tkiv. 

 
Stopnjo poškodovanosti ocenjujemo z anatomsko točkovno lestvico ISS (angl. injury severity score). 
Politravma je sindrom z značilnimi hudimi telesnimi poškodbami (ki so ocenjene z več kot 17 točkami 
po ISS) in s prisotnim vsaj en dan trajajočim SIRS-om, ki lahko vodi v disfunkcijo ali odpoved primarno 
nepoškodovanih oddaljenih organov. 

V EIT sprejemamo tudi poškodovance s samo eno prizadeto telesno regijo, a pod pogojem, da je 
močno poškodovana, taki sta na primer huda nezgodna poškodba možganov ali huda pljučna 
udarnina z nestabilnim prsnim košem.  
 
Nujni ukrepi in nadaljevalno zdravljenje hudo poškodovanega  

Po sprejemu poškodovanca v EIT najprej opravimo začetni pregled, saj vsaka sprememba kliničnega 
stanja zahteva takojšnje ukrepanje. V zgodnjem zdravljenju moramo čim prej opredeliti ključne 
težave, ki ogrožajo delovanje posameznih organov in izdelati načrt za podporno in vzročno 
zdravljenje. Tabela 1 prikazuje ključne klinične, diagnostične in terapevtske težave, ki jih je potrebno 
obravnavati takoj po sprejemu hudo poškodovanega bolnika v enoto intenzivne terapije.  
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Tabela 1 
Ključni poudarki zgodnjega intenzivnega zdravljenja hudo poškodovanega bolnika 
 

Prepoznava poškodovanca za nujno kirurško 
reeksploracijo ali radiološko oz. angiografsko 
vodeno zaustavitev krvavitve 

Preprečevanje in zdravljenje abdominalnega 
utesnitvenega sindroma 

Poprava hipotermije, koagulopatije in 
acidoze 

Tromboprofilaksa 

Nadomeščanje tekočin in dajanje krvnih 
derivatov 

Strategija zaščitnega mehaničnega predihavanja 
z majhnimi dihalnimi volumni 

Nadzor uspešnosti oživljanja s kazalci za 
prenos kisika in zadostno prekrvitev 
perifernih tkiv 

Ciljno antibiotično zdravljenje 

Odkrivanje spregledanih poškodb in časovni 
načrt kirurške oskrbe 

Omejitev transfuzije pri stabilnem hudo 
poškodovanem bolniku 

Preprečevanje z aparatom za predihavanje 
povezane pljučnice 

Nadziranje glikemije 

Zgodnja enteralna prehrana Dnevno zbujanje 

 
Vzroki za hipotenzijo pri poškodovancu z uspešno izvedenim nujnim operativnim posegom v enoti 
intenzivne terapije so: okultna krvavitev, hipovolemija, izguba tekočin v tretji prostor in topa 
poškodba srca. 
 
Nujni in odloženi posegi  

Kirurške posege, s katerimi rešujemo življenje, je potrebno izvesti že med primarnim pregledom ali 
takoj po njem. Nujne posege po načelih kirurgije za omejevanje škode izvajamo samo hemodinamsko 
zelo nestabilnim ali ekstremnim poškodovancem (tabela 2). Preostalim, s stabilnimi življenjskimi 
funkcijami, izvedemo odložene primarne kirurške posege (na primer dekompresijo hrbtenjače, 
utesnitev na udih, evakuacijo subduralnega hematoma) že prvi dan. Prvo neugodno obdobje za 
operativne posege je med 2. in 4. dnevom po poškodbi; takrat je sistemski vnetni odgovor zelo 
močan in bi ga dodatni poseg samo še okrepil. V tem času so edina izjema t.i. »second look« kirurški 
posegi, med katere spadata tudi menjava tamponade jeter in nekrektomija. Za načrtovane dodatne 
dokončne kirurške posege je spet primeren čas med 5. in 10. dnem (»okno priložnosti«). V obdobju 
med 2. in 3. tednom po poškodbi kirurških posegov zaradi zavrtega obrambnega sistema ne 
izvajamo. Pri odločitvi o najprimernejšem času za operativni poseg si lahko pomagamo s 
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koncentracijami provnetnih (na primer IL-6) in protivnetnih (na primer IL-10) citokinov ter proteinov 
akutne faze (C-reaktivnega proteina) in prokalcitonina.  
 
Tabela 2 
Časovna okna in prednostni kirurški posegi glede na poškodovančev imunski sistem 

Obdobje po poškodbi 

 

Poškodovančevo fiziološko stanje  Tip kirurškega posega 

Takoj Ogrožene življenjske funkcije Življenje rešujoči kirurški posegi 

Takoj Zelo nestabilen bolnik ali v 
ekstremnem stanju  

Kirurgija omejevanja škode 

1. dan Stabilne življenjske funkcije Odloženi primarni kirurški posegi 

2. do 4. dan Zelo izražen SIRS Samo »second look« kirurški 
posegi 

5. do 10. dan »Okno priložnosti« Načrtovani, dokončni kirurški 
posegi 

2. do 3. teden Imunosupresija Neprimeren čas za kirurške 
posege 

> 3 tedne Faza ozdravitve Rekonstruktivni posegi 

Legenda: SIRS – sindrom sistemskega vnetnega odgovora 
 
Preprečevanje odpovedovanja organov  

Najpomembnejša naloga zdravljenja hudo poškodovanega je preprečitev napredovanja že prisotne 
odpovedi posameznega organa. To dosežemo z različnimi oblikami podpornega in vzročnega 
zdravljenja.  
 
Uravnavanje cirkulacijske stabilnosti 
Prva prioriteta pri podpori cirkulacije hudo poškodovanega po sprejemu v enoto intenzivne terapije 
je doseči euvolemijo. V našem okolju uporabljamo kombinacijo kristaloidov z novejšimi, plazmi 
prilagojenimi koloidi. Ko dosežemo zadosten minutni srčni volumen, je potrebno optimizirati prenos 
kisika. Zato politravmatizirani poškodovanec skoraj vedno potrebuje koncentrirane eritrocite. V 
začetnem obdobju stabilizacije so priporočljive vrednosti hemoglobina nad 100 g/l in hematokrita 
nad 30 %. Hude poškodbe z veliko izgubo krvi nezadržno vodijo v razvoj smrtne triade (ki jo 
sestavljajo acidoza, hipotermija in moteno strjevanje krvi). V tej fazi je nujno potrebno 
nadomeščanje faktorjev strjevanja krvi in trombocitov, ki jo spremljamo s pomočjo t.i. 
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koagulacijskimi monitoringi »point of care - POC«, kot so trombelastometrija (ROTEM), 
trombelastografija (TEG) in agregometrija (MULTIPLATE), ki dobro pokažejo, katere faktorje 
koagulacije je potrebno nadomeščati za normalizacijo koagulacijskega procesa.  

Politravmatizirani bolniki v enoti intenzivne terapije vedno potrebujejo invazivni hemodinamski 
monitoring. Pri poškodbah prsnih organov se za izključitev poškodb srca in velikih žil uporablja tudi 
transtorakalni oziroma transezofagealni ultrazvočni pregled.  
 
Optimizacija metabolizma 
Hudo poškodovanemu bolniku skušamo zmanjšati hipermetabolični odgovor in ponuditi zadosten in 
ustrezen nadomestek v obdobju povečanih metaboličnih potreb. Na popoškodbeno 
hipermetabolično stanje dokazano učinkovito vplivajo naslednji postopki: zgodnja definitivna 
kirurška oskrba z nekrektomijo nevitalnih tkiv, zgodnji izrez opeklinske rane in prekrivanje s presadki 
ter fiksacija zlomov dolgih kosti. Zgodnja enteralna prehrana zmanjša pogostost okužb, skrajša čas 
mehanskega predihavanja in trajanje zdravljenja, vendar brez pomembnega vpliva na preživetje. 
Enteralno hranjenje začnemo, ko presodimo, da poškodovanec ni več šokiran. Z različnimi uspehi 
preizkušajo tudi druge, predvsem farmakološke metode, ki naj bi oblikovale metabolični odgovor po 
politravmi, pri čemer so se različno uspešno izkazali: infuzija insulina, zaviralci adrenergičnih 
receptorjev beta in anabolni hormoni.  
 
Optimizacija imunskega sistema 
Poškodovanci imajo okvarjeno predvsem sluznično pregrado, zato je pomembno omejiti število 
kirurških posegov ter vseh umetnih cevk v telesu. Ker kisel želodčni sok ščiti pred pojavom 
nozokomialne pljučnice, uporabljamo antagoniste H2 in zaviralce protonske črpalke samo pri 
poškodovancih z velikim tveganjem za razvoj stresnega ulkusa (huda poškodba možganov, 
kortikosteroidno zdravljenje  itd.). Tudi enteralno hranjenje je povezano z manjšim pojavom 
nozokomialnih okužb. Ker sistemski antibiotiki pospešujejo naselitev sluznic z odpornimi 
mikroorganizmi, je potrebno usmerjeno zdravljenje okužb.  
 
Podporno zdravljenje hudo poškodovanega bolnika z že razvitim MODSjem 

Dihalna podpora 
Večina poškodovancev po sprejemu v enoto intenzivne terapije potrebuje popolno dihalno podporo. 
To so predvsem tisti, ki so bili intubirani na kraju nesreče ali v urgentnem bloku ali pa so imeli 
absolutno indikacijo za endotrahealno intubacijo. Slednjo potrebujejo poškodovanci z bradipnejo, 
hudo hipoksemijo in hiperkapnijo, zaporo dihalne poti ali z zunanjim pritiskom nanjo, z odsotnostjo 
zaščitnih refleksov, s hudo nezgodno poškodbo možganov (GCS manj od 9) ali če potrebujejo 
anestezijo ali so v šokovnem stanju. Na začetku zdravljenja prejemajo popolno dihalno podporo tudi 
vsi, ki so bili intubirani zaradi indikacij, kot so: nestabilen prsni koš (»flail chest«), aspiracijski sindrom, 
nemir in krči. 
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Poškodovance lahko razvrstimo po obliki in trajanju dihalne podpore v tri skupine. Pri tem so 
odločilno pomembni trije dejavniki: stopnja in tip posamezne poškodbe ter prisotnost pridruženih 
kroničnih bolezni.  

V prvi skupini so poškodovanci z akutno hipoksemično dihalno odpovedjo, ohranjeno zavestjo brez 
umetne dihalne poti, ki jim lahko z neinvazivnim mehanskim predihavanjem (NIV) izboljšamo 
oksigenacijo, zmanjšamo dihalno delo in olajšamo dispnejo.  

V drugo skupino uvrščamo poškodovance, ki ne potrebujejo daljše dihalne podpore. Običajno jih 
lahko, če izpolnjujejo pogoje za odvajanje od predihovalnega aparata, preko delnih dihalnih podpor 
hitro prevedemo na spontano dihanje in ekstubiramo.  

Pri tretji skupini poškodovancev lahko zaradi narave in obsega poškodbe že zgodaj po poškodovanju 
predvidimo podaljšano dihalno podporo. Celotna skupina je težavna zlasti za izvajanje predihavanja, 
ki je povezano s številnimi zapleti, in pomeni največji izziv za intenzivista. Zaradi porušene stabilnosti 
dihalne kletke, povečane upornosti v dihalih, zmanjšane podajnosti pljuč in prsne stene se sedaj v 
novejši strokovni literaturi pojavljajo postopki za varno predihavanje s pomočjo transpulmonalnega 
tlaka. Podaljšana dihalna podpora je pričakovana pri:  

 nezgodni poškodbi možganov s povečanim znotrajlobanjskim tlakom, 
 nestabilnem prsnem košu z obtolčeninami in raztrganinami pljučnega tkiva,  
 poškodbi vratne hrbtenice in hrbtenjače. 

 
Potek in izid zdravljenja  

Če pravočasno odkrijemo in odstranimo vzroke za napredovanje disfunkcije organov pri hudo 
poškodovanem, je MODS  potencialno reverzibilen. Izboljšanje funkcije posameznega organa pri 
hudo prizadetem poškodovancu pomeni, da je vzročno in podporno zdravljenje ustrezno. Obratno 
velja, da je slabšanje funkcije organov lahko znak, da morebiti obstajajo prikriti, potencialno 
popravljivi vzroki. Mednje prištevamo:  

 prikrito okužbo, kot so intraabdominalno žarišče, okužena laparotomijska rana; kolitis, ki ga 
povzroča Clostridium difficile; pljučnica; 

 iatrogene vzroke, kot so s predihovalnim aparatom povzročena pljučna okvara (ventiltory 
induced lung injury – VILI), s transfuzijo povzročena akutna pljučna okvara (transfusion 
related acute lung injury – TRALI); 

 popolna parenteralna prehrana.  
 
Če vzroka za vztrajajoči večorganski disfunkcijski sindrom ne odkrijemo, se razvije MOF. Podporno 
zdravljenje okrepimo, dokler bolnik še okreva; lahko pa tudi presodimo, da je nadaljevanje aktivnega 
zdravljenja nesmiselno. 
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Zaključek 

Obravnava politravmatiziranega bolnika predstavlja za intenzivista velik izziv. S spoznavanjem 
patofiziološkega dogajanja pri poškodovancu in s pravilno umestitvijo potrebnih posegov za popolno 
oskrbo poškodovanega in s prepoznavanjem in zdravljenjem zapletov, ki vodijo v okvaro različnih 
organskih sistemov, se ustvarjajo pogoji za boljše preživetje hudo poškodovanih.  
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE PO POŠKODBI MOŽGANOV 

Primož Gradišek 1,2, Suada Fileković Ribarič 1 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Intenzivno zdravljenje je nujno pri vseh hudih oblikah (GCS 3 - 8) možganske poškodbe, občasno pa 
tudi pri zmerni poškodbi. Odkrivanje in zdravljenje kirurško odstranljivih znotrajlobanjskih lezij ima 
prednost pred sprejemom poškodovanca v enoto za intenzivno medicino. Cilji intenzivnega 
zdravljenja so preprečevanje in odkrivanje sekundarne možganske poškodbe ter konzervativno 
oziroma kirurško zdravljenje njenih zapletov. Dinamika možganske poškodbe je nepredvidljiva, zato 
je invazivni nevromonitoring nujno potreben. 
 
Uvod 

V Sloveniji letno hospitaliziramo 320 poškodovancev s poškodbo možganov (PM) na 100.000 
prebivalcev. Večinoma so PM blage oblike (GCS 13 - 15). Poškodovancev z zmerno (GCS 9 - 12) in s 
hudo obliko (GCS pod 9), ki so sprejeti v enoto za intenzivno medicino (EIM) je pod 10 %. Cilji 
intenzivnega zdravljenja so preprečevanje in odkrivanje sekundarne možganske poškodbe ter 
konzervativno oziroma kirurško zdravljenje njenih zapletov. Pri tem je nujno razumevanje 
patofiziologije sekundarne možganske poškodbe in značilnosti pretoka krvi v različnih obdobjih po 
PM (omenjeno presega okvir tega prispevka). Prispevek podaja le osnove usmeritve zdravljenja z 
novimi priporočili zadnje izdaje smernic za zdravljenje hude poškodbe glave (HPG) ameriške 
fondacije za možgane (BTF). Nevromonitoring pri HPG je opisan v drugem prispevku tega učbenika. 
 
Nadzor bolnikov s poškodbo možganov v enoti intenzivne medicine 

Osnovni nadzor se ne razlikuje od nadzora ostalih kritično bolnih. Stopnja zavesti in grobi nevrološki 
status (zenice itd.) sta temelj nadzora, vendar je klinična ocena zaradi sedacije nezanesljiva. Pri 16 % 
poškodovancev z začetno difuzno PM lahko pričakujemo na kontrolni CT preiskavi nove 
znotrajlobanjske lezije; pri 25 - 45 % poškodovancev s poškodbenimi obtolčenimami pa lahko 
pričakujemo njihovo povečanje (razpenjanje kontuzij; običajno 3. - 5. dan). Nevrološko poslabšanje 
se pojavi pri tretjini do polovici poškodovancev (poslabšanje GCS, spremembe zenic ali napredovanje 
CT lezij). Omenjena dinamika PM zahteva pogosto slikovno diagnostiko in invazivni nevromonitoring 
z merjenjem vsaj znotrajlobanjskega tlaka (ICP). Profilaktično zdravljenje znotrajlobanjske 
hipertenzije – ZLH (npr. z manitolom) brez nadzora ICP ni upravičeno. Tabela 1 prikazuje ukrepe pri 
hiperakutni ZLH pri bolnikih brez ICP nadzora. Odločitev o dodatnem nevromonitoringu temelji na 
oceni obsežnosti primarne možganske poškodbe in na vrsti ter agresivnosti terapevtskih ukrepov v 
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akutnem obdobju zdravljenja. Na voljo imamo neprekinjene ali občasne (ne)invazivne metode: 
ocena globine sedacije z monitorjem BIS, merjenje oksigenacije (SjvO2, pbtO2, NIRS), merjenje 
pretoka krvi skozi možgane – CBF  (termalna difuzija, transkranialni doppler), neprekinjen 
elektroencefalogram (cEEG) in neprekinjen nadzor možganskega metabolizma (mikrodializa). 
Metode so opisane v drugem prispevku tega učbenika. 
 
Načela osnovnega zdravljenja bolnikov s povečanim tveganjem za razvoj znotrajlobanjske 
hipertenzije  

Osnovni ukrepi so primerni za vse poškodovance z zmerno in s hudo obliko PM, ker zmanjšajo 
verjetnost nastanka ZLH (tabela 1). Normovolemijo vzdržujemo z raztopino 0,9-odstotnega NaCl ali 
balansiranim kristaloidom. Če je bolnik normotenziven se priporoča dvig vzglavja za 15 do 300. 

Vzdržujemo kontrolirano normotermijo (farmakološko ali fizikalno), profilaktična hipotermija se ne 
priporoča več. Med osnovne ukrepe sodi tudi vzdrževanje PaCO2 v območju spodnjih še normalnih 
vrednosti. Sedativi, anestetiki in analgetiki do neke mere lahko preprečijo razvoj znotrajlobanjske 
hipertenzije in dejujejo protiepileptogeno. Enotedenska profilaksa z antiepileptiki dokazano zmanjša 
pojav zgodnjih epileptičnih krčev, kasneje pa učinek izveni. Trenutno ni dokazov, da bi bil sicer 
pogosto predpisovani levatiracetam boljši od fenitoina. Anemija po možganski poškodbi (Hb < 100 
g/L) povzroča kompenzatorno vazodilatacijo žilja, tako da se transport kisika sprva še ohranja v 
normalnih vrednostih. Vazodilatacija lahko poslabša možganski edem in poveča ICP. Čeprav je 
anemija prisotna pri polovici vseh bolnikov z možgansko poškodbo in je povezana s sekundarno 
možgansko poškodbo, prospektivnih naključnih raziskav, ki bi ocenile optimalni prag za transfuzijo 
pri bolnikih z možgansko poškodbo, ni. Anemija, spremljana z možgansko hipoksijo (PbtO2 < 20 
mmHg), ne pa anemija sama, je povezana z večjimi obeti za neugoden nevrološki izid. Centri se 
odločajo za transfuzijo pri vrednostih Hb < 90 g/L. Koagulopatija po PM je multifaktorsko pogojena 
(kombinacija hipo- in hiperkoagulabilnega stanja). Progresivna sekundarna krvavitev po MP sproži in 
vzdržuje sekundarno možgansko poškodbo in je dokazano povezana s slabim izidom. Rezultati 
študije CRASH-3, ki ocenjuje vpliv zgodnjega dajanja traneksamične kisline na nevrološki izid, še niso 
znani.  

Poškodovanca s PM najbolj ogroža predvsem znotrajlobanjska hipertenzija (ZLH). Stopenjskih 
ukrepov v tabeli 1 se poslužujemo, ko ICP vrednosti presežejo 20 mmHg za več kot 10 minut.  
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Tabela 1 
Hiperakutno zdravljenje znotrajlobanjske hipertenzije (brez nadzora ICP), osnovni ukrepi za 
preprečevanje znotrajlobanjske hipertenzije, standardni in ekstremni ukrepi pri povečanem 
znotrajlobanjskem tlaku 
 

Ime  Ukrepi  
Hiperakutno 
zdravljenje 
znotrajlobanjske 
hipertenzije 
(brez nadzora 
ICP) 

 Vzdrževanje sistoličnega krvnega tlaka ≥ 100 mmHg (za stare 50 - 69 let) oz. ≥ 
110 mmHg (za stare 15 - 49 let in > 70 let) 

 Dvig vzglavja za 30º 
 Infuzija 0,9% NaCl oz. balansiran kristaloid 80 - 100 ml/h 
 Intubacija in hiperventilacija (PaCO2 4 kPa) 
 20% NaCl 30 ml ali hitra infuzija 20% manitola v odmerku 1 - 1,5 g/kg  
 Ocena ICP z merjenjem premera optičnih živcev 
 Takojšnja CT preiskava in ev. nevrokirurška intervencija 

Osnovni ukrepi  
za 
preprečevanje 
znotrajlobanjske 
hipertenzije 

 Dvig vzglavja za 15 - 30º 
 Sedacija in analgezija 
 Normokapnija 
 Normovolemija 
 Kontrolirana normotermija  

Standarni ukrepi 
(ukrepi I. reda) 

 Optimizacija CPP (60 – 70 mmHg, sicer pa vedno individualno pogojeno, glede 
na 
         ohranjenost avtoregulacije žilja) 
 Drenaža možgansko-hrbtenjačne tekočine  
 Poglobljena sedacija in analgezija 
 Manitol (0,25 – 1,5 g/kg TT; maksimalni učinek po 15 – 120 min, trajanje učinka 
90 min –    
        6 ur) ali hipertonični 20% NaCl (30 ml v 10 min) 
 Zmerna hiperventilacija s PaCO2 4,0 - 4,66 kPa (30 – 35 mm Hg)  

Dodatni oz. 
ekstremni ukrepi 
(»second-tier«) 

 Poglobljena hiperventilacija s PaCO2  3,3–4,0 kPa (25 – 29 mm Hg) ob nadzoru 
SjvO2 ali 
         PbtO2 
 Sekundarna dekompresijska kraniektomija  
 Natrijev tiopental (10 mg/kg v 30 minutah, vzdrževalni odmerek 1 mg/kg/h) 
 Terapevtska hipotermija (centralna temperatura 32,0 – 35,9 ºC) 

Legenda: ICP –  znotrajlobanjski tlak, CPP – možganski prekrvavitveni tlak, SjvO2 – nasičenost krvi v 
jugularni veni, PbtO2 – parcialni tlak kisika v možganovini 
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Standardni ukrepi za zdravljenje znotrajlobanjske hipertenzije 

Ukrepe I. reda uporabimo, če kljub osnovnim ukrepom ICP narašča. Če je tehnično izvedljivo, 
nevrokirurg vstavi zunanjo ventrikularno drenažo. Priporoča se uporaba sistema za neprekinjeno 
derivacijo likvorja z neprekinjenim merjenjem ICP v ventriklu (skozi isto luknjo). Nadalje se priporoča 
poglobitev sedacije in analgezije (BIS ~ 40). Če kljub temu ostaja ICP povečan, je potrebno 
optimizirati možganski prekrvavitveni tlak (CPP). Načeloma naj bo CPP 60 - 70 mmHg, vendar se 
priporoča individualna določitev optimalnega CPP glede na status avtoregulacije možganskega žilja. 
Če se ICP ob dvigovanju srednjega arterijskega tlaka povečuje, je avtoregulacija porušena, v tem 
primeru je potrebno vzdrževati CPP v območju spodnjih normalnih vrednosti. Dodatni 
nevromonitoring (merjenje CBF, oksigenacije in metabolizma) nam omogoča še bolj individualno 
prilagoditev CPP.  

Če kljub optimalnemu CPP ostaja ICP povečan, pričnemo z osmoterapijo. Manitol povzroči prehod 
proste vode preko nepoškodovane krvno-možganske pregrade. Njegov hemodinamski učinek se 
kaže v zmanjšanju hematokrita in viskoznosti krvi, kar vodi v povečanje lokalnega pretoka krvi. 
Količina krvi v lobanji se zaradi refleksne vazokonstrikcije zmanjša, zato se ICP zmanjša. Hipertonična 
raztopina NaCl povzroči premik vode iz intersticija v žile zaradi velikega gradienta natrija. 
Hipertonični NaCl dokazano učinkovito zniža ICP tudi v primerih, ko manitol nima več učinka. 
Uporabljamo ga v primeru odsotne avtoregulacije, ledvične odpovedi in ob znakih hipovolemije oz. 
hipotenzije. Med osmoterapijo je potreben nadzor tekočinske bilance, elektrolitov, ledvične funkcije 
in serumske osmolarnosti (do maksimalnih vrednosti 320 - 330 mOsm/kg).  

Zadnji izmed standardnih ukrepov je zmerna hiperventilacija (PaCO2 4,0 – 4,66 kPa). Učinek na ICP 
je takojšen, z maksimalnim učinkom po 30 minutah, vendar je prehoden (od 1 do 24 ur); pri bolnikih 
s prekomerno vazodilatacijo in hiperemijo pa lahko učinek traja dneve. Če uporabljamo 
hiperventilacijo, se priporoča merjenje nasičenosti jugularne krvi s kisikom (SjvO2) ali invazivno 
merjenje parcialnega tlaka kisika (PbtO2). 
 
Dodatni oz. ekstremni ukrepi za zdravljenje znotrajlobanjske hipertenzije (ukrepi II. reda ali 
»second-tier« ukrepi) 

Poglobljena hiperventilacija zahteva nadzor SjvO2 ali PbtO2. 10 - 15 % poškodovancev s hudo obliko 
PM ne odgovori na hiperventilacijo in osmoterapijo. V tem primeru pričnemo razmišljati o treh 
možnostih, in sicer v naslednjem zaporedju: (1) sekundarna dekompresijska kraniektomija (DC), (2) 
nespecifična zavora metabolizma z barbiturati (barbituratna koma) in (3) terapevtska hipotermija. 

Sekundarna DC predstavlja ekstremni ukrep v primeru refraktarno povečanega ICP. DC zmanjša 
pomik možganovine in ICP, poveča CBF in izboljša oksigenacijo možganov. Pri bolnikih z difuzno PM 
(brez masne lezije) z ICP > 20 mmHg se bifrontalna DC ne priporoča več (študija DECRA). Študija 
ICPrescue je pokazala, da sekundarna DC zmanjša 6-mesečno umrljivost, poveča delež bolnikov v 
vegetativnem stanju in hudo prizadetih v primerjavi s konzervativnim zdravljenjem pri bolnikih z 
refraktarno ZLH (ICP > 25 mmHg v trajanju 1 - 12 ur). Priporoča se dovolj velika 
frontotemporoparietalna DC (ne manjša od 12 x 15 cm).  
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Neprekinjena infuzija propofola in natrijevega tiopentala učinkovito zmanjša metabolizem 
možganov, CBF in prostornino krvi v žilah in s tem posledično ICP, vendar pa ni dokazov, da bi 
barbiturati ali propofol izboljšali nevrološki izid. Neželeni stranski učinki barbituratov so depresija 
miokarda, vazodilatacija, imunosupresija in pareza prebavil. Učinkovitost zdravljenja spremljamo z 
merjenjem koncentracije v serumu (3 – 4 mg% oz. 30 – 40 mg/l), vendar je dokazano, da serumske 
koncentracije ne sovpadajo s stopnjo možganskega metabolizma. Največja metabolna zavora se 
doseže, ko v EEG opazimo vzorec izbruhi-tišina (če nimamo EEG se poslužujemo BIS, pri čemer 
morajo biti vrednosti 6 – 15). Po normalizaciji ICP odmerek barbituratov postopno zmanjšujemo 
(prehitro znižanje lahko povzroči povratno povečanje ICP in ”rebound” hiperkaliemijo). Vse 
pogosteje za kontrolo ICP uporabljamo propofol, ki učinkovito zmanjša ICP, vendar se izogibamo 
visokim odmerkom in dolgotrajni infuziji.  

Alternativo barbituratom in propofolu predstavlja terapevtska hipotermija (32,0 – 35,9 ºC). 
Indukcijo izvedemo z infuzijo na 4 ºC ohlajene raztopine 0,9-odstotnega NaCl, ledom in s sistemi za 
površinsko ali znotrajžilno hlajenje. Ogrevanje mora biti zaradi nevarnosti povratnega povečanja ICP 
in hiperkaliemije postopno (0,05 ºC/h).  
 
Ostalo podporno zdravljenje 

Odprt impresijski zlom lobanje in penetrantne poškodbe zahtevajo antibiotično profilakso. Zgodnja 
traheotomija zmanjša število dni mehanske ventilacije, vendar le, če poseg ne poslabša 
znotrajlobanjskega stanja. Poln kaloričen vnos hranil naj bi dosegli do 5. dneva po poškodbi, pri 
čemer se priporoča enteralno hranjenje. Zgodaj po poškodbi se za tromboprofilakso uporabljajo le 
fizikalne metode (manšete z intermitentnim stiskanjem). Ni dokazov, na osnovi katerih bi lahko rekli, 
kdaj je varno pri poškodovancu s PM pričeti s farmakološko tromboprofilakso. Če so na kontrolnih 
CT-izvidih znotrajparenhimske krvavitve stabilne (ni progresa, resorbcija), se načeloma lažje in bolj 
zgodaj odločimo za kemoprofilakso.  
 
Zapleti  

Najpogostejši specifični zapleti so motnje elektrolitov in endokrinološke motnje. Vzroka 
hipernatriemije sta centralni diabetes insipidus (pomanjkljivo izločanje arginin vazopresina – AVP) 
in osmozna diureza (infuzija manitola). Zdravljenje temelji na ustreznem tekočinskem nadomeščanju 
in dajanju sintetičnega analoga AVP – dezmopresina (Minirin®: intranazalno 10 - 20 g dvakrat do 
trikrat dnevno ali intravenozno 2 - 4 g, razdeljeno v dva dnevna odmerka). Najpogostejši vzrok 
hiponatriemije je sindrom neustreznega izločanja AVP (SIADH sindrom: velika koncentracija AVP, 
znižana osmolarnost plazme, eu- ali hipervolemija). Ukrepi vključujejo omejitev vnosa tekočin, 
vzdrževanje koncentracije natrija okoli 130 mmol/l,  lahko pa uporabimo selektivne zaviralce 
vazopresinskih receptorjev V2, npr. conivaptan (s katerimi povzročimo nefrogeni diabetes insipidus, 
torej povečano izločanje vode). Drugi vzrok hiponatremije je sindrom izgubljanja soli zaradi PM (angl. 
cerebral salt wasting syndrome), kjer nadomeščamo natrij in tekočine (hipovolemično stanje). 
Hipopituitarizem s pomanjkanjem več ali vseh hipofiznih hormonov se pri poškodovancih s PM 
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pojavi v 10 %.  Delovanje hipofizno-suprarenalne osi preverimo z določanjem bazalnega kortizola ali 
pa naredimo hitri ACTH test; po preteku enega tedna od PM določimo še ščitnične hormone.  
 
Zaključek 

Število bolnikov s PM, ki jih zdravimo v EIM, zadnja leta stagnira. Način zdravljenja (kirurško ali 
konzervativno) in njegova intenzivnost je odvisna od klinične in radiološke teže primarne možganske 
poškodbe. Odkrivanje in zdravljenje kirurško odstranljivih znotrajlobanjskih lezij ima prednost pred 
sprejemom poškodovanca s PM v EIM. Dinamika možganske poškodbe je nepredvidljiva, zato je 
zdravljenje vselej individualno pogojeno (na osnovi rezultatov nevromonitoringa), smernice so nam 
le v oporo. Nevrološki izid je boljši, če se poškodovanci zdravijo v nevrokirurškem centru.  
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Izvleček 

Bolniki z obsežno opeklinsko poškodbo imajo kardiovaskularne, respiratorne, imunske in presnovne 
motnje. Napredek pri razumevanju patofiziologije opeklinskega šoka in posledičen razvoj strategij 
tekočinskega oživljanja so pripeljale do dramatičnega izboljšanja preživetja bolnikov z opeklinami v 
preteklem stoletju. Medtem ko je danes hipoperfuzija organov zaradi nezadostnega tekočinskega 
nadomeščanja redka, se v klinični praksi vedno pogosteje srečujemo s povečano obolevnostjo in 
smrtnostjo zaradi prekomernega vnosa tekočine med oživljanjem. Pri bolnikih ki preživijo, 
funkcionalne posledice opekline, pomembno vplivajo na njihovo kakovost življenja. Posledično je 
obravnava teh bolnikov izziv, ki terja usklajeno sodelovanje intenzivista, anesteziologa, kirurga, 
infektologa, respiratornega, lokomotornega in delovnega terapevta ter kliničnega psihologa.  
 
Uvod 

Opeklina je poškodba tkiva, ki jo povzroči neposredno delovanje toplotne, kemične ali električne 
energije ter sevanje. Največji delež termičnih poškodb (v nadaljevanju opekline) nastane v 
starostnem obdobju med 15. in 60. letom (60 %) in med 1. in 5. letom (20 %). Na splošno so v vseh 
starostnih skupinah pogosteje opečeni moški. Večino opeklinskih poškodb (90 %) zdravimo 
konzervativno ambulantno. 

V enoti intenzivne terapije (EIT) multidisciplinarnega opeklinskega centra se zdravijo kritično opečeni 
poškodovanci z opeklinsko poškodbo, ki zajema > 25 % celotne telesne površine (oz. > 20 % v skrajni 
starosti) ali > 10 %, če je opeklina subdermalna; prav tako poškodovanci z opeklino obraza, vratu in 
funkcionalnih delov, inhalacijsko poškodbo in vsi opečenci s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali 
poškodbami drugih telesnih predelov. Prav tako vedno potrebujejo zdravljenje v bolnišnici otroci, 
mlajši od 2 let, ne glede na površino opekline in otroci z opeklinami > 10 % celotne telesne površine.  
 
Patofiziologija opeklinske poškodbe 

Delovanje toplote na kožo povzroči takojšnjo nepovratno okvaro celic (koagulacijsko nekrozo), ki jo 
obdaja območje staze (ishemija). Ishemično območje lahko zaradi delovanja različnih dejavnikov 
(trajajoče hipoperfuzije, obsežnega edema ali okužbe) napreduje v območje nekroze, kar lahko 
preprečimo ali vsaj omilimo z vzdrževanjem ustrezne mikrocirkulacije. V območju staze poteka burna 
lokalna vnetna reakcija, kjer vnetni posredniki povečajo prepustnost celičnih membran in kapilar v 
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predelu opeklinske rane. Če je površina opečene kože večja od 20 % celotne telesne površine, lokalni 
odgovor preraste v sistemskega.  

Povečana prepustnost kapilar pripelje do zmanjšanja plazemskega onkotičnega tlaka, povečanja 
onkotičnega tlaka v intersticiju, motenega delovanje celične membrane, povečane podajnosti 
intersticija in okvare limfatičnega sistema, kar vse pripelje do edema tako opečenih kot tudi 
oddaljenih območjih (generalizirani edem). Pri manjših opeklinah je edem največji po 6 urah, pri 
obsežnih po 18 do 24 urah, lahko pa narašča tudi do 48 ur, odvisno od izdatnosti nadomeščanja 
tekočin. Integriteta kapilar se začne ponovno vzpostavljati po 24 do 48 urah. 

Spremembe v mikrocirkulaciji povzročijo značilne hemodinamične spremembe neposredno po 
poškodbi, ki so:  

 izguba plazme s povečano viskoznostjo krvi (hemokoncentracija), 
 povečan sistemski periferni upor (SVR),  
 zmanjšan srčni minutni volumen (MVS) in  
 okrnjena krčljivost srčne mišice (posledica delovanja tumor nekrotizirajočega faktorja alfa - 

TNF-alfa).  
 
Opeklinski šok (predvsem kombinacija hipovolemičnega in distributivnega šoka) se razvije pri 
poškodovancih z > 15 do 20 % opečene površine.  

Po drugem dnevu se stopnja metabolične aktivnosti začne povečevati. Za hipermetabolizem so 
značilni: povečanje porabe kisika, proteoliza, lipoliza, velika izguba proteinov, povišana temperatura, 
povečano tvorjenje CO2, tahikardija (100 do 120/min) in hiperdinamični krvni obtok (podvojitev 
srčnega minutnega volumna in zmanjšanje sistemskega perifernega upora). Omenjene spremembe 
so posledica delovanja katabolnih hormonov (kateholaminov, kortizola) in vnetnih posrednikov 
(citokinov). Stopnja hipermetabolizma je odvisna od obsežnosti opekline, prisotne okužbe in 
dejavnikov zdravljenja (časa izreza mrtvine, termalnega okolja, analgosedacije, enteralnega 
hranjenja in anabolnih zdravil). 
 
Ocena stopnje opeklinske poškodbe 

Stopnjo opeklinske poškodbe opredelimo glede na površino in globino nastale rane, prisotno 
inhalacijsko poškodbo, prizadetost funkcionalnih delov telesa (obraz, vrat, udi) ter prisotnost 
spremljajočih bolezni in poškodb (zlomi, krvavitve, poškodba hrbtenice). Kirurg površino opeklinske 
rane oceni s standardiziranim Lund-Browderjevim diagramom. Pravilo števila 9 je primerno za hitro 
oceno, vendar je manj natančno (slika 1). Drugi način za oceno opeklin manjše površine je pravilo 
poškodovančeve dlani, ki je skupaj z iztegnjenimi prsti veliko 0,8 do 1,0 % celotne telesne površine. 
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Globino opekline ocenimo po barvi in občutljivosti opečene kože in krvnem povratku. Uporabljamo 
anatomsko razdelitev po prof. Dergancu: epidermalna, povrhnja dermalna, globoka dermalna in 
subdermalna opeklina. 
Na inhalacijsko poškodbo posumimo, če obstajajo naslednji podatki:  

 o izpostavljenosti ognju ali eksploziji v zaprtem prostoru,   
 o nezavesti v času dogodka,  
 o prisotnosti opekline na obrazu,  
 o osmojenih dlakah v nosnicah, obrveh in trepalnicah,  
 o sajastem izpljunku in 
 hripavosti.  

 
Diagnozo potrdimo z laringoskopijo in fiberoptično bronhoskopijo, kjer najdemo pordelo, oteklo, 
razjedeno sluznico dihal in včasih saje v dihalnih poteh. 
 
Zdravljenje 

Obdobje oživljanja (1. do 2. dan po poškodbi) 
Za začetno obdobje po opeklinski poškodbi so značilni nestabilnost kardiovaskularnega sistema, 
grozeča izguba dihalne poti in prizadetost pljučne funkcije zaradi inhalacijske poškodbe. Zdravljenje 
je usmerjeno v vzdrževanje ustrezne prekrvavljenosti in oksigenacije, toaleto opeklinskih ran in 
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njihovo začasno kritje z impregniranimi okluzivnimi povoji (za preprečevanje nevidnih tekočinskih 
izgub in podhladitve). Ude namestimo v ustrezen protikontrakturni položaj in jih imobiliziramo z 
opornico. 

Opečenci z globoko opeklino obraza in vratu ali z obsežnimi dermalnimi ali subdermalnimi 
opeklinami, pri katerih pričakujemo dolgotrajno kirurško zdravljenje, potrebujejo takojšnjo 
traheotomijo. 

Zaradi razvoja opeklinskega šoka je pri obsežnih opeklinah potrebno parenteralno nadomeščanje 
tekočin, ki naj bo neprekinjeno in količinsko individualno prilagojeno. Večina formul za tekočinsko 
reanimacijo priporoča uporabo izotoničnih kristaloidov, ki jim čez 12 ur po poškodbi (ponovna 
vzpostavitev integritete kapilarne membrane) dodamo koloide in sicer humane albumine pri 
hipoalbuminemiji oziroma svežo zamrznjeno plazmo pri koagulopatiji ali aktivni krvavitvi. Izbirni 
kristaloid je Ringerjev laktat (RL), ker vsebuje skoraj fiziološke koncentracije glavnih elektrolitov. 
Laktat nadomešča klorid in zmanjša pogostost hiperkloremične presnovne acidoze. Ustrezni naj bi 
bili tudi balansirani kristaloidi.  

V opeklinskem centru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana uporabljamo za odrasle opečence 
prilagojeno Parklandsko formulo, po kateri v prvih 8 urah po poškodbi nadomestimo 2 ml 
Ringerjevega laktata na kg telesne teže na odstotek opečene površine, v preostalih 16 urah pa še 2 
ml RL/kg TT/% opečene površine (razpredelnica 1). Pri inhalacijski poškodbi je potrebno povečati 
vnos tekočin, včasih tudi za 30 do 50 %.  

V zadnjih 15 letih so številni svetovni centri poročali o prekomernem nadomeščanju tekočin med 
obdobjem oživljanja (v prvem dnevu > 4 ml RL/kg TT na % celotne opečene površine), kar je pogosto 
pripeljalo do zapletov, kot so pljučni edem, upočasnjeno celjenje ran, upočasnjena povrnitev gastro-
intestinalne funkcije, kompartment sindrom okončin, orbite, intraabdominalno hipertenzijo in 
abdominalni kompartment sindrom z odpovedjo več organskih sistemov. Zato dejansko količino 
potrebnih tekočin ocenjujemo individualno glede na kazalce (laboratorijske, klinične, 
hemodinamične) zadostne prekrvavljenosti organov. 
 
Tabela 1. 
Tekočinsko nadomeščanje v prvih dneh po obsežni opeklini 
 

OBDOBJE OŽIVLJANJA 

VRSTA ČASOVNA OPREDELITEV KOLIČINA 
Ringerjev laktat 
(balansirani kristaloidi) 

0 - 8 h 
8 - 16 h 

16 - 24 h 

2 ml/kg TT/% opečene površine 
1 ml/ kg TT/% opečene površine 
1 ml/ kg TT/% opečene površine 

5% Humani albumini 
in/ali sveže zamrznjena 
plazma 

Po 8 - 12 h 0.056 ml/kgTT/% opečene površine 
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OBDOBJE PO OŽIVLJANJU 

Ringerjev laktat  
(balansirani kristaloidi) 

24 - 48 h Polovični vnos prvih 24 ur 

5% glukoza v 0,45% 
NaCl 

48 - 72 h 
(25 ml + % opekline) x CTP + 1500 ml x 

CTP 
Humani albumini,  
SZP 

Po 24 h 
Za doseganje ciljnih vrednosti albuminov 

30  g/L, korekcija iztirjene hemostaze 
Legenda: TT – telesna teža, CTP - celotna telesna površina  

 
Tabela 2 
Ciljne vrednosti kazalcev zadostne prekrvljenosti organov 
 

Kazalci zadostne prekrvavljenosti organov 
Laboratorijski Klinični Hemodinamični 

Hb > 90 g/l HR < 125/min MV > 3,5 l/min/m2 
Ht > 35 - 40 % MAP > 65 mmHg SVV ≤ 12% 
Na 135 - 145 mmol/l UD > 0,5 ml/kg TT/h PPV ≤ 12% 
Relativna gostota urina < 
1.015 

 GEDVI 600 - 800 ml/m2 

Osmolarnost urina 350 – 650 
mOsmol/l 

 ELWI < 8 

B. E. < -5 mmol/l   
Laktat < 2,5 mmol/l   
ScvO2  > 70%   

Legenda: Hb – hemoglobin, Ht – hematokrit, B.E. – presežek baze, ScvO2 – saturacija venske krvi iz zgornje 
votle vene, HR – srčna frekvenca, MAP – srednji arterijski pritisk, UD – urna diureza, MV – minutni volumen 
srca, SVV – variacija utripnega volumna (angl. Stoke Volume Variation), PPV - variacija pulznega pritiska (angl. 
Pulse Presssure Variation), GEDVI – index globalnega volumna ob koncu diastole (angl. Global End-Diastolic 
Volume Index), ELWI – index izvenžilne pljučne vode (angl. Extravascular Lung Water Index) 
 
Neposredno po poškodbi sta predihavanje in oksigenacija motena zaradi inhalacijske poškodbe, 
pozneje pa zaradi sistemskih učinkov obsežne kožne opekline in zmanjšanja podajnosti prsnega koša. 
Za inhalacijsko poškodbo je značilna triada treh različnih patofizioloških procesov: toksičnost 
ogljikovega monoksida in cianidov, zapora zgornje dihalne poti zaradi edema in kemična opeklina 
spodnjih dihalnih poti. 
 
Obdobje po oživljanju (2. do 6. dan po opeklinski poškodbi) 
V tem obdobju se začne tekočina vračati iz izvenžilnega prostora v krvni obtok, zato moramo 
zmanjšati vnos tekočin in natrija ter nadomeščati elektrolite (kalij, fosfat, magnezij, kalcij). Pogosto 
se v tej fazi zaradi zadrževanja vode in soli odločimo za uporabo diuretika. Za nadomeščanje tako 
obligatornih kot izgub zaradi izhlapevanja uporabimo raztopino 5-odstotne glukoze v 0,45-odstotni 
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raztopini NaCl (izogibamo se tekočinam z veliko vsebnostjo natrija). V praksi naj poškodovanec od 
24. do 48. ure po poškodbi prejme polovični volumen, ki ga je prejel prvi dan. V obdobju od 48 do 72 
ur pa je treba bazalnim dnevnim potrebam dodati še tekočine zaradi povečanega izhlapevanja iz 
opeklinske rane in sicer po formuli = (25 ml + % opekline) x CTP + 1500 ml x CTP. 

V tem obdobju se presnova izjemno poveča. Zgodnje enteralno hranjenje lahko pomembno zmanjša 
katabolni odgovor na opeklinsko poškodbo. Opečenca začnemo enteralno hraniti takoj po poškodbi. 
Indirektna kalorimetrija je zlati standard za oceno energijskih potreb; če le-ta ni na voljo, uporabimo 
formulo Toronto, pri otrocih pa predlagajo uporabo Schofieldove formule. Dodatek 
farmakonutrientov ugodno vpliva na imunski sistem, zato enteralno dodajamo glutamin v odmerku 
0,3 g/kg TT na dan, 5 - 10 dni. Opečencem zaradi izgube skozi opeklinsko rano, oksidativnega stresa 
in hipermetabolizma dodajmo vsa mikrohranila ne glede na način hranjenja (razpredelnica 3).  
 
Tabela 3 
Priporočila Evropskega združenja za klinično prehrano in metabolizem (ESPEN) za paciente z obsežno 
opeklino 
 

Začetek Prehransko terapijo začnemo v prvih 12 h od poškodbe. 
Način vnosa Prednost ima enteralno hranjenje. 
Energetske potrebe Zlati standard predstavlja indirektna kalorimetrija. 

Če slednja ni na voljo, se priporoča formula za opečence Toronto = 
-4343 + (10.5 + % opečene površine) + (0.23 x kalorični vnos predhodnega 
dne) + (0.84 + REE po Harris-Benedictovi enačbi) + (114 x maksimalna 
temperatura (°) predhodnega dne) - (4.5 x dnevi po opeklini). 
Za otroke priporočajo Schofieldovo formulo. 

Proteinske potrebe 1,5 – 2,0 g/kg TT pri odraslih 
1,5 – 3,0g/kg TT za otroke 
Glutamin v odmerku 0,3 g/kg/dan 

Glukoza in nadzor glikemije Omejen vnos ogljikovih hidratov (upoštevaj prehrano kot tudi vnos 
glukoznih tekočin!) do 60 % celotnega energijskega vnosa.  
Ne prekorači 5 mg/kg/min.  
Nadzor glikemije s pomočjo kontinuirane infuzije inzulina 

Lipidi Vnosa lipidov < 35 % celotnega energijskega vnosa 
Mikronutrienti Nadomeščanje cinka, bakra, selena, vit B1, C, D in E 
Modulacija metabolizma Uporaba neprehranskih strategij za zmanjševanje presnove in 

hiperkatabolizma: 
 ustrezna temperatura okolja in pacienta, 
 zgodnji izrez mrtvine s kritjem, 
 ustrezna analgezija/sedacija, 
 uporaba neselektivnih β-blokerjev, 
 uporaba oxandrolona. 

Legenda: REE – poraba energije v mirovanju (angl. Resting Energy Expenditure) 
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Kirurško zdravljenje 

Odločitev za kirurško zdravljenje je odvisna od globine in površine opeklinske rane ter prizadetosti 
funkcionalnih mest. Obsega izrez odmrlega tkiva in kritje s prostimi kožnimi presadki ali njenimi 
nadomestki. Kirurg izrez mrtvine opravi pri stabilnih bolnikih najpogosteje 2. do 3. dne, ko je globina 
opeklinske rane dokončna in še ni poseljena z bakterijami (manj kot 105 bakterij). Celoten izrez 
opekline naredimo v prvem tednu, če to dopušča splošno poškodovančevo stanje. Zgodnejši izrez 
opeklinske rane zmanjša invazijo bakterij, vnetni in katabolni odgovor ter pospeši celjenje. 

Kirurški posegi morajo biti vedno načrtovani, ker so povezani z veliko izgubo krvi in s podhladitvijo. 
Izguba krvi med nekrektomijo je približno 1 do 3 % skupne prostornine krvi na 1 % opeklinske rane. 
Naenkrat je mogoče izrezati tudi do 30 % celotne telesne površine in jo pokriti delno z lastnimi in 
delno s kožnimi nadomestki. Kožne presadke odvzamemo na delih, kjer je še prisotna zdrava koža. 
Pri obsežnejših opeklinah je potrebno preostalo odmrlo kožo zaščititi s sodobnimi oblogami za 
opeklinske rane ali z bakteriostatičnimi in baktericidnimi mazili. Ponovna operacija sledi po 2 do 3 
dneh. 
 
Obdobje vnetja, okužbe in celjenja (od 6. dneva naprej) 

Okužba opeklinske rane je opredeljena kot invazija mikroorganizmov v spodaj ležeče vitalno tkivo. 
Če proces zajame krvne žile, se razvije sepsa. Najpogostejša vzroka smrti pri opečencih sta danes 
sepsa in večorganska odpoved (multiple organ failure - MOF). Vsi kritično opečeni imajo razvite 
znake sistemskega vnetnega odgovora, zato pogostost večorganske odpovedi med opečenci ne 
preseneča. Diagnostika sepse je težavna, pomagamo si s pojavom subtilnih znakov, kot so:  

 pareza črevesja,  
 intoleranca na glukozo,  
 poslabševanje ledvične funkcije, 
 poslabševanje pljučnega delovanja in  
 pojav trombocitopenije. 

 
Za zdravljenje z antibiotiki se odločimo v primeru dokazane ali suspektne okužbe opeklinske rane, 
pozitivnega izvida hemokulture ali v primeru prisotnih sistemskih znakov okužbe. Že pri sprejemu in 
nato redno dvakrat na teden je potrebno opečenemu poškodovancu odvzeti kužnine za 
mikrobiološko analizo.  
 
Zaključek 

Razvoj multidisciplinarnih centrov za zdravljenje opeklin je prispeval k manjši obolevnosti in 
umrljivosti ter boljšemu funkcionalnem izidu in kakovosti življenja opečenih poškodovancev. Pri 
celostni obravnavi je ključno usklajeno sodelovanje kirurga, intenzivista, anesteziologa, infektologa, 
respiratornega, lokomotornega in delovnega terapevta ter kliničnega psihologa. Zadnja leta vse manj 
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razpravljamo o preživetju in se mnogo več posvečamo kakovosti življenja, funkcionalni zmogljivosti 
in videzu opečenca. 
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DIAGNOSTIKA TOPIH POŠKODB VELIKIH ŽIL IN SRCA 
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Izvleček 

V prispevku je opisan primer bolnika, ki je utrpel visoko energetsko poškodo, ob padcu, ko se mu je 
na višini cca. 30 m nad površino jezera zaprlo padalo. Topa poškodba je vzrok 90 % vseh poškodb 
prsnega koša. Topa poškodba aorte (ang. blunt aortic injury) je prisotna v manj kot 2 % poškod v 
prometu, a je vzrok 10 - 20 % vseh smrti in je za poškodbo glave drugi najpomembnejši vzrok smrti 
v prometnih nesrečah. V prispevku je opisana sodobna diagnostika poškodb veliki žil, ki zajema CT-
angiografsko preiskavo, transtorakalni in transezofagealni ultrazvok srca in velikih žil,  EKG, določitev 
troponina in v redkih primerih tudi koronarografijo oz. aortografijo. 
 
Primer 

34-letni bolnik je bil pripeljan v KPP imobiliziran z vratno opornico in zajemalnimi nosili, nastavljen 
je bil medenični pas. Bolniku se je na višini cca. 30 m zaprlo padalo, tako da je padel v jezero. Bil je 
pri zavesti. Na glavi ni bilo zunanjih znakov poškodb, na levi strani prsnega koša kontuzija, prsni koš 
je bil stabilen, brez šumov nad srcom, arterijski pulzi simetrično tipni. Trebuh je bil mehak, medenica 
stabilna, parastezije po nogah, bolečine v ledveni hrbtenici. Tlak je bil 90/40, pulz 110, sat HB 92 % 
na FiO2 0.4, frekvenca dihanja 25 vdihov/min. V laboratorju sta izstopala povišan laktat 4.5 mmol/l 
in troponin 5.6 µg/l ter Hb  88g/l. V EKG smo ugotovili sinusno tahikardijo, UZ srca in trebuha je bil 
b. p. CT hrbtenice je pokazal kompresijsko frakturo L4 - L5 s pritiskom okruška na hrbtenjačo, CT 
angioaorte pa na istmusu aorte intimalni flap, manjši od 1cm, ob normalni konturi aorte. Po Hd 
stabilizaciji je bila napravljena stabilizacija hrbtenice. 
 
Topa poškodba aorte 

Topa poškodba aorte (ang. blunt aortic injury) je prisotna v manj kot 2 % poškodb v prometu, a je 
vzrok 10 - 20 % vseh smrti in je za poškodbo glave drugi najpomembnejši vzrok smrti v prometnih 
nesrečah. Poškodbe aorte imajo veliko umrljivost, saj 90 % bolnikov umre na mestu nesreče, 
medtem ko 90 % bolnikov, ki so preživeli začetno obdobje, umre v 4 mesecih , če se poškodba aorte 
ne odkrije in ne zdravi.  

Večina topih poškod aorte (TPA) nastane pri hitrih deceleracijah prsnega koša, ki se pojavijo 
največkrat  pri avtomobilskih poškodbah, pa tudi pri poškodbah z motorjem, trku avtomobil -  pešec, 
padcih itd. TPA je večinoma posledica udarca od spredaj (70 %), v manjšem odstotku pa od udarca 
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od strani (25 %) ali od zadaj. Obdukcije pa so pokazale, da je največja umrljivost pri tistih TPA, ki so 
nastale ob udarcu od strani. 

Patofiziološki mehanizmi nastanka tope aortne poškodbe so različni in se med seboj tudi 
kombinirajo. Najpogosteje se omenja hitra zaustavitev in potovanje aorte (ang. rapid deceleration), 
ki ni fiksirana retroperitonealno, kar povzroči raztezanje in zvijanje aorte in poškodbo na tipičnem 
mestu, takoj za odcepiščem leve subklavialne arterije; hiter dvig znotraj aortnega tlaka ob zaprti aorti 
in udarcu v trebuh, ki povzroči učinek vodnega kladiva (ang. water-hammer effect); direktno 
stiskanje aorte med kost sternum in hrbtenico (ang. osseous pinch). 90 - 95 % TPA je lociranih na 
istmusu, ki leži zakoj za levo subklavialno arterijo, druge, redkejše lokacije, so ascendentna aorta, 
aortni lok in srednja - distalna torakalna aorta. Poškodba je lahko delna (65 %), tako da zajema le 
intimo in medijo, ali pa transmuralna (35 %), ki zajema tudi adventicijo, ki je v večino primerov 
smrtna. TPA je v 45 % cirkumferentna in lahko zajema veliko ali majhno krivino aorte.  

Za diagnostiko TPA je slabo občutljiv klasični rentgenogram prsnega koša, saj ima do 40 % bolnikov 
normalen posnetek, prav tako lahko s klasično angiografijo zgrešimo nekaj bolnikov (senzitivnost cca. 
92 %). CT-angiografija ima zelo visoko senzitivnost (98 %) in specifičnost (100 %) za TPA, zato je to 
osrednja preiskava pri bolnikih s sumom na TPA. Ostale trenutno smiselne preiskave za diagnostiko 
TPA so še transezofagealni ultrazvok srca, intravaskularni ultrazvok in magnetno resonančno slikanje 
aorte, ki pa ne morejo nadomestiti hitrosti in senzitivnosti CT-angiografije. 

S CT preiskavo vidimo direktne in indirektne znake za TPA. Direktni znaki so iztekanje kontrasta iz 
aorte, psevdoanevrizma, raztrganina (ang. tear, flap) intime, tromb, ki se boči v lumen aorte in hitro 
spremembo premera aorte (psevdokoarktacija). Indirektni znaki so neprepoznavnost mediastinalnih 
ravnin in struktur, periaortni hematom in mediastinalni hematom. Mediastinalni hematom v 20 % 
napoveduje TPA, lahko pa nastane tudi pri venskih poškodbah, takrat so strukture aorte ohranjene, 
prav tako je ohranjeno maščevje okoli aorte.   

O minimalni TPA govorimo, če je poškodovana le intima in jo z izboljšano tehniko CT- preiskave sedaj 
pogosto odkrivamo (10 % bolnikov s TPA). S klasično angiografijo zgrešimo do 50 % minimalnih TPA. 

Za zdravljenje TPA obstaja več pristopov. Če je prisotna minimalna TPA  (intimal flap < 1 cm) brez 
peraortnega hematoma ali psevdoanevrizme, lahko tako lezijo spremljamo s kontrolnimi CT, saj se v 
8 tednih pri 50 % takšnih bolnikov razvije psevdoanevrizma. Če je  pri minimalni TPA prisoten 
intraaortni tromb, periaortni hematom, psevdoanevrizma ali psevdoobstrukcija, je priporočljivo 
zdravljenje večinoma z endovaskularno postavitvijo stenta. Postavitev endovaskularnega stenta je 
sedaj mogoča v descendentni aorti. Prvič so endovaskularno zdravili anevrizmo abdominalne aorte 
leta 1991 (dr. Parodi in sod.). Endograft se preko vodilne žice skozi femoralno arterijo postavi na 
mesto aortne poškodbe, kjer se stent razpne s pomočjo nosilnega balona in izključi oboleli del aorte 
iz cirkulacije. To zdravljenje ima več prednosti, saj je v primerjavi s kirurško reparacijo minimalno 
invaziven poseg. Pri bolnikih z možgansko poškodbo, se stent lahko pozicionira tako, da glava ostane 
v delno dvignjenjem položaju, ni potrebna ventilacija enega dela pljuč kot pri kirurški reparaciji in 
postavitev stenta lahko poteka z minimalnim dodatkom ali celo brez dodatka heparina. 
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Endovaskularna postavitev stenta ni povezana s pojavom paraplegije, kot je kirurška oskrba. Aorta z 
velikim kotom ali ostrim kolenom ni primerna za postavitev stenta, saj lahko prepreči natančno 
prilagajanje grafta aortni steni, kar je lahko povezano tudi s kolapsom celotnega grafta. Kolaps grafta 
se lahko zgodi tudi, če je graft prevelik glede na dimenzijo aorte. Drugi pomemben tehnični problem 
postavitve stenta je položaj leve arterije subklavije in aorte, saj je v določenih primerih TPA potrebno 
področje izstopišča leve subklavije pokriti z graftom. Čeprav večina bolnikov dobro tolerira akutno 
zaporo a. subklavije levo, se lahko pri določenih bolnikih pojavi ishemija leve zgornje okončine in 
ishemija v področju leve vertebralne arterije. V primeru ishemije je potrebno napraviti premostitev 
med karotidno in subklavialno arterijo. Pri bolnikih, ki imajo levo vertebralno arterijo dominantno v 
primerjavi z desno vertebralno arterijo, je potrebno napraviti premostitveni obvod že pred 
prekritjem izstopišča a. subklavije levo s stentom (to oceno lahko napravimo tudi z ultrazvočnim 
pregledmo žilja).  

Če TPA ni primerna za endovaskularno zdravljenje, je potrebno kirurško zdravljenje, navadno z 
uporabo zunajtelesnega obtoka, ki zmanjša število paraplegij.  
 
Zaključek 

V prispevku opisujemo visoko energetsko travmatsko poškodbo aorte. Aorta je imela ohranjeno 
zunanjo konturo, prisoten je bil manjši intimalni flap, zato smo se odločili za konzervativno 
zdravljenje.  
 
 
Literatura 
1. Oikonomou A, Prassopoulos P. CT imaging of blunt chest trauma. Insights Imaging, 2011; 2(3): 281-295.  
2. Fabian TC, Richardson JD, Croce MA in sod. Prospective study of blunt aortic injury: Multicenter Trial of the American 

Association for the Surgery of  Trauma. J Trauma, 1997; 42(3): 374-80; discussion 380-3.  
3. Schulman CI, Carvajal D, Lopez PP in sod. Incidence and crash mechanisms of aortic injury during the past decade. J 

Trauma, 2007; 62(3): 664-7.  
4. Richens D, Field M, Neale M, Oakley C. The mechanism of injury in blunt traumatic rupture of the aorta. Eur J 

Cardiothorac Surg, 2002; 21(2): 288-93. Review.  
5. Mosquera VX, Marini M, Muñiz J in sod. Traumatic aortic injury score (TRAINS): an easy and simple score for early 

detection of traumatic aortic injuries in major trauma patients with associated blunt chest trauma. Intensive Care 
Med, 2012; 38(9): 1487-96.  

6. Mosquera VX, Marini M, Gulías D in sod. Minimal traumatic aortic injuries: meaning and natural history. Interact 
Cardiovasc Thorac Surg, 2012; 14(6): 773-8.  

7. Malhotra AK, Fabian TC, Croce MA  in sod Minimal aortic injury: a lesion associated with advancing diagnostic 
techniques. J Trauma, 2001; 51(6): 1042-8.  

8. Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Transfemoral intraluminal graft implantation for abdominal aortic aneurysms. Ann 
Vasc Surg, 1991; 5(6): 491-9.  

9. Neschis DG, Moaine S, Gutta R in sod.Twenty consecutive cases of endograft repair of traumatic aortic disruption: 
lessons learned. J Vasc Surg, 2007; 45(3): 487-92.  

10. Idu MM, Reekers JA, Balm R in sod. Collapse of a stent-graft following treatment of a traumatic thoracic aortic rupture. 
J Endovasc Ther, 2005; 12(4): 503-7.  

11. Cardarelli MG, McLaughlin JS, Downing SW in sod. Management of traumatic aortic rupture: a 30-year experience. 
Ann Surg, 2002; 236(4): 465-9; discussion 469-70.  

12. O'Connor JV, Byrne C, Scalea TM in sod. Vascular injuries after blunt chest trauma: diagnosis and management. Scand 
J Trauma Resusc Emerg Med, 2009; 17: 42.  

13. Demetriades D, Velmahos GC, Scalea in sod. Blunt traumatic thoracic aortic injuries: early or delayed repair--results 
of an American Association for the Surgery of Trauma prospective  study. J Trauma. 2009 Apr; 66(4): 967-73.  



 
Šola intenzivne medicine 2016, Intenzivno zdravljenje pri poškodbah 

 

 
32

14. Osgood MJ, Heck JM, Rellinger EJ in sod.Natural history of grade I-II blunt traumatic aortic injury. J Vasc Surg, 2014 
Feb; 59(2): 334-41. 

15. Harris DG, Rabin J, Starnes BW in sod. Evolution of lesion-specific management of blunt thoracic aortic injury. J Vasc 
Surg, . 2016; 64(2); 500-5. 

16. Starnes BW, Lundgren RS, Gunn M in sod. A new classification scheme for treating blunt aortic injury. J Vasc Surg, 
2012 Jan; 55(1): 47-54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Intenzivno zdravljenje pri poškodbah 

 

 
33 

INTENZIVNO ZDRAVLJENJE POŠKODB PRSNEGA KOŠA IN PLJUČ 

Michael Jožef Gradišek 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, UKC Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Poškodbe prsnega koša ter organov v prsni votlini so pogosto zelo zapletene in življenje ogrožajoče. 
Večino tovrstnih poškodb lahko uspešno zdravimo izven enot intenzivne terapije. V poglavju je 
opisan primer hude tope poškodbe prsnega koša in prsnih organov, ki smo ga zdravili v enoti 
intenzivne terapije. V razpravi opisanega primera so podana osnovna načela zdravljenja poškodb, ki 
jih je poškodovanec utrpel, in so prispevala k uspešnemu ozdravljenju bolnika.  
 
Uvod 

Prsni koš lahko opišemo kot sodčasto oblikovan oklep iz kosti in mišic, ki ščiti življenjsko pomembne 
organe v prsni votlini. Rebra skupaj z medrebrnimi mišicami oblikujejo večino tega oklepa, ki je zadaj 
pritrjen na hrbtenico in spredaj na prsnico. Dno prsne votline oblikuje pomična prepona, poglavitna 
dihalna mišica, skozi ožji zgornji pokrov pa v prsno votlino vstopajo velike žile, dihalna pot in 
prebavna cev. V sami prsni votlini se nahajajo srce, pljuča in požiralnik. Vse omenjene strukture so v 
primeru poškodbe prsnega koša lahko prizadete. Zaradi gibljive prepone so v primeru poškodbe 
prsnega koša lahko poškodovani tudi zgornji trebušni organi (najpogosteje jetra in vranica).  

Glede na povedano so poškodbe prsnega koša lahko zelo zapletene in življenjsko nevarne.   

Poškodbe prsnega koša lahko glede na mehanizem nastanka delimo na ostre in tope. Ostre poškodbe 
nastanejo kot posledica vbodov ali strelnih poškodb. Teh je v našem okolju razmeroma malo, imajo 
pa boljšo prognozo kot tope poškodbe, ki so posledica delovanja sile na večjo površino prsnega koša. 
Največkrat so posledica prometnih nesreč in padcev, kjer k nastanku poškodb poleg neposrednega 
udarca prispevajo tudi drugi mehanizmi, zlasti hitre deceleracije in delovanje strižnih sil na prsne 
organe.   
 
Prikaz primera 

60-letni moški, poškodovan v prometni nesreči, je bil ob prihodu v urgentni blok UKC Ljubljana pri 
zavesti (GCS 14), tahikarden (atrijska fibroundulacija 160/min), normotenziven (125/65 mmHg), 
dispnoičen ob dihanju s pomožnim dihalnim mišičjem. Saturacija arterijske krvi (SpO2) ob dodatku 
kisika preko maske ohio je bila 75- do 80-odstotna. Vidna je bila kontuzijska značka nad zgornjim 
delom prsnega koša in nekoliko ugreznjena desna polovica prsnega koša. Boleč je bil pritisk in 
prisotna patološka gibljivost v predelu prsnice in desne strani prsnega koša. V urgentnem bloku so 
bolnika takoj intubirali. Zaradi hemodinamske nestabilnosti po intubaciji in slabše slišnega dihanja 
na desni strani je bil postavljen sum na tenzijski pnevmotoraks. Narejena je bila igelna torakocenteza 
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in vstavljen torakalni dren desno. Po intubaciji in predihavanju s 100-odstotnim kisikom je bila SpO2 
okoli 90-odstotna, bolnik je preskočil v sinusni ritem s 115 utripi na minuto. Za zagotovitev 
zadostnega srednjega arterijskega pritiska je bila nastavljena infuzija noradrenalina. Z RTG in CT 
diagnostiko so bili ugotovljeni naslednji zlomi kosti: zlom desne nadlahtnice v srednji tretjini, 
desnega distalnega radiusa, nosu, prečnega odrastka C6, sklepnega odrastka C7, 2. do 4. rebra levo 
in 2. do 11. rebra desno, telesa prsnice z razmikom med odlomki za 2,5 cm, nestabilni zlom Th1, blag 
impresijski zlom Th12, fisura medialnega dela telesa desne lopatice brez premika ter abrupcija vrška 
prečnega odrastka L1 in L2 levo brez drugih znakov za poškodbo ledvene hrbtenice.  

CT je ob torakalni drenaži desno pokazal še prisoten relativno majhen pnevmotoraks, nekaj zraka 
tudi v ekstraplevralnem prostoru in v mediastinumu spredaj ter v področju diastaze zlomljenega 
telesa prsnice, kjer se je zrak širil tudi v sprednji ekstraplevralni prostor levo. Levo je bil prisoten 
majhen pnevmotoraks, zrak je ležal pretežno v anterobazalnem frenikokostalnem sinusu. Viden je 
bil obojestranski hematotoraks (levo približno 1/2 litra, desno malo manj kot 1/2 litra). Vidne so bile 
tudi  kontuzije in manjše laceracije pljuč desno, CT znakov poškodbe aorte ali drugih mediastinalnih 
oziroma trebušnih organov ni bilo. Po opravljenih diagnostičnih preiskavah je bil vstavljen še 
torakalni dren levo, po katerem je  priteklo 500 ml temne krvi.  Zaradi suma na kontuzijo srca so v 
CUB naredili transtorakalno ultrazvočno preiskavo srca, ki pa zaradi podkožnega emfizema ni bila 
povedna.  

Po prilagoditvi nastavitev umetnega predihavanja (dvig PEEP-a na 10 cm H2O) se je izboljšala 
oksigenacija, SpO2 je porasel iz 83 na 93 % (FiO2  1.0).  

Zaradi nestabilnega zloma Th1 brez kompresije ali dislokacije so vratno hrbtenico imobilizirali z 
vratno opornico.  Za urgentni operativni poseg se zaradi bolnikovega nestabilnega stanja niso 
odločili. 

Ob sprejemu v enoto intenzivne terapije je bil bolnik nadzorovano predihavan (Bilevel 12/21 cm 
H2O) s 100-odstotnim kisikom. Takoj ob sprejemu smo napravili bronhoskopijo, pri kateri smo opazili 
znake aspiracije in nekaj krvi v desnem endobronhialnem sistemu. Po odvzemu bronhoaspirata smo 
empirično uvedli amoksicilin s klavulansko kislino. Ob sprejemu smo naredili tudi transezofagealni 
UZ srca (v EKG sinusni ritem brez motenj ritma oziroma motenj repolarizacije, sprejemni TnI 1,4 µg/l), 
ki je pokazal normalno krčenje levega in desnega prekata ter normalno delujoče srčne zaklopke, vidni 
so bili zgolj posredni znaki povečanih tlakov v desnem srcu, zaradi česar smo v terapijo prehodno 
uvedli inhalacijski vazodilatator dušikov oksid. Ob omenjenih ukrepih smo lahko v prvem dnevu 
hospitalizacije odstotek kisika v vdihanem zraku znižali na 45 %. Že ob sprejemu je imel bolnik 
vstavljena torakalna drena obojestransko, prehodno pa smo mu zaradi večanja pnevmotoraksa 
desno za nekaj dni vstavili še dodatni dren, ki smo ga čez nekaj dni odstranili. 

Po prehodnem izboljšanju se je bolnikovo respiratorno stanje ponovno poslabšalo peti dan 
hospitalizacije zaradi bronhopnevmonije. Po zamenjavi antibiotične terapije se je bolnikovo klinično 
stanje popravilo, uspešno smo lahko znižali inspiratorno koncentracijo kisika in pričeli s prevajanjem 
bolnika na podporno obliko dihanja. Ker pa se je ob nižanju ventilatorne podpore pojavilo 
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paradoksno gibanje prsnega koša, je bilo odvajanje od ventilatorja neuspešno. Zaradi slednjega smo 
se odločili za operativno učvrstitev zlomov prsnice in reber. Operativni poseg smo morali zaradi 
ponovne pljučnice za teden dni odložiti. Po zamenjavi antibiotika so vnetni parametri upadli in bolnik 
je bil 20. dan hospitalizacije operiran. Naredili so osteosintezo prsnice in štirih reber desno. Za 
istočasno osteosintezo zloma prvega prsnega vretenca se, zaradi strahu pred poškodbo sveže 
osteosinteze prsnice in reber, niso odločili. Bolnik je bil ves čas hospitalizacije brez nevroloških 
izpadov na spodnjih okončinah. 

Po operativni učvrstitvi zlomov reber in prsnice smo bolnika uspeli prevesti do spontanega dihanja 
in ga 22. dan hospitalizacije ekstubirati. 
 
Razprava 

Predstavljeni klinični primer lepo prikazuje zapletenost topih poškodb prsnega koša, pri katerih je 
ponavadi prizadetih več različnih tkiv in organov, ki zahtevajo ustrezno oskrbo. Nekatere od teh 
poškodb so življenjsko ogrožajoče in jih je potrebno razrešiti takoj, ko nanje posumimo.  

Predstavljeni bolnik je imel številne zlome reber in prsnice s paradoksnim gibanjem dela prsnega 
koša. Zlomi reber so pogost zaplet tope poškodbe prsnega koša. Lahko so enostavni, enojni zlomi 
brez premikov med kostnimi odlomki ali pa so, kot v našem primeru, rebra lahko zlomljena na več 
mestih (dvojni in večkratni zlomi). O nestabilnem prsnem košu govorimo, kadar so vsaj tri sosednja 
rebra zlomljena na dveh mestih. Kadar je zlomljenih veliko reber in hkrati še prsnica, so takšni 
nestabilni deli prsne stene lahko zelo veliki in pomembno ovirajo mehaniko dihanja. Nestabilni del 
prsne stene se med dihanjem giblje paradoksno (med vdihom se ugrezne in med izdihom izboči) in 
ovira mehaniko dihanja. Klinično bolj pomembno pa je dejstvo, da so pod takim delom prsne stene 
pogosto močno poškodovana pljuča, podobno kot v našem primeru, kar je glavni razlog dihalne 
stiske pri tovrstnih poškodah.  

Zlome reber praviloma zdravimo konzervativno. Osnova zdravljenja je dobra analgezija ter 
respiratorna fizioterapija. Pri hudih oblikah nestabilnega prsnega koša, ki so tudi najbolj boleče, je 
na mestu epiduralna analgezija. Kadar nestabilni del prsnega koša pomembno prispeva k podaljšani 
potrebi po ventilatorni podpori in neuspešnemu odvajanju od ventilatorja, je smiselna operativna 
oskrba zlomov reber. Korist naj bi imeli zlasti poškodovanci, ki imajo zlomljena rebra brez pridružene 
večje pljučne obtolčenine. Nasprotno pa  kirurška oskrba zlomov reber pomembno ne skrajša 
trajanja umetnega predihavanja pri bolnikih z nestabilnim prsnim košem in hudo obtolčenino pljuč. 

Zlom prsnice je pogost zaplet poškodbe prsnega koša, zlasti v prometnih nesrečah zaradi udarca ob 
volan ali zategovanja varnostnega pasu. Kadar je zlom prsnice povezan z velikim premikom med 
kostnimi odlomki, obstaja večje tveganje poškodb prsnih organov, zlasti srca. Prevladuje mnenje, da 
je v primeru zloma prsnice indicirana CT-preiskava prsnih organov in elektrokardiogram zaradi 
izključitve poškodb drugih prsnih organov. Zlome prsnice zdravimo konzervativno, le izjemoma je 
potrebna kirurška oskrba. Kadar ob zlomu prsnice ne ugotovimo sprememb v elektrokardiogramu in 
vrednosti encimov srčnomišičnega razkroja niso povišane ter poškodovanci nimajo drugih 
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pridruženih poškodb, je tveganje srčne poškodbe zelo majhno (negativna napovedna vrednost je v 
nekaterih raziskavah 100-odstotna). Pri opisanem primeru so zlomi reber in prsnice pomembno 
prispevali k neuspešnemu prevajanju na spontano dihanje, zaradi česar smo se odločili za kirurško 
zdravljenje zlomov. 

Odlomljeni deli reber pogosto poškodujejo priležna pljuča in povzročijo pnevmo- oziroma 
hematotoraks. Podobno so tudi zlomljena rebra pri predstavljenem bolniku povzročila obojestranski 
hematopnevmotoraks. Med obravnavo bolnika v urgentnem bloku je bil na osnovi klinične slike 
postavljen sum na tenzijski pnevmotoraks in še pred dokončno postavitvijo diagnoze narejena 
torakocenteza ter nato vstavljen torakalni dren desno.  

Večino popoškodbenih pnevmotoraksov lahko ugotovimo z rentgensko sliko prsnih organov, ki je 
visoko specifična, vendar slabo občutljiva metoda za odkrivanje pnevmotoraksa, občutljivejša je 
ultrazvočna preiskava prsne votline. Pogosto pri poškodovancih s CT-preiskavo odkrijemo 
pnevmotoraks, ki ga na rentgenski sliki prsnih organov ne vidimo. Omenjeni 'skriti' pnevmotoraks se 
lahko, zlasti pri mehansko predihavanih bolnikih, poveča in privede do tenzijskega pnevmotoraksa. 
Z raziskavami so v zadnjih letih ugotovili, da širina 'skritega' pnevmotoraksa ni povezana s kasnejšim 
povečanjem in da lahko večino tovrstnih pnevmotoraksov pri mehansko ventiliranih bolnikih 
zdravimo konzervativno. Le v primerih, ko se povečajo, oziroma postanejo klinično pomembni, je 
indicirana vstavitev torakalne drenaže.  Vsekakor je v teh primerih potreben skrben nadzor bolnikov 
z vsakodnevnim rentgenskim slikanjem prsnih organov. Vstavitev torakalne drenaže je indicirana 
tudi ob kliničnem sumu na tenzijski pnevmotoraks in popoškodbeni pnevmotoraks, ki povzroča 
klinične težave. Izjemoma lahko zdravimo popoškodbeni pnevmotoraks konzervativno, in sicer pri 
kardiorespiratorno stabilnih bolnikih z majhnim pnevmotoraksom (ožjim od 1,5 cm v višini tretjega 
rebra), brez pridružene pljučne bolezni oziroma potrebe po umetnem predihavanju. 

Krvavitev v prsno votlino oziroma hematotoraks je lahko posledica poškodbe pljučnega parenhima 
ter interkostalnih in mamarnih žil, redkeje posledica poškodbe aorte, srca ali velikih pljučnih žil.  
Hematotoraks je viden na rentgenski sliki prsnih organov kot zastrt frenikokostalni sinus, kadar je 
večji od 200 do 300 ml.  Manjši hematotoraksi so vidni le s CT-preiskavo. Drenaža slednjih je smiselna, 
kadar se ob rednih dnevnih rentgenskih kontrolah povečajo, in verjetnejša, kadar so ti že ob 
sprejemu večji. Praviloma krvavitev v prsno votlino, ki je ocenjena na 500 ml, zdravimo z vstavitvijo 
torakalnega drena, s čimer preprečimo kasne zaplete hematotoraksa (fibrotoraks in empiem). Kadar 
je iztok krvi po torakalnem drenu zelo velik (takoj priteče več kot 1500 ml ali vsako uro 200 – 300 ml) 
oziroma je bolnik zaradi krvavitve v prsno votlino šokiran, je indicirano kirurško zdravljenje krvavitve.  

V nekaterih državah priporočajo antibiotično profilakso s cefalosporinom prve generacije ob vstavitvi 
torakalnega drena pri poškodovancih s topo poškodbo prsnega koša z namenom zmanjšanja 
tveganja pojava pljučnice.  

Podobno kot pri prikazanem primeru je pogosta posledica tope poškodbe prsnega koša tudi 
obtolčenina pljuč, ki pogosto ni vidna na sprejemnem rentgenskem posnetku prsnih organov. CT 
prsnih organov natančneje prikaže obsežnost obtolčenine pljuč, ki je največja po 24 urah, in bolje 
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korelira z motnjo v oksigenaciji kot rentgenska slika prsnih organov. Pogost zaplet obtolčenine pljuč 
je pljučnica, občasno se razvije ARDS.  

Obtolčenina pljuč povzroči otekanje pljučnega intersticija in zalitje alveolov s krvjo in plazmo. Zaradi 
poškodbe se, odvisno od njene obsežnosti, poveča tudi pljučna žilna upornost. Omenjene 
spremembe ne prizadenejo zgolj poškodovanih pljuč, pač pa tudi pljuča, ki niso bila neposredno 
poškodovana, kar lahko privede do klinične slike ARDS. Posledično se zmanjša podajnost pljuč, pojavi 
znotrajpljučni obvod krvi in razvije pljučna arterijska hipertenzija, ki lahko povzroči obremenitev 
desnega srca. Kontuzija pljuč torej nima zgolj lokalnih učinkov na poškodovan pljučni parenhim, 
opisane spremembe prizadenejo tudi nepoškodovano pljučno tkivo ter preko vpliva na sistemski 
vnetni odgovor prizadenejo tudi obrambno sposobnost organizma proti okužbi (povečanje 
mediatorjev vnetja, zaviranje celične imunosti).   

Pred nekaj desetletji je prevladovalo prepričanje, da je potrebno vsakega bolnika s kontuzijo pljuč 
intubirati in nadzorovano mehansko ventilirati ter da je za nestabilen prsni koš indicirana notranja 
pnevmatska stabilizacija z uporabo pozitivnega tlaka ob koncu izdiha. V zadnjih letih prevladuje 
mnenje, da je umetno predihavanje poškodovancev s poškodbo prsnega koša in pljuč indicirano le v 
primeru motene izmenjave plinov. Pri blažjih oblikah dihalne stiske je smiselno poskusiti z 
neinvazivnimi oblikami dihalne podpore. Kadar je ta neuspešna oziroma motnja izmenjave plinov 
hujša, je na mestu invazivna oblika umetnega predihavanja. V tem primeru upoštevamo vsa načela 
zaščitnega umetnega predihavanja pljuč. Kadar umetno predihavamo poškodovance s 
pnevmotoraksom ali poškodbo velikih dihalnih poti, poskušamo med predihavanjem uporabljati v 
dihalnih poteh čim nižje tlake, ki še zagotavljajo zadostno izmenjavo plinov, in čim prej prevesti 
bolnika na spontano obliko dihanja. Na omenjeni način poskušamo doseči čim zgodnejše zaprtje 
bronhoplevralne fistule.  

Pri bolnikih, pri katerih se razvije pljučna arterijska hipertenzija z obremenitvijo desnega prekata, je 
smiselno zdravljenje s pljučnimi vazodilatatorji (inhalacije dušikovega oksida, prostaciklina).  

Poleg umetnega predihavanja, je pri bolnikih, ki jih zdravimo v intenzivni terapiji potrebna dobra 
analgezija ter pogosto bronhoskopska toaleta dihalnih poti. Ti bolniki imajo zelo visoko tveganje 
pljučnih okužb. Pojav pljučnice pomembno podaljša trajanje intenzivnega zdravljenja. Pri našem 
bolniku je k motnji v izmenjavi plinov poleg obtolčenine desnih pljuč prispevala tudi aspiracija krvi s 
posledično atelektazo pljuč in kasneje v poteku hospitalizacije tudi dvakrat prebolela ventilatorska 
pljučnica. 

Pri hudih enostranskih kontuzijah pljuč je indicirano ločeno predihavanje pljučnih kril. Kadar 
poškodovancem s topo poškodbo prsnega koša ne uspemo zagotoviti zadostne izmenjave plinov in 
oksigenacije s konvencionalnimi oblikami umetnega predihavanja, je smiselno poskusiti z 
visokofrekventno oscilacijsko ventilacijo (HFOV) ali zunajtelesno podporo dihanju. 

Pomemben del zdravljenja poškodovancev s hudo poškodbo prsnega koša je tudi hemodinamska 
optimizacija, katere cilj je doseči zadostno prekrvavitev in oksigenacijo tkiv. Vzdrževanje euvolemije 
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je pomemben del hemodinamske optimizacije, saj lahko vsaka preobremenitev s tekočino poslabša 
izmenjavo plinov v pljučih.  

Z raziskavami so ugotovili, da poškodovanci s hudimi poškodbami prsnega koša in brez obtolčenine 
pljuč nimajo večjih dolgoročnih motenj pljučne funkcije. Nasprotno pa je pri poškodovancih z 
obtolčenino pljuč pljučna funkcija lahko še več let motena v smislu restriktivnih motenj dihanja z 
zmanjšanjem pljučne rezidualne kapacitete in parcialnega tlaka kisika v arterijski krvi. Vzrok je 
najverjetneje fibroza  poškodovanih pljuč.  
 
Zaključek 

Tope poškodbe prsnega koša lahko prizadenejo zelo različna tkiva in prsne ter včasih tudi trebušne 
organe. Obravnava takšnih bolnikov je zato zelo zahtevna in pogosto multidisciplinarna, podobno 
kot pri prikazanem primeru. Večino poškodb prsnega koša in pljuč lahko zdravimo izven enot 
intenzivne terapije, kamor sprejmemo le bolnike, ki imajo hude motnje izmenjave plinov ali življenje 
ogrožajoče poškodbe drugih prsnih in trebušnih organov (aorte, jeter, vranice itd.), ter zato 
potrebujejo umetno predihavanje in vso dodatno podporno intenzivno zdravljenje.  
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE POŠKODOVANCEV S POŠKODBO HRBTENICE 

Zvonko Borovšak 
Perioperativna intenzivna terapija, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo 
bolečin, Klinika za kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
 
Izvleček 

Indikacija za zdravljenje bolnika v enoti intenzivne terapije je popuščanje ali odpoved enega ali več 
organskih sistemov pri ozdravljivem obolenju. Pri poškodovancu s poškodbo hrbtenjače in 
tetraplegijo ne gre za ozdravljivo obolenje. Poškodbo hrbtenjače je v poznem obdobju mogoče 
opredeliti že kot bolezen. 

Intenzivno zdravljenje bolnika s poškodbo hrbtenjače je omejeno na simptomatsko zdravljenje, ker 
vzročno zdravljenje še ni mogoče. Farmakološko zdravljenje temelji predvsem na preprečitvi 
sekundarnih okvar po primarni poškodbi hrbtenjače. Vloga metilprednisolona še naprej ostaja 
vprašljiva in čeprav se učinek v preprečitvi peroksidaze pozna, ga najnovejše študije ne priporočajo. 

Intenzivno zdravljenje je namenjeno predvsem dihalni stiski, cirkulatornim spremembam, 
vzdrževanju ledvične funkcije, regulaciji temperature, avtonomni disrefleksiji in nenazadnje 
depresiji. 

Študije so usmerjenje v boljše prepoznavanje patofizioloških sprememb pri poškodbi hrbtenjače in 
vzročni terapiji: preprečevanju umiranja živčnega tkiva in terapiji z nadomeščanjem celic. 
 
Uvod  

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO – World Health organisation) (1) poškodbo hrbtenjače 
definira kot poškodbo hrbtenjače, ki je posledica travme, bolezni in degenerativnih sprememb. 
Vsako leto si po svetu poškoduje hrbtenjačo 250.000 do 500.000 ljudi. Poškodbe nastanejo kot 
posledica prometnih nesreč, padcev in nasilja, ob nepremišljenosti, neizkušenosti, zlorabi alkohola, 
opojnih drog, zdravil in pridruženih obolenj.  

Umrljivost poškodovancev s poškodbo hrbtenjače je 5-krat večja kot primerljiva starostna skupina 
brez poškodbe. Enoletno preživetje poškodovancev s poškodbo vratnega dela hrbtenjače je zelo 
majhno ob slabi kvaliteti življenja. Najbolj ogrožena skupina so mladi ljudje od 20 do 29 let. WHO 
predlaga in izvaja posebne programe, ki bi izboljšali preživetje, zdravljenje (kvaliteto življenja), 
rehabilitacijo ter pomoč tistim, ki poškodovancem pomagajo. Natančnih statističnih podatkov za 
Slovenijo ni, tudi zato, ker so PH (poškodba hrbtenice) s PHr  (poškodba hrbtenjače) zajete v sklopu 
politravme in največkrat povezane s poškodbo možganov.  

Incidenca vpletenosti PHr vratnega dela pri politravmi je 1,5 - 3-odstotna, ob tem, da je 50 % zlomov 
nestabilnih (2).  
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Najpogostejši vzroki umrljivosti pri poškodovancih s tetraplegijo je sepsa, zapleti, povezani z 
dihanjem, trombembolije, bolezni srca, medtem ko je pri paraplegikih najpogostejši vzrok smrti 
samomor, ki mu po pogostosti sledijo srčna obolenja. Bolnik s PHB in tetraplegijo pri 20-ih letih 
preživi največ 13 – 15 let, bolnik s PHr in paraplegijo pa 20 – 25 let (3). 
 
Zdravljenje 

Poškodba hrbtenice sama po sebi ne narekuje intenzivnega zdravljenja, razen če ni ob tem 
poškodovana hrbtenjača ali kot edina poškodba (do 12. prsnega vretenca) ali v sklopu politravme. 
Za intenzivno zdravljenje v enotah intenzivne terapije poškodba vratnega dela hrbtenjače predstavlja 
velik izziv, ki mu današnja medicina velikokrat še ni dorasla. 

Do leta 2004 je veljalo, da je edino do sedaj uspešno zdravljenje farmakološko zdravljenje ob 
predhodni stabilizaciji zloma. Postavlja se veliko vprašanj, kje smo danes, kajti v patofiziologiji 
poškodbe hrbtenjače je še veliko nedorečenega, terapija pa naj bi temeljila na poznavanju 
patofizioloških sprememb. Raziskave potekajo v smislu farmakološkega zdravljenja kakor tudi 
zdravljenja z uporabo izvornih celic. 
 
Razvrščanje poškodb hrbetnice 
Prisotne spremembe na hrbtenici predstavljajo dejavnik tveganja za PH in PHr.  Najpogostejša 
opredelitev poškodbe po ASIA (American Spinal Injury Association) (4) je B, kar pomeni nepopolni 
izpad: senzorična funkcija je ohranjena pod S4 – S5, ne pa tudi motorična. 

Klasifikacija PH skozi leta ni doživela večjih sprememb. PH so lahko razvrščene po: 

 obsegu in vrsti nevrološke okvare (ASIA)(4), 
 po sindromih, uporabnih v klinični praksi pri nepopolnem izpadu (anteriorni, posteriorni, 

Brown–Sequardov sindrom, sindrom hernije disci) ter pri kompletni prekinitvi hrbtenjače (5), 
 patoanatomskih spremembah (pretres, udarnina, izven- in znotrajmedularna krvavitev, 

stisnjenje, direktne poškodbe, oteklina, vnetja, tumorji itd.)(6). 
 
Patofiziološki procesi pri PH s PHr 
Pred skoraj 100 leti je Allen leta 1911 postavil koncept primarne in sekundarne okvare (6), ki velja še 
danes. Potrebno je dodati še tretji mehanizem  -  kronično obliko. Kronične okvare se lahko pojavijo 
v nekaj dnevih ali celo letih. Apoptoza se nadaljuje navzgor in navzdol po hrbtenjači in lahko zajame 
tudi možgane, nadaljuje se demielinizacija in pojavi se hiperekscitabilnost, ki se kaže v sindromu 
kronične bolečine. 

Primarna poškodba: je nesposredno stisnjenje hrbtenjače, je kratkotrajna ali trajna z zlomom 
vretenca ali brez. Premik vretenca ni nujno prisoten pri PHr. 
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Sekundarna poškodba: začne se v prvih minutah po primarni poškodbi, povzroči trajno poškodbo. 
Splošni znaki sekundarne PHr so pogojeni z aktivacijo mehanizmov, kot so vnetje, presnova Ca, Na, 
glutamata itd., ki povzročijo: 

 žilne spremembe, 
 spremembe v elektrolitnem ravnovesju, 
 nabiranje nevrotransmiterjev, 
 sproščanje arahidonske kisline, 
 kopičenje endogenih opioidov, 
 zavoro celičnih procesov, ki potrebujejo ATP, 
 programirano smrt celic – apoptozo. 

 
Klinični znaki primarne poškodbe: 

 krvni tlak najprej poraste in temu sledi dolgotrajna hipotenzija, neodzivna na tekočinsko 
oživljanje, ki je posledica znižanega sistemskega upora, znižanega minutnega volumna srca; 

 srčni utrip je najprej pospešen, kar je pri primarni poškodbi znak, ki se ga pri pregledu 
poškodovanca ne ugotovi več, ker se nekaj minut zatem pojavi uporna bradikardija; 

 pri primarni poškodbi najprej porast kateholaminov, nato močno znižanje; 
 hipoksija; 
 hipertermija. 

 
Klinični znaki sekundarne poškodbe 
Klinični znaki sekundarne PHr predstavljajo izhodišče intenzivnega zdravljenja in so prisotni ves čas 
življenja v manj ali boj izraženi obliki. 
 
Respiratorni sistem - dihanje 
Dihanje in zapleti so povezani z nivojem poškodbe hrbtenjače. Mejno področje je C3/C5, vendar ob 
tem velja opozorilo, da se oteklina pri PHr širi vsaj dva segmenta navzgor in navzdol, kar pomeni 
previdnost tudi pri poškodbi C7 ali nižje. To se lahko ugotovi že pri pregledu bolnika. Pri visokem 
nivoju poškodbe je trajanje umetne dihalne podpore daljše. Problem predstavlja odvajanje od 
ventilatorja in zelo hitro (3. – 5. dan) se napravi traheostomija. Ne glede na modernejše oblike 
podpornega predihavanja, je še vedno najuspešnejša metoda progresivno odklapljanje od 
ventilatorja. Potrebne so pogoste bronhoskopsko vodene aspiracije, ker se bolniki ne morejo 
izkašljati. Zaradi »relativne« dihalne stiske in nezmožnosti samostojnega čiščenja dihalne poti pride 
do nastanka progresivnih atelektaz, pljučnic, ki pogosto vodijo v sepso in smrt. Zapleti, povezani z 
dihanjem, so najpogostejši vzroki smrti (3). Bolniki s PHr C1-C3 so trajno vezani na umetno 
predihavanje, najprej v bolnišnici in nato na svojem domu. 
 
Cirkulacija 
Pri PHr s tetraplegijo gre za popolni izpad supraspinalnega simpatičnega nadzora delovanja srca in 
izgubo žilnega tonusa s prevladovanjem parasimpatične aktivnosti (vagus). Posledica je sinusna 
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bradikardija in hipotenzija brez odzivnosti na tekočinsko nadomeščanje, zdravi se v glavnem z 
vazoaktivnimi amini. Sinusno bradikardijo brez odgovora na atropin se zdravi s srčnim 
spodbujevalnikom. Ustrezen srednji arterijski tlak je takrat, ko je diureza vsaj več kot 0,5 ml/kg/h. 
Zapleti pri cirkulaciji so na drugem mestu po vzroku smrti pri bolnikih s tetraplegijo in paraplegijo, 
saj je prvi vzrok smrti pri paraplegikih samomor. Sinusna bradikardija je slab prognostični znak, saj 
se pojavi takoj ob začetku spinalnega šoka, ki lahko traja do pol leta, spontana vrnitev srčnega utripa 
pomeni, da bo bolnik preživel vsaj obdobje spinalnega šoka. Vzroki smrti so venozna trombembolija, 
srčni zastoj, pljučna embolija, pljučni edem (3). 
 
Ledvica 
Ledvično popuščanje se redko zasledi kot zaplet pri PHr, povezan je z daljšim obdobjem nizkega 
srednjega arterijskega tlaka, s pridruženimi obolenji ali pa pri PHr v sklopu politravme. Večja 
pozornost se posveča delovanju sečnega mehurja, saj prekomerno polnjenje bolniki zaznajo kot 
hudo bolečino. V glavnem se priporoča vstavitev transvesicalnega katetra zaradi ohranjanja funkcije 
izločanja urina. 
 
Temperatura 
Poikilotermija je eden izmed pogostih simptomov pri bolnikih s tetraplegijo in nastane zaradi 
nesposobnosti oddajanja toplote. Pogosto se pri bolnikih razvije visoka temperatura, tudi več kot 40 
°C, brez znakov okužbe oziroma pri normalnih kazalcih vnetja. Ugotavlja se relativna insuficienca 
suprarenalne žleze. 
 
Gastrointestinalni trakt 
Pogoste težave, ki jih navajajo bolniki s tetraplegijo, je napihnjenost trebuha. Prisoten je paralitični 
ileus in ne tako redko je potrebna tudi razbremenilna stoma. Baumann je s sodelavci ponovno obudil 
zdravljenje paralitičnega ileusa s pomočjo neprekinjene infuzije lidocaina, kjer sta se čas in obseg 
bistveno zmanjšala. Priporoča se vsaj enkrat tedensko opraviti ultrazvočno preiskavo trebuha ter 
biokemične preiskave delovanja jeter in trebušne slinavke. Ileus, akutno vnetje žolčnika in akutno 
vnetje trebušne slinavke niso tako redko prisotne pri poškodovancih s PHr. 
 
Avtonomna disrefleksija (AD) 
Avtonomni živčni sistem nadzoruje krvni tlak, srčni utrip, delovanje mehurja in gastrointestinalnega 
trakta. AD je življenjsko ogrožajoč refleksni odgovor, ki primarno zajame bolnike s PHR vratnega dela 
do 12. prsnega vretenca. Če se pojavi draženje  pod nivojem poškodbe (npr. poln sečni mehur, 
bolečina), gre informacija samo do mesta poškodbe, torej pride do »napačnega« odziva, kar povzroči 
simptome, ki jih v osnovi ni mogoče pozdraviti.  
 
Depresija 
Psihoterapija bolnikov s PHr in tetraplegijo največkrat ni dovolj. Dovolj zgodaj je potrebno začeti z 
farmakološkim zdravljenjem z antidepresivi. Strokovnjaki s področja rehabilitacije so si enotni v tem, 
da je potrebno bolniku čimprej in pravilno povedati obseg poškodbe in kaj lahko pričakuje. To 
informacijo je potrebno večkrat ponoviti, saj je bolnik niti sorodniki ne želijo in nočejo sprejeti. 
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Zdravniki v intenzivni terapiji le redko doživljamo stisko teh bolnikov in je največkrat ne želimo in 
nočemo sprejeti, ker ob tem preveč trpimo. 
 
Sepsa, razjede zaradi pritiska, pljučnica 
 
Kronična bolečina 

 
Cilji raziskav in terapija na osnovi patofizioloških sprememb pri PHr 
Zmanjšati oteklino in tvorbo prostih radikalov 
Do sedaj edina »uspešna« terapija je terapija z metilprednisolonom, ki v zadnjem času pridobiva 
veliko kritik, vendar se izvaja, in sicer v enakem odmerku kot v študiji NASCIS II  (7). Postavlja se 
vprašanje dajanja metilprednisolona. Kanadska študija (8) uporabo metilprednisolona odsvetuje 
(slika 1). 
 

Slika 1 
Delni prikaz patofizioloških sprememb in vloga metilprednisolona in antioksidantov v terapiji 
 
Preprečiti umiranje živčnega tkiva in zmanjšati vrednosti izvenceličnega glutamata 
Pri primarni in pozneje v sekundarni fazi PHr je koncentracija glutamata vsaj 10-krat višja od 
normalne vrednosti. Vsi v študijah vključeni antagonisti glutamata pokažejo izboljšanje kot 
nevroprotektorji, a le v preskusih na živalih.  

 
Nadzor vnetja 
Čeprav velja, da je vnetje endogeni mehanizem (obrambni), ki ščiti organizem, ga je pri PHr potrebno 
preprečiti. Dajanje protivnetnega interleukina Il10 ima nevroprotektivno vlogo, ne izboljša pa 
motorične aktivnosti. Prav tako ni dorečena hipotermija (spinalna, sistemska) kot terapevtski 
postopek. 
 

Maščobna 
peroksidacija 

Metilprednisolon zniža 

Zvišan tkivni 
holesterol 

Zvišana raven 
nenasičenih MK 

Aktivacija 
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Inhibicija Na/K 
ATP-aze 
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antioksidant 
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Zmanjšati tveganje programirane in neprekinjene apoptoze 
Inhibicija encimov, ki pospešujejo propad celic, je do sedaj uspešna samo v laboratoriju (caspasa, 
cistein, proteina Beclin 1 in 2). 
 
Terapija z nadomeščanjem celic  
Različne vrste celic so bile aplicirane v področje poškodbe, da bi se omogočala ponovna rast 
hrbtenjače. V prvi vrsti so to izvorne celice, olfaktorne celice (te tvorijo mielin olfaktornih živcev), 
Schwannove celice (celice, ki tvorijo mielin perifernih živcev), ganglije zadnjih rogov, periferne živce 
itd. Študij in s tem povezanih raziskav je izredno veliko, rezultati so obetajoči, vendar žal samo pri 
živalih.  
 
Rehabilitacija 
Razvoj tehnologije je v zadnjem obdobju dosegel največji napredek, predvsem v smeri stimulacije 
dihanja (trebušna prepona), prenosa podatkov iz perifernega živčevja do možganov itd. 
 
Cilji študij, ki potekajo, so namenjeni premostitvi mesta poškodbe v hrbtenjači s transplantacijo, 
zaviranju demielinizaciji in stimulaciji mielinizacije in izboljšanju prevodnosti, stimulaciji rasti 
nevritov, ponovnemu učenju motorične aktivnosti, obnovi izgubljenih funkcij z električno stimulacijo 
in odstranitvi  sindroma kronične bolečine. 

 
Zaključek 

Poškodba hrbtenjače nad nivojem C3 - C4 s tetraplegijo je za bolnika uničujoča poškodba, ki 
prizadene bolnika in svojce. Vse v svetu opravljene študije in študije, ki so v teku, so le deloma 
obetajoče in te podatke lahko posredujemo bolnikom. V tem času pa je potrebno bolnikom 
omogočiti kvalitetno medicinsko, socialno in psihološko podporo. 
 
 
Literatura 
1. Spinal Cord Injury, FactsheetsN0384,2013;http://www.who.int./mediacentre/factsheets/fs384/en/ 
2. Abrams KJ, Grande CM. Airway management of the trauma patient with cervical spine injury. Curr Opin Anaesthesiol, 

1994; 7: 184-90. 
3. Wyatt JP, Illingworth RN, Clancy MJ e tal. Spine and Spinal cord injury In: Wyatt JP, Illingworth RN eds. Oxford 

Handbook of Accident and Emergency Medicine. Oxford medical publications, Oxford 1999: 396-402. 
4. American Spinal Injury Association: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury. 

American Spinal Injury Association, 2001: 1-23. 
5. Tator CH. Update on the pathophysiology and pathology of acute spinal cord injury. Brain Patho, 1995; 5: 407-13. 
6. Hulsebosch CE. Recent advances in pathophysiology and treatment of spinal cord injury. Advan Physiol Edu, 2002; 26: 

238-55. 
7. Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF in sod. A Randomised Controlled Trial of Methylprednisolone or Naloxone in the 

Treatment of Acute Spinal Cord Injury. N Engl J Med, 1990; 20: 450-11. 
8. Evaniew N, Noonan VK, Fallah N in sod. Methyprednisolone for the Treatment of Patient wiht Acute Spinal Cord 

Injuries: A Propensity Score-Matched Cohort Study from a Canadian Multi-Center Spinal Cord Injury Registry. J 
Neutrauma, 2015; 32(21): 1674-83. 

 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Intenzivno zdravljenje pri poškodbah 

 

 
45 

NEVROMONITORING POŠKODOVANIH MOŽGANOV  

Primož Gradišek1,2, Suada Fileković Ribarič1 
1 Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
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Izvleček 

Prispevek opisuje dva pacienta s hudo obliko poškodbe možganov. Prvi primer prikazuje pomen 
sočasnega nadzora znotrajlobanjskega tlaka, parcialnega tlaka kisika in avtoregulacije možganskega 
žilja. Pri drugem primeru je poudarjen pomen neprekinjenega nadzora biokemičnih sprememb v 
možganih, predvsem glukoze, laktata in piruvata. Multimodalni nevromonitoring poškodovanih 
možganov lahko zazna sekundarno možgansko okvaro in omogoča bolj personalizirano zdravljenje.  
 
Uvod 

Multimodalni monitoring pacientov s poškodbo možganov obsega analizo klinične slike, 
laboratorijskih vrednosti, rezultatov slikovne diagnostike in ostalih invazivno izmerjenih fizioloških 
spremenljivk v možganih. Omogoča zaznavo nevrološkega poslabšanja še preden nastopi 
nepovratna okvara, oceno odgovora na zdravljenje, bolj personalizirano zdravljenje, kar izboljša 
nevrološki izid in kvaliteto življenja preživelih s hudo obliko možganske poškodbe. 
 
Prikaz prvega primera  

45-letni moški je utrpel hudo poškodbo možganov v prometni nesreči. Začetna vrednost Glasgowske 
lestvice nezavesti (GCS) je bila 6, zenici sta bili reaktivni na osvetlitev. Računalniško tomografska (CT) 
preiskava 2 uri po poškodbi je pokazala hemoragično kontuzijo frontoparietalno na desni strani (slika 
1, levo). Po priporočilih smernic ameriške fundacije za možgane – BTF (iz leta 2016) in priporočilih za 
nevromonitoring (iz leta 2014) je bil vstavljen merilnik znotrajlobanjskega tlaka (ICP) in parcialnega 
tlaka kisika (PbtO2) v poškodovani priležni parenhim neposredno ob kontuziji (v normalno 
izgledajoče tkivo na CT). Po CT slikanju so bile vrednosti ICP  < 20 mmHg in PbtO2 > 20 mmHg, torej 
normalne. V naslednjih 6 urah je ICP progresivno naraščal na vrednosti > 25 mmHg, ob tem se je 
PbtO2 znižal pod 15 mmHg. Krivulja ICP (slika 2) je bila sprva normalna (val P1 > P2), nato pa je bil P1 
=/< P2, kar je nakazovalo na zmanjšano znotrajlobanjsko podajnost (slika 2, desno). Poglobitev 
sedacije in bolusi 20-odstotnega NaCl so le prehodno normalizirali ICP in PbtO2. Korelacija med ICP 
in arterijskim tlakom je bila pozitivna (PRx 0,42), kar je pomenilo odsotno avtoregulacijo 
možganskega žilja (slika 3). Povečanje arterijskega tlaka je povečalo tudi ICP, zato smo vrednosti 
možganskega perfuzijskega tlaka (CPP) vzdrževali okoli 50 - 55 mmHg. Kontrolni CT (slika 1, desno) 
12 ur po poškodbi je pokazal napredovanje hemoragične kontuzije. Odločili smo se za 
dekompresijsko kraniektomijo, po kateri sta se ICP in PbtO2 normalizirala. Pacient je bil 10. dan po 
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poškodbi premeščen na kirurški oddelek, funkcionalni nevrološki izid 6 mesecev po poškodbi je bil 
ocenjen kot dober. 
 

 
Slika 1 
Računalniška tomografija možganov dve uri po poškodbi (levo) in progres hemoragične kontuzije 
desno frontoparietalno 12 ur po poškodbi 

 

 
Slika 2  
Krivulji znotrajlobanjskega tlaka z normalno (levo, P1 > P2) in zmanjšano znotrajlobanjsko 
podajnostjo (desno, P2 > P1) 
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Slika 3 
Krivulji arterijskega (ABP) in znotrajlobanjskega (ICP) tlaka (zgoraj). Korelacijski koeficient med 
arterijskim krvnim in znotrajlobanjskim tlakom, t.i. tlačnoreaktivnostni indeks (PRx) je pozitiven, kar 
nakazuje na odsotno avtoregulacijo možganskega žilja 
 
Prikaz drugega primera  

27-letni moški je padel s konja in utrpel hudo možgansko poškodbo (GCS 6, zenici normalni). Prvi CT 
je pokazal kirurški akutni subduralni hematom levo (slika 4, levo). Po evakuaciji hematoma in 
kraniektomiji je bil vstavljen merilnik ICP (vrednosti 30 mmHg) in mikrodializni kateter 2 cm pod 
evakuirani hematom v parietalni reženj levo (perilezijska možganovina). CT je 8 ur po posegu pokazal 
bifrontalne kontuzije in edem leve hemisfere s pomikom (slika 4, desno). ICP je bil v mejah normale, 
vendar smo zabeležili perzistentno nizke koncentracije glukoze v možganskem intersticiju oz. 
mikrodializatu (CMD-glu < 0,7 mmol/l) in to kljub povečani koncentraciji glukoze v serumu (S–glu > 
7 - 12 mmol/l). Odnos med glukozo v serumu in mikrodializatu prikazuje slika 5. Bolnik je bil 
neprekinjeno enteralno hranjen. Zaradi glikopenije možganov smo bolniku počasi infundirali 
hipertonično raztopino 20-odstotne glukoze. Na osnovi mikrodializnih ugotovitev smo pri bolniku 
vzdrževali serumsko glukozo v območju med 10 - 12 mmol/l, ob tem je bila glukoza v možganih od 
0,8 - 1,0 mmol/l. Šestmesečni izid zdravljenja je bil ocenjen kot zadovoljiv. 
 
 
 
 
 

ABP  
[mm Hg] 

ICP  
[mm Hg] 
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Slika 4 
Akutni subduralni hematom (levo). Po evakuaciji hematoma in kraniektomiji je bil vstavljen 
merilnik znotrajlobanjskega tlaka in mikrodializni kateter 2 cm pod evakuiran hematom v parietalni 
reženj levo (perilezijska možganovina) 
 
 

 
Slika 5 
Odnos med koncentracijo glukoze v serumu (trikotniki) in možganih (kvadrati) 
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Diskusija 

Prvi primer prikazuje pomen sočasnega nadzora ICP in PbtO2 ter pomembnost ocene  avtoregulacije 
možganskega žilja. ICP ostaja temelj nadzora bolnikov s povečanim tveganjem za razvoj 
znotrajlobanjske hipertenzije (ZLH); to so nezavestni bolniki z nenormalnim izvidom CT (hematom, 
obtolčenine, edem, herniacija ali stisnjene bazalne cisterne). Vendar pa je sprejemni CT normalen 
pri kar 50 % bolnikov, ki kasneje razvijejo povečan ICP. Vstavitev merilca je upravičena tudi pri 
nezavestnih z normalnim izvidom CT, če sta po poškodbi prisotna vsaj 2 od 3 znakov: starost ≥ 40 let, 
eno- ali obojestranski patološki motorični odgovor, dokumentirano zmanjšanje sistoličnega krvnega 
tlaka pod 90 mmHg. V tem primeru je incidenca ZLH 60-odstotna (če je prisoten samo en znak, pa 4-
odstotna). ICP nadzor je upravičen tudi pri pričakovano dolgotrajnem stanju, ko ocena nevrološkega 
statusa ni možna (sedacija zaradi drugih poškodb). Bolniki z difuzno aksonsko poškodbo redko 
potrebujejo ukrepe za znižanje ICP, zato verjetno pri njih ICP nadzor ni upravičen. Merilnik vstavimo 
v frontalni reženj ipsilateralno od poškodbe. Za izračun možganskega prekrvitvenega tlaka (CPP = 
MAP – ICP) mora biti pretvornik srednjega arterijskega tlaka (MAP) v nivoju tragusa. Absolutne 
vrednosti ICP vedno interpretiramo v kontekstu trendov CPP in klinične ocene. Zelo pomembna je 
oblika krivulje (val P1, P2, P3) in dinamični odnos med ICP ter MAP (korelacijski koeficient, ki se 
imenuje tlačno-reaktivnostni indeks in je merilo za oceno avtoregulacije). BTF po novem priporoča 
vzdrževanje CPP vrednosti med 60 in 70 mmHg, odvisno do stanja avtoregulacije. S pomočjo 
spremenljivk ostalega nevromonitoringa lahko CPP pri posameznem bolniku še dodatno 
optimizirano. ICP ima različno občutljivost za zaznavo grozeče herniacije. Čeprav je na terapijo 
neodziven ICP dober napovedni dejavnik za smrt, pa ICP sam po sebi ne sovpada s funkcionalnim 
izidom, zato ga je vedno potrebno vrednotiti v odnosu do ostalih spremenljivk.  

Transport kisika in njegovo porabo lahko ocenjujemo z merjenjem PbtO2, ki je produkt med 
pretokom krvi skozi možgane (CBF) in arterijsko-vensko razliko parcialnega tlaka kisika. Indikacija za 
merjenje PbtO2 je prav tako huda poškodba glave, saj ima tretjina pacientov kljub normalnim 
vrednostim CPP in ICP prisotno znatno hipoksijo možganov. S pomočjo vrednosti PbtO2 lahko 
določimo optimalen CPP, najvišji še dovoljeni ICP, prag za transfuzijo, optimalne nastavitve 
ventilatorja ter izberemo bolnike, primerne za ukrepe II. reda zdravljenja refraktarne ZLH 
(hiperventilacija, dekompresija, barbiturati). Merilnik se vstavi v belo substanco, torej globje kot 
merilnik ICP. Normalne vrednosti PbtO2 so v sivini > 35 mmHg, v beli možganovini pa > 20 mmHg. 
Prag za ukrepanje je 20 mmHg. Podobno kot pri povečanem ICP, se poslužujemo stopenjskih ukrepov 
za povečanje PbtO2 (povečanje MAP/CPP, prilagoditve ventilacije in oksigenacije, transfuzija krvi, 
ukrepi za zmanjšanje porabe kisika). Kombinacija visokega ICP in nizkega PbtO2 je dober napovedni 
dejavnik neugodnega izida, nasprotno pa blago povečanega ICP (20 - 25 mmHg) z normalnim PbtO2 
ni potrebno vedno zdraviti.  

Drugi primer pacienta prikazuje pomen neprekinjenega nadzora biokemičnih sprememb možganov, 
ker omogoča oceno zadostnosti dostave energijskih substratov. Za paciente s hudo možgansko 
poškodbo je značilna povečana glikoliza in utilizacija glukoze v možganih, kar vodi v zmanjšano 
razpoložljivost glavnega energijskega substrata. Sočasno merjenje koncentracije glukoze v možganih 
in serumu je v našem primeru pokazalo, da je lahko vzdrževanje serumskih koncentracij pod 10 
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mmol/l povezano z možgansko glikopenijo, še zlasti, če pacient prejema neprekinjeno infuzijo 
inzulina. Metoda se imenuje mikrodializa. Kateter s polprepustno membrano, ki se vstavi v 
perilezijsko možgansko tkivo, se neprekinjeno spira z likvorju podobno raztopino. Vzorci zunajcelične 
tekočine se v enournih razmakih zbirajo v mikrovialah, ki jih analiziramo na obposteljnem 
analizatorju. Klinično najbolj uporabni kazalci sekundarne možganske okvare, ki jih določamo, so 
glukoza, razmerje med laktatom in piruvatom in glutamat. Ukrepanje je potrebno pri vrednostih 
glukoze < (0,7) – 1 mmol/l in razmerju laktat/piruvat, večjem od 25. Metoda omogoča zgodnje 
odkrivanje nevrološkega poslabšanja (razvijajočega se edema, popoškodbenega vazospazma) še 
preden nastopi celična razgradnja oz. pred porastom ICP. Mikrodializa se priporoča za optimizacijo 
konzervativnih ukrepov, kot so transfuzija, terapevtska hipotermija in hipokapnija. Vrednosti vedno 
interpretiramo v kontekstu z ostalimi spremenljivkami nevromonitoringa, klinično sliko in CT 
izvidom. Vztrajno nizke vrednosti glukoze v možganih in povečano razmerje laktat-piruvat so dober 
napovedni dejavnik slabega izida zdravljenja.  
 
Zaključek 

Po definiciji je monitoring tehnika in ne terapevtski ukrep. Brez terapevtske intervencije se naravni 
potek možganske poškodbe ne more spremeniti. Monitoring per se je torej nezadosten in ne 
moremo pričakovati, da bi samo z njim izboljšali izid zdravljenja. Samo pravilna analiza in 
interpretacija informacij, pridobljenih z multimodalnim nevromonitoringom, omogoča (časovno) 
ustrezno zdravljenje.  
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Izvleček 

Poškodbe so vodilni vzrok umrljivosti otrok v razvitih državah, hkrati so povezane tudi z znatno 
dolgoročno obolevnostjo. Pri otrocih prevladujejo tope poškodbe, zlasti poškodbe v prometnih 
nezgodah in pri padcih. Mehanizem poškodbe pogosto lahko napove vzorec poškodb. Topa 
poškodba glave je najpogostejši vzrok smrti in trajne invalidnosti pri poškodovanih otrocih. Po 
pogostosti sledijo poškodbe prsnega koša in trebuha. Zlasti pri manjših otrocih moramo ob 
poškodbah, ki se ne skladajo z razvojno stopnjo otroka pomisliti na trpinčenje otroka. Namerne 
poškodbe so vzrok 3 % vseh hudih poškodb otrok. Poleg napredka urgentne in intenzivne medicine 
so za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi poškodb pomembni zlasti ukrepi 
preprečevanja. 
 
Uvod 

Poškodbe so vodilni vzrok umrljivosti otrok, starejših od enega leta, in so hkrati povezane z znatno 
dolgoročno obolevnostjo. V starostni skupini 1 - 3 leta so poškodbe v obdobju 2007 - 2011 v Sloveniji 
predstavljale 30 % skupne umrljivosti, v starostni skupini 15 - 19 let pa kar 70 % skupne umrljivosti. 
Problematika poškodb je še večja, če upoštevamo, da se na vsakega umrlega 160 - 200 poškodovanih 
otrok zdravi v bolnišnici, od teh jih ima 5 - 10 trajne posledice.  

V vseh starostnih skupinah med poškodovanci prevladujejo dečki (64 - 78 %). Glede starostnega 
obdobja pojavljanja hudih poškodb obstajata dva vrhova, prvi med 1. in 6. letom starosti, drugi med 
10. in 14. letom starosti; ta razporeditev je odraz motoričnega, vedenjskega in kognitivnega razvoja. 
V predšolskem obdobju se otroci samostojno premikajo in raziskujejo bližnjo okolico, pri čemer se 
še ne zavedajo nevarnosti, zato v tej starostni skupini prevladujejo poškodbe v domačem okolju. Po 
10. letu starosti in nato v celotnem mladostniškem obdobju se močno poveča število poškodb zaradi 
osamosvajanja otrok izven domačega okolja, samostojne udeležbe v prometu ter tveganih oblik 
vedenja. Pri hudo poškodovanih otrocih prevladujejo poškodbe glave, po pogostosti sledijo 
poškodbe prsnega koša in trebuha. 
 
Prikaz primera 

Dveletna deklica je bila pripeljana v regionalno bolnišnico z reševalnim vozilom v spremstvu 
zdravnika. Le-tega so poklicali od doma, ker je bila deklica neodzivna, imela naj bi epileptični napad. 
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Ob prihodu reševalne ekipe je bila deklica neodzivna (po navedbah očima približno 30 minut), 
prisotni so bili ekstenzijski krči, dihala je spontano, desna zenica je bila široka in nereaktivna. Očim 
je poškodbo zanikal. Ob sprejemu v regionalno bolnišnico je bil GCS 4, telesna temperatura 34,4 °C, 
dihala je spontano, saturacija na pulznem oksimetru 80 %, tahikardna, normotenzivna, desna zenica 
široka in nereaktivna, leva ožja in počasi reaktivna. Prisotni so bili ekstenzijski krči zgornjih okončin. 
Na glavi je bilo prisotnih več kontuzijskih značk starejšega datuma, prevsem v predelu lasišča ter 
razpočna rana na sredi zgornje ustnice. Po koži na rokah in nogah je bilo več manjših opeklinskih ran, 
glutealno ter v predelu obeh spodnjih okončin podplutbe starejšega datuma. Deklico so sedirali, 
relaksirali, orotrahealno intubirali ter priljučili na umetno ventilacijo. Opravljen je bil CT glave, ki je 
pokazal desno frontoparietotemporalno obsežni subduralni hematom debeline do 1,5 cm nad 
celotno desno hemisfero z velikim pomikom osrednjih struktur iz desne na levo hemisfero pod 
falksom ter zmerno desnostransko descendentno transtentorialno herniacijo. Hematom je bil 
sestavljen iz krvavitev iz več časovnih obdobij (deloma star več tednov in deloma čisto svež). Levi 
stranski ventrikel je bil začetno razširjen, predvsem temporalni rog - začetni naraščajoč hidrocefalus. 
Na skeletu glave ni bilo videti posttravmatskih sprememb. S helikopterskim transportom je bila 
deklica premeščena v UKC Ljubljana. Tik pred premestitvijo je mati povedala, da je bila deklica zjutraj 
(približno 6 ur pred sprejemom) še v redu, da pa naj bi pred nekaj dnevi padla. S strani regionalne 
bolnišnice sta bili obveščeni policija in socialna služba.  

V UKC Ljubljana je bil dodatno ugotovljen zaraščen zlom leve ključnice v distalni polovici ter dva stara 
zloma 9. in 10. rebra na levi strani. Pri zlomu ključnice sta bila fragmenta malo dislocirana s 
posledičnim prikrajšanjem v dolžini za okoli 8 mm. RTG medenice in UZ abdomna sta bila v mejah 
normale. Zaradi velikega akutnega in kroničnega subduralnega hematoma desno z velikim pomikov 
preko srednje linije je bila deklica urgentno operirana. Laboratorijski izvidi pred posegom, vključno s 
koagulacijo, so bili v mejah normale. Ob operaciji je bilo lasišče pobrito, ob tem po koži vidne številne 
udarnine, različne starosti, nekatere stare nekaj dni, nekatere več. Napravljen je bil velik trepanacijski 
reženj nad desno možgansko hemisfero, ob inciziji dure je pod velikim pritiskom iztekala že razpadla 
kri. Ob polkrožnem odprtju dure je nevrokirurg naletel na svežo krvavitev – velik koagul, ki je bil 
razporejen nad celotno hemisfero. Koagul je bil odstranjen. Po odstranitvi koagula možganovina ni 
pulzirala, prav tako se ni razpela. Ob dekompresiji in odstranitvi hematoma je prišlo do srčnega 
zastoja (asistolija/PEA), do vzpostavitve spontane cirkulacije je prišlo po eni uri reanimacije. Po 
reanimaciji je po epiduralnem in subduralnem drenu pričela iztekati nekoagulirana kri. Vstavljen je 
bil  ICP senzor, začetna vrednost znotrajlobanjskega tlaka je bila 5 mmHg, v naslednjih minutah je 
tlak narastel do 40 mmHg. Koagulacija je bila popolnoma porušena in nefunkcionalna. Deklica je 
prejela transfuzijo koncentriranih eritrocitov, traneksaminsko kislino, fibrinogen ter Octaplex, 
vendar je bil kljub temu ponovni operativni poseg zaradi motenega strjevanja krvi nemogoč. Ob 
visoki podpori z noradrenalinom je bila premeščena v enoto za intenzivno terapijo.  Laboratorijski 
izvidi ob sprejemu: L 10.4, E 3.78, Hb 119, Ht 0.365, Tr 45, PČ 0.2, INR 3.45, APTČ nad 160, TČ 111.5, 
D-dimer > 41018; fibrinogen 0,9. Plinska analiza: pH 6.93, HCO3 3.3, BE -27.6, laktat 19.2. Med 
zdravljenjem v enoti intenzivne terapije je bila deklica kljub nadomeščanju krvnih pripravkov ter 
vazopresorni podpori z adrenalinom in noradrenalinom v trajni infuziji hemodinamsko nestabilna. 
Zaradi motene koagulacije in krvavitev je prejemala svežo zamrznjeno plazmo, trombocitni 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Intenzivno zdravljenje pri poškodbah 

 

 
53 

koncentrat, traneksaminsko kislino, fibrinogen ter Novoseven in Octaplex. Znotrajlobanjski tlak je 
progresivno naraščal. Nekaj ur po sprejemu sta postali obe zenici široki in nereaktivni. Štirideset ur 
po sprejemu je bila s perfuzijsko scintigrafijo potrjena možganska smrt. Med zdravljenjem sta bila 
opravljena oftalmološki in ginekološki pregled. Ugotovljene so bile retinalne krvavitve desno. 
Ginekološki pregled je pokazal pordelo spolovilo, drugih znakov poškodb genitalno ni bilo. Pri 
obdukciji so pri deklici v rektumu našli svitek iz lepilnega traku.  
 
Namerne poškodbe – trpinčenje otroka 

Kadar se heteroanamneza ne sklada s stanjem otroka, kadar starši zelo spreminjajo anamnezo 
oziroma najdemo poškodbe, ki so malo verjetno posledica nenamerne poškodbe (glede na razvojno 
stopnjo otroka), moramo pomisliti na trpinčenje otroka. Prav tako na trpinčenje kaže prisotnost 
poškodb različih starosti. Namerno trpinčenje je domnevno vzrok 3 %  hudih poškodb otrok. Običajno 
so trpinčeni otroci mlajši, najvišja incidenca trpinčenih otrok je v starostni skupini 0 - 5 mesecev, sledi 
skupina otrok starih med 1 in 6 let. Za sindrom stresanja dojenčka (angl. shaken baby syndrome) so 
značilne znotrajlobanjske in znotraj očesne krvavitve brez zunanjih znakov poškodbe glave. Drugi 
vzorci poškodb zaradi trpinčenja so opekline in nenavadne kontuzije (odtisi prstov, kontuzije na 
trebuhu, odtisi pasu), multipli zlomi v različnih fazah celjenja, znaki spolne zlorabe (znaki spolno 
prenosljivih bolezni, perianalni in perigenitalni hematomi), hematomi in petehije v različnih fazah 
celjenja, znaki ugrizov. Pri teh otrocih moramo biti pozorni tudi na znake splošnega zanemarjanja, 
kot so slaba higiena ter slaba prehranjenost otroka, psihološko stanje otroka. Statistične analize 
trpinčenih otrok kažejo, da gre v 70 % za telesno zlorabo, v 25 % za spolno in v 5 % za zastoj v rasti 
zaradi podhranjenosti, lahko pa se različne oblike nasilja tudi kombinirajo. Poleg znakov poškodb 
moramo biti pozorni tudi na nespecifične znake, ki so predvsem posledica otrokove čustvene 
prizadetosti. Kažejo se na področju čustvovanja, samopodobe, vedenja, učenja in fizioloških funkcij, 
kot so motnje spanja in prehranjevanja. 

Pri prikazanem primeru so skrbniki spreminjali anamnezo. Značilno so tudi zelo pozno poklicali 
zdravniško pomoč. Trpinčene otroke skrbniki običajno pripeljejo v nujno medicinsko pomoč, ker 
upajo, da bo takrat pozornost zdravstvenega osebja manjša. Pri deklici so bile prisotne sveže in stare 
poškodbe: površinske podplutbe različnih starosti, razpočna rana ustnice, opeklinske rane po 
okončinah, stari zlomi ključnice in reber, retinalne krvavitve. Vodilna poškodba  je bila poškodba 
glave, ki je tudi sicer najpogostejša huda poškodba pri trpinčenem otroku ter najpogostejši vzrok 
trajnih posledic in smrti zaradi poškodbe pri otroku. Pri opisanem primeru je bila najdena tudi 
pordelost spolovila ter na obdukciji svitek iz lepilnega traku v rektumu. 

Pri vsakem sumu poškodbe po tretji osebi mora biti v dokumentaciji še posebno natančno zabeležen 
opis poškodb in vse navedbe spremljevalcev. Sum smo dolžni prijaviti policiji (prijavna dolžnost) ter 
socialni službi. 
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Poškodba glave 

Poškodba glave je lahko izolirana ali pa pridružena drugim hudim poškodbam (politravma). Zaradi 
manjše velikosti otrok, relativno večje glave in relativno manjšega trupa je topa poškodba glave 
večinoma vodilna poškodba pri politravmatiziranem otroku. Najboljši napovedni dejavnik umrljivosti 
in kognitivnega izhoda pri otrocih z zmerno in s hudo poškodbo glave je stopnja motnje zavesti po 
Glasgowski lestvici nezavesti ob sprejemu (angl. Glasgow coma scale, GCS). Če je začetna ocena GCS 
narejena pravilno, GCS 3 napove 20-odstotno preživetje, 8 - 10 % pa jih bo imelo funkcionalno 
preživetje (sposobnost za samostojno življenje). Pri bolnikih s poškodbo glave se pri intenzivnem 
zdravljenju držimo priporočil za obravnavo otrok s poškodbo glave. Vodenje otrok z zmerno in s hudo 
poškodbo glave zahteva natančno vodenje respiratornega in hemodinamskega stanja ter 
znotrajlobanjskega (IKT) in možganskega prekrvavitvenega tlaka (CPP). Priporočene vrednosti IKT pri 
dojenčku in otroku so pod 15 mmHg, CPP pa nad 50 mmHg. Osnovni ukrepi za zmanjševanje 
povečanega IKT vključujejo poglobljeno sedacijo in analgezijo, dvig vzglavja za 30 stopinj, vzdrževanje 
normotermije in normokapnije. Če osnovni ukrepi ne zadostujejo, uporabimo blago hiperventilacijo, 
infuzijo manitola ter ventrikularno drenažo po presoji nevrokirurga. Kadar odpovedo vsi navedeni 
ukrepi, lahko uporabimo infuzijo barbituratov (tiopental), poglobljeno hiperventilacijo ter 
dekompresijsko kraniotomijo. Leta 2013 so bili objavljeni rezultati multicentrične randomizirane 
študije Cool Kids, ki je primerjala smrtnost otrok s hudo poškodbo glave, ki so bili zdravljeni z 
inducirano sistemsko hipotermijo, v primerjavi s tistimi, kjer se je vzdrževala normotermija. Študijo 
so predčasno prekinili, ker so že vmesni rezultati pokazali, da z inducirano sistemsko hipotermijo (48 
ur) s počasnim segrevanjem pri otrocih ne zmanjšamo smrtnosti in ne izboljšamo globalnega 
funkcionalnega izida po hudi poškodbi glave. V zadnjem obdobju se pri otrocih s povišanim 
znotrajlobanjskim tlakom pogosteje odločamo za razbremenilno kraniotomijo in zunanjo 
ventrikularno drenažo. 
 
Zaključek 

Poškodbe so vodilni vzrok umrljivosti otrok v razvitih državah, hkrati so povezane tudi z znatno 
dolgoročno obolevnostjo. Topa poškodba glave je najpogostejši vzrok smrti in trajne invalidnosti pri 
poškodovanih otrocih. Posebna oblika poškodb so poškodbe zaradi trpinčenja. Poleg napredka 
urgentne in intenzivne medicine so za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi poškodb 
pomembni zlasti ukrepi preprečevanja.  
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D R U G I  D E L :   K R I T I Č N O  B O L A N  N E V R O L O Š K I  B O L N I K  

»ZLATA URA« V OBRAVNAVI MOŽGANSKO-ŽILNIH BOLEZNI 

Viktor Švigelj 
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

V prispevku smo opisali najpogostejša urgentna stanja pri obravnavi možgansko-žilnih bolezni. 
 
Uvod 

Možgansko-žilne bolezni (MŽB) so bolezni, pri katerih pride do motenega ali prekinjenega pretoka  
krvi v prizadetih predelih možganov. To je heterogena skupina različnih bolezni žilja možganov. 
Groba razdelitev jih deli na ishemično možgansko kap (IMK), znotrajmožgansko krvavitev (ZVK), 
subarahnoidno krvavitev (SAK) ter trombozo ven in duralnih sinusov (TVDS). V vsaki skupini teh 
bolezni so še posamezne podskupine, ki se lahko klinično kažejo na različne načine (npr. lakunarna 
IMK), tudi glede na lokalizacijo (npr. lakunarna IMK v možganskem deblu). Uspešno zdravljenje MŽB 
se začne s prepoznavo simptomov in znakov bolezni, izhod zdravljenja pa je odvisen tudi od hitrosti 
obravnave (npr. porabe časa za predbolnišnično in bolnišnično obravnavo) in možnostih, ki jih imamo 
danes na razpolago (npr. intravenska tromboliza, trombektomija, dekompresivna kraniektomija itd.). 
Ker je to za življenje ogrožajoče stanje, pomeni obravnava medicinsko nujnost, kjer je torej potrebno 
hitro  ukrepanje. Pri zapori velike arterije (kot je npr. srednja možganska arterija) v vsaki  minuti, ko 
zakasnimo z reperfuzijo, umre 2 milijona živčnih celic. V prispevku bomo pregledali smiselnost 
hitrosti obravnave različnih in tudi najtežje potekajočih oblikah MŽB, ki že na začetku zdravljenja 
potrebujejo obravnavo v enoti intenzivne medicine ali pa morajo biti zaradi posega, kot je npr. 
trombektomija ali pa kirurška evakuacija ZMK, sprejeti v tako enoto.  
 
Pojem »zlate ure«  

Pojem »zlate ure« je prvotno koncept, razvit za zdravljenje poškodovancev. Pri urgentni obravnavi 
je sedaj to splošno sprejet koncept, ki dokazuje, da je hiperakutna terapija učinkovitejša od 
zapoznelega načina zdravljenja. Izraz se uporablja tako v travmatologiji, pri obravnavi bolnikov z 
akutnim koronarnim sindromom, septičnim šokom, po kardiopulmonalnem oživljanju, kot tudi pri 
obravnavi MŽB. Pogostost, značilnosti in zdravljenje bolnikov z MŽB v najzgodnejšem obdobju po 
nastanku prvih simptomov in znakov bolezni so zaenkrat demografsko še slabo opredeljeni, vendar 
pa obstaja nekaj študij, ki govore tako o smiselnosti hitrega bolnišničnega (in tudi predbolnišničnega) 
zdravljenja, kot tudi študij, ki vidijo v prehitri terapevtski obravnavi tudi morebitno škodo. 
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Možganska kap je sistemska bolezen  

Ishemična bolezen je največji povzročitelj disfunkcije organov. V možganih se kaže kot možganska 
kap, v srcu kot miokardni infarkt. Ponovna vzpostavitev krvnega pretoka pomeni optimalno 
zdravljenje in s tem nastopi tudi kritično izboljšanje delovanja specifičnih celic. Če je nastanek 
prekinitve krvnega obtoka nenaden, npr. embolija, potem je razvoj posledic bistveno bolj dramatičen 
in hujši. Če pa se organ na tako možnost na nek način pripravlja, pa so lahko posledice v istem sistemu 
milejše. Slednje stanje imenujemo ishemično kondicioniranje. Čeprav na pogled izgleda enostavno, 
pa je pojav disfunkcije možganov in posledica le-tega bistveno bolj zapletena, saj so patološka 
dogajanja v možganih različna. Prekinitvi preskrbe možganskih struktur s kisikom in z glukozo iz 
kateregakoli razloga sledi razpad metabolnega procesa. Posledica je infarkt, ki pomeni strukturno 
lezijo predela osrednjega živčevja in je ireverzibilno stanje. Na podlagi sedanjega razumevanja 
ishemične kaskade in nastanka penumbre, je ugotovljeno, da mora biti akutno terapevtsko 
ukrepanje izvedeno zelo zgodaj, če želimo preprečiti stanje povečanja infarkta. Vsa ta dogajanja 
potekajo zelo hitro že v neposrednem in zgodnjem obdobju po prekinitvi cirkulacije in so pogost 
vzrok pri sicer »enostavni« obliki MŽB za sprejem v enoto intenzivne medicine, zato lahko ravno pri 
takih »enostavnih« dogodkih zakrijejo primarni vzrok bolezenskega dogajanja in zakasnijo potrebno 
hitro obravnavo primarnega dogodka. Dogodek po zapori ali razpoku žile namreč ne pomeni samo 
dogodka v tem predelu, temveč tudi sistemski odgovor telesa na okvaro v možganih. Prvi tovrstni 
zapisi segajo v leto 1947, ko je opisana motnja avtonomnega živčevja kot posledica MŽB. V 
elektrokardiogramu (EKG) so opazili visoke, zašiljene valove T in podaljšano dobo QT, ki pa ni bila 
posledica strukturne okvare srca oz. bolezni srca, temveč motene regulacije avtonomnega živčnega 
sistema, najverjetneje njenega kortikalnega dela (kortikalni kardiovaskularni centri naj bi bili v 
Brodmanovi coni 13 orbitalne površine frontalnega lobusa in cone 24 anteriorne cingulatne sive 
substance). Klinični in farmakološki podatki so kazali na nekrozo srčne mišice kot posledico 
toksičnega delovanja kateholaminov in dejstva, da so kateholamini, ki se sproščajo direktno v srce 
preko nevronskih povezav, precej bolj toksični kot pa kateholamini, ki tja pridejo preko krvnega 
obtoka, čeprav bi se delovanje kateholaminov po obeh poteh v patološkem dogajanju lahko tudi 
seštevalo. Tem odkritjem so sledile številne študije na živalih in ljudeh, ki so želele pojasniti mesto 
izvora teh sprememb v možganih in dale mesto novi veji medicine, nevrokardiologiji. Prikazali so tudi 
hemodinamske spremembe in jih opisali kot: 

 dramatičen porast sistemskega krvnega tlaka, 
 ekstremno sinusno tahikardijo s pojavom različnih aritmij (npr. nodalna ali ventrikularna 

tahikardija, bradikardija, atrioventrikularni blok, ventrikularne ekstrasistole, ventrikularna 
tahikardija in fibrilacija z nenadno srčno smrtjo), 

 porast tlaka v levem prekatu, paralelno s porastom sistemskega krvnega tlaka, 
 do dvakratni porast pretoka krvi skozi koronarne arterije. 
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Pri oceni ultrastrukturnih sprememb miokarda pa so ugotovili stereotipne spremembe, ki jih 
imitirajo sicer spremembe zaradi injekcije noradrenalina. Te spremembe so bile: 

 migracija intramitohondrijskih granul, ki so vsebovale Ca++ na periferijo mitohondrija, 
 izginotje teh granul, 
 dezintegracijo miofilamentov v I trakovih, medtem, ko je bila gostota I trakov povišana v 

sicer intaktni sarkomeri. 
 
Celična smrt srčnih celic je bila kasneje razjasnjena in opisana v treh glavnih oblikah miokardne 
nekroze: 

 koagulacijska nekroza, ki je bazična lezija pri infarktu, kjer celica izgubi svojo kapaciteto, da 
se skrči in umre v atoničnem stanju brez miofibrilarne spremembe;  

 kolikvacijska miocitoliza, kjer edematozna vakuolizacija z raztapljanjem miofibril brez 
 hiperkontrakcij povzroči sindrom zmanjšanega minutnega volumna srca; 
 koagulativna miocitoliza, kjer srčne mišične celice umrejo v hiperkontraktilnem stanju z 
 zgodnjo miofibrilarno okvaro in anomalno iregularno prečnoprogasto formacijo. 

 
Opisano je, da so verjetno vse te spremembe povezane z moteno regulacijo Ca++ zaradi njegovega 
vstopa v celice in povečane znotrajcelične koncentracije. Pojavi se fenomen kalcijevega paradoksa, 
ki ga vidimo ponavadi pri reoksigenaciji, ki sledi hipoksemiji in reperfuziji, ki sledi ishemiji (kisikov 
paradoks). Prav to pa naj bi bil vzrok za dramatične EKG spremembe v kontekstu nevrološkega 
patološkega dogajanja in dejstvo, ki bi lahko pojasnilo tudi nenadno srčno smrt v multiplem pomenu. 
V kontekstu nevroloških bolezni vidimo številne EKG spremembe, ki bi jih lahko razvrstili v dve glavni 
kategoriji: 

 aritmije, 
 repolarizacijske spremembe. 

 
Najverjetneje so življenjsko ogrožajoče aritmije posledica repolarizacijskih sprememb, ki povečajo 
vulnerabilno periodo, v kateri ventrikularne ekstrasistole preidejo v ventrikularno tahikardijo in/ali 
ventrikularno fibrilacijo. Repolarizacijske spremembe v EKG so najpogosteje ugotovljene v 
anterolateralnih in inferolateralnih odvodih. Izgledajo kot znaki anterolateralne ishemije ali znaki 
subendokardialnega infarkta. Spremembe ugotovimo pri visokem odstotku bolnikov z MŽB, čeprav 
to ne pomeni, da je pri vseh bolnikih vzrok MŽB, saj lahko ugotovimo tako pri MK kot pri koronarnem 
dogodku enake dejavnike tveganja, kar lahko pravilno obravnavo še dodatno zaplete. 
Nevrokardiogeno povzročene EKG spremembe so sicer najpogosteje funkcionalne narave in izzvenijo 
v nekem obdobju, dramatično pa, ko nastopi smrt možganov. Cirkulirajoči kateholamini okrepijo EKG 
spremembe in miokardno lezijo, vendar pa niso potrebni za nastanek teh sprememb. Zdi se tudi, da 
je inzula regija možganske skorje, ki direktno vpliva na srčne strukture in njegovo funkcijo, in da 
bolezensko dogajanje v tem področju najpogosteje povzroči sprememba na srcu, npr. motnje 
srčnega ritma, čeprav ni povsem jasno ali obstaja predominanca ene strani proti drugi. Študije sicer 
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kažejo na topično organizacijo obeh inzul, in sicer desne v smislu aktivacije simpatika, leve pa 
parasimpatika. Večina bolnikov, ki utrpi MK v področju leve inzule v prvih 24 urah, razvije sinusno 
tahikardijo, tudi če nimajo obolenja srca (koronarne bolezni). Nekroza srčne mišice, kot posledica 
tega dogajanja, pa je največja v področju živčnih končičev v endokardu in progresivno manj izražena 
v smeri epikarda. To pomeni, da je torej v večini primerov nevrokardiogenih motenj smiselno le-te 
preprečevati z zgodnjim zdravljenjem osnovne patologije. 

Nadalje se disfunkcija srca lahko kaže tudi v zmanjšanem minutnem volumnu srca. To je resen in 
potencialno smrten zaplet, ki je lahko posledica nevrokardiogenega učinka MŽB (najpogosteje pri 
SAK), ne glede na stopnjo okvare oz. klinično sliko. Pojavi se t.i. »stunning heart«, ki se kaže kot 
nenadna in včasih nepričakovana prekatna hipokinezija. Nastopi nenadna prekatna odpoved 
(ponavadi hipotenzivna) s pljučnim edemom ali brez njega, najpogostejši vzrok pa so endogeno 
sproščeni kateholamini. Večinoma so te spremembe prehodnega značaja in se povrne normalna 
ventrikularna funkcija, vendar pa je pogosto potrebna aplikacija inotropnih zdravil. Poleg tega so 
študije pokazale, da pride do okvare endotela pljučnih kapilar, ko transmuralni pritisk v pljučih 
naraste nad 40 mmHg. Če se še naprej povečuje, nastopi okvara bazalne membrane kapilar in 
alveolov ter alveolarnega endotelija, in sicer do te mere, da vstopijo v alveolarni lumen eritrociti, 
proteini in tekočina. Začetni edem pljuč je sprva praktično brez proteinov (nizka permeabilnost, 
povišan hidrostatski tlak), vendar pa, ker se proces nadaljuje, nastopi visoka permeabilnost in 
tekočina vsebuje tudi vse več proteinov. V taki obliki (nevrogeni pljučni edem) potrebujejo bolniki 
zaradi nizkega iztisnega volumna srca inotropno podporo, kar kaže na dejstvo, da je pojav 
nevrogenega pljučnega edema in motnja krčljivosti srca verjetno sočasen pojav, in sicer kot posledica 
nevrološkega centralnega dogodka. Seveda pa ni nujno, da en patološki dogodek sledi drugemu. 
Ravno zaradi take patologije pa moramo biti proaktivni pri zdravljenju MK. S tem preprečimo 
sekundarno okvaro možganov kot posledico hipoksije in hipotenzije, poleg tega pa sta nevrogeni 
pljučni edem in taka motnja krčljivosti srca povsem ozdravljivi stanji, čeprav je bolnik ob tem precej 
prizadet. Smiselna je medikamentozna blokada, in sicer s propranololom (npr. 80 mg/8 ur). 
Tradicionalna uporaba neinvazivnega predihavanja in diuretikov pri kardiogenem pljučnem edemu 
deluje, medtem ko pa pri nevrogenem pljučnem edemu ne pomaga, saj ne gre za preveliko 
tekočinsko obremenitev. Celo nasprotno, v sistemski cirkulaciji je pri nevrogenem pljučnem edemu 
hipovolemija, medtem ko je v pljučni cirkulaciji velik presežek tekočine kot rezultat prevelike količine 
kateholaminov. Tako je v tem primeru seveda potrebna volumska terapija, ne pa diuretiki in 
optimizacija polnitvenega tlaka desnega srca. Potreben je takojšen hemodinamski nadzor, pri 
katerem pa ne zadošča samo invazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka in centralnega venskega 
pritiska, temveč druge invazivne (kontinuirane) oblike in neinvazivne oblike nadzora hemodinamskih 
funkcij. 

Pri MŽB pa nastopi tudi lokalni in sistemski vnetni odgovor. Tega lahko grobo vidimo pri nekaterih 
bolnikih že s povišano vrednostjo C-reaktivnega proteina (CRP povišan pri 75 % bolnikov že na 
začetku bolezni), ki pomeni večjo aktivacijo sistema koagulacije/fibrinolize in funkcije trombocitov. 
Višje vrednosti CRP dobimo pri tistih bolnikih z IMK, pri katerih ni bilo fibrinolitičnega zdravljenja, pri 
teh bolnikih je tudi izhod zdravljenja pričakovano slabši. Vnetni in prokoagulantni odgovor po IMK 
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sta povezana, začetni dogodek po nastopu MK povzroči produkcijo vnetnih citokinov, tudi 
tumorskega faktorja nekroze (TNF) α, interleukin (IL)-1β. Vnetni citokini delujejo na adhezijske 
molekule endotelnih celic krvnih žil, E- selektin in P-selektin, molekule, ki privabijo aktivirane 
nevtrofilce, še posebno preko kemoatrakcije z IL-8. Aktivirani nevtrofilci imajo nato pomembno vlogo 
pri nastanku vaskularne okvare, in sicer tako, da sproščajo proteaze in druge provnetne produkte. 
TNF-α in IL-1β aktivirata prokoagulantne mehanizme tako, da sproščata tkivni faktor, ki povzroči 
tvorbo trombina in fibrinskega strdka zaradi nizke koncentracije cirkulirajočega naravnega 
antikoagulanta, npr. aktiviranega proteina C in antitrombina III. 

Tako nastane torej nespecifični vnetni odgovor v možganih in periferni cirkulaciji po MK. Za ta vnetni 
odgovor je značilna aktivacija mikroglije, vstop nevtrofilcev in monocitov v možgane in vsi zgoraj 
opisani dogodki. Dodatno nastane še porušenje krvnomožganske pregrade (KMP) in s tem infiltracija 
limfocitov v možgane in v okvarjene nevrone in glialne celice in s tem prepustitev antigenov v 
periferno cirkulacijo. Nastane tudi t.i. »nevrovnetni« refleks, ki je vagalno pogojen fenomen, saj 
preko aktivacije parasimpatičnega živčnega sistema zavira vnetno dogajanje. Če pride tako po MK 
do disfunkcije parasimpatika, se okrepi tudi tako vnetno dogajanje. 

Kmalu po nastanku MK odpovedo tudi črpalke, ki so odvisne od dovedene energije, zaradi česar pride 
do lokalnega elektrolitskega neravnovesja, posledično pa do nabrekanja in depolarizacije celic. 
Kalcijevi ioni vstopijo v celice in s tem aktivirajo številne protaze, kinaze, lipaze in endonukleaze, kar 
nato povzroči celično smrt. Poveča se tudi akumulacija ekscitatornih aminokislin, ki aktivirajo 
ionotropne glutamatne receptorje, kar ima za posledico še vstop natrija in dodatno še kalcija v celico. 
Prav tako se poveča tudi oksidativni stres, in sicer pri katerikoli obliki MŽB. Nastanejo tudi prosti 
radikali, vsi ti mehanizmi pa vodijo v apoptozo in vnetni odgovor.  

Možgansko žilna bolezen povzroči torej nastanek akutnega vnetnega odgovora, ne samo v možganih, 
temveč tudi v pljučih. Pri ZMK je opisano, da vnetni odgovor v pljučih kasni, oziroma se ne pojavi v 
povsem enaki obliki kot v možganih. Verjetno je tako nastanek nevrogenega pljučnega edema 
povzročen ne samo preko povišane žilne permeabilnosti zaradi lokalno močno zvišane koncentracije 
kateholaminov (»permeabilnostna terorija«), temveč tudi zaradi direktnega 
hemodinamsko/hidrostatskega učinka (t.i. »blastna teorija«). Pljučne komplikacije po ZMK so 
kompleksne, so pa tudi posledica razpada KMP, sprememb koncentracije ubiquitina v likvorju in 
hipoksemije. Ti mehanizmi vodijo tudi v citotoksičen in apoptotičen vpliv na pljuča in v nastanek 
pljučne okvare zaradi infiltracije nevtrofilcev v intraalveolarni in intersticijski prostor, kar vodi v 
masivno okvaro pljuč. 
 
Ishemična možganska kap 

Bolezensko stanje pomeni nenaden nastanek nevroloških simptomov in znakov zaradi ishemije v 
možganih kot posledica lokalne (trombotične ali embolične) zapore žile osrednjega živčevja. Je 
najpogostejša akutna nevrološka bolezen, ki je na tretjem mestu (v nekaterih državah celo na 
drugem) kot vzrok smrtnosti in na prvem kot vzrok invalidnosti. Delež ishemične možganske kapi 
med MŽB je okoli 80 % . Pri IMK s fibrinolitičnim zdravljenjem (in v zadnjem času tudi s primarno ali 
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reševalno trombektomijo) vzpostavimo možganski pretok, tako lahko zmanjšamo ishemijo in 
posledice (smrt ali invalidnost) zaradi nje. Taka rekanalizacija možganske arterije pripomore k temu, 
da si reverzibilno ishemično tkivo lažje opomore. Vendar pa je uspešna samo v določenem časovnem 
intervalu po nastanku simptomov in znakov IMK. Učinkovito zdravljenje IMK je tako odvisno 
predvsem od hitrega prepoznavanja njenih simptomov in znakov. Dobra organizacija zdravljenja 
prepreči ali zmanjša posledice primarne bolezni, prav tako pa tudi prepreči ali zmanjša zgoraj opisane 
sistemske posledice. 

Dokazano učinkovita je torej hitra obravnava bolnikov z IMK, ki so kandidati za fibrinolitično 
zdravljenje. Vsi sedanji napori so namenjeni čim boljšemu osveščanju laične javnosti po hitri 
prepoznavi, da je oseba utrpela MK (npr. sistem GovorRokaObratMinuta (GROM)). Prav tako pa so 
ukrepi namenjeni tudi skrajševanju časa v predbolnišnični (npr. fibrinoliza v za to primerno 
opremljenem reševalnem vozilu ) in bolnišnični obravnavi (npr. fibrinoliza že v času nevroradiološke 
obravnave). Vendar pa je še vedno odstotek bolnikov (v najboljših centrih ne več kot 20 %), ki 
prejmejo fibrinolizo, nizek, prav tako pa pri vseh tudi ni uspešna (dober izhod zdravljenja pri največ 
50 %). Zato je pomembno, da ima bolnik, ki ni kandidat za fibrinolitično zdravljenje (če ni povsem 
jasen čas nastopa, poleg tega multimodalne nevroradiološke študije pokažejo še viabilno tkivo 
možganov ali pa so bolniki na terapiji, ki preprečuje varno fibrinolizo), tudi možnost mehanske 
(trombektomija) rekanalizacije ali pa je ta smiselna, ker primarno fibrinoliza ni bila učinkovita. 
Učinkovita organizacija in hitri tovrstni postopki (tudi t.i. trombektomija bolnika v »budnem stanju«, 
kjer je za individualnega bolnika to bolje) danes kažejo, da smo na pravi poti (sledimo postopkom, 
kot so poznani že pri obravnavi akutnega koronarnega sindroma). Sprva so študije pokazale, da lahko 
z mehanskimi pomagali naredimo tudi več škode kot koristi (npr. uporaba MERCI mehanskih 
pomagal), študije so bile negativne (še posebno pri trombotičnih oblikah IMK, kjer se je s posegom 
okvarilo že nastalo kolateralno možgansko cirkulacijo in s tem poslabšalo celo izhod zdravljenja). 
Sedanja mehanska pomagala, ki jih uporabljamo pri primarni ali reševalni mehanski revaskularizaciji 
(npr. SOLITAIRE, TREVO itd.) pa so se v velikih multicentričnih študijah izkazala, če je poseg opravljen 
hitro (prej kot v 6 urah) in če je tudi hitra učinkovitost (npr. rekanalizacija znotraj 60 minut po 
začetem posegu), kot učinkovita metoda zdravljenja IMK. S tem se je več bolnikom nudila možnost 
ozdravitve ali zmanjšanja posledic IMK. Taki bolniki so praviloma sprejeti v enoto za možgansko kap, 
če pa nastopi zaplet (npr. razpok žile) ali če je poseg neuspešen, pa praviloma v enoto intenzivne 
medicine, ki ima tudi ustrezen nevrološki monitoring za pravočasno zaznavo zapleta (npr. nastanek 
t.i. »maligne medije«) in program za obravnavo takih bolnikov, kar bo opisano v nadaljevanju. Pri 
akutni obravnavi pa ostaja odprto vprašanje vstavitve žilne opornice, pri čemer pogosto že med 
samim posegom nastopi ponovna zapora žile na mestu vstavljene žilne opornice. V večini primerov 
je nadaljnji poskus rekanalizacije neuspešen. Verjetno pa pri  t.i. tandemski zapori (sočasna zapora 
zunajlobanjske in znotrajlobanjske arterije na isti strani) po najnovejših priporočilih kljub vsemu ni 
razloga, da bi preložili medproceduralno vstavitev žilne opornice v zunajlobanjski del stenoze ali 
zapore arterije v kasnejše obdobje. 

Možganska kap, ki jo opisujemo kot maligno srednjo možgansko arterijo, je življenje ogrožajoče 
stanje in je oblika IMK, pri kateri lahko bolnik preživi praviloma na račun trajne invalidnosti. Izraz 
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"maligna medija« je bil že uveden leta 1996 in opisuje težko klinično sliko z značilnimi kliničnimi 
simptomi, enoten kliničen potek, ki se konča s herniacijo. Kmalu po nastopu simptomov in pred znaki 
herniacije nastopi stanje, ki pa še ni jasno definirano. To pomanjkanje jasne opredelitve (in s tem 
časa, ko naj bi kirurška terapija bila smiselna) nekako nadomeščajo enotna vključitvena merila vseh 
treh evropskih študij poskusov terapije tega sindroma s hemikraniektomijo. S pomočjo operacije, ki 
jo imenujemo dekompresivna hemikraniektomija, lahko nudimo učinkovito kirurško terapijo za 
zmanjšanje smrtnosti in v nekaterih primerih tudi izboljšanje funkcionalnega izida. V treh evropskih 
randomiziranih kontroliranih študijah pri bolnikih, ki so bili mlajši od 60 let, in pred kratkim končani 
študiji pri bolnikih, ki so tudi starejši od 60 let, je taka terapija te oblike bolezni pokazala učinkovitost 
v primarnih namenih študij. Zaključek pa je tudi, da je potrebno še odgovoriti na vprašanje, katera 
stopnja invalidnosti je še sprejemljiva, npr. pomembnost stopnje motnje govora, prav tako pa je 
potrebno odgovoriti na vprašanje, kdaj je najboljši čas za tako obliko zdravljenja. Smernice za 
zdravljenje v Republiki Sloveniji so na razpolago in presegajo okvir tega prispevka. 
 
Spontana znotrajmožganska krvavitev 

Spontana ZMK predstavlja 10 - 15 % MŽB in povzroči 30-dnevno smrtnost pri kar 40 % bolnikov, 
večina preživelih pa ostane hudo oviranih. Glavna dejavnika za to sta velikost krvavitve in njeno 
povečanje v prvih urah po nastopu le-te. Rekombinantni faktor VIIa (rFVIIa), promotor hemostaze, 
kot obetajoče zdravilo glede na predhodno varnostno študijo, pa se v III. fazi multicentrične študije 
(ZMK pri bolnikih, ki niso prejemali protikoagulantnih zdravil) ni izkazal. Študija je pokazala, da ne 
zmanjša smrtnosti in ne izboljša funkcionalnega izhoda, temveč le skromno zmanjša verjetnost 
povečanja hematoma. Bilo pa je več trombemboličnih zapletov. Sicer je dodatna analiza pokazala, 
da je več bolnikov, ki so prejeli  rFVIIa, imelo slabšo klinično oceno kar se tiče glasgowske točkovne 
lestvice za nezavest in pogostejšo znotrajventrikularno krvavitev, ki je pomemben dejavnik za slabši 
izhod zdravljenja. Podskupina bolnikov, ki je imela manjšo prizadetost, ker so bili zdravljeni zelo hitro 
(morda bi lahko ocenili celo v smislu »zlate ure«), pa je imela jasno pozitiven izkupiček, saj do 
povečanja hematoma pri visokem odstotku ni prišlo. 

Visok krvni tlak je znan dejavnik, ki lahko poveča ZMK, vendar pa optimalni ciljni krvni tlak za ustrezno 
vzdrževanje možganskega perfuzijskega tlaka, ki naj bi preprečil povečanje krvavitve, ni znan. 
Trenutne evropske smernice kažejo, da je postopno nižanje krvnega tlaka do tarčnih sistoličnih 
vrednosti < 140 mmHg v eni uri varno in da pomembneje prepreči povečanje hematoma, kot pa 
dosežena tarčna vrednost sistoličnega krvnega tlaka < 180 mmHg. Vendar pa je stopnja zanesljivosti 
priporočil glede na študije in kvaliteta na dokazih podprte medicine nizka, čeprav je skupina, kjer so 
krvni tlak znižali intenzivno, imela boljši funkcionalni izhod zdravljenja, ne pa glede smrtnosti ali hujše 
oviranosti. 

Stereotaktična minimalno invazivna kirurgija in uporaba alteplaze (0,3 mg/8 h, maksimalno 9 
odmerkov) bo morda imela svojo vlogo pri zdravljenju ZMK, saj je preliminarna študija pokazala 
uspešnost takega načina zdravljenja. 
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Znotrajventrikularna krvavitev je komplikacija pri 40 % bolnikov s spontano ZMK in ima še višjo 
stopnjo umrljivosti kot samo ZMK (50 - 80 % ). Zmanjšanje obstrukcije s topljenjem strdka (z alteplazo 
1 mg/8 h), ki zapre pot normalnemu pretoku likvorja, lahko izboljša izhod zdravljenja. 

Kirurško zdravljenje ostaja pomembna možnost zdravljenja spontane ZMK kot metoda 
preprečevanja nastanka ali pa že zdravljenje znotrajlobanjske hipertenzije in s tem optimizacije 
možganske perfuzije. Čeprav je sicer pri nekaterih oblikah ZMK (npr. malomožganske krvavitve) 
kirurška evakuacija dokazano učinkovita, pa je vloga kirurške terapije pri zdravljenju drugih oblik 
spontane ZMK še vedno sporna. Analiza podskupine bolnikov s spontano ZMK, ki je bila lokalizirana 
< 1 cm od površine skorje, pa je kljub temu potrdila uspešnost kirurške terapije. Vendar pa je 
ponovljena in bolje zastavljena študija pokazala, da temu ni tako, dodatna analiza pa, da je skupina 
bolnikov s slabo prognozo (glede na starost, velikost hematoma in nižjo oceno po glasgowski 
točkovni lestvici za nezavest)  imela verjetnejše preživetje, ne pa boljši funkcionalni izhod kot 
primerljiva skupina bolnikov, ki je bila zdravljena konzervativno. Pomemben je bil tudi čas kirurške 
intervencije. Evropska priporočila ne priporočajo rutinskega kirurškega posega (enakovredna 
obravnava je konzervativna, kar se tiče izhoda zdravljenja), vendar pa priporočila svetujejo zgodnjo 
kirurško intervencijo pri tistih bolnikih, pri katerih je po glasgowski točkovni lestvici za nezavest 
motnja ocenjena z 9 - 12 točkami. Enaka priporočila veljajo tudi glede infratentorialnih krvavitev kot 
tudi načinov za znižanje znotrajlobanjskega tlaka. Prav tako tudi ni jasnih priporočil glede morebitne 
paliativne oskrbe. 

Posebno obliko spontanih ZMK predstavljajo tudi bolniki, ki prejemajo protikoagulantna (še posebno 
novejše oblike oralnih protikoagulacijskih zdravil) ali protiagregacijska zdravila. Evropska in ameriška 
priporočila se v obravnavi takih bolnikov, ki utrpijo spontano ZMK, kar precej razlikujejo, tako v 
smislu, kdaj in kako nevtralizirati delovanje takih zdravil, kot tudi jasnega odgovora, kdaj ponovno 
uvesti (če sploh) taka zdravila pri preživelih bolnikih. Podrobnejša razlaga presega okvir prispevka, 
vendar pa dosedanji dokazi podpirajo smiselnost terapije za znižanje akutno zvišanega krvnega tlaka, 
zmanjšanje obsega hematoma, perihematomskega edema, kar naj bi izboljšalo funkcionalno 
okrevanje (minimalna invazivna kirurgija, optimalen čas kirurškega posega, morebitna terapija 
hematotoksičnosti itd.). Morda pa se izkaže, da bo učinkovita le kombinacija različnih, že 
raziskovanih načinov zdravljenja. 
 
Subarahnoidna krvavitev 

Med bolniki z MŽB jih je 5 – 10 % tistih, ki so utrpeli spontano SAK. V zadnjih 10 letih je prišlo do 
velikega napredka pri obravnavi teh bolnikov, še posebno pri načinu zdravljenja razpočene 
anevrizme kot najpogostejšega vzroka za SAK oz. metode preprečevanja ponovne krvavitve, prav 
tako pa na področju preprečevanja in zdravljenja zapoznelega ishemičnega primanjkljaja (ZIP). Velika 
randomizirana študija je pokazala, da ima znotrajžilno zapiranje anevrizme prednost pred 
mikrokirurškimi tehnikami (23,7 % proti 30,6 %;  p = 0,0019), kljub dejstvu, da so nekateri bolniki iz 
prve skupine potrebovali naknadno še dodaten poseg (bodisi endovaskularni, bodisi mikrokirurški), 
če anevrizma ni bila v celoti izključena iz obtoka. Dokončnost tega je bila večja pri primarno 
mikrokirurški tehniki. Po enem letu ni bilo razlik v morebitni ponovni krvavitvi, vendar pa je 
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dolgoročno spremljanje teh bolnikov pokazalo večjo pojavnost ponovne krvavitve v skupini bolnikov, 
ki so bili primarno zdravljeni endovaskularno, enako tudi neposredno po samem posegu. Avtorji 
študije so zaključili, da je koristnejše endovaskularno zdravljenje bolnikov, ki imajo na začetku dobro 
klinično sliko in je bila anevrizma v sprednji cirkulaciji, kljub dejstvu, da je dolgoročno gledano večja 
stopnja ponovnih krvavitev. Vendar pa je pomemben dejavnik, ki preprečuje smrt zaradi zgodnje 
ponovne krvavitve, hitrost obravnave in zgodnja izključitev anevrizme iz obtoka. Poleg tega pa je 
multicentrična prospektivna študija tudi pokazala, da zgodnja, kratkoročna uporaba 
protifibrinolitika, kot je traneksamična kislina (1 g na 6 ur do največ 72 ur oz. do izključitve anevrizme 
iz obtoka), prepreči statistično pomembno znižanje zgodnje ponovitve krvavitve, ne pa 
funkcionalnega izhoda zdravljenja. Ne glede na način posega izključitve anevrizme iz obtoka, pa 
lahko imata oba načina pomembne medproceduralne zaplete (npr. medproceduralni razpok 
anevrizme, vazospazem pri obeh načinih zdravljenja, povzročitev embolije z vodilnim katetrom, slaba 
pozicija katetra, okužbe itd.). Kar se tiče embolizacije in vazospazma pa je bistveno ugodnejši potek 
pri endovaskularnem zdravljenju, saj lahko ob teh zapletih tudi takoj ukrepamo. Pomembno je torej, 
da anevrizmo iz obtoka, ne glede na klinično sliko, izključimo čim prej in na način, ki je za bolnika 
ugodnejši (tudi glede na prisotnost hematoma na mestu razpoka anevrizme, ki še dodatno ogroža 
bolnika, kombinacijo endovaskularnega in nevrokirurškega zdravljenja). 

Vprašanje pa je, ali t.i. obravnava v »zlati uri« pomeni tudi prednost. V pred več kot 20 leti objavljeni 
študiji so raziskovalci prikazali, da je zgodnja preiskava, ki je potrebna za dokaz anevrizme (večžilna 
možganska angiografija) lahko povzročila dvakrat več zgodnjih krvavitev, kot pa če so ta poseg 
preložili na čas več kot 6 ur po nastopu nenadnega glavobola (še posebno, če je bila angiografija 
neposredno po nastopu krvavitve znotraj ene ure). Takrat so zagovarjali najprej stabilizacijo bolnika, 
med katere je sodila tudi izdatna protibolečinska terapija in mirovanje bolnika. 

Starejše študije kažejo, da je pojavnost ponovne krvavitve približno 4-odstotna v prvih 24 urah po 
razpoku in 1 - 2-odstotna na dan v naslednjih 14 dneh. Vendar pa je verjetnost večja, če pogledamo 
pojavnost v hiperakutnem obdobju (znotraj 8 ur) in je tako ocenjena na približno 12 %.  Ta je še 
posebej pogosta pri bolnikih v slabem kliničnem stanju, pri tistih z veliko anevrizmo, pri tistih, kjer je 
prišlo do izgube zavesti ali prehodne krvavitve (t.i. opozorilna krvavitev) in pri bolnikih, pri katerih je 
angiografska obravnava zelo zgodnja (< 3 urah po nenadnem glavobolu). Vendar pa je kritična 
zgodnja izključitev anevrizme iz obtoka, ne glede na tehniko izključevanja. Večina teh dejavnikov je 
v izkušenih centrih redka. Podobno kot pri spontani HIC lahko obravnavamo tudi hematocefalus 
(zunanja ventrikularna drenaža in intratekalna uporaba alteplaze). 

Zapleti, ki jih lahko vidimo kot poslabšanje kliničnega stanja pri bolnikih s spontano SAK, kjer je bil 
zgodnji kliničen potek ugoden (lahko tudi pri bolniki, pri katerih ne odkrijemo anevrizme), so bili 
opredeljeni že v poglavju o sistemskih zapletih, vendar pa moramo posebej omeniti še vazospazem 
in morebitni zaplet tega, kot je ZIP. To je lahko eden od glavnih vzrokov slabega izhoda zdravljenja. 
Učinkovito ga lahko preprečujemo z antagonistom kalcijevih kanalov nimodipinom, če pa do njega 
pride, zdravimo z različnimi metodami (npr. s t.i. 3-H terapijo (hemodilucija, hipertenzija, dvignjeno 
zglavje), dodatno farmakološko s fosfodiesteraznim inhibitorjem milrinonom, manj učinkovito s 
clazosentanom ter z balonsko transluminalno angioplastiko, ki pa ne izboljša funkcionalnega izhoda 
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zdravljenja, izboljša pa vazospazem). Težje ocenimo, če je nastopil vazospazem pri bolnikih, ki so 
imeli že na začetku slabo klinično sliko in so sedirani ter analgezirani in umetno predihavani. Tu si 
pomagamo z občasnimi metodami spremljanja cirkulacije (npr. transkranialni Doppler) ali pa s 
pomočjo kontinuiranega spremljanja regionalne možganske cirkulacije (npr. s pomočjo ocene 
cirkulacije s svetlobo blizu infrardeči). Visoki odmerki magnezija in statinov se zaenkrat niso izkazali 
za učinkovito terapijo. 

Zaenkrat nihče zagotovo ne ve, zakaj se anevrizmatska krvavitev zaustavi po razpoku. Razmišlja se v 
smeri, da v nekaterih primerih začasna »zaustavitev« možganskega obtoka zaradi nenadnega 
razpoka in nenadno močno povečanega znotrajlobanjskega tlaka zapre razpoko. Drugi menijo, da 
lokalni vazospazem in nastanek strdkov deluje kot lokalni faktor zaustavitve krvavitve. Vprašanje je 
tudi, ali je nastanek ponovne krvavitve ob neobskrbljeni anevrizmi posledica »naravne« fibrinolize v 
žili in porušenja strjevanja v okolici anevrizme kot morda tudi sprostitve žile po lokalnem 
vazospazmu. O tem je seveda potrebno razmišljati, ko imamo pred seboj bolnika. To vprašanje si 
moramo zastaviti tudi, ko razmišljamo, ali je morda akutni hidrocefalus, kot posledica 
hematocefalusa in krvi v subarahnoidnem prostoru, povzročil poslabšanje kliničnega stanja. 
Odgovoriti moramo na vprašanje, ali lahko vstavitev zunanje ventrikularne drenaže pred oskrbo 
anevrizme povzroči ponovno krvavitev, ali je morda hidrocefalus kljub vsemu dejavnik, ki bo izhod 
zdravljenja poslabšal, če čakamo na njegovo oskrbo po posegu na anevrizmi. V velikih in izkušenih 
centrih zagovarjajo najprej vstavitev drenaže in nato čim hitrejšo oskrbo anevrizme, s čimer se 
verjetnost ponovne krvavitve močno zmanjša, zanesljivo pa se izboljša izhod zdravljenja. 
 
Tromboza ven in duralnih sinusov 

Tromboza ven in duralnih sinusov v možganih je relativno redka bolezen in predstavlja približno 1 % 
vseh oblik MŽB, njena smrtnost pa je med 10 in 13 %, oziroma je prognoza odvisna od rekanalizacije 
in pretečenega časa, ko do nje pride. Kar je pomembno pri tej obliki MŽB, je dejstvo, da to bolezensko 
stanje najdemo pri bistveno mlajši skupini bolnikov (še posebno pri mladostnikih in otrocih ter že pri 
novorojencih), kot pa to velja za druge oblike MŽB. Poleg tega je ta bolezen pogostejša pri ženskem 
spolu, klinična slika pa se lahko kaže na povsem nespecifičen način (npr. kot prvi epileptični napad v 
življenju), redko pa se kaže kot sindrom MŽB, kot je npr. nenaden nastanek žariščnih znakov, kot je 
to pri klasični IMK ali ZMK. Zaradi naprednih in multimodalnih nevroradioloških tehnik (npr. CT 
venografija, MR venografija) ta bolezenski sindrom hitreje in pogosteje odkrijemo. Dejavniki 
tveganja so pogosteje drugačni kot pri drugih oblikah MŽB (npr. poporodno ali obporodno obdobje, 
okužbe, maligne bolezni, genetski dejavniki protrombotičnih stanj, uporaba oralnih kontraceptivov, 
še posebno v povezavi s kajenjem itd.). Začetek TVDS je lahko akuten, subakuten ali celo kroničen, 
lahko se začne z glavobolom, ki se poslabšuje, še posebno če bolnik leži ali ob napenjanju, lahko se 
pojavi prehodna izguba vida ali že omenjeni epileptični napad(i) ali celo znaki migrene z avro. Klinična 
slika se lahko prezentira tudi kot encefalopatija (še posebno pri starejših), lahko s sindromom 
kavernoznega sinusa, znaki prizadetosti kortikalnih ven (npr. pareze okončin) ali pa, če gre za 
prizadetost globokih možganskih ven, celo s komo. Trombozo dokažemo z že omenjenimi 
multimodalnimi nevroradiološkimi tehnikami, posredno tudi z računalniško tomografijo (npr. viden 
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strdek v venskem sistemu, t.i. »empty« delta znak, če je dano kontrastno sredstvo itd.), ali pa tudi z 
invazivno preiskavo, kot je možganska venografija. Kar je še značilno za TVDS, je embolizacija 
trombotičnega materiala izven znotrajlobanjskega prostora (npr. pljučna embolija), podobno kot pri 
sistemski venski trombozi. Ker je verjetnost epileptičnih napadov večja, če ni rekanalizacije, je 
potrebna tudi uvedba protiepileptične terapije, v kolikor se to zgodi, ne pa preventivno. Tudi če je 
venska tromboza povzročila infarkt in hemoragično transformacijo, je preventivna protiepileptična 
terapija vprašljiva, če se epileptični napadi ponovijo, pa nujna. 

Namen zdravljenja TVDS je vzpostaviti rekanalizacijo zaprte vene oz. sinusa, preprečevati širjenje 
tromboze, preprečevati pljučno embolijo in zdraviti dejavnike, ki so trombozo sprožili. Za to 
uporabljamo protikoagulantna zdravila v terapevtskih in ne v preventivnih odmerkih. Analiza 
randomiziranih študij ni pokazala prednosti klasičnega kontinuiranega heparina v primerjavi z 
nizkomolekularnim heparinom, kot tudi ne večjih zapletov pri uporabi npr. fibrinolize ali mehanske 
rekanalizacije, niti v primeru, ko je prišlo do hemoragične transformacije infarkta. Simptomatska 
terapija znižanja znotrajlobanjskega tlaka je podobna kot pri drugih oblikah MŽB (vključujoč tudi 
kirurško terapijo, vendar samo vstavitev zunanje ventrikularne drenaže ne zadošča in ne prepreči 
herniacije in s tem smrti, izjemno redek je obstruktivni hidrocefalus). Uporaba kortikosteroidov je 
vprašljiva. Čeprav lahko učinkovito delujejo proti vazogenemu edemu, pa je hkrati tudi dejavnik 
tveganja za poslabšanje tromboze. Pri kronični obliki znotrajlobanjske hipertenzije zaradi TVDS je 
smiselna večkratna lumbalna punkcija in nato kirurška terapija (lumbo-peritonealni obvod, 
fenestracija ovojnice vidnega živca) ali pa vstavitev žilne opornice v veno oz. sinus, predvsem v smislu 
terapije kroničnega glavobola in terapije, ki prepreči izgubo vida, ki je lahko končna posledica TVDS 
(še posebno, če je terapija z acetazolamidom in/ali furozemidom neučinkovita). 
 
Zaključek 

Razsežnost prispevka je posledica heterogenosti MŽB in različnih načinov obravnave in poudarek, da 
MŽB ni samo mehanična zapora ali razpok žile, temveč bolezensko stanje z veliko obrazi. Prikazani 
so le nekateri osnovni principi patologije, diagnostike in zdravljenja. Skupni imenovalec obravnave 
različnih oblik MŽB je brez dvoma ta, da je bolnika z MŽB potrebno obravnavati hitro, v večini 
primerov podobno kot pri akutnem koronarnem sindromu, torej stanju, ki neposredno ogroža 
življenje. Obravnavo pa moramo vseeno prilagoditi akutni individualni klinični sliki, kar pa omogočajo 
le klinične izkušnje, ki jim sledi izključno obravnava v izkušenem centru, sicer je izhod zdravljenja 
slab. Pogosto je potrebna kombinacija tako diagnostičnih multimodalnih kot terapevtskih tehnik, kar 
zahteva tudi usklajeno, hitro in timsko obravnavo. Kot je tudi dokazano, MŽB niso vezane samo na 
stanje obolenja organa, temveč povzročajo sistemsko bolezen, na katero moramo biti še posebno 
pozorni in oceniti, ali je klinično in terapevtsko pomembna in ali motnja ni le funkcionalna in torej 
ne potrebuje takojšnjega, če sploh, zdravljenja. S tem se zmanjšajo možnosti zapletov, kot so stranski 
učinki (nepotrebnih) zdravil in nepotrebno trošenje denarja. V literaturi je navedeno nekaj 
prispevkov, ki lahko poglobijo znanja obravnave bolnikov z MŽB. 
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Izvleček 

Epileptični status je skrajna oblika epilepsije in eno najpogostejših nujnih stanj v nevrologiji. Letna 
incidenca v Evropi je 5 do 10 na 100.000 prebivalcev, kar projicirano v Slovenijo pomeni 100 do 200 
bolnikov na leto. Med odraslimi bolniki z novo diagnozo epilepsije se ta v kar tretjini primerov začne 
z epileptičnim statusom. Epileptični status z generaliziranimi tonično-kloničnimi krči (GTKK) je nujno 
in življenje ogrožajoče stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje. 
 
Uvod 

Epileptični status je po veljavni definiciji kontinuirana epileptična aktivnost, ki traja več kot 5 minut 
oziroma dva ali več napadov, ki si sledijo tako, da med njimi ni popolne povrnitve zavesti. 

Epileptična aktivnost, ki traja dlje kot 5 minut, se le redko sama zaustavi in lahko povzroči 
ireverzibilno okvaro živčnih celic. V skladu z veljavnimi priporočili EFNS (European Federation of 
Neurological Societies) iz leta 2010 je potrebno pričeti z medikamentoznim zdravljenjem po 5 
minutah kontinuirane epileptične aktivnosti. 

Zdravljenje mora potekati stopenjsko in upoštevati vrsto epileptičnega statusa. 

Vrste epileptičnega statusa 

Epilepsija je zelo kompleksen pojav in pravzaprav preplet zelo različnih etiologij in kliničnih spektrov 
bolezni, poleg tega pa z razvojem znanosti in genetike tudi zelo hitro razvijajoče se polje medicine, 
zato je razumljivo, da je težko sestaviti dobro klasifikacijo, ki bi ustrezala vsem. Med epileptologi tako 
potekajo stalne debate glede pravilne klasifikacije in v veljavi je več različic. 

Pri odraslih epileptične napade v grobem (po EEG kriterijih) ločimo na generalizirane (kamor spadajo 
na primer generalizirani napadi s tonično-kloničnimi krči (GTKK ali t.i. »grand mal«) in absence (t.i. 
»petit mal«) in žariščne (ki se klinično zelo različno izražajo, glede na to, iz katerega funkcionalnega 
področja možganov izhajajo). 

V literaturi zasledimo več različnih zapletenih klasifikacij epileptičnega statusa. Ta prispevek je 
usmerjen v epileptični status pri odraslem bolniku in namenjen populaciji zdravnikov, ki se z njim 
srečujejo na terenu, v urgentni ambulanti ali v enoti intenzivne medicine, zato predstavlja enostavno 
klasifikacijo, temelječo na klinični sliki, ki olajša diagnostično in terapevtsko razmišljanje v urgentni 
situaciji. 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Kritično bolan nevrološki bolnik 

 

 
70

Klinično delimo epileptični status v osnovi na konvulzivni in nekonvulzivni (slika 1) 

 
Slika 1 
Klasifikacija epileptičnega statusa 
 
Najpogostejša klinična slika epileptičnega statusa je konvulzivni epileptični status s tonično- 
kloničnimi krči. Ta oblika je tudi povezana z najvišjo obolevnostjo in smrtnostjo bolnikov in potrebno 
je takojšnje in agresivno zdravljenje. Večina kliničnih izkušenj in študij kaže, da je nekonvulzivni 
epileptični status, z izjemo subtilnega statusa, manj škodljiv od konvulzivnega, vendar je to področje 
v veliki meri še nerazjasnjeno, tako glede tega, katere oblike sploh štejejo med status in tudi glede 
tega, kdaj in kako agresivno zdraviti. 
 
Etiologija 

Pri odraslih so najpogostejši vzrok za epileptični status strukturne spremembe v možganih, na prvem 
mestu možganska kap, nato tumorji in poškodba glave. Med pogostimi povzročitelji so še okužbe 
možganov, vpliv zdravil ali toksičnih snovi (alkohol, kokain), elektrolitne in metabolne motnje in 
hipoksična poškodba možganov. 

Fiziologija generaliziranega konvulzivnega epileptičnga statusa 
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Akutni sistemski učinki GTKK statusa potekajo v dveh fazah. V zgodnjem poteku prevladujejo učinki 
povečane aktivnosti simpatičnega živčevja, zato se pojavi hipertenzija in tahikardija. V tem obdobju 
kljub občasnim dihalnim pavzam ventilacija ni bistveno motena. 

V fazi dekompenzacije lahko nastopi hipotenzija in maligne motnje ritma (ki so vzrok smrti pri 
epileptičnem statusu v 60 %). Hipertermija dodatno poškoduje živčne celice v možganih in še 
pospešuje epileptične napade. Pojavi se metabolna laktatna acidoza, zaradi anaerobnega 
metabolizma v mišicah ob tonično-kloničnih krčih. Zaradi izplavljanja kateholaminov pride do 
hiperglikemije. V nadaljnjem poteku statusa pride do centralnega zastoja dihanja in pljučnega edema 
zaradi povečanega upora v pljučnem žilju. Ob pospešeni kontinuirani mišični aktivnosti se pojavi 
rabdomioliza, kar lahko vodi v odpoved ledvic. 

V možganih zaradi ekscitotoksične poškodbe in v poznem poteku hipoksije in zmanjšane perfuzije ob 
odpovedi avtoregulacije prihaja do postopnega odmiranja živčnih celic. 
 
Diagnoza 

Diagnoza epileptičnega statusa je večinoma klinična. V primeru nekonvulzivnega statusa lahko 
posumimo na epileptično dogajanje, če ima bolnik nepojasnjeno kvalitativno ali kvantitativno 
motnjo zavesti. Dokončno diagnozo postavimo z elektroencefalografijo (EEG). 

Novejše smernice priporočajo kontinuiran nadzor z EEG v intenzivni enoti pri vseh bolnikih z 
nepojasnjeno motnjo zavesti, posebej pri tistih z akutno okvaro možganov 
 
Oskrba in zdravljenje 

Takojšnje zdravljenje zahtevajo vse konvulzivne generalizirane oblike, od nekonvulzivnih pa subtilni 
in kompleksni parcialni epileptični status. 
V začetno splošno obravnavo bolnika s konvulzijami ali v komi sodi zagotovitev proste dihalne poti 
in ustrezna ventilacija ter preskrba s kisikom. Zagotovimo merjenje krvnega tlaka in spremljanje 
srčnega ritma. Opravimo laboratorijske preiskave in popravimo morebitne elektrolitne in metabolne 
motnje (hipoglikemija, koncentracija Na, K in Mg). Izogibamo se popravljanju metabolne acidoze z 
Na bikarbonatom, saj alkaloza deluje epileptogeno. 
V okviru usmerjenega antiepileptičnega zdravljenja je v Sloveniji v uporabi prilagojen algoritem, ki 
temelji na evropskih priporočilih iz leta 2010 in upošteva tudi vrsto epileptičnega statusa (slika 2). 
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Slika 2 
Algoritem zdravljenja 
 
Prognoza epileptičnega statusa 

Splošna stopnja smrtnosti epileptičnega statusa pri odraslih je približno 20-odstotna (1,5). Smrtnost 
in obolevnost pri posameznih skupinah sta povezani s klinično obliko epileptičnega statusa, starostjo 
bolnikov in etiologijo bolezni. Dlje kot epileptični status traja, slabše je bolnik odziven na zdravljenje 
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in hujše so posledice. Glede na podatke v študijah je kar okrog 40 do 50 % statusov refraktarnih (ne 
ponehajo po aplikaciji zdravil prvega in drugega reda). Umrljivost se bistveno poveča pri trajanju 
statusa nad 60 minut. Bolniki, ki utrpijo prvo epizodo epileptičnega statusa, imajo precejšnjo 
verjetnost za ponovitev bolezni in razvoj kronične epilepsije. 
 
Zaključek 

Epileptični status je urgentno stanje, ki zahteva hitro prepoznavanje in ukrepanje. V enotah 
intenzivne terapije se pojavlja relativno pogosto, vendar ga ni vedno lahko prepoznati. 

Neprepoznan in nezdravljen močno vpliva na morbiditeto in mortaliteto bolnikov. Uvajanju ustrezne 
diagnostike je potrebno posvetiti več pozornosti in naporov v smislu večje dostopnosti 
kontinuiranega EEG nadzora v enotah intenzivne terapije. 
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NEPOŠKODBENI VZROKI MOŽGANSKEGA EDEMA – DRUGAČNA ENTITETA ? 

Simona Šteblaj 
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana  
 
Izvleček 

V prispevku je obravnavan možganski edem. Definiciji sledi razdelitev glede na patofiziologijo 
nastanka na citotoksičen, osmotski, vazogeni in intersticijski možganski edem ter njihov opis in 
navedba stanj, pri katerih se posamezne oblike pojavijo. Poudarek je na podatku, da različne vrste 
možganskega edema ne nastopajo izolirano. S tem namenom sta navedena primera možganskega 
edema pri diabetični ketoacidozi in jetrni odpovedi. 
 
Uvod 

Možganski edem je stanje povečanega volumna možganov zaradi povečane količine vode v njih 
bodisi znotraj ali zunaj celic. Danes večinoma še vedno ločujemo različne vrste edema predvsem 
glede na patofiziološki proces nastanka in ne toliko glede na vzrok nastanka. Tako govorimo o 
citotoksičnem, osmotskem, vazogenem in intersticijskem edemu. 

Poudariti moram, da različne vrste edema klinično redko nastopajo izolirano. Pri raziskovanju 
možganskega edema pri različnih patoloških stanjih je razvidno, da gre večinoma za kombinacijo 
različnih vrst in da mnenja o natančnem mehanizmu nastanka niso popolnoma jasna in enotna. 
Navajam primera možganskega edema pri diabetični ketoacidozi in jetrni odpovedi. 
 
Citotoksični edem 

Večina celic človeškega organizma aktivno uravnava celični volumen. S tem ohranjajo optimalno 
koncentracijo znotrajceličnih encimov in presnovkov in omogočajo normalno delovanje. Celična 
membrana dobro prepušča vodo, zato je celični volumen v veliki meri odvisen od znotrajcelične in 
zunajcelične osmolarnosti. Zunajcelična osmolarnost je urejena na nivoju celotnega organizma, na 
znotrajcelično osmolarnost pa vpliva predvsem transmembranski transport presnovkov iz celice in v 
njo ter znotrajcelična presnova velikih molekul v manjše osmotsko aktivne presnovke in obratno. V 
fizioloških razmerah ima na vzdrževanje konstantnega celičnega volumna največji vpliv Na/K črpalka, 
v primeru nabrekanja celice pa imajo največji regulatorni pomen mehanizmi za transport K in Cl iz 
celice, čemur sledi osmotski premik vode. 

Pri citotoksičnem edemu gre sprva za povečanje znotrajceličnega volumna zaradi motnje celičnega 
metabolizma. Ko se v celici izčrpajo zaloge energije (ATP), pride do motenj vzdrževanja in obnove 
funkcionalnosti celične membrane in sproščanja nevrotransmiterjev.  Posledica prve motnje je hiter 
tok ionov skozi ionske kanalčke, temu sledi čezmerno sproščanje nevrotransmiterjev, npr. glutamata 
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v medcelični prostor, kar povzroči še večjo prevodnost ionskih kanalčkov. Oba procesa se torej 
medsebojno potencirata, kar je glede na izčrpane energijske zaloge izredno škodljivo. Prekomeren 
vtok ionov v celice, še posebno natrija in kalcija, povzroči ustrezno povečanje znotrajcelične količine 
vode. Če pride do takojšnje reperfuzije, lahko prizadete celice sčasoma obnovijo metabolne procese 
in ponovno vzpostavijo elektrolitsko ravnovesje. Preživele celice v vztrajno neprekrvavljenem 
področju pa so ogrožene predvsem zaradi povišanega znotrajceličnega nivoja kalcija. Aktivno 
izločanje prekomernega kalcija v zunajcelični prostor je namreč neposredno povezano s transpotom 
Na+ v celice preko Na+/Ca2+ izmenjevalca v celični membrani, kar doprinese k povečanju osmotskega 
gradienta in dodatnemu prehodu vode v celice. Kalcij je tudi tisti kritičen celični element, ki sodeluje 
v množici znotrajceličnih procesov med njim pri delitvi celice, prenosu informacij med sinapsami, 
metabolizmu, regulaciji metabolizma ter pri celični smrti. Če je v celici dolgotrajno prisoten v 
presežku, povzroča prekinitev teh procesov in lahko s sproženjem apoptoze vodi v celično smrt. 

Ob prisotnosti nekrotičnih celic in nastanku reaktivnih kisikovih vrst pa pride tudi do aktivacije 
vnetnega odgovora in produkcije vnetnih citokinov in kemokinov. To vodi v aktivacijo mikroglije, ki 
še dodatno producira citokine, to pa vodi v povečanje adhezije molekul v možgansko žilje, adherence 
levkocitov na žilni endotelij in infiltracije levkocitov v parenhim možganov. Aktivirani levkociti in 
mikroglija v možganskem parenhimu producirajo raznolike mediatorje vnetja, kot so proteaze, 
sintetazo dušikovega oksida, različne citokine in reaktivne kisikove vrste, kar vodi tako v poškodbo 
celic kot tudi v povečano prepustnost krvnomožganske bariere, v edem, krvavitve in na koncu v 
celično smrt. 

Citotoksični edem lahko prizadene tako sivo kot belo substanco, posebej izražen je v astrocitih. 

Pomembno je, da vemo, da citotoksični edem sam po sebi ne pomeni nabrekanja tkiva, temveč 
pomeni samo prerazporeditev vode in prvo stopnjo v razvoju osmotskega in vazogenega edema. 
Nastane ob ishemiji, znotrajmožganski krvavitvi, trombozi venskih sinusov, Reyevem sindromu, 
travmatski poškodbi možganov, izpostavitvi nekaterim toksinom, akutni jetrni odpovedi, 
epileptičnem statusu, hipoglikemiji itd. 
 
Osmotski (ionski) edem 

Osmotski edem nastane zaradi transendotelijskega gradienta Na+, kar povzroči ekstravazacijo Na+, 
temu pa sledi ekstravazacija Cl- in vode zaradi vzdrževanja elekrične in osmotske nevtralnosti. Ta 
vrsta edema nastane ob ohranjeni krvnomožganski barieri. Gre za dvostopenjski proces; najprej 
poteka transport Na+, Cl- in vode v endotelijske celice kapilar, nato pa iz njih v intersticij možganov. 
Na lumenski strani endotelijske celice imajo pri transportu Na+ najpomembnejšo vlogo Na+/H+ 
antiporterji (NHE1, NHE2), družina kationsko kloridnih transporterjev (NKCC1) in kanalčki Sur1-
Trpm4. Za transport vode pa Na+/glukozni transporterji (SGLT1) in transporterji za glukozo (GLUT1, 
GLUT2), preko katerih poteka pasivni transport vode kot preko aquapurinskih kanalčkov. 
Raziskovanje teh mehanizmov je že privedlo do obetajočih rezultatov pri testiranju substanc, ki 
blokirajo te procese. Tako npr. raziskave potrjujejo, da glyburide (glibenclamide, sulfonilurea) blokira 
kanalčke Sur1-Trmp4 in zmanjšuje nastanek edema, krvavitev in celične smrti pri ishemični kapi. 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Kritično bolan nevrološki bolnik 

 

 
76

Vazogeni edem  

Je posledica spremenjene prepustnosti krvnomožganske bariere. Največjo vlogo v njej imajo 
endotelijske celice, ki so med seboj povezane s tesnimi stiki, ki onemogočajo transport 
makromolekul mimo celic. Endotelijske celice so tudi sestavni del nevrovaskularne enote, ki jo 
sestavljajo endotelijske celice na bazalni lamini, periciti, celice gladkih mišic, končiči astrocitov in 
lahko tudi nevronov. Spremembe endotelijskih celic in kompleksna interakcija med celicami 
nevrovaskularne enote vplivajo na prepustnost krvno- možganske pregrade. Ob porušeni barieri 
pride do vdora proteinov  (albumini, imunoglobulini) v možganski parenhim ter posledično do 
razvoja možganskega edema tako zaradi hidrostatskega kot osmotskega gradienta. Aktivirani 
levkociti, ki tudi prehajajo bariero, v parenhimu aktivirajo vnetno kaskado, kar vodi do celične 
poškodbe po že zgoraj opisanem mehanizmu in do dodatne okvare krvno možganske pregrade. 

Vazogeni edem tipično prizadene belo substanco. Nastane pri travmatski poškodbi možganov, 
tumorjih, ishemiji, vnetnih procesih (npr. meningitis, encefalitis), hipertenzivni encefalopatiji, npr. 
pri sindromu posteriorne reverzibilne encefalopatije – PRES (posterior reversible encephalopathy 
syndrome), trombozi venskih sinusov, demielinizacijskih obolenjih, degenerativnih obolenjih, jetrni 
odpovedi, bivanju na visoki nadmorski višini. 

Ker so celične strukture tukaj dolgo ohranjene, je ta vrsta edema najbolj odzivna na hiperosmolarno 
terapijo in steroide. 

Dekompresivna kraniektomija, izvedena v zgodnji fazi ionskega edema, je varna in izboljša perfuzijo 
tkiva. Če je izvedena pozno, zmanjša pritisk v tkivih in s tem poveča hidrostatski gradient in edem 
možganov. 
 
Intersticijski edem 

Je posledica nezadostne reabsorbcije cerebrospinalne tekočine -likvorja. Normalno dnevno nastane 
600 do 700 ml likvorja v horoidnem pleksusu stranskih ventriklov in horoidnem pleksusu četrtega 
ventrikla. Likvor iz stranskih ventriklov preko foramna Monro teče v tretji ventrikel, od tu pa preko 
akvedukta v četrti ventrikel. Iz četrtega ventrikla likvor vstopa v subarahnoidni prostor preko 
foramnov Luschka in Magendie. Likvor se preko resic arahnoideje reabsorbira v venski sistem, 
pomemben delež pa se drenira v limfatični sistem. Resice arahnoideje delujejo kot enosmerne 
zaklopke med subarahnoidnim prostorom in sinusi dure. Reabsorbcija je premosorazmerno odvisna 
od pritiska likvorja. Normalen pritisk likvorja, merjen ob lumbalni punkciji, je 100 do 180 mm Hg v 
ležečem položaju oziroma 200 do 300 mm Hg v sedečem položaju. Normalna količina likvorja pri 
odraslem je 140 do 170 ml, od tega 25 ml v ventriklih. Dilatacija oziroma deformacija ventriklov 
zaradi povečanega pritiska likvorja se imenuje hidrocefalus. Povečan pritisk likvorja v ventriklih 
povzroči premik tekočine skozi ependim v periventrikularno belo substanco, kar nekateri imenujejo 
tudi transependimski edem. Pridobljeni vzroki hidrocefalusa so hipersekrecija likvorja, obstrukcija 
foramna Monro (koloidna cista, tuberozna skleroza), obstrukcija tretjega ventrikla (kraniofaringeom, 
pilocistični astrocitom), obstrukcija akvedukta (tumorji zadnje kotanje), obstrukcija foramna Luschka 
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zaradi meningitisa, subarahnoidne krvavitve, tumorjev zadnje kotanje, fibroza subarahnoidnega 
prostora zaradi meningitisa, subarahnoidne krvavitve, meningealne diseminacije tumorjev. 

Intersticijski edem v periventrikularni beli substanci prizadene mielin in aksone. Do neke mere so te 
spremembe reverzibilne, če se pritisk kmalu zniža. Če pa je hidrocefalus dolgotrajen, pride do atrofije 
najprej bele substance nato pa tudi korteksa. 
 
Možganski edem pri nekaterih patoloških stanjih 

Diabetična ketoacidoza 
Pri nastanku možganskega edema pri diabetični ketoacidozi igra pomembno vlogo več dejavnikov. 
Študije možganskega edema z magnetno resonanco so pokazale, da gre pri tem edemu v osnovi bolj 
za vazogeni edem zaradi porušene krvnomožganske bariere kot pa za citotoksični edem. Endotelijske 
celice kapilar so poškodovane zaradi ishemije, hipoksije in ketonskih teles. Hipoksija in ishemija lahko 
nastaneta zaradi zmanjšanega volumna krvi in povečane viskoznosti krvi zaradi dehidracije ali 
vazokonstrikcije, povezane s hiperventilacijo zaradi acidoze. Edem nastane tudi iatrogeno. Če se 
osmolarnost seruma nenadoma zmanjša, npr. ob terapiji s hipoosmolarnimi tekočinami ali terapiji z 
Na bikarbonatom, pride do premika vode v celice in njihovega nabrekanja. Tveganje je povečano 
tudi zaradi terapije z inzulinom, ki ne samo hitro zmanjšuje serumsko koncentracijo glukoze, temveč 
stimulira tudi izmenjavo natrija in vodika, kar dodatno poveča znotrajcelično koncentracijo natrija in 
posledično količino vode. 
 
Akutna jetrna odpoved 
Natančen mehanizem nastanka možganskega edema ni poznan. Pride tako do citotoksičnega kot 
vazogenega edema. Zdi se, da ima citotoksični edem večjo vlogo. Dosledna patološka najdba so 
nabrekli astrociti, pri čemer ima hiperamonemija nesporno vlogo. Mehanizem vpletenosti amonijaka 
ni popolnoma pojasnjen. Lahko gre za vpletenost glutamina, ki se sintetizira v astrocitih iz amonijaka, 
oksidativni stres ali motnjo celičnega metabolizma. Porušena možgansko žilna bariera ni dokazana, 
kljub temu pa pride tudi do povečanega prehoda vode in amonijaka v intersticij. 
 
Zaključek 

Poškodba je samo eden od mnogih vzrokov za nastanek možganskega edema. Ne glede na vzrok 
nastanka poznamo več patofizioloških mehanizmov, ki so vpleteni v proces nastajanja.  Poznavanje 
teh mehanizmov pa je ključnega pomena za naše ukrepanje in nas bo morda že kmalu privedlo tudi 
do možnosti vzročnega zdravljenja. 
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POSEBNOSTI OBRAVNAVE OTROKA Z MOŽGANSKOŽILNIM DOGOKOM V INTENZIVNI TERAPIJI 

Aida Granda1, Mirjana Perković Benedik2  
1 Klinični oddelek za otroško terapijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični 
center 
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2 Klinični oddelek za razvojno, otroško in mladostniško nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni 
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Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana 
 
Izvleček 

Možganska kap se pri otrocih pojavlja redkeje kot pri odraslih, vendar predstavlja pomemben vzrok 
obolevnosti in je med desetimi najpogostejšimi vzroki smrti. Pogosto je ugotovljena z veliko časovno 
zamudo, kar še posebej velja za ishemično možgansko kap. Med vzroki za ishemično kap prevladujo 
arteriopatije in prirojene srčne napake, pri hemoragični kapi pa arteriovenske malformacije in 
koagulopatije. Izid in prognoza sta med drugim odvisni od vzroka in dejavnikov tveganja, ki jih ob 
postavitvi diagnoze skušamo odkriti in ustrezno zdraviti. Zdravljenje v enoti intenzivne terapije 
temelji na splošnih načelih zdravljenja kritično bolnih otrok in izidih raziskav o možganskih kapi pri 
odraslih. 
 
Uvod 

Incidenca možganske kapi v otroškem obdobju znaša od 1,3 do 13 zbolelih/100.000 otrok in je 
primerljiva z incidenco možganskih tumorjev. Po ishemični možganski kapi v prvih petih letih umre 
16 % otrok, pri hemoragični kapi umrljivost v povprečju znaša 25 %. S ponovitvijo možganskožilnega 
dogodka se poslabša prognoza in poveča umrljivost, celo do 40 %. Dve tretjini otrok, ki utrpijo 
možgansko kap, imajo doživljenjske posledice - nevrološko oviranost, vedenjske in kognitivne 
motnje. 
 
Opredelitev možganske kapi pri otrocih 

Možganska kap se pri otrocih pojavlja od 28. dne po rojstvu do 18. leta starosti. Možganska kap v 
obdobju novorojenčka predstavlja posebno entiteto, pojavlja se med 28. tednom gestacije in 28. 
dnem po rojstvu. 

Diagnozo postavimo na podlagi akutno nastalih, največkrat žariščnih nevroloških simptomov in 
ustreznih najdb na magnetnoresonančni tomografiji (MRI) in magnetnoresonančni angiografiji 
(MRA). Pri otrocih s klinično sliko prehodne ishemične motnje s slikovnimi preiskavami večkrat 
dokažemo možgansko kap, zato časovna opredelitev o trajanju nevrološke simptomatike več kot 24 
ur ni primerna za otroško obdobje. 
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Ločimo nepoškodbeno hemoragično in ishemično možgansko kap. Med slednje uvrščamo arterijsko 
ishemično možgansko kap in trombozo venskih sinusov ter možganskih ven, medtem ko 
znotrajparenhimske in subarahnoidne krvavitve sodijo med nepoškodbene hemoragične kapi. 
 
Diagnostična obravnava 

Ob postavitvi diagnoze aktivno iščemo vzroke in dejavnike tveganja. Ti so raznoliki in številni, pri 
posameznem otroku jih lahko najdemo več hkrati. Zdravljenje kapi, tveganje ponovitve in način 
preprečevanja so odvisni od vzroka in starosti bolnika. 

Diagnozo možganske kapi pri otroku pogosto postavimo pozno, tudi zato, ker zdravstveno osebje 
premalokrat pomisli nanjo. V diferencialni diagnozi moramo vedno pomisliti tudi na številne, 
pogosto redke bolezni. Najpogostejši vzroki ishemične kapi so arteriopatije (med njimi 
postinfekcijske), prirojene srčne napake in protrombotična stanja, pri hemoragični kapi pa so to 
arteriovenske malformacije, koagulopatije in po poškodbi nastale arterijske disekcije. 

Pri sumu na ishemično možgansko kap v otroškem obdobju sta priporočeni slikovni metodi  MRI 
možganov in MRA možganskih in vratnih arterij, ki morata biti opravljeni najpozneje v 24 urah od 
začetka simptomov. Zlati standard za prikaz možganskega žilja ostaja klasična angiografija, vendar je 
bolj invazivna kot MRA. Arteriografija je indicirana pri sumu na disekcijo, zlasti v zadajšnjem povirju, 
katere z MRA vratu ne dokažemo. Opravimo jo tudi, kadar je izvid MRA normalen in kadar jasnega 
vzroka za nastanek kapi ne ugotovimo. Pri sumu na trombozo venskih sinusov je potrebna MR ali 
računalniška tomografska (CT)  venografija. 

Otrokom z ishemično možgansko kapjo je treba čimprej napraviti transtorakalni ehokardiogram 
zaradi izključitve vzročnih dejavnikov za kap s strani srca, takoj po sprejemu pa  elektrokardiogram 
(EKG). Potrebne so tudi laboratorijske preiskave krvi in seča za diagnostično opredelitev morebitnih 
presnovnih bolezni in preiskave za ugotavljanje protrombotičnih stanj. Glede na klinično sliko 
opravimo tudi ustrezne mikrobiološke preiskave krvi in likvorja. 
 
Zdravljenje 

Za zdravljenje otrok po možganski kapi so na voljo britanske (Royal College of Physicians - RCP) in 
ameriške (American College of Chest Physicians - ACCP in American Heart Association - AHA) 
smernice. Prvi dve obravnavata le ishemično možgansko kap, smernice AHA pa tudi nepoškodbeno 
hemoragično kap. Velikih raziskav pri otrocih, ki bi z dokazi podprle izbiro zdravljenja v akutnem 
obdobju in primarno ter sekundarno zaščito, ni. Zdravljenje temelji tako na izsledkih raziskav, 
opravljenih pri odraslih, na mnenju strokovnjakov in izidih manjših raziskav, kar glede na razlike v 
vzrokih in v patofiziološkem dogajanju kot pri odraslih ni povsem ustrezno. 

Za zdravljenje akutne ishemične kapi pri odraslih sta uveljavljeni tromboliza in  endovaskularna 
mehanična embolektomija. Za uporabo trombolize pri otrocih so na voljo le podatki iz prikazov 
posameznih ali serijskih primerov. Smernice RCP in ACCP opozarjajo, da ni dokazov o uporabi 
trombolize v zdravljenju ishemične možganske kapi pri otrocih, zato zanje razmerje med tveganjem 
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in koristjo še ni določeno. Po smernicah AHA je uporaba trombolize z rekombinantnim aktivatorjem 
tkivnega plazminogena (rtPA) upravičena le v dobro zastavljenih kliničnih raziskavah. Presoja o 
uporabi trombolize pri otrocih je smiselna, če imajo obsežno ishemično možgansko kap v povirju 
srednje možganske arterije ali če kap utrpijo med zdravljenjem v bolnišnici. Tromboliza je morda 
smiselna tudi za bolnike s širjenjem tromboze venskih sinusov in slabšanjem kliničnega stanja. 
Optimalni odmerek rtPA za otroke ni določen zaradi s starostjo povezanih razlik v hemostazi -  na 
primer zaradi večje fibrinolitične kapacitete. 

Po smernicah RCP predpišemo bolnikom s potrjeno ishemično možgansko kapjo aspirin v odmerku 
5 mg/kg na dan, vendar ne tistim z vidno znotrajlobanjsko krvavitvijo na slikovnih preiskavah. 
Smernice AHA priporočajo uvedbo aspirina v odmerku 3 do 5 mg/kg na dan, medtem ko ACCP 
svetujejo zdravljenje s heparinom ali nizkomolekularnim heparinom v prvih 5 do 7 dneh ali do 
izključitve prisotnosti srčnih embolusov in arterijske disekcije, nato sledi nadaljevanje zdravljenja z 
aspirinom. Pri potrjeni zunajlobanjski arterijski disekciji in trombozi venskih sinusov svetujejo 
nadaljevanje antikoagulantnega zdravljenja. Smernice RCP pri srčnem izvoru embolusov priporočajo 
posvet s kardiologom in z nevrologom ali dajanje nizkomolekularnega heparina več kot 6 tednov. 

Pri hemoragični kapi v akutni fazi preprečujemo herniacijo in zdravimo motnje koagulacije z 
nadomeščanjem manjkajočih faktorjev in trombocitov. Vazospazme pri subarahnoidni krvavitvi 
preprečujemo z optimizacijo znotrajžilnega volumna in z zaviralci kalcijevih kanalčkov. Zdravljenje 
arteriovenskih malformacij in anevrizem terja posvet z  nevrokirurgom in interventnim 
nevroradiologom zaradi možnosti zdravljenja z operativnim ali endovaskularnim posegom. 
 
Splošno zdravljenje v enoti intenzivne terapije 

Podporno zdravljenje temelji na  splošnih načelih zdravljenja vseh kritično bolnih otrok ter izidih 
raziskav o možganskih kapi pri odraslih. Obsega priporočila o optimalni oskrbi tkiv s kisikom, 
vzdrževanju normalne telesne temperature, vrednosti sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Temelj 
zdravljenja vseh kritično bolnih otrok je vzdrževanje odprte dihalne poti, dihanja in obtoka. Bolnikom 
z nasičenostjo krvi s kisikom pod 92 % dodajamo kisik, močno hipoksični pa potrebujejo intubacijo 
in umetno ventilacijo. Smernice RCP priporočajo vzdrževanje normalne oksigenacije pri otrocih z 
ishemično kapjo, medtem ko ACCP o tem nimajo določil. 

Za spremljanje sistemskega krvnega tlaka, perfuzijskega pritiska in posredno spremljanje minutnega 
volumna srca v enoti intenzivne medicine vstavimo centralni venski in arterijski kateter. Uporabljamo 
izotonične raztopine, s katerimi zagotavljamo celotne dnevne potrebe po tekočinah. Pri bolnikih z 
zmanjšano začetno koncentracijo natrija dovajanje tekočin omejimo na 70 % dnevnih potreb. 
Pozorni smo na znake sindroma neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona. V primeru 
dehidracije med trombozo venskih sinusov poleg zagotavljanja dnevnih potreb tekočino 
nadomeščamo v 24 do 48 urah. Zaradi nevarnosti hipoglikemije pri novorojenčkih, dojenčkih in 
majhnih otrocih uporabimo izotonično raztopino z glukozo v koncentraciji 5 do 10 %, medtem ko 
večji otroci dodatka glukoze ne potrebujejo. 
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Pri začetnih znakih šoka moramo normalizirati perfuzijski tlak v možganih z optimizacijo 
znotrajžilnega volumna in dovajanjem noradrenalina. Perfuzijski tlak lahko posredno spremljamo z 
metodo NIRS (near-infrared spectroscopy). Za določitev ciljne vrednosti srednjega arterijskega tlaka 
vrednosti znotrajlobanjskega tlaka prištejemo 50 mm Hg. Pri bolnikih, ki nimajo vstavljene elektrode 
za merjenje znotrajlobanjskega tlaka, lahko domnevamo, da je njegova vrednost vsaj blago povišana. 
Natančnih navodil o uravnavanju arterijskega tlaka po možganski kapi pri otrocih ni. Izjema je 
obravnava krvavitve iz arteriovenske malformacije, pri kateri je treba zmanjšati tveganje za ponovno 
krvavitev z vzdrževanjem optimalnega možganskega perfuzijskega tlaka. 

Med ukrepe za zmanjševanje možganskih presnovnih potreb sodi preprečevanje hipertermije. 
Telesno temperaturo vzdržujemo pod 37 0C. Hipotermija (32 do 34 0C) zmanjša postishemični edem, 
največji učinek se pokaže 2 do 4 dni po infarktu. Randomiziranih raziskav, ki bi upravičile rutinsko 
uporabo hipotermije, zaenkrat ni. 

Smernice AHA o optimalni ravni sladkorja v krvi pri otroku z možgansko kapjo svetujejo   
preprečevanje hipoglikemije in hiperglikemije. Za otroke ni priporočljiva stroga kontrola vrednosti 
sladkorja v krvi (5 do 6,7 mmol/l) zaradi pogostih epizod hipoglikemije. Ciljne vrednosti glukoze naj 
bi se gibale med 6 do 8,5 mmol/l. Vrednosti nad 10 mmol/l znižujemo s trajno infuzijo insulina. Zlati 
standard za dovajanje hranilnih snovi je čimprejšnje postpilorično enteralno hranjenje. 

Krče, ki se pojavijo pri približno četrtini otrok z ishemično možgansko kapjo in pri petini s 
hemoragično kapjo, zdravimo po obstoječih protokolih. Preventivno dajanje antiepileptičnih zdravil 
ni upravičeno. 

Povišan znotrajlobanjski tlak znižujemo z globoko sedacijo, relaksacijo mišic in dvigom vzglavja za 
300. Priporočeno je invazivno merjenje znotrajlobanjskega tlaka z elektrodo. 

V primeru slabšanja motnje zavesti ali pri povišanem znotrajlobanjskem tlaku, ki vztraja kljub 
konzervativnemu zdravljenju, je potreben čimprejšnji posvet z nevrokirurgom zaradi drenaže 
hematoma, ventrikulostomije ali razbremenilne kraniektomije.  
 
Preprečevanje ponovitev 

Smernice RCP za bolnike z ishemično možgansko kapjo priporočajo zaščito z aspirinom v odmerkih 1 
do 3 mg/kg na dan, AHA pa dolgoročno jemanje 2 do 5 mg/kg na dan. Če se kap kljub temu ponovi, 
svetujejo klopidogrel ali antikoagulantno zdravljenje. Pri disekciji arterije sledi 3- do 6-mesečno 
zdravljenje z nizkomolekularnimi heparini ali antagonisti vitamina K. Pri bolnikih, ki kljub 
antikoagulantnemu zdravljenju še imajo znake, obstaja možnost endovaskularnega posega. 
Antikoagulantno zdravljenje potrebujejo tudi otroci z ishemično možgansko kapjo, povzročeno s 
srčnimi embolusi, pri katerih obstaja veliko tveganje za ponovitev kapi. Bolniki s trombozo venskih 
sinusov naj bi akutno antikoagulantno zdravljenje  nadaljevali še 3 do 6 mesecev oz. do popolne 
rekanalizacije žile. 
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Zaključek 

V nasprotju s prehodno uveljavljenim prepričanjem izid možganske kapi pri otrocih ni bistveno boljši 
kot pri odraslih. Nevrološke posledice v luči daljše pričakovane življenjske dobe otrok predstavljajo 
še toliko večje breme za njih same, družino in družbo. Zato si moramo prizadevati za hitrejše 
prepoznavanje, urno ukrepanje in zgodnjo kompleksno rehabilitacijo teh bolnikov. 
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NEVROLOŠKI VZROK MOTNJE DIHANJA 
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Izvleček  

Motnje dihanja se pojavljajo pri številnih nevroloških boleznih in okvarah. Glede na nivo prizadetosti 
živčevja so vzorci motenj dihanja različni. Najpogostejši vzrok za akutno nepoškodbeno paralizo je 
poliradikulonevritis - Guillain-Barrejev sindrom (GBS) z različnimi podtipi. V Evropi bolezen ni redka 
(pojavnost: 2 primera/100.000 prebivalcev letno). Običajno poteka v blagi obliki, kar tretjina bolnikov 
pa je hudo motorično prizadetih in zaradi dihalne odpovedi potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne 
terapije in umetno predihavanje. Poleg odpovedi dihanja bolnike ogrožajo motnje v delovanja 
avtonomnega živčevja, zlasti motnje srčnega ritma in paralitični ileus. Predstavljen je primer bolnice 
s fulminantno potekajočim GBS z dihalno odpovedjo in pridruženo stresno (takotsubo) 
kardiomiopatijo. Tudi ta redek zaplet lahko uvrstimo med zaplete s strani avtonomnega živčevja. V 
nadaljevanju so predstavljene diagnostične metode, potek bolezni in zdravljenje bolnikov z GBS. 
 
Uvod 

Motnje dihanja se pojavljajo pri številnih nevroloških boleznih in okvarah. Prizadetost centralnega 
živčevja ob toksičnem ali vnetnem procesu, ishemiji ali krvavitvi lahko povzroči različne nenormalne 
vzorce dihanja. Ob obsežnih okvarah možganskih polobel se pojavi periodično Cheyne-Stokesovo 
dihanje. Pri okvari nižjih struktur preko mezencefalona in ponsa do podaljšane hrbtenjače se 
pojavljajo drugi vzorci: centralna hiperventilacija (Kussmaulovo dihanje), apneustično dihanje, 
Biotovo dihanje v skupkih ter ataktično dihanje s centralno hipoventilacijo. Tipični predstavnik 
obolenja sprednjih rogov hrbtenjače je bolezen motoričnega nevrona - amiotrofična lateralna 
skleroza, ki v napredovali fazi bolezni prizadene tudi dihanje in prav dihalna odpoved je najpogostejši 
vzrok smrti pri teh bolnikih. Miastenija gravis povzroča težave z dihanjem zaradi motnje na nivoju 
živčnomišičnega stika, enak mehanizem je prisoten pri Lambert-Eatonovem miasteničnem 
sindromu, pri katerem gre v 60 % za paraneoplastični proces. 

Periferni živci in korenine so najpogosteje prizadeti z vnetnim avtoimunskim procesom v sklopu 
poliradikulonevritisa - sindroma Guillain-Barre. Sidrom ima več podtipov. Največkrat poteka v obliki 
akutne vnetne demielinizacijske polinevropatije (AIDP). Pri drugih dveh oblikah (akutna motorična 
aksonska nevropatija (AMAN) in akutna motorična in senzorična aksonska nevropatija (AMSAN)) gre 
za prizadetost aksonov, bolezen ima pogosto težji potek in je lahko povzročena s specifičnimi 
antigangliozidnimi protitelesi, ki inhibirajo prevodne natrijeve kanalčke. 
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Prikaz primera 

76-letna bolnica, ki se je zdravila zaradi arterijske hipertenzije in astme, je bila 24. junija 2013 
sprejeta na nevrološki oddelek regionalne bolnišnice zaradi nenadno nastalih motenj požiranja in 
tremorja. Pri pregledu so ugotavljali odsotnost žrelnih refleksov. Ob sprejemu je imela še normalno 
mišično moč, ki pa je začela izjemno hitro (v nekaj urah) slabeti in bolnica zaradi nemoči aksialne 
muskulature ni mogla več samostojno sedeti in stati. Senzibilitetnih izpadov niso našli. Opravljena 
preiskava CT glave ni prikazala svežih sprememb v možganovini, izvid je pokazal le blago atrofijo. 
Bolnico so lumbalno punktirali. V likvorju so bili blago povišani proteini 0,44 g/l ob nizkem številu 
levkocitov (9); ocenili so, da ne gre za meningitis. Stanje bolnice se je naslednje jutro še poslabšalo z 
dihalno odpovedjo, zato je bila premeščena v intenzivno enoto. Bolnico so zaradi hiperkapnične 
respiratorne insuficience intubirali in umetno predihavali, potrebovala je vazoaktivno podporo z 
noradrenalinom. Aspiracijsko pljučnico so pričeli zdraviti z antibiotikom. V EKG zapisu so beležili 
sinusno tahikardijo z novonastalimi elevacijami spojnice ST v odvodih sprednje stene. Ultrazvočno 
so opazovali akinezijo sprednje stene levega prekata, vrednost troponina je bila blago povišana. 
Zaradi suma, da gre za akutni miokardni infarkt (STEMI) sprednje stene je bila urgentno premeščena 
v UKC Ljubljana na KO za intenzivno interno medicino. Opravljena koronarografija ni prikazala stenoz 
na epikardialnih arterijah, koronarna bolzen je bila kot vzrok za stanje bolnice s tem izključena. 
Ventrikulografija  je potrdila močno oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata z iztisnim deležem 
30 %, ki je bila posledica hipokinezije do akinezije apeksa in srednjih delov levega prekata, 
hiperkinetično pa so se krčili bazalni deli. S transezofagealno ehokardiografijo so izključili prisotnost 
intrakavitarnih trombotičnih mas. Nivo troponina je porasel le do 4,1 mcg/ml (normalno do 0,1). 
Glede na izsledke vseh preiskav (EKG, negativna koronarografija, tipična slika ventrikulografije in UZ 
slika) so ocenili, da gre pri bolnici za takotsubo kardiomiopatijo (TTK). Bolnico je pregledal nevrolog, 
ki je posumil na poliradikulonevritis - Guillain-Barrejev sindrom (GBS). Opravili so EMG, ki je prikazal 
znake vnetne polinevropatije - akutno motorično senzorično aksonsko nevropatijo (AMSAN). Zaradi 
nevrološkega vzroka dihalne odpovedi je bila premeščena na oddelek intenzivne nevrološke terapije. 

Ob sprejemu je bila pri zavesti, orotrahealno intubirana, kontrolirano ventilirana, tahikardna 
130/minuto, na infuziji vazopresorja. Bolnica je bila tetraplegična, nakazala je le premik ustnic, 
odgovarjala s stiskom vek. Oči ni mogla odpreti, prav tako ne nagubati čela. Leva zenica je bila 
deformirana po operativnem posegu, desna pa srednje široka, nereaktivna. Kornealna refleksa sta 
bila izzivna, ust ni mogla odpreti, jezika ni premikala. Na okončinah smo ugotavljali flakcidno 
tertraplegijo, ugasli so bili vsi refleksi razen bicepsovega na levi zgornji okončini. Plantarni odgovor 
ni bil izziven. Groba ocena senzibilitete ob oteženi komunikaciji ni potrdila jasnih izpadov. 

V laboratorijskih izvidih ni bilo večjih odstopanj od normalnega, troponin je bil blago povišan 3,3 
mcg/l, prav tako CRP 61 mg/l, močno pa je bila povišana serumska koncentracija NT-proBNP 13951 
ng/l (vrednost se je že po treh dneh razpolovila). Poleg nizkega odmerka vazopresorja (noradrenalin) 
je prehodno kratkotrajno prejemala infuzijo dobutamina. Za izključitev patološkega procesa v 
možganskem deblu je bila opravljena preiskava MRI, ki ni prikazala patoloških sprememb. Bolnico 
smo ponovno lumbalno punktirali, tokrat je bila albumino-citološka disociacija še bolj jasna (proteini 
0,55 g/l, levkociti 1). Likvor smo poslali na dodatne mikrobiološke in imunološke preiskave. Izvidi so 
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bili negativni razen prisotnih protiteles proti gangliozidu GD1B, ki je skladen s sindromom GBS. 
Negativne so bile tudi diagnostične preiskave na boreliozo, druge virusne okužbe (CMV in EBV), 
virusni markerji za hepatitise in HIV ter tumorski markerji. V likvorju nismo izolirali malignih celic. 
Ščitnični hormoni so bili v mejah normalnega. Bolnico smo pričeli zdraviti z imunoglobulini v 
dnevnem odmerku 0,4 g/kg TT v intravenski infuziji pet zaporednih dni. Zaradi hude motorične 
prizadetosti smo po koncu zdravljenja z imunoglobulini, ki ni prineslo izboljšanja, pričeli z izvajanjem 
membranskih plazmaferez (skupno 19). Bolnico smo 2. 7. 2013 traheotomirali, po opravljenih 
plazmaferezah se je moč dihalnih mišic postopno izboljševala in bolnico smo preko podpornih oblik 
ventilacije po petinštiridesetih dneh prevedli na spontano dihanje preko traheokanile. Bulbarna 
simptomatika z motnjami požiranja je po dveh mesecih izzvenela, bolnica se je hranila per os, 
traheokanilo smo odstranili konec septembra. Postopno se je izboljšala tudi mišična moč. Bolnica je 
bila sicer ob premestitvi na oddelek 30. 9. 2013 tetraparetična, vendar sposobna samostojnega 
sedenja in stanja s pomočjo fizioterapevta. 

Bolnica je bila več tednov mejno tahikardna, funkcija levega prekata se je postopno izboljšala in se 
po nekaj tednih normalizirala. V EKG zapisu smo beležili evolucijo sprememb spojnice ST od elevacij 
v sprednjestenskih odvodih, preko globokih simetričnih negativnih valov T v istih odvodih do 
normalizacije zapisa. Sprva je imela ob prizadetosti avtonomnega živčevja večja nihanja krvnega 
tlaka. Med hospitalizacijo je prebolevala več okužb respiratornega trakta, kasneje pa tudi sepso, 
povzročeno s Pseudomonas aeruginosa. Pljučnico, povzročeno z rezistentno bakterijo Acinetobacter 
baumanii, smo zdravili s kolistinom. Med zdravljenjem v intenzivni enoti smo opazili tudi obdobje 
nemira in zmedenosti. Opravili smo EEG, ki ni prikazal epileptične aktivnosti, izvid je govoril v prid 
encefalopatskim spremembam. Ocenili smo, da je bolnica prebolevala delirij, ki je po terapiji z 
antipsihotiki in dexmedetomidinom izzvenel. 

Bolnico smo 30. 9. 2013 premestili na oddelek za bolezni živčevja, kjer so nadaljevali zdravljenje z 
antibiotikom in izvajali rehabilitacijske ukrepe. V začetku novembra je bila premeščena na 
rehabilitacijo v URI Soča. Ob odpustu iz bolnišnice je še imela parezo srednje stopnje v proksimalnih 
mišičnih skupinah obeh zgornjih okončin, distalno je bila prizadeta ekstenzija prstov, na spodnjih 
okončinah je bila mišična moč dobra, ne pa povsem normalna. Proprioceptivni refleksi na okončinah 
niso bili izzivni, prav tako ni imela senzibilitetnih izpadov. Bila je sposobna samostojne stoje. 
 
Razprava  

Oktobra letos je minilo 100 let odkar so Georges Guillain, Jean Barre in Andre Strohl objavili članek, 
v katerem so  predstavili primer dveh vojakov z napredujočo oslabelostjo okončin in arefleksijo. 
Sidrom Guillain-Barre je danes v razvitem svetu najpogostejši vzrok za akutno nepoškodbeno mišično 
oslabelost oziroma paralizo. Tretjina bolnikov z GBS razvije dihalno odpoved in potrebuje umetno 
predihavanje in zdravljenje v intenzivni enoti. Guillain-Barrejev sindrom je le ena od nevroloških 
bolezni, ki lahko s prizadetostjo različnih nivojev živčevja povzročijo dihalno odpoved. Pomembnejša 
druga bolezenska stanja, ki privedejo do dihalne odpovedi, so zbrana v tabeli 1. 
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Tabela 1 
Nevrološki vzroki mišične oslabelosti, ki lahko vodi v dihalno odpoved 
 

Lokalizacija motnje Motnja, nastala pred 
sprejemom v EIT 

Motnja, nastala med 
zdravljenem v EIT 

Živčnomišični stik Miastenija gravis 
Lambert-Eatonov sindrom 
Botulizem 
Zastrupitev z organofosfati 
Zdravila (anestetiki, makrolidi 
aminoglikozidi, steroidi, 
fluorokinoloni) 

Dolgotrajna uporaba 
mišičnih relaksantov 
Hipermagnezemija 

Periferni živci in korenine Guillain-Barrejev sindrom 
Porfirija, vaskulitis 
Težke kovine 
HIV, davica, borelioza 
Paraneoplastični sindrom 
Paraproteinemije 

Polinevropatija kritično 
bolnega 
Poškodba freničnega živca 
 

Hrbtenjača, tudi sprednji rog 
hrbtenjače 

Bolezen motoričnega nevrona - 
ALS 
Ishemija 
Poliomielitis  

 

Možgani - korteks 
Podaljšana hrbtenjača 

Encefalitis, možganska kap, 
epileptični status 
Kap v možganskem deblu 
Multipla skleroza 

Vaskularni vzroki 
Epileptični status 
Encefalomielitis 
 

 
Z izjemo nekaterih centralnih vzrokov je dihalna odpoved najpogosteje posledica pareze oziroma 
paralize inspiratornih in ekspiratornih mišic. S slabšanjem moči dihalnih mišic se zmanjšuje vitalna 
kapaciteta, zmanjšata se inspiratorna in ekspiratorna moč. Učinkovito izkašljevanje ni več možno, 
posledično je toaleta dihalnih poti nezadostna, pojavijo se atelektaze. S slabšanjem dihalnih mišic se 
razvije hiperkapnična dihalna odpoved, ki ji je pogosto pridružena hipoksemija zaradi okužbe. 
Aspiracijske pljučnice in atelektaze so zlasti pogoste pri bolnikih z bulbarno mišično prizadetostjo. 

Dve tretjini bolnikov z GBS je nekaj tednov pred nastopom bolezni prebolevalo virusno obolenje ali 
drisko, povzročeno s Campylobacter Jejuni, ali so se predhodno že zdravili zaradi sistemske bolezni. 
Mehanizem nastanka GBS je vnetna imunsko pogojena okvara perifernih živcev s poškodbo 
mielinske ovojnice. Potek bolezni je hujši, če gre tudi za pridruženo aksonsko okvaro (motorično + 
senzorično). Daljše nitje je navadno prizadeto prvo, zato se pareze + parestezije pričenjajo distalno 
na rokah in nogah in se širijo ascendentno, vendar je vzorec prizadetosti lahko tudi obraten. Ob 
kliničnem pregledu običajno najdemo ugasle proprioceptivne reflekse. Klinično postavljen sum na 
GBS podpira likvorski izvid, v katerem najdemo tipično albumino-citološko disociacijo s povišano 
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vrednostjo proteinov ob normalnem številu levkocitov (običajno < 10, vedno  < 50). V prvih 48 urah 
je likvorski izvid lahko še normalen, zato je priporočljivo lumbalno punkcijo ponoviti po enem tednu. 
Tudi izvid EMG je lahko v prvih dveh tednih nepoveden in ga je priporočljivo ponavljati. Izvid EMG 
prikaže ob demielinizaciji podaljšane valove F in znižane hitrosti prevajanja, ob hujši prizadetosti pa 
tudi aksonsko motnjo (akutno motorično senzorično aksonsko nevropatijo (AMSAN) ali akutno 
motorično aksonsko nevropatijo (AMAN)). Pravočasna intubacija je pri bolniku z GBS ključna, saj se 
tako izognemo aspiracijski pljučnici. Pri bolnikih s hudim in hitrim napredovanjem parez, bulbarno 
prizadetostjo, prizadetostjo aksialne muskulature in hitrim zmanjšanjem vitalne kapacitete 
pričakujemo hud potek bolezni. Priporočeno je redno, vsaj dvakrat dnevno merjenje vitalne 
kapacitete (VC), inspiratorne in ekspiratorne sile in pravočasna intubacija pri VC < 15 ml/kg telesne 
teže (TT), inspiratorni sili < 20 cm H2O in ekspiratorni sili < 40 cm H2O. Neinvazivne oblike ventilacije 
pri bolnikih z GBS niso uporabne. Poleg dihalne odpovedi imajo bolniki pogosto prizadeto 
vegetativno živčevje z disavtonomijo. Izrazita so nihanja krvnega tlaka in srčne frekvence, vključno z 
malignimi tahiaritmijami in bradikardijo do asistolije. Nekateri bolniki potrebujejo vstavitev 
začasnega srčnega spodbujevalnika. Nekaj bolnikov ima izrazite težave s paralitičnim ileusom. 

Takotsubo kardiomiopatija (TTK) je redek zaplet pri bolnikih z GBS. Gre za reverzibilno motnjo 
kontraktilnosti - najpogosteje (tipični TTK) v predelu apeksa in srednjih delov levega prekata, ob tem 
se bazalni deli prekata krčijo hiperdinamično. Pri več  kot dveh tretjinah bolnikov je posledica 
čustvenega ali fizičnega stresnega dogodka. Prizadene predvsem ženske po menopavzi (več kot 80 
% bolnikov). Poimenovanje takotsubo izvira iz Japonske, kjer so bili leta 1990 opisani prvi primeri. 
Oblika levega prekata ima v sistoli obliko vrča z ozkim vratom, kakršnega uporabljajo za lovljenje 
hobotnic, ki se imenujejo takotsubo. Običajno je sistolična funkcija levega prekata oslabljena. 
Diagnozo postavimo na podlagi anamneze (bolečina v prsih in/ali dispneja), značilnega  EKG zapisa s 
sliko transmuralnega infarkta sprednje stene z elevacijami spojnice ST in koronarografije, ki izključi 
obstruktivno bolezen epikardnih koronarnih arterij. Tipična je tudi slika levega prekata v sistoli na 
ventrikulografiji - oblika vrča z vratom v predelu baze levega prekata in prav takšna slika pri 
ultrazvočni preiskavi. Troponin v serumu le blago poraste. Patogeneza TTK še ni znana, med več 
hipotezami se zdi najverjetnejša hipoteza o kateholaminski okvari miokarda. Pri stresu se poveča 
serumska koncentracija kateholaminov (zlasti adrenalina), ki poleg kateholaminov, ki se sproščajo 
neposredno iz simpatičnih živčnih končičev v apikalnih predelih srca, povzroči prekomerno 
stimulacijo miokarda. Zaradi gosto razporejenih receptorjev beta 1 in beta 2 v apikalnih delih levega 
prekata, prekomerna stimulacija najverjetneje deluje kardiotoksično in lahko povzroči reverzibilno 
mirovanje (stunning). Funkcija levega prekata se najkasneje po nekaj tednih povsem popravi. Bolnike 
zdravimo simptomatsko (diuretik, inhibitor ACE, tudi umetno predihavanje), pri hipotenziji se 
izogibamo zdravljenju z inotropi. Veliko (do 40 %) hipotenzivnih bolnikov je prejemalo vazopresorje, 
manj inotrope, redki so potrebovali aortno balonsko črpalko. Pri obstrukciji iztočnega trakta levega 
prekata uporabimo beta-blokatorje in blokatorje kalcijevih kanalčkov, nitrati in inotropi so 
kontraindicirani. 

Tudi pri naši bolnici opisano stresno kardiomiopatijo lahko uvrstimo med motnje v delovanju 
vegetativnega živčevja. Stres, ki ga povzroči huda oblika GBS, je čustven in fizičen. Poleg tega pa gre 
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pri bolnikih z GBS še za neposredno motnjo v delovanju parasimpatičnega in simpatičnega živčevja, 
povzročeno z vnetnim avtoimunskim procesom, ki prizadene periferne živce. 

Bolnike z GBS zdravimo z intravensko aplikacijo imunoglobulinov v skupnem odmerku 2g/kg TT 
(bolnik prejme pet zaporednih dni po 0,4 g/kg TT dnevno). Dobre rezultate dosegamo tudi z uporabo 
membranske plazmafereze. Pri hudem poteku bolezni lahko zaporedno uporabimo obe metodi 
zdravljenja. Kortikosteroidi pri zdravljenju niso učinkoviti in jih ne uporabljamo. Bolniki s hudo obliko 
GBS se počasi rehabilitirajo, pogosto pri njih izvedemo traheotomijo zaradi dolgotrajnega umetnega 
predihavanja. Običajno se bolnikom povrne moč dihalnih mišic in jih lahko prevedemo na spontano 
dihanje. Lokomotorna rehabilitacija je pogosto dolgotrajna, rehabilitacija poteka počasi, 10 - 20 % 
bolnikom ostanejo trajni motorični primanjkljaji, ki ovirajo vsakodnevno življenje. Po raziskavah 4 - 
15 % bolnikov umre v prvem letu od začetka bolezni. 
 
Zaključek 

Številne nevrološke bolezni in okvare lahko privedejo do motenj dihanja. Bolniki s huje potekajočimi 
stanji pogosto potrebujejo umetno predihavanje. Najpogostejši vzrok za akutno nepoškodbeno 
paralizo ostaja sindrom Guillain-Barre. Klinični sum na GBS ob značilni anamnezi in kliničnem 
pregledu potrdimo z analizo likvorja, ki prikaže značilno albuminocitološko disociacijo. V pomoč pri 
potrditvi diagnoze in spremljanju poteka bolezni je tudi EMG. Tretjina bolnikov zaradi dihalne 
odpovedi potrebuje umetno predihavanje, ki je pogosto dolgotrajno. Na voljo imamo zdravljenje z 
imunoglobulini in plazmaferezami. Bolniki s hujšo obliko GBS so življenjsko ogroženi zaradi dihalne 
odpovedi, motenj srčnega ritma in drugih zapletov, zato jih v času akutne bolezni zdravimo v enotah 
intenzivne terapije. 
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Izvleček 

Hiponatriemija je pogosta elektrolitska motnja pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi in je 
povezana s slabim izhodom zdravljenja. Pojavlja se v sklopu številnih bolezenskih stanj, pri 
nevroloških bolnikih pa sta najpogostejša vzroka sindrom neustreznega izločanja arginin-vazopresina 
in možgansko povzročenega izgubljanja soli. Razlikovanje med njima je pogosto zahtevno. 
 
Uvod 

Hiponatriemija je opredeljena kot vrednost serumske koncentracije natrija, manjše od 135 mmol/l. 
Pojavlja se pri 30 % bolnikov, ki so zdravljeni v enotah intenzivne terapije. Predvsem huda 
hiponatriemija je povezana s slabim izhodom zdravljenja. Smrtnost zaradi hiponatriemije je po 
izsledkih raziskav do 37,7-odstotna. Hiponatriemija nastane v sklopu številnih bolezenskih stanj, kot 
so driska, bruhanje, krvavitev, prekomerno znojenje, uporaba diuretikov in številnih drugih zdravil, 
popuščanje skorje nadledvičnih žlez, hipotiroidizem, primarna polidipsija, popuščanje srca, ledvična 
odpoved in ciroza jeter. Klinična slika je odvisna od stopnje in hitrosti nastanka hiponatriemije. 
Simptomi se običajno pojavijo, kadar je serumska koncentracija natrija manjša od 125 mmol/l. 
Nastanejo zaradi prizadetosti osrednjega živčevja. Kažejo se kot slabost, bruhanje, glavobol, 
zmedenost in koma. 

Tudi pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi je hiponatriemija pogosta elektrolitska motnja. 
Najpogostejša vzroka za hiponatriemijo pri teh bolnikih sta sindrom neustreznega izločanja arginin- 
vazopresina (AVP), imenovanega tudi antidiuretični hormon (syndrom of inappropriate secretion of 
antidiuretic hormon, SIADH) in možgansko povzročeno izgubljanje soli (cerebral salt wasting, CSW). 
 
Prikaz primera 

55-letna sicer zdrava gospa je bila sprejeta na nevrološko kliniko zaradi nenadno nastalega glavobola, 
slabosti in bruhanja. Računalniška tomografija (CT) glave je pokazala 3 cm velik intraparenhimski 
hematom v zadnji kotanji v vermisu, hematohidrocefalus 4., 3. in stranskih ventriklov. Vstavljena je 
bila zunanja ventrikularna drenaža ter dva dni kasneje endovaskularno oskrbljena arteriovenska 
malformacija. V dneh po posegu se je stanje bolnice postopno slabšalo v smislu oženja zavesti. 
Kontrolni CT glave je pokazal hematom v resorpciji, nekaj več edema, svežo ishemično spremembo 
v povirju leve zgornje cerebelarne arterije ter transtentorialno herniacijo leve cerebralne tonzile. Pri 
bolnici je bila napravljena subokcipitalna kraniektomija. Po operativnem posegu je bila bolnica 
sprejeta na oddelek nevrološke intenzivne terapije (ONIT), kjer smo nadaljevali s sedacijo in 
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analgezijo z midazolamom in fentanilom, mehanskim predihavanjem ter vzdrževanjem vitalnih 
funkcij. Bolnica je bila med zdravljenjem v ONIT hemodinamsko stabilna. Prebolela je desnostransko 
pljučnico, ki je bila zdravljena s ciljano antibiotično terapijo. 

Šesti dan po sprejemu v ONIT so se pojavile višje urne diureze, laboratorijsko je bila ugotovljena 
hiponatriemija. Klinični pregled je pokazal zmanjšan turgor kože in suhe sluznice. Glede na analizo 
urina in klinične znake dehidracije smo predvidevali, da je hiponatriemija najverjetneje posledica 
CSW. Nadomeščali smo izgubo tekočine in natrij. V naslednjih dneh so se diureze postopno umirile, 
koncentracija serumskega natrija se je normalizirala in stabilizirala. 

Opravljeni kontrolni CT-ji glave so pokazali postopno zmanjševanje edema v zadnji kotanji. Glede na 
izboljšanje stanja smo ukinili sedacijo. Bolnica se je postopno pričela zbujati, prevedena je bila na 
spontano dihanje in ekstubirana. V izboljšanem, klinično stabilnem stanju smo jo premestili v enoto 
za možgansko kap. Ob premestitvi je bila budna, smiselno kontaktibilna, dizartrična in disfonična, 
prisotna je bila disfagija. Zenici sta bili srednje široki, normalno reaktivni, okulomotorika do skrajnih 
leg, pri pogledu v levo in desno se pojavi horizontalni nistagmus. Na okončinah je bil tonus primeren, 
simetričen, spontano je gibala z vsemi okončinami, plantarni odgovor obojestransko v fleksiji. V 
splošnem statusu je bila afebrilna, vitalno stabilna. Bolnica je še naprej dobro napredovala, po 
odpustu iz bolnišnice je bila napotena na nadaljnjo rehabilitacijo. 
 
Razprava 

Najpogostejša vzroka hiponatriemije pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi sta SIADH in CSW. 
Razlikovanje med njima je pogosto zahtevno. Temelji na klinični oceni hidracije bolnika in 
laboratorijskih preiskavah. 

Za SIADH je značilna povečana koncentracija AVP, ki je v nasprotju z nizko osmolalnostjo plazme. 
Zvečano izločanje AVP ob normalnem vnosu tekočin povzroči pozitivno tekočinsko bilanco, 
povečanje volumna zunajcelične tekočine ter razredčitveno hiponatremijo. 

SIADH se pojavlja v sklopu številnih bolezni, kot so tumorji, pljučne bolezni, zdravila, možganski 
tumorji, ishemična možganska kap, subarahnoidna krvavitev, poškodba glave, meningitis in 
encefalitis. Pri boleznih osrednjega živčevja je SIADH posledica zvečanja centralne spodbude in 
tvorbe AVP v hipotalamičnih jedrih. 

Merila za diagnozo SIADH so naslednja: koncentracija serumskega natrija manj kot 135 mmol/l, 
osmolalnost plazme manj kot 280 mmol/kg, čezmerno izločanje natrija z urinom (koncentracija 
natrija v urinu več kot 20 mmol/l), osmolalnost urina večja od osmolalnosti plazme, normalno 
delovanje ščitnice, skorje nadledvičnih žlez in ledvic, odsotnost hipovolemije ali stanj z edemi. 

Zdravljenje SIADH pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi temelji na omejitvi vnosa tekočin. 

Za CSW sta značilni poliurija in pomembna natriureza ter posledično hiponatriemija in hipovolemija. 
Vzrok CSW ni povsem pojasnjen. Običajno nastane v prvih dveh tednih po možgansko-žilnem 
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dogodku, predvsem po subarahnoidni krvavitvi, in spontano mine po dveh do štirih tednih. Diagnoza 
temelji na serumski koncentraciji natrija manj kot 135 mmol/l, znižani ali normalni osmolalnosti 
plazme, zvišani koncentraciji natrija v urinu (več kot 50 - 100 mmol/l) ter kliničnih znakih 
hipovolemije. 

Pri CSW je potrebno nadomeščanje tekočin in korekcija hiponatriemije z dodajanjem soli enteralni 
hrani. Hipertonično raztopino NaCl uporabimo le ob hudi hiponatriemiji. Damo lahko tudi 
fludrokortizon. 
 
Zaključek 

Najpogostejša vzroka hiponatriemije pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi sta SIADH in CSW. 
Samo na podlagi laboratorijskih raziskav je razlikovanje med tema vzrokoma hiponatriemije pogosto 
oteženo, saj sta za obe stanji značilni znižana osmolalnost plazme in zvišana osmolalnost urina. 
Diagnoza temelji predvsem na klinični oceni hidracije. Za SIADH je namreč značilna primerna 
hidriranost ali blaga hipervolemija, za CSW pa hipovolemija. Razlikovanje med SIADH in CSW je 
pomembno, saj zdravljenje prvega zahteva omejitev vnosa tekočin, drugega pa nadomeščanje 
izgube tekočin in natrija. Za vensko infuzijo hipertonične raztopine NaCl (1 M NaCl) se odločimo le 
pri življenjsko ogroženih bolnikih s hudo hiponatriemijo. Hiter porast serumske koncentracije natrija 
lahko povzroči osrednjo pontino mielinolizo z nevrološkimi zapleti. 
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PARANEOPLASTIČNE BOLEZNI 

Simona Šteblaj 
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana  
 
Izvleček 

Prispevek opisuje nevrološke paraneoplastične sindrome - mehanizme nastanka, diagnostične 
postopke, incidenco in terapevtske pristope. Prikaže primer bolnice s paraneoplastično cerebelarno 
degeneracijo. 
 
Uvod 

Paraneoplastične bolezni so heterogena skupina sindromov, ki jih povzroča spremenjen imunski 
odziv na neoplazmo. Simptomi so lahko endokrini, nevromišični, mišičnoskeletni, srčnožilni, kožni, 
hematološki, gastrointestinalni, ledvični. Pri velikem deležu bolnikov je prizadeto živčevje. Lahko gre 
za prizadetost posameznega področja npr. presinaptičnih holinergičnih sinaps ali več področij, npr. 
encefalomielitis. 
 
Prikaz primera 

Anamneza in status 
60-letna gospa je bila premeščena z infekcijske klinike na nevrološko kliniko za nadaljno diagnostično 
in terapevtsko obravnavo zaradi suma na ekspanzivni proces. 

Nekaj dni pred sprejemom v bolnico je imela glavobol, postala je nestabilna pri hoji, občutila je 
vrtoglavico. Prehodno je imela dvojni vid. Izmerila si je tudi povišano temperaturo. Na dan sprejema 
je med vožnjo k zdravniku večkrat bruhala. 

Zdravila se je zaradi folikularnega limfoma. Prejela je osem kemoterapij, ob sprejemu je bila na 
vzdrževalnem zdravljenju z rituksimabom. 

Ob sprejemu je bila  prizadeta, upočasnjena. V področju možganskih živcev  je bil prisoten centralni 
tip nistagmusa s spreminjajočo smerjo glede na smer pogleda. Dvojni vid je zanikala. Na okončinah 
je bila prisotna diskretna disdiadohokineza desno in  intencijski tremor. Pri testu peta-koleno se je 
obojestransko izrazila blaga dismetrija. Hoja je bila izrazito nestabilna in širokotirna. 
 
Potek obravnave 
Urgentna računalniška tomografija (CT) glave ob sprejemu ni pokazala posebnosti. Ob  lumbalni 
punkciji so bili v likvorju blago zvišani proteini. Likvor je bil poslan tudi na citološko preiskavo, 
paraneoplastična protitelesa ter pretočno citometrijo (PCR)  za virus Herpes simplex (HSV), virus 
Varicella zoster (VZV), virus John Cunningham (JCV), virus Ebstein-Barr (EBV) ter Cytomegalovirus 
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(CMV). Vsi izvidi so bili negativni. Negativen je bil tudi izvid na oligoklonalne trakove. V osnovnih 
laboratorijskih izvidih krvi ni bilo večjih odstopanj. Tumorski markerji so bili v mejah normale. 
Normalne so bile tudi vrednosti vitamina E, vitamina B12 ter folne kisline. Zaradi pozitivne 
hemokulture (Acinetobacter lwoffil) je bila kljub odsotnosti kliničnih znakov za sepso ter ob nizkih 
laboratorijskih vnetnih kazalcih uvedena antibiotična terapija z imipenem/cilastatinom. Drugi dan 
hospitalizacije je prišlo do poslabšanja kliničnega stanja, gospa je večkrat bruhala in postala 
somnolentna. Ponovno smo jo lumbalno punktirali, v likvorju so bili povišani proteini in levkociti. 
Likvor je bil ponovno poslan na PCR za VZV, HSV, CMV, JCV ter EBV, vsi izvidi so bili negativni. Likvor 
je bil negativen tudi na patogene bakterije, glive, borelijo, virus klopnega meningoencefalitisa (KME), 
tuberkulozo (TBC) ter toksoplazmo. Citološka analiza ponovno ni pokazala malignih celic. Negativna 
so bila avtoimunska protitelesa NMDA, anti AMPA1, anti AMPA2, anti GABA b, anti LGI1 ter CASPR2. 
Paraneoplastična protitelesa v likvorju so bila negativna, v serumu pa je bila mejna vrednost 
protiteles anti PNMA2, negativni so bili tudi testi na HIV, sifilis ter hepatitis. 

Na magnetni resonanci (MR) glave je bila opisana hiperintenzivna sprememba v superiornem delu 
desnega talamusa, ki se po aplikaciji kontrastnega sredstva (KS)  ni opacificirala, ter punktiformna 
sprememba v centralnem delu desnega putamna, ki se je po KS opacificirala. Prepričljivih sprememb 
v cerebelumu ni bilo. Klub temu, da je bil PCR za viruse negativen, je bil po navodilih konziliarne 
infektologinje v terapijo uveden virolex. Zaradi dodatnega poslabšanja motnje zavesti je bila 
ponovno opravljena lumbalna punkcija. Likvor je bil patološki, zvišani so bili proteini, prisotna je bila 
pleocitoza. Likvor je bil poslan na PCR na HSV, VZV, JCV, CMV, EBV, enteroviruse, Mycoplasmo 
pneumoniae, Chlamydio pneumoniae ter Legionello, vse je bilo negativno. Negativen je bil tudi 
eubakterijski PCR ter Cryptococcus antigen. Že pred lumbalno punkcijo sta bila v terapijo uvedena 
meropenem ter ampicilin. Elektroencefalogram (EEG) je bil encefalopatsko spremenjen, brez 
specifičnih epileptoformnih sprememb. Kontrolni MR glave, opravljen ob poslabšanem kliničnem 
stanju, je pokazal izrazitejše zvišanje signala v zgornji polovici obeh cerebelarnih hemisfer, v 
celotnem vermisu, v anteriornem spodnjem delu cerebelarnih hemisfer, v obeh flokulusih, subtilno 
obarvanje po skorji folij in tentorija ter znake edema, kar bi po mnenju nevroradiologinje lahko bilo 
v sklopu paraneoplastične cerebelarne degeneracije v akutni inflamatorni fazi. Glede na to smo se 
odločili za pulzno terapijo s kortikosteroidi, ki jo je dobivala 5 dni, vendar ob tem ni prišlo do 
izboljšanja stanja. V vmesnem času je bila pregledana s strani infektologa, ki je glede na vse negativne 
mikrobiološke izvide menil, da je možnost za okužbo manj verjetna, zato smo  ukinili aciklovir, 
ampicilin in  meropenem, ki ju je dobivala skupaj 14 dni. Med hospitalizacijo je opravila tudi RTG 
prsnega koša, ki razen blagega intersticijskega pljučnega edema ni pokazal drugih odstopanj od 
normale ter UZ trebuha, ki je bil prav takšen, v mejah normale. Kasneje je 5 dni je dobivala 
imunoglobuline, po čemer je prišlo do izboljšanja stanja, gospa je bila budna, smiselno je usmerjala 
pogled, ostala je anartrična, tetraparetična, z živahnejšimi miotatičnimi refleksi desno, občasno so 
se pojavljali klonizmi po obrazu. 

Lečeča onkologinja je menila,  da je verjetnost za razsoj limfoma majhna, svetovala pa je kontrolno 
lumbalno punkcijo in citološko analizo likvorja. 
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Ves čas hospitalizacije je bila kardiocirkulatorno stabilna razen občasnih ekstrasistol, ki so vztrajale 
dva dni. 

14. dan hospitalizacije je prišlo do akutne respiratorne odpovedi, zaradi česar je bila premeščena v 
enoto intenzivne terapije. Med dvotedenskim zdravljenjem v tej enoti je prebolevala respiratorni 
infekt (Stafilokok aureus) in uroinfekt (Enterokok faecium), ki sta bila zdravljena po antibiogramu. 
Opravljena je bila kirurška traheostoma. 

Po vstavitvi traheostome je po nekaj dneh prišlo do zapleta. Koagul v traheji je povzročil zaporo 
traheje in nato levega bronha. Zaplet je bil uspešno rešen. 

Dva meseca po sprejemu smo bolezen poskusili dodatno izboljšati s ciklom plazmaferez, vendar po 
njih ni bilo izboljšanja. Od takrat naprej smo gospo simptomatsko zdravili z respiratorno, 
fizioterapevtsko in logopedsko obravnavo. Gospa je kasneje prebolevala več rekurentnih okužb 
zgornjih dihal in sečil (približno 1 do 2 na mesec) z odpornimi klicami (Pseudomona aeruginosa, 
Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Serratia marcescens, Proteus 
mirabilis, Prevotella bivia), ki smo jih zdravili z različnimi antibiotiki glede na antibiogram po navodilu 
infektologa. Vstavljeno je imela perkutano gastrostomo. 

Zaradi težjega bolničinega stanja smo se za nadaljnjo obravnavo pacientke posvetovali tudi s 
strokovnjakom medicinske etike in specialistko za paliativno medicino. 

Eno leto po sprejemu je bila gospa pri zavesti, kahektična, ovirana zaradi stalne nevarnosti 
iztaknjenja kanile, hudo paraparetična z zgibki rok in obraza ter delno ohranjenim razumevanjem. 

Za nadaljno oskrbo je bila premeščena v dom starejših občanov. 
 
Razprava 

Mehanizem nastanka nevroloških paraneoplastičnih sindromov 
Klasični nevrološki sindromi so encefalomielitis, limbični encefalitis, subakutna cerebelarna 
degeneracija, opsoklonus-mioklonus, subakutna senzorična nevropatija, kronična gastrointestinalna 
pseudoobstrikcija, LEMS, periferne nevropatije, dermatomiozitis. 

Značilnost nevroloških paraneoplastičnih sindromov je prisotnost antinevronalnih protiteles (AT) v 
serumu in cerebrospinalni tekočini (likvorju) in/ali T-celična infiltracija tumorja in/ali živčevja. Nekaj 
sindromov je povezanih s protitelesi na nivoju presinaptične ali postsinaptične membrane živčno 
mišičnega stika (Lambert Eaton myastenski sindrom, myasthenia gravis) ali disfunkcije ionskih 
kanalčkov na perifernem živčevju (napetostni Na kanalčki, nevromiotonija). Nekatere sindrome 
povzroča izločanje protiteles, hormonov ali citokinov s strani tumorja. Včasih pa se simptomi pojavijo 
zaradi tumorske odtegnitve esencielnih snovi možganom (glukoze, triptofana). 

Antinevronalna protitelesa razdelimo na skupino, usmerjeno proti znotrajceličnim proteinom, ki so 
zelo specifična in njihov dokaz skoraj vedno pomeni tudi prisotnost tumorja (Hu, Yo , Ri ...), in na 
skupino, usmerjeno proti površini nevrona ali sinaptičnim proteinom (protitelesa proti NMDA, 
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receptorjem AMPA, proti acetilholinskim receptorjem pri myasteniji gravis ...), katerih povezava s 
tumorskim ozadjem je manj zanesljiva. 

Specifično paraneoplastično AT včasih dokažemo pri bolnikih s tumorjem in brez nevroloških 
simptomov ali pri bolnikih z nevrološkimi simptomi in brez identificiranega tumorja. 

Čeprav ni dokazana patogena vloga večine paraneoplastičnih protiteles, pa njihova prisotnost v 
mnogih primerih omogoča omejitev iskanja tumorja na nekaj organov. Obstajajo tudi dokazi, da so 
lahko nekateri paraneoplastični sindromi brez dokazanega tumorja posledica imunsko odstranjenih 
tumorskih celic. Nekatera poročila, npr. pri maloceličnem karcinomu pljuč, so kazala na to, da imajo 
ti bolniki bolj omejeno bolezen in boljše rezultate. Pregled večjih serij bolnikov pa kaže na to, da ni 
pomembne razlike v izhodu zdravljenja onkoloških bolnikov s paraneoplastičnimi sindromi ali brez 
njih. 

Različna antitelesa so povezana z istim paraneoplastičnim sindromom in nasprotno, isto AT je lahko 
povezano z različnimi sindromi. Nekateri bolniki imajo več različnih AT. 

Pri večini bolnikov s paraneoplastičnimi perifernimi nevropatijami ne dokažemo paraneoplastičnih 
AT, pogosto pa imajo ti bolniki v likvorju dokazano pleocitozo, povišane proteine in vnetne infiltrate 
živcev, dokazane z biopsijo. 

Poleg dokazovanja AT v diagnostičnem postopku paraneoplastičnih sindromov uporabljamo tudi 
magnetno resonanco, pozitronsko emisijsko tomografijo (PET), lumbalno punkcijo in 
elektrofiziološke preiskave. 
 
Incidenca 
Najpogostejši paraneoplastični sindromi so Lambert Eaton myastenski sindrom (LEMS), ki prizadene 
3 % bolnikov z maloceličnim karcinomom pljuč in myastenija gravis, ki prizadene 15 % bolnikov s 
timomom. 9 % bolnikov z maloceličnim karcinomom pljuč ima enega od nevroloških 
paraneoplastičnih sindromov (LEMS, senzorično nevropatijo, limbični encefalitis), za ostale tumorje 
je incidenca manj kot 1 %. 50 % bolnikov z LEMS ima tumor. 

Večina sindromov se pojavi v zgodnji fazi bolezni, ko je tumor ali recidiv tumorja še težko dokazljiv. 
Nekateri bolniki imajo lahko več paraneoplastičnih nevroloških sindromov (npr. bolniki z 
maloceličnim karcinomom pljuč in paraneoplastično cerebelarno degeneracijo pogosto razvijejo tudi 
LEMS). 
 
Terapija 
Terapevtski pristopi so:  odstranitev vira antigena, torej tumorja, izmenjava plazme (plazmafereza), 
odstranjevanje AT (imunoadsorbcija), terapija z intravenskimi preparati imunoglobulinov  in 
zaviranje imunskega odziva. Terapija je lahko uspešna, če je bila bolezen prepoznana pravočasno in 
še ni prišlo do ireverzibilnih poškodb živčevja. 
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Zaključek 

Paraneoplastični nevrološki sindromi so heterogena skupina težav, ki se večinoma pojavlja v začetni 
fazi karcinomske bolezni ali recidiva. Diagnostični kriteriji so kompleksni. Bolniki imajo enako 
prognozo kot bolniki brez paraneoplastičnih sindromov. Terapija je lahko uspešna, če je začeta pred 
nepopravljivimi okvarami živčevja. 
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DELIRIJ 

Nataša Milivojevič 
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana  
 
Izvleček 

Delirij je pri kritično bolnih v enoti intenzivne medicine (EIT) znak akutne motnje v delovanju 
možganov. Ima številne vzročne dejavnike. Nekatere od njih lahko preprečimo, drugih ne. Študije 
kažejo, da se delirij pri kritično bolnih pojavlja zelo pogosto (od 30 do 80 %), v praksi pa je zelo 
pogosto neprepoznan in nezdravljen. Glede na to, da je pojav delirija pri kritično bolnem povezan s 
povečano morbiditeto in mortaliteto, je potrebno prepoznavanju in obravnavi delirija posvetiti več 
pozornosti. Vse več študij kaže, da je delirij v EIT povezan z dolgotrajnimi kognitivnimi motnjami pri 
preživelih bolnikih. 
 
Uvod 

Delirij je akutna, fluktuirajoča motnja zavesti in kognicije, povzročena z organsko motnjo v delovanju 
možganov. Kaže se z akutno zmedenostjo, motnjo pozornosti, dezorganiziranim vedenjem, motnjo 
v aktivnosti (hiperaktivni, hipoaktivni). Pridružene so lahko motnje zaznavanja (halucinacije) in 
blodnjavost. Sam po sebi delirij ni bolezen, pač pa skupek simptomov (klinični sindrom). Za diagnozo 
je ključno, da gre za akuten, organski vzrok. Delirij spremlja bolezni, ki možgane prizadenejo 
posredno (okužbe, odpoved funkcije ledvic, srca ali drugih organov, motnje prekrvavitve, veliki 
operativni posegi), še bolj pogost pa je pri boleznih in stanjih, ki možgane poškodujejo neposredno 
(odtegnitev drog in zdravil, zastrupitve, vpliv zdravil, poškodbe možganov). 

Delirij je med najpogostejšimi diagnozami, ki jih imajo bolniki, ki se zdravijo v bolnišnici. Pojavlja se 
pri 10 do 20 % hospitaliziranih bolnikov, pri starejših v 30 do 40 % in pri kritično bolnih tudi do 80 %. 

Če delirija aktivno ne iščemo, ga pogosto spregledamo. Študije kažejo, da ga v EIT brez 
sistematičnega in strukturiranega iskanja spregledamo kar v 75 %. Pogosteje ga zaznamo, kadar se 
kaže z agitiranim vedenjem, zelo redko pa, kadar so bolniki hipoaktivni. Najprimernejše diagnostično 
orodje so ocenjevalne lestvice. Za uporabo v EIT se priporoča lestvica CAM-ICU (ang.:  Confusion 
Assessment Method for the ICU ali ICDSC (The Intensive Care Delirium Screening Checklist). 
Priporoča se, da se vsakega bolnika oceni vsak dan ali celo večkrat na dan. 

Delirij lahko pogosto zamenjamo za drugo psihično bolezen. Od psihoze ga ločijo motnje budnosti in 
kognitivne motnje, ki jih bolnik s psihozo običajno nima. Demenca ima lahko podobne značilnosti kot 
delirij, vendar je to kronična, večinoma napredujoča bolezen, medtem ko je delirij akutno stanje. 

Predvsem je pomembno, da poskušamo nastanek delirija preprečiti. Če do delirija pride, ga zdravimo 
tako, da poskušamo pozdraviti osnovni vzrok bolezni ter simptomatsko z zdravili. Ključno je poznati 
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okoliščine in dejavnike, ki povečajo tveganje za nastanek delirija, predvsem tiste, na katere lahko 
vplivamo, saj lahko glede na študije z nadzorom teh dejavnikov preprečimo kar 30 do 40 % delirija. 

Pomembno je prepoznati bolnike, ki imajo povečano tveganje za razvoj delirija. Najvišje tveganje 
imajo starejši od 65 let in tisti, ki so že prej imeli kognitivno motnjo ali anamnezo zlorabe alkohola, 
drog ali zdravil. 

Dodatne dejavnike tveganja predstavljajo spremljajoče bolezni ali stanja, kot so zaprtost, dehidracija 
in prejemanje velikega števila zdravil, predvsem sedativov in analgetikov. Zelo pomembno je vedeti, 
da k nastanku delirija pomembno prispeva nepokretnost (visoko tveganje imajo npr. bolniki z 
zlomom kolka), enolično okolje brez človeškega kontakta, izguba občutka za čas in pomanjkanje 
ritma spanja in budnosti, psihično in fizično trpljenje. 

Veliko lahko storimo s preprostimi ukrepi: poskrbimo, da so bolniki čim več v stiku z okolico, z 
bolnikom se čim več pogovarjamo (pomembna je prisotnost svojcev), večkrat jim razložimo, kje so 
in jih orientiramo v času in dogajanju (pomaga ura na steni ali koledar), zmanjšamo hrup v prostoru 
in optimiziramo svetlobne pogoje tako, da jim omogočimo strnjen nočni počitek, bolniku 
prigovarjamo in ga tolažimo, preprečujemo bolečine. 

Bolnika, ki je nemiren, skušamo pomiriti predvsem s prigovarjanjem. Tehnika T-A-DA (tolerate, 
anticipate, don't agitate), torej, dopusti, pričakuj, ne vznemirjaj, se je pokazala za precej učinkovito. 

Če drugače ne gre, posežemo po zdravilih. Najprimernejši so antipsihotiki. Med njimi je še vedno 
najbolj učinkovit haloperidol. Pri hudo agitiranih bolnikih je priporočeni začetni odmerek 2 mg i.v. in 
nato titracija po 2 mg i.v. na 15 do 20 min do želenega učinka. Vzdrževalni odmerek odmerjamo na 
4 do 6 ur, povprečni vzdrževalni dnevni odmerek je 4 do 20 mg/dan i.v. Pozorni moramo biti na 
neželene učinke, kot so hipotenzija, motnje gibanja (distonija, rigidnost, diskinezije), spazem glasilk, 
maligna hipertermija, antiholinergični učinki (suha usta, zaprtost, retenca urina). Atipični 
antipsihotiki kot so olanzapin, risperidon in kvetiapin se vse pogosteje uporabljajo, vendar so pri 
hudo agitiranih bolnikih manj učinkoviti. 

Benzodiazepini lahko delirij poslabšajo ali celo povzročijo. Uporabljajo se le takrat, ko so antipsihotiki 
kontraindicirani (parkinsonizem, nevroleptični maligni sindrom) in pri deliriju v okviru alkoholizma. 
 
Prikaz primera 

46-letna bolnica s končno ledvično odpovedjo, več let odvisna od dialize, je bila sprejeta na 
Nevrološko kliniko zaradi akutne kognitivne motnje. 

Bolnica je bila, če izvzamemo ledvične bolezni, v dobri psihofizični kondiciji. Svojci so zadnje dni 
opažali, da pozablja stvari in zmedeno govori. Kot primer navedejo, da je odšla v trgovino s spiskom 
za nakup in se vrnila brez zapisanih stvari, pač pa z nekaterimi, ki jih na seznamu ni bilo. Ob pregledu 
je bila bolnica budna, osebnostno in krajevno orientirana, časovno neorientirana. Sicer je bila dobro 
razpoložena, sodelujoča. Govor je bil primeren, občasno zatikajoč, ker je iskala posamezne besede. 
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Med pogovorom je bila odkrenljiva, občasno je odgovarjala mimo vsebine in nepovezano. Določenih 
pomembnih dogodkov iz bližnje preteklosti se ni spomnila. Razen blagega nistagmusa ni bilo opaziti 
nenormalnosti v nevrološkem in somatskem statusu. Osnovni laboratorijski izvidi so bili razen 
povišanih dušičnih retentov, blage elektrolitske motnje in blage metabolne acidoze primerni. 

Bolnica je bila pod diagnozo hitro potekajoča demenca sprejeta na oddelek. Kratek preizkus 
spoznavih sposobnosti je pokazal zmeren do hud kognitivni upad. 

V naslednjih dneh je bila vse bolj nemirna ter časovno in krajevno neorientirana. Osebju je pripisala 
napačne vloge. Na vprašanja je odgovarjala nepovezano, vsebinsko neustrezno, s številnimi 
konfabulacijami. Govor je postajal vse bolj okrnjen. Stavčna struktura je bila nepovezana, besede je 
ponavljala. Tavala je po oddelku. Nadaljnje preiskave niso pokazale pomembnih abnormnosti, 
računalniška tomografska slika možganov je bila brez posebnosti. 

Zaradi suma na nekonvulzivni epileptični status smo naredili elektroencefalogram, ki je pokazal 
patološke spremembe, ki bi lahko govorile tako za nespecifično encefalopatijo kot za epileptogene 
spremembe. Poskusili smo stanje prekiniti z benzodiazepini, vendar razen prehodne zaspanosti ni 
bilo izboljšanja. Tudi po uvedbi peroralnih antiepileptičnih zdravil izboljšanja ni bilo. 

Stanje se je v naslednjih dneh hitro slabšalo. Govor je povsem usahnil, ponavljala je le še svoje ime. 
Ni bila več sposobna skrbeti za osnovne higienske potrebe, sosednjo nepokretno bolnico je 
obmetavala s pomarančami in jo pomazala z blatom. Pričeli so se pojavljati mioklonizmi po vsem 
telesu ter motnja hoje, zaradi katere je postala vezana na posteljo. Reden ritem budnosti in spanja 
je zamenjala za kratka obdobja, v katerih je utonila v spanec in se nato spet vrnila v stanje zmedenega 
nemira. Običajni nabor testov za reverzibilne vzroke demence (okužbe centralnega živčevja, 
subakutna kombinirana degeneracija, revmatološka obolenja itd.) ni prinesel rešitve problema. 

Štirinajst dni po sprejemu je bolnica povsem prisebna in kognitivno primerna, brez epileptičnih 
napadov, odšla v domačo oskrbo. Izkazalo se je, da se je stanje nenadoma popravilo med 
prvomajskimi prazniki, po tem, ko je oddelek prevzela specializantka in odredila bolnici 
nadomeščanje vodotopnih vitaminov, vključno z B1 in B6 v terapevtskem odmerku. Bolnico je 
ozdravila Wernickejeve encefalopatije. 
Zaključek: 

Delirij je pogosta manifestacija akutne disfunkcije možganov pri bolnikih v EIT. Vzroki za nastanek 
delirija v EIT so večplastni. Pojav delirija napoveduje slabši izhod zdravljenja v EIT in dolgoročne 
kognitivne posledice za preživele bolnike. Vsak intenzivist mora poznati in uporabljati strategije za 
preprečevanje, prepoznavanje in zdravljenje delirija. 
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Izvleček 

FIRES (Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome, povezan z vročinskim obolenjem) je redka 
uničujoča epileptična encefalopatija neznane etiologije, ki se pogosteje pojavlja pri predhodno 
zdravih otrocih in predstavlja majhen delež bolnikov z epileptičnim statusom. Poteka dvofazno, saj 
epileptični status sledi nespecifičnemu vročinskemu obolenju z vmesnim obdobjem brez težav. 

Zdravljenje poteka s kombinacijo antiepiletičnih zdravil, komo z vzorcem izbruh-tišina, 
imunoglobulini, steroidi, ketogeno dieto, opisi učinkovite terapije pa so redki. 

Izhod same bolezni je slab, večina preživelih bolnikov ima v kronični fazi rezistentno epilepsijo, 
mentalni zaostanek različnih stopenj, ataksijo, le redki bolniki pa so brez nevroloških posledic. 
 
Uvod 

FIRES je redka entiteta, prvič opisana leta 1986, ki pa je v zadnjem času vedno pogosteje prepoznana. 
Gre za epileptično encefalopatijo, ki sledi nespecifičnemu vročinskemu obolenju. V laboratorijskih 
izvidih in radioloških preiskavah večjih odstopanj, ki bi pojasnjevale težko stanje, ne najdemo, 
mikrobiološke preiskave infekcijskega vzroka ne dokažejo. 

V prispevku bomo opisali primer 6-letnega dečka, zdravljenega v naši enoti intenzivne terapije in pot 
do postavitve diagnoze. 
 
Prikaz primera 

6-letni bolnik je bil sprejet v enoto intenzivne terapije Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in 
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intenzivno terapijo (EIT KOOKIT) zaradi epileptičnega statusa. 

Teden dni pred sprejemom je imel deček blago povišano telesno temperaturo, ki je vztrajala 3 dni, 
nato je bil do nastopa epiletičnega napada brez težav. 

Na dan sprejema je med spanjem prišlo do toničnih krčev, prejel je diazepam rektalno in bil prepeljan 
v regionalno bolnišnico, kjer je bil ob sprejemu nemiren, afebrilen, pri pregledu je sodeloval. Zenici 
sta bili reaktivni, bil je brez nevroloških izpadov. Uro po sprejemu je postal neodziven, ohlapen, na 
ustih je imel slino, pomočil se je. Ob tem je imel fiksirano desno oko v levo. Prejel je diazepam 
rektalno, kar je napad prekinilo, čez nekaj minut pa je prišlo do tonično-kloničnih krčev ter ob tem 
do padca saturacije, dečka je bilo potrebno sedirati ter intubirati in umetno ventilirati. 

V laboratorijskih izvidih je bil blago povišan C-reaktivni protein (CRP) (15 mg/l, normalno pod 5 mg/l), 
vrednosti hemograma in elektrolitov so bili v mejah normalnega. Pred premestitvijo so opravili 
računalniško tomografijo glave, ki je pokazala zadebeljeno arterijo cerebri media, v ostalem brez 
patoloških sprememb. V likvorju so bili blago povišan proteini (0.59 g/l, normalno do 0.45 g/l), v 
ostalem je bil likvor normalen. 

Ob sprejemu v EIT KOOKIT je bil sediran z tiopentalom, intubiran, umetno ventiliran. Ponovili smo 
laboratorijske izvide, ki so bili z izjemo blago povišanega CRP v mejah normalnega. Ob odsotnosti 
krčev smo dečka odsedirali ter uspešno ekstubirali. 

Nekaj ur po tem je ponovno prišlo do epileptičnega napada, ki je bil prekinjen z diazepamom 
rektalno. Posneli smo prvi elektroencefalogram (EEG), ki je pokazal upočasnjeno osnovno aktivnost 
z dvema žariščnima napadoma z lokalizirano epileptiformno aktivnostjo levo 
parietotemporookcipitalno. Opravili smo slikanje glave z magnetno resonanco (MRI), izvid je bil v 
mejah normale. Ponovno smo ga lumbalno punktirali, likvor je bil bister, prisotnih je bilo 7 
levkocitov/ml, v ostalem je bil likvorski izvid normalen. Po odvzetih kužninah je bil po posvetu z 
infektologom uveden aciklovir. 

Dan po sprejemu se je pri dečku razvila aspiracijska pljučnica, prejel je amoksicilin s klavulansko 
kislino, zaradi dihalne odpovedi smo ga ponovno intubirali. Ponovno so bili prisotni tudi epileptični 
napadi, tako da smo dečka sedirali s tiopentalom intravenozno ter pričeli peroralno terapijo z 
okskarbazepinom, odmerek smo postopno zviševali. Možgansko aktivnost smo spremljali s 
povprečnim amplitudno integriranim EEG (aEEG), ves čas so bili prisotni napadi. 

Tretji dan smo v terapijo dodali levetiracetam oralno. Zaradi povišane koncentacije tiopentala v 
serumu smo odmerek le-tega peti dan znižali ter v terapijo dodali midazolam intravenozno. Posneli 
smo drugi EEG, ki je pokazal neredno, upočasnjeno do dizritmično aktivnost z občasnimi odboji zelo 
nizkih amplitud, zabeležena sta bila 2 napada, ki jima je sledilo obdobje tišine, ob drugem napadu 
smo napad beležili tudi klinično. Napade smo poskušali prekiniti z bolusom fosfenitoina intravenozno, 
kar pa je učinkovalo le kratek čas. 

Posneli smo drugi MRI glave, ki ni pokazal patoloških sprememb in ni pojasnil težkega stanja bolnika. 
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Opravili smo tretjo lumbalno punkcijo, likvor je bil ponovno bister, prisotnih je bilo 5 levkocitov/ml, 
v ostalem je bil izvid v mejah normalega. 

Šesti dan klinično napadov nismo več beležili, so pa bili prisotni na aEEG. V terapijo smo dodali 
propofol intravenozno ter fosfenitoin oralno, pričeli smo ukinjati okskarbazepin. Zaradi nižjih 
vrednosti krvnega tlaka smo uvedli podporno terapijo z dopaminom in adrenalinom. 

Osmi dan smo posneli tretji EEG, prisoten je bil vzorec izbruh-tišina z javljanjem epileptiformne 
aktivnosti v izbruhih, ki jih je bilo ob bolečinskem in svetlobnem draženju več. 

Pričeli smo zdravljenje z intravenoznimi pulzi metilprednizolona. 

Bolnik je v naslednjih urah postal kardiocirkulatorno nestabilen, potreboval je več podporne terapije, 
znižali smo odmerek propofola. 

Kljub ukrepom je prišlo do kardiocirkulatornega zastoja, pričeli smo s postopki oživljanja. Deček je po 
dobri uri umrl. 

Med hospitalizacijo smo z laboratorijskimi in mikrobiološkimi preiskavami izključili infektivni in 
presnovni vzrok za epileptični status. Slikovne preiskave niso pokazale patoloških sprememb. Izključili 
smo imunski vzrok težkega stanja bolnika. 

Opravljena je bila obdukcija, ki je pokazale blag možganski edem, fokalne akutne hipoksične 
spremembe predvsem v malih možganih, proliferacijo mikroglije v amigdali ter vratni hrbtenjači ter 
zmerno fokalno limfocitno infiltracijo v leptomeningah. Histološka slika tako ni govorila v prid 
infektivnega vzroka. 

Naknadno smo v zmrznjenih vzorcih seruma določali še prisotnost avtoprotiteles (NMDAR, VGKC), ki 
so bila negativna, ter tako izključili še avtoimuni vzrok. 

Med zdravljenjem smo pri bolniku postavili sum, da gre za FIRES, kar smo po pregledu poteka 
zdravljenja, vseh opravljenih preiskav, izvida obdukcije ter literature tudi potrdili. 
 
Razprava 

FIRES je redka uničujoča epileptična encefalopatija neznane etiologije. Pogosteje se pojavlja pri 
otrocih, občasno pri odraslih, s povprečno starostjo ob nastopu 8 let, v našem primeru 6 let. 

Pojavlja se pri predhodno zdravih otrocih. Bolezen poteka dvofazno z nespecifičnim vročinskim 
obolenjem, ki mu po nekaj dneh sledi na zdravljenje odporen epileptični status. Naš bolnik je imel 
blago povišano telesno temperaturo teden dni pred nastopom napadov. 

Napadi so lahko na začetlu parcialni ali sekundarno generalizirani, EEG pa pokaže fokalne, 
multifokalne ali generalizirane spremembe, ki večinoma izvirajo temporalno in frontalno. Epileptični 
status se pri večini bolnikov pojavi v 24 urah po prvem napadu, zato je potrebna sedacija in umetna 
ventilacija. 
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V sklopu diagnostike epileptičnega statusa je potrebno opraviti več preiskav, predvsem je potrebno 
izključiti infekcijske in presnovne vzroke. V likvorju je lahko prisotna blaga pleocitoza, v 65 % primerov 
pod 10/ml, ki je bila prisotna tudi pri našem bolniku ob drugi in tretji lumbalni punkciji, ni pa možno 
dokazati prisotnosti infekcijskega povzročitelja. Preostale odvzete kužnine (bris nosno-žrelnega 
prostora na respiratorne viruse, številne serologije) so negativne. S preiskavami krvi in urina se izključi 
presnovni vzrok epileptičnega statusa, prav tako negativni so izvidi imunoloških preiskav, negativna 
avtoprotitelesa. Vse naštete vzroke smo izključili tudi pri našem bolniku. 

MRI glave je v akutni fazi lahko brez patoloških sprememb, v našem primeru z dvema slikanjema 
nismo dokazali patoloških sprememb. V kronični fazi je lahko izvid normalen ali pa se pojavi blaga 
difuzna kortikalna atrofija in/ali blaga hipokampalna atrofija ali skleroza. 

Možganska biopsija v akutni fazi je lahko normalna ali pa pokaže gliozo brez patoloških znakov 
encefalitisa. Pri našem bolniku smo opravili obdukcijo, pregled možganovine ni pokazal večjih 
sprememb. 

Bolniki prejemajo več antiepileptičnih zdravil, v povprečju 6, vendar so napadi rezistentni in jih je 
težko omejiti. Obstajajo posamezna poročila o terapevtskem uspehu, predvsem ketogene diete ter 
terapije s steroidi in imunoglobulini. Nekaj je opisov zdravljenja z drugimi zdravili, kot so propofol, 
lidokain, ketamin, verapamil, magnezij, B6, folna kislina, biotin, plazmafereza, vendar so bili vsi 
poskusi neučinkoviti. V našem primeru je bolnik prejemal 7 različnih antiepileptikov, vendar večjega 
uspeha z njimi nismo dosegli. 

Opisana sta 2 primera uporabe terapevtske hipotermije v kombinaciji z medikamentozno terapijo, 
oba bolnika sta imela le blage nevrološke posledice. 

Koma v vzorcem izbruh-tišina je sicer standardna terapija za epileptični status, v primeru FIRES-a pa 
je povezana s ponovnim pojavom napadov ob ukinitvi terapije in slabšim kognitivnim izhodom. 

Izhod bolezni je slab. Smrtnost v akutni fazi znaša do 30 %. Akutni fazi sledi kronična faza, za katero 
so značilni rezistentna epilepsija, duševna manjrazvitost različnih stopenj, celo vegetativno stanje, pri 
nekaj bolnikih lahko pride do periferne nevropatije in ataksije. Slab kognitivni izhod bolezni je 
pogosteje opisan pri mlajših bolnikih in tistih, ki so bili dlje zdravljeni s komo z vzorcem izbruh-tišina. 
Povezave med smrtnostjo ali kognitivnim upadom in dolžino umetne ventilacije, številom žarišč na 
EEG v akutni fazi in MRI spremembami niso opisane. Le nekaj opisanih primerov v literaturi ni imelo 
nevroloških posledic. 

Uvedba ketogene diete že zgodaj v akutni fazi in njeno vzdrževanje pri posameznih opisanih primerih 
vodita v hitro prekinitev napadov in blažjo kognitivno prizadetost. 
 
Zaključek 

FIRES je redka entiteta neznane etiologije. Število prepoznanih primerov bolezni se v zadnjih letih 
povečuje. Rezultati objavljenih primerov ne podpirajo uporabe kome z vzorcem izbruh-tišina. 
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Ketogena dieta, imunoglobulini in terapevtska hipotermija so se izkazale pri posameznih primerih, 
potrebujemo pa prospektivne raziskave, ki bi potrdile njihovo učinkovitost. 

Izhod bolnikov, ki so bili predhodno zdravi, je slab, saj je pri večini prisotna kronična epilepsija z 
različnimi stopnjami duševne manjrazvitosti in kognitivnih okvar. 
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T R E TJ I  D E L :   T R A N S P L A N TA C I JA  

TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST V SLOVENIJI 

Ivan Kneževič 
Center za transplantacijsko dejavnost, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

S prvo presaditvijo ledvice smo leta 1970 v Republiki Sloveniji uradno pričeli s presaditvami organov. 
Do danes smo razvili dejavnosti presaditve ledvic, src, jeter in trebušne slinavke. Presaditve pljuč 
slovenskim bolnikom se, razen ene (narejene v UKCL leta 2003), izvajajo v Univerzitetni bolnišnici na 
Dunaju. Slovenija se je v letih 2012 - 2015 uvrstila na prvo mesto med vsemi državami na svetu glede 
na število presaditev srca na milijon prebivalcev (pmp). 

Vse presaditve organov se izvajajo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana  (UKCL). Z namenom 
interdisciplinarne koordinacije presaditev je ustanovljen Center za transplantacijsko dejavnost 
(CTD). 
 
Uvod 

Od leta 1970, ko smo v Republiki Sloveniji uradno pričeli s presaditvami organov do danes, je bil na 
tem področju narejen neverjeten napredek. Uspešna transplantacijska dejavnost je rezultat 
nesebičnega strokovnega in požrtvovalnega interdisciplinarnega dela vseh, ki sodelujejo v 
zdravljenju teh zelo kompleksnih bolnikov z odpovedjo organov. V tem času smo razvili dejavnosti 
presaditve ledvic, src, jeter in trebušne slinavke. Presaditve pljuč slovenskim bolnikom se, razen ene 
(narejene v UKCL leta 2003), izvajajo v Univerzitetni bolnišnici na Dunaju. Kljub temu, da je presaditev 
organov, kot metoda zdravljenja, relativno nova, število bolnikov, zdravljenih na ta način, v svetu 
zelo narašča. Po podatkih GODT je bilo v letu 2014 na svetu opravljenih 119.873 presaditev organov, 
in sicer 79.948 ledvic (41,6 % od živih dajalcev), 26.151 jeter (19,8 % od živih dajalcev), 6.542 src, 
4.689 pljuč, 2.328 trebušnih slinavk in 215 presaditev tankega črevesa (1). 
  
Presaditve organov v Sloveniji 

Dejavnost presaditve organov v Sloveniji se je pričela leta 1970, ko je bila  uspešno opravljena 
presaditev ledvice živega darovalca. Predpogoj za uspešno delovanje take dejavnosti je ugotavljanje 
tkivne skladnosti, tako da je bil že leto prej za potrebe transplantacije pri Zavodu SRS za transfuzijo 
krvi ustanovljen Biokemični laboratorij. Prvi presaditvi ledvice sta sledili presaditev trebušne slinavke 
leta 1990 in v istem letu presaditev srca. Prva jetra so bila presajena leta 1995, pljuča pa 2003 (2). 

V zadnjih 25-ih letih se je transplantacijska dejavnost v Sloveniji izjemno razvila. V letu 1991 je bila 
transplantacijska dejavnost na svojem začetku, tako da je bilo skupaj presajenih samo 11 organov 
(ledvice), v letu 2015 pa je bilo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki danes še vedno 
predstavlja edini transplantacijski center v državi, presajeno 119 organov, in sicer 64 ledvic, 24 src, 
25 jeter in 5 trebušnih slinavk. V začetnih letih je bilo število presaditev majhno, saj je glavno težavo 
predstavljalo pomanjkanje ustreznih organov, ker jih je bilo mogoče pridobiti le od slovenskih 
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darovalcev. Nacionalna transplantacijska mreža Slovenija-Transplant je bila vzpostavljena šele leta 
1998, leta 2000 pa je Slovenija postala polnopravna članica mednarodne organizacije za izmenjavo 
organov Eurotransplant, s čimer se je dostopnost do ustreznih organov pomembno izboljšala, kakor 
tudi organizacija dajalske in prejemniške dejavnosti. 

Od 16. 4. 1970 do 1. 11. 2016 je bilo v Sloveniji presajenih 1.192 ledvic (1.065 je dobilo ledvico 
umrlega darovalca), 309 jeter, 242 src, 18 trebušnih slinavk ter eni bolnici pljuča (tabela 1). 
Presaditve pljuč slovenskim bolnikom se trenutno še izvajajo v Univerzitetni bolnišnici AKH na Dunaju 
v Republiki Avstriji. 

Vse presaditve organov v Sloveniji se izvajajo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. 

Glede na število presaditev na število prebivalcev, na nekaterih področjih zasedamo najvišja mesta, 
drugje pa je še prisotna možnost povečanja števila.  

Slovenija se je v letih 2012 - 2015 uvrstila na prvo mesto med vsemi državami na svetu glede na 
število presaditev srca na milijon prebivalcev (pmp), tako da je bilo leta 2012 opravljenih 28 
presaditev, kar je 13,6 pmp, 2013 je bilo 30 presaditev, kar je 14,6 pmp, v letu 2014 pa rekordnih 33 
transplantacij – 16 pmp in leta 2015 nekoliko manj, in sicer 24 presaditev srca, kar še vedno znaša 
11,7 pmp. Najbliže nam po številu presaditev srca sledita ZDA in Avstrija s približno 8 presaditvami 
srca na milijon prebivalcev. Glede na število presaditev srca v UKCL se v zadnjih letih uvrščamo v 
najvišjo skupino, 10 % od 284 bolnišnic na svetu, v katerih se opravi okoli 30 ali več presaditev srca 
letno (3). 
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Tabela 1 
Število bolnikov s presajenimi organi od mrtvih darovalcev v R Sloveniji po letih 
 

 ledvica srce jetra pljuča trebušna 
slinavka 

skupaj 

1970-1985 1     1 
1986 7     7 
1987 18     18 
1988 16     16 
1989 14     14 
1990 17 1   1 19 
1991 11     11 
1992 20     20 
1993 4 1    5 
1994 14 2    16 
1995 10 3 1   14 
1996 6 2    8 
1997 19 6  1  26 
1998 46 4 4   54 
1999 37 7 9 3  56 
2000 44 7 10 1  62 
2001 47 4 9 1  61 
2002 55 3 11 1  70 
2003 43 3 9 2  57 
2004 55 3 15   73 
2005 28 5 13 2  48 
2006 48 7 8 2  65 
2007 30 11 10 1  52 
2008 52 6 22 4  84 
2009 43 18 18 2 2 83 
2010 61 19 23 3 1 107 
2011 46 14 20 7 1 88 
2012 62 28 27 2  91 
2013 60 30 21 8 4 123 
2014 55 33 31 3  122 
2015 64 25 25 7 5 126 
skupaj 1033 214 286 50 14 1597 

 
Center za transplantacijsko dejavnost 

Z namenom interdisciplinarne koordinacije presaditev je ustanovljen Center za transplantacijsko 
dejavnost (CTD) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana  (UKCL). CTD je organizacijska enota 
UKCL in opravlja naloge načrtovanja, usklajevanja in spremljanja izvajanja ukrepov za zagotavljanje 
dostopnosti in varnosti bioloških materialov za namene zdravljenja, uvrščen je med Službe skupnega 
pomena v področje Strateško upravljanje in poslovno-administrativne storitve UKCL. 
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CTD je razdeljen v dve podenoti: 

 Enota za presaditve organov, 
 Enota za presaditve tkiv in celic. 

 
CTD načrtuje, pripravlja, usklajuje in spremlja izvajanje nacionalnega programa Republike Slovenije 
za presaditve organov, tkiv in celic v povezavi z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke (JAZMP) Zdravstvenim inšpektoratom RS (ZIRS) in Zavodom RS za presaditve 
organov in tkiv, Slovenija-transplantom (ST). 
 
Zaključek 

Transplantacijska dejavnost je izjemno zahteven in kompleksen del medicinske stroke ter zahteva 
nenehno interdisciplinarno sodelovanje. Dejavnost je v Sloveniji dobro razvita, program presaditve 
src je v svetovnem vrhu, program presaditve pljuč pa prehaja v napredno obliko sodelovanja z 
Univerzitetno bolnišnico na Dunaju, ko bomo del teh zahtevnih posegov začeli izvajati v UKCL.  

Popolnoma je jasno, da brez dobro organiziranega pridobivanja organov in koordinacije 
transplantacijske dejavnosti, ki jo v Sloveniji izvaja Slovenija-transplant, uspešnih presaditev in 
uspešnih programov tovrstnega zdravljenja ne bi bilo. 
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VLOGA SLOVENIJA-TRANSPLANTA V DONORSKEM PROGRAMU 

Danica Avsec 
Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant 
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Začetki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji segajo v leto 1969 z ustanovitvijo Laboratorija za 
tkivno skladnost in prvo uspešno presaditvijo ledvice živega darovalca. Sledil je sprejem prvega 
transplantacijskega zakona, pravilnika o ugotavljanju možganske smrti in leta uspešnih pionirskih 
presaditev organov in tkiv. Nacionalna transplantacijska mreža je bila vzpostavljena leta 1998, leta 
2002 je Javni zavod za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant pričel s samostojnim 
delovanjem. Od takrat tesno sodeluje z bolnišničnimi, državnimi in mednarodnimi organizacijami, 
nudi strokovno podporo vpletenim v transplantacijsko dejavnost, ima pomembno vlogo v 
izobraževanju tako strokovne kot splošne javnosti in pri vzpostavljanju ter koordiniranju procesov 
transplantacijske dejavnosti. 
 
Uvod 

Začetek transplantacijske dejavnosti v Sloveniji sega v leto 1969. V tem letu je bil ustanovljen 
Laboratorij za tkivno skladnost pri Zavodu za transfuzijsko medicino Republike Slovenije, kar je 
omogočilo prvo uspešno presaditev ledvice v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC), ki je 
bila odvzeta živemu darovalcu in je bila tkivno skladna s prejemnikom. V Sloveniji je bil prvi 
transplantacijski zakon sprejet leta 1985, leto kasneje še pravilnik o ugotavljanju možganske smrti, 
kar je omogočilo prvo presaditev ledvice mrtvega darovalca istega leta. Sledila so leta uspešnih 
samostojnih pionirskih transplantacij: leta 1990 presaditev trebušne slinavke in srca, leta 1998 
presaditev jeter, leta 2003 presaditev pljuč. 

Nacionalna transplantacijska mreža je zaživela leta 1998, ko so bili slovesno imenovani bolnišnični 
transplantacijski koordinatorji v donorskih bolnišnicah po Sloveniji, vzpostavljena je bila 24-urna  
koordinacijska služba in administrativna podpora transplantacijski dejavnosti. Javni zavod za 
presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant je s samostojnim delovanjem pričel leta 2002. Čeprav 
se je Slovenija poskusno pridružila evropski mreži Eurotransplant že leta 1999, leto kasneje pa 
postala polnopravna članica evropske mreže za izmenjavo organov, je bila podpisana pogodba o 
sodelovanju med Slovenija-transplantom in Eurotransplantom  šele leta 2003. Tako so bili izpolnjeni 
vsi pogoji za učinkovito sodelovanje v mednarodni mreži in za hiter razvoj donorske in 
transplantacijske dejavnosti v Sloveniji. Med prednosti, ki jih prinaša to sodelovanje, sodijo 
optimalno ujemanje v zahtevanih lastnostih za posamezen organ med darovalci in prejemniki, 
možnost izvajanja nujnih presaditev, predvsem v programu presaditve srca in jeter, ter poraba 
večine pridobljenih organov, ki jih v danem trenutku v Sloveniji ne moremo uporabiti zaradi različnih 
razlogov. 
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Organizacijska struktura transplantacijske dejavnosti v Sloveniji 

Ustanovitelj Zavoda RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant je Vlada Republike 
Slovenije. Sredstva za delovanje Slovenija-transplanta se zagotavljajo iz državnega proračuna in 
drugih virov, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. Dovoljenje za dejavnost pridobivanja in 
presaditev organov in tkiv za donorske in transplantacijske centre podeljuje in v primeru 
neizpolnjevanja zahtev, določenih z Zakonom o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja (ZPPDČT), odvzema Ministrstvo za zdravje RS in o tem obvešča Slovenija-
transplant. Na predlog donorskega centra in s soglasjem Slovenija-transplanta minister za zdravje 
imenuje bolnišničnega transplantacijskega koordinatorja. Na to mesto je lahko imenovan zdravnik, 
ki ima večletne izkušnje s področja transplantacijske dejavnosti. Naloga Slovenija-transplanta je 
izbira centralnega transplantacijskega koordinatorja, ki skrbi za usklajevanje dejavnosti med 
donorskimi bolnišnicami in transplantacijskimi centri.  Klinični transplantacijski koordinator je izbran 
med zdravstvenimi delavci transplantacijskih centrov, imenuje ga transplantacijski center sam. 
Njegove naloge so organizacija priprave prejemnikov, vpis na čakalni seznam prejemnikov in skrb za 
redne zdravstvene preglede možnih prejemnikov. 

Trenutno ima Slovenija en transplantacijski center - UKC Ljubljana, in 10 donorskih bolnišnic. 
 

 
Slika 1 
Sestava ekip, ki so v 24-urni pripravljenosti 
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Naloge Slovenija-transplanta 

Slovenija-transplant je tesno vpet v delovanje bolnišničnih, državnih in mednarodnih zavodov in 
organizacij, ki delujejo na področju transplantacijske dejavnosti. 

Naloge Slovenija-transplanta so določene s 40. členom ZPPDČT. V grobem lahko naloge povzamemo 
v zagotavljanje strokovnega nadzora in podpore vsem vpletenim v transplantacijsko dejavnost, 
urejanje podatkov in registrov na osnovi informacijskih sistemov, koordinacijo in izobraževanje. 

Slovenija-transplant izdaja strokovne smernice in zagotavlja strokovni nadzor donorskim 
bolnišnicam in transplantacijskim centrom v zvezi s sistemom za kakovost in varnost organov, 
imenuje pooblaščene osebe za zbiranje opredelitev za darovanje po smrti, nadzoruje izmenjavo 
organov z drugimi državami članicami Evropske unije in s tretjimi državami. 

Zavod opravlja dograjevanje in vzdrževanje informacijskega sistema za dejavnost pridobivanja, 
presaditve in uničenja organov in tkiv, upravlja sistem za poročanje o hudih neželenih dogodkih in 
hudih neželenih reakcijah in obvladovanja teh primerov, upravlja centralni register darovalcev in 
prejemnikov organov, sodeluje pri zagotavljanju dograjevanja registra nesorodnih darovalcev 
kostnega mozga, vodi evidenco o dejavnostih donorskih in transplantacijskih centrov, vzpostavlja in 
vzdržuje sistem dodeljevanja ter uporabe nacionalne identifikacijske številke. 

Zavod usklajuje delovanje donorskih bolnišnic in transplantacijskih centrov, delovanje 
transplantacijskih koordinatorjev in dejavnosti pridobivanja, presaditve ter uničenja organov in tkiv 
med vsemi vpletenimi v transplantacijsko dejavnost, zagotavlja 24-urno dosegljivost centralnih 
transplantacijskih koordinatorjev, seznanja in poučuje javnost o darovanju in transplantacijski 
dejavnosti. 
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Slika 2 
Postopki in definicije ob zaznavi morebitnega mrtvega darovalca 
 
Zaznavanje možnega darovalca in koordinacija 

V Sloveniji deluje 8 centralnih koordinatorjev in 9 bolnišničnih koordinatorjev v donorskih 
bolnišnicah. Strokovno podporo koordinatorjem nudijo izkušeni mentorji, odgovorni zdravniki v 
Slovenija-transplantu in svetovalci  v Eurotransplantu. 

Za nemoten in uspešen potek je ključno dobro sodelovanje vseh vključenih izvajalcev. Prvi korak v 
postopku darovanja organov je zaznava morebitnega mrtvega darovalca, kot je navedeno v sliki 2 in 
ugotavljanje možganske smrti. 
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Izobraževanje zdravstvene in drugih javnosti 

Izobraževanje strokovne in splošne javnosti je ključnega pomena za uspešen razvoj donorske in 
transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, zato je priprava in izvajanje izobraževanja ena izmed 
temeljnih nalog zavoda Slovenija-transplant. Februarja 2016 je bil sprejet tudi Pravilnik o vsebini 
programov in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi. 

Slovenija-transplant izvaja osnovni program izobraževanja o darovanju in pridobivanju delov 
človeškega telesa za namen zdravljenja, ki je namenjen strokovni in splošni javnosti. V tem programu 
se izobražuje zdravnike in ostale sodelavce v enotah za intenzivno zdravljenje, skupine, ki so 
kakorkoli vključene v izvajanje transplantacijske dejavnosti, mlade zdravnike pred izborom 
specializacije, pooblaščene osebe za zbiranje izjav o opredelitvi za darovanje za časa življenja. 

Namen usmerjenega izobraževanja je spodbujati razvoj donorskega programa v enotah intenzivne 
terapije ali na urgenci. Usmerjeno izobraževanje zdravnikov v intenzivni terapiji se izvaja v 
sodelovanju z španskimi strokovnjaki po programu TPM (Transplant Procurement Management). 

V sodelovanju s klinično psihologinjo in igralko se izvajajo delavnice o sporočanju slabe novice, ki so 
namenjene transplantacijskim koordinatorjem in ostalim sodelavcem v donorskem programu.  V 
izobraževalnem programu je ključno osvajanje veščin za primerno medsebojno komunikacijo. 

Namen organiziranja izobraževalnih programov za splošno javnost je dvig ravni informiranosti in 
širjenje kakovostnih informacij, saj to predstavlja temelj za vključevanje družbe v sistem darovanja. 
K boljšemu vključevanju širše javnosti v sistem darovanja pripomore tudi redna komunikacija o 
darovanju organov in spodbujanje zaupanja v zdravstveni sistem. Najpomembnejši sodelavci pri 
posredovanju informacij širši javnosti so mediji, informacije se posredujejo s tiskovnimi 
konferencami, publikacijami, podajanjem podatkov, delavnic in praznovanjem Evropskega dneva 
darovanja. Izvaja se tudi izobraževanje pooblaščenih oseb za zbiranje izjav o opredelitvi za darovanje, 
ki so vključene v delovanje 58 pooblaščenih mest po celotni Sloveniji. 
 
Dejavnost v donorskih bolnišnicah 

Zagotavljanje dejavnosti se v donorskih bolnišnicah izvaja na osnovi dogovora in pogodbe z zavodom 
Slovenija-transplant. V nacionalno mrežo je vključenih 11 donorskih bolnišnic: UKC Ljubljana, UKC 
Maribor in splošne bolnišnice v Celju, Murski Soboti, Novi Gorici, na Ptuju, v Izoli, Novem mestu, na 
Jesenicah, v Slovenj Gradcu in v Brežicah.  V zakonu ZPPDČT in pogodbi o sodelovanju so definirane 
naloge donorskih centrov. Med najpomembnejše naloge sodijo: 

 zaznavanje in odkrivanje možnih mrtvih darovalcev 
 izvajanje diagnostike možganske smrti 
 ugotavljanje primernosti organov in tkiv za odvzem in presaditev 
 pogovor s svojci 
 ohranjanje delovanja organov mrtvih darovalcev 
 organizacija multiorganskega odvzema 
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 imenovanje bolnišničnega koordinatorja med zaposlenimi in omogočanje nemotenega 
opravljanje nalog 

 skrb za dokumentacijo in poročanje Slovenija-transplantu 
 
Prav tako pa mora donorska bolnišnica pripraviti organizacijsko shemo glede priprave darovalca 
organov in tkiv do eksplantacije in zagotoviti pogoje za nemoteno delo za bolnišničnega 
koordinatorja. Bolnišnični koordinator skrbi za koordinacijo na bolnišnični in nacionalni ravni, 
sodeluje z zdravniki in osebjem v EIT pri zaznavanju in ostalih postopkih, sodeluje pri pripravi 
delovnih protokolov in oceni ustreznosti mrtvega darovalca za odvzem organov in tkiv v sodelovanju 
s Slovenija-transplantom, uvedbo novih postopkov, poučevanju drugih zdravnikov, izvajanju 
pogovorov s svojci umrlih oseb o darovanju ter promocijo in informiranje o darovanju. 

 
Slika 3 
Število dejanskih umrlih darovalcev v posameznih donorskih centrih v letu 2015 

Slika 4 
Delež dejanskih umrlih darovalcev v posameznih donorskih centrih v letu 2015 
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Pogovor s svojci 

V donorskem programu je izrednega pomena pogovor s svojci o smrti bližnjega in pogovor o 
možnosti darovanja. Za ustrezno in uspešno izvedbo pogovora mora biti zdravstveno in drugo 
strokovno osebje primerno usposobljeno. Prvi del komunikacije izvajajo lečeči zdravniki v enotah 
intenzivne terapije, drugega transplantacijski koordinatorji sami ali v sodelovanju z lečečim 
zdravnikom. 

Pogovor s svojci se opravi v vseh primerih, kjer je možno darovanje organov za presaditev po 
preverjanju opredeljenosti umrlega do darovanja v registru. V Sloveniji imamo nizko stopnjo 
odklonitev svojcev v primerjavi z drugimi državami. Ti podatki kažejo na visok ugled in 
verodostojnost, ki ju donorska in transplantacijska dejavnost skupaj z zavodom Slovenija-transplant 
uživa v javnosti. 
 

Slika 5 
Odstotki odklonitve darovanja v obdobju od 1998 do 2015 
 
Zaključek 

Slovenija-transplant pri svojem delovanju tesno sodeluje z zavodi in organizacijami na bolnišničnem, 
državnem in mednarodnem nivoju. Neprecenljivo vlogo v donorskem programu ima vzpostavljanje 
in koordiniranje procesov ter kontinuirana strokovna podpora vsem vpletenim v transplantacijsko 
dejavnost. Prav tako ima pomembno vlogo v specifičnem izobraževanju strokovne javnosti in 
izobraževanju ter informiranju splošne javnosti. 

Odlično večletno sodelovanje Slovenija-transplanta z donorskimi centri se kaže v vztrajnem porastu 
števila mrtvih darovalcev. Rezultat odličnega sodelovanja je veliko zaupanje javnosti v donorsko 
dejavnost in v Slovenija-transplant kot institucijo, kar se kaže z izredno majhnim številom odklonitev 
darovanja svojcev. 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Transplantacija 

 

 
119 

Literatura 
1. Guide to the Quality and Safety of Organs for Transplantation. European Committee (Partial Agreement) on Organ 

Transplantation (CD-P-TO), European European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, Strasbourg; 
6th ed. 2016.  

2. Guide to the Quality and Safety of Tissues and Cells for Human Application. European Committee (Partial Agreement) 
on Organ Transplantation (CD-P-TO), European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg; 
2nd ed. 2015. 

3. Website of Slovenija-transplant: http://www.slovenija-transplant.si/. 
4. Act Regulating the Obtaining and Transplantation of Human Body Parts for the Purposes of Medical. 
5. Treatment (ZPPDCT), Official Gazette of the RS, no. 56/2015. 
6. Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (CM, 9. 7. 2014) 
7. Website of Eurotransplant: http://www.eurotransplant. org/cms/. 
8. Razvoj transplantacijke medicine v Sloveniji, programi, smernice in perspektive. Ur. D Avsec, ZZ Slavec, Ljubljana 2016. 
9. Daj življenju priložnost, Donorska in transplantacijska dejavnost v letu 2015, ur. D Avsec, B. Uštar, Ljubljana 2016. 
10. RM Kotloff: Management of the Potential Organ Donor in the ICU: Society of Ceritical care Medicine/ American College 

of Chest Physicans/ Association of Organ Procurement Organizations Consensus Statement; Critical Care Medicine; 
June 2015, vol 43, 6; 1291-324. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Transplantacija 

 

 
120

INTENZIVNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV PO PRESADITVI ORGANOV 

Rade Stanić 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Za intenzivno zdravljenje bolnikov po presaditvi organov je pomembno obdobje prvega tedna po 
presaditvi, v primeru zapletov pa obdobje prvega meseca. 

Po presaditvi skrbno spremljamo delovanje presadka in hemodinamsko stabilnost bolnika. Zagotoviti 
moramo ustrezno delovanje obtočil, dihal in ledvic, vzdrževati elektrolitsko ravnovesje in hemostazo. 
Zdravimo pooperativno bolečino. Praviloma začnemo bolnike enteralno hraniti. 

Pozorno spremljamo znake okužbe in redno analiziramo prisotnost mikroorganizmov v različnih 
vzorcih kultur. Izbira imunosupresivnih zdravil je odvisna od primarne bolezni in sočasnih bolezni 
prejemnika. 

Morebitni zapleti po presaditvi organa so zelo številni. V zgodnjem obdobju po presaditvi so 
pogostejši zapleti tehnično-operativne narave, pozni zapleti so posledica imunosupresivnega 
zdravljenja. 

Le s skrbnim, multidisciplinarnim intenzivnim zdravljenjem zagotovimo boljše preživetje  bolnika v 
zgodnjem obdobju po presaditvi organa. 
 
Uvod 

Bolnike po presaditvi organov v zgodnjem poopertativnem obdobju zdravimo na oddelku za 
intenzivno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov (OIZ). Zdravljenje je multidisciplinarno, vanj so 
vključeni intenzivisti, anesteziologi, kirurgi, radiologi, kardiologi, hepatologi, nefrologi, infektologi in 
drugi. Pomembno vlogo ima tudi  medicinsko negovalno osebje in fizioterapevti. Trajanje zgodnjega 
pooperativnega zdravljenja je odvisno od stanja bolnika pred presaditvijo, medoperativnih zapletov 
in delovanja presadka po presaditvi. 

Za intenzivno zdravljenje je pomembno obdobje prvega tedna po presaditvi, v primeru zapletov pa 
obdobje prvega meseca. V prvih 24 urah po presaditvi skrbno spremljamo delovanje presadka in 
hemodinamsko stabilnost bolnika, pojavi se lahko huda krvavitev zaradi motenj strjevanja krvi ali 
neustrezne kirurške tehnike. 
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Pooperativni potek zdravljenja 

Ob sprejemu bolnika po presaditvi organa v OIZ se morajo lečeči zdravnik in negovalno osebje 
natančno seznaniti z obolenjem, ki je privedlo do odpovedi organa, s spremljajočimi boleznimi, 
trenutnim stanjem bolnika, z operativnim potekom, morebitnimi medoperativnimi zapleti, vrsto 
anestezije, tekočinami, ki jih je dobil med operacijo, količini krvi in krvnih pripravkov, 
hemodinamskim stanjem med posegom, rezultati laboratorijskih preiskav, danimi zdravili, 
vstavljenimi žilnimi katetri in cevkami itd. Seznaniti se moramo z oblikami invazivnega nadzora med 
posegom in izbrati ustrezen nadzor med intenzivnim zdravljenjem. 

V zgodnjem pooperativnem obdobju je potrebno zagotoviti heodinamsko stabilnost bolnika ter 
dobro funkcijo dihal in ledvic. 
 
Nadzor 

Med operativnim posegom presaditve organa imajo bolniki praviloma vstavljen kateter za 
neprekinjeno neposredno merjenje arterijskega tlaka, večlumenski osrednji venski kateter, včasih 
tudi pljučni kateter, urinski kateter s temperaturnim tipalom in želodčno cevko. 

Standardni med- in pooperativni nadzor vključuje EKG, neposredno in neprekinjeno merjenje 
krvnega tlaka, osrednjega venskega tlaka in nasičenosti periferne arterijske krvi s kisikom, 
spremljanje urne diureze, telesne temperature, pri nekaterih merjenje delnega tlaka ogljikovega 
dioksida v izdihanem zraku, oceno srčne funkcije in merjenje minutnega volumna srca z različnimi 
manj ali bolj invazivnimi metodami (UZ, LiDCO, PiCCO, SWG itd.). Delovanje jeter lahko ocenjujemo 
s pomočjo testa izločanja indocianina (Limon). 

Pomembna je ocena bolnikovega nevrološkega stanja: zavesti, možganskih živcev, motorične 
funkcije in občutljivosti. Med anestezijo in prebujanjem z bispektralnim indeksom (BIS) merimo 
stopnjo sedacije. Pri bolnikih s fulminantno jetrno odpovedjo zaradi nevarnosti nastanka možganske 
otekline včasih spremljamo znotrajlobanjski in možganski prekrvavitveni tlak. 

Med mehanskim predihavanjem opazujemo spremembe dihalnih tlakov in volumnov ter število 
vdihov v minuti. 

Neposredno po sprejemu naredimo številne laboratorijske preiskave in jih ponavljamo v rednih 
časovnih presledkih, sprva pogosteje, potem ko se hemodinamsko stanje bolnika in delovanje 
presadka stabilizira, pa redkeje. 

Natančno nadziramo izločanje vsebine po drenih. 

Vzorce kužnin (nadzorne kužnine, vsebine drenov, hemokulture, aspirat sapnika, Sanford) pošljemo 
na mikrobiološko analizo. 
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V zgodnjem pooperativnem obdobju po presaditvi pri bolniku opravimo različne dopolnilne 
preiskave s katerimi nadziramo delovanje presadka in odkrijemo morebitne zaplete (UZ, Doppler, 
Rtg, CT, angiografija, biopsija itd.). 
 
Zbujanje iz anestezije 

Bolnika po presaditvi organa zbudimo in čim prej ekstubiramo. Na trajanje intubacije vplivajo 
perioperativni zapleti, hemodinamska nestabilnost, podhladitev in drugi dejavniki. 
 
Zagotavljanje delovanja obtočil, dihal in ledvic 

Na OIZ moramo čim prej zagotoviti hemodinamsko stabilnost bolnika za ustrezno prekrvavitev 
organov, zadostno preskrbo tkiv s kisikom in aerobno prenovo. Presajeno srce ni oživčeno in se ob 
bradikardiji lahko minutni volumen srca zmanjša, zato se prej odločimo za vstavitev srčnega 
spodbujevalca. 

Pri bolnikih po presaditvi organa se v 5 % razvije pljučnica. Umrljivost je visoka. Z zgodnjo ekstubacijo, 
s čim krajšim časom umetnega dihanja, z dobro fizioterapijo in z različnimi oblikami neinvazivnega 
dihanja vplivamo na zmanjšano pojavnost pljučnic. 

Delovanje ledvic bolnikov s presajenim organom je pogosto moteno. Lahko se razvije prerenalna 
akutna ledvična odpoved zaradi zmanjšane prekrvavitve ledvic med operacijo ali v pooperativnem 
obdobju. Ishemija ledvic ali nefrotoksična zdravila lahko povzročijo okvaro tubulov in akutno tubulno 
nekrozo. Na razvoj pooperativne akutne ledvične odpovedi vpliva tudi stopnja prizadetosti ledvične 
funkcije pred operativnim posegom (hepatorenalni sindrom). Številna zdravila za zdravljenje 
bolnikov po presaditvi so nefrotoksična (ciklosporin, ganciklovir, amfotericin B). Natančno moramo 
spremljati ledvično funkcijo in koncentracijo nefrotoksičnih zdravil v serumu. Praviloma izberemo 
manj nefrotoksična zdravila. Ko se razvije akutna ledvična odpoved, je včasih potrebno bolnike 
prehodno hemodializirati. 
 
Elektrolitsko ravnovesje in hemostaza 

Pri bolnikih po presaditvi organa lahko nastanejo motnje v ravnovesju elektrolitov kalcija, fosforja, 
magnezija, kalija in natrija. Motnje lahko nastanejo zaradi izgube in nadomeščanja velikih količin 
tekočin med operativnim posegom ali premikov tekočin v intersticijski prostor. Fosfat in magnezij se 
hitro porabljata v celicah z živahno presnovo in sintezo beljakovin. Hipomagneziemija in 
hiponatriemija sta pogosti pri bolnikih z jetrno cirozo. Potrebno je skrbno spremljati laboratorijske 
vrednosti serumskih elektrolitov. Pri bolnikih s hiponatriemijo je potrebno natrij nadomeščati 
previdno zaradi nevarnosti nastanka centralne pontine mielinolize. 

Vzdržujemo kislinsko bazno ravnovesje. Vzroki za nastanek presnovne ali respiratorne acidoze ali 
alkaloze so različni. Visoki odmerki citrata pri masivni transfuziji krvi lahko povzročijo elektrolitske 
motnje (hipokalciemijo, hipomagneziemijo) ter presnovno alkalozo (presnova citrata v bikarbonat). 
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Vzroki za medoperativne izgube krvi so različni: preoperativne motnje strjevanja zaradi jetrne 
bolezni, portalna hipertenzija, kirurška tehnika, priraslice zaradi predhodnih kirurških posegov in 
medoperativne spremembe hemostaze. Aktivira se fibrinolitični sistem. Pogoste so kvantitativne in 
kvalitativne spremembe trombocitov. Masivne krvavitve med posegom vplivajo na večjo obolevnost 
in umrljivost bolnikov po presaditvi, so pa tudi vzrok za nastanek akutne hipovolemije, zmanjšanje 
koncentracije serumskega kalcija, hiperkaliemije, acidoze in podhlajenosti bolnika. S transfuzijo 
povezano akutno pljučno okvaro (TRALI) verjetno povzročijo protitelesa, ki nastanejo v serumu 
darovalca. Imunosupresivni učinek masivne transfuzije je povečan pri bolnikih, ki prejemajo 
imunosupresivna zdravila. Transfuzija krvnih pripravkov je povezana tudi s prenosom virusnih 
bolezni.  

Uporaba ohranjevalnika rdečih krvničk za ponovno transfuzijo izgubljene krvi, avtologna transfuzija, 
možnost hitrega določanja testov strjevanja krvi, uporaba antifibrinolitičnih zdravil in skrbna kirurška 
tehnika zmanjšujejo potrebo po transfuziji heterologne krvi in krvnih pripravkov. 

Nekateri bolniki imajo povečano trombotično aktivnost in potrebujejo učinkovito pooperativno 
antikoagulantno zaščitno zdravljenje. 

Za ugotavljanje motenj strjevanja uporabljamo standardne koagulacijske teste in trombelastografijo. 
Glede na obliko motenj strjevanja bolnikom nadomeščamo svežo zmrznjeno plazmo, trombocite in 
posamezne dejavnike strjevanja. 
 
Zdravljenje poperativne bolečine 

Bolnikom po operaciji z ustrezno izbiro protibolečinskih zdravil in pomirjeval učinkovito 
lajšamo bolečino, jih pomirimo in olajšamo fizioterapevtske in negovalne posege. Vsa 
opioidna zdravila v večjih odmerkih delujejo tudi pomirjevalno. Protibolečinska zdravila 
izberemo glede na stopnjo pooperacijske bolečine, presnovo protibolečinskih zdravil in glede 
na delovanje organov, v katerih poteka presnova. Za lajšanje pooperativne bolečine praviloma 
uporabljamo protibolečinska zdravila, ki imajo kratek razpolovni čas in presnovo, neodvisno od ledvic 
in jeter. Remifentanil je opioidni analgetik s hitrim učinkom, ki ga razgrajujejo tkivne in plazemske 
esteraze. Protibolečinsko zdravljenje z remifentanilom je časovno omejeno, ker imajo presnovki 
remifentanila veliko močnejše delovanje, se kopičijo v telesu in izločajo preko ledvic. Pooperativno 
bolečino zdravimo tudi z drugimi opioidnimi protibolečinskimi zdravili. 

Izogibamo se uporabi nesteroidnih protibolečinskih zdravil s protivnetnim delovanjem zaradi 
njihovih učinkov na strjevanje krvi, na sluznico prebavil ter na delovanje ledvic in jeter. 

Znane so prednosti različnih načinov področnega dajanja protibolečinskih zdravil za lajšanje 
pooperativne bolečine. 
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Prehrana bolnikov po presaditvi 

Hranjenje življenjsko ogroženih bolnikov je del zdravljenja. Z zgodnjo enteralno prehrano lahko 
vplivamo na zmanjšano pojavnost bolnišničnih okužb in vnetnega odgovora, dosežemo ustreznejše 
razmerje med krvnim sladkorjem in maščobami in preprečimo nastanek jetrne zamaščenosti in 
zastoja žolča. 
 
Okužbe 

Možnost nastanka okužb pri bolnikih po presaditvi organov je velika. Povezana je z bolezenskim 
stanjem bolnika pred presaditvijo, zapleti po posegu in imunosupresivnim zdravljenjem. Pozorno 
spremljamo znake okužbe in redno analiziramo prisotnost mikroorganizmov v različnih vzorcih 
kultur. 

Antibiotike širokega spektra delovanja predpišemo v prvih 48 urah po posegu. Antimikrobno 
zdravljenje prilagajamo glede na okužbe, ki so prisotne pri bolniku pred posegom ali po njem. Z njim 
preprečujemo tudi pojav oportunističnih okužb in okužb s CMV, HBV in HCV. Povečano tveganje 
okužb v zgodnjem pooperativnem obdobju je povezano z zapleti operativnega posega, invazivnimi 
diagnostičnimi in terapevtskimi posegi po operaciji, dolgo hospitalizacijo in z visokimi odmerki 
imunosupresivnih zdravil. 
 
Imunosupresivno zdravljenje in zavrnitveni odziv 

Takoj po posegu začnemo z imunosupresivnim zdravljenjem. Izbira imunosupresivnega zdravljenja 
je odvisna od primarne bolezni in sočasnih bolezni prejemnika (sladkorna bolezen, bolezni ledvic 
itd.). S kombinacijo imunosupresivnih zdravil dosežemo manjše toksične učinke posameznih zdravil, 
zmanjšamo možnost okužb in pojava rakastih obolenj ter dosežemo optimalno učinkovitost pri 
preprečevanju zgodnje in pozne zavrnitve presadka. 

Trije različni sindromi zavrnitve imajo različno etiopatogenezo in se med seboj razlikujejo po 
kliničnem poteku in po času, v katerem se po presaditvi pojavijo. 

Hiperakutno zavrnitev, ki nastopi v prvih dneh po presaditvi organa povzročajo protitelesa proti 
antigenom HLA darovalca, ki so v serumu prejemnika že ob presaditvi ali neskladnost v krvni skupini 
ABO. Hiperakutna zavrnitev nastane redko, ker je pogoj za presaditev skladnost krvnih skupin. 
Imunski sistem prejemnika okvari endotelij manjših žil in nekatere parenhimske celice organov. 
Zavrnitev se kaže kot akutna odpoved presadka z visoko vročino in hitrim slabšanjem kliničnih 
znakov. Praviloma je neozdravljiva in je potrebna ponovna presaditev. 

Akutna zavrnitvena reakcija se najpogosteje pojavi v prvih dveh mesecih po presaditvi. V patogenzi 
sta pomembna celični pa tudi humoralni odziv prejemnika. Večino akutnih zavrnitev posredujejo 
limfociti T. Pri bolnikih na sodobni močnejši imunosupresiji z zaviralci kalcinevrina ni izraženih 
kliničnih znakov kot pri hiperakutni zavrnitvi. Zavrnitev se kaže z neznačilnimi znaki: z vročino in s 
poslabšanjem delovanja presadka. Diagnozo dokažemo z biopsijo, ki pa je kontraidicirana pri bolnikih 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Transplantacija 

 

 
125 

z motnjami strjevanja krvi. Akutno zavrnitev zdravimo z visokimi odmerki glukokortikoidov. Pri 
nezadovoljivem odzivu uporabimo monoklonalna protitelesa proti limfocitom T. 

Kronična zavrnitvena reakcija se pojavi po nekaj mesecih ali letih po presaditvi organa. Proces je 
kroničen, nepovraten, a počasi napredujoč. V etiopatogenezo so vpleteni imunološki (akutna 
zavrnitev, neustrezna imunosupresija) in neimunološki dejavniki (ishemija, neželeni učinki zdravil, 
hiperlipidemija, arterijska hipertenzija, okužbe itd.). Pri bolniku so izraženi klinični znaki odpovedi 
presajenega organa. Ko se delovanje organa dokončno poslabša, je potrebna ponovna presaditev. 
 
Ostali zapleti 

Morebitni zapleti po presaditvi organa so zelo številni. 

V zgodnjem obdobju po presaditvi so pogostejši zapleti tehnično-operativne narave, pozni zapleti so 
posledica imunosupresivnega zdravljenja. Motnje v delovanju presajenega organa pa lahko 
nastanejo kadarkoli, vendar so najpogostejše v prvem letu. Nastanek zapletov je pogosto vzročno 
prepleten, tako npr. tehnični-operativni zapleti povzročijo motnje v delovanju presadka in povečajo 
možnost okužb. Zaradi izboljšane operativne tehnike je vse manj zgodnjih tehničnih zapletov, 
narašča pa število poznih zapletov, povezanih z imunosupresivnim zdravljenjem (srčno-žilne bolezni, 
motena toleranca za glukozo, ledvična okvara, malignomi). 
 
Zaključek 

Zgodnje pooperativno zdravljenje bolnikov po presaditvi organa upošteva vsa splošna načela 
intenzivnega zdravljenja življenjsko ogroženega bolnika. Ima določene posebnosti, ki so povezane z 
imunosupresivnim zdravljenjem in delovanjem presajenega organa. Zdravljenje je zelo zahtevno in 
multidisciplinarno. 
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Izvleček 

Učinkovito imunosupresivno zdravljenje je pogoj za uspešno presaditev ledvice. Z razvojem novih 
imnosupresivnih zdravil se je preživetje presajene ledvice v zadnjih desetletjih zelo izboljšalo. Večje 
število imunosupresivov omogoča različne imunosupresivne protokole in s tem individualnejšo 
zdravljenje prejemnikov ledvice. Imunosupresivna zdravila in njihove odmerke pri vodenju bolnikov 
s presajeno ledvico po potrebi prilagodimo. S tem skrbimo za čim optimalnejše razmerje med 
učinkovitostjo imunosupresije in njenimi neželenimi učinki oziroma zapleti. 
 
Uvod 

Preživetje presajene ledvice je odraz uspešnosti imunosupresivnega zdravljenja (1). V zadnjih 50 letih 
se je preživetje presadka bistveno izboljšalo, kar je rezultat uporabe novih imunosupresivnih 
učinkovin. Pred 50 leti je v prvem letu po presaditvi ledvice prišlo do akutne zavrnitvene reakcije 
(AZR) pri pribl. 80 % prejemnikov, enoletno preživetje ledvice je znašalo pribl. 40 %. V zadnjem 
desetletju se je incidenca AZR v prvem letu po presaditvi zmanjšala na 10 - 15 %, medtem ko se je 
preživetje presajene ledvice v tem obdobju povzpelo na 96 %. Desetletno preživetje presadkov se je 
v Evropi v zadnjih 25 letih povečalo s 46 % na 69 %, kar ustreza porastu razpolovnega časa (čas, ko 
odpove 50 % ledvic) z 11,0 na 23,5 let. 
 
Indukcijska imunosupresija 

Namen indukcijske terapije je preprečitev AZR v zgodnjem obdobju po presaditvi ledvice. V tem 
obdobju mora biti imunosupresija močna. Indukcijska terapija je pomembna zlasti za prejemnike z 
večjim imunološkim tveganjem (2). Vsa zdravila, ki se jih v svetu trenutno uporablja za indukcijo, so 
biološka. Mednje sodijo baziliksimab (himerno mišje-človeško monoklonsko protitelo proti 
interleukinu 2), timoglobulin (zajčji antitimocitni globulin, usmerjen proti prekurzorjem limfocitov T) 
in alemtuzumab (monoklonsko protitelo, usmerjeno proti beljakovini CD52 na zrelih limfocitih). 
Slednjega v našem transplantacijskem centru ne uporabljamo, ker ocenjujemo, da bolj kot prva dva 
poveča incidenco oportunističnih okužb. Tega sicer ne potrjujejo vse raziskave (3). Baziliksimab je 
šibkejši imunosupresiv kot timoglobulin, vendar pri prejemnikih ledvice z majhnim imunološkim 
tveganjem zadošča. Nekateri celo menijo, da indukcijska terapija pri prejemnikih z majhnim 
imunološkim tveganjem ni nujna (2). Pri bolnikih z večjim imunološkim tveganjem je uporaba 
timoglobulina potrebna zato, ker je po indukciji z njim klonalna ekspanzija regulatornih limfocitov T 
večja kot pri baziliksimabu (4), nastanek protiteles, usmerjenih proti darovalcu (DSA, »donor specific 
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antibodies«), pa manjši. Manjša je tudi incidenca kronične zavrnitvene reakcije, povzročene z DSA 
(5). 

V našem transplantacijskem centru prejmejo indukcijsko terapijo vsi prejemniki ledvic. V obdobju 15 
let (od 1998 do 2012) je pri nas 90 % prejemnikov ledvic prejelo baziliksimab (prejemniki z majhnim 
imunološkim tveganjm), preostalih 10 % prejemnikov je prejelo timoglobulin (prejemniki z večjim 
imunološkim tveganjem). Baziliksimab uporabljamo v odmerku 20 mg intravensko na dan presaditve 
in 4. dan po presaditvi. Timoglobulin apliciramo intravensko v skupnem odmerku 6 mg/kg telesne 
teže, in sicer 3 mg/kg pred presaditvijo in nato še 2 x 1,5 mg/kg prva dva dneva po presaditvi. 
Dejavniki, ki prispevajo k povečanemu tveganju za ravoj AZR, so prikazani v tabeli 1. 
 
Tabela1 
Dejavniki, ki prispevajo k povečanemu tveganju za razvoj akutne zavrnitvene reakcije 
 

Senzibilizacija prejemnika (dokazana protitelesa IgG proti antigenom HLA*) 
Druga ali tretja presaditev ledvice 
Odpoved prvega presadka zaradi AZR < 2 leti od presaditve 
Čas hladne ishemije > 24 ur 
HLA neskladje  5 lokusov 
Popolno neskladje na DR lokusu 

Opomba:*HLA, angl. 'human leukocyte antigens'. 
 
Vzdrževalna imunusupresivna terapija 

Intenzivnost imunskega odgovora na presajeno ledvico se s časom nekoliko zmanjša. Incidenca T- 
celične zavrnitvene reakcije postopno upade, medtem ko zavrnitvena reakcija, povzročena s 
protitelesi, ostaja ključni razlog za dolgoročno slabšanje delovanja in končno odpoved presajene 
ledvice, lahko tudi več desetletij po presaditvi (6, 7). Zaradi navedenega je zadostna vzdrževalna 
imunosupresija ključnega pomena. Kot se je izkazalo v raziskavi Symphony, najboljšo vzdrževalno 
imunosupresijo po presaditvi ledvice sestavlja kombinacija glukokortikoida, mikofenolata in nizkega 
odmerka kalcinevrinskega inhibitorja takrolimusa (8). Tveganje za razvoj DSA in kronične zavrnitvene 
reakcije je večje ob dvotirni v primerjavi s trotirno imunosupresijo. Kljub temu metilprednizolon, ki 
ima številne katabolne neželene učinke, ukinemo že v prvem tednu po presaditvi, če je imunološko 
tveganje majhno in zgodnji potek presaditve nezapleten. Odmerek takrolimusa prilagodimo glede 
na ciljno koncentracijo pred naslednjim odmerkom (C0), ki v zgodnjem pooperativnem obdobju znaša 
8 - 12 ng/ml, po 3 mesecih pa 5 - 8 ng/ml. Prenizka dolgoročna vzdrževalna koncentracija takrolimusa 
(< 5,0 ng/ml) v primerjavi z optimalno (5 - 8 ng/ml) zmanjša 6-letno preživetje presajene ledvice za 
približno 10 %. V kolikor je ob tem nezadosten tudi dnevni odmerek mikofenolne kisline (< 1 g/dan 
vs. > 1,5 g/dan), se preživetje presadka še poslabša. 

Prejemnike ledvice opozorimo na možne interakcije med imunosupresivnimi in drugimi zdravili ter 
na interakcije med imunosupresivi in živili. Preverjamo njihovo komplianco za redno jemanje 
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imunosupresivnih zdravil. Redno jemanje zdravil namreč zmanjšuje variabilnost krvnih koncentracij 
posameznih imunosupresivnih učinkovin, s tem pa tudi tveganje za razvoj zavrnitvene reakcije. 
 
Imunosupresivni protokoli 

Do konca leta 2011 je bil naš standardni imunosupresivni protokol za prejemnike ledvic z majhnim 
imunološkim tveganjem sestavljen iz protiteles proti receptorju za interleukin IL2 (baziliksimab ali 
daklizumab), metilprednizolona, mofetil mikofenolata in nizkega odmerka ciklosporina. V letih 2000 
- 2006 je bila v našem centru incidenca AZR v prvem letu po presaditvi 6,3 %, a je porasla na kar 19,6 
% v letih 2007 - 2012. Najpomembnejša razlika med obema obdobjema in s tem najverjetnejši vzrok 
za porast incidcence AZR je bila večja povprečna starost prejemnikov (povečala se je s 46 na 50 let), 
še zlasti pa darovalcev (povečala se je z 38 na 48 let). Odstotek presajenih ledvic neidealnih 
darovalcev se je povečal s 13 % na 26 %. Na osnovi te ugotovitve smo, kot v večini drugih centrov po 
svetu, tudi pri nas prešli z uporabe ciklosporina na takrolimus in s tem pričeli uporabljati protokol, ki 
se je v raziskavi Symphony izkazal za najboljšega (8). Takrolimus je močnejši imunosupresiv od 
ciklosporina, ob tem ima manj stranskih učinkov kot ciklosporin, z izjemo večje incidence novo 
nastale sladkorne bolezni (9) in Polyoma BK nefropatije (10). Poleg takrolimusa smo v omejenem 
obsegu pričeli že ob presaditvi uporabljati tudi druge učinkovine (everolimus in natrijev mikofenolat). 
Pojav kombiniranih presaditev (ledvica in trebušna slinavka ali jetra ali srce) je zahteval dodatno 
manjšo prilagoditev temeljnega protokola za te primere. Naši imunosupresivni protokoli, ki so 
trenutno v uporabi pri presaditvi ledvic, so prikazni v tabeli 2. Ker večinoma presadimo samo ledvico 
in ker ima večina bolnikov majhno imunološko tveganje, najpogosteje uporabimo standardni 
protokol z možnostjo zgodnje ukinitve glukokortikoidov, ki je v tabeli 2 prikazan prvi (označen z *). 

Vsi protokoli vsebujejo indukcijsko terapijo z baziliksimabom ali s timoglobulinom. Sestavni del vseh 
je tudi metilprednizolon. Od kalcinevrinskih inhibitorjev imamo sicer na voljo oba, ciklosporin in 
takrolimus, a se zadnja leta odločamo skoraj izključno za takrolimus. Od antimetabolitov vsebujejo 
protokoli bodisi mofetil ali natrijev mikofenolat ali everolimus. Protokol z everolimusom zaenkrat 
izvajamo le v okviru mednarodne raziskave Transform (11). 
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Tabela 2 
Imunosupresivni protokoli (med seboj se razlikujejo glede na stopnjo imunološkega tveganja, 
uporabljena imunosupresivna zdravila in trajanje zdravljenja s glukokortikoidom) 
 

Vrsta TX 
organa 

Imunološko 
tveganje 

Indukcijska 
terapija 

Kalcinevrinski 
inhibitor 

Antimetabolit Glukokortikoid 
(Medrol) 

Ledvica* Majhno Baziliksimab Takrolimus 
(Advagraf) 

Mofetil mikofenolat 
(CellCept) 

5 dni ali eno leto – 
glede na potek 

Ledvica Majhno Baziliksimab Ciklosporin 
(Sandimmun 
Neoral) 

Mofetil mikofenolat 
(CellCept) 

Vsaj 6 mesecev po 
presaditvi 
 

Ledvica Večje Timoglobulin Takrolimus 
(Prograf) 

Natrijev mikofenolat 
(Myfortic) 

Vsaj 6 mesecev po 
presaditvi 

Ledvica** Majhno Baziliksimab Takrolimus 
(Prograf) 

Everolimus 
(Certican) 
ali natrijev 
mikofenolat 
(Myfortic)  

Po protokolu vsaj 
2 leti po 
presaditvi 

Ledvica in 
trebušna 
slinavka 

Majhno Baziliksimab Takrolimus 
(Prograf) 

Mofetil mikofenolat 
(CellCept) 

Vsaj 6 mesecev po 
presaditvi 

Ledvica in 
jetra 

Majhno Baziliksimab Takrolimus 
(Prograf) 

Mofetil mikofenolat 
(CellCept) 

Vsaj 6 mesecev po 
presaditvi 

Ledvica in 
srce 

Majhno Baziliksimab Takrolimus 
(Prograf) 

Mofetil mikofenolat 
(CellCept) 

Vsaj 6 mesecev po 
presaditvi 

Opomba: *Standardni protokol – za prejemnika z majnim imunološkim tveganjem in možnostjo zgodnje 
ukinitve glukokortikoidov. **Protokol raziskave TRANSFORM: študijska skupina prejema everolimus (Certican), 
kontrolna skupina prejema natrijev mikofenolat (Myfortic). 
 
Metilprednizolon 
Metilprednizolon lahko po 5 dneh ukinemo pri bolnikih z majhnim imunološim tveganjem, ki imajo 
takojšnje dobro delovanje presajene ledvice oz. pri bolnikih z večjim srčno-žilnim tveganjem (npr. 
sladkorna bolezen, ateroskleroza). Metilprenizolona ne ukinemo pri bolnikih z odloženim ali 
upočasnjenim delovanjem presajene ledvice, zlasti ne v primeru presaditve ledvice neidealnega 
darovalca z znaki obsežne tubulne okvare oz. višjimi kazalci kronične okvare v ničelni biopsiji. 
Bolnikom, katerim Medrola ne ukinemo, ga po 7. dnevu postopno zmanjšujemo po 4 mg na teden 
do vzdrževalnega odmerka 0,08 mg/kg/dan. Pri vseh tistih, ki jim Medrola ne moremo ukinitvi že v 
prvem tednu po presaditvi, z njim večinoma nadaljujemo eno leto po presaditvi. Takrat ga lahko v 
primeru nezapletenega kliničnega poteka oz. ugodnega izvida nadzorne ledvične biopsije, postopno 
ukinemo. 
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Kalcinevrinski inhibitorji 
Odmerek takrolimusa prilagajamo tako, da vzdržujemo koncentracijo takrolimusa v krvi prve 3 
mesece med 8 - 12 ng/ml, od 4. meseca dalje pa med 5 in 8 ng/ml. Pri bolnikih, ki smo jim v zgodnjem 
obdobju po presaditvi ukinili Medrol, vzdržujemo koncentracijo takrolimusa bližje zgornji meji 
ciljnega območja, pri bolnikih na trotirni imunosupresiji pa bližje spodnji meji ciljnega območja. Pri 
bolnikih z večjim imunološkim tveganjem odmerek takrolimusa prilagajamo tako, da je njegova 
koncentracija v krvi prve tri mesece po presaditvi 10 - 15 ng/ml, kasneje do konca prvega leta pa 
med 8 in 12 ng/ml. Enako velja tudi v primeru kombinirane presaditve - ledvice in trebušne slinavke. 
V kolikor aplikacija takrolimusa per os ni možna, je potrebna intravenska aplikacija takrolimusa v 
obliki kontinuirane infuzije v odmerku 0,04 mg/kg/dan. 

Takrolimus imamo na voljo v obliki kapsul, intravenske infuzije in granul. Slednja oblika omogoča 
izdelavo pripravka za otroke ali za apliciranje po sondi. Kapsule takrolimusa so v obliki za uporabo 
dvakrat dnevno (Prograf) ali enkrat dnevno (Advagraf). Glavna prednost Advagrafa je v tem, da 
enostavnejša uporaba vodi do boljšega sodelovanja bolnikov pri zdravljenju, večja komplianca pa do 
manjše intraindividualne variabilnosti koncentracije takrolimusa (12). Poleg tega je vpliv hrane na 
absorpcijo učinkovine iz Advagrafa manjši. Večja variabilnost koncentracije takrolimusa je povezana 
z večjim tveganjem za odpoved presadka (13). 

Za protokol s ciklosporinom (Sandimmun Neoral) se v zadnjih letih odločamo le izjemoma. Občasno 
prejemnikom ledvice takrolimus zamenjamo za ciklosporin med pooperativnim spremljanjem, če 
ugotovimo rezistentno obliko okužbe z virusom Polyoma BK ali s takrolimusom povzročeno diarejo 
in posledično hujšanje. Odmerek Sandimmun Neorala prilagajamo tako, da vzdržujemo 
koncentracijo ciklosporina v krvi prve tri mesece po presaditvi med 65 in 150 ng/ml, kasneje pa med 
30 in 65 ng/ml, maksimalno do 100 ng/ml. 
 
Antimetaboliti 
V okviru protokola za hitro ukinjanje glukokortikoidov pacienti prejemajo sprva mofetil mikofenolat 
(CellCept) v odmerku 3 x 1 gram dnevno, ki ga en teden po presaditvi znižamo na 2 x 1 gram dnevno. 
Nekateri protokoli vsebujejo natrijev mikofenolat (Myfortic) namesto mofetil mikofenolata (CellCept 
ali Myfenax). Najpomembnejša razlika med natrijevim in mofetil mikofenolatom je v tem, da 
inhibitorji protonske črpalke povzročajo višji želodčni pH in s tem zmanjšano topnost in absorpcijo 
mofetil mikofenolata, ne pa tudi natrijevega mikofenolata. Zaradi tega ocenjujemo, da je 
imunosupresija ob uporabi natrijevega mikofenolata boljša (14). 

Ena glavnih prednosti everolimusa je v tem, da lahko v kombinaciji z njim zmanjšamo vzdrževalni 
odmerek ciklosporina ali takrolimusa, s tem pa zmanjšamo tudi dolgoročni nefrotoksični učinek 
kalcinevrinskega inhibitorja. Everolimus neposredno po presaditvi ledvice zaenkrat uporabljamo v 
okviru raziskave Transform (11). Koncentracijo everolimusa vzdržujemo med 3 in 8 ng/ml. Ciljno 
koncentracijo želimo doseči že v prvem tednu po presaditvi. Koncentracijo takrolimusa pri tem 
imunosupresivnem režimu vzdržujemo prva 2 meseca po presaditvi med 4 in 7 ng/ml, od 3. - 6. 
meseca med 2 in 5 ng/ml ter po 6. mesecu med 2 in 4 ng/ml. V kasnejšem obdobju po presaditvi 
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uvajamo everolimus namesto mikofenolata pri bolnikih s ponavljajočimi kožnimi karcinomi ali 
oportunističnimi virusnimi okužbami. 

Azatioprina (Imuran) pri presaditvah ledvic de novo ne uporabljamo več. Uporabimo ga zgolj med 
nadaljnjim vodenjem bolnikov, če imajo neželene učinke ob uporabi drugih antimetabolitov, 
predvsem pri mikofenolatni okvari črevesa. 
 
Druge klinično uporabne učinkovine 
Namesto ciklosporina ali takrolimusa bi lahko uporabili belatacept (Nulojix), ki bolje kot 
kalcinevrinska inhibitorja ohranjata glomerulno filtracijo presajene ledvice. Kontraindiciran je pri 
Epstein-Barrovem virusu seronegativnih prejemnikih, ker povečuje tveganje za razvoj 
potransplantacijske limfoproliferativne bolezni. Izkušenj z belataceptom še nimamo. 
 
Prilagoditev imunosupresivnega protokola pri sepsi in drugih hudih okužbah 

Neredko se zgodi, da moramo zaradi razvoja neželenih učinkov ali okužb imunosupresivno 
zdravljenje spremeniti oziroma zmanjšati odmerke imunosupresivov. S tem sicer odpravimo vzrok 
zapleta, obenem pa povečamo tveganje za razvoj zavrnitvene reakcije. V primeru, ko gre za življenje 
ogrožajoče stanje, je potrebno naenkrat ukiniti vso imunosupresivno terapijo, čeprav s tem tvegamo 
zavrnitev in (končno) odpoved presadka. V kolikor okužba bolnika življenjsko ne ogroža, je pravilen 
pristop postopno zmanjševanje imunosupresivne terapije. Najprej zmanjšamo odmerek 
antimetabolita ali ga prehodno ukinemo. Zmanjšamo tudi dnevni odmerek kalcinevrinskega 
inhibitorja. Namesto metilprednizolona potrebuje bolnik hidrokortizonsko kritje. Če gre za virusno 
okužbo, lahko v nadaljevanju mikofenolat nadomesimo z everolimusom, ki znižuje incidenco virusnih 
okužb. Če je trotirna imunosupresija za bolnika premočna, ohranimo dvotirno imunosupresijo, včasih 
z znižanimi dnevnimi odmerki posameznih učinkovin. Ob tem je potrebno skrbno spremljanje 
bolnika, da ugotovimo morebiten razvoj zavrnitvene reakcije zaradi zmanjšane imunosupresije. 
 
Zaključek 

Pri presaditvi ledvic imamo na voljo nekaj imunosupresivnih protokolov, tako da lahko 
imunosupresivno terapijo deloma prilagodimo potrebam posameznega prejemnika ledvice. 
Predvsem upoštevamo stopnjo imunološkega tveganja, od česar je odvisna indukcijska terapija. Z 
optimalno vzdrževalno terapijo preprečujemo nastanek zavrnitvene reakcije v kasnejšem obdobju. 
Bolnike spremljamo, dokler presadek deluje. Ob tem ugotavljamo morebitne neželene učinke 
imunosupresije in okužbe. Neredko je potrebno zaradi teh razlogov imunosupresijo dodatno 
individualno prikrojiti, vedar pazimo, da ne ogrozimo presadka. 
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OKUŽBE PRI BOLNIKIH PO PRESADITVAH 

Bojana Beović 
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Japljeva 2, 1000 Ljubljana 
 
Povzetek 

Okužbe pri bolnikih po presaditvah čvrstih organov in krvotvornih matičnih celic lahko povzročajo 
mikroorganizmi, ki jih prenesemo s presadkom, mikroorganizmi, ki so v prejemniku presadka speči 
in se ponovno aktivirajo ob zavori imunskega sistema, in z mikroorganizmi iz okolja. Povzročitelji 
okužb so odvisni od zavore imunskega sistema z zdravili in od drugih dejavnikov, ki so značilni za 
posamezne vrste presaditev. Čas po presaditvi zaradi različne pogostosti posameznih povzročiteljev 
razdelimo na obdobja, ki so vodilo zdravniku pri diagnostiki in zdravljenju. Za zdravnika, specialista 
intenzivne medicine, je najpomembnejše poznavanje zgodnjega obdobja, ko je zdravljenje teh 
bolnikov na oddelkih za intenzivno zdravljenje najpogostejše. 
 
Uvod 

Presaditve organov in tkiv predstavljajo danes uveljavljen in vedno pogostejši način zdravljenja. V 
Sloveniji je bilo od leta 1970 do 2015 opravljenih več kot 1500 presaditev čvrstih organov, v zadnjih 
nekaj letih pa več kot 100 na leto, podobno je s presaditvami krvotvornih matičnih celic. Presaditev 
predstavljajo za vsakega bolnika bistveno spremembo v kakovosti življenja, večkrat pa tudi možnost 
preživetja. Seveda pa zdravljenje s presaditvijo,  tako kot pravzaprav vsako zdravljenje, prinaša s 
seboj tudi nevarnosti. Posebno nevarnost za bolnika po presaditvi predstavlja z zdravili povzročena 
imunska oslabelost, ki je pri prejemnikih čvrstih organov doživljenjska. Okužbe predstavljajo enega 
najpogostejših vzrokov za zbolevnost in tudi smrtnost bolnikov po presaditvi, zato je zelo 
pomembno, da jih v čim večji možni meri preprečimo, zgodaj odkrijemo in ustrezno zdravimo. Zelo 
pomembno je, da bolniki po presaditvi vedo, kako se ogniti okužbi in kako prepoznati njene zgodnje 
znake in pravočasno iskati zdravniško pomoč, in da so z okužbami, ki so povezane s presaditvijo, 
seznanjeni vsi zdravniki, ki bolnika obravnavajo. 
 
Stopnja imunske oslabelosti po presaditvi 

Stopnja imunske oslabelosti po presaditvah je odvisna od imunosupresivnih zdravil in od drugih 
dejavnikov. Med imunosupresivnimi zdravili so posebej pomembni kortikosteroidi in protilimfocitna 
zdravila, ki jih uporabljamo v primeru zavrnitve. V grobem lahko nadzorujemo stopnjo imunske 
oslabelosti s pomočjo koncentracije imunosupresivnih zdravil v serumu. Lahko si pomagamo tudi s 
testi za določanje celične imunosti. Pomembno je splošno zdravstveno stanje bolnika po presaditvi. 
Dodatno imunsko oslabelost, zaradi katere se poveča možnost za okužbe z bakterijami, povzroči 
okužba s CMV, pa tudi z nekaterimi drugimi virusi. 
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Viri okužb pri bolnikih po presaditvah 

Okužbe pri bolnikih po presaditvah lahko glede na vir delimo na tiste, pri katerih je izvor darovalec 
oziroma darovani organ, na tiste, ki imajo svoj izvor v prejemniku presadka, bolnišnične okužbe in 
izvenbolnišnične okužbe. Pri darovalcu so pomembne speče okužbe, na primer okužbe z različnimi 
virusi herpesa, pa tudi okužbe, ki so v trenutku odvzema organa v akutni fazi, opisani so prenosi 
različnih virusnih in bakterijskih okužb. Med slednjimi so možne okužbe z odpornimi mikroorganizmi. 
Nujen je klinični pregled dajalca in usmerjene preiskave, ki naj izključijo trenutne bolezni, posebej 
različne bolnišnične okužbe in vnetja osrednjega živčevja, skrajna primera slednjega sta steklina in 
Creutzfeld-Jacobove bolezen, za obe bolezni je opisan prenos s pomočjo presaditve organa ali tkiva. 
Med spečimi boleznimi pri dajalcu je potrebno omeniti predvsem različne viruse herpesa. 

Praviloma se za odvzem organa ne odločimo, če gre pri bolniku za neobvladano ali nepojasnjeno 
okužbo, npr. vročinsko stanje, izpuščajno bolezen, nepojasnjeno bolezen osrednjega živčevja ali 
drugo nepojasnjeno okužbo. Izjemoma se odločimo za presaditev okuženega organa, npr. organa 
osebe, ki ima kronični hepatitis B, prejemnik pa je zaščiten s cepljenjem. 

V zadnjem času postajajo problematični prenosi večkratno ali celo povsem proti antibiotikom 
odpornih bakterij z dajalca na prejemnika. Take okužbe je izjemno težko zdraviti, v nekaterih 
primerih ustreznega antibiotika sploh ni na razpolago. Potrebno je storiti vse, da do takih okužb ne 
prihaja, saj bi lahko njihovo naraščanje resno ogrozilo transplantacijske programe. 

Med endogenimi okužbami prejemnika, ki se lahko aktivirajo ob zmanjšanju imunskega odgovora po 
presaditvi, najdemo v našem geografskem okolju predvsem okužbe z virusi herpesa, virusom 
hepatitisa B in C ter s tuberkulozo. Okužbe skušamo pred presaditvijo pozdraviti. V nekaterih 
primerih to ni mogoče, a se za presaditev vendarle odločimo, tak primer je npr. z zdravili obvladana 
okužba s HIV, akutni fulminantni hepatitis B ali holangiogena vnetja, ki jih je možno obvladati le s 
presaditvijo. 

Bolnišnične okužbe so povezane predvsem z bivanjem na oddelkih za intenzivno zdravljenje, 
najpogosteje gre za okužbe v področju kirurške rane oziroma operativnega polja, pa tudi pljučnice in 
okužbe sečil. Okužbe v področju kirurškega posega preprečujemo z antibiotično kirurško profilakso, 
ki naj bo usmerjena proti mikroorganizmom, bakterijam in glivam, značilnim za določeno anatomsko 
področje. Ker so bolniki že pred presaditvijo pogosto v bolnišničnem okolju, jih pogosto kolonizirajo 
odporne bakterije, ki lahko ob posegu povzročijo okužbo, odporne bakterije pa so seveda značilne 
tudi za bolnišnično okolje po presaditvi. 

Med izvenbolnišničnimi okužbami moramo pri bolnikih s presadki upoštevati možnost okužbe z 
mikroorganizmi, ki imunsko normalno sposobnim ljudem niso nevarni. Mednje sodijo na primer 
aspergili in nokardije, ki se nahajajo v prsti, kriptokoki v ptičjih iztrebkih in virusne okužbe dihal s 
posledičnimi bakterijskimi in glivičnimi okužbami pljuč. 
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Tabela 1 
Okužbe pri bolnikih s presadki glede na njihove vire in nekateri ukrepi za njihovo preprečevanje in 
zgodnje odkrivanje 
 

Okužbe dajalca Endogene okužbe 
prejemnika 

Bolnišnične okužbe Eksogene okužbe 
prejemnika 

Epidemiološka 
anamneza 
Specifične preiskave 
glede na epidemiološko 
anamnezo 
Serološko testiranje na 
HSV,  CMV, VZV, EBV, 
HIV, HBV, HCV, lues 
Preiskave za izključitev 
trenutne okužbe: 
hemokulture, odvzem 
drugih kužnin, 
preiskave glede na 
klinično stanje 
(upoštevati možnost 
bolnišničnih okužb, 
sepse, encefalitisa) 
Rentgenogram prsnih 
organov 
Ugotavljanje 
koloniziranosti z 
odpornimi bakterijami 

Epidemiološka 
anamneza 
Serološko testiranje na 
HSV,  CMV, VZV, EBV, 
HIV, HBV, HCV, lues 
Tuberkulinski test 
Rentgenogram prsnih 
organov 
Preiskave v smeri 
trenutne okužbe 
Koloniziranost z 
odpornimi bakterijami: 
MRSA, VRE, 
enterobakterije, ki 
izločajo ESBL 

Dokazovanje 
kolonizacije 
Antibiotična kirurška 
profilaksa 
Različni ukrepi za 
preprečevanje 
bolnišničnih okužb 

Izogibanje 
gradbiščem in delu 
z zemljo  
Izogibanje pitju 
vode iz vodnjakov 
in jezerske vode, 
izogibanje uživanju 
surovih mesnih 
izdelkov in 
izdelkom iz 
nepasteriziranega 
mleka 
Cepljenje proti gripi 
in pnevmokokom 
Bazično cepljenje, 
cepljenje proti 
hepatitisu A in B 
pred presaditvijo 
Cepljenje proti VZV 
pred presaditvijo 

 
Časovni potek okužb 

Za obravnavo bolnika z okužbo po presaditvah je zelo pomembno, da vemo, katero okužbo lahko 
pričakujemo v določenem obdobju po presaditvi. V začetnem obdobju so v ospredju zapleti 
kirurškega posega in intenzivnega zdravljenja, kasneje pa se pridružujejo okužbe, ki se razvijejo 
zaradi imunske oslabelosti. 
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Tabela 2 
Okužbe glede na značilni čas pojavljanja po presaditvi čvrstega organa 
 

< 1 mesec 1 – 6 mesecev > 6 mesecev 
Okužbe z odpornimi 
bakterijami: MRSA, VRE,  
Candida species (pogosto non-
albicans) 

Ob profilaksi proti 
Pneumocystis jirovecii, HSV in 
CMV 

Zunajbolnišnična pljučnica 

Okužbe rane Virusi polyoma: okužbe z BK, 
nefropatija 

Okužbe sečil 

Okužbe žilnih katetrov C. difficile colitis Aspergiloza 
Popuščanje anastomoz, 
ishemija 

Okužba HCV Okužbe z drugimi plesnimi 

Kolitis, ki ga povzroča 
Clostridium difficile 

Adenovirusne okužbe Nokardioza 

Okužbe, prenesene z dajalca: 
HSV, steklina (zelo redko), 
tripanosomiaza, HIV, različne 
virusne okužbe 

Kriptokokne okužbe Okužbe z Rhodococcus spp. 

Aspergili Tuberkuloza CMV (predvsem kolitis in 
retinitis) 

Pseudomonas aeruginosa Zapleti na anastomozi HCV, HBV 
 Brez profilakse Encefalitis HSV 
 P. jirovecii Različne druge 

zunajbolnišnične virusne 
okužbe 

 Okužbe z virusi herpesa: HSV, 
VZV, CMV, EBV 

Virus polyoma JC (progresivna 
multifokalna 
levkoencefalopatija) 

 HBV okužba Kožni rak 
 Listerioza Limfomi (PTLD) 
 Nokardioza  
 Toksoplazmoza  

 
Posebnosti okužb pri posameznih skupinah bolnikov 

Pri bolnikih po presaditvi jeter so v primerjavi z drugimi presaditvami čvrstih organov pomembnejše 
okužbe, ki tudi sicer prizadenejo jetra. Pogosta je okužba s CMV, pogostost je odvisna od tega, kakšno 
je stanje glede okužbe CMV pri prejemniku in dajalcu. Če gre za presaditev zaradi okužbe z virusom 
hepatitisa B ali C, je po presaditvi mogoča ponovitev bolezni. 
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Pri bolnikih s presajenim srcem je potrebno posebej omeniti invazivno aspergilozo, legionelozo in 
toksoplazmozo. 

Bolnike po presaditvi pljuč ogrožajo bakterije, s katerimi je bil koloniziran dajalec v času intenzivnega 
zdravljenja. Presadek, ki je preko dihalnih poti neposredno izpostavljen zunanjemu svetu, ogrožajo 
plesni, virusne okužbe dihal in citomegalija. Bolnike po presaditvi ledvic posebej ogrožajo okužbe 
sečil, mednje sodita tudi intersticijski nefritis in hemoragični cistitis, ki ju povzroča virus papiloma BK. 

Posebnosti okužb pri bolnikih s presajeno trebušno slinavko so povezane predvsem s kirurškim 
posegom in z značilno floro. 

Okužbe po presaditvi kostnega mozga oz. krvotvorne matične celice se razlikujejo od okužb po 
presaditvi čvrstih organov. V začetnem obdobju jih pogojuje huda nevtropenija in poškodba 
sluzničnih pregrad. Najpogostejše v tem obdobju so bakterijske okužbe, med povzročitelji je 
potrebno upoštevati značilnosti bolnikove endogene flore in bolnišničnega okolja. Virusne okužbe 
so redkejše, najpogosteje gre za reaktivacijo endogene okužbe z virusom herpes simpleks. Okužbe 
so lahko izredno hude. V srednjem obdobju med enim in tremi meseci so v ospredju motnje celične 
imunosti, zaradi katerih se razvijejo okužbe s P. jirovecii, okužbe s kandido in aspergili, toksoplazmoza 
in različne virusne okužbe, med katerimi je v ospredju okužba s CMV. Za to obdobje je značilna tudi 
reakcija presadka proti gostitelju. Poškodba kože in sluznic, ki zato nastane, pogojuje nastanek 
podobnih bakterijskih in glivnih okužb kot v zgodnjem obdobju. Po treh mesecih se pri bolnikih po 
avtologni presaditvi navadno vzpostavi normalna imunost, pri bolnikih po alogeni presaditvi pa 
motnji humoralnega in celičnega imunskega odziva vztrajata navadno še dve leti po presaditvi. 
Bolniki pogosteje zbolevajo z okužbami z bakterijam s kapsulo, pri katerih je za ustrezen imunski 
odziv pomembna opsonizacija. Med take bakterije sodijo Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis in Streptococcus pneumoniae. V tem obdobju se prične pojavljati herpes zoster 
(pasavec), pri katerem gre za reaktivacijo virusa varicella zoster, še so prisotne okužbe s CMV, možna 
je limfoproliferativna bolezen, povezana z okužbo z EBV. Pogostejše kot pri zdravih so tudi okužbe z 
aspergili, pnevmocisto in toksoplazmo. V vsem času po presaditvi krvotvorne matične celice je za 
razvoj okužbe pomembna stopnja izraženosti reakcije presadka proti gostitelju (graft versus host 
reaction, GVHD). 
 
Pomembne okužbe po presaditvah glede na anatomsko mesto 

Spekter povzročiteljev pogostih izvenbolnišničnih okužb se pri bolnikih po presaditvah precej razširi. 
Izvenbolnišnično pljučnico poleg običajnih povzročiteljev okužb, kot so Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila in Haemophilus influenzae, ki so pogostejše kot pri drugih ljudeh, postanejo 
pogostejše okužbe s po Gramu negativnimi bacili, vključno s Pseudomonas aeruginosa, z Nocardia 
spp, Staphylococcus aureus in virusi, kot sta virus gripe in respiratorni sincicijski virus. 

Med infekcijskimi vzroki za drisko navajajo citomegalovirus, rotavirus, norovirus, herpesviruse, 
adenovirus. Med bakterijami je potrebno poleg povzročiteljev, ki prihajajo v poštev v določenem 
okolju, izpostaviti posebej Clostridium difficile. Drisko pogosteje povzročajo tudi razni zajedavci, 
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predvsem Cryptosporidia, Isospora, Cyclospora in  Giardia. Diferencialnodiagnostično je potrebno 
poštevati tudi neinfekcijske vzroke, kot so zdravila (poleg antibiotikov še azatioprin, mikofenolat, 
sirolimus, takrolimus) in posttransplantacijsko limfoproliferativno bolezen (posttransplant 
lymphoproliferative disorder, PTLD) ali reakcijo presadka proti gostitelju. 

Okužbe sečil so najpogostejše pri prejemnikih ledvic in ledvic skupaj s trebušno slinavko, pomembno 
je ločevanje med asimptomatično bakteriurijo in okužbo, ki je pogosto težavna. 
 
Preprečevanje okužb po presaditvah 

Pred presaditvijo je potrebno bolnika seznaniti z nevarnostjo različnih okužb, ki bo po presaditvi 
nastala zaradi imunske oslabelosti. Potrebno je redno letno cepljenje proti gripi in cepljenje proti 
pnevmokokom, in sicer vsake tri do pet let. Pred presaditvijo je potrebno preveriti bazično 
precepljenost bolnika in cepilni status po potrebi dopolniti. Pomembno je redno letno cepljenje proti 
gripi. Cepiva so lahko zaradi osnovnih bolezni bolnikov, ki čakajo na presaditev, slabo imunogena. Po 
presaditvi so kontraindicirana vsa cepiva, ki vsebujejo žive atenuirane mikroorganizme. Za zaščito 
proti HSV in CMV bolnik po presaditvi prejema ganciklovir. Poleg zaščite z ganciklovirom, ki ga je v 
zadnjem času nadomestil valganciklovir, ker se bolje absorbira, lahko bolnika le spremljamo s 
pomočjo rednega določanja števila kopij CMV in nato zdravimo, ko zaznamo množenje virusa 
(predbolezensko zdravljenje). Glivične okužbe navadno preprečujemo s flukonazolom, za zaščito 
pred aspergili se je uveljavil posakonazol. Sheme protiglivične zaščite so različne glede na presajeni 
organ in nevarnostne dejavnike pri bolniku. Posebej pomembno zdravilo, ki ga uporabljamo 
profilaktično pri bolnikih po presaditvi je trimetoprim s sulfometoksazolom. Zdravilo ščiti pred 
okužbami s P. jirovecii, toksoplazmozo, listeriozo, nokardiozo in okužbami sečil. Perioperativna 
antibiotična profilaksa se ne razlikuje pomembno od perioperativne profilakse pri drugih kirurških 
posegih. Pri posegih na sluznicah, ki so obilno poraščene z bakterijsko floro (presaditev jeter, pljuč, 
tankega črevesa), je smotrno pri izbiri antibiotika za perioperativno kirurško profilakso upoštevati 
floro bolnika in njeno občutljivost za antibiotike. 

Preprečevanje okužb pri bolnikih s presajenimi krvotvornimi matičnimi celicami ima nekatere 
posebnosti. Pristop k preprečevanju je odvisen od tega, ali gre za avtologno ali alogeno presaditev. 
V bolnišnici je pomembno, da so bolniki v okolju, v katerem je zrak filtriran z visoko učinkovitimi filtri 
(high efficiency particulate air, HEPA), in da imajo prostori višji tlak kot okolica. 
 
Zaključek 

Pri obravnavi bolnikov z okužbo po presaditvi na oddelku za intenzivno zdravljenje je potrebno 
poznavanje širokega spektra možnih okužb, možnih virov zanje in časa po presaditvi, v katerem so 
nekatere okužbe pogostejše. Zaradi zapletenosti stanja, ki se lahko hitro slabša in se prepleta z 
drugimi vzroki za poslabšanje, kot so zavrnitev, reakcija presadka proti gostitelju, stranskih učinkov 
zdravil in podobno, je nujna široka timska obravnava bolnika, hitra in invazivna diagnostika ter 
čimprejšnje ustrezno zdravljenje. 
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UGOTAVLJANJE MOŽGANSKE SMRTI IN VZDRŽEVANJE MOŽGANSKO MRTVEGA DAROVALCA S 
PRIKAZOM PRIMERA 
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Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

V prispevku je opisan primer pacienta s hudo poškodbo možganov. Kljub ekstremnim konzervativnim 
ukrepom proti znotrajlobanjski hipertenziji in dekompresijski kraniektomiji je osmi dan po poškodbi 
nastopila možganska smrt. Dejavnika, ki sta zapletala in podaljšala diagnostiko možganske smrti, sta 
bila terapevtska koncentracija barbiturata in »odprta lobanja«. Pri večini pacientov so postopki 
ugotavljanja možganske smrti enostavni, ravnamo se po pravilniku iz leta 2001. Vzdrževanje 
možgansko mrtvega darovalca organov se ne razlikuje od intenzivnega zdravljenja. Najpogostejši 
ukrepi so usmerjeni v popravo hipotenzije, hipertenzije, hipovolemije, poliurije, hipotermije in 
motenj elektrolitov. Hormonsko nadomestno zdravljenje z metilprednizolonom, vazopresinom in 
ščitničnimi hormoni je dopustno pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih na visoki vazoaktivni 
podpori ali v primeru iztisnega deleža srca < 45 %. 
 
Uvod 

Možganska smrt je popolno in nepovratno prenehanje delovanja celotnih možganov (možganskega 
debla in možganskih polobel). Nepovratnost pomeni nezmožnost poprave stanja kljub nadaljevanju 
zdravljenja. Klinično se kaže kot apnoična neodzivna koma, torej kot stanje globoke nezavesti, 
odsotnosti dihanja in odsotnostih znakov delovanja možganskega debla (generaliziranih krčev, 
dekortikacijske ali decerebracijske drže). Ob tem so lahko prisotni hrbtenjačni ali hemodinamski 
refleksi. V intenzivni terapiji stopnje III predstavlja možganska smrt 15 % vseh vzrokov smrti. 

Možganski smrti sledijo patofiziološke spremembe, ki se klinično odražajo kot slabšanje funkcije 
posameznih organov, vse dokler ne nastopi smrt preostalega organizma. Vzdrževanje možgansko 
mrtvega darovalca (MMD) vključuje nadzor in popravo nezadostnega delovanja posameznih 
organov.  
 
Primer 

37-letnega pešca so našli ležati ob pločniku. Zavest po Glasgowski lestvici nezavesti (GCS) na terenu 
je bila 3, zato so pacienta intubirali. Ob sprejemu v bolnišnico je bil hipotenziven, zenici sta bili 
normalno reaktivni. Računalniško tomografska (CT) preiskava je pokazala difuzni možganski edem, 
bifrontalne kontuzije in znake difuzne aksonske poškodbe. Vstavili so mu zunanjo ventrikularno 
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drenažo (ZVD) in merilnik znotrajlobanjskega tlaka (ICP). Prva vrednost ICP je bila 35 mmHg, zato je 
prejel 1g/kg manitola. V enoti za intenzivno medicino (EIM) so občasna povišanja ICP zdravili z 
znižanjem nivoja ZVD, 20-odstotnim NaCl, manitolom, hiperventilacijo in blago hipotermijo. Kljub 
temu je ICP poraščal preko 30 mmHg. Nastavili so infuzijo 3 g tiopentala. Zenici sta bili normalni. 
Vrednosti BISa so bile okoli 15, INVOSa 65; nivo tipentala je bil 3 mg% (30 mg/l). Peti popoškodbeni 
dan ob 05.00 je bil zabeležen padec nevrogenega pupilarnega indeksa pod 3 obojestransko. Ob 09.00 
sta medicinska sestra in pupilometer ocenila zenici kot nereaktivni, 4 mm široki. Nujni CT je pokazal 
hemoragični progres kontuzij, hud možganski edem z obojestransko transtentorialno herniacijo. 
Odločili smo se za bifrontalno dekompresijsko kraniektomijo in repozicijo ICP. Kljub prehodnemu 
znižanju ICP pod 20 mmHg je bila naslednji dan intrakranialna hipertenzija neodzivna na vse ukrepe, 
ICP je porastel do 70. Zenici sta ostajali nereaktivni, BIS je bil po aplikaciji mišičnega relaksanta 0. 
Ukinjena je bila sedacija. Šesti dan je bil bolnik v neodzivni apnoični komi (nivo tipentala 1,3 mg%), 
ob tem so bili klinični testi možganske smrti pozitivni, prav tako atropinski test. Ob rezidualni sedaciji 
je TCD pokazal odsotnost pretoka krvi v diastoli in sistolične vrhove v obeh srednjih možganskih 
arterijah. S perfuzijsko scintigrafijo je bilo dokazano kopičenje radiofarmaka v področju parietalnega 
režnja. Naslednji dan je pacient postal poliuričen (5 litrov/dan, specifična teža 1001) in hipotenziven, 
kljub 0,2 mcg/kg/min noradrenalina. Ob infuziji kristaloidov, desmopresinu in stresnih odmerkih 
hidrokortizona se je hemodinamika stabilizirala. Vrednosti BIS osmi dan po poškodbi so bile 0, 
ponovljena perfuzijska scintigrafija pa je pokazala, da so celotni možgani, vključno z možganskim 
deblom, neprekrvavljeni. Določen je bil čas smrti, obveščeni svojci in transplantacijski koordinator. 
Svojci niso nasprotovali donaciji organov. Zvečer je prišlo do zastoja srca. Spontani krvni obtok je bil 
dosežen po 2 minutah reanimacije. UZ srca je pokazal iztisno frakcijo 40 % in hipovolemijo. Donor je 
prejel infuzijo dobutamina, destilirano vodo preko NGS (Na 158 mmol/l), 5-odstotno glukozo i.v., 200 
mg hidrokortizona i.v. in infuzijo vazopresina 0,1 IE/h i.v. Hemodinamsko stanje se je stabiliziralo, 
potreba po noradrenalinu tik pred odvzemom organov je bila 0,05 mcg/kg/min, ob tem je bil srednji 
arterijski tlak (MAP) 70 mmHg in osrednji venski tlak (CVP) +7 mmHg. Opravljen je bil multiorganski 
odvzem. 
 
Razprava o možganski smrti 

Ugotavljanje možganske smrti 
Leta 2001 je Ministrstvo za zdravje izdalo "Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku 
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti", objavljen v UL 
RS 70/2001, in "Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti", ki natančno opredeljujeta pogoje za 
določanje možganske smrti, klinične teste, potrditvene instrumentalne preiskave ter potreben čas 
opazovanja. Možgansko smrt ugotavljamo s kliničnimi testi možganske smrti, ki ocenjujejo delovanje 
možganskega debla, in potrdimo z dopolnilnimi instrumentalnimi preiskavami, ki ugotavljajo 
delovanje obeh možganskih polobel. Instrumentalne preiskave brez kliničnih testov niso zadostne za 
potrditev diagnoze možganske smrti. 
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Diagnostični kriteriji za možgansko smrt 
Klinično diagnozo potrdimo v več korakih. Prvi trije so nujen predpogoj, ki mora biti izpolnjen, preden 
pričnemo s kliničnimi testi za ugotavljanje možganske smrti (tabela 1). Če so povratna stanja vzrok 
za apnoično neodzivno komo, jih aktivno zdravimo ali odpravimo. V kolikor se bolnikovo stanje ne 
popravlja in obstaja sum, da je nastopila nepopravljiva okvara, lahko pričnemo s postopkom 
ugotavljanja možganske smrti, vendar je takrat za diagnozo možganske smrti obvezen dokaz 
zaustavitve znotrajlobanjskega krvnega pretoka. 
 
Odsotnost refleksov možganskega debla  
Odsotnost refleksov možganskega debla ugotavljamo s testiranjem refleksnih poti v mezencefalonu, 
mostiču in podaljšani hrbtenjači (tabela 1). Visoka poškodba hrbtenjače, poškodba očesa, zlom 
temporalne kosti in zunanjega sluhovoda so lahko vzroki za lažno pozitiven rezultat zeničnega, 
roženičnega, okulocefaličnega in okulovestibularnega refleksa. Izvid kliničnih testov ni veljaven, če 
zaradi neizvedljivosti manjka več kot en test.  
 
Test apneje  
Apnejo potrdimo s testom apneje, pri čemer je najpomembnejši dejavnik PaCO2, ki mora biti dovolj 
velik (v Sloveniji ≥ 8 kPa), da povzroči močan dražljaj na dihalni center v podaljšani hrbtenjači. 
Metoda je opisana v tabeli 1. Test apneje se opravi šele ob koncu drugega kliničnega pregleda (če 
uporabljamo EEG). Test lahko opustimo, če je bolnik prejemal zdravila, ki zavirajo dihalni center (če 
uporabljamo metodo za dokazovanje zaustavitve znotrajlobanjskega pretoka).  
 
Somatični in visceralni refleksi 
Spinalni refleksi se pojavljajo spontano ali kot nasledek kemičnega in bolečinskega draženja 
hrbtenjače in so torej neodvisni od delovanja možganov. Najpogosteje so opazni med izvajanjem 
testa apneje (vpliv akutne hiperkarbije na hrbtenjačne nevrone), med pripravo na transport, ob 
kirurškem rezu za odvzem organov ali ob odklopu od ventilatorja (vzrok je hipoksično draženje 
hrbtenjače). Najpogostejši dražljaj, ki sproži spinalne reflekse, je mehansko raztezanje hrbtenjačnih 
korenin in stisnjenje hrbtenjače. Klinično lahko opazimo enostavne in kompleksne motorične odzive. 
Zaradi draženja simpatičnega živčevja na spinalni ravni lahko opazujemo hemodinamske odzive, kot 
so nenaden porast krvnega tlaka, tahikardija, solzenje, potenje. Naštetih znakov ne smemo 
vrednotiti kot dokaz delovanja možganskega debla. 
 
Potrditveni testi – dopolnilne instrumentalne preiskave 
Poleg kliničnih testov je za potrditev diagnoze možganska smrt v Sloveniji po zakonu obvezna vsaj 
ena izmed dopolnilnih instrumentalnih preiskav, ki dokaže odsotnost možganske električne 
aktivnosti ali možganskega krvnega pretoka (tabela 2). V našem primeru bolnika z odprto lobanjo se 
je diagnostika možganske smrti podaljšala zaradi pomanjkljivosti metode, ki je poskušala dokazati 
zaustavitev znotrajlobanjskega pretoka. Perfuzijska scintigrafija lahko namreč v primeru 
kraniektomije, velikih zlomov kosti in ZVD pokaže lažno pozitiven pretok krvi. V takih primerih je na 
mestu EEG, vendar so bili nivoji zdravil v našem primeru previsoki.  
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Za čas nastopa možganske smrti se po pravilniku šteje čas ugotovitve možganske smrti. Po ugotovitvi 
možganske smrti moramo pričeti s postopki vzdrževanja možgansko mrtvega možnega darovalca 
organov, v primeru odklonitve svojcev v darovanje, pa je zdravnik zakonsko dolžan ustaviti vse 
nadaljnje postopke, vključno z odklopom od ventilatorja. 
 
Tabela 1 
Ugotavljanje možganske smrti 
 

Glavni trije klinični znaki možganske smrti 
GCS 3, neodzivna koma: odsotnost motoričnega odziva na bolečino v predelu MŽ (pritisk na 
temporomandibularni sklep ali supraorbitalno) ali periferno, odsotnost generaliziranih krčev, 
dekortikacijske ali decerebracijske drže; hrbtenjačni ali hemodinamski refleksi so lahko prisotni. 
Odsotnost refleksov možganskega debla (glej v nadaljevanju). 
Apnea (glej  v nadaljevanju). 
Predpogoji za začetek ugotavljanja možganske smrti 
Klinični ali nevroradiološki dokaz akutne primarne možganske okvare (huda mehanska poškodba, 
znotrajlobanjska krvavitev, ishemična možganska kap, malignom, akutni hipertenzivni 
hidrocefalus) ali sekundarne možganske okvare. 
Nepovratna okvara (nezmožnost poprave stanja kljub nadaljevanju zdravljenja). 
Izključitev morebitnih povratnih vzrokov (zastrupitev, hipnotiki, sedativi, nevroleptiki, mišični 
relaksanti; encefalitis ali žilne okvare možganskega debla; primarna podhladitev (< 32 C); 
presnovne in endokrine motnje; hude acidobazne in elektrolitske motnje; hipotenzija. 
Refleksi možganskega debla 
Ob nastopu možganske smrti refleksi ugašajo v rostralno-kavdalni smeri, nazadnje ugasnejo 
refleksi v podaljšani hrbtenjači. 
Zenična reakcija na osvetlitev: zenici sta okrogli, ovalni ali nepravilno oblikovani, centralno ležeči 
zenici, široki 4 - 9 mm, ki sta neodzivni na direktno in indirektno osvetlitev.  
Roženični refleks: odsotnost mežikanja ali zapiranja očesa pri dotiku roženice.  
Okulocefalični refleks: test je pozitiven pri odstnosti gibanja zrkel po zasuku glave skrajno levo in 
desno. 
Okulovestibularni refleks: test je pozitiven pri odsotnosti premikanja zrkel po draženju bobničev 
(glava naj bo dvignjena za 30 stopinj, uporabimo 50 ml hladne NaCl, opazujemo 1 minuto, 
počakamo 5 minut pred testiranjem na drugi strani).  
Obrazni motorični odziv: test je pozitiven, kadar ni odziva obraznih mišic pri močnem pritisku na 
izstopiča vej trovejnega živca. 
Žrelni refleks: test je pozitiven pri odsotnosti refleksa požiranja pri draženju žrelne sluznice. 
Refleks kašlja: test je pozitiven pri odsotnosti refleksa kašlja med draženjem sapnika z aspiracijsko 
cevko. 
Test apneje 
Odstotnost spontanega dihanja zaradi okvare dihalnega centra v podaljšani hrbtenjači 
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Preoksigenacija s FiO2 1,0, minimalno 5 cmH2O PEEPa, ustrezen dihalni volumen in frekvenca, da 
dosežemo in PaCO2 > 6 kPa (dokumentiramo s plinsko analizo, pomagamo si z EtCO2). Če je  
PaO2/FiO2 < 200 obstaja nevarnost aritmije/bradikardije/srčnega zastoja. 
Bolnika odklopimo od ventilatorja in ga priklopimo na člen T ali vstavimo aspiracijski kateter do 
karine s pretokom kisika 6 - 12 l/min. 
Približno 8 minut opazujemo morebitne spontane dihalne gibe (gibanja prsne in trebušne stene) 
ter nadzorujemo bolnikove vitalne znake. Po osmih minutah bolnika priklopimo nazaj na ventilator 
in izvedemo odpiralni manever. 
Na koncu testa ponovno odvzamemo vzorec krvi za plinsko analizo.  
Test je pozitiven, če se v 8 minutah ne pojavijo spontani dihalni gibi in PaCO2 poraste na 8 kPa ali 
več (podpira diagnozo možganske smrti). Če v 8 minutah opazimo spontane dihalne gibe, je test 
apneje negativen in ga je potrebno ponoviti. 
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Tabela 2 
Dopolnilne instrumentalne preiskave pri diagnostiki možganske smrti 
 

 Pozitiven izvid Prednosti Pomanjkljivosti 
Elektro-
encefalografija 
(EEG) 

Popolna odsotnost 
možganske aktivnosti na 
somatosenzorične ali 
avdiovizualne dražljaje v 
trajanju 30 minut 

Obposteljna 
metoda 

- Lažno pozitivna pri 
zdravilih, ki zavirajo CŽS 
- EEG ne meri 
subkortikalne aktivnosti 

Ultrazvočna 
skozilobanjska 
dopplerska 
preiskava 
(TCD) 

Bifazni pretok s povratnim 
diastolnim pretokom; 
sistolni vrhovi brez pretoka 
v diastoli 
 
 

- Obposteljna 
metoda  
- Pokaže postopno 
zmanjševanje 
znotrajlobanjskega 
pretoka  
- Nanjo ne vplivajo 
zdravila, ki zavirajo 
CŽS 

- Lažno pozitiven pretok 
krvi v primeru odprte 
lobanje (veliki zlomi, 
kraniektomije, ZVD) 
- Nezmožnost insonacije 
(v 10 %) 
- Variabilnost med 
preiskovalci 

Prekrvavitvena 
(perfuzijska) 
scintigrafija 
možganov s 
tehnecijem 

Kopičenje radiofarmaka 
popolnoma odsotno v 
velikih in malih možganih 

Nanjo ne vplivajo 
zdravila, ki zavirajo 
CŽS 

- Lažno pozitiven pretok 
krvi v primeru odprte 
lobanje (veliki zlomi, 
kraniektomije, ZVD) 
- V primeru negativnega 
izvida se lahko ponovi 
šele, ko se radiofarmak 
izloči iz telesa 

Digitalna 
subtrakcijska 
angiografija 

Odsotnost krvnega pretoka 
v sprednjem in zadnjem 
povirju možganskih arterij 
  

Nanjo ne vplivajo 
zdravila, ki zavirajo 
CŽS 

- Lažno pozitiven pretok 
krvi v primeru odprte 
lobanje (veliki zlomi, 
kraniektomije, ZVD) 
- Težaven dostop 

Sproženi 
(evocirani)  
potenciali 
(predvsem 
akustični) 

 - Obposteljna 
metoda 
- Zdravila, ki 
zavirajo CŽS imajo 
manjši vpliv 

Pregled le dela možganov  

Opomba: CŽS – osrednje živčevje, ZVD – zunanja ventrikularna drenaža 
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Razprava o vzdrževanju možgansko mrtvega darovalca 

Cilj vzdrževanja MMD je nadzor in poprava motenega delovanja organskih sistemov in se v osnovi ne 
razlikuje od zdravljenja v EIM, vendar so klinične spremembe pri MMD izrazitejše in hitrejše. 
Rezultati ustreznega vzdrževanja MMD so merljivi s številom odvzetih organov ter enoletnim 
preživetjem presadka. 

Zunanja homeostaza se zaradi odsotne senzorične in motorične aktivnosti obeh možganskih polobel 
prekine. Smrti možganskega debla sledi moteno delovanja notranje homeostaze, kar se kaže v 
prenehanju uravnavanja delovanja obtočil, telesne temperature, tekočinskega in elektrolitskega 
ravnovesja in v motnjah hormonskega ravnovesja (slika 1). Najpogostejša klinična stanja, etiologijo 
in ukrepe, ki jih izvajamo pri MMD prikazuje tabela 3. Zgodnja ocena primernosti organov za 
presaditev je za zdravnika, ki vzdržuje MMD, pomembna, saj mu omogoča izbiro ustrezne strategije 
nadomeščanja tekočin. Tako se v primeru kontraindikacij za odvzem pljuč priporoča liberalnejše 
nadomeščanje tekočin. 

V prispevku smo prikazali primer MMD z diabetesom insipidusom, odsotnim vazomotornim tonusom 
in otrplim miokardom po reanimaciji. Donor je bil hipovolemičen in hipotenziven kljub 
nadomeščanju tekočin in visoki vazopresorni in inotropni podpori. Srčni zastoj pri darovalcu zahteva 
vse ukrepe reanimacije in ev. takojšen prehod na zunajtelesni krvni obtok. Hemodinamsko 
stabilizacijo smo dosegli z nadomeščanjem hidrokortizona in vazopresina. Glede na podatke o 
ugodnih učinkih dopamina na preživetje srčnih in ledvičnih presadkov (v primerjavi z 
noradrenalinom) bi lahko pri opisanem primeru znižali odmerek noradrenalina z dodatkom 
dopamina. 
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Slika 1 
Patofiziološke spremembe pri možgansko mrtvem 
 
Tabela 3 
Najpogostejši organsko specifični klinični problemi, njihova etiologija in zdravljenje pri možgansko 
mrtvem darovalcu organov 
 

Kardiovaskularni sistem 
Cilji: MAP 60 – 80 mmHg, HR 60 – 100/min, CVP 6 – 10 mmHg (pri odvzemu pljuč < 8 mmHg),  
Klinični problem Etiologija Ukrepi 
Hipertenzija 
MAP > 110 
mmHg 

Herniacija Kratkodelujoči -blokerji (Esmolol 0,1 – 0,3 g/kg/min) 
Vazodilatator (Na nitroprusid 1 – 5g/kg/min) 

Hipotenzija 
MAP < 60 mmHg 
 

Izguba 
vazomotornega 
tonusa, 
hipovolemija, 
disfunkcija 
miokarda 

Volumen 
Oceni tekočinsko odzivnost (SVV % > 10). 
Izogibaj se hiperkloremiji in umetnim koloidom. 
 
Transfuzija 
Cilj je Hb > 70g/l pri stabilnem donorju 
Cilj je Hb > 90 g/l pri nestabilnem donorju 
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Vazopresorji 
Noradrenalin 
Če noradrenalin > 0,2 g/kg/min, potem vazopresin (1 – 
2,4 IE/h) in hidrokortizon 200 mg/24 h. Vedno več 
poročil o boljši funkciji srčnega in ledvičnega grafta, če 
kot vazopresor uporabljamo dopamin (do 10 μg/kg 
/min). 

Aritmije 
[25 % donorjev] 

Vegetativni vihar, 
okvara miokarda 
 
 
 
Supraventrikularna 
ali ventrikularna 
tahikardija, 
bradikardija 

Normalizacija fizioloških spremenljivk 
Normalna konc. K+, Mg+, Ca2+; euvolemija, normotermija 
 
Zdravljenje aritmije 
Amiodaron, kardioverzija 
 
 
Adrenalin, izoprenalin ali vzpodbujanje (običajno 
odporna na atropin in glikopirolat) 

Respiratorni sistem 
Cilji: pH 7,35 – 7,45, PaCO2 4,6 – 6,0 kPa, PaO2 > 13kPa, 13,3 kPa, SpO2 > 95 % 
Klinični problem Etiologija Ukrepi 
Hipoksemija Nevrogeni pljučni 

edem 
Aspiracija 
Poškodba 
De-recruitment 

Optimizacija mehanske ventilacije 
Dihalni volumen = 6 – 8 ml/kg idelane telesne teže 
PEEP = 5 – 10 cmH2O 
Končni inspiracijski tlak < 30 cmH2O 
FiO2 najnižji možni za PaO2 > 13,3 kPa 
Plinske analize na 2 – 4 h 
Dvig vzglavja za 30 
 
Odpiralni manevri 
Respiratorna fizioterapija na 4 h 
Pol-lateralni položaj telesa 
 
Optimizacija tekočinskega zdravljenja 
Cilj je negativna tekočinska bilanca, če je donor tlačno 
stabilen. 
 
Varovalni učinek na pljuča 
Metilprednizolon 15 mg/kg (v primeru odvzema pljuč) 

Endokrinološka in metabolna podpora 
Cilji: temperatura 36 – 37,5  C; elektroliti (K+, Mg+, Ca2+, fosfat); glukoza 5 – 10 mmol/l; 
urna diureza 0,5 – 1,0 ml/kg/h 
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Klinični problem Etiologija Ukrepi 
Hipotermija 
 

Okvara 
hipotalamusa, 
zmanjšana 
presnova, 
vazodilatacija 

Zunanje metode ogrevanja, tople infuzije 

Diabetes 
insipidus 
[60 % donorjev] 

Okvara zadnjega 
dela hipofize s 
pomanjkanjem 
antidiuretičnega 
hormona (poliurija, 
hipernatremija, 
hipovolemija). 
Lahko je pridružena 
vazodilatacija zaradi 
izgube simpatične 
aktivnosti. 
  

Diagnostika 
Lab. določitev elektrolitov in osmolalnosti v serumu in 
urinu, vendar ne odlašaj z zdravljenjem. 
Urna diureza > 3 ml/kg/h v dveh zaporednih urah 
Specifična teža urina < 1005 g/ml 
 
Zdravljenje 
Hemodinamsko stabilen donor:  
Dezmopresin (1-desamino-8-D-arginin vazopresin) 0,5–
2 μg/4 – 8 h i.v., z izraženim samo antidiuretičnim 
učinkom 
Hemodinamsko nestabilen donor s hipotenzijo in z 
vazodilatacijo: 
Vazopresin 0,04 – 2,4 IE/h 
 
Nadomeščanje tekočin 
Tekočine z majhno vsebnostjo natrija 
Vzdrževalna tekočina ob hipernatremiji: 5-odstotna 
glukoza 
Dodatne tekočine 0,45-odstotni NaCl ali Hartman 

Hipernatremija 
(Na < 155 
mmol/l) 

Diabetes insipidus 
Posledica 
zdravljenja 
možganskega 
edema 

Ne dajaj natrij vsebujočih enteralnih formul in 
parenteralnih raztopin. 
Diagnosticiraj diabetes insipidus. 

Hormonsko 
nadomestno 
zdravljenje 

Izguba hipotalamo- 
hipofizne osi vpliva 
na hemodinamsko 
stabilnost 
 

Zaenkrat ni dokazov za rutinsko nadomeščanje 
hormonov. 
 
Hemodinamsko nestabilen euvolemičen donor z 
odmerkom noradrenalina > 0,2 μg/kg/min ALI donor z 
okrnjenim iztisnim deležem levega prekata (< 45 %): 
T3 infuzija 4 μg/h 
Metilprednizolon 15 mg/kg 

Opomba: MAP – srednji arterijski tlak, HR – srčna frekvenca, CVP – osrednji venski tlak, SVV % – nihanje 
utripnega volumna, PEEP – pozitiven tlak na koncu izdiha, FiO2 – delež vdihanega kisika 
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Zaključek 

V slovenskih EIM najvišje stopnje letno diagnosticiramo okoli 60 – 70 primerov možganske smrti. 
Pogoje za določanje možganske smrti, klinične teste, dopolnilne instrumentalne preiskave ter 
potreben čas opazovanja opredeljuje pravilnik iz leta 2001. Dopolnilne preiskave brez kliničnih testov 
niso zadostne za potrditev diagnoze možganska smrt. Vzdrževanje možgansko mrtvega darovalca 
sledi principom splošnega intenzivnega zdravljenja z vzdrževanjem ustrezne prekrvavljenosti in 
oksigenacije organov. Če sta nadzor in zdravljenje darovalcev protokolizirana, je število in viabilnost 
presadkov, predvsem srca in pljuč, večja. 
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV PO PRESADITVI SRCA 

Maja Šoštarič 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijom, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Ko so pri bolnikih s srčnim popuščanjem izčrpane vse možnosti konzervativnega zdravljenja, se ga po 
predhodni multidisciplinarni obravnavi, in če izpolnjujejo vse pogoje, uvrsti na čakalno listo za 
presaditev srca. Po presaditvi so bolniki sprejeti v enoto za intenzivno terapijo (EIT). Zdravljenje 
bolnikov po presaditvi srca v EIT se deloma razlikuje od zdravljenja drugih bolnikov po nesrčnih  
operacijah.  Po operaciji je potrebno zagotoviti hemodinamsko stabilnost bolnika, preprečiti zaplete, 
med katerimi so najpogostejši krvavitev in dihalna stiska. Optimalno zdravljenje tima zdravnikov 
zagotovi dobro okrevanje po operaciji in prepreči pooperativne zaplete. 
 
Uvod 

V Sloveniji so srce prvič presadili leta 1990. V naslednjih letih se je število presaditev srca v Republiki 
Sloveniji spreminjalo, največ (33) jih je bilo opravljenih leta 2014. 

Tako kot pri presaditvi drugih organov je bolnikov, ki potrebujejo presaditev srca, veliko več, kot je 
src na razpolago. Čakanje na presaditev poslabša zdravstveno stanje bolnika, ker srčno popuščanje 
vodi do postopnega odpovedovanja drugih življenjsko pomembnih organov. Med možnimi načini 
zdravljenja dokončne srčne odpovedi pri bolnikih, ki čakajo na presaditev srca, je aparat za mehansko 
cirkulatorno podporo (MCP), ki nadomesti delovanje srca, tako lahko bolniki dlje časa čakajo na 
ustrezen organ. 

V Sloveniji od leta 2009 bolnikom z odpovedjo levega prekata vstavljamo HeartMate II. Črpalka je 
vstavljena med operativnim posegom z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka (ZKO), večji del 
črpalke je znotraj telesa. Preko kanile v levem prekatu se kri črpa do črpalke in se nato preko druge 
kanile v ascendentni aorti vrača v telo. Bolnik s tako črpalko lahko zapusti bolnišnico, in če je stanje 
zadovoljivo, na presaditev srca čaka doma. 
 
Prikaz primera 

Bolnik, rojen leta 1975, se je od svojega 25. leta zdravil zaradi srčnega popuščanja, verjetno po 
prebolelem mikoarditisu. Leta 2011, ko je bil star 35 let, so ga zaradi dokončne srčne odpovedi 
uvrstili na čakalno listo za presaditev srca. Ker se mu je stanje poslabšalo, so mu vstavili HM II. Bolnik 
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je bil po operaciji in ustrezni rehabilitaciji odpuščen iz bolnišnice in je naslednja 4 leta živel doma. 
Zdravstveno stanje mu je ob redni ustrezni terapiji dovoljevalo skoraj normalno življenje. 

Leta 2015 je bil ponovno sprejet v bolnišnico zaradi nevrološke simptomatike (mravljinčenje v desni 
zgornji okončini, slabša mišična moč desne zgornje okončine), ugotovili so manjšo subarahnoidalno 
krvavitev, ki je verjetno nastala ob antikoagulantem zdravljenju z varfarinom. Po ukinitvi 
antikoagulantnega zdravila so se pojavili mikroembolusi v možganih in potrebno je bilo ponovno 
uvesti antikoagulantno zdravilo. Ker je bolnik leta 2011 utrpel s heparinom povzročeno 
trombocitopenijo (HIT) z dokazanimi protitelesi, so se odločili za neheparinsko antikoagulantno 
zdravilo bivalirudin. Po ponovni obravnavi in oceni zdravstvenega stanja je bil bolnik uvrščen na 
urgentno čakalno listo za presaditev srca. 

Decembra 2015 je bila opravljena presaditev srca. Operacija je potekala brez zapletov, kot 
antikoagulanto zdravilo med operacijo je bil uporabljen bivalirudin, ker so bila v krvi še vedno 
prisotna protitelesa za HIT. Zaradi pričakovane večje pooperativne krvavitve ob koncu operacije prsni 
koš ni bil dokončno zaprt. Pred operacijo smo pričeli z imunosupresivnim zdravilom basiliximab 
(Simulect 20 mg) in med operacijo je bolnik dobil kortikosteroid (Solu Medrol 1 g). 

Po operaciji je bil bolnik sprejet v EIT, bil je intubiran in sediran. Nadaljevali smo z nadzorovanim 
predihavanjem. Za optimizacijo hemodinamskih parametrov je potreboval nizke odmerke 
noradrenalina in milrinona, zaradi zmerne pljučne hipertenzije je dobival levosimendan in iNO. 
Sistolni pljučni tlak, merjen s pljučnim arterijskim katetrom (PAK), je bil 25 mmHg, CI med 3,1 in 3,6 
l/min/m2 in nasičenost mešane venske krvi med 61 in 69 %. Prve ure po operaciji je bila krvavitev iz 
prsnega koša po pričakovanju večja, a se je po ustreznem zdravljenju s krvnimi derivati umirila. 

Prvi dan po operaciji je bil prsni koš zaprt. Z ultrazvokom (UZ) srca smo ugotovili povečan desni prekat 
in slabše delovanje levega prekata, kar smo pripisovali daljšemu ishemičnemu času in zmerni pljučni 
hipertenziji. V naslednjih dneh se je hemodinamsko stanje bolnika stabiliziralo, ukinili smo 
dobutamin, milrinon in noradrenalin. Ob merjenju PAK, minutnega volumna srca (MVS) in 
spremljanju delovanja desnega prekata smo nižali iNO iz 20 ppm na 10 ppm in pričeli uvajati 
prostogladin v obliki inhalacij. Po ukinitvi sedacije je bilo nevrološko stanje bolnika dobro, zato smo 
4. pooperativni dan bolnika ekstubirali. Prehodno so se povišali dušični retenti, ki so se v naslednjih 
dneh normalizirali. Nadaljevali smo z imunosupresivnim zdravljenjem, odmerke prilagajali glede na 
koncentracijo zdravila v krvi, laboratorijske izvide in klinično stanje bolnika. Bolnika smo 6. 
pooperativni dan premestili na oddelek, kjer je nadaljnje zdravljenje potekalo brez zapletov do 
odpusta. 
 
Razprava 

Presaditev srca je bilo dolgo časa edino možno zdravljenje za bolnike z odpovedjo srca. Z razvojem 
MCP je le-ta deloma nadomestila oz. dopolnila možnosti zdravljenja teh bolnikov. Pogosta indikacija 
za vstavitev HM II je tako imenovana ʺbridge to transplata onʺ, kar pomeni, da z HM II želimo 
izboljšati zdravstveno stanje bolnika in podaljšati čas, ko bolnik čaka na ustrezno srce. 
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HM II spada med črpalke za podporo delovanja levega prekata (left ventricular assist device LVAD) 
in je primerna za bolnike z BSA nad 1,2 m2 in zagotavlja pretok 3 - 10 l/min. Klinično stanje bolnikov 
s HM II se pred presaditvijo srca bistveno izboljša, kar po presaditvi srca zagotavlja boljše 
pooperativno okrevanje. Možni zapleti, ki se pojavijo pri bolnikih s HM II, so krvavitev, okužba, 
tromboembolizmi, ledvična odpoved, nevrološki zapleti, hemoliza in tehnične težave s črpalko. 

Po koncu operacije bolnike intubiramo, sedirane na umetnem predihavanju pa premestimo v EIT. 
Standardni hemodinamični nadzor, ki se začne že med operacijo v operacijski dvorani, se nadaljuje v 
enoti za intenzivno medicino. Preverjamo elektrokardiogram (EKG) in nasičenost arterijske krvi s 
kisikom. Neposredno merimo arterijski, osrednji venski in pljučni arterijski tlak ter MVS. Vedno se 
odločimo tudi za neprekinjeno merjenje nasičenosti mešane venske krvi. 

V zgodnjem pooperativnem obdobju potrebuje srce zaradi kardioplegije in reperfuzijske okvare  
zdravila s pozitivnim inotropnim in kronotropnim delovanjem, dobutamin, milrinon in levosimendan.  
Levosimendan ima ugoden inotropni učinek brez povečanja porabe kisika v srčni mišici in deluje 
vazodilatacijsko, kar je ugodno za bolnike s pljučno hipertenzijo. 

Za preprečitev odpovedovanja desnega prekata po presaditvi srca, do katerega pride zaradi pljučne 
hipertenzije, bolniku, dokler je intubiran, dajemo iNO, ki ga kasneje zamenjamo za prostoglandin, 
prav tako v obliki inhalacij. Z infuzijo tekočin in krvnih derivatov vzdržujemo optimalni venski priliv 
srcu (preload), ker se MVS po presaditvi lahko poveča le s povečanjem utripnega volumna. Za 
transfuzijo koncentriranih eritrocitov se odločimo glede na laboratorijske izvide in znake zmanjšane 
dobave kisika. V pomoč nam je neprekinjeno merjenje saturacije mešane venske krvi. 

Bolnike v 24-ih urah po operaciji, če so hemodinamsko stabilni in ni večje krvavitve, prevedemo na 
spontano dihanje in ekstubiramo. Po ekstubaciji izvajamo aktivno respiratorno terapijo s katero 
želimo preprečiti nastajanje atelektaz, ki so najpogosteje vzrok za hipoksemijo in dihalno stisko po 
operaciji. Drugi vzroki za dihalno stisko po operaciji so tudi večji plevralni izliv, enostranska pareza 
freničnega živca s posledično parezo diafragme in pljučni edem ob slabem delovanju levega prekata. 
Okužba je resen in pogost zaplet bolnikov po presaditvi srca. Zaradi imunosupresivnega zdravljenja 
so bolniki za okužbo bolj dovzetni. Incidenco okužbe povečajo tudi podaljšano umetno predihavanje, 
osrednji venski, pljučni arterijski in urinski kateter. Dnevno spremljamo laboratorijske vnetne 
parametre, slikamo pljuča in iščemo morebitne znake okužbe. 

Že pred presaditvijo srca imajo bolniki oslabljeno delovanje ledvic. Po operaciji se ledvična funkcija 
še dodatno poslabša zaradi medoperativne slabše prekrvavitve ledvic, uporabe ZKO in nefrotoksičnih 
zdravil, kot je npr. vankomicin. Če se hemodinamsko stanje kmalu po operaciji stabilizira, se tudi 
delovanje ledvic izboljša. Zagotoviti moramo optimalno nadomeščanje tekočine. 

Poleg hemodinamske nestabilnosti je krvavitev najpogostejši zaplet po presaditvi srca. Vzrokov za 
hudo pooperativno krvavitev je veliko. Če je vzrok kirurški, je potrebna ponovna operacija. Krvavitev 
je lahko posledica motenj strjevanja krvi, ki nastanejo med predoperativnim zdravljenjem z 
antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili. Ker je vsaka presaditev srca urgentna operacija, ni 
časa za normalizacijo koagulacije pred njeno izvedbo. V EIT ugotovimo motnjo v strjevanju krvi in 
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nadomeščamo koagulacijske faktorje, trombocite in fibrinogen glede na novejše laboratorijske 
preiskave, trombelastografijo in agregometrijo. Vzrok za krvavitev v EIT je tudi hemodilucija, 
podhladitev in fibrinoliza. Če se zmanjša iztekanje krvi po drenih v prsnem košu, ob tem pa je bolnik 
hipotenziven, zmanjša se minutni volumen srca, poviša osrednji venski tlak in bolnik postaja 
anuričen, moramo pomisliti na tamponado osrčnika, ki jo potrdimo z UZ srca. Tamponada osrčnika 
zahteva takojšen ponovni kirurški poseg. Kot antikoagulantno zdravilo med operacijo običajno 
uporabimo standardni heparin. Če je bolnik pred operacijo prebolel HIT in ima še prisotna 
protitelesa, ki so jasno potrjena z laboratorijskimi testi, se izognemo heparinu. V Sloveniji namesto 
heparina uporabimo bivalirudin, vendar je pooperativna krvavitev običajno večja, saj ne obstaja 
antidot, ki bi na koncu operacije nevtraliziral učinek heparina. Tudi v času po operaciji nadaljujemo 
z neheparinskim antikoagulantnim zdravilom. 

Z imunosupresivnim zdravljenjem pričnemo že pred operativnim posegom. Zdravljenje s 
ciklosporinom običajno pričnemo 12 ur po operaciji, če je bolnikovo stanje stabilno. Uporaba 
ciklosporina je povezana z vrsto neželenih stranskih učinkov. 

Ves čas zdravljenja v EIT spremljamo morebitne simptome, ki bi nas opozorili na zavrnitveno reakcijo. 
Akutna zavrnitvena odpoved nastane kadarkoli, najpogosteje pa v prvih treh mesecih po presaditvi. 
Nanjo moramo pomisliti pri pojavu motenj srčnega ritma, srčnega popuščanja, porasta koncentracije 
troponina, zaradi hipotenzije, utrujenosti ali bolečin v trebuhu. Zavrnitveno reakcijo potrdimo z 
endomiokardno biopsijo v katetrskem laboratoriju. 

Zdravljenje je agresivno, s steroidi, z imunoglobulini in s plazmaferezo. Incidenca zavrnitvene reakcije 
se sčasoma zmanjšuje, hitreje pa 6 do 9 mesecev po transplantaciji. 
 
Zaključek 

Zdravljenje v EIT po presaditvi srca je usmerjeno k hemodinamski stabilizaciji, zgodnji ekstubaciji in 
preprečevanju zapletov. Bolnikovo predoperativno zdravstveno stanje je pomemben dejavnik, ki 
vpliva na izhod zdravljenja. 
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE BOLNIKA PO PRESADITVI JETER - PRIKAZ PRIMERA 

Rade Stanić 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Presaditev jeter je uspešen način zdravljenja bolnikov z akutno jetrno odpovedjo ali napredovalo 
kronično jetrno boleznijo. 

V prispevku je prikazan primer zgodnjega pooperativnega intenzivnega zdravljenja 64-letnega 
bolnika po presaditvi jeter zaradi dekompenzirane etilične ciroze. Po presaditvi  je  prišlo do 
tromboze jetrne arterije. 

Bolniki s končno jetrno odpovedjo imajo pogosto številne spremljajoče bolezni in pogoste 
pooperativne zaplete. Le skrben nadzor hemodinamskega stanja bolnika, delovanja presadka in 
pojava zapletov ter zgodnje intenzivno pooperativno zdravljenje omogoča boljše preživetje bolnikov 
po presaditvi jeter. 
 
Uvod 

Presaditev jeter je uspešen način zdravljenja bolnikov z akutno jetrno odpovedjo ali napredovalo 
kronično jetrno boleznijo. Prva presaditev jeter je bila opravljena leta 1963 v Sloveniji pa 1995. 
Uvedba učinkovitih imunosupresivnih zdravil, napredek kirurške in anestezijske tehnike ter 
intenzivnega zdravljenja so omogočili še uspešnejšo presaditev in večje preživetje bolnikov. Delež 
preživelih bolnikov eno leto po presaditvi se je povečal s 30 % v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
na današnjih 85 %.  
 
Prikaz primera 

V prispevku je prikazan primer zgodnjega pooperacijskega intenzivnega zdravljenja 64- letnega 
bolnika po presaditvi jeter zaradi dekompenzirane etilične ciroze v klinično laboratorijskem stadiju 
CHILD C. Bolnik je imel izražen hepatorenalni sindrom (očistek kreatinina 30 ml/min), varice 
požiralnika III. stopnje in hepatično encefalopatijo. 

Med 7 ur trajajočim operativnim posegom presaditve jeter možgansko mrtvega darovalca je bila 
izguba krvi ocenjena na 5 litrov, dobil je 950 ml koncentriranih eritrocitov, 1753 ml avtotransfuzije, 
375 ml trombocitne plazme, 3900 ml sveže zamrznjene plazme, 6 g fibrinogena in 1,5 g 
traneksamične kisline. Za hemodinamsko stabilnost je potreboval neprekinjeno infuzijo 
noradrenalina 0,2 µg/kg/min. Zaradi slabe ledvične funkcije smo začeli z indukcijskim 
imunosupresivnim zdravljenjem z baziliximabom, mikofenolatom, metilprednizolonom in 
takrolimusom. Za standardno antibiotično zaščito je dobil cefazolin in metroniodazol. 
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Kmalu po sprejemu v enoto za intenzivno zdravljenje smo bolnika zbudili, prevedli na spontano 
diahnje in ekstubirali. V laboratorijskih izvidih smo ugotavljali sprva upad, kasneje pa porast 
vrednosti transaminaz in bilirubina ter poslabšanje testov strjevanja krvi. Zaznali smo povečano 
izločanje bilirubiemične vsebine po drenih v trebuhu. Test izločanja indocianina je pokazal slabo 
jetrno funkcijo. Poslabšalo se je delovanje ledvic. Z ultrazvočno dopplersko in računalniško 
tomografsko (CT) angiografsko preiskavo smo dokazali odsotnost pretoka po desni jetrni arteriji. 

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je bila neuspešna. Postal je 
hemodinamsko nestabilen. Bolnika smo obilno hidrirali. Vnetni parametri so se zvišali. Razvila sta se 
paralitični ileus in akutno poslabšanje kronične ledvične odpovedi. 

Pri ponovni operaciji je bila ugotovljena tromboza desne jetrne arterije in puščanje biliarne 
anastomoze. Po odstranitvi tromba in rekonstrukciji arterije ter reanastomozi žolčnih vodov se je 
bolnikovo stanje začelo izboljševati. Popravila se je sintezna funkcija jeter, hemodinamsko se je 
stabiliziral in izboljšalo se je delovanje ledvic. Ponovno se je vzpostavila peristaltika. Z uvedbo 
širokospektralnih antibiotikov in ehinokandinskih antimikotikov so se izboljšali znaki okužbe in upadli 
parametri vnetja. Delovanje presadka in bolnikovo stanje sta se izboljšala in 4. dan smo ga po reviziji 
premestili na oddelek. 
 
Razprava 

Bolniki s končno jetrno odpovedjo imajo pogosto bolezensko spremenjen krvnožilni, hemodinamični, 
dihalni, presnovni in endokrini sistem ter so nezadostno prehranjeni. Njihovo intenzivno zdravljenje 
po presaditvi jeter je še posebej zahtevno. 

Zdravljenje bolnikov v zgodnjem pooperativnem obdobju je odvisno od njihovega bolezenskega 
stanja in pridruženih bolezni pred presaditvijo, vzroka jetrne odpovedi, stanja presadka in zapletov 
med presaditvijo. 

Delovanje presajenih jeter nadzorujemo z različnimi krvnimi in biokemičnimi testi. Znaki dobrega 
delovanja presadka so: normalizacija testov strjevanja krvi, vrednosti amniotransferaz, holinesteraz, 
bilirubina, presnove glukoze in koncentracije laktata. Sintezno in izločevalno jetrno funkcijo 
ocenjujemo s testom izločanja indocianina. 

V prvih 24 urah z dopplersko ultrazvočno preiskavo ocenimo krvni pretok v presadkovih žilah. 

Enteralno hranjenje začnemo čim prej, pri bolnikih s holedohojejunalno anastomozo pa po treh 
dneh. 

V zgodnjem obdobju po presaditvi so pogostnejši tehnični operativni zapleti, pozneje nastali pa so 
posledica imunosupresivnega zdravljenja. 
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Srčno-žilni zapleti 
Na splošno velja mnenje, da imajo bolniki z jetrno odpovedjo hiperdinamično cirkulacijo. Toda 
hemodinamične meritve pokažejo, da je njihovo splanhnično ožilje razširjeno in zato krvni pretok 
skozenj povečan, medtem ko je ožilje okončin in nesplanhničnih organov (možganov, ledvic) zoženo, 
njihov krvni pretok pa zmanjšan. Ustrezen prekrvavitveni tlak vzdržujemo z nadomeščanjem tekočin 
z vazoaktivnimi zdravili ali brez njih. Na krčljivost srca vplivajo krvavitev, izgube tekočin v tretji 
prostor, reperfuzija, moten dotok krvi v srce zaradi delnega stisnjenja spodnje votle vene, 
hipokalciemija in acidoza. 

Najpogostnejši žilni zapleti po presaditvi jeter so tromboza in zožitev jetrne arterije ter tromboza 
portalne vene in jetrnih ven. 

Presadkovi žolčevodi se prehranjujejo le preko jetrne arterije. Motnje pretoka krvi po arteriji pa 
vodijo v ishemijo ali nekrozo s posledičnimi zožitvami žolčevodov, iztekanjem žolča skozi 
anastomozo, nastankom bilomov in ognojkov. Zaradi prekinitve dotoka arterijske krvi se pogosto 
pojavi jetrni infarkt z akutno odpovedjo presadka, septičnimi zapleti in odpovedovanjem več 
organskih sistemov. 

Najpogostnejši in nevaren zaplet je tromboza jetrne arterije, ki se po presaditvi pojavlja pri 10 % 
odraslih in še pogosteje pri otrocih. Nastane zaradi kirurških težav pri tvorbi anastomoze in zavrnitvi 
presadka. Klinični znaki tromboze so odvisni od časa njenega nastanka. Kadar se pojavi zgodaj (pri 
polovici bolnikov v 30 dneh po posegu), povzroča veliko smrtnost (13,3 %) in zbolevnost. Kaže se s 
povečanjem serumskih vrednosti transaminaz, bilirubina in laktata, padcem protrombinskega časa 
ter drugimi znaki akutne odpovedi presadka in septičnih zapletov. Trombozo ugotovimo z 
dopplersko UZ preiskavo, katere občutljivost je več kot 90-odstotna, CT preiskavo s kontrastom, 
magnetnoresonančno (MR) angiografijo in arteriografijo. Če se pojavi zgodaj v pooperativnem 
obdobju, je izbirna metoda kirurško zdravljenje s trombektomijo in rekonstrukcijo, ki je uspešna pri 
50 % primerov. Polovica bolnikov potrebuje ponovno presaditev jeter zaradi slabega delovanja 
presadka, zgodnjih ter poznih biliarnih in septičnih zapletov. 

Med žilne zaplete po presaditvi jeter uvrščamo še zožitev in psevdoanevrizmo jetrne arterije. 

Pogostost tromboze portalne vene po nezapletenih presaditvah jeter dosega 1 % pri odraslih. 
Pogostejša je: pri bolnikih, ki so imeli pred presaditvijo trombozo portalne vene; če je bil presajen le 
del jeter; zaradi venskih žilnih vsadkov in pri otrocih. Trombozo potrdimo z dopplersko UZ preiskavo 
ali CT preiskavo ter MR in klasično angiografijo. Kadar se pojavi kmalu po presaditvi, vodi v jetrno 
odpoved; če se pojavi pozneje, se ponovno razvijejo znaki portalne hipertenzije. Pomembno je, da 
zaplet čim prej prepoznamo in zgodaj ukrepamo. Zamašeno anastomozo popravimo s 
trombektomijo ali z žilnim obvodom. Redkeje se odločamo za perkutano transhepatično trombolizo 
in vstavitev žilnih opornic. 
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Zapleti, povezani z žolčevodi 
Najpogostnejši so zapleti v zgodnjem pooperativnem obdobju po presaditvi (pri 10 do 20 % odraslih 
bolnikov). Pojavi se lahko iztekanje žolča skozi anastomozo zaradi tehničnih napak in ishemije žolčnih 
vodov, zožitve anastomoze ali presadkovih žolčevodov ali njihove zapore. Kažejo se z iztekanjem 
žolča po drenih ali na rano in z znaki okužbe v trebuhu. Mesto iztekanja običajno dokažemo z ERCP. 
Izbirna metoda zdravljenja je z ERCP nadzorovana endoskopska papilotomija (EPT) z vstavitvijo 
opornice prek mesta iztekanja. 
 
Pljučni zapleti 
Pojavljajo se pri 40 do 80 % prejemnikov, pogosteje pa pri bolnikih, ki imajo že pred presaditvijo 
pridružene pljučne bolezni (plevralne izlive, hipoksemijo, pljučno hipertenzijo ali hepatopulmonalni 
sindrom). Najpogostnejši pljučni zapleti po presaditvi so plevralni izlivi, atelektaze in okužbe. Včasih 
se pojavijo sindrom dihalne stiske pri odraslem (adult respiratory distress syndrome – ARDS), s 
transfuzijo povezana pljučna okvara (transfusion-related acute lung injury - TRALI), pljučni edem in 
okvara prepone zaradi poškodbe freničnega živca pri stisnjenju spodnje votle vene nad jetri. Mišična 
oslabelost lahko podaljša čas umetnega predihavanja in odvajanja od dihalnega aparata. Pomembni 
sta zgodnja mobilizacija in dihalna fizioterapija. 
 
Nevrološki zapleti 
Pogostost nevroloških zapletov pri prejemnikih je od 10 do 40-odstotna. Na pojav encefalopatij po 
presaditvi vplivajo jetrne, presnovne in žilne bolezni, okužbe in neželeni učinki zdravil. Nastanejo 
lahko neposredno po presaditvi jeter, ko obstaja velika nevarnost zvišanja znotrajlobanjskega tlaka. 
Oteklina možganov lahko nastane zaradi nedelovanja presadka. Okužba, zavrnitev presadka, zdravila 
(veliki odmerki kortikosteroidov, sedativi, analgetiki) in ledvična okvara lahko povzročijo ali 
poslabšajo motnje zavesti. Veliki odmerki zaviralcev kalcinevrina lahko povzročijo možganske krče.  
 
Ledvični zapleti 
Poslabšanje ledvičnega delovanja in akutna ledvična odpoved se lahko pojavita kljub ukrepom za 
ohranitev ledvične funkcije med operativnim posegom (pri 15 do 20 %). Vzroki so različni in so 
povezani s pridruženimi boleznimi pred presaditvijo (povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, 
hepatorenalni sindrom), z resnostjo jetrne bolezni, medoperativno hemodinamično nestabilnostjo, 
količino izgube krvi med posegom, neželenimi učinki zdravil in nedelovanjem presadka. Izbira 
imunosupresivnih zdravil z manjšim nefrotoksičnim delovanjem in njihovo prilagojeno odmerjanje 
zmanjšujeta poslabšanje ledvičnega delovanja. 

Po presaditvi se hepatorenalni sindrom lahko popravi, ko začnejo jetra delovati normalno. 
 
Imunološki zapleti 
Hiperakutno zavrnitev, ki nastopi v prvih dneh po presaditvi organa, povzročajo protitelesa proti 
darovalčevim histokompatibilnostnim antigenom (HLA), ki so v prejemnikovem serumu prisotna že 
med presaditvijo, ali zaradi neskladnosti po krvni skupini ABO. Hiperakutna zavrnitev nastane redko, 
ker je pogoj za presaditev skladnost krvnih skupin. Zavrnitev se kaže kot akutna odpoved presadka z 
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visoko vročino, naglim slabšanjem kliničnih znakov in z velikim povečanjem vrednosti transaminaz. 
Praviloma je neozdravljiva, zato je potrebna ponovna presaditev. 

Akutna zavrnitvena reakcija se najpogosteje pojavi v prvih dveh mesecih po presaditvi. V patogenezi 
sta pomembna prejemnikov celični in tudi humoralni odziv. Bolniki, ki se zdravijo s sodobno, 
močnejšo imunosupresijo z zaviralci kalcinevrina, nimajo izraženih kliničnih znakov kot pri 
hiperakutni zavrnitvi. Zavrnitev se kaže z neznačilnimi znaki: vročino, poslabšanim jetrnim 
delovanjem in porastom koncentracije serumskih aminotransferaz. Diagnozo dokažemo z biopsijo, 
ki pa je kontraidicirana pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi. Uspešnost zdravljenja je 70 do 80-
odstotna, v 10 % pa akutna zavrnitev preide v kronično. 
 
Okužbe 
Možnost nastanka okužb pri bolnikih po presaditvi jeter je velika. Pozorno je potrebno spremljati 
znake okužbe in redno analizirati prisotnost mikroorganizmov v različnih vzorcih kultur. 

Antibiotike s širokim spektrom delovanja predpišemo v prvih 48 urah po posegu. Antimikrobno 
zdravljenje prilagajamo stopnji in vrsti okužbe, ki jo je prejemnik imel pred posegom ali po njem. Z 
njim preprečujemo tudi pojav oportunističnih bacilov in virusnih okužb s hepatitisom B in C ter 
citomegalovirusom. 
 
Zaključek 

Bolniki s končno jetrno odpovedjo imajo pogosto številne spremljajoče bolezni. Le skrben nadzor 
hemodinamskega stanja bolnika, delovanja presadka in pojava zapletov ter zgodnje intenzivno 
pooperativno zdravljenje omogočajo boljše preživetje bolnikov po presaditvi jeter. 
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE OTROKA PO PRESADITVI ORGANA 

Primož Herga, Mojca Grošelj Grenc 
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

V prispevku predstavljamo primer otroka, ki je bil sprejet v Enoto intenzivne terapije (EIT) Kliničnega 
oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) zaradi šokovnega stanja ob 
neopredeljeni dilatativni kardiomiopatiji. Predstavljamo predoperativni potek s čakanjem na 
presaditev srca, podporno terapijo in zaplete pri zdravljenju ter pooperativni potek zdravljenja in 
multidisciplinarno vodenje otroka po presaditvi srca. 
 
Uvod 

Presaditev srca je že dolgo uveljavljena metoda zdravljenja otrok s hudimi oblikami prirojenih srčnih 
napak in kardiomiopatijami. V primerjavi s presaditvijo srca pri odraslih že sama velikost bolnikov 
predstavlja dodatno oviro, tako pri pridobivanju ustreznega organa kot pri samem operativnem 
posegu, ki ga ob tem lahko otežuje še zapletena oz. nepravilna anatomija pri prirojenih srčnih 
napakah. Tudi vodenje otroka po presaditvi ima v primerjavi z odraslimi bolniki nekatere posebnosti, 
ki so povezane z morebitnim neujemanjem v velikosti med dajalcem in prejemnikom. Pri otrocih pa 
je manj zapletov v povezavi z zavrnitvijo presadka, predvsem pri mlajših od enega leta. Ob tem 
seveda ne smemo pozabiti na »klasične« zaplete po presaditvi srca: hemodinamsko nestabilnost, 
krvavitve oz. izgubo volumna, hipertenzijo, aritmije, povečano rezistenco pljučnih žil, primarno 
odpoved presadka in okužbe. 
 
Prikaz primera 

Sedemmesečni deček je bil premeščen v EIT KOOKIT s kardiološkega oddelka zaradi srčnega 
popuščanja ob etiološko neopredeljeni dilatativni kardiomiopatiji. 

Deček ima zdravega bratca, edina posebnost v družinski anamnezi je prirojena srčna napaka 
(neznano kakšna) pri babičinem bratu. Rojen je bil s carskim rezom zaradi medenične vstave po sicer 
normalno potekajoči nosečnosti, PT 3210 g, PD 52 cm, OG 35 cm, Apgar 10/10. Pred tokratno 
hospitalizacijo je bil deček že dvakrat hospitaliziran pri nas – v starosti 3 tednov in 2 mesecev - zaradi 
srčnega popuščanja z dilatacijo levega prekata in globalno hipokinezijo miokarda. Po odpustu iz EIT 
je bil zdravljen na kardiološkem oddelku Pediatrične klinike, uvedena je bila terapija z zaviralci 
konvertaze angiotenzina, zaviralci beta-adrenergičnih receptorjev, diuretikom in acetilsalicilno 
kislino. Etiološko kardiomiopatije niso uspeli opredeliti. Izključene so bile strukturne anomalije srca 
in venčnih arterij, virusni miokarditis, presnovne motnje in Pompejeva bolezen. Biopsija in 
biokemijska analiza skeletne mišice sta bili normalni. Tudi kasnejša biopsija srca po presaditvi 
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etiologije ni razjasnila. Mesec dni pred premestitvijo v EIT se je dečkovo stanje pričelo ponovno 
slabšati. Hitreje se je utrujal, težje sprejemal hrano, zadrževal je vodo. 

Ob tokratnem sprejemu v EIT je bil v presnovni acidozi s povišanim laktatom in znižanim 
bikarbonatom, troponin I 1,96, proBNP > 35000. Ultrazvok srca je pokazal izrazito oslabljeno 
sistolično funkcijo levega prekata. Ob vazoaktivni podpori z dopaminom in milrinonom ter intenzivni 
diuretičnini terapiji se je stanje prehodno izboljšalo, nato pa ponovno poslabšalo, zaradi česar je bil 
deček po enem tednu intubiran in mehansko predihavan. V naslednjih dneh ni več prenašal 
enteralnega hranjenja. Prišlo je do akutne ledvične odpovedi, zaradi česar smo dva tedna po 
sprejemu pričeli zdravljenje s peritonealno dializo. Zaradi napredovalega srčnega popuščanja in 
multiorganske odpovedi je bil deček uvrščen na urgentno čakalno listo za presaditev srca. Čez dva 
dni je bil priključen na mehansko podporo levega prekata (angl. left ventricualr assist device – LVAD). 
Ves čas mehanske podpore cirkulaciji je prejemal heparin v trajni infuziji in dušikov monoksid (NO). 
Ob tovrstni podpori je bila lahko postopoma ukinjena medikamentozna vazoaktivna podpora, 
izzvenela je tudi ALO. Na LVAD je bil priključen 62 dni, ves čas je imel odprt prsni koš, sternotomijska 
rana je bila zaradi krvavitve in mediastinitisa (Serratia marcescens) večkrat revidirana. Večkratni 
poskusi zapiranja prsnega koša in odklopa od LVAD so bili kljub infuziji levosimendana neuspešni. 
Šest dni pred odstranitvijo LVAD je prišlo ob menjavi sistema VAC do izpada aortne kanile z masivno 
krvavitvijo, zaradi katere je bil deček pol ure reanimiran, nato pa 48 ur hlajen po protokolu za 
inducirano sistemsko hipotermijo. V naslednjih dneh so se pri dečku razvili znaki septičnega šoka, iz 
sternotomijske rane in ob kanilah je pričela iztekati gnojna vsebina. Kanili sta bili odstranjeni, 
narejena je bila nekrektomija. Deček je bil priključen na vensko-arterijsko zunajtelesno membransko 
oksigenacijo (angl. extracorporeal membrane oxygenation – ECMO). To podporo je potreboval vse 
do presaditve srca, to je 68 dni. Po dveh tednih na ECMO je deček ob menjavi sistema VAC ponovno 
zakrvavel iz aorte. Potrebna je bila kirurška revizija rane in ponovna pritrditev kanil. V naslednjih 
dneh se je vnetje v sternotomijski rani dokončno umirilo, prsni koš je bil zaprt. Po dveh mesecih na 
ECMO je prišlo do nove masivne krvavitve ob izpadu ECMO kanil. Po 90-minutni reanimaciji je bil 24 
ur ohlajan po protokolu. 

Po 130 dneh mehanske cirkulatorne podpore je bila pri dečku opravljena presaditev srca. Prsni koš 
je bil zaprt po treh dneh, vazoaktivna podpora z adrenalinom, dopaminom in milrinonom je bila 
postopoma ukinjena do desetega pooperativnega dne. Antibiotično terapijo je prejemal še 6 tednov 
po presaditvi (iz vzorcev tkiva, odvzetih med operacijo, sta porasla Seratia marcescens in 
Enterococcus galinarum). 

Imunosupresivno zdravljenje po presaditvi so vodili internisti – transplantacijski kardiologi: pred 
operacijo je prejel infuzijo baziliksimaba (monoklonalno protitelo za IL-2 T-celični receptor), med 
operacijo in po operaciji je prejemal metilprednizolon po shemi. Tri dni po operaciji je prejel drugi 
odmerek baziliksimaba, dan po tem je ob metilprednizolonu pričel prejemati še mikofenolat mofetil 
(inhibitor sinteze gvanina v limfocitih) ter ciklosporin (inhibitor kalcinevrina – aktivatorja 
transkripcije IL-2). Štiri dni po operaciji je bil ob postopnem zniževanju NO v terapijo uveden sildenafil 
(ukinjen je bil pet mescev po presaditvi), tega dne se je pričela pojavljati tudi hipertenzija, zaradi 
katere je potreboval infuzijo natrijevega nitroprusida, ki je bil kasneje zamenjan za dihidralazin. 
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Intravenska antihipertenzivna terapija je bila kasneje zamenjana za peroralno – enalapril, amlodipin 
in doksazosin. Nekaj mesecev po presaditvi smo lahko pričeli antihipertenzivno terapijo zmanjševati. 
Deček je bil dva tedna po presaditvi prehodno zdravljen tudi z antimikotiki zaradi suma na invazivno 
aspergilozo, ki sicer kasneje s preiskavami ni bila potrjena. En mesec po presaditvi je imel deček 
vstavljeno zunanjo ventrikularno drenažo zaradi akutno naraščajočega kroničnega hidrocefalusa 
(blag, sicer stabilen hidrocefalus in dve arahnoidni cisti so bili vidni že ob sprejemu v EIT). Po 5 dneh 
je bila vstavljena ventrikulo-peritonealna drenaža, le-ta pa po treh dneh zamenjana za ZVD zaradi 
ventrikulitisa. Dan po menjavi drenaže je deček zakrvavel v ventrikularni sistem, drenažo je bilo 
zaradi nedelovanja potrebno zamenjati, ponovno so jo zamenjali po treh tednih zaradi novega 
ventrikulitisa (Staphylococcus haemolyticus). Poskus odstranitve drenaže po stabilizaciji stanja je bil 
neuspešen, pojavili so se znaki povišanega znotrajlobanjskega tlaka, vstavljena je bila ventrikulo-
peritonealna drenaža. Dodatno se je dečkov pooperativni potek zapletel s porastom jetrnih encimov 
na račun hepatotoksičnih zdravil, ki jih je prejemal (kortikosteroidi, mikofenolat mofetil, sevofluran, 
furosemid, klorpromazin). Po znižanju odmerkov omenjenih zdravil so se koncentracije jetrnih 
encimov znižale v normalno območje. 
 
Razprava 

V prikazanem primeru so prikazane težave vodenja otroka, ki čaka na transplantacijo srca. Med 
dolgim čakanjem na ustreznega dajalca lahko slabo hemodinamsko stanje privede do multiorganske 
odpovedi (ALO, odpoved dihanja itd.), invazivni posegi pa ob že tako oslabelem stanju organizma 
predstavljajo veliko nevarnost za življenje ogrožajoče okužbe (pljučnice, okužbe ran, okužbe žilnih 
katetrov). Ob posegih za mehansko podporo krvnemu obtoku obstaja možnost hude krvavitve iz 
velikih žil, dodatno pa antikoagulacijsko zdravljenje ob tovrstnih posegih predstavlja nevarnost za 
hemoragične dogodke. Tudi zdravljenje po presaditvi terja multidisciplinaren pristop s strani 
intenzivistov, kardiologov in transplantologov. Velik del pozornosti je usmerjen v preprečevanje 
zavrnitvene reakcije, potrebno pa je tudi zgodnje prepoznavanje in zdravljenje posledic 
imunosupresivnega zdravljenja (okužbe, hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, hipertenzija). Vsekakor 
pa po stabilizaciji stanja ne smemo pozabiti tudi na pomen fizioterapije in rehabilitacije ter priprave 
otroka in družine na samostojno življenje. 
 
Zaključek 

Kljub mnogim zapletom je deček uspešno dočakal presaditev srca, je pa dolgotrajno zdravljenje 
skupaj s poslabšanjem kroničnega hidrocefalusa pustilo posledice na njegovem nevrološkem 
razvoju. Nevrološko stanje je bilo pred začetkom zdravljenja ocenjeno kot dobro (prisotna je bila 
hipotonija, sicer pa dober socialni kontakt), po zaključenem zdravljenju pa je bil viden razvojni 
zaostanek z motnjami mišičnega tonusa, kontrakturami in motnjami požiranja, razvila se je tudi 
inaktivnostna osteoporoza s patološkim zlomom desne stegnenice. Nenazadnje lahko tudi zaradi 
imunosupresivnega zdravljenja pričakujemo negativne posledice na razvoj otroka. Tudi po uspešni 
presaditvi srca bo deček potreboval dolgotrajno rehabilitacijo in vodenje s strani več specialistov. 
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Č E T R T I  D E L :   O R G A N I Z A C I J A ,  V O D E N J E  I N  E D U K A C I J A  

TEMELJNA NAČELA VODENJA IN ORGANIZACIJE INTENZIVNEGA ODDELKA 

Gorazd Voga 
Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje 
Oblakova 5, 3000 Celje 
 
Izvleček 

Delo na intenzivnem oddelku je strokovno in organizacijsko zahtevno ter pomeni za oddelčne 
delavce veliko čustveno obremenitev. Zaradi tega morajo biti oddelki dobro organizirani in vodeni, 
da bi lahko zmanjšali obremenitve vseh oddelčnih delavcev in povečali učinkovitost dela. Zavedati 
se moramo, da slabo organizirana in vodena skupina sicer strokovno odličnih in sposobnih 
posameznikov v intenzivni medicini nikakor ne more delovati tako uspešno in učinkovito kot 
ustrezno organizirana skupina povprečnih zdravnikov. Ker gre tudi za ekonomsko zahteven, etično 
občutljiv ter pogosto tudi pravno in odškodninsko pomemben del medicine, je pri vodenju potrebno 
upoštevati vse  organizacijske vidike. Končni cilj ustrezno vodenega oddelka je multidisciplinarna 
homogena ekipa, ki upošteva vse pozitivne lastnosti skupinskega dela. 
 
Uvod 

Na intenzivnih oddelkih zdravimo majhne skupine zelo bolnih ljudi, ki bi brez intenzivnega zdravljenja 
skoraj zagotovo umrli. Zdravniki in sestre morajo biti ves čas močno motivirani za zdravljenje. Visoka 
umrljivost lahko vzbuja občutek nemoči, brezupnosti in nepotrebnosti lastnega dela. Zahtevno delo 
na intenzivnih oddelkih lahko odgovorno in uspešno opravlja le stabilna in zrela osebnost v 
spodbudnem in umirjenem okolju. 

Delo na intenzivnih oddelkih poteka neprekinjeno, zato sta nujni prvini skrbna predaja delovnih 
dolžnosti in medsebojno zaupanje. Začeto delo pogosto nadaljuje drug zdravnik, tudi ugotavljanje in 
zdravljenje zapletov je velikokrat odvisno od kolega, ki bolnika prevzame v dežurstvu. Za obravnavo 
hudo prizadetih bolnikov moramo imeti posebna znanja in spretnosti, saj so postopki zdravljenja 
zahtevni in zanje uporabljamo zapletene naprave. 

Intenzivno zdravljenje je povezano z velikimi stroški, saj zanj porabimo od 20 do 50 % celotnih 
bolnišničnih sredstev. Število  bolnikov na intenzivnih oddelkih se v zadnjem času povečuje, s čimer 
so povezani vedno višji stroški zdravljenja. Zato je potreben skrben medicinski in tudi ekonomski 
nadzor dela. Intenzivni oddelki so tudi najprimernejši za izobraževalno in raziskovalno delo vseh vrst 
medicinskih delavcev. 

Organizacija in vodenje morata kljub morebitnim težavam zadovoljiti potrebe bolnikov, družbe in 
tudi zdravstvenih sistemov. 
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Intenzivni oddelki 

Razvijati so se začeli v 19. stoletju kot pooperacijske prebujevalnice in sobe za nadzor bolnikov. Za 
prvo organizirano intenzivno enoto šteje respiracijska enota, ki so jo zaradi epidemije poliomielitisa 
ustanovili v Kopenhagnu leta 1952. 

Intenzivna medicina je v širšem smislu lahko delovno organizirana na vsaj treh ravneh. Prva, najnižja 
raven, so prebujevalnice, ki zagotavljajo nekaj ur pooperacijskega opazovanja. Druga raven je 
intenzivna nega, ki pomeni natančnejši nadzor in višjo raven predvsem sestrske nege. Tretja raven, 
ki jo pogosto nepravilno imenujemo intenzivna terapija (ne vključuje samo zdravljenja, ampak tudi 
prepoznavanje bolezni), omogoča prepoznavanje bolezni in podporo delovanja vseh pomembnih 
organskih sistemov. 
 
Organizacija in vodenje intenzivnega oddelka 

Organizacija intenzivne medicine se ukvarja z bolniki, oddelkom, vodenjem in nadzorom, 
regionalnim in državnim razvojem ter izobraževanjem in raziskovalnim delom. 
 
Bolniki 
Z organizacijskega vidika moramo redno spremljati ter poznati temeljne podatke o značilnostih 
bolnikov (tabela 1). Večjo težavo pomeni razvrščanje diagnoz, saj uradna klasifikacija akutnih 
odpovedi ne opredeljuje dovolj natančno. Za oceno bolnikovega stanja uporabljamo različne 
točkovne sisteme (Simplified Acute Physiology Score - SAPS, Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation - APACHE II in III, Mortality prediction Model - MPM in druge), ki omogočajo primerjavo 
med posameznimi oddelki. Kljub temu, da točkovni sistemi niso primerni za napoved izida pri 
posameznih bolnikih, so z njimi ugotovili, da je umrljivost pri enako hudo bolnih na posameznih 
oddelkih zelo različna. 
 
Intenzivni oddelek 
Organizacijsko je lahko odprt, polodprt ali zaprt oddelek. Razvrstitev upošteva predvsem odločanje 
o sprejemu in odpustu bolnikov ter odgovornost za celotno zdravljenje. Na odprtih oddelkih o tem 
odločajo vsi zdravniki v bolnišnici, na zaprtih pa le stalni zdravniki oddelka skupaj s posebej 
poklicanimi konzultanti in pomeni samostojno organizacijsko enoto. Samostojni (zaprti) oddelki 
dosegajo ob enaki porabi sredstev praviloma boljše uspehe zdravljenja, manj zapletov in manjšo 
umrljivost. Za manjše in srednje velike bolnišnice je najbolj racionalno, da vse prizadete bolnike 
zdravimo v skupnem – multidisciplinarnem intenzivnem oddelku. V velikih bolnišnicah oddelke 
ločimo po prevladujočih skupinah bolnikov ali določeni subspecialnosti. 

Velikost posameznega oddelka pomembno opredeljuje njegovo organizacijo in način dela, predvsem 
sprejemanja bolnikov. Čeprav so razlike v velikosti oddelkov med posameznimi državami in znotraj 
njih velike, velja temeljno pravilo, da na vsakih 10.000 prebivalcev potrebujemo vsaj eno posteljo za 
intenzivno zdravljenje. Število postelj za potrebe intenzivne medicine naj bi bilo od 1 do 10 % vseh 
akutnih bolniških postelj. Najugodnejša velikost posameznega oddelka je od 6 do 12 postelj. Oddelek 
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mora biti ustrezno opremljen z medicinskimi napravami, izpolnjevati mora tudi vrsto splošnih in 
tehničnih standardov. Njegova lokacija naj bo v bližini urgentnih oddelkov, od koder dobi največ 
bolnikov, ter blizu diagnostičnih oddelkov in operacijskih dvoran. Smotrno je združevanje različnih 
intenzivnih oddelkov na skupni lokaciji v bolnišnici. 

Na vsakem oddelku moramo spremljati podatke o načinu in uspešnosti zdravljenja (tabela 2), ki 
skupaj s tistimi o bolnikih tvorijo »osebno izkaznico« oddelka in omogočajo primerjavo dela med 
posameznimi oddelki. 
 
Vodenje in nadzor 
Oddelek potrebuje predstojnika, ki mora biti aktiven oddelčni član, imeti ustrezno izobrazbo in 
zadosti izkušenj ter dokazane sposobnosti na področju intenzivne medicine. Njegove naloge in 
zadolžitve so prikazane v tabeli 3. Doseganje teh ciljev je kljub navidezni preprostosti zapleteno. 
Število sprejemov je praktično nemogoče predvideti, zato je potrebno način sprejemanja ter 
odpuščanja pogosto prilagajati novonastalemu stanju. Obvladovanje stroškov je izvedljivo le z 
natančnim spremljanjem stroškov v čim krajših časovnih presledkih. Med pomembne naloge vodenja 
sodijo tudi razreševanje etičnih dilem in obvladovanje ter nadzor tveganja. Pomemben delež pri 
zmanjševanju vsakršnega tveganja prispeva urejena in skrbno vodena dokumentacija. Vsak bolnik 
mora ob odpustu dobiti strokovno in administrativno neoporečno odpustnico. Vodenje intenzivnega 
oddelka je torej dinamično in zahtevno, predvsem pa neprekinjeno delo, ki ga ni mogoče opraviti 
brez sodelovanja vseh zdravnikov in sester na oddelku. 
 
Regionalni razvoj intenzivne medicine 
Intenzivna medicina je pomemben strokovni in finančni del zdravstvenega sistema. Zato mora vsaka 
država izdelati nacionalni projekt njenega razvoja, ki opredeljuje potrebe in zmogljivosti ter raven 
dela intenzivnih oddelkov tako,  da je intenzivno zdravljenje enako dostopno vsem državljanom. 
Bolnišnicam, ki zmorejo le obravnavanje bolnikov na nižji stopnji intenzivne medicine, moramo 
določiti referenčne bolnišnice in zagotoviti strokovno neoporečno in redno premeščanje bolnikov. 
 
Izobraževanje in raziskovalno delo 
Načeloma naj bi teoretično izobraževanje zdravnikov potekalo v okviru temeljne in dodatne 
specializacije, urjenje posameznih posegov in nepretrgano izpopolnjevanje pa po končanem 
specialističnem izpitu. Enako velja za nepretrgano izobraževanje sester, ki je ena temeljnih nalog 
vodstvene ekipe vsake intenzivne enote. Izobraževanje v širšem smislu zajema tudi raziskovanje in 
objavljanje rezultatov, saj je intenzivni oddelek izjemno primerno okolje za to dejavnost. 
 
Značilnosti vodenja intenzivnega oddelka 
Zdravnika specialista za vodjo navadno imenuje bolnišnično vodstvo, imenovanje pa temelji na 
njegovem dotedanjem uspešnem strokovnem, akademskem in kliničnem delu. Po prevzemu vodilne 
funkcije se imenovani šele dejansko zave, da je vodenje klinično in administrativno celostno  
opravilo, za katerega ni usposobljen. Zato se mora predvideni vodja oddelka še pred prevzemom 
funkcije naučiti veščin upravljanja in vodenja.  
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Raven vodenja intenzivnega oddelka zahteva vertikalno in horizontalno povezovanje ter 
sodelovanje. Vodja mora vertikalno sodelovati z vodjem skupine oddelkov (kot so interni in  kirurški 
oddelki) in z vodstvom bolnišnice. Izjemno pomembno je horizontalno sodelovanje z vodji preostalih 
oddelkov in z vodjo negovalne skupine. 

Vodenje oddelka obsega tri pomembna in enakovredna področja: 

 medsebojne odnose (zastopanje oddelka v bolnišnici in  izven nje), 
 obveščanje (nadzor delovanja oddelka, razširjanje znanja), 
 odločanje in reševanje sporov. 

 
Za dobro vodene in organizirane oddelke je značilno: 

 bolnik je na oddelku najpomembnejši, 
 odločno vodenje na zdravniški in negovalni ravni,  
 učinkovito sporazumevanje in usklajevanje, 
 odprto sodelovanje pri reševanju težav in sporov, 
 krajša ležalna doba, 
 večja stalnost negovalne ekipe, 
 boljše sodelovanje s svojci. 

 
Vodenje oddelka je lahko karizmatično, tradicionalno ali transakcijsko ter transformacijsko. 
Karizmatično vodenje je primerno le za vodenje v primeru, ko je oddelek ali bolnišnica v kriznih 
razmerah. Tradicionalno – transakcijsko vodenje temelji na izpolnjevanju nalog, ki jih dodeli vodja. 
Vodja transformacijskega tipa pa svojo ekipo motivira, spodbuja kreativnost in profesionalnost ter 
poudarja in razvija prednosti vsakega posameznika in omogoča razvoj ekipe. 
 
Pomen skupinskega dela na intenzivnem oddelku 
Za ustrezno obravnavo bolnika skrbijo številni sodelavci, ki morajo medsebojno sodelovati. V ekipi 
sodelujejo poleg zdravnikov različnih specialnosti še medicinske sestre, fizioterapevti, dietetiki, 
farmacevti in po potrebi tudi drugi zdravstveni delavci. Vodja spodbuja vse člane k sodelovanju in 
vključevanju v skupinsko delo in združuje ideje ter pobude posameznikov v skupne cilje. 

Znanja in spretnosti članov ekipe se dopolnjujejo, njihove naloge in odgovornosti pa morajo biti jasno 
opredeljene. 

Skupinsko delo ima veliko prednosti (tabela 4), vendar žal pri njegovem uveljavljanju obstaja tudi več 
(predvsem subjektivnih) ovir: prevelika individualnost in tekmovalnost, toga hierarhična struktura, 
različni načini, načela in cilji zdravljenja in zdravstvene nege ter težnje posameznikov, da bi si prilastili 
rezultate skupinskega  dela. 
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Medsebojni spori 
Najpomembnejši razlog zanje je neustrezno in pomanjkljivo sporazumevanje med člani ekipe ter 
svojci. Nesporazume in spore moramo razrešiti čim prej, vsekakor še preden jih zaznajo bolniki in 
njihovi svojci. 
 
Sodelovanje pri odločanju 
Odločitve naj bodo zasnovane na razpravah v celotni skupini, ki upošteva mnenja vseh članov. 
Izmenjava mnenj o bolniku je še zlasti pomembna v pogovorih s svojci, saj imajo člani ekipe, ki so 
navidezno 'nižje' na hierarhični lestvici odločanja, pogosto bistveno neposrednejše stike z bolniki in 
njihovimi svojci. Sestrska mnenja pogosteje upoštevajo bolj izkušeni zdravniki. 
 
Tabela 1 
Temeljni podatki o bolnikih, ki jih zdravimo na intenzivnih oddelkih 
 

Število sprejetih v posameznem časovnem obdobju 
Starost in spol 
Način in vir sprejema 
Način odpusta 
Čas bolnišničnega zdravljenja 
Sprejemna in odpustna diagnoza 
Umrljivost na intenzivnem oddelku in v bolnišnici po bolezenskih skupinah 

 
Tabela 2 
Temeljni podatki za spremljanje načina in uspešnosti zdravljenja 
 

Število sprejemov in zasedenost oddelka 
Povprečno število točk (po lestvicah SAPS, APACHE II itd.) pri bolnikih 
Aktualna in napovedana umrljivost 
Število umetno predihavanih bolnikov  
Število invazivno hemodinamično nadzorovanih bolnikov 
Število dializiranih bolnikov 
Število preiskav na posameznega bolnika 
Pogostost iatrogenih in drugih zapletov 
Pogostost in vrsta bolnišničnih okužb 
Kadrovska zasedenost oddelka 
Povprečen strošek za bolniški oskrbni dan 
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NORMATIVI NA INTENZIVNEM ODDELKU - PRIPOROČENI NORMATIVI IN AKTUALNO STANJE V 
SLOVENIJI 

Primož Gradišek1,2, Boriana Kremžar1 
1 Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
2 Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Enota za intenzivno medicino naj bi bila organizacijsko in lokacijsko samostojen oddelek, ki sodeluje 
z drugimi oddelki v bolnišnici. Evropsko združenje za intenzivno medicino je izdalo priporočila glede 
definicije in ciljev enot za intenzivno medicino, kriterijev za sprejem, kategorizacije intenzivnosti 
zdravljenja oz. ravni oskrbe (raven oskrbe I, II in III) in glede minimalnih kadrovskih in prostorskih 
standardov. V pripravi je strategija razvoja intenzivne medicine 2020 v Sloveniji, ki bo opredelila 
organizacijo, financiranje in standarde kakovosti za vse EIM v državi na podlagi evropskih priporočil 
ter trenutnega stanja. Kljub nekaterim odstopanjem v normativih pa je bolnišnična umrljivost 
tretjine kritično bolnih v Sloveniji nižja od pričakovane umrljivosti. 
 
Uvod 

Evropsko združenje za intenzivno medicino je leta 2011 izdalo smernice in priporočila glede zasnove 
enot intenzivne medicine (EIM) oz. terapije. Priporočila definirajo EIM, cilje EIM, kriterije za sprejem 
ter opredeljujejo raven oskrbe in podajajo minimalne standarde glede kadra, prostorov in opreme. 
 
Definicija, cilji enote za intenzivno medicino ter kriteriji za sprejem 

Enota za intenzivno medicino (EIM) naj bi bila organizacijsko in lokacijsko samostojen oddelek, ki 
sodeluje z drugimi oddelki v bolnišnici. EIM je neodvisna zaprta enota ali oddelek s popolno 
strokovno odgovornostjo osebja EIM. Opredeljujejo jo značilnosti medicinskega, negovalnega in 
drugega z zdravstvenim varstvom povezanega strokovnega osebja, tehnična oprema in arhitektura. 

Cilja EIM sta nadzor in podpora ogroženim ali pešajočim življenjskim funkcijam kritično bolnih 
pacientov, katerih bolezni oz. poškodbe potencialno ogrožajo njihovo življenje, zato da bi ustrezno 
diagnostično ukrepali in izvedli konzervativno, interventno ali operativno zdravljenje ter tako 
izboljšali izid. V EIM se obravnavajo pacienti z različnimi patologijami, njihova skupna značilnost pa 
je, da jim je mogoče povrniti eno ali več ogroženih življenjskih funkcij. 

Indikacije za sprejem v EIM so: 

 stanje, ki zahteva nadzor in zdravljenje zaradi ogroženosti ene ali več življenjskih funkcij 
zaradi akutne bolezni oz. poškodbe (ali akutnega poslabšanja kronične bolezni) ali zaradi 
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posledic kirurškega oz. manj invazivnega posega, ki je privedlo do razmer, v katerih je 
neposredno ogroženo življenje; 

 odpoved ene ali več življenjskih funkcij, kot so kardiovaskularna, respiratorna, ledvična, 
presnovna ali možganska funkcija, z realno možnostjo smiselnega funkcionalnega okrevanja; 

 možganska smrt ali pričakovana možganska smrt, kjer obstaja možnost darovanja organov. 
 Načeloma se pacientov v znanem končnem stanju neozdravljivih bolezni v EIM ne sprejema. 

Občasno se sprejme tudi paciente, ki zaradi narave paliativne oskrbe zahtevajo ukrepe 
intenzivne medicine. 

 
Kategorizacija enot za intenzivno zdravljenje 

Po kriterijih Evropskega združenja za intenzivno medicino so EIM razvrščene v tri nivoje intenzivnega 
zdravljenja oz. v tri ravni oskrbe (RO). Za vsako raven so posebej opredeljeni vsebina, obseg in 
organizacija dela, potrebni kadri, znanje in oprema ter pot premestitve na višjo raven glede na 
bolnikove potrebe. EIM kategoriziramo v RO I, II in III: 

Značilnosti EIM z ravnjo oskrbe I (najnižja) so: 
 Prepoznavanje, diagnostika, nadzor in zdravljenje bolezni in stanj, ki zahtevajo ukrepe v 

okviru kardiopulmonalnega oživljanja (KPO) ter nujno zdravljenje, ki obsega kratkotrajno (do 
24 ur) kardiocirkulacijsko ter respiracijsko stabilizacijo pacientov. 

 Nadzor in zdravljenje pacientov, ki ne potrebujejo zahtevnejše podpore posameznih 
organskih sistemov, vendar pri njih lahko pride do nenadnega poslabšanja stanja, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. 

 Nadzor in zdravljenje pacientov, ki okrevajo po eni ali več akutnih odpovedih organov, a je 
njihovo stanje preveč nestabilno, ali ko je delovna obremenitev z oskrbo pacientov prehuda 
ali preveč zapletena, da bi ji bili lahko kos na navadnem oddelku. 

 Paliativna oskrba vključno z nezahtevno respiratorno mehansko podporo. 
 Prisotnost specialista ustrezne stroke glede na usmerjenost te EIM z dodatnim znanjem iz 

intenzivne medicine v dopoldanskem času. 
 
Značilnosti EIM z ravnjo oskrbe II (srednja) so: 
Poleg značilnosti EIM z RO I dodatno še: 

 Neprekinjeno (24/7/365) prepoznavanje, diagnostika, nadzor in farmakološko in/ali z 
napravami povezano zdravljenje odpovedi enega od organov ali organskih sistemov, ki 
neposredno ogrožajo življenje in dolgotrajna stabilizacija bolnika. 

 Prisotnost specialista intenzivista v rednem delovnem času ali v usmerjenih enotah (npr. 
kirurška EIM), prisotnost specialista ustrezne stroke glede na usmerjenost te EIM z dodatnim 
znanjem iz intenzivne medicine, ki poleg dela na intenzivnem oddelku nima drugih 
zadolžitev. 

 Stalna (24 ur/dan) dosegljivost (na klic) ustrezno izobraženega zdravnika, ki obvlada zahteve 
pod prvo alinejo. 
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Značilnosti EIM z ravnjo oskrbe III (najvišja) so: 
Poleg značilnosti EIM z RO II dodatno še: 

 Neprekinjeno (24/7/365) prepoznavanje, diagnostika, nadzor in zdravljenje pacientov z 
dvema ali več akutnimi odpovedmi organov, ki neposredno ogrožajo življenje ter dolgotrajna 
podpora oz. nadomeščanje delovanja vseh organskih sistemov. 

 Stalna (24 ur/dan) prisotnost specialista intenzivista (70 % vseh zdravnikov) ali specialista 
ustrezne stroke glede na usmerjenost te EIM (30 % vseh zdravnikov), z dodatnim znanjem iz 
intenzivne medicine, ki poleg dela na intenzivnem oddelku nima drugih zadolžitev. 

 Enota intenzivne nege (EIN) ali angl. high dependency unit (HDU) ne spada med EIM. EIN je 
del osnovnega matičnega oddelka (interni, kirurški, pediatrični oddelek) in je organizirana 
glede na usmeritev in specifičnosti matičnega oddelka. Zanjo je značilna maksimalna RO, ki 
ne presega I. RO. Delež zdravnikov v EIN je enak matičnemu oddelku. Delež negovalnega in 
ostalega osebja je zaradi zahtevnosti nege enak kot EIM RO I. 

 
EIM lahko razdelimo glede na več kriterijev (tabela 1). 
 
Tabela 1 
Delitev enot intenzivne medicine 
 

Kriterij Značilnosti 
Glede na vrsto 
EIM 

Usmerjene EIM (glede na posebne skupine bolnikov) 
Splošne EIM 

Glede na raven 
intenzivnosti oz. 
oskrbe 

Raven intenzivnosti oz. oskrbe I ( najnižja) 
Raven intenzivnosti oz. oskrbe II (srednja)  
Raven intenzivnosti oz. oskrbe III (najvišja) 

Glede na tip 
bolnišnice 

Lokalne bolnišnice (npr. Trbovlje) – splošna EIM, ki zagotavlja I. RO 
Usmerjene bolnišnice (npr. Topolšica) – splošna EIM, zagotavlja I. RO 
Regionalne bolnišnice (npr. Izola) – splošna EIM, zagotavlja vse tri RO 
(pretežno RO II) 
Univerzitetne bolnišnice (npr. UKC) – usmerjene EIM, ki zagotavljajo vse tri 
RO (pretežno RO III) 

Legenda: EIM – enota intenzivne medicine; RO – raven intenzivnosti oz. oskrbe 
 
Kadrovski normativi 

EIM ima svojega predstojnika oz. vodjo, ki odgovarja za strokovno, organizacijsko in edukacijsko delo 
na oddelku. Njegove dejavnosti so najmanj 75 % delovnega časa posvečene EIM. Čas za vodenje 
oddelka, ki se upošteva pri izračunu kadrovskih standardov je odvisen od ravni intenzivnosti oz. 
oskrbe (RO I: 30 %, RO II: 60 %, RO III: 90 %). V EIM z RO I, II in III je predstojnik specialist intenzivne 
medicine, v EIM z RO I pa lahko tudi specialist ustrezne specialnosti, glede na usmerjenost EIM, z 
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najmanj petimi leti dela v intenzivni medicini ter izkazanim širokim znanjem iz intenzivne medicine 
in vodstvenimi sposobnostmi. 

Potrebno število zdravnikov specialistov intenzivne medicine in specialistov ustrezne stroke glede 
na usmerjenost te EIM z dodatnim znanjem iz intenzivne medicine se izračuna glede na RO, število 
postelj, dneve letnega dopusta, bolniško odsotnost in čas za izobraževanje. Okvirno razmerje med 
številom zdravnikov in intenzivnimi posteljami je v EIM RO I 1 specialist na 3 postelje na 24 ur, v EIM 
RO II 1 specialist na 1,45 postelje na 24 ur in v EIM RO III 1 specialist na 0,7 postelje na 24 ur. 

Oddelek mora imeti glavno oz. odgovorno medicinsko sestro, ki zagotavlja in odgovarja za delovanje 
in kakovost zdravstvene nege ter za kontinuirano izobraževanje negovalnega osebja. Po izobrazbi je 
to diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji iz zdravstvene nege v intenzivni medicini in ima 
vsaj pet let delovnih izkušenj. Čas, namenjen vodenju, je odvisen od RO in je enak kot pri predstojniku 
EIM. 

Medicinske sestre (MS), ki delajo v enoti intenzivne medicine, so diplomirane medicinske sestre, ki 
bi morale biti formalno usposobljene za delo v intenzivni medicini (licenca!). Določene MS lahko 
razvijejo specifična znanja (npr. edukacija medicinskih sester, ravnanje z opremo, raziskovanje, 
higiena, oskrba preležanin in ran, kakovost itd.). Standardno razmerje med številom MS in 
intenzivnimi posteljami je v EIM RO I 1:3; v EIM RO II 1:2 in v EIM RO III 1:1. 

Oddelek mora imeti zagotovljene druge medicinske in nemedicinske strokovne sodelavce, kot so: 

 fizioterapevt (stalna prisotnost 1 fizioterapevta na 5 postelj v EIM RO III; na 8 postelj v EIM 
RO II; na 12 postelj v EIM RO I); 

 radiološki tehnik (24 ur/dan); 
 klinični farmacevt, dietetik, govorni in jezikovni terapevt, psiholog, delovni terapevt (v 

rednem delovnem času); 
 administrativno osebje (1 administrator na 12 postelj). 

 
Strukturni normativi 

Standardi glede arhitekture EIM in potrebnega števila zdravstvenega osebja morajo biti izračunani 
za 100-odstotno zasedenost. Optimalna zasedenost oddelka naj bi bila 75-odstotna, kar omogoča 
neprekinjeno možnost sprejema in preprečevanje predčasnega odpusta pacienta, ki potrebuje 
intenzivno zdravljenje. 
Potrebno število intenzivnih postelj v bolnišnici 
V svetovnem merilu se delež intenzivnih postelj v bolnišnicah povečuje. Število intenzivnih postelj je 
odvisno od tipa bolnišnice in naj bi znašalo 5 % vseh akutnih postelj v regionalni bolnišnici, v 
univerzitetni bolnišnici pa 10 % vseh akutnih postelj. Sedemdeset odstotkov vseh postelj v bolnišnici 
je akutnih. 
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Velikost EIM 
Optimalno število postelj v EIM je 8 - 12, minimalno pa 6 postelj. Bolnišnicam z manjšimi enotami se 
zaradi boljše učinkovitosti in ekonomičnosti priporoča združitev enot v večji oddelek. Za večje EIM 
se priporoča ustanovitev ločenih specializiranih podenot s 6 - 8 posteljami, ki bi si delile iste 
geografske, administrativne in druge funkcije. Vsaka intenzivna postelja mora imeti najmanj 20 m2 
delovne površine v večposteljni sobi in 25 m2 v enoposteljni sobi. Med dvema posteljama mora biti 
razdalja najmanj 2,5 m. Celotni funkcionalni prostori morajo obsegati 3-kratno velikost posamezne 
posteljne površine. To naj bi bilo 50 do 75 m2 na posteljo. Na 10 postelj bi morali imeti 1 do 2 sobi za 
izolacijo, v specializiranih enotah (opekline, transplantacijski center, infekcijske enote) pa celo 5 do 
6 sob na 10 postelj. 
 
Aktualno stanje v Sloveniji 

Ministrstvo za zdravje in Razširjeni strokovni kolegij za intenzivno medicino pripravljata Strategijo 
razvoja intenzivne medicine 2020 v Sloveniji, ki bo opredelila organizacijo, financiranje in standarde 
kakovosti za vse EIM v državi na podlagi evropskih priporočil ter trenutnega stanja EIM. Rezultati 
ankete intenzivnih enot iz leta 2015 kažejo, da je trenutno število EIM vseh ravni oskrbe 32, število 
intenzivnih postelj pa 312; po priporočilih pa bi potrebovali 372 postelj. EIM so zelo heterogene glede 
števila sprejemov na leto, razmerja med številom zdravnikov in MS ter številom intenzivnih postelj, 
velikosti EIM, tehnologije in opreme ter glede izobraženosti kadrov. V povprečju ima ena EIM 9,5 
postelje. EIM so v povprečju majhne (345 m2), po priporočilih bi morala biti enota v povprečju velika 
vsaj 570 m2. V Sloveniji obravnavamo 15.000 kritično bolnih letno, vsaka EIM v povprečju 442 
bolnikov letno. Povprečna zasedenost vseh EIM je 74-odstotna, kar je v skladu s priporočili. Ležalna 
doba in umrljivost sta zelo različni (v povprečju je 6,5 dni, 12-odstotna umrljivost), prav tako tudi 
nabor kazalcev kakovosti, ki jih EIM spremljajo. Sedem EIM je vključenih v mednarodno primerjavo 
izidov zdravljenja Prosafe (4 kirurške, 2 internistični in ena mešana EIM). Bolnišnična umrljivost 2.448 
kritično bolnih bolnikov v letu 2015, ki so vključeni v sistem Prosafe (52.580 bolnikov v Italiji) je nižja 
od pričakovane umrljivosti, ne glede na to, kako prizadet je pacient ob sprejemu v EIM. 
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Slika 1 
Bolnišnična umrljivost 2.448 bolnikov, zdravljenih v 7 intenzivnih enotah v Sloveniji v letu 2015. V 
prognostični model, ki je prilagojen na razpoložljivost kadrov in virov, je bilo vključenih 52.583 
bolnikov v Italiji. 
 
Zaključek 

Napredki intenzivne medicine v zadnjih desetletjih imajo za posledico večje preživetje bolnikov. 
Število bolnikov, ki so življenjsko ogroženi, se povečuje in bolnišnice bodo morale zagotoviti večje 
število intenzivnih postelj in kadra. V Sloveniji poskušamo vpeljati standarde organizacije, 
financiranja in nadzora kvalitete v skladu s priporočili Evropskega združenja za intenzivno medicino. 
Nedvomno bodo potrebne dodatne prilagoditve, predvsem v smislu združevanja majhnih EIM v 
večje, večje odprtosti EIM, boljšega interdisciplinarnega timskega sodelovanja, pogostejšega 
neinvazivnega nadzora, zmanjševanja invazivnih intervencij; oz. če citiram P. Safarja “Critical illness 
knows no walls, it respects no geographic borders”. 
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EKONOMSKI VIDIKI INTENZIVNEGA ZDRAVLJENJA 

Rafael Kapš 
Odsek za intenzivno medicino, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto 
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
Že opredelitev intenzivne medicine nakazuje, da je oskrba življenjsko ogroženih bolnikov na 
intenzivnih oddelkih zelo draga zaradi zapletenosti bolezni, zahtevne in drage tehnologije ter zdravil, 
pa tudi delovne intenzivnosti, zlasti visoko izobraženega kadra. 

V zadnjih desetletjih je razvoj medicine in z njo povezanih tehnoloških znanosti izjemno prispeval k 
izboljšanju zdravja prebivalstva. V državah OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) 
se je v obdobju 1995 – 2005 količina denarja za zdravstvo na prebivalca povečala za 4 % in za 2,2 % 
presegla ekonomsko rast. Tolikšno povečanje je predvsem posledica staranja prebivalstva z 
naraščajočimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, razvoja medicinske tehnologije in 
nadpovprečnega porasta stroškov za zdravila. 

Zdravstveni sistem je naravnan na zadovoljevanje človekovih zdravstvenih potreb. V zdravstvu 
govorimo o naraščajočih, neomejenih bolnikovih potrebah ter omejenih možnostih zdravstvenega 
sistema in družbe. Zdravstvena potreba obstaja, dokler je mogoče z medicinskimi ukrepi zaznati 
pozitivne spremembe v človekovih fizioloških dogajanjih. Potreba je utemeljena, če sta razpoložljiva 
medicinska znanost in tehnologija primerni za posameznika in omogočata izboljšanje njegovega 
zdravstvenega stanja. Zato lahko potrebe po zdravstvenih storitvah ugotavljajo le posebej 
usposobljeni zdravstveni delavci. Toda tudi njihova mnenja se občasno razlikujejo, zaradi česar se 
bolnik ne more sam odločati, kakšno zdravstveno obravnavo potrebuje. Kot posameznik  ne more 
vplivati na doktrino in način obravnave, hkrati pa nima na voljo niti realne izbire. Na potrebe najbolj 
vplivata medicinska veda in zdravstvena služba; torej tisti, ki so v ekonomskem pogledu ponudniki 
zdravstvenih dobrin in zato v monopolnem položaju. Potemtakem ne gre za navadno 'produkcijo, 
proizvajanje zdravja' kot dobrine, katere izvajalec je zdravnik kot ponudnik storitev, in 'prodajanje 
zdravja' na trgu bolniku kot povpraševalcu, kar je sicer značilno za menjavo blaga in storitev v 
gospodarstvu. Zdravstvena služba ni edini 'proizvajalec zdravja' in zdravje kljub pomembnim vplivom 
nanj ni odvisno samo od nje. 'Proizvodnja' zdravstvenih storitev torej ne pomeni proizvodnje zdravja. 
Gre za ekonomske posebnosti v javnem zdravstvu, ki jih ni zaslediti v gospodarstvu. Gre za državno 
voden, reguliran socialni trg z določenimi prioritetami in regulativi, ki urejajo odnose med izvajalci in 
plačniki storitev (posredno preko različnih oblik zdravstvenega zavarovanja). 
 
Zdravstvena ekonomika je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z učinkovitim razporejanjem 
nezadostnih sredstev med prebivalstvom z namenom optimalnega izboljšanja njihovega zdravja. V 
zdravstvo uvaja ekonomska načela, pri čemer ne uporablja klasičnih ekonomskih metod, saj z njimi 
ni mogoče odgovoriti na vprašanja v zdravstvu, kot so na primer: ali se splača zdraviti starostnika, 
dializnega bolnika ipd. Je interdisciplinarna veda, ki uporablja širše znanje, predvsem za iskanje 
(nedokončnih) optimalnih rešitev v odnosih med potrebami, zahtevami in zmožnostmi. Ukvarja se z  
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zdravstveno politiko, organizacijo in financiranjem zdravstva, mednarodno primerjavo zdravstvenih 
sistemov, neenakostjo potreb in vlaganj v zdravstvo in zdravstvenim zavarovanjem. Zdravstvena 
ekonomika za ugotavljanje 'pričakovanih rezultatov s čim manjšimi vlaganji' meri in primerja 
rezultate in spremembe v zdravstvenem stanju s posebnimi kazalniki, prav tako ekonomske 
rezultate, merjene s stroški in koristnimi učinki obravnave. Uporablja ekonometrijske metode in 
analize, ki naj bi nudile pomoč pri odločitvah v zdravstvu in bile podprte z dokazi. V osnovi gre za 
kvantitativne metode: stroškovne raziskave, analize vpliva proračuna (budžeta) in ekonomske ocene. 

V raziskavah stroškov merijo vpliv posameznih bolezni (zbolevnost, smrtnost, delovno odsotnost) na 
ekonomsko obremenitev prebivalstva, pri čemer obenem ugotovijo tudi 'ceno bolezni', identificirajo 
nosilce diagnoz in stroškov zdravljenja ter ovrednotijo vrste storitev v razmerju do stroškov. Tovrstne 
raziskovalne vsebine so: 

 Primerjava postopkov in metod obravnave bolezni, ki bi zmanjšali nastale stroške  na 
minimum ob enakih medicinskih rezultatih. 

 Uspešnost, izmerjena na ravni dejanskega zmanjšanja umrljivosti in zbolevnosti; ta analiza 
ni vezana na izračun stroškov. 

 Učinkovitost, zmogljivost ali zmožnost: je uspešnost glede na porabo denarja in primerjava 
različnih postopkov diagnostike ali zdravljenja ali obojega, pri čemer je v prednosti:  
 poseg, ki je enako uspešen ob manjših stroških, 
 poseg, ki je enako drag, a uspešnejši, 
 izračun učinkovitosti ob manjših/večjih stroških in manjši/večji uspešnosti. 

 Stroškovna koristnost zajema merjenje vpliva različnih dejavnikov na zdravstveno stanje 
prebivalstva (skupin) ob finančnem vrednotenju vloženih sredstev v posamezno metodo. 

 Ena od metod z upoštevanjem številnih kazalcev  kakovosti in ekonomskih meritev je 
»Kakovostno prilagojena pridobljena leta življenja« (quality adjusted life year - QUALY). 

 
Ekonomisti v zdravstvu uporabljajo različna poimenovanja za posamezne sklope stroškov: 

 fiksni stroški niso odvisni od bolnikov, na primer za plače, vzdrževanje stavbe, energijo); 
 variabilni stroški so direktno odvisni od števila in zahtevnosti bolnikov, na primer za zdravila, 

potrošni material; 
 direktni stroški so specifično povezani z bolnikom: za zdravila, potrošni material, opremo, 

medicinski servis, kot sta fizioterapija, laboratorij ipd., zdravniški čas in čas negovalnega 
osebja ob bolniku; 

 indirektni stroški (niso specifični za bolnika in so namenjeni za energijo, vzdrževanje in 
gradnjo stavb, različne finančne obveznosti, vratarsko službo, čiščenje in pranje, zdravniški 
čas in čas negovalnega osebja, ki ni ob bolniku ipd.). 

 
Farmakoekonomika je del zdravstvene ekonomike, ki ugotavlja, meri in primerja rezultate in stroške 
za različne farmacevtske izdelke. Ukvarja se predvsem z racionalizacijo stroškov za zdravila, katerih 
cena v zadnjih letih stalno narašča. Razlog je predvsem zelo visoka cena razvoja novega zdravila. Po 
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drugi strani pa je sredstev za vse premalo, zato je potrebno usklajevanje med potrebami in 
možnostmi. Osnovni cilj farmakoekonomske analize je ponuditi bolniku (a ne posamezniku, temveč 
skupini in v končnem cilju družbi) optimalno zdravljenje za najnižjo ceno. 

Osnovna dejavnika farmakoekonomske analize nastanka novega zdravila sta stroški in učinkovitost. 

Učinkovitost zdravila ugotavljajo s predkliničnimi, dokazujejo pa s kliničnimi raziskavami. 
Regulatorno okolje v Sloveniji (Zakon o zdravilih, Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil, Evropske 
direktive in Načela dobre klinične prakse) ter smernice  Z dokazi podprte medicine (moč priporočila 
in kakovost dokaza) uveljavljajo novo metodo diagnostike in zdravljenja oziroma obojega. Države, 
vključno s Slovenijo od leta 2008, uporabljajo postopke za uvajanje novih metod zdravljenja in novih 
zdravil. Smernice vsebujejo poleg zdravstvene učinkovitosti z upoštevanjem populacijskega vidika in 
strokovne utemeljenosti tudi ekonomsko učinkovitost (stroške zdravljenja na osebo) in razmerje 
med stroški in učinkovitostjo (QALY). Vprašanje je, ali trenutna uporaba vseh metod dejansko 
upošteva vse naštete principe in formalna priporočila. Zaradi hudega trženjskega pritiska, predvsem 
pri uvajanju in uporabi novih zdravil za slabše ozdravljive bolezni, je uvedba novih postopkov in 
zdravil občasno neutemeljena in predvsem ekonomsko (glede na razmerje med stroški in koristjo) 
vprašljivo učinkovita. Zato je pomembno vprašanje etičnosti, kar regulirajo etične komisije in prijava 
raziskav pri registrih kliničnih raziskav (EMA, ClinicalTrials.gov). 

Merjenje in izračunavanje stroškov v intenzivnih enotah je zelo zapleteno in težko opredeljivo 
področje. Natančno določanje in razporeditev stroškov ni merilo za bistvo vrednosti vloženega dela. 
Vsem je jasno, da omejena sredstva zahtevajo pametno, ustrezno in smotrno razporeditev, kljub 
temu pa o pravilni metodologiji kroži veliko različnih mnenj. Oskrba življenjsko ogroženih bolnikov 
na intenzivnih oddelkih je izjemno draga. Cena bolnikove dnevne oskrbe se giblje v povprečju od 600 
do 2000 €; pri posameznih skupinah bolnikov je lahko razpon glede na vrsto bolezni in zdravljenja še 
večji. 

V literaturi je v zadnjih letih vedno več člankov o merjenju stroškov v intenzivnih enotah, vendar so 
med seboj slabo primerljivi, saj je metodologija pridobivanja in zajemanja vrste podatkov neenotna. 
Le delno pomagajo različni nadomestki za izračunavanje stroškov, kot so: računi za bolnišnično 
zdravljenje, točkovni sistemi za merjenje količine opravljenega dela, kot so na primer: Therapevtic 
Intervention Scoring System, Augmented Care Period Data set in Omega System. 

Države Evropske unije (EU) imajo zelo različno število bolnišničnih postelj na število prebivalcev, 
vendar podobno število intenzivnih postelj na število bolnišničnih postelj (30 do 40/1000) (9). 
Dodatna težava v EU je neenakost vključevanja intenzivne nege (intermediate care, high dependency 
unit, step down unit) v intenzivno medicino; ponekod te enote prištevajo, drugje pa ne. Primerjava 
podatkov je tudi zato še mnogo težja. 

Vse evropske države v zadnjih letih razvijajo sisteme, s katerimi bi lahko ocenjevali ter merili skupne 
in specifične stroške. 
 
V osnovi sta možni dve metodologiji izračunavanja in merjenja stroškov: 
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 od zgoraj navzdol in 
 od spodaj navzgor. 

 
Princip metode od zgoraj navzdol je retrospektivni pregled stroškov v intenzivni enoti in njihova 
razdelitev v posamezne skupine. Primer: povprečni dnevni stroški na bolnika = skupni stroški na 
skupno število bolniških dni. Čeprav gre za zelo enostaven račun, nam že zdrava pamet pove, da za 
zdravljenje nekaterih bolnikov porabimo več časa in sredstev kot za druge. Tovrstni izračuni lahko 
služijo le za približno oceno prihodnjih stroškov. Za vodenje intenzivne enote po organizacijski plati 
lahko takšno metodologijo uporabimo le, če izpeljemo še podskupine ("cost blocks", stroškovna 
skupina) (8). 

Ko so v Veliki Britaniji medsebojno primerjali bolnišnice in intenzivne enote, so ugotavljali zelo 
podoben relativni odnos posameznih stroškovnih skupin v različnih bolnišnicah. Skupni stroški na 
intenzivno enoto pa so bili zelo različni, tudi do 1:4. Razlike (o njih ni podatkov) so bile verjetno  
posledica različnosti zdravljenih bolnikov v različnih intenzivnih oddelkih in niso bile povezane z 
univerzitetno ali neuniverzitetno bolnišnico. 

Ta metodologija je ustrezna za primerjavo intenzivnih enot in časovno primerjavo posameznih 
stroškovnih skupin. Z njo pa ni mogoče opredeliti strukture stroškov niti celotnih stroškov za 
posamezne bolnike in bolezni (npr.: stroški mehansko ventiliranih bolnikov v primerjavi z 
neventiliranimi) ali finančno vrednotiti spremembe diagnostičnih ali terapevtskih ukrepov. 

Metoda od spodaj navzgor je veliko natančnejši sistem za izračun stroškov. Potrebno je ročno 
zapisovanje porabljenega časa zdravniškega in negovalnega osebja ter vsega materiala, zdravil in 
drugih dobrin oziroma storitev pri posameznem bolniku. Zaradi kompleksnosti in izjemne časovne 
potratnosti te metode so opravili le malo raziskav, vendar tudi te niso zajele enakih podatkov, tako 
da medsebojno niso popolnoma primerljive. Toda le s to metodo zbrani podatki podajajo dejansko 
strukturo stroškov posameznih vrst bolezni in  bolnikov ter realno učinkovito analizo stroškov. Samo 
z njo je mogoče ocenjevati strokovno medicinsko in finančno uspešnost različnih načinov zdravljenja 
enakih bolezni. Samo takšno zajemanje podatkov bi zadovoljivo natančno izmerilo stroške in s tem 
izboljšalo proces organizacije in pre/razporeditve sredstev znotraj zdravstvenega sistema kot celote 
in posamezne zdravstvene organizacije. Žal je nerealno pričakovati, da bi s to metodologijo stalno in 
povsod zajemali podatke, saj so tehnične težave prevelike, hkrati pa podatki ne koristijo vodstvu 
bolnišnice niti zdravstvenim zavarovalnicam. Zato uporabljamo različne, že omenjene nadomestke 
za ’približni povprečni izračun stroškov’, katerega pomanjkljivost je neprimerljivost posameznih 
intenzivnih enot med bolnišnicami v isti državi in različnih državah ter razlog za  uporabo metode ’od 
zgoraj navzdol’. 

Del zdravstvene ekonomike je ocena medicinske tehnologije, ki se nanaša na opravljene postopke 
(npr. angioplastiko), zdravila, informatiko (na primer na računalniški sistem zbiranja in obdelave 
podatkov), aparature, opremo in procese. Razvoj medicinske tehnologije, ki rešuje in podaljšuje 
življenja, je odgovoren za okoli polovico vsega porasta stroškov. Razvoj in nova medicinska 
tehnologija vplivata na stroške na naslednje načine:  
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 razvoj zdravljenja predhodno neozdravljivih ali neobvladljivih kroničnih ali akutnih bolezni in 
stanj (kot so dializa pri ledvični odpovedi ali premostitvene operacije koronarnega žilja), 

 razvoj zdravljenja sekundarnih zapletov (na primer anemije pri dializnih bolnikih z 
eritropoetinom ali  imunske oslabljenosti z novimi antibiotiki). 

 
Zaradi širjenja indikacijskega področja za posamezno vrsto zdravljenja se povečuje število zdravljenih 
bolnikov. 

Stalen klinični napredek medicinske znanosti in neprekinjeno povečevanje zmogljivosti omogočajo 
kakovostnejšo obravnavo bolnikov, ki presega politično določeno ekonomsko raven sredstev.  

Jasno je torej, da je zlasti v intenzivni medicini razvoj novih medicinskotehnoloških rešitev glavno 
gonilo porasta stroškov in osnova finančne nestanovitnosti. 

Zaradi splošnega napredka v svetu in pri nas sta se podražili medicinska in nemedicinska tehnologija, 
celostnejši in zato dražji sta postali tudi diagnostika in zdravljenje. Zaradi kompleksnih vzrokov so 
mnogo dražja tudi zdravila. 

Demografske spremembe (staranje prebivalstva, polimorbidnost) v razvitem svetu in pri nas 
povzročajo izjemne strokovne in finančne posledice. Glede na izkušnje iz drugih držav jih bo treba 
upoštevati pri načrtovanju zdravstvenega programa. Po oceni skandinavskih držav in ZDA bodo 
potrebne največje spremembe (v strokovnem in finančnem smislu) ravno v intenzivnih enotah. 
 
Kolikšni so stroški intenzivnih enot v Sloveniji? 
V Sloveniji je bolnišnično zdravstveno varstvo javno, z zakonsko možnostjo zasebništva. Zakonsko ni 
mogoče organizirati zasebnih intenzivnih enot. Naša zakonodaja niti sistem zdravstvenega 
zavarovanja pa formalno ne poznata intenzivnega zdravljenja niti enot za intenzivno 
terapijo/medicino v državnih bolnišnicah. Financiranje intenzivnih enot je zajeto v pavšalnem plačilu 
za bolnišnice. 

Specifičen problem v Sloveniji je neurejeno razmejevanje med sekundarno in terciarno zdravstveno 
dejavnostjo, kar močno zamegli preglednost strokovnih in finančnih tokov. 

Prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje je 13,25; stopnjo določa državni zbor. Tok 
sredstev za zdravstvo je ločen od državnega proračuna. Z zakonom je določen nekonkurenčen model 
zdravstvenega zavarovanja v sklopu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Njegova 
zakonsko opredeljena naloga je zbiranje sredstev za zdravstvo in njihova alokacija. Za investicije v 
zdravstvu je pristojen ustanovitelj (država za bolnišnice). 

Posebnost v Sloveniji je tudi neenako poimenovanje intenzivnih enot. Ob prevodu intensive care v 
slovenščino, se je (nepravilno) uveljavil opis intenzivna nega, kar smo pozneje poskušali popraviti s 
poimenovanjema intenzivna terapija ali intenzivna medicina. Različno poimenovanje je privedlo do 
zmede, saj danes niti Inštitut za varovanje zdravja nima pregleda nad intenzivnimi enotami v 
Sloveniji, kar vpliva  tudi na nejasnost organizacije in financiranja. 
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Od 1. 4. 2004 so hospitalizirani bolniki plačani po Skupinah primerljivih primerov (SPP). V okviru 
skupnega proračuna RS je predviden (vendar neuresničen) ločen proračun za intenzivno medicino, 
ki naj bi ga porazdelili po intenzivnih enotah v bolnišnicah. Oskrba bolnikov v enotah za intenzivno 
medicino (EIM) je zajeta v pavšalnem plačilu bolnišnici. To je z upravnega vidika enostavno, saj ni 
potrebna ocena, katero vrsto obravnave je bolnik prejel. Organizacija in financiranje (v najširšem 
smislu) EIM sta prepuščeni lokalnim razmeram v posamezni bolnišnici. Ponavadi so posledica 
lokalnega zgodovinskega razvoja, politike, organizacije, kadrovskih in drugih dogajanj. Intenzivna 
medicina se je kljub vsem okoliščinam razvila zaradi potreb bolnikov. Velik delež k njenemu razvoju 
je prispeval napredek različnih medicinskih strok, ki so terjale vedno nove metode zdravljenja in 
nadzora kritično bolnih. Posledice sistemske neurejenosti intenzivne medicine so izjemno velike 
razlike med njenimi posameznimi enotami, ki se kažejo kot neenakosti na področju stroke, 
organizacije, financiranja in  na splošno delovanja v celoti ter pomanjkanje vseh vrst kakovostnih 
podatkov. Zaradi tega je strokovna medicinska obravnava bolnikov v različnih bolnišnicah različna. 

Tudi v sedanjem modelu SPP je plačevanje oskrbe v EIM enako, torej pavšalno plačilo po SPP, ki 
vključuje tudi predvideno, povprečno oskrbo v EIM. To bi lahko bil enostaven, dober in pošten način 
ob predpostavki, da so vse EIM v vseh bolnišnicah enake ter da v njih zdravijo enake bolnike. To pa 
je napačna, nestvarna in tudi v prihodnosti nerealna predpostavka. 

Oskrba bolnikov v intenzivnih enotah je splošno (za bolnišnico) in posamično (za bolnika) izjemno 
pomemben dogodek v strokovnem medicinskem in finančnem smislu. Delež bolnikov, ki se zdravi v 
teh enotah, porabi 10 do 20 % bolnišničnega proračuna bolnišnic pri nas in v državah Evropske unije, 
v ZDA pa ob drugačni organiziranosti zdravstva 30 do 40 %. 

Na podlagi ugotovitev in analiz stanja intenzivne medicine in njenih enot  v Sloveniji ugotavljamo, da 
so naši trenutni podatki nezadostni za oceno količine, vrste in kakovosti dela, ki naj bi bila osnova za 
plačilo. Tudi sedanji tekoči izračuni povprečnih stroškov na bolnika ali bolnika na dan so zaradi 
metodoloških razlik neustrezni in ne morejo biti osnova za kakršnakoli predvidevanja. 

Zaradi strokovnih, organizacijskih in finančnih potreb bo nujno potrebno uvesti enoten zajem 
podatkov za vse enote intenzivne medicine v Sloveniji. Brez podatkov, tudi finančnih, ostajamo še 
vedno v predinformacijski dobi. 
 
 
 
Literatura 
1. Strokovna svetovalna skupina za intenzivno medicino PRUSZV, MZ; 2004. 
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2007: Paris, France, 2007. 
3. http://miha.ef.uni-lj.si/_dokumenti3plus2/192346/EF,Ekonomika,strategija.ppt 
4. Goyen M. Medical Technology & Healthcare Costs: ICU Management, 2010; 1: 39-40. 
5. Seidel J, Whiting PC, Edbrooke DL. The costs of intesive care. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain, 2006; 6 (4): 160-3. 

doi: 10.1093/bjaceaccp/mkl030 
6. Jukić V, Herceg M. Farmakoekonomika antidepresiva. MEDICUS, 2004. Vol. 13,1: 113-118. 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Organizacija, vodenje in edukacija 

 

 
183 

7. Postopek ocenjevanja in vključevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah 
dela v programe zdravstvene dejavnosti v RS.MZ.2008.  
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/ZS_IN_RSK/Postopek_-_uvodni_del.pdf 

8. Edbrooke DL, Hibbert CL and Chalfin DB. for Working group on Cost effectiveness in intensive care medicine. Cost 
determination and economic evaluation in critical care. ESICM, 1995. 

9. Wunsch H. Variation in ICU Resource Across Countries. ICU-Management, 2009; 34-42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NADZOR KAKOVOSTI INTENZIVNEGA ZDRAVLJENJA 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Organizacija, vodenje in edukacija 

 

 
184

Ognjen Cerović 
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana 
 
Izvleček 

Intenzivno zdravljenje zahteva obilo posebnih znanj in opreme, ob tem pa ga spremljajo visoki 
stroški. To ima za posledico potrebo po nadzoru kakovosti zdravljenja, ki jo opredeljujejo kazalci 
kakovosti. Ti so strukturni, procesni in kazalci, povezani z izhodom zdravljenja. Kazalcev kakovosti je 
lahko veliko in je treba izbrati takšne, ki so najbolj primerni za posamezno enoto intenzivnega 
zdravljenja (EIZ). Na kakovost zdravljenja vpliva še niz drugih dejavnikov, povezanih z dobro prakso 
zdravljenja, protokoli, kontrolnimi seznami, standardizacijo ukrepov terapije in nege, široko uvedbo 
informacijske tehnologije ter obposteljne diagnostike. Končni cilj je kakovostna EIZ, ki v največji meri 
zadošča potrebam kakovosti. 
 
Uvod 

Potreba po intenzivnem zdravljenju narašča že vrsto let, v veliki meri zaradi staranja prebivalstva ter 
številnih spremljajočih bolezni. Takšno zdravljenje zahteva obilo posebnih  znanj in opreme, 
spremljajo pa ga visoki stroški. Zahteva po racionalni uporabi finančnih in drugih sredstev je 
neizogibno privedla do potrebe po nadzoru kakovosti intenzivnega zdravljenja. 

Pri življenjsko ogroženih bolnikih je zagotavljanje kakovosti zdravljenja toliko bolj pomembno, 
upoštevajoč, da gre za bolnike, pri katerih lahko imajo tudi majhni odkloni v kakovosti usodne 
posledice. Kakovostno zdravljenje je rezultat skupnih naporov bolnika in timskega dela zdravstvenih 
delavcev različnega profila. 
 
Definicija kakovosti 

Obstaja skoraj 40 let star opis kakovosti, ki ga je leta 1978 podal Avedis Donabedian. Ta opredeljuje 
tri sestavne dele merjenja kakovosti zdravljenja z opazovanjem strukture (organizacije), izvajanja 
procesov in izhoda zdravljenja. Institute of Medicine je leta 2001 definiral kvaliteto zdravstvene 
oskrbe kot stopnjo, na kateri zdravstvene ustanove, ki se ukvarjajo s posamezniki ali skupinami, 
povečujejo verjetnost želenega izhoda zdravljenja v skladu z aktualnimi strokovnimi znanji. V 
novejšem času je ista ustanova opredelila 6 ciljev zdravstvene oskrbe. Ta mora biti varna, uspešna, 
usmerjena na bolnika, pravočasna, učinkovita in pravična. 
 
Možni kazalci kakovosti 

Kazalec kakovosti je presejalni pripomoček za ugotavljanje morebitne neustrezne kvalitete 
zdravljenja ali nege, ki omogoča merjenje vseh treh komponent kakovosti – strukture, procesov in 
končnega izhoda. Osnovni namen uporabe kazalcev kakovosti je, da omogočijo primerjavo znotraj 
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same enote intenzivnega zdravljenja, med posameznimi enotami ali primerjavo na državni ravni. 
Poznavanje trenutnega stanja omogoča planiranje naslednjih korakov, ki naj bi privedli do izboljšanja 
kakovosti zdravljenja. Pri tem je pomembno, da ti kazalci resnično odražajo odsotnost ali prisotnost 
kakovosti. Po svoji naravi morajo biti klinični kazalci določevalni in ne opisovalni. Zahtevki, ki jih mora 
izpolnjevati en klinični kazalec, so številni in zato idealnega kliničnega kazalca ni. 

Strukturni kazalci se nanašajo na materialne vire in sredstva, ki omogočajo izvajanje ustreznega 
zdravljenja. Med strukturne kazalce spadajo tisti, ki govorijo o organizaciji dela v enoti intenzivnega 
zdravljenja, zasedenosti postelj, uporabi protokolov zdravljenja, obstoju programa za stalno 
izboljševanje kakovosti, merjenju zadovoljstva bolnika in/ali njegovih svojcev, strategiji 
preprečevanja napak med zdravljenjem ali izkoriščanju sredstev sodobne tehnologije. 

Pri organizacijskih kazalcih se ugotavlja, kako je organizirana EIZ, kakšna je sestava zdravniškega 
kadra ter način vodenja. Enoto vodi vodja, kar je njegovo glavno opravilo in odgovornost, čeprav 
lahko sodeluje pri različnih strokovnih in organizacijskih opravilih izven nje. Med organizacijske 
kazalce sodijo tudi delovanje interdisciplinarnih konzilijev, vključujoč rentgenologa, farmakologa in 
infektologa, redno izvajanje vizit, analizo stanja bolnikov, pogostost nenačrtovanih ponovnih 
sprejemov, pogostost zamujenih sprejemov in odpustov. Med omenjene kazalce spada tudi 
definirano razmerje števila sester na enega bolnika, kar je ena od osnov za načrtovanje sestrskega 
kadra (v te namene lahko uporabijo enega od sistemov za ocenjevanje izkoriščenosti resursov, npr. 
TISS-28). 

Procesni kazalci se nanašajo na aktivnosti, povezane z izvajanjem ukrepov zdravljenja in nege. Glede 
na številčnost teh ukrepov, so primerno temu številni tudi procesni kazalci. Vendar vsi procesni 
kazalci nimajo enakega pomena in je bolj smiselno izbrati nekaj ključnih kazalcev, ki definirajo 
aktivnost posamezne enote. Tako je na primer pomemben kazalec čas trajanja mehanskega 
predihavanja, ki ga lahko izrazimo kot povprečni čas izvajanja v urah ali dnevih ali pa kot število dni 
brez ventilatorja znotraj ene epizode zdravljenja. Seveda je to smiselno le za tiste oddelke, ki imajo 
visok odstotek mehansko predihavanih bolnikov. Splošno sprejet procesni kazalec je čas zdravljenja 
v enoti intenzivnega zdravljenja. Glede na to, da nanj vplivajo številni dejavniki (resnost bolezni, 
zapleti med zdravljenjem), od katerih ga nekateri lahko različno podaljšajo, občutne razlike v dolžini 
zdravljenja so potem vzrok dodatnega raziskovanja. Daljši čas zdravljenja potegne za seboj nabiranje 
bolnikov na oddelku in posledično poveča število dni, ko je enota 100-odstotno zasedena, kar je tudi 
lahko procesni kazalec kakovosti. Naslednji procesni kazalec iz te skupine predstavlja odstotek 
bolnikov, ki so bili zaradi prostorske stiske (prevelika zasedenost oddelka) premeščeni v drugo 
bolnišnico. Med podobne kazalce lahko uvrstimo podatke o številu operacij, odpovedanih zaradi 
pomanjkanja prostora v EIZ, zamujene sprejeme ali prezgodnje odpuste iz istih vzrokov. Še en 
nesporni procesni kazalec kakovosti je število meritev krvnega sladkorja, pri katerih je rezultat izven 
zastavljenih meja. 

Klinični kazalci, povezani z izhodom (rezultatom) zdravljenja, spadajo v tretjo skupino meril za 
ocenjevanje kakovosti. Pri tej skupini je osnova usmerjeno zbiranje podatkov o bolnikih. Neka 
minimalna podatkovna baza je nujnost vsake EIZ. Na podlagi teh podatkov je mogoče primerjati 
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podatke med različnimi časovni obdobji ene EIZ ali med različnimi enotami. Z uporabo avtomatizacije 
pri zbiranju omenjenih podatkov je mogoče zmanjšati porabo časa na minimum. Med kazalce, ki se 
nanašajo na rezultat zdravljenja, spadajo tisti, ki govorijo o času zdravljenja, smrtnosti ali ponovnih 
sprejemih. 

Ocena rizika smrtnosti je povezana z uporabo različnih točkovnih sistemov, od katerih so nekateri 
bolj drugi pa manj v splošni rabi. Najbolj so se obdržali Acute Physiological and Chronic Health 
Evaluation (APACHE II) in Simplified Acute Physiologic score (SAPS II), ki sta tako imenovana statična 
točkovna sistema (ocena na podlagi stanja po prvih 24 urah).  Sequential Organ Failure Assessment 
(SOFA), je dinamični točkovni sistem (dnevno ocenjevanje bolnikovega stanja). Te točkovne sisteme 
lahko, z nekaterimi izjemami, uporabimo pri skoraj vseh bolnikih. Obstajajo tudi posebni točkovni 
sistemi za oceno posameznih stanj - za poškodovance Trauma and Injury Severity Score (TRISS) ali 
Ransonov točkovni sistem za predvidevanje smrtnosti pri akutnem pankreatitisu. Omenjeni točkovni 
sistemi premorejo matematični model za izračun možnosti smrtnega izhoda za posameznega 
bolnika. 

Vendar izračun rizika smrtnosti nikoli ni osnova za določanje oblike in obsega zdravljenja 
posameznega bolnika. Pomen izračuna rizika smrtnosti je v naknadni analizi podatkov. Tako 
poznamo standardizirano stopnjo smrtnosti, ki jo dobimo z deljenjem aktualnega števila umrlih 
bolnikov s številom bolnikov, pri katerih je bil pričakovan smrtni izhod. Dobljeni indeks manjši od ena 
pomeni ugoden rezultat in narobe – rezultat več kot ena pomeni, da je rezultat slabši od 
predvidenega. 

Zavedati se je treba, da so tudi klinični kazalci kakovosti lahko napačno povzeti, interpretirani na 
neustrezen način, kar lahko ima posledice pri končnem zaključevanju. Opazovanje časa trajanja 
mehanskega predihavanja bi na prvi pogled omogočalo zaključek, da je boljša kvaliteta tam, kjer je 
ta čas krajši. Slabost tega kazalca je v tem, da ničesar ne pove o bolnikih, ki so predihavani, stopnji 
sedacije, ki lahko vpliva na čas predihavanja, ali o samoekstubacijah. Podobno je pri interpretaciji 
časa trajanja zdravljenja. Tudi tu krajši čas zdravljenja ni nujno povezan s kakovostjo zdravljenja. Pri 
bolniku s slabo prognozo je pričakovati, da bo ta umrl v krajšem času, kot nekdo, ki za preživetje 
potrebuje dalj časa trajajoče zdravljenje. Tudi točkovnim sistemom se pripisujejo številne 
pomanjkljivosti, ki omogočajo nesporazume ali zlorabe pri prikazovanju rezultatov. 

Navkljub vsem tem pomislekom, je predvidevanje rizika umrljivosti zaenkrat najmočnejši in najbolj 
koristen klinični kazalec kakovosti. 
 
Drugi dejavniki, pomembni za kakovost zdravljenja 

Poleg omenjenih kliničnih kazalcev kakovosti obstajajo še drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na 
kakovost intenzivnega zdravljenja in s tem indirektno tudi na kazalce kakovosti. Med takšne spadajo 
terapevtski ukrepi na podlagi dobre prakse (evidence-based therapies), protokoli, kontrolni seznami 
(checklist), skupki navodil za posamezne bolezni (bundles), standardizacija postopkov izvajanja 
zdravljenja in nege, zagotavljanje varnosti bolnika ter nadzor nad stranskimi učinki in z njimi 
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povezano morbiditeto. Pri zagotavljanju kakovosti lahko ima velik pomen medsebojno sodelovanje 
posameznih EIZ za izboljšanje kvalitete zdravljenja, uporaba obposteljne diagnostike (point-of-Cere 
analizatorji, UZ- in CT- diagnostika) ter masovna uvedba informacijske tehnologije. 

Kontrolne sezname v medicini srečujemo pri preverjanju pravilnega sestavljanja in delovanja 
anestezijskega aparata, pri pripravi bolnikov za preiskavo MRI (Magnetic Resonance Imaging) ali v 
obliki mnemotehničnega pripomočka Fast Hug (Hiter objem; F-A-S-T H-U-G). Slednji je pripomoček, 
ki naj bi zagotavljal sledenje dobri klinični praksi pri načrtovanju terapije. 

Standardizacija diagnostičnih in terapevtskih opravil ima za cilj, da se čim bolj zmanjša število 
različnih odklonov, ki se pri teh opravilih pojavljajo. Povezani s kontrolnimi seznami in ob rednem 
izvajanju oddelčnih vizit lahko predstavljajo pomemben dejavnik izboljšanja kvalitete zdravljenja. 

V skupino standardiziranih ukrepov spadajo tudi različna navodila za zdravljenje sepse (treatment 
bundle) v okviru Surviving Sepsis Campaign, mednarodnih smernic za zdravljenje sepse, ki za 
zdravljenje sepse in septičnega šoka nudi dve skupini navodil – za čas resuscitacije v prvih šestih urah 
in za čas zdravljenja do konca prvega dneva.  

Varnost bolnika pred škodljivimi dogodki in napakami, nastalimi med različnimi diagnostičnimi in 
terapevtskimi postopki, lahko bistveno vpliva na končni rezultat zdravljenja. Za škodljiv dogodek se 
smatra poškodba, katere vzrok je medicinski postopek. Za medicinsko napako šteje škodljiv dogodek, 
nastal zaradi malomarnosti ali nezadostne kvalitete postopka. Številčnost postopkov v enoti IM nosi 
s seboj povečan riziko za nastanek škodljivega dogodka ali medicinske napake. 
 
Zaključek 

Spremljanje kakovosti v EIM je proces, ki ga je potrebno neprekinjeno izvajati in po potrebi 
dopolnjevati. Poznavanje podatkov o lastni kvaliteti je življenjski interes vsake EIM. 
V interesu bolnišnic bi moralo biti, da njihove EIM dosegajo čim boljše rezultate pri kontroli 
kakovosti, kar bi jih vodilo k izboljšanju strokovnih, gmotnih in človeških resursov v posameznih EIM. 

Končni cilj, dosežen po dolgih letih intenzivnega dela, je kakovostna EIM, sposobna, da v največji 
možni meri zadosti potrebam kakovosti. 
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Izvleček 

Zaposleni v intenzivni medicini morajo imeti določene spretnosti in strokovna znanja, da lahko varno 
in strokovno oskrbijo kritično bolne. 

Zdravniki si znanje za delo v intenzivni terapiji pridobijo med podiplomskim izobraževanjem, vključno 
z 2-letno multidisciplinarno specializacijo iz intenzivne medicine z učenjem spretnosti v izvajanju 
posegov in pridobivanjem poglobljenega teoretičnega znanja s področja intenzivne medicine, tudi z 
reševanjem akutnih kliničnih problemov. Po specialističnem izpitu se znanje poglablja, razvija in 
dopolnjuje na domačih in evropskih strokovnih srečanjih in učnih delavnicah. 

Izobraževanje je v intenzivni medicini ključnega pomena za izvajanje kvalitetne, predane in etične 
oskrbe bolnikov v intenzivnih enotah. 
 
Uvod 

Izobraževanje v intenzivni medicini je ključnega pomena za izvajanje kvalitetne, predane in etične 
oskrbe bolnikov v intenzivnih enotah. 

Vsi zaposleni v intenzivni medicini morajo imeti določene spretnosti in strokovna znanja, da lahko 
varno, predano in na visokem strokovnem nivoju oskrbijo kritično bolne. 

Zdravniki si pridobijo spretnosti in strokovna znanja na podiplomskem izobraževanju na področju 
intenzivne medicine, tudi v času specializacije. Specialisti pa morajo svoje znanje iz intenzivne 
medicine vzdrževati, dopolnjevati, ga razvijati in napredovati v teoriji in praksi. Le tako se lahko 
učinkovito izvaja strokovna, predana in etična oskrba kritično bolnih z optimalno izrabo opreme v 
intenzivnih enotah in v končni fazi izboljša izhod zdravljenja kritično bolnih. 
 
Pomen strokovnih organizacij za edukacijo 

Krovna strokovna nacionalna organizacija na področju intenzivne medicine v Sloveniji je Slovensko 
združenje za intenzivno medicino (SZIM), ki je del Evropskega združenja za intenzivno medicino 
(ESICM). SZIM je povzel visoke evropske standarde oskrbe kritično bolnih v intenzivni medicini, 
implementirane v mednarodni program izobraževanja zdravnikov v intenzivnih enotah v Evropi in po 
svetu, pripravljenem s strani ESICM - CoBaTrICE (Competency Based Training programme in 
Intensive Care Medicine). 

SZIM je povzel tudi program PACT (Patient-centred Acute Care Training) – modularni »on-line« učni 
načrt za intenzivno medicino, ki omogoča poenoteno izobraževanje na področju intenzivne medicine 
v Evropi in v svetu. 

Poenotenost izobraževanja v intenzivni medicini v Evropi predstavlja tudi Evropska diploma iz 
intenzivne medicine (EDIC). Opravljen izpit EDIC zagotavlja teoretično in praktično znanje ter vse 
pristojnosti za delo v intenzivni enoti. Izpit naj bi bil standard za začetek dela zdravnika v intenzivni 
enoti. 
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ESICM pripravlja evropske smernice na področju intenzivne medicine, dostopne na 
http://www.esicm.org/publication/guidelines. ESICM organizira letni kongres intenzivne medicine. 
Simpozij intenzivne medicine v Bruslju pa letno pritegne tisoče intenzivistov z vsega sveta in iz 
Slovenije. Na teh dveh velikih srečanjih potekajo tudi  spremljajoče interaktivne učne delavnice v 
simulacijskih centrih, zlasti na področju ehokardiografije (transtorakalne in transezofagealne) in 
mehanske ventilacije. 

Izobraževanja iz intenzivne medicine v Sloveniji omogoča SZIM na strokovnih srečanjih, kot je 
Simpozij intenzivne medicine na Bledu, Šola intenzivne medicine v Novem mestu, Srečanje 
slovenskih in hrvaških intenzivistov. Kompetence na področju ehokardiografije, invazivne in 
neinvazivne ventilacije ter hemodinamike pa se lahko pridobijo na učnih delavnicah iz ultrazvoka, 
mehanske ventilacije, neinvazivne ventilacije in hemodinamike, organizirane tudi s strani SZIM, pa 
tudi s strani drugih strokovnih združenje v Sloveniji in Evropi (Winfocus). 

SZIM s pomočjo delovnih skupin pripravlja oziroma skrbi za implementacijo evropskih priporočil in 
smernic na področju intenzivne medicine v slovenski prostor (za poškodbo glave, zdravljenje sepse, 
za analgezijo in sedacijo, za informatiko, intenzivno terapijo otroka). 
 
Specializacija iz intenzivne medicine v Sloveniji 

V Sloveniji je SZIM pripravil program multidisciplinarne dodatne 2-letne specializacije iz intenzivne 
medicine. Razpis specializacij za potrebe bolnišnic v Sloveniji pripravi Zdravniška zbornica Slovenije. 
Pogoj za prijavo na specializacijo je opravljena specializacija iz anesteziologije, interne medicine, 
pediatrije, kirurške stroke ali urgentne medicine. Specializacija se po sprotnem preverjanju znanja 
zaključi s specialističnim izpitom, specializant pa pridobi naziv specialist intenzivne medicine. 

Program omogoča, pod nadzorom glavnega in neposrednih mentorjev, pridobivanje teoretičnega in 
praktičnega znanja za obvladovanje vseh postopkov in posegov v intenzivni medicini (indikacije in 
kontraindikacije), znanja za prepoznavanje napak, za reševanje zapletov pri diagnostičnih in 
terapevtskih postopkih, za interpretacijo preiskav, neinvazivnega, invazivnega nadzora bolnika ter za 
odločanje o ukrepih zdravljenja življenjsko ogroženega bolnika. 

Program omogoča pridobitev poglobljenega teoretična znanja s področja fiziologije in patofiziologije 
različnih organskih sistemov, različne patologije, klinične farmakologije,  mikrobiologije, s področja 
prepoznave kliničnih znakov zapletov, postavljanje diagnoze in diferencialne diagnoze ter znanja o 
zdravljenju številnih, življenje ogrožajočih bolezenskih stanj na področju intenzivne medicine. 

Program omogoča pridobitev posebnih teoretičnih znanj, kot je oživljanje in zdravljenje ogroženih 
poškodovancev v predbolnišničnem in bolnišničnem obdobju, bolnikov z odpovedjo več organov, 
transport kritično bolnih, zdravljenje onkoloških in starejših kritično bolnih, nedonošenčkov, 
novorojencev in otrok v intenzivni medicini, debelih in imobiliziranih. 

Program omogoča pridobitev posebnih teoretičnih in kliničnih znanj ter usposobljenosti s seznamom 
minimalnega števila posegov s področja bolezni dihal, srca in žilja, ledvic, hematoloških obolenj, 
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bolezni živčevja, prebavil, okužb,  farmakologije, urogenitalnega trakta in porodništva, 
endokrinologije ter presnovnih motenj, transplantacijske dejavnosti in donorskega programa, 
toksikologije, poškodb, etične obravnave bolnikov. Za učenje posegov in veščin imajo velik pomen 
simulacijski centri v Sloveniji. V bodoče bi jih morali bolj intenzivno vključiti v edukacijo na področju 
intenzivne medicine. 

Omogočena pa je tudi usposobljenost uporabe različne opreme v intenzivni enoti, nadzora 
(monitoringa) v intenzivnih enotah in tudi vpogled v organizacijo intenzivnih enot. 

Obvezni del izobraževanja so tečaji ACLS (Adult cardiac life support), PLS (Pediatric life support), tečaj 
iz toksikologije, tečaj o sporočanju slabe novice ter učne delavnice ehokardiografije, bronhoskopije 
itd. 

Med specializacijo je obvezno sodelovanje v šoli intenzivne medicine, ki temelji na programu PACT 
in traja štiri semestre, vsak semester ima zaključni izpit. 

Ves potek kroženja z opravljenimi posegi, specifičnimi znanji in spretnostmi, strokovni, pedagoški in 
raziskovalni prispevki so dokumentirani v knjižici specializanta. Po sprotnem preverjanju znanja pa 
se specializacija zaključi z izpitom, ki vsebuje teoretični in praktični del. 
 
Zaključek 

Izobraževanje iz intenzivne medicine, vključno s specializacijo iz intenzivne medicine, kongresi in 
učne delavnice doma in v tujini omogočajo našim zdravnikom, ki delajo v intenzivni medicini, široko 
razgledanost, spretnosti in znanja na področju intenzivne medicine. Menim pa, da bo v bodoče 
potrebno poudariti profesionalne veščine, kot so komunikacija, poučevanje in učenje v intenzivni 
medicini ob postelji, etiko in poznavanje preživetja določenih kliničnih sindromov in bolezni v 
intenzivni medicini v aktualnih kliničnih raziskavah kot tudi v domačem okolju. To se izkazuje za 
vedno bolj potrebno tudi v komunikaciji s svojci, v kontroli kvalitete oskrbe v intenzivnih enotah in 
oceni stroškovne učinkovitosti oskrbe v intenzivnih enotah. 
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Izvleček 

Avtorja predstavljata načelo multidisciplinarne pediatrične intenzivne terapije, ki je v Sloveniji 
prevladujoč in stroškovno upravičen. Obstajata dve takšni enoti (UKC Ljubljana in UKC Maribor), kjer 
se zdravijo otroci s pediatrično, kirurško ali specifično neonatalno patologijo, ki privede do odpovedi 
enega ali več organov. Poleg tega je v Sloveniji še ena enota v UKC Ljubljana (skupno torej tri), ki je 
usmerjena izključno v neonatalno problematiko s strokovnim poudarkom na oskrbi nedonošenčkov. 
Ob tem je organiziran tudi transport kritično bolnih novorojenčkov po načelu »k sebi«, ki omogoča 
prevoz teh novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic ali pediatričnih oddelkov v enoto za 
intenzivno terapijo terciarnega centra. 
 
Uvod 

V svetu obstaja več konceptov intenzivne terapije za otroke. V ZDA, kjer prevladujejo veliki centri, so 
ločene enote za intenzivno terapijo za pediatrijo (za otroke s t.i. pediatričnimi oz. internističnimi 
boleznimi), za otroško kirurgijo in za pooperativno kardialno kirurgijo. Četrta skupina so neonatalne 
intenzivne terapije. V Evropi je pogost koncept multidisciplinarnih intenzivnih terapij, kjer se zdravijo 
otroci, ki potrebujejo podporo enega ali več organov ne glede na naravo bolezni. V Sloveniji imamo 
dve multidisciplinarni enoti in eno neonatalno enoto intenzivne terapije stopnje III 
 
Stanje v Sloveniji 

V Sloveniji obstaja prva, največja in najbolj zmogljiva (z najnovejšimi in najbolj dodelanimi 
diagnostičnimi in terapevtskimi metodami) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki deluje v 
sklopu Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) na Kirurški kliniki. Ima 
izrazito multidisciplinaren značaj, saj sprejema otroke od rojstva do 14. leta (zaradi prostorske stiske 
žal ne do 18. leta), torej novorojenčke, kirurške bolnike, pediatrične bolnike in otroke po operaciji na 
srcu. Tako edina v Sloveniji zdravi novorojenčke, ki potrebujejo takoj po rojstvu kirurški poseg, otroke 
po operaciji na srcu, dojenčke in otroke, ki potrebujejo zunajtelesni krvni obtok (ECMO), otroke po 
zahtevnih nevrokirurških in ortopedskih operacijah ter onkološke bolnike z odpovedjo več organov. 
Ima 14 intenzivnih postelj, dve od teh štirinajstih se nahajata v izolaciji. 

Na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je podobna interdisciplinarna 
enota s šestimi posteljami, vendar sprejemajo otroke od rojstva do 18. leta starosti. Občasno je 
njihova zasedenost več kot stoodstotna, kar prostorsko nadomestijo v Enoti za intenzivno nego, ki je 
v neposredni bližini Enote za intenzivno terapijo. 

Tretja slovenska intenzivna terapija stopnje III je izključno neonatalna na Ginekološki kliniki 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ima 10 postelj in je locirana skupaj z Enoto za intenzivno 
nego novorojenčkov. Osrednje strokovno torišče je zdravljenje nedonošenčkov z zelo nizko porodno 
težo. 
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Tansport kritično bolnih novorojenčkov po načelu »k sebi« 

Leta 1974 je bila odprta prva multidsiciplinarna pediatrična Enota za intenzivno terapijo v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (danes KOOKIT). Dve leti kasneje, leta 1976, pa je stekel 
transport življenjsko ogroženih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic. Pediater in 
diplomirana medicinska sestra, ki sta v pripravljenosti, gresta po ogroženega novorojenčka, ga 
stabilizirata in pripeljeta v enoto za intenzivno terapijo terciarnega centra. V obdobju 40 let se je 
izkazalo, da v Sloveniji ni podobnega transporta za majhne in večje otroke, da je financiranje 
neurejeno in da zakonska regulativa ne sledi sodobni medicinski doktrini. V Sloveniji obstaja tudi 
transport vitalno stabilnih nedonošenčkov, ki jih je potrebno prepeljati na Klinični oddelek za 
neonatologijo Pediatrične klinike, nekaj časa je obstajal tudi pediatrični transport Univerzitetnega 
kliničnega centra Maribor. 

Štirideset let po začetku transporta življenjsko ogroženih novorojenčkov iz slovenskih porodnišnic v 
terciarni referenčni center in njegovo EIT je Slovenija na razpotju, da redefinira tovrstni transport, 
mu priključi tudi transport življenjsko ogroženih otrok in ga osamosvoji s človeškimi viri, ki bodo v 
tovrstnem centru stalno zaposleni skupaj s pridruženim osebjem. 
 
Pediatrični normativi 

Normativi za število pediatričnih (in posebej neonatalnih) postelj so v ZDA bolj dodelani kot v Evropi, 
kjer prevladujejo multidisciplinarne enote. Če se strinjamo, da so neonatalni normativi ločeni od 
normativov za otroke, ki potrebujejo intenzivno terapijo, se pojavlja vprašanje, če so v te normative 
vključeni tudi kirurški primeri ali celo kardiovaskularni. Britanska priporočila govorijo, da 
potrebujemo 1 intenzivistično posteljo na 48.000 otrok dnevno. V Sloveniji je po oceni Statističnega 
urada iz aprila letos pribl. 300.000 otrok v starosti od nič do 14 let. Torej bi v Sloveniji potrebovali 6 
postelj na dan. Če je poprečna ležalna doba v ljubljanski intenzivni enoti pribl. pet dni (zadnje leto je 
bila dejansko pribl. šest dni), bi torej potrebovali 30 pediatričnih postelj. Ta kalkulacija je narejena za 
ljubljanske razmere (torej do starosti 14 let in ne do 18 let, kot sprejemajo v Mariboru). Če 
upoštevamo, da sta obe slovenski intenzivni enoti multidisciplinarni (pribl. polovica postelj v teh 
enotah je neonatalnih), imamo torej skupno 10 pediatričnih (in kirurških in kardiovaskularnih) 
postelj, sedem v Ljubljani in tri v Mariboru, namesto izračunanih trideset. 

Posebno poglavje je strokovno osebje, ki je potrebno za vodenje takšne intenzivne enote. Evropska 
priporočila so, da je potreben 1 zdravnik na 0,7 postelje in 5 (danes že govorijo o šestih) diplomiranih 
medicinskih sestrah na eno posteljo. Če obravnavamo samo 20 multidisciplinarnih postelj v Sloveniji, 
bi moralo biti zaposlenih 28 zdravnikov pediatrov – intenzivistov in 100 (ali 120) diplomiranih 
medicinskih sester. Ta priporočila so prišla v pediatrične intenzivne enote iz priporočil za odrasle 
intenzivne bolnike. Pri tem izračunu nismo upoštevali potreb za »čisto« neonatalno intenzivno 
enoto, ki ima svoje normative. 
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Edukacija 

Odkar obstaja dodatna specializacija za intenzivno medicino oz. terapijo v Sloveniji, smo pediatri 
vanjo vključeni. Vsi, ki opravljajo specializacijo, imajo pediatrični in neonatalni program. Z leti se je 
pokazalo, ne samo pri nas, temveč tudi v svetu, da pediatrična in neonatalna intenzivna medicina 
potrebujeta svoj program, ki se v Evropi počasi formira v okviru ESPNIC (European Society of 
Paediatric and Neonatal Intensive Care). Pri nas obravnavamo delovni osnutek t.i. alternativnega 
(pediatrično-neonatalnega) programa že obstoječe dodatne specializacije, za katero je odgovorna 
Zdravniška zbornica Slovenije. 
 
Zaključek 

Koncept multidisciplinarne pediatrične intenzivne terapije je v Sloveniji uveljavljen in dodelan. Ob 
širitvi dejavnosti s povečanjem števila postelj, da bi dosegli uveljavljene mednarodne normative, bo 
lahko prišlo do dodatne diferenciacije, kot je že izvedena na področju neonatologije. Pomembna 
dejavnost, ki poteka vzporedno, je transport kritično ogroženih bolnikov, ki se mora osamosvojiti. 
Tudi pri edukaciji (dodatni specializaciji) potekajo v Evropi priprave na pediatrično-neonatalni 
program. 
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Povzetek 

Medicinska etika, knjiga, ki je izšla 1803. leta izpod peresa britanskega zdravnika Thomasa Percivala 
je bila prva objava, ki je celovito opisala etične dileme v medicini. V zadnjih desetletjih so se z 
družbenimi spremembami in intenzivnim razvojem znanosti pojavile, ne samo v medicini ampak na 
splošno v živem in neživem svetu na Zemlji, nove etične dileme, na katere poskušajo odgovoriti 
znanstveniki, filozofi, sociologi, antropologi, etiki in drugi. Razvil se je pojem bioetika (grško: bios - 
življenje, ethos - obnašanje). Za razvoj medicinske bioetike sta zaslužna ameriška filozofa, bioetika 
Beauchamp in Childress, ki sta izpostavila štiri temeljna načela: avtonomija posameznika, 
dobrodelnost, neškodljivost in pravičnost.  
 
Uvod 

Etika je znanost o morali. Medicinska bioetika ali biomedicinska etika se ukvarja z uvajanjem etike in 
morale v vsakdanjo medicinsko prakso. Razhajanja v morali se začnejo tedaj, ko se mora oseba 
odločati med dvema nasprotujočima ali različnima dejanjema. Tak primer je, ko se mora zdravnik 
odločati med prenehanjem in nadaljevanjem zdravljenja pri bolnikih, pri katerih je postalo 
zdravljenje brezupno, brezizhodno, in ko ne more izvesti obojega. 
 
Medicinska etika, bioetika, medicinska bioetika 

Prvi je celostno opisal etične dileme v knjigi Medicinska etika, ki je izšla 1803. leta, britanski zdravnik 
Thomas Percival. V zadnjih nekaj desetletjih so se z intenzivnimi družbenimi spremembami in 
intenzivnim razvojem znanosti in predvsem vplivom idustrializacije na ekologijo pojavile ne samo v 
medicini ampak na splošno v živem in neživem svetu na Zemlji nove etične dileme, na katere 
poskušajo odgovoriti znanstveniki, filozofi, sociologi, antropologi, etiki in drugi. Razvil se je pojem 
bioetika (grško: bios -  življenje, ethos - obnašanje). Čeprav naj bi ameriški biokemik in onkolog Van 
Rensselaer Potter (knjiga »Bridge to the Future«, 1971) od leta 1970 veljal za očeta izraza bioetika, 
so sedaj prvo uporabo tega izraza pripisali nemškemu filozofu, učitelju in pastorju Fritz Jahru, ki jo je 
prvi uporabil že leta 1927 (“Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen 
zu Tier und Pflanze”). Čeprav naj bi bilo razumevanje izraza bioetika pri obeh podobno, pa obstajajo 
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med njima razlike, saj je Jahr pojem etike povezal z vsem živim na Zemlji, Potter pa tudi z znanostjo. 
Razvoj bioetike se ne ustavlja, temveč gre naprej. Obstaja več smeri, kot npr. etika življenja (nemški 
teolog Eberhard Shockenhoff), globalna bioetika (nizozemski filozof Henk ten Have), integrativna 
bioetika (hrvaški filozof Ante Čović), vsi predstavniki pa poskušajo odgovoriti na temeljna vprašanja, 
ki so osnova našega pravilnega dela in ravnanja v odnosu do sebe, drugih in do živega in neživega 
sveta na Zemlji.  

Za sam razvoj medicinske bioetike sta zaslužna ameriška bioetika Beauchamp in Childress, ki sta 
izpostavila štiri temeljna načela: avtonomija posameznika, dobrodelnost, neškodljivost in pravičnost. 

V slovenski medicinski etični misli pa sta najbolj zaslužna akademika Milčinski in Trontelj. 
 
Medicinska etika v intenzivni medicini 

Moderna medicina, predvsem delo v intezivni enoti, pomeni za zdravnika in zdravstvene delavce 
vsak dan veliko strokovno in moralno breme. Pogosto je veliko moralno breme pogojeno z 
nezmožnostjo, da delamo tako, kot smo si zamislili, da je za bolnika najboljše. Tako zdravnik npr. ne 
more izvajati zdravljenja v največjo korist bolnika zaradi npr. različnih mnenj o zdravljenju med 
zdravniki, zdravniki in bolnikom ali njegovimi zakonitimi zastopniki, zahtev bolnika ali svojcev po 
takem zdravljenju, za katerega sam ali konzilij meni, da je brezsmiselno ali medicinsko ni opravičljivo, 
zaradi preobremenjenosti in preutrujenosti ter pomanjkanja zdravstvenega osebja, finančnih 
omejitev in nenazadnje zaradi nezmožnosti vključevanja bolnikov v raziskovalne projekte, ki bi 
bolnikom omogočali dostop do najnovejših postopkov zdravljenja ali zdravil. 

Medicinska etika postavlja neko osnovo za odločanje pri delu v intenzivni medicini. Pri tem ne smemo 
pozabiti, da je pri vsakem našem dejanju, pa naj bo še tako etično in moralno, merodajna pravna 
presoja. Tako Zakon o pacientovih pravicah in Kazenski zakonik Slovenije pravno uokvirjata naše 
ukrepe in sankcionirata, če so naša ravnanja v nasprotju s kazenskim zakonikom. 

Leta 2015 je delovna skupina izdala Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi 
bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini: Skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno 
medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 
 
Sprejem na zdravljenje v intenzivno enoto 

V enoto intenzivne medicine (EIM) sprejemamo bolnike, pri katerih je prišlo do odpovedi življenjsko 
pomembnih organov, ki so s stališča intenzivnega zdravljenja reverzibilna oziroma ozdravljiva. 
Pogosto na začetku zdravljenja ne vemo, ali je bolezensko stanje reverzibilno ali ni, zato se 
sprejemajo bolniki, za katere sicer predvidevamo, da so njihova stanja z medicinskega stanja rešljiva, 
pa se kasneje izkaže, da niso. Včasih se sprejmejo na intenzivno zdravljenje bolniki, da bi še zadnjič 
poskusili z določenim zdravljenjem ali zdravilom, včasih tudi iz razloga, da se prenese odgovornost 
zdravljenja na nekoga drugega ali v drugo EIM, ker tako zahtevajo sorodniki oziroma zakoniti 
zastopniki. Zgodi se namreč, da bolnik ali sorodniki oziroma zakoniti zastopniki mislijo, da bo 
intenzivno zdravljenje pomagalo rešiti bolnikovo zdravje. V EIM se prav tako sprejemajo bolniki, ki 
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so težki kronični bolniki, na koncu poti svojega življenjskega loka, pri katerih nobeno zdravljenje ne 
more zaustaviti hitrega nadaljnjega slabšanja bolezni.  

Za sprejem na zdravljenje se bolniki odločajo avtonomno sami ali preko zakonitih zastopnikov. Za 
avtonomno odločanje morajo biti sposobni razumeti razloge, ki zahtevajo napotitev na zdravljenje, 
in posledice, če tja ne bodo napoteni. Če se bolniki odločijo, da ne želijo intenzivnega zdravljenja, je 
pa stanje nujno in zdravnik ni povsem prepričan, da se bolnik ali zakoniti zatopnik zaveda posledic 
nezdravljenja v intenzivni enoti, se odločamo po kriteriju največje koristi za bolnika. Zakon o 
pacientovih pravicah (ZPacP) v 3. členu uporablja dikcijo »največja zdravstvena korist« za pacienta, 
kjer govori o načelih, ki se uporabljajo pri uresničevanju pravic pacientov po tem zakonu, in v 29. 
členu, kjer govori, kdaj se lahko opravijo posegi oziroma zdravstvena oskrba brez privolitve pacienta. 
 
Prenehanje intenzivnega zdravljenja v intenzivni medicini 

Uporaba aparatov v intenzivnih enotah, ki ohranjajo in podaljšujejo življenje v intenzivnih enotah je 
zelo pogosta. Tako se uporabljajo aparature, ki podpirajo srce in pljuča (ECMO – ang. extracorporeal 
membrane oxygenation) ali samo srce (VAD – ang. ventricular assist device); aparati, ki čistijo kri pri 
odpovedi ledvic, jeter; zdravila za podporo srca in obtočil; plin dušikov monoksid, ki širi pljučne žile 
itd. Odločanje za uporabo teh aparatur se navadno pogojuje s tem, da je stanje, ki ga bomo začeli 
zdraviti, reverzibilno in da si bo bolnik lahko popolnoma opomogel in se vrnil v normalno življenje. V 
resnici pa tega pogosto ne moremo vedeti in z zanesljivostjo trditi. Pomemben kazalec za odločanje 
za priklop na aparaturo je ta, da bolnik pred tem ni utrpel hude hipoksično ishemične okvare 
možganov, zaradi katere bi ostal trajno nezavesten. Če ni utrpel take hipoksično ishemične okvare 
možganov, ki bi ga zanesljivo uvrstile v skupino, kjer ni nobene verjetnosti, da bi se možgani lahko 
opomogli, začnemo z ECMO- oziroma VAD-zdravljenjem in sledimo, ali so se pljuča in/ali srce, čigar 
odpoved je bil vzrok za priklop na aparaturo, začela popravljati. Ta tako imenovani terapevtski poskus 
traja različno dolgo, odvisno od tega, v katerem času po začetku zdravljenja pričakujemo izboljšanje. 
Če po preteku nekaj dni ne pride do nobenega izboljšanja, se najprej pogovorimo na konziliju 
zdravnikov, kjer osvetlimo možne dobrobiti nadaljevanja zdravljenja ali prenehanja zdravljenja, 
nakar se pogovorimo še s sorodniki ali zakonitimi zastopniki. Tedaj se srečamo s pojmom 
brezupnosti, brezizhodnosti, brezsmiselnosti zdravljenja.  

Pogovor naj bi potekal tako, da poskušamo doseči soglasje o ciljih zdravljenja in njihovih in naših 
pričakovanjih, ter koliko časa po medicinskih merilih še obstaja možnost za izboljšanje, če bomo z 
zdravljenjem nadaljevali. Če na konziliju zdravnikov ugotovimo, da smo izčrpali vse možnosti 
zdravljenja in da ni bilo nobenega napredka, temveč se stanje poslabšuje, o tem obvestimo sorodnike 
in se po doseženem soglasju odločamo za prenehanje zdravljenja (angl. withdrawing). Včasih se 
odločimo, da intenzivnega zdravljenja sploh ne bomo začeli, oziroma če je bilo že začeto, da ne bomo 
dodajali aparatur ali zdravil, ki podaljšujejo življenje, odločimo se torej za opustitev zdravljenja (angl. 
withholding). Ne reanimiraj (angl. do not resuscitate, DNR) spada med ukrepe opustitve zdravljenja, 
čeprav ga nekateri obravnavajo ločeno. Raziskave so pokazale, da je pomemben pravilen delež 
odločitev o odtegnitvi zdravljenja med DNR, opustitvijo in prenehanjem. Če so v EIT vsi bolniki 
oživljani in nobeden od ukrepov prenehanja ni bil uporabljen, bi lahko to pomenilo, da smo predolgo 
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vztrajali pri vzdrževanju življenj, ki so bila sicer ocenjena kot brezupna. Enako velja tudi obratno, če 
smo predolgo vztrajali pri prenehanju zdravljenja, bi lahko to pomenilo, da neka majhna skupina 
bolnikov, ki bi imela minimalno možnost za preživetje, ni bila zadosti energično ali aktivno zdravljena. 
Zato je potrebno vsak primer posebej obravnavati, zlasti nekatere skupine bolnikov, kot so npr. 
bolniki z malignimi obolenji, ekstremno majhni nedonošenčki, bolniki v visoki starosti, bolniki s 
kroničnimi progresivnimi boleznimi. 

Leta 2015 je delovna skupina pripravila Etična priporočila o zdravljenju ob koncu življenja in paliativni 
oskrbi. 
 
Brezupnost 

Zakoniti zastopniki pogosto želijo, da se zdravljenje njihovega svojca nadaljuje, tudi ko bi zdravnik že 
presodil drugače, včasih pa je tudi ravno obratno. Kot poskus rešitve zgornjega konflikta se je razvil 
koncept brezupnosti (ang. futility), brezizhodnosti zdravljenja. 

Beauchamp and Childress navajata, da je brezupnost tisto stanje, ko ireverzibilno umirajoč človek 
pride do točke, na kateri nobeno zdravljenje več ne izboljša bolnikovega stanja in postane zato 
brezupno. Ob tem dodajata, da pod pojmom brezupnosti lahko razumemo tudi to, 

 česar zdravnik ne more izvesti, 
 kar nima fiziološkega učinka, 
 kar je z veliko verjetnostjo neučinkovito (statistični obet uspešnosti je izjemno majhen), 
 kar bo imelo za posledico samo zanemarljivo majhen učinek na izhod zdravljenja 

(kvalitativno gledano so pričakovani rezultati izjemno slabi),  
 kar je za bolnika z veliko verjetnostjo bolj obremenjujoče kot koristno, 
 kar predstavlja izrazito špekulativno in nepreizkušeno zdravljenje. 

 
Koncept brezupnosti je prešel tri različna obdobja razvoja in sicer konceptualno, ko so razpravljali o 
tem, kaj ta izraz sploh pomeni; postopkovno, ko so vzpostavljali načine, kako speljati postopke 
ugotavljanja in izvajanja prenehanja zdravljenja; in komunikacijsko obdobje, ko naj bi dogovarjanje 
med zdravniki in bolnikom oziroma zakonitimi zastopniki bolnika potekalo čim manj konfliktno in v 
najboljšem interesu bolnika. 
 
Zaključek 

Medicinska etika oz. biomedicinska etika v intenzivni medicini je pojem, ki zaobjema etična načela 
od sprejema do odklonitve sprejema bolnika na intenzivno zdravljenje, sam potek intenzivnega 
zdravljenja z vključevanjem v razne raziskave, uporabo in omejitev ali odtegnitev uporabe najbolj 
sodobnih aparatur in zdravil, ki vzdržujejo bolnikovo življenje, ko postane zdravljenje brezsmiselno, 
brezupno in je potrebno prenehati z zdravljenjem. Zaradi različnih sprejemanj in razumevanj pri 
odločanjih v intenzivni medicini je lahko zdravnik razdvojen in v konfliktu z lastnimi etičnimi in 
moralnimi prepričanji. 
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Učenje etičnih in moralnih načel in njihova vpeljava v vsakodnevno delo nam omogoča, da je 
razumevanje in sprejemanje ukrepov pri zdravljenju v intenzivni medicini med zdravstvenimi delavci 
bolj uravnoteženo in v skladu z etičnimi in pravnimi načeli. 
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Povzetek 

Komisije za medicinsko etiko, zdravstvene ali bolnišnične komisije za medicinsko etiko (KME), so se 
v sedemdestih letih prejšnjega stoletja najprej pojavile v Združenih državah Amerike. KME sestavlja 
multidisciplinarno članstvo, kar omogoča temeljito in poglobljeno razpravo in pogovore med 
različnimi stališči članov. Število članov v KME se lahko giblje od 5 do 20. Pri vzpostavljanju KME je 
potrebno misliti na to, da je sestava članstva uravnotežena. Na splošno ima KME tri funkcije: 
izobraževanje, obravnava kliničnih primerov in pisanje ali oblikovanje smernic in priporočil. Pozitivna 
skupinska dinamika in podpora s strani bolnišnične uprave so bistvene pri zagotavljanju, da bo KME 
uspešna v svojem delovanju. 
 
Abstract 

Clinical ethics committee or healthcare ethics or hospital ethics committee emerged in the Unites 
States during the1970s. They have a multidisciplinary membership structure aimed at thorough 
discussion and debate among representatives of different perspectives. The number of members 
may vary from 5 to 20. In setting up an HEC one should try to balance its membership. In general, 
healthcare ethics committees have three functions: education, case review and recommendation or 
formation of policies and guidelines. Positive group dynamics and support of the hospital 
administration are also essential for ensuring an HEC’s success. 
 
Introduction 

Clinical ethics committee emerged in the Unites States during the1970s. They are called also 
healthcare ethics (HEC) or hospital ethics committee. This type of committee deals with making 
treatment decisions. The predecessors of HECs can be found in four types of committees that 
emerged in the U.S.A. in the 1960s. Around that time long-term dialysis became possible; however, 
there was not a sufficient quantity of artificial kidneys to treat all patients with end-stage renal 
disease. Ethics committees were established to select those among the medically eligible patients 
who were to be given a chance to have dialysis. The physicians were then informed which patients 
had been selected. In 1976, another impetus for HEC development came with the requirements of 
the New Jersey Supreme Court in the Quinlan case for the establishment of so-called prognosis 
committees in hospitals. In the Karen Ann Quinlan case the court required the hospital to convene 
an “ethics committee” to determine whether the patient’s reported prognosis was correct. The 
committee was required to decide whether Ms. Quinlan, who was in a persistent vegetative state, 
had a reasonable chance of returning to a cognitive and sapient state. If the committee concluded 
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that there was no chance, the patient’s surrogate would be able to request her treatment to be 
stopped. The abortion selection committees, which existed in many states in the United States 
before the 1973 legalization of abortion in Roe vs. Wade, were another impetus for the 
establishment of HECs. Those committees had to decide whether a pregnant woman requesting 
abortion was likely to risk her life or health if the pregnancy was not terminated. The medico-moral 
committees in Catholic hospitals that assessed the treatment decisions in the light of Catholic 
teaching were another ancestor of the HEC. The formation of HECs in the United States was a “grass 
root” process. This grass-root process was additionally promoted in 1983 by a recommendation of 
the President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and 
Behavioural Research to establish ethics committees in each American hospital.  
 
Clinical ethics committee (CEC) or healthcare ethics (HEC) or hospital ethics committee 

HECs, unlike IRBs, were not required by the law in the Unites States, but their development was 
rather a result of the democratic notion that a variety of individuals from different backgrounds with 
different professional perspectives and experiences can come together and openly discuss 
problematic issues involving conflicting values. The emphasis in the HEC development was on 
discussing and exchanging ideas with morally justified decision making emerging from this process 
of deliberation. However, the point of the committee’s discussion was and is process not product, 
forum not decision.  

HECs have a multidisciplinary membership structure aimed at thorough discussion and debate 
among representatives of different perspectives. The number of members may vary from 5 to 20. In 
setting up an HEC one should try to balance its membership.  Physicians are essential for an HEC in 
healthcare institutions. However, ethical decision-making is based on a multi-facetted dialogue, thus 
physicians represent only one facet. Nurses should not be omitted from membership in HECs. As 
opposed to physician’s perspective, which is more concentrated on the patient and his or her 
disease, nurses bring the patient’s perception of the healing process to the committee’s work. 
Nurses often tend to re-examine the physicians’ views and be advocates of the patients’ will. 
Theologians bring spiritual perspectives to the committee, and together with ethicists and 
philosophers they stress the humanistic side of the physician-patient relationship. Ethicists, besides 
fostering the humanistic approach to the everyday reality of medical encounters, can also bring 
expert knowledge from the field of medical ethics to the committee work. Lay members are not 
often involved or their participation is often underestimated by the other members of the HEC 
because of their supposed lack of medical knowledge. However, the importance of lay members for 
the work of an HEC is precisely their ability to articulate the perspectives of the everyday life and 
experience of the patient. 

In general, healthcare ethics committees have three functions: education, case review and 
recommendation or formation of policies and guidelines.  Providing ethics education at every level 
of healthcare for the committee members themselves as well as for the community is arguably the 
most important function of a HEC. Without the proper establishment of educational practices the 
other two functions of case review and policy formation cannot be successful and efficient. The 
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educational efforts of HECs can be organized first as the education of committee members in 
targeted workshops after the HEC has been established, whereas larger educational efforts for 
hospital staff and patients could be undertaken gradually. 

Guideline and policy formation serves as a tool for solving a hospital’s problems by creating a legal 
framework and providing directions for decision making in certain categories of patients. The ethical 
case review function is probably the most complex and demanding function of an HEC. Here the HEC 
is instrumental in enabling a discussion and decision-making process between patients and 
physicians in difficult treatment decision cases. Here the role of an HEC is more of a catalyst than of 
a decision-making body. 

The everyday work of the committee, the number of meetings, self- evaluation practices, 
educational efforts, the committee’s influence on hospital work and policy formation are essential 
components in the evaluation of its performance. Analysing these aspects, one can assess whether 
an HEC is failing or succeeding in its mission. 
 
Conclusions 

Positive group dynamics and support of the hospital administration are also essential for ensuring 
an HEC’s success. However, the hospital administration should avoid interfering in the committee’s 
work or its membership selection but rather accept the committee as an important tool of quality 
improvement of the work in a hospital. 

On the institutional level, committees can experience many obstacles. Healthcare institutions are 
often afraid of yet another committee, with institutional and moral authority that is not obvious, 
whose existence, in the opinion of some professionals, separates ethics from everyday practice, with 
functions that are sometimes not clear and with the risk that decision-making processes are 
hampered by committee dynamics and bureaucratic procedures 
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PRAVNI OKVIRI INTENZIVNEGA ZDRAVLJENJA  
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Povzetek 

Prispevek obravnava nekatere izbrane pravne okvire zdravljenja pacienta na področju intenzivne 
medicine. V postopku intenzivnega zdravljenja pacienta je z vidika prava pomembno ravnanje, ki ga 
najprej opredeljujejo ustavne in zakonske norme, nato pa tudi medicinske strokovne in etične 
norme. Če je prvi (širši ali splošni) okvir pravil ravnanja dokaj izčrpno določen z zdravstveno 
zakonodajo, pa je za drugi (ožji ali poseben) okvir pravnih pravil značilno, da je praviloma določen 
manj natančno oziroma njegovo vsebino opredeljujejo strokovna pravila oziroma doktrina 
zdravljenja in pravila medicinske etike. Prispevek v prvi vrsti predstavlja izbrana vprašanja postopka 
ravnanja oziroma odločanja pri intenzivnem zdravljenju pacienta, pri čemer daje poseben poudarek 
Priporočilom oziroma Vodiču Odbora za bioetiko Sveta Evrope glede postopka odločanja o 
zdravljenju ob koncu življenja.   
 
Uvod  

Pravni okviri zdravljenja pacienta na področju intenzivne medicine so najprej opredeljeni s samim 
področjem oziroma značilnostmi intenzivnega medicinskega zdravljenja kot specializirane 
zdravstvene dejavnosti. Po stališču pravne teorije se intenzivno zdravljenje uvršča med ekstremne 
situacije zdravstvene oskrbe pacienta, ki pa so zelo raznovrstne glede na naravo bolezni ali poškodbe 
pacienta. Praviloma so glavne oziroma specifične značilnosti intenzivnega zdravljenja pacienta 
naslednje:  

 ukrepi intenzivnega zdravljenja se nudijo hudo (kritično) bolnim oziroma poškodovanim 
pacientom, pri katerih je prišlo do odpovedi enega ali več organov ali njihovih funkcij; 

 intenzivna zdravstvena oskrba pacientov se organizirano izvaja v enotah za intenzivno 
medicino, ki so posebej opremljene z medicinskimi aparaturami za podporo, zdravljenje in 
spremljanje življenjskih funkcij, pri čemer se standardi njihove opremljenosti stopnjujejo od 
prve do tretje ravni, odvisno od tega, ali delujejo v okviru manjše, večje ali terciarne 
bolnišnice; 

 medicinski posegi intenzivnega zdravljenja so visoko zahtevni, ker terjajo (sub)specialna 
strokovna znanja, vključno z znanjem rokovanja z medicinskimi aparaturami; 

 intenzivno zdravljenje izvaja multidisciplinarni zdravstveni tim, ki mora imeti visoko 
organizacijsko in komunikacijsko kulturo delovanja, se stalno izobraževati in delovati v skladu 
s postavljenimi standardi (npr. medicinske sestre skladno s standardi intenzivne zdravstvene 
nege); 
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 intenzivno zdravljenje se izvaja neprekinjeno, pri čemer se stalno spremljajo vitalne funkcije 
pacienta; 

 pacient praviloma prejema v neprekinjeni infuziji več zdravilnih učinkovin z močnim 
delovanjem in potencialnimi stranskimi učinki; 

 funkcija medicinskih aparatov je bodisi podpirati delovanje bodisi nadomeščati odpoved 
delovanja enega ali več prizadetih organov oziroma funkcij pacienta; 

 komuniciranje s pacientom je zaradi njegovega težkega zdravstvenega stanja pogosto 
oteženo ali onemogočeno; 

 izvajanje kliničnih aktivnosti (oddelčne politike delovanja oziroma načrta izvajanja doktrine 
intenzivnega zdravljenja, oskrbe pacienta, skrbi za družino, urgentne oskrbe pacientov na 
terenu – angl. »outreach services«) in nekliničnih aktivnosti (vodenja sistema varnosti in 
kakovosti, izobraževanja in raziskovanja) na oddelku za intenzivno zdravljenje mora biti 
skrbno in vnaprej načrtovano. 

 
Ustavna pravica do zdravstvenega varstva 
Glavni temelj pravne ureditve zdravljenja določata ustavna pravica do zdravstvenega varstva iz 
določbe 51. člena in pravica do socialne varnosti iz določbe 50. člena Ustave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Ustava), ki se nanaša na sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po svoji 
vsebinski naravi dostop pacienta do diagnostičnih in terapevtskih medicinskih ukrepov intenzivnega 
zdravljenja praviloma sodi v zavarovano jedro ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Gre namreč 
za neodložljive ukrepe, s katerimi se ohranja življenjsko pomembne funkcije pacienta ali preprečuje 
nepopravljivo in hudo poslabšanje zdravja. Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP) 
navedene dejanske okoliščine sicer veže na pojem nujne medicinske pomoči (12. točka prvega 
odstavka 2. člena ZPacP), vendar praviloma veljajo tudi za področje intenzivnega zdravljenja. Tudi za 
storitve intenzivnega zdravljenja velja, da morajo biti za pacienta časovno dostopne (npr. standard 
»zlate ure« v urgentni medicini), informacijsko dostopne (celovito in vnaprejšnje pojasnilo pacientu 
kolikor je mogoče), ekonomsko dostopne (prepoved pogojevanja nujnega zdravljenja s plačilom 
oziroma statusom zavarovanca obveznega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja), 
geografsko dostopne (urgentni centri, dostopnost enote za intenzivno zdravljenje idr.) in tudi etično 
ter kulturno sprejemljive, varne in kakovostne. 

Ker intenzivno zdravljenje kot specializirana zdravstvena dejavnost ni urejena v posebnem 
zakonskem predpisu, splošni pravni okvir za njeno dejavnost, pri kateri gre za opravljanje 
najzahtevnejših zdravstvenih storitev, opredeljujeta zakonska predpisa, ki urejata zdravstveno 
dejavnost in zdravniško službo. Določba 45. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: 
ZZDej) vsem zdravstvenim (so)delavcem nalaga dolžnost, da zdravstveno dejavnost izvajajo v skladu 
s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oziroma z drugimi 
strokovnimi in etičnimi kodeksi. Vse paciente so dolžni enako obravnavati in pri tem spoštovati 
njihove ustavne in zakonske pravice, pri čemer je edino zakonsko merilo nujnost zdravstvenega 
posega. Napotni zdravnik specialist, ki izvaja medicinske ukrepe intenzivnega zdravljenja, se je, v 
skladu z določbo 3. člena Zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju: ZZdrS), pri intenzivnem 
zdravljenju pacienta dolžan ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Etika v intenzivni medicini 

 

 
206

zdravljenja (lege artis). Na določenih področjih zdravljenja pacientov je zakonodajalec sprejel 
posebne zakonske predpise, ki denimo urejajo zdravstvene ukrepe pri varstvu pred nalezljivimi 
boleznimi oziroma zdravljenju oseb s težavami v duševnem zdravju. Kadar se na navedenih področjih 
izvaja intenzivno (lahko tudi prisilno) zdravljenje, mora zdravstvena oskrba pacienta potekati skladno 
z določbami Zakona o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju: ZNB) oziroma Zakona o duševnem zdravju 
(v nadaljevanju: ZDZdr). 

Krog pravno najbolj nedopustnih ravnanj zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev je opredeljen z 
določbami Kazenskega zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju: KZ-1), ki poleg kaznivih dejanj 
zoper življenje in telo (127. člen do 140. člen), na področju varovanja zdravja inkriminirajo npr. 
dejanja prenašanja nalezljivih bolezni, opustitve zdravstvene pomoči, malomarnega zdravljenja, 
mazaštva, nedovoljene presaditve delov človeškega telesa in spremembe človeškega genoma (177. 
člen do 180. člen). Zaradi omejenega obsega razprave lahko zgolj na kratko omenimo, da Obligacijski 
zakonik (v nadaljevanju: OZ) vzpostavlja tudi civilno odškodninsko odgovornost članov 
zdravstvenega tima in delodajalca kot izvajalca zdravstvenih storitev v primeru napak pri zdravljenju, 
zaradi katerih je pacient utrpel škodo. Nove zakonske zahteve glede spoštovanja pravic in svoboščin 
pacienta, ki morajo biti zagotovljene tudi med intenzivnim zdravljenjem, je leta 2008 postavil Zakon 
o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP). 
 
Doktrina intenzivnega zdravljenja in etična pravila 
Pravni okvir intenzivnega zdravljenja bistveno določajo oziroma dopolnjujejo strokovna pravila 
(doktrina) zdravljenja, spoznanja znanosti in etična pravila, ki skupaj sestavljajo poseben pravni okvir 
zdravljenja. Med njegove vire denimo uvrščamo strokovne (klinične) smernice, klinične protokole (in 
poti), etične kodekse, etična priporočila in stališča Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, 
stališča in dokumente nacionalnih in mednarodnih strokovnih poklicnih združenj, pa tudi priporočila 
specializiranih teles mednarodnih organizacij (npr. Odbora za bioetiko Sveta Evrope). 

Med navedenimi viri ima osrednji pomen Kodeks medicinske deontologije Slovenije (v nadaljevanju: 
Kodeks), ki opredeljuje temeljna etična pravila v razmerju med pacientom in zdravnikom, etične 
dolžnosti zdravnika in posredno tudi pravice in dolžnosti pacienta. V zavezujoči medicinski doktrini 
zdravljenja imajo odločilno vlogo in pomen strokovne smernice. Po slovenski zakonski ureditvi je za 
oblikovanje strokovne doktrine intenzivnega zdravljenja pristojen razširjen strokovni kolegij (v 
nadaljevanju: RSK) za intenzivno medicino in sopristojna RSK za paliativno medicino in RSK za 
urgentno medicino (glej 74. člen ZZDej). Za njeno končno potrditev pa sta pristojna Zdravstveni svet 
(75. člen ZZDej) in Komisija RS za medicinsko etiko. Na tem mestu je potrebno opozoriti na zelo 
pomembno vlogo Komisije RS za medicinsko etiko, ki ima zakonsko pooblastilo in nalogo za 
preučevanje in obravnavanje vprašanja s področja medicinske etike in deontologije, za dajanje 
mnenj in pojasnil o posamičnih vprašanjih, vključno s predlogi strokovnih smernic. 

Leta 2015 je bila sprejeta skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije 
Republike Slovenije za medicinsko etiko z naslovom Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in 
paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. Slovensko združenje za urgentno 
medicino je v sodelovanju s Slovenskim reanimacijskim svetom leta 2015 izdalo Strokovne smernice 
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za oživljanje Evropskega reanimacijskega sveta. V okviru mednarodne organizacije Sveta Evrope je 
bil leta 2014 objavljen Vodič Odbora za bioetiko Sveta Evrope glede postopka odločanja o zdravljenju 
ob koncu življenja. Pričujoča razprava žal ne more prikazati in vsebinsko razčleniti vseh relevantnih 
doktrinarnih dokumentov (npr. kliničnih protokolov za posamezne postopke znotraj raznovrstnih 
dejavnosti intenzivnega zdravljenja), ampak se v nadaljevanju omejuje na prikaz izbranih 
postopkovnih vidikov odločanja pri intenzivnem zdravljenju pacienta, ki so v prvi vrsti odraz zahtev 
zakonskega okvira.  
 
Izbrana vprašanja odločanja pri intenzivnem zdravljenju pacienta 

Skrbnost in sposobnost odločanja o sebi 
Glede na resno zdravstveno stanje pacienta se v intenzivnem zdravljenju od zdravnika in drugih 
zdravstvenih delavcev zahteva posebna strokovna skrbnost. Zdravnik mora najprej skrbno oceniti 
pacientovo sposobnost odločanja o sebi. V primeru dvoma se je dolžan posvetovati, ocena 
pacientove sposobnosti odločanja o sebi pa se oblikuje v konziliju (8. tč. prvega odstavka 2. člena 
ZPacP), ki ga morajo sestavljati ustrezni specialisti, npr. tudi s področja klinične psihologije oziroma 
psihiatrije. Pojasnilo o (intenzivnem) zdravljenju je zdravnik dolžan podati izključno pacientu, če je 
le-ta polno sposoben odločati o sebi. Če je njegova zmožnost odločanja o sebi okrnjena, mu zdravnik 
poda pojasnilo glede na zmožnosti, ki jih dopušča njegova sposobnost razumevanja (20. člen ZPacP).  

V primeru odločanja o zdravljenju oseb, ki niso sposobne odločati o sebi (otroci, pacienti s težavami 
v duševnem zdravju in pacienti z začasno nesposobnostjo odločanja o sebi), je zdravnik dolžan dati 
pojasnilo in pridobiti privolitev v intenzivno zdravljenje od zakonitih zastopnikov pacienta, ki so v 
skladu z določbami od 35. člena do 38. člena ZPacP upravičeni, da odobrijo oziroma zavrnejo poseg. 

Zdravnik je dolžan preveriti, ali je pacient postavil zdravstvenega pooblaščenca (32. člen ZPacP), ali 
je določene osebe izključil iz odločanja (33. člen ZPacP) in ali je pacient podal vnaprejšnjo izjavo volje 
(34. člen ZPacP), ter zagotoviti spoštovanje na ta način izražene pacientove avtonomije. 
 
Pojasnilo 
Tako zakonska ureditev (20. člen ZPacP) kot tudi Kodeks (16. do 18. člen) zdravniku nalagata dolžnost 
pacientu dati pojasnilo, ki mora biti dano v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način 
oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno. ZPacP 
terja, da se privolitev pacienta, dokumentirana na posebnem obrazcu (27. člen ZPacP), kamor se 
mora zabeležiti tudi morebitna zgolj ustna privolitev pacienta v prisotnosti dveh polnoletnih prič (26. 
člen ZPacP) in privolitev v poseg, ki ga pacient sicer odobri, vendar noče dati pisne privolitve. 

Zamolčanje podatkov o zdravstvenem stanju pacienta je po ZPacP dopustno le v primeru, če zdravnik 
oceni, da bi takšno obvestilo pacientu povzročilo resno zdravstveno škodo. Pacient, ki je sposoben 
odločanja v svojo najboljšo korist, ima tudi v tem primeru pravico do obveščenosti. Navedena 
možnost bo največkrat uporabljena pri intenzivnem zdravljenju pacientov s hudimi težavami v 
duševnem zdravju. Zakon pa ureja tudi obratno situacijo, po kateri zdravnik zaradi pacientove 
pravice sme zamolčati pacientovo zdravstveno stanje, pacientu ne sporoči njegovega zdravstvenega 
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stanja, razen če bi drugim grozila resna zdravstvena škoda, na primer, ko bi bilo potrebno zdraviti 
pacienta zaradi hude nalezljive bolezni (22. člen).   
 
Privolitev 
Posebnost privolitve pacienta oziroma zakonitih zastopnikov pacienta na področju intenzivnega 
zdravljenja je lahko splošnost njegove/njihove privolitve, s čimer mislimo na to, da praviloma obsega 
vse potrebne diagnostične in terapevtske intenzivne medicinske posege, ki predstavljajo 
funkcionalno celoto zdravljenja (le-ta mora biti vsebovana v pojasnilu), razen neobičajnih, ko je 
potrebna posebna privolitev. Po mnenju teorije je lahko veljavna privolitev v intenzivno zdravljenje 
tudi konkludentno strinjanje pacienta s premestitvijo na intenzivni oddelek, pri čemer je bila 
pacientova privolitev dana v prvotno načrtovano zdravljenje. 

Ko se ukrepi intenzivnega zdravljenja nudijo v okviru nujne medicinske pomoči, je treba najprej 
opozoriti, da se lahko opravi, če pacient ni sposoben odločanja o sebi ali ni zmožen izraziti svoje volje, 
tudi brez privolitve (glej 28. člen ZPacP). Zakonodajalec je tudi omejil možnost zavrnitve nujne 
medicinske pomoči pacientu s strani oseb, ki so sicer upravičene do nadomestnega odločanja (glej 
36., 37. in 38. člen ZPacP).  

Posebne vrste dokumentiranih privolitev pacienta oziroma zakonitih zastopnikov se zahtevajo glede:  

 sodelovanja v učnem procesu, glede uporabe zdravstvenih podatkov za namene, ki ne 
predstavljajo zdravljenja, 

 seznanjanja tretjih oseb z zdravstveno dokumentacijo, 
 sporočanja informacij o zdravstvenem stanju tretjim osebam,  
 sodelovanja v medicinskih raziskavah, 
 preiskav na pacientu odvzetem biološkem materialu, pri čemer se te lahko opravijo samo za 

potrebe njegovega zdravljenja, razen če morebitno drugo rabo biološkega materiala ureja 
poseben zakon, 

 razpolaganja s telesom ali deli telesa po smrti pacienta za potrebe medicinskega 
izobraževanja in znanstvenih raziskav (26. člen ZPacP).  
 

Pravica do zavrnitve intenzivnega zdravljenja 
Pacient ima po ZPacP tudi pravico do zavrnitve intenzivnega zdravljenja, vendar ne v primeru, kadar 
bi to ogrozilo življenje ali huje ogrozilo zdravje drugih (30. člen). V primeru pacientovega zavračanja 
intenzivnega zdravljenja je zdravnik pacientu dolžan ponovno podati kvalificirano oziroma posebej 
podrobno pojasnilo o predlaganih možnostih zdravljenja in o možnih oziroma verjetnih posledicah 
opustitve zdravljenja. Zdravnik je dolžan pacienta poskusiti prepričati v intenzivno zdravljenje, če 
oceni, da je pacientova odločitev v nasprotju z njegovo zdravstveno koristjo in bi zavrnitev lahko 
ogrozila njegovo življenje ali povzročila nepopravljivo in hudo poslabšanje njegovega zdravstvenega 
stanja. ZPacP zdravnika pooblašča, da sme v tem primeru za pomoč zaprositi svojce pacienta ali mu 
predlagati pridobitev drugega mnenja. Opustitev ali odtegnitev paliativne oskrbe etično ni 
sprejemljiva. 
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Kadar gre pri morebitni zavrnitvi intenzivnega zdravljena za medicinske posege, ki so povezani z 
večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, je zdravnik dolžan pacientovo zavrnitev dokumentirati na 
obrazcu iz 27. člena ZPacP. Pacientova zavrnitev intenzivnega zdravljenja ne sme imeti posledic v 
odnosu zdravstvenih (so)delavcev do pacienta. Po določbi 31. člena ZPacP je pacient svojo privolitev 
v medicinski poseg ali zavrnitev medicinskega posega upravičen kadarkoli preklicati, kar pomeni, da 
je potrebno skrbno spremljati pacientove želje.  
 
Prisilno intenzivno zdravljenje  
Posebno situacijo predstavljajo primeri, ko zakonska ureditev dopušča prisilno zdravljenje pacienta. 
Prisilno intenzivno zdravljenje je lahko v okviru določenih posebnih ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje nalezljivih bolezni (pri osamitvi, karanteni in obveznem zdravljenju) predvideno v 
Zakonu o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju: ZNB) in v Zakonu o duševnem zdravju (v nadaljevanju: 
ZDZdr), ko je na podlagi odločitve sodišča dopustno izvajati intenzivno psihiatrično zdravljenje proti 
volji pacienta. 
 
Zaključek intenzivnega zdravljenja 
Do zaključka intenzivnega zdravljenja lahko privede izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta ali 
pacientova smrt ali neutemeljenost nadaljnjega intenzivnega zdravljenja. Zakonodajalec je ravnanje 
v primeru pacientove smrti večinoma uredil z določbo 10. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi 
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (v nadaljevanju: ZPPDČT) ter s Pravilnikom o medicinskih 
merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje 
možganske smrti (zgoraj navedeni zakonski predpis zahteva sprejem novega pravilnika), ki po eni 
strani določa, da do ugotovitve možganske smrti pacienta ni mogoče obravnavati kot možnega 
dajalca delov telesa za presaditev in prepoveduje vsak medicinski ukrep ali poseg, ki bi bil usmerjen 
v pripravo bolnika za odvzem delov človeškega telesa, ki bi bil v nasprotju z interesi zdravljenja (12. 
člen). Po drugi strani pa, ko je enkrat (skladno s pravilnikom) ugotovljena možganska smrt pacienta, 
zdravniku nalaga zaustavitev vseh nadaljnjih terapevtskih postopkov, razen če je umrli, pod pogoji iz 
ZPPDČT, možen dajalec delov človeškega telesa za presaditev (13. člen). 

Določba 61. člena ZZDej zahteva obdukcijo pacienta, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu. Določba, po kateri lahko strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka 
po svoji presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti (če je vzrok smrti nesporen in če 
zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem soglaša), je pravno pomanjkljiva, ker ne vzpostavlja ustreznega 
mehanizma neodvisnega nadzora. 

Po določbi drugega odstavka 45. člena ZPacP je zdravnik dolžan naznaniti sum storitve kaznivih 
dejanj zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost in zoper zakonsko zvezo, družino in 
mladino, kjer je kot oškodovanec udeležen otrok. Zdravstvena ustanova in člani zdravstvenega tima 
so v navedenih primerih dolžni poskrbeti za zavarovanje dokazov o kaznivem dejanju. 

Opozoriti je potrebno tudi na dolžnost stalnega in sistematičnega sporočanja varnostnih odklonov in 
izvajanja potrebnih ukrepov za kakovostno in varno intenzivno zdravljenje pacientov. 
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Etične dileme glede ukrepov intenzivnega zdravljenja 
V primeru etičnih dilem glede opustitve ali odtegnitve ukrepov intenzivnega zdravljenja se je 
potrebno ravnati po Etičnih priporočilih za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob 
koncu življenja v intenzivni medicini (v nadaljevanju: Etična priporočila) in se opirati tudi na Vodič 
Odbora za bioetiko Sveta Evrope glede postopka odločanja o zdravljenju ob koncu življenja (v 
nadaljevanju: Vodič SE). V vsebinskem smislu mora odločanje temeljiti na glavnih etičnih načelih 
zdravljenja. Posebej pomembno je upoštevati priporočila glede postopka odločanja. Etična 
priporočila poudarjajo, da mora biti postopek sprejemanja odločitve sistematičen in zajemati vsa 
pomembna dejstva in vidike, da naj proces skupnega odločanja in načrtovanja oskrbe poteka na 
družinskih sestankih, da je potrebno vse paciente enako obravnavati, da je odločitev o prenehanju 
zdravljenja vedno reverzibilna, da morajo biti razlogi za tako odločitev vedno dokumentirani in da 
naj bo pacientu oziroma njegovim zakonitim zastopnikom zagotovljena možnost etičnega posveta in 
predložitve primera etični komisiji. Vodič SE je glede postopka odločanja še bolj izčrpen. V središču 
odločanja je vedno pacient, pri čemer v primerih, ko pacient bodisi ni zmožen bodisi noče sodelovati 
pri odločanju, nastopi proces skupnega odločanja, ki ga sestavljajo tri faze. Najprej, v individualni 
fazi, vsi soudeleženi v procesu odločanja oblikujejo argumente glede zdravljenja. V drugi, to je 
kolektivni fazi odločanja, poteka izmenjava in preučitev pogledov z različnih zornih kotov ter razprava 
med člani zdravstvenega tima, svojci in pacientu bližnjimi osebami, ki naj vodi do prepoznave in 
oblikovanja nosilnih razlogov glede intenzivnega zdravljenja. Pri tem je potrebno upoštevati 
morebitno vnaprejšnjo izjavo volje in postavitev pooblaščenca za odločanje. Zadnja faza je 
namenjena sprejemu odločitve o zdravljenju. Končno Vodič SE v smislu splošnih načel dobre prakse 
zahteva tudi naknadno evalvacijo postopka odločanja o intenzivnem zdravljenju, ki predpostavlja 
skrbno in natančno vodeno dokumentacijo zdravljenja pacienta. 

Ker je pacientom z Ustavo RS zagotovljeno tudi sodno varstvo njihovih pravic in temeljnih svoboščin, 
je v posebej težkih primerih, ko denimo ni doseženo soglasje glede ukrepov intenzivnega zdravljenja, 
mogoče ali celo nujno zagotoviti sodno presojo in varstvo (npr. v primeru konflikta med interesi 
zakonitih zastopnikov in največjo zdravstveno koristjo pacienta). 
 
Ugovor vesti pri intenzivnem zdravljenju 
V izjemnih primerih, ko bi ukrepi intenzivnega zdravljenja nasprotovali vesti zdravnika oziroma 
drugega člana tima in hkrati ne bi predstavljali nujne zdravniške pomoči, člani tima lahko uveljavljajo 
ugovor vesti (49. člen ZZdrS in 56. člen ZZDej). 
 
Zaključek 
Pravno pravilno intenzivno zdravljenje pacientov je najprej odvisno od spoštovanja splošnega okvira 
pravnih pravil, ki ga določajo Ustava RS, mednarodne pogodbe in zakonski predpisi, hkrati pa od 
upoštevanja posebnih pravnih pravil, katerih vsebino napolnjujejo strokovna in etična pravila 
zdravljenja. Ugotovimo lahko, da se v zadnjem desetletju s sprejemom novih zakonov na področju 
zdravljenja pacientov (zlasti ZPacP) krepi tako splošen pravni okvir, s sprejemom Etičnih priporočil in 
različnih strokovnih smernic pa tudi poseben pravni okvir odločanja na področju intenzivnega 
zdravljenja, katerega značilnosti smo v razpravi lahko le nakazali. Zelo pomembno je vzpostaviti 
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delujoče etične komisije pri izvajalcih zdravstvenih storitev in evalvirati njihovo odločanje v različnih 
kliničnih primerih s področja intenzivne medicine, predvsem pa je pomembno spremljanje in 
evalviranje prakse odločanja v kliničnih okoljih, v katerih delujejo enote za intenzivno terapijo. 
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Japljeva 2, 1000 Ljubljana 
tatjana.lejko@kclj.si 
 
Izvleček 

Nalezljive bolezni se tudi v 21. stoletju  širijo, globalno širjenje pa predstavlja resno grožnjo.  

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je izdala priporočila glede pripravljenosti zdravstvenih 
ustanov na pojav epidemije. Država in zdravstvene ustanove morajo imeti ustrezne načrte, ki 
opredeljujejo pripravljenost na pojav večjega števila bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Pri 
načrtovanju moramo upoštevati etična in pravna načela, oceno tveganja in oceno kapacitet za 
epidemiološki nadzor, laboratorijsko diagnostiko, zdravljenje in preprečevanje bolezni. V smernicah 
SZO, revidiranih leta 2009, je posebej poudarjen pomen etičnih načel, kot so pravičnost, svoboda, 
solidarnost. Epidemije, nujna stanja in masovne nesreče porajajo mnogo etičnih vprašanj, med 
drugim tudi, kako ločiti epidemiološko delo od raziskovalnega, kako zagotoviti ustrezen standard 
zdravstvene oskrbe v pogojih omejenih virov, kako zagotoviti dostopnost do inovativnih in/ali novih 
zdravil ter tudi, kako deliti koristi, ki jih prinesejo znanstvene raziskave v območju izrednih razmer. 
 
Uvod 

Nalezljive bolezni se tudi v 21. stoletju širijo, nove bolezni pa se pojavljajo hitreje kot kdajkoli prej. 
Trenutno je skoraj 40 na novo zaznanih bolezni, ki jih prejšnje generacije niso poznale. V letu 2003 
je pojav sindroma akutne respiratorne stiske (SARS) resno globalno ogrozil javno zdravje in pokazal, 
kako zlahka se izbruh neke bolezni širi med državami. Leta 2009 smo se soočali z novo obliko 
influence (H1N1), v letih 2014 - 2015 pa z največjim izbruhom ebole v zahodni Afriki. Zdravstvene 
ustanove nosijo največje breme pri obravnavi bolnikov z nalezljivimi boleznimi in pri izbruhu 
epidemije. Izkušnje z nedavnim pojavom zelo nalezljive bolezni (ebola) pa so pokazale, da tudi v 
razvitem svetu pripravljenost in usposobljenost zdravstvenih delavcev (ZD) za srečanje z zelo 
nalezljivo boleznijo nista zadostni.  Postavljata se dve vrsti vprašanj, in sicer vprašanje, kako 
pripravljeni so zdravstveni delavci na soočanje z boleznijo, ki potencialno življenjsko ogroža njihovo 
zdravje, in drugič, kako so pripravljene zdravstvene organizacije na doliv velikega števila življenjsko 
ogroženih kužnih bolnikov. SZO je izdala priporočila glede pripravljenosti zdravstvenih ustanov na 
pojav epidemije. Država in zdravstvene ustanove morajo imeti ustrezne načrte, ki opredeljujejo 
pripravljenost na pojav večjega števila bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Pri načrtovanju moramo 
upoštevati etična in pravna načela, oceno tveganja in oceno kapacitet za epidemiološki nadzor, 
laboratorijsko diagnostiko, zdravljenje in preprečevanje bolezni. Načrt mora določati poti obravnave, 
prostore, opremo in način zagotavljanja zadostnega števila izurjenih zdravstvenih delavcev ter 
ustrezne količine zdravil. Zelo pomembno je, da načrte preverimo, preizkusimo in ustrezno 
prilagodimo. V smernicah SZO, revidiranih leta 2009, je posebej poudarjen pomen etičnih načel, kot 
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so pravičnost, svoboda, solidarnost. Smernice navajajo, da je potrebno pri ukrepih omejevanja pravic 
in državljanskih svoboščin posameznika (na primer izolacija in karantena) upoštevati utemeljenost 
ukrepa, ukrepi pa morajo biti  razumni in sorazmerni, pravični, nediskriminatorni in ne smejo biti v 
nasprotju z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni. Za ta namen je SZO razvila okvir podrobnih etičnih 
vidikov, ki naj zagotovijo, da so nekatera pomembna vprašanja (kot je varstvo človekovih pravic in 
posebnih potreb ranljivih skupin in manjšin) v pandemskem načrtu ustrezno obravnavana. Vendar 
pa je raziskava skupine ASSET (ang. Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and 
Total pandemics), pokazala, da je le malo evropskih držav (z izjemo Velike Britanije, Švice, Češke in 
Francije) v svoje pandemske plane vključilo razprave o etičnih vprašanjih.  
 
Etične dileme 

Epidemije, nujna stanja in masovne nesreče porajajo mnogo etičnih vprašanj za vpletene ljudi, tako 
za osebje prvega stika kot za specialiste javnega zdravja in odločevalce o zdravstveni politiki.  

Pomembna etična vprašanja so, kako ločiti epidemiološko delo od raziskovalnega, kako zagotoviti 
ustrezen standard zdravstvene oskrbe v pogojih omejenih virov, kako zagotoviti dostopnost do 
inovativnih in/ali novih zdravil ter tudi, kako deliti koristi, ki jih prinesejo znastvene raziskave na 
območju izrednih razmer (ang. benefit-sharing).  

Eno pomembnejših vprašanj je, kako postaviti mejo med ukrepi javnega zdravja (vključno z 
epidemiološkim nadzorom) in raziskovalnim delom, zlasti v pogojih izrednih razmer. Epidemiološko 
spremljanje je ključni del javnega zdravja. Pogosto spominja na raziskovalno delo, vendar je pravno 
formalno ločeno glede na etične zahteve. Npr. obveščeni pristanek, ki je nujen pri raziskavah, se pri 
epidemiološkem spremljanju smatra za nepotrebnega. Medtem ko so etična načela raziskovalnega 
dela dokaj dobro postavljena, taka načela manjkajo, kadar gre za epidemiološki nadzor za potrebe 
javnega zdravja. Tudi kadar gre za raziskave v okviru izrednih razmer ali epidemij, morajo veljati enaki 
etični principi. Čeprav aktivnosti javnega zdravja pomenijo korist za širšo skupnost (širše dobro), 
lahko vseeno škodijo posameznikom in njihovim družbenim sredinam, zato je potrebno jasno 
izpostaviti situacije, ki lahko do tega pripeljejo. Vedno je potrebno upoštevati načela zasebnosti in 
zaupnosti. Fizično škodo, ki jo lahko prinesejo aktivnosti v sklopu delovanja javnega zdravja, moramo 
vedno pretehtati glede na potencialno dobrobit. V nasprotju s klinično skrbjo za bolnike, je tu 
potreba javne koristi pred koristjo posameznika. Tudi če imajo določeni ukrepi znanstveno podlago, 
lahko nasprotujejo kulturnim, moralnim ali verskim načelom posameznika in skupnosti. Škoda je 
lahko psihosocialna in jo je še teže popraviti.  
 
Etično relevantna merila za triažo, dodelitev virov in standarda oskrbe v izrednih razmerah 

Triaža in racioniranje porabe sta pogosto v središču ukrepov v primeru kriznih razmer. Za zdravstvene 
delavce, ki skrbijo za paciente, je nedvomno med najbolj zaskrbljujočimi  dejstvo, da se lahko 
standardi oskrbe v izrednih razmerah močno spremenijo. Glavni cilj javnega zdravja v izrednih 
razmerah je zmanjšati mortaliteto in morbiditeto. Zaradi različnih omejitev (čas, osebje, materialne 
dobrine) je potrebno najti način za določitev pravil, kdo bo prejel zdravljenje in kakšno. Učinkovito 
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načrtovanje in upravljanje z materialnimi in človeškimi viri lahko pomembno vpliva na trajanje in 
težo izrednih razmer, vendar obenem postavlja pomembna etična vprašanja glede postavljanja 
prioritet in pravične razdelitve virov. Vire lahko obvladujemo na različne načine. Eden od načinov je 
triaža, ki določa, kdo ima prednost pri zdravljenju in obravnavi, kadar ni dovolj materialnih možnosti 
za vse paciente. Triaža zajema oceno vrste in teže bolezni za določanje prognoze bolnikov. Osnovana 
je lahko tudi na drugih merilih, kot je na primer socialnoekonomski status in družbena koristnost. 
Drug način ohranjanja virov je racionalizacija oz. omejevanje. Tega se poslužujejo vsi zdravstveni 
sistemi, kadar ni dovolj virov za zdravljenje vseh pacientov, tudi v običajnih razmerah. 

Nivoji triaže so različni: primarna (na kraju samem), sekundarna (na urgenci) in terciarna (operacijska 
dvorana, enota intenzivnega zdravljenja). Na vsakem nivoju se uporabljajo različna specifična merila. 
Na vsakem nivoju je potrebno upoštevati varnost bolnikov in osebja, medicinske potrebe, omejitve 
človeških in drugih virov in možnosti zdravljenja. Etične podlage različnih triažnih protokolov so 
lahko: 

 Rešiti čim več ljudi: ta princip daje prednost tistim ukrepom, ki bodo rešili čim več ljudi, kar 
pomeni, da vire dodeljujemo na podlagi prognoze in potreb bolnika. 

 Kdor prvi pride: ta princip predpostavlja, da imajo vsi enako možnost dostopa do oskrbe, kar 
pa je v času izrednih razmer lahko vprašljivo.  

 Zaščititi najbolj ranljive: ranljivost je določena z vrsto izrednega stanja – to so lahko otroci, 
nosečnice ipd.  

 Enak dostop: ta princip predvideva, da imajo vsi enak dostop do vira ali vsaj možnosti 
enakega dostopa. To pomeni, da moramo enak dostop zagotoviti vsem.  

 Prioriteta za najpomembneše člane družbe: s tem načinom se zagotavlja dostopnost do virov 
tistim posameznikom, ki največ prispevajo k stabilnosti in varovanju družbe (običajno so to 
zdravstveni delavci in osebje prvega stika). 

 
Druge strategije varovanja virov so še: čimprejšnji odpust bolnikov, preusmerjanje neurgentnih 
bolnikov v druge ustanove, ukinitev elektivnih posegov, diagnostičnih postopkov ali laboratorijskih 
preiskav. Tudi te strategije niso nevtralne, ampak same po sebi spodbujajo pomembna etična 
vprašanja.  
 
Etična načela lahko razdelimo na vsebinska (zakaj je določena politika ali način delovanja etično 
upravičen) ali procesna (način, kako priti do odločitev ali delovanja, če naj bo to etično upravičeno). 

 V prvo skupino spadajo:  

 Svoboda posameznika (v izrednih razmerah jo lahko omejimo, da zavarujemo javno zdravje): 
omejitev svobode posameznika mora biti proporcionalna, potrebna, relevantna, najmanj 
restriktivna in za vse enaka. 

 Varovanje družbe pred škodo: za to morajo zdravstvene oblasti in zdravstvene ustanove 
včasih sprejeti odločitve, ki omejujejo posameznikove svoboščine. Odločevalci morajo 
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pretehtati odločitve in potrebo po doslednosti izvajanja ukrepov javnega zdravja ter jasno 
podati razloge za uvedbo teh ukrepov. 

 Sorazmernost: ukrepi, potrebni za varovanje javnosti, ne smejo preseči tistih, ki so potrebni 
za zadovoljevanje kritičnih potreb družbe. 

 Zasebnost: ta pravica je lahko motena, kadar gre za varovanje javnega zdravja. 
 Dolžnost nuditi nego in lajšati trpljenje: ta dolžnost je del vseh etičnih kodeksov zdravstvenih 

delavcev. Zdravstveni delavci so v izrednih razmerah to dolžnost primorani tehtati v 
primerjavi z drugimi dolžnostmi (dolžnost do lastnega zdravja ali do družine). Zdravstveni 
delavci so soočeni s hudimi izzivi glede dodeljevanja virov, ciljev, profesionalne odgovornosti 
in razmer za delo.  

 Recipročnost: zahteva, da družba podpre tiste, ki nosijo nesorazmerno breme za 
zagotavljanje javnega dobrega in da to breme čim bolj zmanjša. Skupine, ki običajno nosijo 
najtežje breme, so zdravstveni delavci, pacienti in njihovi svojci.  

 Enakopravnost: vsi pacienti imajo enako pravico do potrebnega zdravstvenega varstva pod 
normalnimi pogoji. Med pandemijo so potrebne težke odločitve o tem, katere službe 
vzdrževati naprej in katere začasno ukiniti.  

 Zaupanje: je osnovna komponenta razmerja med zdravstvenimi delavci in pacienti, 
zaposlenimi in njihovo ustanovo, med javnostjo in zdravstvom ter med samimi 
organizacijami znotraj sistema. V primeru izrednih razmer je potrebno vzdrževati zaupanje 
vseh udeležencev, da so sprejete prave odločitve in da so sprejete transparentno. 

 Solidarnost: kot se je že pokazalo pri izbruhu SARS-a bi eventuelni izbruh pandemske gripe 
zahteval novo vizijo solidarnosti med državami. Pandemija lahko vpliva na konvencionalne 
ideje o državni suverenosti, varnosti ali teritorialnosti. Potrebna je tudi solidarnost med 
posameznimi institucijami v državi. Nujni so skupni napori in sodelovanje, ki naj na stranski 
tir postavijo tradicionalno teritorialnost in upoštevanje le lastnega interesa zdravstvenih 
delavcev in njihovih institucij. 

 Skrbništvo (angl. »stewardship«):  ljudi, ki jim je zaupana vloga vodenja, mora voditi pojem 
skrbništva, ki obsega zaupanje, etično obnašanje in dobro odločanje. To pomeni, da morajo 
biti vse odločitve, ki vplivajo na razdelitev virov, usmerjene k doseganju najboljših izhodov 
zdravljenja, tako za posameznike kot za javno zdravje.  

 
Procesne etične vrednote: 

 Razumnost: odločitve morajo biti osnovane na razlogih, ki so pomembni pri zagotavljanju 
zdravstvenih potreb v primeru pandemije ali drugih izrednih razmer in jasni tudi deležniki pri 
odločanju. Odločitve morajo sprejemati kredibilni in odgovorni ljudje.  

 Odprtost in transparentnost: način, kako se sprejemajo odločitve in temelji, na katerih so 
odločitve osnovane, morajo biti javno dostopni. 

 Vključenost: vključeni morajo biti vsi udeleženci, katerih mnenja in potrebe se morajo 
upoštevati. 
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 Odzivnost: vedno morajo biti priložnosti za ponovno evaluacijo odločitev, ko se pojavijo nove 
okoliščine med samim potekom izrednega dogodka. Obstajati morajo mehanizmi za 
obravnavo sporov in pritožb. 

 Odgovornost: vsi odločevalci odgovarjajo za svoje delovanje in nedejavnost.  
 
Etika uvajanja inovativnih zdravil v izrednih okoliščinah 

Določiti standard oskrbe je težko že v normalnih okoljih. V primeru izrednih razmer pa se lahko 
dogodi, da je tak standard še teže definirati. Pogosto se je zaradi omejenih virov potrebno zateči 
bodisi k triaži bodisi k znižanemu standardu oskrbe. Distribucija virov je pogosto predmet spora, še 
zlasti, kadar gre za razvoj in distribucijo novih zdravil (npr. v primeru izbruha ebole). Tu mora vladati 
načelo delitve koristi, da se na tak način vsaj del z raziskavami pridobljenega znanja vrne v okolje, 
kjer so bili podatki zbrani. Dostop do eksperimentalnih zdravil za zdravljenje hitro smrtnih bolezni je 
vedno jabolko spora, še zlasti, če gre za prizadetost velikega števila ljudi, proizvodnja zdravila pa je 
omejena. Možne so vsaj štiri  situacije:  

 uporaba neregistriranih zdravil (ang. »off-label drug«) kot diskrecijska pravica posameznega 
zdravnika, 

 bolniki menijo, da imajo pravico do zdravila, nočejo pa biti vključeni v raziskavo,  
 omejitve zaradi težav v proizvodnji, 
 inovativna zdravila še niso dostopna, verjamemo pa, da so učinkovita. 

 
Dostopnost do novih zdravil v okviru pandemije lahko povečamo z alternativnimi oblikami 
raziskovanja, kot so uporaba več zdravil simultano ali pa sočutna raba zdravil, pa tudi z določitvijo 
minimalnega učinkovitega odmerka. 

Kadar je v odgovor na izredno stanje vpleteno tudi iskanje novih terapij, lahko hitro pride do vprašanj 
enakopravnosti. Po eni strani lahko raziskave omejijo dostop do zdravil ljudem, ki v njih ne 
sodelujejo, po drugi strani pa raziskave na ta način omejujejo tveganje in nepotrebno izgubo virov.  

Izredne razmere postavljajo pred zdravstvene delavce še druge moralne dileme. Ena od dilem je skrb 
za bolnike z zelo kužnimi boleznimi, druga pa, kadar zdravstveni delavci poleg kliničnega dela v teh 
razmerah izvajajo tudi raziskovalno delo.  
 
Zaključek 

Pravočasno vnaprejšnje načrtovanje izboljša potek dela in zmanjša stres izvajalcev, upoštevati pa 
mora tudi moralna in etična vprašanja, ki se pojavijo v razmerah, ko je dostopnost do zdravstvenih 
storitev omejena. Pomembno je predhodno načrtovanje z multidisciplinarnim načinom, ki se  mora 
začeti dovolj zgodaj, sistem je potrebno vzdrževati, spremljati spremembe v pristopih in ustrezno 
osvežiti načrte. Načrti morajo biti v pomoč vsem zdravstvenim delavcem, ki se srečujejo s takšnimi 
tveganji, in so del sistema zaznavanja in odzivanja. 
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Izvleček 

Napredek medicine sloni na raziskavah, ki jih je na koncu potrebno preveriti tudi s poskusi pri 
človeku. V primeru je prikazano delovanje znanega znanstvenika, ki v svojih raziskavah ni upošteval 
sedaj veljavnih etičnih norm.  
 
Uvod 

Podpri, o Bog, moč mojega srca, 
da bom vedno pripravljen služiti revnim in bogatim,  
prijateljem in sovražnikom, dobrim in zlim. 
Stori, da ne bom videl v njih drugega kot človeka, ki trpi. 
Odvrni od mene misel, da zmorem vse.       

Miamonides (Rabi Moses ben Maimon, 1135 - 1204) 
 
Temeljna etična pravila za raziskovalce ter etične komisije obravnava Helsinška deklaracija. Med 
drugim določa, da mora biti vsak bolnik, ki sodeluje v raziskavi, ustrezno in vnaprej seznanjen z 
njenim ciljem, metodami, koristmi in tveganji. 

Zdravnikovo poslanstvo je bedeti nad človekovim zdravjem, ki ga uresničuje z vsem svojim znanjem 
in sposobnostmi. Ženevska listina zavezuje zdravnika z naslednjimi besedami: »Zdravje bolnika je 
moja prva skrb.« Mednarodni kodeks zdravniške etike zahteva, da mora zdravnik delovati izključno 
v interesu bolnika, kadar mu predpiše zdravljenje, ki ga lahko duševno ali telesno oslabi. 

Cilji biomedicinske raziskave pri človeku morajo biti: izboljševanje diagnostičnih, terapevtskih in 
profilaktičnih metod ter boljše razumevanje etiologije in patogeneze. V današnji medicinski praksi 
vsebujejo vse diagnostične, terapevtske in profilaktične metode tudi določeno tveganje. To velja še 
posebej za biomedicinske raziskave. 
 
Primer 

Prof. Joachim Boldta (roj. 1954), je nemški anesteziolog, ki je bil predstojnik anesteziološkega 
oddelka na univerzitetni kliniki mesta Ludwigshafen v Nemčiji. Njegova raziskovalna skupina se je 
ukvarjala z učinki koloidov (ang. hydroxy ethyl starch, HES). Do leta 2009 je skupaj s soavtorji objavil 
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več kot 90 člankov s tega področja (0.68 % vseh člankov o koloidih). Leta 2009 je skupaj s soavtorji v 
reviji Anestezija in analgezija objavil članek, ki je opisoval ugodne učinke HES za polnjenje (ang. 
priming) zunajtelesnega krvnega obtoka v primerjavi z albumini. Na čudežne razlike med relativno 
majhnima primerjalnima skupinama (n = 25) sta urednika opozorila dva bralca. V kasnejšem 
postopku so ugotovili, da raziskave ni odobrila etična komisija, bolniki niso podpisali privolitve, ni 
bila opravljena randomizacija. Potrdilo se je, da albuminov med operacijami ne uporabljajo že vsaj 
10 let in da raziskava sploh ni bila opravljena. V raziskavi tudi ni bila jasno opredeljena vloga podjetja, 
ki je izdelovalo HES in je sponzoriralo raziskavo. Oktobra 2010 je dr. Boldt izgubil službo, začel se je 
kazenski pregon. Do sedaj je bilo odpoklicanih 95 njegovih člankov zaradi različnih vzrokov (npr. 
večkratno objavljanje le malo spremenjenih podatkov). Rezultati novejših metaanaliz uporabe 
koloidov, ki niso vključevale Boldtovih študij, so pokazale večjo umrljivost in več ledvičnih odpovedi 
pri kritično bolnih, zdravljenih s koloidi. Ocenjujejo, da je v Veliki Britaniji umrlo letno 200 - 300 
bolnikov zaradi prekomerne uporabe koloidov, ki je bila posledica odličnih rezultatov v objavljenih 
raziskavah. 
 
Mednarodni dokumenti in priporočila 

Prvi mednarodni dokument, ki opredeljuje etiko v medicinskih raziskavah, je Nürnberški kodeks. 
Nastal je leta 1947 zaradi sojenja zdravnikom, ki so med drugo svetovno vojno izvajali medicinske 
poskuse na zapornikih. Kodeks o zavarovanju celovitosti raziskovalnega subjekta podrobno opisuje 
pogoje za etično izvedbo raziskave in predvsem poudarja prostovoljni pristanek na sodelovanje v 
njej. 

Univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 
leta 1948. Da bi poleg legalne dobila še moralno podporo, je Generalna skupščina leta 1966 sprejela 
še Mednarodno deklaracijo o civilnih in političnih pravicah. Njen 7. člen se glasi: »Nihče ne sme biti 
podvržen mučenju ali kruti, nehumani ali podcenjujoči obravnavi ali kaznovanju, še zlasti ne 
medicinskim in znanstvenim eksperimentom brez prostovoljne privolitve.« 

Helsinška deklaracija je bila pod okriljem Svetovnega zdravniškega združenja sprejeta leta 1964 in 
pomeni temeljni dokument za področje etike v biomedicinskih raziskavah. Nazadnje je bila revidirana 
leta 2000. Svetovno zdravniško združenje jo opredeljuje kot zapis etičnih načel, ki naj vodijo 
zdravnike in druge udeležence v medicinskih raziskavah, ko vanje vključujejo ljudi, delajo s človeškimi 
tkivi in analizirajo podatke o njihovem zdravstvenem stanju. Pri tem morajo vselej ravnati v skladu z 
načeli dobronamernosti, neškodljivosti, avtonomnosti, pravičnosti, resnicoljubnosti in zaupnosti. V 
zadnji reviziji so navedli tudi priporočila, kako visoke etične standarde približati lokalnim danostim, 
zlasti v razvijajočih se in revnih deželah. Med drugim so nedvoumno zapisali, da morata biti protokol 
in izvedba vsakega eksperimentalnega postopka za proučevanje človeka jasno opisana ter 
posredovana etičnim komisijam.  

Področje raziskovanja in etike je v vsaki državi drugače urejeno. V Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/92) 
predpisuje potek presoje o etičnosti raziskave Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu 
dela komisije za medicinsko etiko, ki je bil sprejet leta 1995. Njegov 4. člen odreja, da komisija daje 
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naslednja soglasja: k predlogom znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva; za 
preizkušanje še nepreverjenih metod preprečevanja in odkrivanja bolezni in poškodb, zdravljenja in 
rehabilitacije; preizkušanje zdravil in za opravljanje drugih biomedicinskih raziskav. Zoper odločbo 
komisije ni pritožbe.  

Svet mednarodnih organizacij medicinske znanosti (ang. Council for International Organisations of 
Medical Sciences - CIOMS) skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) izdaja etična 
priporočila za biomedicinske raziskave, ki potekajo pri človeku (ang. International Ethical Guidelines 
for Biomedical Research Involving Human Subjects). Naš prispevek temelji na njegovih zadnjih 
etičnih priporočilih, ki so bila izdana leta 2002.  
 
Splošna etična načela 

Vse raziskave, v katere so vključeni ljudje, morajo biti izvedene v skladu z osnovnimi etičnimi načeli, 
ki so: spoštovanje osebnosti, ugoden izid raziskave in pravičnost. 

Spoštovanje osebnosti vsebuje vsaj dve osnovni načeli: 

 spoštovanje avtonomije, da se oseba sama odloči o sodelovanju v raziskavi; 
 varovanje oseb, ki ne morejo same odločati o svoji usodi. 

 
Pričakovani ugodni učinki raziskave morajo biti večji od negativnih. Raziskovalci morajo biti sposobni 
voditi raziskavo ter sočasno skrbeti za varnost in zadovoljstvo raziskovancev. Pri tem morajo 
upoštevati osnovno vodilo: »Ne škodujte!« Profesionalci, ki so hkrati raziskovalci in zdravniki, imajo 
še posebno obveznost - skrbeti morajo za pravice, varnost in zadovoljstvo bolnikov. Kadar pride do 
izključitve raziskovanca iz raziskave zaradi stranskih učinkov ali drugih vzrokov, mu mora zdravnik še 
naprej nuditi medicinsko pomoč ali omogočiti ustrezno medicinsko oskrbo v zdravstvenem sistemu 
oziroma pomagati poiskati drugega zdravnika. 

Pred vključitvijo morajo bolniki dobiti ustrezno in zadostno informacijo o raziskavi, nato pa morajo 
vsi izbrani prostovoljno potrditi, da se strinjajo z vključitvijo vanjo.  

Biomedicinska raziskava mora biti etično in znanstveno ustrezna. Če ni ustrezna, ni niti etična. 

Samo komisija za etična vprašanja, ki ni povezana z raziskovalci, sme odobriti izvajanje raziskave. Če 
protokola ne predložimo v obravnavo etični komisiji, to šteje za jasen in resen prekršek zoper etične 
standarde.   

Helsinška deklaracija predpisuje, da mora biti vsak bolnik, ki sodeluje v raziskavi, ustrezno in vnaprej 
seznanjen z njenimi cilji, metodami, koristmi in tveganji, kar vse skupaj velja za obveščen pristanek. 
Kakšno je ustrezno obveščanje in seznanjanje v praksi, v deklaraciji ni dorečeno. Čeprav je zamisel 
obveščenega pristanka splošno uveljavljena, so ugotovili, da kljub temu približno vsak peti zdravnik 
vključuje bolnike v raziskave, ne da bi poprej dali svoj pristanek. Poznejše raziskave potrdile, da je 
najmanj 80 % bolnikov zadovoljnih s prejetimi informacijami in da so se na njihovi podlagi lahko 
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samostojno odločali o sodelovanju v raziskovalnem projektu . Raziskave, za katere obveščeni 
pristanek ni potreben, naj bodo le izjeme, vse odločitve o tem pa morajo biti podvržene strogi presoji 
etične komisije. V to skupino spadajo raziskave, ki potekajo v urgentnih razmerah. Tudi takrat je 
potrebno bolnika in svojce ali skrbnike, takoj ko je to mogoče, obvestiti, da smo bolnika vključili v 
raziskavo. O nadaljevanju sodelovanja v raziskavi odloča bolnik ali njegov zakoniti zastopnik, in sicer 
po natančni predstavitvi raziskave.  
 
Odnos med bolnikom in zdravnikom ter postmarketinške raziskave 

Zdravniki in raziskovalci so navadno dobro seznanjeni s prvo, z drugo in s tretjo etapo kliničnih 
raziskav, a se manj zavedajo posebnosti etičnih načel v četrti. Ključno vprašanje, ki terja nedvoumen 
odgovor, pa je: »Če je farmacevtska družba pripravljena v okviru postmarketinške raziskave plačati 
posameznemu zdravniku honorar, kadar uporabi novo zdravilo, ali mora biti bolnik v četrti etapi 
seznanjen tudi z višino plačila?« Če se držimo načel, ki veljajo v etapah od 1 do 3, potem mora biti 
tudi v četrti etapi bolnik seznanjen z vsem, saj večina tovrstnih raziskav spada med nenadzorovane 
observacijske kohortne raziskave, katerih znanstveni prispevek je manjši kot na zgodnejših 
raziskovalnih stopnjah. Ravno ta manjši znanstveni prispevek in pogosto nezavedanje bolnikov, da 
so vključeni v honorirano postmarketinško raziskavo, vodijo dvomljivce v domnevo, da gre 
pravzaprav za promocijo in trženje novih zdravil. 
 
Zaključek 

Zaupanje v medicinske raziskave in pripravljenost posameznikov na sodelovanje v njih se bo 
nadaljevalo le, če jih bomo tudi v prihodnje izvajali z upoštevanjem visokih etičnih načel. Zato bi 
etične komisije verjetno morale tudi med raziskovanjem spremljati delo raziskovalcev in zahtevati 
vmesna ali sklepna poročila, iz katerih bi bilo mogoče presoditi, ali je raziskava potekala v skladu z 
odobrenim protokolom. Podrobno je potrebno spremljati, kako posamezniki pristanejo na 
sodelovanje v raziskavi, pregledati pristopne izjave in jasno opredeliti, kdaj zadošča ustna privolitev. 
Etična načela bi morali dosledno upoštevati tudi v vseh postmarketinških raziskavah. 
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Izvleček 

Etika je sestavni del medicine in delovanja zdravstvenih delavcev. Področje darovanja organov in 
presaditev je eno bolj izpostavljenih področij v medicini. Odvzem in dodeljevanje organov pogosto 
izzove različna vprašanja in dileme. Etično neoporečno delovanje in na strokovnih temeljih urejeno 
in usklajeno dodeljevanje organov so nujni pogoji za uspeh programa presaditev. Osnovna etična 
dilema pri presaditvi organov izhaja iz pomanjkanja za presaditev primernih organov. Zaradi 
pomanjkanja organov veliko število pacientov na čakalnih seznamih za presaditev umre. Število 
pridobljenih organov ostaja enako, število pacientov pa žal vztrajno narašča. Presaditev jeter je 
uspešen način zdravljenja končne odpovedi organa in rešuje življenja. Uvajanje tehnik za povečanje 
števila presaditev postavlja pred nas vedno nove etične dileme. 

 
Uvod 

Napredek v medicini je nedvomno pogojen s hitrim odkrivanjem, z razvojem in z uvajanjem novih 
tehnologij v vsakdanjo prakso. Zato je napredek v medicini pogosto vzrok za številne pravne, moralne 
in etične dileme. V državah, kjer je vera tesno vpeta v vsakdanje življenje, tudi religija pomembno 
sooblikuje vrednote družbe in pogosto postavlja pod drobnogled nove metode zdravljenja v 
medicini. Napori znanstvenikov pri odkrivanju novih tehnologij zdravljenja so cenjeni, vendar nova 
odkritja predstavljajo vir etičnih, moralnih in religioznih dvomov, ki nastajajo v družbi. Razjasnitvi le-
teh je nujno posvetiti zadostno skrb in čas. Primerni pravni mehanizmi bi morali nastajati pred 
uvajanjem novosti v medicini ali sočasno z njimi. Žal večinoma temu ni tako in zakonodaja pogosto 
zaostaja za hitrim razvojem tehnologij in njihovo uporabo v medicini. Namen zakonov je zaščita 
posameznika in družbe pred nevarnostmi novih odkritij in hkrati omogočati razvoj znanosti. 

Etika je sestavni del medicine in delovanja zdravstvenih delavcev. Presaditev organov je eno bolj 
izpostavljenih področij v medicini, predvsem zaradi darovanja organov in tkiv mrtvega dajalca, ki je 
neločljivi del postopka. Poleg odvzema organov sta v postopek za presaditev vključena še 
razporejanje in dodeljevanje organov, ki sta vzrok za številna etična vprašanja in dileme. Etično 
neoporečno delovanje in na strokovnih temeljih urejeno in usklajeno dodeljevanje organov sta nujna 
za uspeh programa presaditev. 

Osnovna etična dilema pri presaditvi organov izhaja iz pomanjkanja primernih organov. Zaradi 
pomanjkanja organov, ki postaja vse večje, veliko število pacientov, uvrščenih na čakalne sezname 
za presaditev, le-te ne doživi. 
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Število pridobljenih organov v zadnjem desetletju ostaja približno enako, število pacientov, ki 
potrebujejo presaditev, pa vztrajno narašča. Število dajalcev kljub naporom strokovnjakov in javnosti 
ostaja enako, pogosto zaradi večje varnosti v prometu. Mlade dajalce, večinoma poškodovance z 
izolirano poškodbo glave, nadomeščajo starejši dajalci z možganskimi krvavitvami. Vzroke za 
povečevanje števila bolnikov na seznamih lahko delno pripišemo staranju prebivalstva v državah, 
kjer je tovrstno zdravljenje dostopno, in povečanju števila medicinskih razlogov za presaditve.  

Koncept pravične porazdelitve organov je nastal zaradi omejenega števila dostopnih organov. 
Temelji na prepričanju, da obstaja več kriterijev, ki vplivajo na dodelitev določenega organa 
določenemu posamezniku. Eno od načel je enaka dostopnost organov. Dodelitev organa 
posamezniku po načelu enake dostopnosti temelji na predhodno določenih, objektivnih dejavnikih.  

Dejavniki, ki vplivajo na ta kriterij so: daljši čas na čakalni listi, mlajši bolnik, idr. Zagovorniki tega 
načela so prepričani, da ima vsak, ki potrebuje presaditev, enako pravico, neodvisno od spola, rase, 
prihodkov in drugih dejavnikov. Menijo, da način življenja, npr. uživanje alkohola in kajenje, ne sme 
vplivati na možnost dodelitve organa pacientu. Zagovarjajo tudi socialno enakost in pravico (npr. 
zapornikov) do vključitve v program presaditev, ko le-to potrebujejo. Pomen socialne enakosti se 
kaže predvsem v prevladujočem vplivu strokovnih razlogov za presaditev in v preprečevanju dileme, 
kdo bo odločal o socialni primernosti potencialnega prejemnika. Nasprotniki oporekajo načelu enake 
dostopnosti v primerih, ko so pacienti z nezdravim načinom življenja okvarili organe, saj bi lahko s 
spremembo načina življenja preprečili dokončno okvaro. S takim odnosom kažejo družbeno 
neodgovornost in nepotrebno povečujejo potrebo po organih. Tako v slabši položaj postavljajo 
paciente, ki nimajo vpliva na osnovno bolezen in potrebujejo presaditev.  

Drugo možno načelo pravične porazdelitve organov je načelo največje učinkovitosti, katerega namen 
je doseči največje možno število uspešnih presaditev.  

Dejavniki, ki glede na to načelo pacientom dajejo prednost, so: hujša stopnja bolezni in večja 
verjetnost uspešne presaditve organa z daljšim preživetjem. Zagovorniki tega načela se želijo izogniti 
nesmotrni uporabi organov, ki jih primanjkuje. Prejemnike razvrščajo glede na stopnjo bolezni in 
verjetnost uspeha presaditve. Uspešnost presaditve merijo s preživetjem po presaditvi. 

To načelo omogoča tudi ponovne presaditve organa pri posameznikih zaradi verjetnosti uspeha ob 
ponovnem posegu. Nasprotovanje načelu največje učinkovitosti izhaja iz vprašljive primernosti 
merskih instrumentov. Napovedovanje uspeha presaditve je težavno. Uspešnost se lahko razlikuje 
zaradi številnih dejavnikov. Se uspeh meri samo z dodanimi leti življenja ali tudi z obdobjem 
delovanja organa in s kvaliteto življenja bolnika in svojcev? To načelo tudi odpira možnost 
pristranskosti, zavajanja in dajanja prednosti določenemu posamezniku. Hkrati pa upoštevanje 
načela pridobitve največjega števila let življenja v neenakopraven položaj postavlja starejše bolnike, 
ki imajo naravno krajšo pričakovano življenjsko dobo. Ti razlogi mečejo senco dvoma na pravilnost 
načela največje učinkovitosti kot edinega pravilnega.  

 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Etika v intenzivni medicini 

 

 
225 

Trenutna merila, ki se uporabljajo za dodelitev organa in vzbujajo najmanj dvomov, so: 

 medicinski razlogi in stopnja pacientove bolezni, 
 verjetnost uspeha presaditve, 
 trajanje čakanja od uvrstitve na seznam za presaditev. 

 
Že s samim postavljanjem meril in njihovo razlago in uporabo izzovemo konflikt interesov in etične 
dileme. Samo popolna dosegljivost kvalitetnih organov po meri pacienta bi lahko odpravila dileme 
uvrščanja na sezname in dodelitve organov.  

Na drugi strani nasprotniki presaditev opozarjajo, da so zaradi velike porabe sredstev za presaditve 
prikrajšani drugi programi zdravstvenega varstva. Menijo, da se korist, ki jo presaditev organa 
prinaša posamezniku, ne odraža v zadostni meri tudi v družbi in da bi s porabljenimi sredstvi dosegli 
več, če bi jih usmerili, npr. v preventivne programe in spremembe življenjskega sloga. 
 
Darovanje organov 

Program živih dajalcev v Republiki Sloveniji (RS) le v manjšem obsegu poteka na področju darovanja 
ledvic, sicer pri nas trenutno presajamo le organe možgansko mrtvih darovalcev. Njihovo število se 
giblje med 45 do 50 letno, kar nas uvršča med države z dobro razvitim sistemom darovanja. Smrt je 
dokončna, nepopravljiva izguba možganskih funkcij. Neposredno po smrti se ob delujočem srcu 
lahko nekaj časa vzdržuje organe in tkiva s pomočjo umetne ventilacije. S smrtjo pacient postane 
možni dajalec, vsi postopki zdravljenja prenehajo in postanejo postopki prehodnega vzdrževanja 
organov in tkiv. Po privolitvi v darovanje možni dajalec postane dajalec organov in tkiv. Iz etičnih in 
moralnih vidikov je proces zdravljenja strogo ločen od transplantacijske dejavnosti. Zdravstveno 
osebje, ki je sodelovalo pri zdravljenju, ne sme sodelovati pri presaditvah in obratno. Odvzemov 
organov po srčnem zastoju v RS ne izvajamo, čeprav od sprejetja Zakona o pridobivanju in presaditvi 
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, dne 28. 08. 2015, zakonske ovire več ne obstajajo. Na tem 
področju so etične dileme številne. Med najpomembnejše zagotovo sodi določitev časa smrti. Po 
zastoju srca je potrebno počakati vsaj 5 minut, ko po dosedanjih spoznanjih medicine v celoti 
preneha tudi možganska aktivnost. Z daljšim čakanjem se poveča ishemična poškodba organov, kar 
neposredno in negativno vpliva na kvaliteto tako pridobljenih organov. Zaradi občutljivosti področja, 
dilem in porajajočih se vprašanj, je potrebno pred uvajanjem programov dajalcev po srčnem zastoju 
doseči zelo širok družbeni konsenz in predvsem jasno ugotoviti izjemen pomen, ki ga ima tovrstna 
širitev za dostopnost organov, ki jih je vedno premalo. 
 
Presaditev jeter 

Presaditev jeter je življenje rešujoč poseg, ki pomembno zmanjša umrljivost in obolevnost bolnikov 
s končno okvaro jeter. Zaradi pomanjkanja organov in zagotavljanja pravičnega dodeljevanja so leta 
2002 razvili matematični model z objektivno merljivimi dejavniki, ki napoveduje 3-mesečno smrtnost 
bolnikov s končno odpovedjo jeter na seznamu, če organa ne prejmejo. Tako lahko prednost pri 
presaditvi namenimo najtežje bolnim in s tem pomembno zmanjšamo smrtnost na čakalnih 
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seznamih. Dilema presaditve pri alkoholizmu je še vedno živa. Alkoholizem je bolezen, ki zahteva 
zdravljenje. Zaradi načela pravičnosti se tudi alkoholikom ponudi možnost presaditve ob hkratnem 
upoštevanju uspešnosti, ki mora biti podobna drugim skupinam. Ponovitev alkoholizma pri pacientu 
po presaditvi jeter je neodvisen negativni napovedni dejavnik preživetja. Zato pacienti ne smejo 
uživati alkohola vsaj 6 mesecev pred presaditvijo, kar pomembno zmanjša ponovitev alkoholizma. 

Presaditev celih jeter in rezultati, ki jih dosežemo, so merilo za druge, kasneje uvedene metode, s 
katerimi povečujemo dostopnost zdravljenja s presaditvijo. 

Ponovne presaditve predstavljajo manj kot 10 % posegov. Etična dilema nastopi, ker je pacient že 
prejel organ in so ponovne presaditve manj uspešne (5-letno preživetje je nižje za 20 %). Kadar vzrok 
za ponovno odpoved organa ni nesodelovanje, so pacienti uvrščeni enakovredno, kljub slabšim 
rezultatom po presaditvi. 

Presaditev dela jeter živega dajalca (ang. Living donor liver transplantation, LDLT), večinoma svojcev 
ali bližnjih sorodnikov, poveča možnost za presaditev. Pri odvzemu leve lateralne sekcije (LLS) za 
presaditev pri otroku je obolevnost dajalca majhna. Pri presaditvi desne polovice (55 - 60 %) jeter 
odraslemu prejemniku je obolevnost večja. Pojavi se dilema izpostavljanja zdrave osebe 
pooperativnim zapletom in vprašanje neodvisnosti odločitve glede darovanja, saj je dajalec lahko 
izpostavljen pritiskom družine in lastni moralni obvezi. Uspešnost presaditve je odločilnega pomena 
pri vrednotenju rezultatov, pričakovanja pa predstavljajo hudo obremenitev za celotno zdravstveno 
osebje. 

Napredek v kirurških tehnikah danes omogoča delitev jeter mrtvega dajalca. Z enim organom lahko 
opravimo dve presaditvi hkrati, vendar se ob tem poveča obolevnost in umrljivost prejemnikov, kar 
predstavlja etično dilemo. Z delitvijo jeter se je umrljivost otrok, čakajočih na presaditev, dramatično 
znižala. Transplantacijski centri so dolžni omogočiti presaditev največjemu možnemu številu 
prejemnikov, kar potrjuje etično sprejemljivost delitve jeter. Delitev je možna pri 15 % odvzetih jeter. 
Zaradi slabših rezultatov ima pacient pravico odkloniti poseg. V tem primeru se organ ponudi prvemu 
na seznamu, ki pristane na delitev. To velja le za delitev LLS, kjer so koristi takih posegov jasno 
dokazane. Delitev na levo in desno polovico jeter pri presaditvi odraslim prejemnikom potrebuje še 
dodatne raziskave in potrditve. Izmenjava delov jeter med centri omogoča boljšo uporabo organov, 
zahteva pa odlično usposobljenost in organizacijo vseh sodelujočih. Pacienti imajo pravico do 
popolnih informacij o uspešnosti posega v lastnem transplantacijskem centru in do primerjave z 
drugimi. Informacije mora pacient prejeti zgodaj, že ob vpisu na čakalni seznam, saj se le na ta način 
lahko neodvisno odloči glede sprejemljivosti posega. Zavedanje pacienta, da se za tovrstno tehniko 
uporabi le 15 % najboljših organov in da je obolevnost, povezana s posegom, majhna, pogosto vodi 
v privolitev v poseg. Dolžnost in moralna obveza kirurgov je spremljanje napredka na področju 
delitve jeter za dva odrasla prejemnika in čimprejšnja uvrstitev tehnike v prakso ob bolj spodbudnih 
rezultatih.  
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Zaključki 

Darovanje organov je plemenito dejanje. Širitev dejavnosti pridobivanja organov na legalen in etično 
sprejemljiv način je zaradi pomanjkanja organov nujna. Presaditev je uspešen način zdravljenja 
končne odpovedi organa in pogosto rešuje življenje. Pomembno izboljša kvaliteto življenja 
prejemnika in svojcev. Uvajanje novih tehnik za povečanje števila presaditev postavlja pred 
strokovnjake in javnost številne etične dileme, ki jim moramo nujno posvetiti vso potrebno 
pozornost. 
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PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKOV IN NAČELA OBVLADOVANJA SIMPTOMOV V INTENZIVNIH 
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Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice 
 
Izvleček 

Koncept paliativnega pristopa dolgo ni našel pravega mesta v intenzivnih enotah, ker ga je večina 
zmotno povezovala samo z zadnjim obdobjem življenja in s sprejemanjem odločitev ob koncu 
življenja. Razumevanje paliativnega pristopa je seveda mnogo širše. Po eni strani gre za lajšanje 
simptomov življenja ogrožajoče bolezni in samega zdravljenja, po drugi strani pa se veliko število 
odpuščenih bolnikov sooča z raznolikimi težavami po odpustu. Breme neobvladanih simptomov je 
včasih zelo veliko. 

Vključevanje bolnikovih bližnjih v proces odločanja in sprejemanja odločitev glede morebitno znane 
volje bolnika olajša tudi načrtovanje življenja bolnika po odpustu iz intenzivne enote.  
 
Uvod 

Modri smo, ko spoznamo, da ni večjih sovražnikov od nas samih. (Navarro) 
 
Paliativna oskrba ima vse značilnosti interprofesionalne specialnosti. Znanja in veščine uporabljajo 
strokovnjaki različnih strok z namenom lajšanja telesnih simptomov bolnika, kakor tudi 
pravočasnega prepoznavanja njegovih duševnih in duhovnih potreb v določenem socialnem okolju. 
Stremimo k temu, da poleg bolnika samega vključujemo tudi bolnikove bližnje v proces odločanja in 
sprejemanja odločitev, ki lahko pomembno vplivajo na bolnikovo kvaliteto življenja, kadar bolnik ne 
more odločitev sprejemati sam. V procesu sprejemanja odločitev upoštevamo bolnikove prioritete 
in sistem vrednot v okviru možnosti medicinske stroke.  

Prav to spreminjanje načina odločanja iz značilno paternalističnega do načina, ki upošteva 
avtonomijo bolnika in možnost, da se sam odloča o predstavljenih možnostih, je eden ključnih 
prispevkov vpeljevanja paliativnega pristopa . 

V zadnjem času smo priče trendu naraščanja napotitev v enote intenzivnega zdravljenja, tudi za 
bolnike, ki so življenjsko ogroženi zaradi močno napredovale kronične bolezni in pri katerih tudi z 
intenzivnim zdravljenjem ni moč doseči bistvenega izboljšanja stanja. Po eni strani narašča število 
umrlih (v ZDA vsak peti umrli bolnik umre v intenzivni enoti in te enote postajajo najbolj 
obremenjene po številu smrti), po drugi strani pa se preživeli soočajo z velikim številom težav, ki 
pogosto niso deležne pozornosti pri nadaljnji obravnavi. Preživeli bolniki poročajo o hudih motnjah 
spanja, kroničnih bolečinah, čustveni nestabilnosti, depresiji, anksioznosti. Velik problem je tudi 
kognitivni upad. Nekateri ostanejo za vedno odvisni od mehanskih pripomočkov za vzdrževanje 
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življenja (aparati za dihanje). Obremenitve družine z nego takih bolnikov so ogromne in pogosto so 
prepuščene same sebi. Tudi bolnikovi bližnji poročajo o depresiji, anksioznosti, izgorelosti in tudi pri 
njih lahko govorimo o sindromu postintenzivnega zdravljenja. 

Vedno znova prihaja v ospredje slaba predaja bolnikov in njihovih načrtov zdravljenja med osebjem 
samim, kakor tudi v odnosu do bolnika in njegovih bližnjih. Osebje, ki prevzema dežurno službo, 
pogosto z načrtom predvidenega ukrepanja ni seznanjeno (če ga bolnik sploh ima). 

Poseben izziv predstavljajo kirurške intenzivne enote, kjer kar 40 % kirurgov navaja nestrinjanje s 
predlaganim zdravljenjem in konflikt z osebjem v teh enotah . 

Bolniki po odpustu nimajo načrta nadaljnje obravnave in so prepuščeni potovanju med različnimi 
nivoji oskrbe (akutni oddelki, dom, domovi za ostarele, oddelki za podaljšano nego ipd.). 
 
Obvladovanje simptomov v poteku zdravljenja v intenzivnih enotah 

Ocenjevanje motečih simptomov je v intenzivni enoti včasih težavno zaradi bolnikove nezmožnosti, 
da bi o njih sam poročal. Osebje pogosto ne loči med simptomi (bolečina, nemir, težko dihanje itd.) 
in znaki neke bolezni (visok krvni tlak, pospešen srčni utrip, povišana telesna temperatura, hitro, 
plitvo dihanje). 

Preučevali so tudi vpliv svojcev na poročanje o simptomih in ugotovili, da so njihove ocene pogosto 
višje. Na voljo imamo nekaj orodij, s katerimi lahko ocenimo simptome pri bolnikih z omejenimi 
možnostmi komunikacije: orodje za ocenjevanje bolečine v intenzivni enoti (ang. Critical Care Pain 
Observation Tool) in vedenjska bolečinska lestvica (ang. Behavior Pain Scale); lestvica za ocenjevanje 
dihalnega napora (ang. Respiratory Distress Observation Scale). Poleg bolečine in dihalne stiske so 
moteči simptomi še žeja, delirij in hropenje. Za obvladovanje teh simptomov veljajo splošna 
doktrinarna načela. Zdravniki in negovalno osebje morajo določen simptom prepoznati, oceniti 
njegovo izraženost in predpisati ustrezno zdravilo. Če je izvedljivo, vedno vključimo tudi 
nefarmakološke metode lajšanja nekega simptoma. Izjemno pomembno je, da osebje razume, kako 
se simptom ocenjuje in da seveda razume predpis terapije. Potrebno je poznavanje delovanja zdravil 
in načelo titriranja odmerkov. Zdravila vedno predpisujemo kot dolgodelujoča in po potrebi, kadar 
se simptom kljub temu izrazi. Včasih so simptomi tako izraženi, da jih z običajnimi ukrepi ni mogoče 
olajšati, zato je potrebno bolnika sedirati, da lahko nek simptom prenese.  

Čeprav so za večino simptomov izdelane opazovalne lestvice, se slabo uporabljajo. Osebje se med 
seboj v opisovanju simptoma ne uskladi, veliko je še prepuščeno občutkom, tako da so simptomi 
kljub predpisanemu zdravljenju slabo obvladani. 
 
Odločitve ob koncu življenja 

Intenzivno zdravljenje je usmerjeno v obvladovanje akutnih dogodkov, ki ogrožajo bolnikovo 
življenje, in v ohranjanje čim višje kakovosti življenja. Ti cilji so pri večini bolnikov doseženi. Kljub 
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temu pa intenzivne enote pogosto postanejo mesto, kjer bolniki tudi umrejo. Po nekaterih podatkih 
skoraj četrtina sprejetih bolnikov v enoti intenzivne terapije tudi umre.  

Tako lahko včasih na sprejem v enoto intenzivne terapije gledamo kot na terapevtski poskus. Šele če 
se izkaže, da ta poskus ne bo uspel, je bolnikom in njihovih svojcem dana možnost preusmeritve 
ciljev iz edinega upanja na preživetje, na upanje, da bolnikovo življenje ne bo povezano s prevelikim 
trpljenjem. Ta preusmeritev iz strogo kurativnega pogleda, ki ima edini cilj ozdravitev, v paliativni 
model, kjer je cilj bolnikovo udobje, je eden najpomembnejših vidikov dela v enotah intenzivne 
medicine. Kljub največjim naporov pa spreminjanje ciljev ne poteka tako zlahka, kot bi pričakovali. 
Razlogov za to je več, med drugim pa seveda neizpodbitno dejstvo, da si bolniki ne želijo umreti. 
Glede na to, da so dokončne odločitve o prognozi neke bolezni vedno odmaknjene, neko upanje 
ostaja. In če ima bolnik samo malo upanja proti smrti, ki je seveda dokončen dogodek, je pripravljen 
plačati visoko ceno za dosego tega cilja. Ravno zato je delež intenzivnih obravnav v porastu.  

Ne glede na vse postane zdravljenje v posameznih situacijah neutemeljeno. Ne prinaša izboljšanja, 
niti upanja na izboljšanje, povečuje bolnikovo trpljenje, predvsem pa (odvisno od intenzivnosti) 
odmika bolnika od stika s svojci in onemogoča njegovo komunikacijo s svojci. V takih primerih je 
potrebno začeti razmišljati o prekinitvi nekega načina zdravljenja, ki samo vzdržuje življenje in ne 
vpliva na njegovo kakovost oz. o tem, da z nekim zdravljenjem ne začnemo, če njegova dobrobit ni 
prisotna.  

Take odločitve so vedno timske. Za njihovo sprejemanje so potrebne strokovne kompetence. 
Potrebno je preveriti, če je bilo izčrpano vse, kar bi pri bolniku lahko vplivalo na kvaliteto življenja.  

Vse odločitve je potrebno predstaviti bolniku, če je ta sposoben komunikacije, in svojcem. Včasih se 
zgodi, da se svojci ne strinjajo s strokovnimi odločitvami. Kljub dobro predstavljenim razlogom 
nekateri svojci vztrajajo pri ukrepih, ki bolniku ne bodo prinesli nič dobrega, jih je pa možno izvesti. 
V takih primerih je potrebnih več pogovorov, v katerih se skuša ugotoviti, kaj so primarni cilji 
zdravljenja za svojce, kaj pričakujejo in kakšni so razlogi za njihovo nesprejemanje bolnikovega 
stanja. Pogovor skušamo usmeriti v ugotavljanje prioritet in vrednot bolnika, če so svojcem znane. 

Medicinsko osebje skuša pojasniti strokovne razloge za svoje odločitve. Tudi v primerih, ko soglasja 
ni, medicinsko osebje ni dolžno izvajati ukrepov in posegov, za katere menijo, da bolniku ne bodo v 
najboljšo korist. Priporočljivo je, da se v komunikacijo v takih primerih vključi tudi člane komisije za 
medicinsko etiko.  
 
Paliativna sedacija 

Paliativna sedacija je pogosto predstavljena kot alternativa evtanaziji, ki zakonsko v večini držav ni 
dovoljena. Nekateri jo imenujejo tudi »evtanazija skozi zadnja vrata«. To je napačno razumevanje in 
v literaturi imamo danes dovolj prepričljivih dokazov, da s paliativno sedacijo ne povzročimo 
prezgodnje smrti. 



 
Šola intenzivne medicine 2016, Etika v intenzivni medicini 

 

 
231 

Paliativna sedacija je terapevtski ukrep, ki je namenjen lajšanju telesnega ali psihičnega simptoma, 
ki ga z drugimi ukrepi ni mogoče obvladati. Bolnik, ki je sposoben odločanja, oz. skrbniki se morajo s 
tem strinjati, saj paliativna sedacija bistveno vpliva na kvaliteto življenja v smislu nezmožnosti 
komuniciranja in gibanja.  

Obstaja več protokolov za paliativno sedacijo. Evropsko združenje za paliativno oskrbo je postavilo 
okvire in smernice za izvajanje paliativne sedacije. Na splošno velja, da naj bi bila globina sedacije 
samo tolikšna, da zagotavlja zadostno lajšanje simptoma. Za nekatere bolnike je smiselna t.i. sedacija 
ob ohranjeni zavesti. Za takojšnjo globoko sedacijo se odločamo, kadar je bolnikovo trpljenje 
neizmerno, je refraktorno za obstoječo terapijo, kadar je smrt pričakovana v nekaj urah ali dneh, 
kadar je to jasna bolnikova želja (oz. v primeru nesposobnosti odločanja želja svojcev ali skrbnika) ali 
kadar pride do masivne krvavitve oz. dušenja ob koncu življenja.  

Za sedacijo najpogosteje uporabljamo midazolam ali lorazepam, levomepromazine in 
klorpromazine. Redkeje pa barbiturate (pentobarbital) in splošne anestetike (propofol).  

Priporočeno je, da se sprejme protokol za izvajanje paliativne sedacije v izogib morebitnim 
konfliktnim situacijam.  
 
Konec življenja v intenzivni enoti 

Tudi kadar je smrt pričakovan dogodek, so okoliščine lahko zelo stresne, tako za bolnikove bližnje 
kot za osebje. Zelo je pomembno, da ohranimo spoštljiv in empatičen odnos, obenem pa podamo 
informacije jasno in razumljivo. Če je le mogoče, sporočamo novico o smrti osebno in ne po telefonu. 
V kolikor so svojci oddaljeni in je pričakovano, da v primeru smrti ne bodo prisotni, je prav, da se že 
vnaprej dogovorimo o obveščanju. Večina bolnikovih bližnjih potrebuje zadoščenje, da je bilo za 
bolnika narejeno vse, kar je bilo potrebno. Želijo si informacij o samem trenutku smrti. Če si želijo še 
slovesa po smrti, poskrbimo, da bodo lahko bolnika še videli in se od njega poslovili. V kolikor je 
izvedljivo, jim ponudimo pomoč v obdobju žalovanja.  
 
Zaključek 

Vključevanje paliativnega pristopa pri obravnavi simptomov bolnikov v intenzivnih enotah pomeni 
celostno obravnavo simptoma in združevanje tako farmakoloških kot nefarmakoloških ukrepov. Zdi 
se, da bo večji izziv za osebje v intenzivnih enotah prehod na enotno naslavljanje, ocenjevanje in 
neprekinjeno spremljanje simptoma kot na samo predpisovanje zdravil. Pot iz strogo 
paternalističnega modela vodenja bolnika v model, kjer se spoštuje bolnikova avtonomija in njegovo 
vrednotenje posameznih predlaganih ukrepov, sploh ob koncu življenja, pa bo pričakovano dolga.  

Pomembno je, da se tudi pri nas začne združevati strokovne in etične principe v luči obstoječe 
zakonodaje in pravilno informirati medicinsko osebje o načinu sprejemanja odločitev, ki bodo tako v 
bolnikovo dobro kot tudi v dobro medicinskega osebja.  
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