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BESEDA UREDNIKOV UČBENIKA 2. LETNIKA ŠOLE INTENZIVNE MEDICINE V 

NOVEM MESTU 

Letos poteka Šola intenzivne medicine (ŠIM) že 19. leto zaporedoma pod okriljem Slovenskega 

združenja za intenzivno medicino (SZIM). ŠIM je namenjena specializantom anesteziologije, interne 

medicine, pediatrije, nevrologije, kirurgije in sedaj tudi intenzivne medicine (IM) ter drugim 

zdravnikom, ki želijo pridobiti ali osvežiti znanje s področja odrasle in pediatrične intenzivne 

medicine. Strokovni odbor SZIM, ki ga že nekaj let zelo uspešno vodi doc. dr. Roman Parežnik, uspeva 

program šole smiselno dopolnjevati in slediti najnovejšim dognanjem s področja intenzivne 

medicine.  

Koncept šole, ki se je z leti le malo spreminjal, je takšen, da predavanju vedno sledita še okrogla miza 

in prikaz zanimivih primerov. Vsak modul organizirata eden ali dva učitelja šole, ki sta skupaj s 

strokovnim in izvršilnim odborom SZIM odgovorna za program posameznega modula in za izbiro 

predavateljev. Posebnost in zanimivost te šole je, da v vsakem sklopu predavanj sodelujejo 

pediatrični intenzivisti, ki predstavijo posebnosti intenzivnega zdravljenja otrok pri vsakem 

posameznem sklopu predavanj. Tako lahko slušatelji poleg znanja iz odrasle intenzivne medicine 

pridobijo tudi znanje iz posebnostih pediatrične IM. 

V 2. letniku se bodo zvrstila predavanja v naslednjih modulih s področja IM: Endokrinologija 
(moderatorja: P. Gradišek, M. Podbregar),  Koagulacija (moderatorica: A. Stecher), Ostale srčne 
bolezni (moderatorja: G. Voga, M. Podbregar), Akutni koronarni sindrom (moderatorica: A. Sinkovič) 
in Bolezni respiracijskega sistema (moderator: Š. Grosek). 
 
Tudi letos smo nadaljevali, kar smo zastavili lansko leto, in sicer smo vse prispevke uredili po enotnem 
konceptu, jih strokovno in jezikovno pregledali in recenzirali ter izdali pod okriljem Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo kot Učbenik 2. letnika 
Šole intezivne medicine v Novem mestu. 
 

Največja zahvala za izdajo učbenika gre odličnim predavateljem, ki so pripravili svoje prispevke z 

največjo strokovno skrbnostjo, in ki že vrsto let sodelujejo na šoli IM, nekateri od vsega začetka, ter 

skrbijo, da ima Šola intenzivne medicine med svojimi predavatelji najvišje strokovno usposobljene 

zdravnike, med katerimi jih je velika večina učiteljev na eni izmed obeh medicinskih fakultet v 

Sloveniji, nekateri pa so tudi mednarodno izredno prepoznavni in cenjeni učitelji in predavatelji. 

Mlajši predavatelji so začeli izredno uspešno nadomeščati odlične starejše in upokojene 

predavatelje, zato verjamemo, da bo ŠIM še naprej uspešno delovala in izobraževala. Strokovni 

odbor SZIM se vsako leto trudi, da bi razširil krog predavateljev, in je tudi letos povabil strokovnjake 

iz regionalnih bolnišnic. Zavedamo se, da še nismo izkoristili vseh možnosti, vsi skupaj pa si 

prizadevamo po najboljših močeh, da bi bil slovenski prostor čim širše zastopan. Lahko rečemo, da 

je sedaj že utečena ekipa recenzentov, lektorice in tehničnega uredništva zagotovilo, da bo letošnji 

učbenik strokovno in jezikovno na najvišji ravni. Uredniki si zelo prizadevamo, da bi poenotili in 

poslovenili izraze, in tudi na ta način poskrbeli za žlahtnjenje slovenskega medicinskega izrazoslovja. 

Upamo, da nam je to v čim večji meri uspelo. 



 

»Oče« intenzivne medicine v Sloveniji, akademik prof. dr. Matija Horvat, dr. med., ter »spiritus 

movens«, ki se je predajal IM z vsem znanjem in žarom, predstavljal strokovno odličnost, utelešal 

človeškost in etičnost pri obravnavi bolnikov IM, in ki nikoli ni pozabil na človeško dostojanstvo 

kritično bolnega v IM, je letos nenadoma preminil. Učbenik in letošnja Šola IM naj bosta posvečeni 

spominu na našega velikega učitelja, akademika prof. dr. Matija Horvata. 
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SEZNAM KRATIC 

ABCD – dihalna pot, dihanje, cirkulacija, nevrološka okvara (airway, breathing, circulation, disability) 

ACE – angiotenzinska konvertaza 

ACTH – adrenokortikotropni hormon 

ADH – antidiuretični hormon 

ADP – adenozin difosfat 

AF – atrijska fibrilacija 

AIDS – sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (acquired immunodeficiency syndrome) 

ALO – akutna ledvična odpoved 

ALS – dodatni postopki oživljanja (advanced life support) 

ALT – alaninska transaminaza 

AMP – adenozin monofosfat 

AKT – arterijski krvni tlak (arterial pressure) 

APACHE – točkovni sistem (acute physiology and chronic health evaluation) 

aPTČ – aktivirani parcialni tromboplastinski čas 

ARDS – sindrom akutne dihalne stiske (acute respiratory distress syndrome) 

ARI – akutna respiracijska insuficienca 

ASA – ameriško združenje za anesteziologijo (american society of anesthesiologists) 

AST – aspartatna transaminaza 

ATN – akutna tubularna nekroza 

AU – atrijska undulacija 

BPD – bronhopulmonalna displazija 

cAMP – ciklični adenozin monofosfat 

cal – kalorija 

iMVS – indeks minutnega volumna srca 

MVS – minutni volumen srca 

CPAP – stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh (continuous positive airway pressure) 

CRP – C reaktivni protein 

CT – računalniška tomografija (computed tomography) 

OVK – osrednji venski kateter  

OVT – osrednji venski tlak  

OŽS – osrednji živčni sistem 

DP – desni preddvor  

DIK – diseminirana intravaskularna koagulacija 

DKS – diferencialna krvna slika 

DNK – deoksiribonukleinska kislina  

DP – desni prekat  

EEG – elektroencefalogram 

EKG – elektrokardiogram 

EMG – elektromiogram 

ESBL – beta laktamaza razširjenega spektra (extended-spectrum beta lactamase) 

etCO2 – CO2 ob koncu izdiha (end-tidal CO2) 

FDP – fibrinski degradacijski produkti  

FEV1 – forsirana ekspiracijska prostornina v prvi sekundi (forced expiratory volume) 



 

FiO2 – delež kisika v zmesi vdihanih plinov ( fractional inspired oxygen content) 

FRC – funkcionalna rezidualna kapaciteta 

FVC – forsirana vitalna kapaciteta 

GABA – gama-amino maslena kislina (gama-aminobutyric acid) 

GCS – Glasgowska koma lestvica (Glasgow coma score) 

GGT – gamaglutamil transpeptidaza 

GIT – gastrointestinalni trakt 

GMP – gvanozin monofosfat 

GVT – globoka venska tromboza 

HAV – virus hepatitisa A 

HBV – virus hepatitisa B 

HCV – virus hepatitisa C 

HIV – virus humane imunske pomanjkljivosti (human immunodeficiency virus) 

HLA – antigeni glavnega histokompatibilnostnega sistema (human leukocyte antigen) 

IABP – intraaortna črpalka (intra-aortic baloon pump) 

Ig – imunoglobulini 

ZTT– znotrajtrebušni tlak 

ZLT – znotrajlobanjski tlak  

EIT – enota intenzivne terapije 

IL – interlevkin 

im – intramuskularno 

iv – intravensko 

INR – mednarodno izenačeno razmerje (international normalized ratio) 

IPPV – intermitentno predihavanje s pozitivnim tlakom v (intermitent positive-pressure ventilation) 

ITM – indeks telesne mase 

J – Joule 

kcal – kilokalorija 

kJ – kilojoule 

KLO – kronična ledvična odpoved 

KOPB – kronična obstruktivna pljučna bolezen 

LP – levi preddvor  

LDH – laktatna dehidrogenaza 

LM – laringealna maska 

LP – levi prekat 

LVEDP – končni diastolni tlak levega prekata (left ventricular end-diastolic pressure) 

LVEDV – končna diastolna prostornina levega prekata (left ventricular end-diastolic volume) 

LVEF – iztisni delež levega prekata (left ventricular ejection fraction) 

MAO – monoamino oksidaza 

SAT – srednji arterijski tlak  

MIK – minimalna inhibitorna koncentracija 

MOF – večorganska odpoved (multi organ failure) 

MRI – magnetna resonanca 

MRSA – na meticilin odporni Staphylococcus aureus 

MV – umetno predihavanje (mehanska ventilacija) 

NADP – nikotin amid dinukleotid fosfat 

NAKT – neinvazivni arterijski krvni tlak  



 

NSAR – nesteroidni antirevmatiki 

OGTT – oralni test obremenitve z glukozo (oral glucose tolerance test) 

PAOP – pljučni zagozditveni tlak (pulmonary artery occlusion pressure) 

PCA – analgezija pod nadzorom bolnika  (patient-controlled analgesia) 

PCEA – epiduralna analgezija pod kontrolo bolnika (patient-controlled epidural analgesia) 

PE – pljučna embolija 

PEEP – pozitivni tlak ob koncu izdiha (positive end-expiratory pressure) 

ppm – delci na milijon (parts per milion) 

PČ – protrombinski čas  

Q – pretok 

TDP – tlak  desnem predvoru (right atrial pressure) 

RNK – ribonukleinska kislina 

RTG – rentgen 

RVEDP – končni diastolni tlak desnega prekata (right ventricular end-diastolic pressure) 

RVEDV – končna diastolna prostornina desnega prekata (right ventricular end-diastolic volume) 

RVEF – iztisni delež desnega prekata (right ventricular ejection fraction) 

SaO2 – nasičenost arterijske krvi s kisikom 

sc – subkutano 

ScvO2 – nasičenost osrednje (centralne) venske krvi s kisikom 

SIMV – sinhronizirana intermitentna mandatorna ventilacija 

SvO2 – nasičenost mešane venske krvi s kisikom 

SIRS – sindrom sistemskega vnetnega odziva (systemic inflammatory response syndrome) 

T3 – trijodtironin 

T4 – tiroksin 

t1/2 – razpolovni čas 

TBC – tuberkuloza 

TEE – transezofahgealni ultrazvok srca (trans-esophageal echocardiography) 

TNF – tumorje nekrotizirajoči faktor(tumor necrosis factor) 

TPN – popolna parenteralna prehrana (total parenteral nutrition) 

TSH – tireotropni hormon (thyroid stimulating hormone) 

TM – telesna masa 

TTE – transtorakalni ultrazvok srca (trans-thoracic echocardiography) 

UZ – ultrazvok 

V/Q – ventilacijsko perfuzijsko razmerje 

VAS – vizualna aalogna lestvica (visual analog scale) 

VES – ventrikularne ekstrasistole 

Vd – mrtvi prostor 

VF – ventrikularna fibrilacija 

VT – ventrikularna tahikardija  

Vt – dihalna prostornina (tidal volume) 

VMA – vanilmandljeva kislina (vanil-mandelic acid) 

PZT – pljučni zagozditveni tlak 

sPAT – sistolni pljučni arterijski tlak 

PEF – največji pretok zraka v izdihu 

NIMV – neinvazivno mehansko predihavanje 
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P R V I  D E L :   E N D O K R I N O L O G I J A  

STRESNI ODZIV PRI KRITIČNO BOLNEM 

Primož Gradišek 

Oddelek za intenzivno terapijo, Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno 

terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana  

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Odgovor organizma na fizični ali psihični stres predstavlja skupek prilagoditvenih vedenjskih, 

fizioloških in celičnih odgovorov posameznika. Kontroliran odgovor sproži prilagoditvene in zaščitne 

celične mehanizme ter omogoča preživetje, pretiran stresni odgovor pa ima številne neugodne 

učinke, kot je npr. disfunkcija organov. Kritična bolezen je v osnovi s stresom povzročeni 

”dekompenzacijski” sindrom, ki nastane kot posledica nevrogenega, endokrinega, metabolnega in 

imunskega odgovora na stresorje. Nekritična uporaba določenih načinov zdravljenja življenjsko 

ogroženega lahko dodatno prispeva k disfunkciji organov, poslabšanju stanja in zapoznelemu 

okrevanju bolnika. Odpornost organizma na stres predstavlja medsebojni učinek individualnih 

predispozicijskih dejavnikov, količine stresa in telesu lastnih odzivov. Odpornost na stres se med 

potekom kritične bolezni spreminja, in ker je le-ta merljiva, omogoča individualno prilagajanje 

načinov zdravljenja. Omenjeno je še posebej pomembno med polno razvito disfunkcijo organov, ko 

ima zdravljenje, usmerjeno k ”normalnim vrednostim”, škodljive učinke. 

 

Uvod 

Med evolucijo se je v človeškem organizmu razvil zapleten odziv na stres, ki združuje nevrogeni, 

endokrini, metabolični in imunski sistem organizma. Prilagoditvena reakcija, imenovana stresni 

sindrom, je bila v evoluciji izbrana, ker omogoča boljše preživetje. Stresni odziv pri kritično bolnem 

delimo po cuthbertsonu v dve fazi. Za prvo, t. I. Fazo ”ebb”, je značilna zmanjšana presnovna 

aktivnost in poraba kisika, povečana koncentracija glukoze, zadrževanje natrija in tkivni edem. Ta 

faza naj bi trajala od 24 do 48 ur, nato preide v drugo, t. I. Faza ”flow” ali hipermetabolno fazo (od 3 

do 10 dni). Povečanje katabolizma s proteolizo, z glukoneogenezo in zmanjšanimi maščobnimi 

zalogami povzroči negativno dušikovo bilanco. Krvni obtok je hiperdinamičen. Faza ”ebb” se konča s 

pričetkom celjenja, ko presnova preide v anabolno fazo. Opisani koncept ”ebb-flow” predstavlja 

osnovo za reanimacijo bolnikov, ki so v šoku. 

 

Stresni sistem pri kritično bolnem 

Odgovor organizma na stres je posledica medsebojnega delovanja centralnega, perifernega in 

celičnega podsistema stresnega odgovora (Slika 1). 
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Slika 1  

Nevrogena, endokrina, metabolna in imunska komponenta odgovora organizma na stres 

 

Centralni elementi stresnega sistema so v diencefalonu in možganskem deblu. Aferentni živčni impulzi 

se stekajo iz senzoričnih receptorjev na koži ali v notranjosti telesa in iz prefrontalne skorje (kognicija), 

limbičnega sistema (čustva) ali iz hipokampusa (spomin). Periferni elementi stresnega sistema so 

hipofiza, simpatični in parasimpatični živčni sistem, nadledvičnici in celice imunskega sistema. 

Medsebojno delovanje simpatičnega, parasimpatičnega in imunskega sistema privede do sproščanja 

citokinov. Sproščanje kortizola, adrenalina in citokinov je medsebojno povezano preko negativne in 

pozitivne povratne zanke. Mitohondriji predstavljajo končno skupno tarčo stresnega odziva. Njihova 

kratkotrajna izpostavljenost stresnim citokinom in hormonom poveča razpoložljivost substratov, 

količino ATP in termogenezo. Pretirana akutna in/ali kronična izpostavljenost istim citokinom in 

hormonom pa povzroči nastanek prostih kisikovih radikalov, ki povzročajo apoptozo in nekrozo. 

Genetske razlike v mitohondrijski DNA so vzrok za individualno pogojeno občutljivost na stres (npr. pri 

sepsi). 
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Poleg nevrogene aktivacije stresnega sistema povzroči poškodba lokalno vnetno reakcijo v 

mikrocirkulaciji, ki se sproži kot odgovor na dražljaje (komplement, hipoksijo, hormone, 

imunoglobuline, osmolarnost; slika 2). Aktivira se nespecifična obramba - komplementni sistem, in 

sicer preko alternativne poti. Komplementni sistem aktivira koagulacijski-fibrinolitični in kininsko-

kalikreinski sistem. Sproščajo se lizosomalni encimi, vazoaktivni amini in prostaglandini. Pride do 

vazodilatacije, povečane prepustnosti kapilar in tvorbe strdkov. Komplement C3a in C5a deluje 

kemotaktično na polimorfonuklearne levkocite (PMN) in monocite, aktivira dejavnike sproščanja 

trombocitov (thrombocite releasing factor, TRF), ki delujejo kemotaktično na makrofage, fibroblaste 

in endotelne celice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2  

Lokalna reakcija na mestu poškodbe in sistematizacija lokalne reakcije 

Legenda: TRF – dejavnik sproščanja trombocitov, PMN – polimorfonuklearni nevtrofilci, APP – 

proteini akutne faze  

 

Omenjene celice se okrepijo na mestu same poškodbe. Lokalna reakcija lahko sproži sistemski vnetni 

odgovor. Citokini reagirajo s specifičnimi receptorji na ciljnih organih,  aktivirajo imunski in 

koagulacijski sistem ter povzročajo povečano telesno temperaturo, levkocitozo ter zmanjšanje 

koncentracije cinka (Zn) in železa (Fe). Citokini povečajo sintezo proteinov akutne faze, ki ščitijo 

organizem pred mikrobi in okvaro tkiv (C-reaktivni protein, ceruloplazmin, fibrinogen). 
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Glavni regulatorji imunskega odziva so: nevroendokrini sistem (kortizol, kateholamini …), serumski 

dejavniki (kaskadni sistemi) in imunski posredniki (citokini, bioaktivni lipidi, reaktivni kisikovi in 

dušikovi metaboliti) ter zdravila. 

 

Citokini 

Citokini so hormonom podobne peptidne molekule s številnimi biološkimi učinki, s katerimi 

posredujejo med celicami imunskega sistema in presnovo. Njihovo delovanje je usmerjeno v 

uničenje mikrobov in obnovo poškodovanih tkiv. Izločajo jih makrofagi, limfociti T in B, mastociti, 

fibroblasti in endotelne celice. Mednje prištevamo tumor nekrozni faktor (TNF), interlevkine (IL), 

interferon, kolonije stimulirajoči faktor ter faktorje transformiranja rasti (TGF). Ločimo med 

provnetnimi (IL-1, IL-6, IL-8, TNF) in protivnetnimi citokini (IL-4, IL-10, IL-13). 

V vnetnem procesu nastali učinki provnetnih citokinov in oksidantnih molekul so lahko za organizem 

koristni ali škodljivi. Njihovo čezmerno nastajanje povzroča sistemski vnetni odgovor organizma, 

lahko tudi diskunkcijo organov in sepso. Prosti kisikovi radikali (superoksidni anion O2
-, vodikov 

peroksid H2O2 itd.) skupaj s citokini povečujejo zbolevnost in smrtnost. Nastajanje citokinov in 

delovanje oksidantov kontrolira kompleksni sistem, ki zajema hormone hipotalamo-hipofizne-

adrenalne osi, proteine akutne faze, endogene zaviralce IL-1, tumor nekrozni faktor (TNF),  endogene 

(glutation) in eksogene antioksidante (dietetike, kot so tokoferoli, karoteni, askorbiti), ki 

nevtralizirajo oksidante. Delovanje preostalih imunskih posrednikov in nevroendokrinega sistema 

presega okvir tega prispevka.  

 

Klinični pomen stresnega odgovora in njegov vpliv na način zdravljenja  

Odziv organizma na stres oz. odpornost na stres sta odvisna od individualnih predispozicijskih 

dejavnikov (npr. geni, starost, pridružene bolezni, fiziološka rezerva), obsežnosti in trajanja stresa 

(poškodbe) ter od telesu lastnih odgovorov.  

Lokalna reakcija je potrebna za celjenje ran in obrambo proti mikrobom. Kontroliran sistemski 

odgovor je v osnovi koristen. Če traja dlje časa in je preveč intenziven, postane škodljiv, saj začne 

povzročati okvare na posameznih organih (pljuča – ARDS; več organov - MOF). Odgovor je lahko 

zmanjšan pri imunsko neodpornem bolniku, kjer pretirani sistemski vnetni odgovor vodi v povečano 

sprejemljivost za razvoj sepse in MOF.  

Anoreksija, kot posledica delovanja provnetnih citokinov, omogoča sproščanje in dostavo endogenih 

substratov, potrebnih za vnetni proces. Predstavlja prilagoditveni mehanizem, da se organizem 

izogne prehrani, ki bi neželeno vplivala na odgovor organizma na stres. Paradoksni učinek dodajanja 

hranil v tem času se kaže v povečanem nastajanju citokinov in v povečani umrljivosti. 

Organizem je sposoben vplivati na vnetni odgovor in ga do določene stopnje uravnavati. Potencialne 

eksogene imunomodulacijske učinkovine naj bi preprečile čezmerni vnetni odgovor (ščitile naj bi 

celice za vnetni in imunski odziv pred pretirano aktivacijo in izčrpanjem). Čeprav so eksperimentalni 

rezultati blokade posameznih stopenj citokinske kaskade (s pomočjo monoklonskih protiteles proti 
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TNF in antagonistov receptorjev za IL-1) navdušujoči, je zaenkrat malo kliničnih raziskav, ki bi potrdile 

ugodne učinke na preživetje pri ljudeh. 

Večina trenutnih načinov zdravljenja kritično bolnih temelji na vzdrževanju konstantnega notranjega 

okolja. Fiziološke spremenljivke so med stresom spremenjene do te mere, da ustrezajo 

pričakovanemu odzivu centralnega živčevja na stres. Korekcija fizioloških spremenljivk na normalne 

vrednosti je torej v tej fazi popolnoma neprimerna, še več, je celo škodljiva. Optimalno zdravljenje 

je odvisno od faze stresnega odgovora, v kateri se kritično oboleli nahaja (tabela 1). Med začetno 

fazo odgovora na stres (akutna faza kritične bolezni, faza I) je zdravljenje usmerjeno v vzdrževanje 

normalnih vrednosti fizioloških spremenljivk. Govorimo o konceptu ”zlate ure”, ki poskuša ponovno 

vzpostaviti normalno fiziologijo in preprečiti disfunkcijo organov.  

 

Tabela 1  

Faze I, II in III stresnega odgovora glede na najbolj citirana avtorja in predlog stategije zdravljenja 

 

Avtor Faza I Faza II Faza III 

Cuthbertson »Ebb« Zgodnja »flow« Pozna »flow« 

Bone Sistemski vnetni odgovor 

(SIRS) 

Disfunkcija več organov 

(MODS) 

Okrevanje / smrt 

Strategija 

zdravljenja 

Zgodnje, k cilju 

usmerjeno zdravljenje 

(zlata ura) 

Permisivna hiperkapnija, 

hipoksemija, hipotenzija, 

oligurija in anemija 

Vzdrževanje 

normalnih 

(fizioloških) vrednosti 

 

V popolnoma izraženi fazi kritične bolezni (faza II), ko nastopi odpoved organov, so koristne 

strategije, ki vzpodbujajo intrinzične mehanizme za zaščito celic in razvoj tolerance. Patofiziološki 

odgovor v tej fazi torej ne smemo interpretirati kot fiziološko motnjo, ampak kot način prilagoditve 

organizma na začetni inzult. Toleriramo torej permisivno hiperkapnijo, hipoksemijo, hipotenzijo, 

oligurijo in anemijo, sicer v nasprotnem primeru tvegamo iatrogeno povzročeno poslabšanje 

bolnikovega stanja. Ko pa bolnik prične okrevati (faza okrevanja oz. reparacije kritične bolezni, faza 

III), pa naj bo naš terapevtski cilj vzpostavitev normalnih vrednosti  

V prihodnosti bomo z novejšimi tehnologijami (funkcionalna genomika v realnem času, proteomika 

in računalniško modeliranje) lahko identificirali  osebe z velikim tveganjem, pri katerih bo usmerjeno 

imunomodulacijsko zdravljenje uspešno obvladovalo odgovor na poškodbo ali okužbo. 
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Zaključek 

Končni učinek stresa na organizem je odvisen od številnih dejavnikov, predvsem od usklajenega 

medsebojnega delovanja nevrogenega, endokrinega, metaboličnega in vnetnega odgovora. 

Poznavanje stresnega sistema je osnova za razumevanje treh popolnoma različnih načinov 

zdravljenja: med akutno fazo kritične bolezni, v času odpovedi organov in v fazi okrevanja oz. 

reparacije. Omenjeno je še posebej pomembno med polno razvito disfunkcijo oz. odpovedjo 

organov, ko je zdravljenje, usmerjeno v normalizacijo fizioloških spremenljivk, škodljivo. 
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MOTNJE DELOVANJA HIPOTALAMO-HIPOFIZNIH OSI PRI KRITIČNO BOLNEM  

Tomaž Kocjan, Mojca Jensterle Sever 

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Vsaka kritična bolezen pripelje do motene regulacije hipotalamo-hipofizno-perifernih osi. Potek je 

dvofazen. Zgodnje znižanje perifernih hormonov tarčnih žlez je koristno, saj zavre energetsko 

potratne anabolne procese in olajša sproščanje hranilnih snovi. Ko se kritična bolezen prevesi v 

podaljšano fazo, sledi skoraj popolna zavora hipotalamusa in hipofize, zato se periferni hormoni 

dodatno znižajo. Razvije se škodljivo hiperkatabolno stanje, ki ga je verjetno moč obvladati le z 

dodajanjem kombinacije hipotalamičnih hormonov, kar zaenkrat ni v klinični rabi. Dodatno smo v 

prispevku na kratko omenili še hipopituitarizem in motnje presnove vode, kot sta centralni diabetes 

insipidus in sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona.  

 

Uvod 

Kritična bolezen pripelje ne glede na vzrok do motene regulacije hipotalamo-hipofizno-perifernih 

osi. Potek je večinoma dvofazen, zato bomo opisali zgodnje in pozne učinke kritične bolezni na vsako 

os posebej in možnosti zdravljenja. Na koncu prispevka bomo na kratko omenili še hipopituitarizem 

in motnje presnove vode. 

 

Endokrini odgovor na kritično bolezen 

Zgodnje znižanje perifernih hormonov večine tarčnih žlez je koristno, saj zavre energetsko potratne 

anabolne procese in olajša sproščanje hranilnih snovi. Ko se kritična bolezen po tednu dni v intenzivni 

enoti (IE) prevesi v podaljšano fazo, sledi še skoraj popolna zavora hipotalamusa in hipofize, zato se 

periferni hormoni dodatno znižajo in razvije se škodljivo hiperkatabolno stanje. 

 

Ščitnična os 

Zgodnji učinki 

Spremeni se konverzija T4 na periferiji, zato se koncentracija T3 hitro zniža, koncentracija 

neaktivnega reverznega T3 pa zviša. Izostane nočni porast TSH, njegove vrednosti so nizko normalne. 

Razvije se sindrom nizkega T3. Če je bolezen huda, se lahko zniža tudi že T4. Znižanje vrednosti T3 in 

T4 v prvem dnevu kritične bolezni korelira s smrtnostjo. 

 

Pozni učinki 

Kljub nizki vrednosti T3 pride do izrazite centralne zavore osi na nivoju hipotalamusa. Zniža se TSH, 

resnost bolezni pa najbolje odraža znižanje T4. 
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Zdravljenje  

Zgodnje spremembe so verjetno ugodne, zato intervencija ni potrebna. Smiselno bi bilo zdraviti v 

kasnejšem obdobju, ko je zavrt hipotalamus. Dodajanje T4 in/ali T3 ne pomaga, ugodno pa učinkuje 

kontinuirana infuzija TRH v kombinaciji z učinkovino, ki spodbuja izločanje STH (sekretagog STH), 

vendar zaenkrat ni v rutinski klinični rabi. 

 

Somatotropna os 

Zgodnji učinki 

Izločanje rastnega hormona (STH) se zviša, razvije pa se periferna odpornost nanj, kar se kaže v nizkih 

koncentracijah IGF-1 in vezalnih beljakovinah IGFBP-3. Zvišane vrednosti STH ob sprejemu v 

intenzivno enoto so neodvisni napovednik umrljivosti.  

 

Pozni učinki  

Pulzatilno izločanje STH se izrazito zniža, kar korelira z vztrajanjem nizkih vrednosti IGF-1 in IGFBP-3. 

Kronično pomanjkanje STH prispeva k razvoju kaheksije, ki je značilna za podaljšano kritično bolezen. 

 

Zdravljenje 

Dodajanje STH kritično bolnim zviša umrljivost, bolj ugodna se zdi kombinacija STH in IGF-1. Najbolj 

učinkovito in varno je (zaenkrat) eksperimentalno zdravljenje s sekretagogi STH. 

 

Gonadna os 

Zgodnji učinki 

Koncentracija anabolnega hormona testosterona se nemudoma zniža, koncentracija estrogena, ki 

ima protivnetne in vazoprotektivne učinke, pa se zviša. Verjetno gre za prilagoditveni odgovor.  

 

Pozni učinki 

Zavrto je tudi izločanje LH, kar dodatno zniža testosteron do nemerljivih vrednosti, estrogen pa je 

sedaj nizko normalen. 

 

Zdravljenje 

Zaenkrat ni trdnih dokazov, da bi imelo dodajanje androgenov v podaljšani fazi kritične bolezni 

ugodne klinične učinke, pač pa je estradiol izboljšal preživetje v živalskih modelih. V prihodnosti 

največ obeta dodajanje hipotalamičnega hormona GnRH. 

 

Laktotropna os 

Zgodnji učinki 

Akutni stres povzroči porast prolaktina (PRL), saj se fiziološka dopaminergična zavora zmanjša. 

 

Pozni učinki 

Izločanje PRL se zavre, kar morda prispeva k zavori imunskega odgovora in večji dovzetnosti za 

okužbe v podaljšani fazi kritične bolezni. 

 



 
Šola intenzivne medicine 2014, Endokrinologija 

 

 
20 

Zdravljenje 

O tem, kakšen vpliv ima dodajanje samega PRL, ni podatkov. Sekretagogi STH so imeli na izločanje 

PRL pri kritično bolnih ugodne, vendar skromne učinke. 

 

Nadledvična os 

Zgodnji učinki 

Nivo kortizola, zlasti prostega, ustrezno poraste, kar je ključno za preživetje. Posledično zadrževanje 

tekočine in izboljšanje učinka kateholaminov popravi hemodinamsko stanje, pride do aktivacije zalog 

energije, zavrt je pretiran vnetni odgovor. 

 

Pozni učinki 

Kljub nizkemu ACTH ostaja kortizol visok, kar je verjetno posledica spremenjene občutljivosti 

nadledvičnic na ACTH in drugih stimulusov, predvsem pa zmanjšane razgradnje. Ni jasno, če je sedaj 

zvišanje kortizola še koristno. Lahko bi namreč prispeval k povečani dovzetnosti za okužbe. 

Dolgotrajno znižanje ACTH privede do sprememb v skorji nadledvičnic in morda lahko vodi k razvoju 

odpovedi, če je bolnik v IE dalj časa. 

 

Zdravljenje 

Tako zelo visoke kot tudi nizke vrednosti kortizola so prognostično slabe. Visoke vrednosti kažejo na 

hujši stres, nizke pa na nezmožnost ustreznega odgovora na stres, kar običajno imenujemo 

insuficienca nadledvičnih žlez pri kritično bolnem. Ta entiteta in njeno zdravljenje sta natančneje 

opisana v poglavju Motnje delovanja nadledvičnih žlez. 

 

Hipopituitarizem 

Pri tistih bolnikih s hipopituitarizmom, ki imajo tudi sekundarno insuficienco nadledvičnic, lahko v 

stresni situaciji pride do razvoja akutne odpovedi nadledvičnih žlez. Poimenovanja hipopituitarna 

kriza ne uporabljamo. Ključno je namreč le pravočasno in pravilno zdravljenje z visokimi odmerki 

hidrokortizona, ki se ne razlikuje od ukrepanja pri akutni odpovedi nadledvičnic zaradi drugih vzrokov 

(glej poglavje Motnje delovanja nadledvičnih žlez), medtem ko z morebitno preostalo hormonsko 

nadomestno terapijo preprosto nadaljujemo.  

Posebej velja opozoriti na nekatere manj znane vzroke akutno nastalega hipopituitarizma, s katerimi 

se lahko sreča zdravnik intenzivist. To so hujše poškodbe glave (pri vsaj 15 %), pa tudi 

subarahnoidalna krvavitev (pri vsaj 10 %) in redkeje ishemična možganska kap.  

 

Motnje presnove vode 

Motnje v presnovi vode so v IE relativno pogoste. Izpostaviti velja trifazni odgovor, ki se značilno 

pojavi po poškodbi glave ali nevrokirurškem posegu s pomembno okvaro hipofiznega peclja. Tak 

bolnik ima običajno že v prvih 24 urah po dogodku centralni diabetes insipidus (DI), ki je prehoden 

in večinoma izzveni v prvem tednu. Sledi sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona 
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oziroma AVP (SNIAVP) v drugem tednu, ki lahko nato preide v trajen DI. Takšno dinamično dogajanje 

terja zelo pogoste kontrole serumskega natrija. Sledi kratka opredelitev SNIAVP in DI. 

 

Sindrom neustreznega izločanja AVP 

Pomeni motnjo izločanja vode zaradi neustreznega izločanja AVP, ko le-tega ni moč zavreti. Če vnos 

vode preseže zmanjšan volumen izločenega urina, zadrževanje vode pripelje do razvoja 

hiponatremije.  

Diagnostični kriteriji: prava hipoosmolarnost plazme (< 270 mOsm/kg), neustrezno koncentriran urin 

glede na Posm (Uosm > 100 mOsm/kg), bolnik ne jemlje diuretikov in je klinično euvolemičen, ledvici 

ne varčujeta z natrijem (UNa > 30 mmol/L), ščitnica, nadledvičnici in ledvici delujejo normalno. 

 

Centralni diabetes insipidus 

Pomeni izločanje več kot treh litrov razredčenega seča dnevno zaradi pomanjkanja AVP. Lahko je 

prirojen ali pridobljen (nevrokirurški posegi, tumorji v hipotalamo-hipofiznem področju, poškodba 

možgan, idiopatski). Aktivirani so mehanizmi za vzdrževanje osmotske homeostaze, predvsem 

stimulacija žeje, zato je bolnik večinoma klinično euvolemičen. Če ima okvarjen center za žejo in žeje 

ne čuti ali pa nima dostopa do vode (npr. zaradi nezavesti), se razvije hiperosmolarni sindrom z 

visokimi koncentracijami serumskega natrija, saj bolnik ne more nadomestiti izgube vode s pitjem. 

 

Zaključek 

Podaljšano fazo kritične bolezni spremlja škodljiva centralna zavora hipotalamo-hipofiznih osi, žal pa 

verjetno edino učinkovito zdravljenje s kombinacijo hipotalamičnih hormonov še ni del klinične 

prakse. Manj je dilem pri zdravljenju hipopituitarizma, SNIAVP in DI. 
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MOTNJE DELOVANJA NADLEDVIČNIH ŽLEZ 

Tomaž Kocjan 

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Z vidika intenzivne medicine sta najpomembnejši motnji delovanja nadledvičnih žlez akutna odpoved 

nadledvičnih žlez ali adissonska kriza in feokromocitom. Gre za relativno redki, vendar ne izjemni 

bolezni, ki lahko povzročita smrtno nevarna poslabšanja zdravstvenega stanja. Ker je v obeh 

primerih, vsaj večinoma, na voljo usmerjeno in zelo učinkovito zdravljenje, ki reši življenje bolniku, 

ju mora znati vsak zdravnik, še zlasti pa intenzivist, pravočasno prepoznati in ustrezno zdraviti.  

 

Uvod 

Z vidika intenzivne medicine sta najpomembnejši motnji delovanja nadledvičnih žlez akutna odpoved 

nadledvičnih žlez in feokromocitom. 

 

Akutna odpoved nadledvičnih žlez (addisonska kriza) 

Pri polovici bolnikov z addisonsko krizo  je bolezen na novo odkrita, drugi so že znani bolniki, ki so 

opustili nadomestno zdravljenje, oziroma ga niso ustrezno prilagodili, ko je bilo to potrebno. 

Primarno odpoved nadledvičnic večinoma povzroči avtoimunski adrenalitis, redkeje okužbe, 

obojestranska adrenalektomija, infiltracija in dedne bolezni. Do nenadne, obojestranske nekroze 

nadledvičnic pride zaradi infarkta, krvavitve ob antikoagulantni terapiji ali sepse.  

Najpogostejši vzrok sekundarne odpovedi nadledvičnic je zavora hipotalamo-hipofizno-nadledvične 

osi zaradi sintetičnih glukokortikoidov. Insuficientni so vsi bolniki, ki izgledajo cushingoidno ali so 

prejemali vsaj 16 mg metilprednizolona (oz. ekvivalent) dnevno vsaj tri tedne. Do zavore osi običajno 

ne pride, če dajemo glukokortikoide krajši čas, vendar to ni povsem zanesljivo. Možna je tudi 

sekundarna odpoved nadledvičnic v sklopu hipopituitarizma.  

Sprožilni dejavnik ali povod za addisonsko krizo je najpogosteje okužba, redkeje drugi stresi. 

 

Klinična slika 

Bolniki so zelo prizadeti, izsušeni, hipotenzivni, šokirani. Navajajo izgubo apetita, slabost in bruhanje. 

Pridružena difuzna bolečina v trebuhu lahko posnema akutni abdomen. Včasih tožijo zaradi dalj časa 

trajajoče šibkosti, hujšanja, driske in utrujenosti. Povišana telesna temperatura je posledica okužbe 

ali pa osnovne bolezni same. Kasneje lahko prevladujejo motnje zavesti. Če gre za dolgotrajno 

neprepoznano primarno odpoved, opazimo na tipičnih mestih (obraz, vrat, hrbtišča dlani, komolci, 
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kolena, členki, dlančne gube, prsne bradavice, perinej, popek, notranja stran ustnic in bukalna 

sluznica) značilne rjavkaste hiperpigmentacije.  

 

Laboratorijske preiskave 

Čakanje na diagnostiko ali rezultate testov ne sme odložiti pričetka zdravljenja! Pri primarni motnji 

je večkrat prisotna kombinacija hiponatremije in hiperkaliemije. Povišani so lahko dušični retenti. 

Hipoglikemija je pogostejša pri sekundarni odpovedi. 

Endokrinološke teste sprva omejimo na odvzem vzorca krvi za določitev kortizola. Ob stresu raven 

kortizola pod 400 nmol/l verjetno pomeni insuficienco. Če ne gre za krizo, je zanesljivo patološka 

šele bazalna vrednost kortizola pod 100 nmol/l. Večinoma bo za dokončno potrditev diagnoze 

potrebno napraviti še hitri ACTH test z 1 μg Synacthena i.v. in določitvijo kortizola po 30 minutah. Če 

je ta vrednost v bazalnih razmerah več kot 500 nmol/l, je insuficienca nadledvičnic izključena. V 

stresnih razmerah mora biti kortizol po testu verjetno višji kot 700 nmol/l.  

 

Zdravljenje 

Agresivno nadomeščamo tekočino s 5% glukozo v fiziološki raztopini. Čimprej damo hidrokortizon 

100 mg i.v. v bolusu, nato v prvih 24 urah še 300 mg v kontinuirani infuziji. Intenzivno iščemo in 

zdravimo sprožilni dejavnik. Pogosto kontroliramo elektrolite. Takšno zdravljenje mora privesti do 

bistvenega izboljšanja v 24 do 48 urah. Dnevni odmerek hidrokortizona lahko nato vsak dan 

razpolovimo. V treh do petih dneh preidemo na peroralno terapijo v odmerku 20 mg zjutraj + 10 mg 

5h po prvem odmerku + 10 mg 4ure po drugem odmerku. Uvedemo mineralokortikoid 

fludrokortizon, če je potrebno. Kasneje odmerek hidrokortizona znižamo do vzdrževalnega, ki je še 

za polovico nižji. Opravimo hitri ACTH i.v. in določitev ACTH (za razlikovanje med primarno in 

sekundarno motnjo). Sledi CT slikanje nadledvičnih žlez, če gre za primarno odpoved, drugače MR 

hipofize, če niso vzrok glukokortikoidi.  

Bolnika in svojce poučimo o nadomestnem hormonskem zdravljenju, ki bo doživljenjsko. Izjema so 

bolniki po zdravljenju z glukokortikoidi, kjer se bo delovanje hipotalamo-hipofizno-nadledvične osi 

popravilo v letu ali dveh po ukinitvi zdravljenja. 

 

Stresne situacije 

Ob okužbah ali manjših kirurških posegih v lokalni anesteziji je potrebno odmerek hidrokortizona 

prehodno podvojiti ali potrojiti. Če hidrokortizona bolniki ne morejo zaužiti per os, je potrebna 

parenteralna aplikacija 75 mg do 200 mg hidrokortizona dnevno v kontinuirani infuziji 5% glukoze v 

fiziološki raztopini. Enako ukrepamo pri večjih kirurških posegih v splošni anesteziji in med porodom. 

Pred zahtevnejšimi diagnostičnimi preiskavami mora bolnik dobiti bolus 50 do 100 mg 

hidrokortizona i.m. ali i.v..  

 

Insuficienca nadledvičnih žlez pri kritično bolnem 

Huda bolezen močno aktivira hipotalamo-hipofizno-nadledvično os, kar vodi do zvišanega izločanja 

kortizola za prilagoditev telesa na stres. Pri 10 - 20 % kritično bolnih in kar pri 60 % bolnikov s 
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septičnim šokom je ta odgovor oslabljen. Manjši del teh bolnikov ima klasično insuficienco 

nadledvičnic, pri večini pa gre, glede na resnost osnovne bolezni, za pomanjkljiv učinek 

glukokortikoidov na celičnem nivoju (angl. critical illness-related corticosteroid insufficiency, CIRCI). 

Pri nas govorimo, nekoliko neustrezno, kar o insuficienci nadledvičnic pri kritično bolnem, čeprav je 

pravzaprav klinična slika lahko rezultat znižane sinteze glukokortikoidov v nadledvičnici (insuficienca 

nadledvičnic) ali odpornosti tkiv na glukokortikoide (z insuficienco nadledvičnic ali brez nje).  

Zdravljenje z glukokortikoidi priporočajo pri vseh bolnikih v septičnem šoku, ki so slabo odgovorili na 

začetno zdravljenje z infuzijo tekočin in vazopresorji. Testiranje delovanja nadledvičnic pri teh 

bolnikih ni rutinsko potrebno. Hidrokortizon je najbolje dajati kot kontinuirano infuzijo 10 mg/h (240 

mg/dan). Zdravljenje s hidrokortizonom naj traja vsaj sedem dni, nato pa ga lahko postopno 

ukinemo, če so znaki šoka oz. sepse že nazadovali. Odmerek zmanjšujemo vsake dva do tri dni v 

majhnih korakih, nikakor pa ga ne ukinemo naenkrat. Če pride do kliničnega poslabšanja, je potrebno 

odmerek hidrokortizona ponovno povišati.  

Zaenkrat ni trdnih smernic, kako in kdaj z glukokortikoidi ukrepati pri drugih kritično bolnih. 

Značilnosti bolnikov v enotah intenzivne terapije, ki so lahko poleg že omenjenega slabega odziva na 

tekočino in vazopresorje v pomoč, so spontana hipoglikemija, eozinofilija in vztrajanje povišanih 

vnetnih kazalcev brez jasnega origa, ki se ne odzove na empirično zdravljenje.  

 

Feokromocitom  

Gre za redek tumor z letno incidenco 2 do 8 primerov na milijon in ocenjeno prevalenco 0,1 %. 

Pojavlja se večinoma sporadično (< 80 %), lahko pa tudi v sklopu večinoma avtosomno dominantnih, 

dednih sindromov (> 20 %). Okrog 10 % feokromocitomov je malignih.  

 

Klinična slika 

Nekontrolirano izločanje kateholaminov iz tumorja povzroča pri dobri polovici bolnikov tipične 

napade porastov krvnega tlaka, glavobola, palpitacij, znojenja in bledice. Pri večini ostalih bolnikov 

je krvni tlak stalno povišan in težko obvladljiv. Značilna je ortostatska hipotenzija. Tahiaritmije, 

glavobol in znojenje tvorijo tipičen klinični trias. Možne so epizode anksioznosti, nervoze in panike, 

bolniki hujšajo, imajo težave z utrujenostjo. Manj specifični simptomi so tresenje, povišana telesna 

temperatura, sladkorna bolezen, zaprtje in srčno popuščanje. Tipični feokromocitomski napadi 

trajajo od nekaj sekund do nekaj ur, pojavljajo pa se v različnih intervalih, lahko le vsakih nekaj 

mesecev. Sprožijo jih diagnostični postopki, indukcija anestezije, zdravila, alkohol ali določena hrana.  

 

Diagnoza 

Diagnozo postavimo z ugotovitvijo povišanih kateholaminov (adrenalina, noradrenalina) v 24-urnem 

urinu in njihovih presnovkov (metanefrini, normetanefrini) v 24-urnem urinu ter plazmi.  

Preiskovanci morajo v času zbiranja urina oz. 12 ur pred odvzemom krvi upoštevati določena pravila, 

če se želimo izogniti lažno pozitivnim vrednostim. Ko biokemično dokažemo, da gre res za 

feokromocitom, sledijo lokalizacijske preiskave. Zaradi velike verjetnosti, da je tumor v trebuhu ali 
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medenici, najprej opravimo računalniško tomografijo trebuha s kontrastom. Zaradi možnosti, da ima 

bolnik istočasno več tumorjev ali metastatski feokromocitom, sledi scintigrafija telesa z 123-I meta-

jodo-benzil-gvanidinom (MIBG). Pri določenih bolnikih je potrebno genetsko testiranje. 

 

Zdravljenje 

Metoda prvega izbora je adrenalektomija, vendar šele po 2 do 3-tedenski pripravi z zdravili. To je 

predvsem alfa blokator fenoksibenzamin. Kasneje po potrebi dodamo še enega od beta blokatorjev. 

Lahko si pomagamo tudi z dolgodelujočimi kalcijevimi antagonisti. Hipertenzivno krizo obvladamo z 

nitroprusidom. Blažje poraste krvnega tlaka zdravimo z običajnimi peroralnimi hitro delujočimi 

antihipertenzivi. Postoperativna hipotenzija terja obilno nadomeščanje tekočine, hipoglikemijo po 

posegu preprečimo z infuzijo glukoze. Večini bolnikov se krvni tlak po operaciji normalizira v nekaj 

dneh. Pri nekaterih bolnikih se tumor lahko ponovi. V vsakem primeru je potrebno dolgoletno 

spremljanje.  

 

Zaključek 

Pomembno je, da akutno odpoved nadledvičnih žlez in feokromocitom čimrej prepoznamo, saj je na 

voljo usmerjeno in zelo učinkovito zdravljenje. 
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Izvleček 

Glukokortikoidi zavirajo prekomerni imunski in vnetni odziv v telesu. Uporabimo jih lahko pri bolnikih 

s septičnim šokom, ki ne odgovorijo na zdravljenje s tekočino in vazopresorji, pri nekaterih 

bakterijskih okužbah osrednjega živčevja in pri glivnih okužbah spodnjih dihal s Pneumocystis jiroveci. 

Glukokortioidi pri bolnikih z akutno respiratorno stisko izboljšajo oksigenacijo krvi v pljučih, skrajšajo 

čas mehanskega predihavanja in čas zdravljenja na oddelku za intenzivno zdravljenje. Tem bolnikom 

glukokortikoidov nikoli ne dajemo po 14. dnevu bolezni. Zdravljenje z glukokortikoidi lahko 

spremljajo različni škodljivi učinki, zato je njihova široka uporaba pri okužbah kritično bolnih zelo 

omejena. 

 

Uvod 

Glukokortikoidi so steroidni hormoni skorje nadledvične žleze, katerih glavni predstavnik je kortizol. 

Glavni fiziološki dražljaj za sintezo in sproščanje glukokortikoidov je kortikotropin, ki ga izloča 

sprednji reženj možganskega priveska. V človeškem telesu spodbujajo glukoneogenezo v jetrih in 

zmanjšujejo odzivnost adipocitov ter skeletnih mišičnih vlaken na inzulin, kar pomeni zmanjšan 

privzem glukoze. Oba omenjena vpliva vodita v nagnjenost k hiperglikemiji. V skeletnih mišicah se 

zmanjša sinteza in zveča razgradnja proteinov. Pomemben učinek pa imajo tudi, kadar so v krvi 

prisotni v višjih koncentracijah. Takrat se vežejo na mineralokortikoidne receptorje in posnemajo 

njihovo delovanje (retencija Na+ , sekrecija K+). Vplivajo tudi na homeostazo kalcija v telesu, saj 

zmanjšajo njegovo absorpcijo v črevesju in povečajo ledvično sekrecijo kalcija. Potrebni so za 

delovanje kateholaminov, delujejo protivnetno in zavirajo imunski sistem. Preko inhibicije genov za 

sintezo različnih pro- in protivnetnih citokinov (IL-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, TNF-alfa) vplivajo na celično 

imunost.  Zaradi manjše tvorbe citokinov pride namreč do manjše proliferacije limfocitov T, tu je 

pomemben predvsem IL-2. Vplivajo tudi na humoralno imunost. Podobno kot pri limfocitih T, imajo 

tudi limfociti B manjšo ekspresijo genov za IL-2 in genov za receptorje za IL-2, kar posledično vodi v 

zmanjšano sintezo imunoglobulinov. Njihovo protivnetno delovanje temelji na indukciji sinteze 

lipokortina-1, ki zavira delovanje fosfolipaze A2 tako, da se veže na fosfolipidne membrane in 

prepreči encimu stik s substratom. Pod vplivom glukokortikoidov izločajo celice lipokortin-1 tudi v 

medcelični prostor, kjer po vezavi na receptorje na plazmalemi le-ta zavira aktivacijo levkocitov. 

Posledično je okrnjena adhezija levkocitov  na endotelij, njihova migracija, kemotaksa, fagocitoza, 

oksidativni izbruh, sproščanje lizosomskih encimov, sproščanje kemotaktičnih snovi, sproščanje 

aktivatorja plazminogena in drugih posrednikov vnetja iz nevtrofilcev in makrofagov. Njihovi glavni 

učinki so torej vzdrževanje ustreznega nivoja krvnega sladkorja, vzdrževanje krvnega tlaka in 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BEganski_privesek
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukoneogeneza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jetra
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kateholamino&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Imunski_sistem
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preprečevanje prekomernega imunskega in vnetnega odziva. Njihovo pomanjkanje je nezdružljivo z 

življenjem. Prav zaradi zaviranja različnih posrednikov vnetja in vnetnih encimov jih uporabljamo za 

zdravljenje različnih internističnih vnetnih bolezni ali kot del imunosupresivnega zdravljenja bolnikov 

s sistemskimi boleznimi veziva, po presaditvi solidnega organa ali matičnih krvotvornih celic. Se pa 

njihova uporaba za tovrstne indikacije zaradi novejših, tarčno usmerjenih bioloških zdravil zmanjšuje. 

Kot koristni so se izkazali tudi pri nekaterih življenjsko nevarnih okužbah. Uporabljamo jih pri bolnikih 

s septičnim šokom, pri določenih okužbah osrednjega živčevja in nekaterih redkih okužbah dihal. Ob 

še vedno široki uporabi glukokortikoidov se je potrebno zavedati tudi njihovih škodljivih učinkov, ki 

so predvsem pri življenjsko ogroženih bolnikih lahko usodni. Nekateri avtorji opisujejo celo višjo 

smrtnost pri kritično bolnih, ki so med obravnavo na oddelkih za intenzivno zdravljenje dobivali 

glukokortikoide. Zdravljenje z glukokortikoidi vpliva na višjo incidenco bolnišničnih okužb, s 

pogostejšimi polimikrobnimi in invazivnimi glivnimi okužbami, kar neposredno povezujejo z višjo 

smrtnostjo. Glukokortikoidi pri kritično bolnih sprožijo tudi vrsto škodljivih metabolnih procesov. 

Zaradi mineralokortikoidnega učinka pride do zadrževanja vode v medceličnini različnih organov in 

mehkih tkiv podkožja, pogostejša je uporaba diuretikov in pojav elektrolitskega neravnovesja. 

Prihaja do porasta krvnega sladkorja s povečano potrebo po inzulinu in pogosto do odpornosti na 

inzulin s težje obvladljivo hiperglikemijo, kar tudi povezujejo z višjo smrtnostjo tako pri internističnih 

kot kirurških življenjsko ogroženih bolniki. Polinevropatija in/ali miopatija kritično bolnih je zaplet, ki 

ga redno srečujemo pri bolnikih, ki so priključeni na aparat za mehansko predihovanje in dlje časa 

zdravljeni na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Glukokortikoidi samo še podaljšujejo čas 

mehanskega predihovanja in s tem povezanih zapletov. Pri bolnikih na kirurških intenzivnih oddelkih 

podaljšujejo čas zdravljenja ran in povišujejo incidenco postoperativnih zapletov (1).  

 

Glukokortikoidi in sepsa 

Pri bolnikih s sepso se po vdoru mikroorganizmov v kri sproži vrsta zaporednih dogodkov z aktivacijo 

stresnih hormonov, katerih glavni predstavnik je kortizol. Na nivoju mikrocirkulacije se aktivira žilni 

endotelij in monocitno makrofagni sistem, kar ima za posledico sproščanje številnih provnetnih 

posrednikov vnetja, kot so: IL-1, Il-6 ali TNF-alfa. Ocenjuje se, da je pri hujših oblikah sepse, kot je 

septični šok, koncentracija kortizola v krvi pogosto prenizka. Opravka imamo z relativno insuficienco 

nadledvične žleze, kar povezujejo z višjo smrtnostjo. Poleg tega naj bi pri kritično bolnih prihajalo 

tudi do rezistence tarčnih celic na delovanje glukokortikoidov z njihovim zmanjšanim učinkom. 

Glukokortikoidi imajo pri bolnikih s sepso ugoden protivnetni učinek, dajemo jih pa tudi z namenom 

nadomeščanja ob relativnem pomanjkanju kortizola. Sprva so uporabljali visoke koncentracije 

glukokortikoidov (30 mg/kg telesne teže), kar je bil ukrep, ki ni vplival na znižanje smrtnosti. 

Odločitev za uporabo nizkih odmerkov hidrokortizona pri bolnikih s sepso ostaja glede na zadnje 

raziskave odprta. V francoski raziskavi avtorji dokazujejo statistično pomembno nižjo 28-dnevno 

smrtnost in hitrejšo normalizacijo krvnega tlaka pri bolnikih s septičnim šokom, ki so dobivali 

hidrokortizon v primerjavi s skupino, ki je dobivala placebo (2). Na drugi strani obsežna raziskava 

CORTICUS ne dokaže vpliva glukokortikoidov na nižjo smrtnost, je pa bil regres septičnega šoka v 

skupini, ki je dobivala steroide v primerjavi s placebom, hitrejši (3). Podatki dveh metaanaliz kažejo, 

da imajo glukokortikoidi pozitiven učinek predvsem pri bolnikih s hudim potekom sepse oziroma 
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septičnim šokom, ki potrebujejo zdravljenje z vazopresorji (4, 5). V skladu z zadnjimi mednarodnimi 

smernicami za zdravljenje sepse, se za glukokortikoide tako lahko odločimo samo pri bolnikih s 

septičnim šokom, ki ne odgovorijo na zdravljenje s tekočino in vazopresorji (6). 

 

Glukokortikoidi in okužbe osrednjega živčevja 

Okužbe osrednjega živčevja najpogosteje povzročajo virusi. Okužbe s piogenimi bakterijami, ki 

povzročajo gnojni meningitis so redkejše, imajo pa običajno fulminanten potek, spremljajo jih 

pogostejši zapleti in višja smrtnost. Incidenca gnojnega meningitisa je približno 3 - 4 primeri bolezni 

na 100.000 prebivalcev. V razvitem svetu je to dandanes predvsem bolezen odraslih ljudi. V 

nerazvitih deželah je gnojni meningitis zaradi neurejenih bivalnih razmer in neizvajanja preventivnih 

ukrepov, predvsem cepljenja, bistveno pogostejši in presega 30 - 40 bolnikov na 100.000 prebivalcev. 

Smrtnost je največja (do 30%) pri meningitisu zaradi Listeria monocytogenes;  pri pnevmokoknem 

meningitisu znaša  20 - 30 %, pri meningokoknem meningitisu 3 - 13 %, najmanjša (približno 3%) je 

pri meningitisu,  ki ga povzroča Haemophilus influenzae tipa B. Smrtnost je večja pri majhnih otrocih 

in starostnikih ter pri imunsko oslabelih bolnikih. Bolezen lahko zapusti različne posledice, kot so 

okvara sluha, motnje govora, epilepsija, cerebralne ohromitve, duševna manjrazvitost, spominske 

motnje, motnje koncentracije, okvara možganskih živcev, slepota, hidrocefalus, pogosti glavoboli itd. 

Zapleti in nevrološke okvare so posledica vdora mikroorganizmov v intratekalni prostor in 

možgansko tkivo ter aktiviranja in sproščanja številnih posrednikov vnetja z edemom in povišanim 

znotrajlobanjskim tlakom. Rezultati raziskav kažejo, da lahko hkratno zdravljenje gnojnega 

meningitisa z antibiotikom in glukokortikoidom (tj. z deksametazonom) ugodno vpliva na potek in 

izid bolezni. Glukokortikoidi pomembno znižajo likvorsko koncentracijo nekaterih citokinov (TNF-

alfa, IL-1) in posledično zmanjšajo obseg vnetja in možganski edem. V randomizirani evropski 

raziskavi so dokazali, da deksametazon statistično pomembno zniža smrtnost odraslih bolnikov z 

gnojnim meningitisom. V skupini bolnikov, ki so dobivali steroide jih je umrlo 7 %, v placebo skupini 

pa 15 %. Analiza vpliva glukokortikoidov na preživetje v povezavi z etiologijo okužbe osrednjega 

živčevja je pokazala, da je največji učinek pri pnevmokoknih okužbah (14 proti 34 %). Pri 

meningokoknih meningitisih razlik v preživetju med skupinama ni bilo. Smrtnost je bila enaka ne 

glede na to, ali so dobivali steroide ali placebo (7). Na drugi strani obsežna metaanaliza raziskav z 

zelo heterogeno populacijo otrok in odraslih ne dokaže statistično pomembnega vpliva steroidov na 

preživetje, čeprav je bila smrtnost nižja v skupini odraslih bolnikov, ki so dobivali deksametazon. Je 

bila pa dokazana statistično nižja smrtnost v skupini bolnikov s pnevmokoknim meningitisom, ki so 

ob antibiotiku dobivali še glukokortikoide. Glukokortikoidi so ugodno vplivali tudi na nižjo incidenco 

okvare sluha in zmanjšanje kratkotrajnih nevroloških okvar (8). Deksametazon v odmerku 10 mg/6 h 

i.v. dajemo 4 dni ob antibiotiku odraslim bolnikom z makroskopsko ali biokemično sliko gnojnega 

meningitisa. Odmerek zdravila naj bolnik prejme tik pred antibiotikom ali hkrati z njim. Če  kasneje 

ugotovimo drugo etiologijo meninigitisa (ne Streptococcus pneumoniae), moramo dajanje 

deksametazona ukiniti. Tudi če bolnik antibiotik že prejme, naknadno zdravljenje z glukokortikoidi  

ni indicirano.  
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Glukokortikoidi so indicirani tudi pri bolnikih s tuberkuloznim meningitisom, ki je sicer redka bolezen 

in predstavlja zgolj 1 odstotek vseh primerov tuberkuloze  ter do 5 odstotkov vseh primerov 

izvenpljučne tuberkuloze imunsko kompetentnih bolnikov. Prognoza bolnikov s tuberkulozo 

osrednjega živčevja je slaba, umre 15 do 40 odstotkov bolnikov. Raziskave kažejo, da deksametazon 

pomembno vpliva na preživetje. Učinek glukokortikoidov je bil največji pri bolnikih v začetni fazi 

bolezni. V primeru nevrološkega napredka bolezni in pojavu kome deksametazon ni vplival na 

znižanje smrtnosti. Pri odraslih pričnemo zdravljenje z odmerkom 0.3 do 0.4 mg/kg TT/dan 14 dni, 

nato 0.2 mg/kg TT/dan 14 dni, nato 4mg/dan, nato vsak teden znižujemo dnevni odmerek za 1 mg. 

Čas dodatnega zdravljenja z glukokortikoidi je približno osem tednov. 

 

Glukokortikoidi in okužbe dihal 

Zunajbolnišnična pljučnica je ena od najpogostejših infekcijskih boleznih, ki jih obravnavamo v 

slovenskih zdravstvenih ustanovah. Bolnišnično obravnavo potrebuje od 2500 – 3000 bolnikov in 10 

% v bolnišnico sprejetih bolnikov zdravimo na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Smrtnost zaradi 

pljučnice je  med vsemi sprejetimi bolniki približno 10%, pri bolnikih s pridruženimi kroničnimi 

boleznimi in starostnikih pa znatno višja. Ključno zdravilo za zdravljenje pljučnice je antibiotik. Glede 

uporabe glukokortikoidov pri bolnikih s hudo pljučnico so si podatki objav nasprotujoči. Nekateri 

avtorji dokazujejo, da pri bolnikih s hudo pljučnico glukokortikoidi pomembno vplivajo na višje 

preživetje. Na drugi strani obsežnejša randomizirana raziskava ne pokaže vpliva glukokortikoidov na 

potek okužbe dihal niti na višje preživetje bolnikov s pljučnico. Glukokortikoidi se pri bolnikih s 

pljučnico od doma zaradi pomankljivih dokazov ne uporabljajo (9). 

V kolikor pa je sistemska okužba ali okužba spodnjih dihal vzrok akutne respiratorne stiske (ARDS, 

acute respiratory distress syndrome), imamo nekaj podatkov, da glukokortikoidi znižujejo smrtnost, 

čeprav so tudi tu podatki raziskav neenotni. Večina raziskav navaja pomemben in ugoden vpliv 

glukokortioidov na boljšo oksigenacijo krvi v pljučih, skrajšanje mehanskega predihavanja in na 

skrajšanje zdravljenja na oddelku za intenzivno zdravljenje. Glukokortikoidov pri bolnikih z ARDS 

nikoli ne dajemo po 14. dnevu bolezni, ker v tem času verjetno nastanejo nepopravljive fibrozne 

spremembe v pljučih in imajo steroidi samo še negativne učinke ter celo zvišujejo smrtnost. V kolikor 

se odločimo za zdravljenje z glukokortikoidi, pričnemo z zdravljenjem v zgodnjem poteku ARDS z 

odmerkom metilprednisolona 1mg/kg telesne teže dnevno za 14 dni. 15. do 21. dan je dnevni 

odmerek metilprednisolona 0,5 mg/kg telesne teže, od 15. do 21. dne 0,25mg/kg in nato 0,125 

mg/kg telesne teže do 28. dne bolezni (10). 

Glukokortikoidi so na mestu pri hudem poteku glivne okužbe s Pneumocystis jiroveci, ki povzroča 

pljučnico (PCP) pri osebah z imunsko pomanjkljivostjo, in ima veliko smrtnost. Večino bolnikov s PCP 

predstavljajo še vedno bolniki, okuženi z virusom HIV, vendar se povečuje število bolnikov z drugimi 

imunskimi pomanjkljivostmi, ki danes predstavljajo že tretjino vseh primerov. Dejavniki tveganja za 

PCP so: zdravljenje z glukokortikoidi, presajanje čvrstih organov in krvotvornih matičnih celic, rakave 

bolezni in v zadnjem času tudi zdravljenje vnetnih, predvsem revmatoloških bolezni z 

imunosupresivnimi zdravili (glukokortikoidi, antagonisti TNF-alfa, metotreksat ipd). Od 75 % do 90 % 

bolnikov, ki niso okuženi s HIV in so zboleli za PCP, so prejemali glukokortikoide kot samostojno 
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zdravilo ali v kombinaciji z drugimi imunosupresivnimi učinkovinami. Pri bolnikih, okuženih s HIV in 

aidsom, je smrtnost od 10% do 20%, pri ostalih bolnikih z oslabljeno imunostjo je smrtnost višja (35% 

do 50%).  

Dodatno zdravljenje z glukokortikoidi pri bolnikih s HIV, ki imajo PCP in dihalno stisko, pomembno 

zniža smrtnost. Prednison odmerjamo prvih pet dni 40 mg/12 ur, nato pet dni 40 mg/dan in nato do 

21. dne 20 mg/dan. Za bolnike s PCP in dihalno stisko, ki niso okuženi s HIV, so si raziskave 

nasprotujoče. Kljub neprepričljivim in nasprotujočim podatkom Ameriško torakalno združenje 

priporoča zdravljenje z glukokortikoidi tudi pri bolniki s PCP z respiratorno insuficienco, ki niso 

okuženi s HIV. Priporočeni odmerki so enaki kot pri bolnikih s PCP, ki so okuženi s HIV. 

 

Zaključek 

Uporaba glukokortikoidov pri okužbah kritično bolnih je zelo omejena. Raziskave o njihovem 

pomembnem vplivu na potek same okužbe ali na izboljšanje preživetja so namreč pomanjkljive 

oziroma nasprotujoče. Glukokortikoidi imajo potencialno mesto pri bolnikih s septičnim šokom, ki 

ne odgovorijo na zdravljenje s tekočino in vazopresorji. Indicirani so še pri bolnikih s pnevmokoknim 

gnojnim meningitisom oziroma gnojnim meningitisom neznane etiologije, pri bolnikih s 

tuberkulozno okužbo osrednjega živčevja, uporabimo pa jih lahko tudi v zgodnjem poteku ARDSA. 

Preširoka uporaba glukokortikoidov je nedvomno škodljiva. Ne smemo namreč zanemariti njihovih 

številnih neugodnih vplivov, ki se pri kritično bolnih samo še stopnjujejo. 
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Izvleček 

Tirotoksična (hipertirotična) kriza je nenadno hudo poslabšanje hipertiroze, ki povzroči odpoved 

homeostaze, prizadene več organskih sistemov in ogroža življenje. Najpogostejši vzroki za 

hipertirozo pri nas so: bazedovka, avtonomno tkivo in obremenitev z jodom, ostali vzroki so redkejši. 

Najpogostejši sprožilni dejavniki so: okužba, kirurški poseg, prenehanje zdravljenja s tirostatiki, 

obremenitev z jodom, zdravljenje z radiojodom. Za prepoznavanje je ključna klinična slika. Takoj 

začnemo zdraviti s tirostatiki, ki zmanjšajo sintezo ščitničnih hormonov in znižajo ravni hormonov v 

serumu. Zelo koristen je propranolol, zdraviti pričnemo sprožilne dejavnike in popuščanje 

posameznih organskih sistemov. Strumektomija v prvih 24 do 48 urah bistveno zmanjša smrtnost, ki 

še vedno presega 10 %. 

 

Uvod 

Hipertirotična kriza je hudo poslabšanje hipertiroze, ki  prizadene več organskih sistemov in ogroža 

življenje. Za njeno prepoznavanje je ključna klinična slika. Takoj je treba začeti zdraviti ščitnično 

bolezen, ki je vzrok krizi, sprožilne dejavnike in popuščanje posameznih organskih sistemov. Kljub 

ustreznemu in pravočasnemu zdravljenju smrtnost presega 10 %. 

 

Vzročni mehanizmi 

Najpogostnejši vzrok za hipertirozo pri nas je avtoimunska hipertiroza (Basedowa bolezen – 

bazedovka, ki jo pogosto spremlja ščitnična orbitopatija (ŠO). Sledi ji hipertiroza zaradi avtonomnega 

ščitničnega tkiva. Manj pogoste hipertiroze so: zaradi obremenitve z jodom, ki jo najpogosteje 

povzroči zdravljenje z antiaritmikom amiodaronom, hipertirotična faza Hashimotovega tiroiditisa, 

poporodni tiroiditis in hipertiroza ob subakutnem tiroiditisu. Hipertirotična kriza se pojavi pri 

približno 1 % bolnikov s hipertirozo. 

Specifični mehanizem, ki pri bolniku s hipertirozo povzroči hipertirotično krizo, ni znan. 

Najpogostnejši sprožilni dejavnik za hipertirotično krizo je okužba, sledijo kirurški posegi, prenehanje 

zdravljenja s tirostatiki, obremenitev z jodom (amiodaron, rentgenska kontrastna sredstva), 

zdravljenje z radiojodom, diabetična ketoacitoza, srčno popuščanje, pljučna embolija, 

cerebrovaskularni inzult, toksemija v nosečnosti, travma. 
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Simptomi in znaki 

Hipertirotična kriza se navadno začne nenadno z izrazitimi simptomi hipertiroze. Značilna je povišana 

temperatura nad 38,5 0C, ki lahko doseže tudi 41 0C. Spremlja jo izrazito močno potenje, sinusna 

tahikardija s frekvenco nad 150/min, pogoste so tudi druge nadprekatne tahikardije, zlasti atrijska 

fibrilacija in srčno popuščanje. Bolniki so nemirni, agitirani, zmedeni, lahko se razvije psihoza, 

pojavijo se krči in motnje zavesti, ki se lahko strnejo v komo. Pogosta pojava sta bruhanje in driska, 

lahko  tudi ileus, akutni abdomen in ikterus. Pri bazedovki je ščitnica difuzno povečana, elastična. 

Žleza zaradi močno povečanega pretoka krvi brni, nad ščitnico slišimo šumenje. Pogosto najdemo 

tudi simptome in znake ščitnične orbitopatije. Pri avtonomnem tkivu je ščitnica nodozno 

spremenjena. Diagnoza  hipertirotične krize je klinična. Pri prepoznavanju pomagajo diagnostični 

kriteriji s sistemom točkovanja, ki sta jih uvedla Burch in Wartofsky in jih prikazuje tabela 1. 

 

Tabela 1  

Diagnostični kriteriji za hipertirotično krizo 

 

Parameter Točke Parameter Točke 

Termoregulacija  Srce in ožilje  

Temperatura (0C)  Tahikardija (frekvenca/minuto)  

37,2 do 37,7 5 90 - 109 5 

37,8 do 38,2 10 110 - 119 10 

38,3 do 38,8 15 120 - 129 15 

38,9 do 39,3 20 130 - 139 20 

39,4 do 39,9 25 ≥ 140 25 

≥ 40,0 30 Srčno popuščanje   

Učinki na OŽS  odsotno 0 

odsotni 0 blago (otekli gležnji) 5 

blagi (agitiranost) 10 zmerno (bazalni poki) 10 

zmerni (delirij, psihoza, letargija) 20 hudi (pljučni edem) 15 

hudi (krči, koma) 30 Atrijska fibrilacija  

Simptomi in znaki v prebavilih  odsotna 0 

odsotni 0 prisotna  10 

blagi (driska, slabost, bruhanje, trebušna 

bolečina) 

10 Anamneza o bolezni ščitnice  

hudi (ikterus) 20 ne 0 

  da 10 

Skupni seštevek točk    

Zelo verjetna hipertirotična kriza ≥ 45   

Grozeča hipertirotična kriza 25 do 

45 

  

Malo verjetna hipertirotična kriza ≤ 25   
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Diagnoza hipertirotične krize je klinična. Laboratorijske in druge preiskave služijo le za potrditev 

diagnoze in opredelitev specifičnega vzroka hipertiroze ali dejavnika, ki jo je povzročil.  

 

Laboratorijske preiskave   

Serumska raven tirotropina (TSH) je močno znižana, pogosto nemerljivo nizka. Močno zvišane so 

ravni prostega tiroksina (pT4) in trijodtironina (pT3). Za avtoimunsko hipertirozo so značilna 

protitelesa receptorju za TSH (tireoideo stimulirajoči imunoglobulini, TSI). Serumski elektroliti so 

navadno v okviru normalnih vrednosti. Pogosto najdemo blago zvišane ravni kalcija, ki so delno 

posledica hemokoncentracije in akutne resorpcije kosti. Zaradi jetrne prizadetosti so lahko zvišane 

ravni jetrnih encimov (AST, ALT, alkalna fosfataza) in bilirubina. Levkocitoza s pomikom v levo v DKS 

je lahko prisotna tudi brez okužbe, levkopenijo pa včasih najdemo pri bazedovki. 

Ultrazvočna (UZ) preiskava in scintigrafija ščitnice pomagata opredeliti vzrok hipertiroze.  

 

Diferencialna diagnoza 

Nekatera bolezenska stanja posnemajo klinično sliko hipertirotične krize, to so predvsem vročinska 

stanja in okužbe (npr. pljučnica, sepsa), bolezni osrednjega živčevja (encefalitis, meningitis), psihoze 

(zlasti pri starejših bolnikih) in maligne bolezni s kaheksijo.  

 

Zdravljenje 

Pri  izrazitem kliničnem sumu na hipertirotično krizo ne čakamo na izvide laboratorijskih in drugih 

preiskav, ampak jo takoj začnemo zdraviti.  

Tirostatiki so zdravila, ki kompetitivno zavirajo encim tiroksin-peroksidazo in zmanjšajo sintezo 

ščitničnih hormonov. Prva izbira je tiamazol v odmerku 40 do 80 mg intravensko vsakih 8 ur 

(maksimalni odmerek je 320 mg na dan).  

Propiltiouracil odmerjamo od 150 do 250 mg peroralno vsakih 6 ur. Prednost propiltiouracila je, da 

deluje tudi v perifernih tkivih, kjer zmanjša konverzijo T4 v aktivni hormon T3. Kalijev perklorat 

blokira delovanje (simporterja Na+/I-) na membrani tirocitov, s čimer zmanjša prevzem joda v 

ščitnico, ter sintezo ščitničnih hormonov. Dajemo ga v odmerku 1200 do 2000 mg/dan. Izjemoma in 

vedno v kombinaciji s tirostatiki se odločamo za stabilni jod v obliki Lugolove raztopine (peroralno 

600 do 800 mg/dan) ali nasičene raztopine kalijevega jodida 6 do 8 gtts/6 ur). Propranolol je 

neselektivni blokator beta adrenergičnih receptorjev, ki ga najpogosteje uporabljamo za zdravljenje 

hipertirotične krize. Poleg blokade betaadrenergičnih receptorjev tudi zmanjšuje konverzijo T4 v T3 v 

perifernih tkivih. Začetni peroralni odmerek je 80 do 120 mg/6 ur, ali kot intravenski  bolus, damo 

0,5 do 1 mg v 10 minutah, sledi 1 do 3 mg v 10 minutni infuziji v presledkih 4 do 6 ur ob nadzoru 

srčne frekvence in krvnega tlaka. Kortikosteroidi zmanjšajo periferno konverzijo T4 v T3, pogosta je 

tudi relativna odpoved skorje nadledvičnice, zato  dajemo hidrokortizon intravensko po 100 do 200 

mg na dan. 
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Ukrepi za preprečevanje sistemske dekompenzacije zajemajo uporabo antipiretikov 

(acetaminofena) ali hlajenja. Dajanje acetilsalicilne kisline ali salicilatov ni primerno, ker zavirajo 

vezavo ščitničnih hormonov na prenašalne beljakovine, posredno zvišajo ravni prostih hormonov in 

lahko poslabšajo stanje. Ustrezna hidracija s 3 do 5 litrov na dan (fiziološka raztopina, oziroma 5% 

glukoza v fiziološki raztopini) in korekcija morebitnih elektrolitskih motenj močno prispevata k 

stabilizaciji stanja. Potrebna je visoko kalorična prehrana (3000 kcal in več na dan) in nadomeščanje 

vitaminov, zlasti B-kompleksa. Povečano je tveganje za razvoj trombemboličnih zapletov, zato je 

potrebna tromboprofilaksa; če je prisotna fibrilacija atrijev, pa še uvedba antikoagulantnega 

zdravljenja.  

Nujna sta ustrezno prepoznavanje in zdravljenje sprožilnih dejavnikov, ki bistveno zmanjšata 

smrtnost in izboljšata učinek zdravljenja. Pri zelo hudih oblikah hipertirotične krize se včasih 

odločimo za uporabo plazmafereze ali peritonealne dialize, ki pa le za kratek čas znižata ravni prostih 

ščitničnih hormonov. Zgodnja strumektomija v prvih 24 do 48 urah po začetku zdravljenja bistveno 

zmanjša smrtnost in postaja vse pomembnejši način zdravljenja bolnikov s hudimi oblikami 

hipertirotične krize. 

  

Zaključek 

Hipertirotična kriza je stanje, ki ogroža življenje. Gre za odpoved homeostaze in prizadetost več 

organskih sistemov. Diagnoza je klinična. Pri zdravljenju so ključnega pomena ukrepi za normalizacijo 

ravni ščitničnih hormonov v serumu in tkivih ter ukrepi za sistemsko normalizacijo stanja. Pomembno 

je tudi pravočasno prepoznavanje in zdravljenje sprožilnih dejavnikov. 
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MIKSEDEMSKA KOMA (HIPOTIROTIČNA KRIZA) 
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Izvleček 

Miksedemska koma (hipotirotična kriza) pomeni zelo hudo poslabšanje hipotiroze z odpovedjo 

homeostaze, prizadetih je več organskih sistemov in ogroža življenje. Najpogostejši vzrok za 

hipotirozo je kronični limfocitni tiroiditis Hashimoto, sledita kirurška odstranitev ščitnice in 

zdravljenje z radiojodom. Najpogostejši sprožilni dejavniki so: okužba, travma, cerebrovaskularni 

inzult, podhladitev, prevelik odmerek zdravil. Diagnoza je klinična. Takoj začnemo intravensko 

nadomeščati L-tiroksin in hidrokortizon. Čim prej je potrebno pričeti zdraviti sprožilne dejavnike in 

popuščanje posameznih organskih sistemov. Ustrezno in pravočasno zdravljenje dihalne odpovedi 

značilno zmanjša smrtnost, ki je kljub ustreznim ukrepom med 15 in 20 %. 

 

Uvod 

Hipotirotična kriza je sinonim za izrazito hudo, dekompenzirano hipotirozo, ki prizadene več 

organskih sistemov, predvsem centralno živčevje, dihalni in srčnožilni sistem in ogroža življenje. 

Sprožilni dejavnik za njeno razkritje je najpogosteje okužba, ki poruši homeostatske mehanizme in 

značilno poslabša stanje. Pri sumu na hipotirotično krizo je treba takoj uvesti intenzivno 

nadomeščanje velikih odmerkov ščitničnih hormonov in druge specifične ukrepe. Kljub intenzivnemu 

zdravljenju je smrtnost še vedno 15 do 20%.  

 

Vzročni mehanizmi 

Hipotiroza prizadene približno 5 % prebivalstva, predvsem ženske.  Pojavnost s starostjo narašča. 

Daleč najpogostnejši vzrok za hipotirozo je kronični limfocitni Hashimotov tiroiditis, sledita kirurška 

odstranitev ščitnice in uporaba radiojoda.  Redkejši vzroki pa so: zunanje obsevanje vratu, stanje po 

zdravljenju s tirostatiki, nekatera zdravila (litij,  amiodaron, sunitinib) in adenomi ali hipofizne 

bolezni, ki povzročajo sekundarno hipotirozo.  

Pomanjkanje ščitničnih hormonov v perifernih tkivih ima številne posledice. Upočasnijo se 

metabolični procesi, zmanjšata se proizvodnja toplote in poraba kisika. Zmanjšata se število in 

odzivnost beta adrenergičnih receptorjev, število alfareceptorjev pa ostane nespremenjeno. 

Posledica je  vazokonstrikcija v perifernih organih. Upočasni se srčna frekvenca, zmanjšata se utripni 

in minutni volumen srca ter zniža pulzni tlak. Posledica je tudi diastolna hipertenzija. Zmanjša se 

volumen krvi, pojavi se anemija, zmanjša se hematokrit. Oslabljena je odzivnost dihalnega centra za 

hipoksijo in hiperkapnijo, pojavi se alveolarna hipoventilacija. Dodatno je zmanjšana moč dihalnih 

mišic, kar lahko privede do dihalne odpovedi. Zmanjšajo se pretok skozi ledvice, glomerulna filtracija 
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in očistek proste vode, zviša pa se raven antidiuretičnega hormona (ADH), zaradi česar se pojavi 

hiponatremija. Zmanjšana glukoneogeneza in povečana odzivnost tkiv na inzulin povzročita 

hipoglikemijo. Sprožilni dejavniki dodatno porušijo homeostatske mehanizme in povzročijo 

hipotirotično krizo. 

Najpogostnejši sprožilni dejavnik je okužba (pljučnica, uroinfekt, sepsa), sledijo travma, 

cerebrovaskularni inzult (CVI), podhladitev, hipoglikemija, prevelik odmerek zdravil, zlasti diuretikov, 

sedativov in pomirjeval. 

 

Simptomi in znaki  

Za hipotirotično krizo je značilno spremenjeno mentalno stanje. Bolniki so zmedeni, dezorientirani, 

zelo zaspani, pogosto spijo tudi po 20 ur na dan, včasih se razvije prava psihoza. Globoka koma s 

popolno neodzivnostjo je dokaj redka. Zaradi hudo motene termoregulacije se zniža telesna 

temperatura, vendar navadno ni nižja od 35 C. Tudi bolniki s hudo okužbo ali sepso imajo normalno 

ali celo znižano telesno temperaturo. Koža je hladna, suha, debela, pogosto se pojavijo edemi, 

predvsem na obrazu. Mišična moč je zmanjšana, upočasnjeni so kitni refleksi. Upočasni se frekvenca 

dihanja, pogosto se pojavi plevralni izliv, ki ob zmanjšani moči dihalnih mišic in alveolarni 

hipoventilaciji povzroči hiperkapnično dihalno odpoved, kar poslabša bolnikovo duševno in splošno 

stanje. Prisotna je bradikardija, srčna tona sta tiha, pogosto je prisoten perikardni izliv. Značilna je 

diastolična hipertenzija. Hipotenzija in znaki srčne dekompenzacije so slab napovedni dejavnik. 

Včasih se razvije paralitični ileus. Lahko so prisotni tudi simptomi in znaki, ki jih povzročijo sprožilni 

dejavniki (pljučnica, travma, cerebrovaskularni inzult (CVI). 

 

Laboratorijske preiskave 

Navadno najdemo močno povečane vrednosti tirotropina (tireoideo stimulirajočega hormona - TSH) 

ter izrazito zmanjšane vrednosti prostega tiroksina (pT4) in trijodtironina (pT3). Pri sekundarni 

hipotirozi je tirotropinova vrednost mejno ali izrazito zmanjšana, lahko pa tudi normalna ali celo 

blago povečana. Pri Hashimotovem tiroiditisu so povečane vrednosti protiteles proti tiroglobulinu 

(antiTg) in tiroksin peroksidazi (antiTPO). Pogosto je prisotna anemija, ki je navadno mikrocitna ali 

normocitna, makrocitna pa je prisotna, kadar je sočasno prisotno pomanjkanje intrinzičnega faktorja 

in vitamina B12. Pri hipotirozi navadno najdemo blago levkopenijo z zmanjšanim deležem 

granulocitov v diferencialni krvni sliki (DKS). Vrednosti levkocitov so redko povečane, tudi kadar ima 

hipotirotični bolnik okužbo, zato pri vsakem pomiku vrednosti DKS v levo pri bolniku s hipotirotično 

krizo posumimo na sepso. Skoraj vedno je prisotna hiponatremija, ki je lahko zelo huda (Na < 110 

mmol/l) in lahko poslabša stanje bolnikove zavesti. Pogosto je prisotna hipoglikemija, povečane so 

vrednosti laktat dehidrogenaze (LDH) in kreatinin kinaze (CK) na račun skeletnomišične frakcije. 

Plinska analiza arterijske krvi (PAAK) navadno odkrije hipoksemijo in hiperkapnijo. 
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Elektrokardiogram 

Pri izraziti hipotirozi najdemo sinusno bradikardijo, nizko voltažo v standardnih odvodih, podaljšan 

interval QT in nizke, oziroma celo inverzne valove T.  

Rentgenogram 

Rentgenogram (RTG) prsnih organov lahko odkrije povečano srčno senco ali znake perikardnega 

izliva, plevralni izliv ali pljučnico, ki je pogost sprožilni dejavnik hipotirotične krize. 

 

Diferencialna diagnoza 

Stanji, ki najbolj posnemata klinično sliko hipotirotične krize, sta podhladitev in cerebro vaskularni 

inzult (CVI), ki sta sicer tudi sprožilna dejavnika za hipotirotično krizo. Pri razločevanju obeh stanj so  

v veliko pomoč morebitni anamnestični ali heteroanamnestični podatki o predhodnih ščitničnih 

boleznih, strumektomiji, zdravljenju z radiojodom ali o obsevanju vrata.  

 

Zdravljenje  

Pri izrazitem kliničnem sumu na hipotirotično krizo ni potrebno čakati na izvide laboratorijskih 

preiskav, temveč moramo takoj začeti z zdravljenjem. Bolnika moramo sprejeti v enoto za intenzivno 

zdravljenje in stalno nadzorovati njegove življenjske funkcije. Intravensko nadomeščanje ščitničnih 

hormonov je temeljno zdravljenje hipotirotične krize. Večina strokovnjakov priporoča LT4 (300 

µg/m2), in sicer 300 do 500 µg v 30-minutni infuziji. Naslednja dva dni dajemo 50 do 100 µg, nato 

lahko preidemo na peroralno zdravljenje, navadno po 50 µg na dan ob postopnem  večanju odmerka. 

Hidrokortizon po 100 mg vsakih 8 ur prvih nekaj dni tradicionalno priporočajo za zdravljenje 

hipotirotične krize. Namen je preprečiti razvoj adrenalne (addisonske) krize pri bolnikih, ki imajo 

sočasno s hipotirozo tudi odpoved skorje nadledvičnice. Zdravljenje dihalne odpovedi je zelo 

pomembno, saj lahko značilno zmanjša umrljivost bolnikov s hipotirotično krizo. Navadno gre za 

hudo alveolarno hipoventilacijo, zato je potrebna endotrahealna intubacija in mehanična asistirana 

ventilacija v prvih 48 do 76 urah zdravljenja. Za zdravljenje hipotermije navadno zadostuje pasivno 

ogrevanje. Hiponatremija je navadno blaga in mine v nekaj dneh, če omejimo vnos tekočin pod 1000 

ml/dan in nadomeščamo ščitnične hormone. Pri hudi hiponatremiji z nevrološkimi izpadi je potrebno 

upoštevati njen algoritem. 

 

Hipotenzijo imajo pogosto bolniki s hipotirotično krizo. Za zdravljenje navadno uporabimo infuzijo 

kristaloidov. Pri hudi hipotenziji, ki se ne popravi po infuzijah kristaloidov, lahko uporabimo 

noradrenalin. 

Okužbe (pljučnica, sepsa, uroinfekt) so najpogostnejši sprožilci hipotirotične krize, zato jih je treba 

aktivno iskati in ob najmanjšem sumu tudi zdraviti z antibiotiki širokega spektra.  
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Zaključek   

Miksedemska koma (hipotirotična kriza) je stanje, ki ogroža življenje. Gre za odpoved homeostatskih 

mehanizmov. Prizadetih je več organov. Diagnoza je klinična. Z zdravljenjem lahko začnemo že pred 

laboratorijsko potrditvijo hipotiroze. Ključnega pomena so ukrepi za hitro normalizacijo ravni 

ščitničnih hormonov v serumu in tkivih ter ukrepi za sistemsko normalizacijo stanja. Pomembno je 

tudi prepoznavanje in zdravljenje sprožilnih dejavnikov.  
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MOTNJE V PRESNOVI GLUKOZE V INTENZIVNI ENOTI 

Martin Marinšek 

Oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

 

Izvleček 

Najnevarnejši akutni zaplet v poteku sladkorne bolezni sta sindrom hipoglikemije in hiperglikemije. 

V intenzivnih enotah se pri zdravljenju kritično bolnih srečujemo z obema pojavnima oblikama 

motenega metabolizma glukoze. Hiperglikemični hiperosmolarni sindrom (HHS) in diabetična 

ketoacidoza (DKA) sta posledici inzulinskega deficita oz. presežka stresnih hormonov. Pri kritično 

bolnih se zaradi presežka stresnih hormonov in posledične inzulinske rezistence lahko poslabša 

znana ali pojavi prej neugotovljena motnja v metabolizmu glukoze. Hipoglikemija odraslih je 

največkrat posledica intenzivirane inzulinske terapije diabetikov tipa I. V intenzivnih enotah je 

hipoglikemija največkrat posledica osnovne bolezni ob neustrezni prehrani in pogosto preveč 

agresivne inzulinske terapije. V prispevku so na kratko opisani patofiziologija obeh motenj, klinična 

slika, diagnostika in terapevtski ukrepi.  

 

Uvod  

Vzdrževanje normoglikemije je življenjskega pomena za normalno delovanje možganov. Vsak odklon 

v eno ali drugo smer lahko privede do motenj v delovanju živčevja, ki se v skrajni obliki kaže kot 

izguba zavesti. V enotah intenzivne terapije se srečujemo z obema pojavnima oblikama skrajnih 

motenj v metabolizmu glukoze.  

 

Hipoglikemija 

Definicija in patofiziologija  

Hipoglikemija sladkornih bolnikov je po definiciji stanje nenormalno nizke vrednosti plazemske 

glukoze < 3,9 mmol/l, ki predstavlja nevarnost za bolnika, ne glede na prisotnost ali odsotnost 

simptomov oz. znakov hipoglikemije.  

Hipoglikemija bolnikov brez sladkorne bolezni je klinični sindrom različnih vzrokov, ki ga opredeljuje 

nenormalno nizka vrednost plazemske glukoze, simptomi oz. znaki hipoglikemije ter regres 

simptomatike po korekciji hipoglikemije (Whipplov trias). 

Hormoni, ki zvišujejo nivo plazemske glukoze (glukagon, adrenalin, kortizol, rastni hormon) se 

pričnejo izločati kot reakcija na hipoglikemijo pred pojavom simptomov in sicer sukcesivno. 

Normalno se ob padcu glukoze v plazmi najprej zmanjša sekrecija inzulina, sledi povečana sekrecija 

glukagona (prag 3,6 - 3,9 mmol/l), nato adrenalina (prag 3,6 - 3,9 mmol/l), do povečane sekrecije 

kortizola in rastnega hormona privede le hipoglikemija, ki traja več ur. Pri bolnikih s sladkorno 
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boleznijo je odgovor kontraregulatornih hormonov okvarjen in zakasnel (odvisen je predvsem od 

povečane sekrecije adrenalina), zato je nagnjenost k pojavu hipoglikemije toliko večja. 

 

Simptomi in znaki  

Simptomi in znaki hipoglikemije so nespecifični, za pravilno interpretacijo je potrebna sočasna 

določitev nivoja plazemske glukoze.  

 Adrenergični simptomi oz. znaki: tremor, palpitacije, znojenje, lakota, tahikardija, 

parestezije.   

 Nevroglikopenični simptomi oz. znaki: psihomotorni nemir, krči, koma, smrt. 

 Nenavadno vedenje. 

 

Diagnostika 

Za postavitev diagnoze sindroma hipoglikemije  pri bolnikih brez sladkorne bolezni je odločilna 

prisotnost Whipplovega triasa. Anamneza oz. heteroanamneza ter okoliščine nastanka nam lahko do 

neke mere razložijo vzrok hipoglikemije, večinoma pa so za natančnejšo etiološko opredelitev 

potrebni specialni testi, ki presegajo domeno prispevka. Vrednost plazemske glukoze < 3,9 mmol/l 

zadostuje za potrditev diagnoze pri bolnikih s sladkorno boleznijo. 

 

Etiologija  

Najpogostejši vzrok so zdravila (inzulin, stimulatorji izločanja inzulina, npr. derivati sulfonilureje), 

redkejši vzroki so etanol, kritične bolezni (sepsa, huda jetrna bolezen, kronična ledvična bolezen, 

malnutricija, odpoved nadledvične žleze), skrajno redki so inzulinomi (tumorji, ki izločajo inzulinu 

podoben faktor) in inzulinska avtoimuna hipoglikemija.  

  

Terapija 

Akutno zdravljenje hipoglikemije je podobno ne glede na vzročni dejavnik. Vodilo zdravljenja 

predstavlja stopnja ogroženosti bolnika s hipoglikemijo. Glede na stopnjo ogroženosti in terapevtske 

ukrepe, ki sledijo, ločimo: 

 Asimptomatsko hipoglikemijo (samo diabetiki s plazemsko koncentracijo glukoze <  3,9 

mmol/l). Ukrepi: ponovitev meritev v krajših časovni presledkih, izogibanje nevarnih situacij 

npr. vožnji z avtom,  delu na višini, zaužitju obroka ogljikovih hidratov, spremembi diete in 

terapevtskega režima.     

 Blago do zmerna hipoglikemijo (bolnik s simptomatiko, vendar pri zavesti). Ukrepi: 15 - 20 g 

glukoze per os, nato obrok hrane in ponovitve meritev v krajših časovnih presledkih.  

 Hudo hipoglikemijo (nezavest, krči).  Ukrepi: glukagon 0,5 - 1 mg s.c./i.m. (telesna teža > 20 

kg → 1 mg; telesna teža < 20 kg → 0,5 mg ali 0,02 – 0, 03 mg/kg ). 25 g 50% glukoze i.v. bolus, 

nato nadaljevanje i.v. inf. glede na vzročni dejavnik (6 - 9 mg glukoze/kg /min)  
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Diabetična ketoacidoza (DKA) in hiperglikemični hiperosmolarni sindrom (HHS) 

Definicija in patofiziologija 

Obe entiteti (DKA in HHS) predstavljata resno akutno komplikacijo sladkorne bolezni, ki ogroža 

življenje. Kar 1/3 vseh  bolnikov ima klinične značilnosti obeh pojavnih oblik. Obe stanji sta posledici 

deficita inzulina, ki  je izrazitejši pri DKA. Bolniki s HHS imajo manjši deficit inzulina, minimalna 

količina preostalega inzulina zadošča za zavoro lipolize in posledično ketogeneze, ni pa zadostna za 

preprečitev hiperglikemije. Značilna za DKA je prevladujoča metabolna acidoza, vrednosti serumske 

glukoze običajno ne presegajo 44 mmol/l (največkrat so vrednosti v razponu med 20 – 28 mmol/l). 

Pri HHS je metabolna acidoza minimalna ali odsotna, vrednosti serumske glukoze običajno presegajo 

56 mmol/l, plazemska osmolarnost je povišana (doseže lahko vrednosti 380 mosmol/kg). Inzulin 

normalizira vrednosti serumske glukoze z zmanjšanjem tvorbe glukoze v jetrih (zavora glikogenolize 

in glukoneogeneze), s povečanim vstopom glukoze v skeletne mišice in maščevje ter z inhibicijo 

sproščanja glukagona. Primarna metabolna motnja pri pojavih DKA in  HHS je deficit inzulina in višek 

glukagona. Sprožilni dejavnik (največkrat okužba) preko povečanega sproščanja stresnih hormonov 

(kateholamini, kortizol, rastni hormon) dodatno poveča potrebo po inzulinu. 

 

Simptomi in znaki 

Klinična slika DKA  se lahko polno razvije v 24 urah, razvoj HHS poteka bolj postopno, lahko več dni. 

Zgodnji simptomi hiperglikemije so polidipsija, poliurija in izguba telesne teže. Nevrološki simptomi 

in znaki (motena zavest vse do kome, žariščni nevrološki izpadi, krči) so pogostejši pri HHS, 

abdominalni simptomi in znaki (slabost, bruhanje, abdominalna bolečina) in hiperventilacija so 

pogostejši pri DKA. Znaki  dehidracije in hipovolemije so suha koža in sluznice, oslabel turgor kože, 

nizek jugularni venski tlak, tahikardija, hipotenzija  in šok.   

 

Diagnostika 

Ob značilni klinični sliki nam je v pomoč laboratorijska diagnostika: 

 zvišan nivo serumske glukoze, 

 zvišan nivo ketonov v serumu in urinu (acetoocetna kislina, beta-hidroksimaslena kislina, 

aceton), 

 metabolna acidoza z zvišano anionsko vrzeljo (običajno > 20 mEq/l, normalno med 3 - 10 

mEq/l). Serumska anionska vrzel = serumski Na – ( serumski Cl + serumski HCO3).  

 zvišana osmolarnost plazme (običajno > 320 mosm/kg , normalno 300 mosm/kg). Plazemska 

osmolarnost (efektivna) = 2 × Na (mmol/l) + glukoza (mmol/l).  

 serumski Na;  lahko je znižan, zvišan ali v normalnem območju, 

 serumski K; lahko je znižan, zvišan ali v normalnem območju (kljub telesnemu deficitu od 

300 – 600 mEq), 

 serumska urea in kreatinin; zvišana v primeru hipovolemije in zmanjšane  stopnje 

glomerularne filtracije, 

 hiperlipidemija, levkocitoza,  
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 zvišan nivo serumske lipaze in amilaze (DKA) brez kliničnih in radioloških znakov 

pankreatitisa.    

   

Terapija 

Nadomeščanje volumna in elektrolitov : 

Nadomeščanje tekočin pričnemo z infuzijo fiziološke raztopine (0,9 % NaCl). V primeru 

hipovolemičnega šoka je nadomeščanje tekočine rigorozno (glej smernice terapije šoka ). V primeru, 

da bolnik ni šokiran, je priporočena hitrost infuzije 15 - 20 ml/kg/h prvih nekaj ur (v prvih 4 urah 

skupaj ne več kot 50 ml/kg). Po nekaj urah (po 2 - 3) določimo korigirano koncentracijo serumskega 

Na (za vsako zvišanje serumske glukoze za 5,5 mmol/l nad normalno vrednostjo izmerjeni vrednosti 

serumskega Na prištejemo 2 mmol/l). Pri korigirani vrednosti serumskega Na < 135 mmol/l 

nadaljujemo z infuzijo 0,9% NaCl; če je vrednost korigiranega serumskega Na normalna ali zvišana 

(ali je potrebno obilno nadomeščanje K) pa nadaljujemo z infuzijo 0,45% NaCl. V obeh primerih je 

hitrost infuzijske tekočine 250 - 500 ml/h. S pridruženo  infuzijo 5% glukoze pričnemo, ko vrednost 

serumske glukoze pade pod vrednost 11 mmol/l (DKA) oz. pod vrednost 14 mmol/l (HHS). 

V primeru, da so začetne vrednosti serumskega K < 3,3 mEq/l, nadomeščamo K agresivno. (dajemo 

KCl 20 - 40 mEq/h).  

V primeru, da so začetne vrednosti serumskega K > 5,3 mEq/l, nadomeščanje K odložimo, dokler 

njegove  vrednosti  ne padejo pod 5,3 mEq/l. 

V primeru, da so začetne vrednosti serumskega K med 3,3 in 5,3 mEq/l, dodajamo 10 – 15 mEq KCl 

na 500 ml tekočine, dokler ne dosežemo serumskih vrednosti K med 4,0 - 5,0 mEq/l. 

Izbira tekočine (0,9% NaCl ali 0,45% NaCl) je odvisna od korigirane koncentracije serumskega natrija, 

hidracije oz. stanja volemije, krvnega tlaka, odmerka KCl, osmolarnosti plazme (odmerek 20 mEq KCl 

dodan 500 ml tekočine dvigne osmolarnost za 40 mOsmol/l). 

 

Inzulinska terapija:  

Z inzulinsko terapijo pričnemo, ko so vrednosti serumskega K nad 3,3 mEq/l:  

 i.v. bolus inzulina (0,1 IE/kg), sledi i.v. infuzija (0,1 IE/kg/h) 

ali 

 i.v. infuzija (0,14 IE/kg/h). 

 

Z omenjenim režimom pričakujemo zniževanje vrednosti glukoze od 3 - 4 mmol/l/h. V primeru, da 

želenega učinka ni, odmerek inzulina v i.v. inf. podvojimo vsako uro, dokler ni dosežena pričakovana 

stopnja zniževanja vrednosti glukoze. Ko dosežemo vrednosti serumske glukoze okrog 11 mmol/l 

(DKA) oz. 14 mmol/l (HHS), lahko postopoma znižujemo odmerek inzulina (na 0,02 – 0,05 IE/kg/h).   
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Nadomeščanje bikarbonata:  

samo v primeru metabolne acidoze s pH < 6,9! 

 100 mEq NaHCO3 v 400 ml sterilne vode v 2 urni i.v. inf. (dodatek 20 mEq KCl, če je serumski 

K < 5,3 mEq/l)     

 

Zaključek 

Nadomeščanje tekočin je prvi terapevtski ukrep pri zdravljenju akutnih hiperglikemičnih stanj (HHS, 

DKA). S korekcijo hipovolemije oz. šoka se zmanjša serumski  nivo stresnih hormonov in posledično 

potreba po inzulinu. Pri začetni serumski koncentraciji K < 3,3 mEq/l inzulinsko terapijo začasno 

odložimo do korekcije K. V primeru hipovolemičnega šoka sledimo algoritmu zdravljenja šokovnih 

stanj. Redni nadzor nivoja serumske glukoze in elektrolitov je sprva priporočljiv na 1 - 2 h, po 

stabilizaciji stanja ga lahko individualno prilagodimo. Pri odraslih ljudeh brez sladkorne bolezni je 

sindrom hipoglikemije redek, pogost je pri bolnikih s sladkorno boleznijo na  intenzivirani inzulinski 

terapiji. V enotah intenzivne terapije se intenzivna regulacija serumske glukoze ne priporoča, saj je 

povezana s povečanim tveganjem za umrljivost. Večina avtorjev priporoča vzdrževanje nivoja 

serumske glukoze med  8,0 - 10,0 mmol/l, regulacija glukoze na tem nivoju zmanjša pogostost 

hipoglikemičnih epizod. 

 

 
Literatura 

1. The NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus convenctional glucose control in critically ill patients. N Engl J 

Med 2009; 360:1283-97. 

2. The NICE-SUGAR Study Investigators. Hypoglycemia and risk of death in critically ill patients. N Engl J Med 2012; 

367:1108-18.   

3. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Management of  hyperglicemic crises in adult patients with diabetes. 

Diabetes Care 2001; 24:131-53. 

4. Virrally ML, Guillausseau PG. Hypoglycemia in adults. Diabetes Metab 1999; 25: 477-90. 

5. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglicemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 

2009; 32:1335-43. 

6. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et. al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine  

Society Clinical Practice  Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:709-28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Šola intenzivne medicine 2014, Endokrinologija 

 

 
44 
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Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni 
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Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Predstavljeni so štirje pogosti endokrinološki problemi pri otrocih in mladostnikih, ki zahtevajo 

takojšnjo in intenzivno obravnavo. Diabetična ketoacidoza je najpogostejši zaplet sladkorne bolezni. 

Pomembna je takojšnja obravnava v strokovno in tehnično ustrezno pripravljeni enoti. Akutna 

insuficienca nadledvičnice je življenje ogrožajoče stanje, ki je pri otrocih pogosto povezana z 

prirojenimi motnjami v razvoju nadledvičnice. Hipoglikemija je zaradi pomembnih razlik v presnovi 

glukoze pogostejša pri novorojenčkih in pri kritično bolnih otrocih kot pri odraslih. Poudarjen je 

pomen odvzema t.i. kritičnega vzorca. Hiperamoniemijo je treba zdraviti takoj zaradi velike 

nevrotoksičnosti amoniaka. Prekiniti je treba vnos beljakovin, zmanjšati katabolizem telesa in 

pospešiti izločanje amonijaka iz telesa. 

 

Uvod 

Med otroci in odraslimi obstajajo pomembne razlike v delovanju številnih presnovnih in endokrinih 

procesov. Še več, pogosto je treba upoštevati otrokovo starost in stopnjo razvoja, da jih lahko 

ustrezno obravnavamo. V prispevku predstavljamo štiri pogoste endokrinološke problemi pri otrocih 

in mladostnikih, ki zahtevajo takojšnjo in potencialno intenzivno obravnavo; diabetično ketoacidozo, 

akutno insuficienco nadledvičnice, hipoglikemijo ter hiperamoniemijo. Predstavljena je njihova 

prepoznava, urgentno ukrepanje ter navodila glede nadaljnjega ukrepanja. Pri obravnavi vseh štirih 

stanj svetujemo posvet s pediatrom endokrinologom, ki je v Republiki Sloveniji dosegljiv za posvet 

24 ur na dan vse dni v letu. 

 

Diabetična ketoacidoza 

Opredelitev 

Diabetična ketoacidoza (DKA) je posledica absolutnega ali relativnega pomanjkanja inzulina in 

delovanja hormonov, katerih učinki so nasprotni delovanju inzulina. 

 

Klinični kriteriji: 

 hiperglikemija (KS > 11 mmol/L) 

 metabolna acidoza (venozno pH < 7,3 ali bikarbonat < 15 mmol/L) 

 ketonemija in ketonurijo. 
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Diagnostika 

 Opredelimo sprožilec DKA. 

 Opredelimo stopnjo dehidracije. 

 Laboratorijske preiskave: 

 Krvne preiskave (KS, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, sečnina, kreatinin, pH, bikarbonat, pCO2, 

HbA1c, hemogram, CRP, ketoni (beta-hidroksibutirat)). 

 Urin (ketoni). 

 Ev. odvzem ustreznih kužnin. 

 EKG, če določitev K ni možna takoj. 

 Bolnika monitoriramo vsaj na eno uro, kritično bolne pa vseskozi. 

 

Otrok in mladostnik z DKA naj bosta obravnavana v enoti, ki ima: 

 Izkušeno osebje za monitoriranje otroka/mladostnika in zdravljenje DKA. 

 Pisna navodila za vodenje DKA pri otrocih in mladostnikih. 

 Možnost takojšnjega in pogostega določanje biokemičnih vrednosti. 

 Specialista/konzultanta pediatričnega diabetologa usposobljenega za vodenje 

otrok/mladostnikov z DKA. 

 

Zdravljenje v pediatrični intenzivni enoti (oz. na oddelku specializiranem za obravnavo SB) je 

indicirano pri otrocih s težko DKA (pH < 7,1), z motnjo zavesti, s povečanim tveganjem za možganski 

edem (starost < 5 let, težka acidoza, nizek pCO2, visoka sečnina). 

 

Shema zdravljenja 

 Ocenjeno izgubljeno tekočino nadomestimo znotraj 48 ur.  

 Pri šokiranih takoj bolus 20 ml/kg 0,9 % NaCl, sicer 10 mL/kg v 1 uri. 

 Sledi nadomeščanje tekočin z raztopino 5 % glukoze:0,45 % NaCl (1:1) (konc. Na 77 mmol/l) 

v odmerku 3000 mL/m2/dan (dnevni vnos naj ne bo večji kot 150 – 200 % dnevnega 

vzdrževalnega vnosa). 

 Z nadomeščanjem inzulina pričnemo 1 – 2 uri po začetku rehidracije. Začetni odmerek 

inzulina je 0,05 – 0,1 E/kg/h. Ob začetku zdravljenja z inzulinom je dajanje bolusa inzulina 

odsvetovano.  

 KS znižujemo postopoma 2 – 5 mmol/l na uro. Če se koncentracija KS znižuje hitreje kot 5 

mmol/L na uro, ali je nižja kot 15 mmol/l, uporabimo raztopino 10 % glukoze: 0,45 % NaCl 

(1:1) (konc. Na 77 mmol/l). 

 KCl (20 – 40 mmol/l) dodamo infuzijski mešanici ob vzpostavitvi primernih diurez. 

 Acidoze ne popravljamo s preparati bikarbonata. Le tega uporabimo le pri bolnikih z izrazito 

acidozo (arterijski pH < 6,9) in skladno s splošnim algoritmom postopkov oživljanja. 

 Zdravljenje hipofosfatemije z intravenozmim pripravkom ali peroralnim praškom. Ob tem je 

treba spremljati vrednost Ca (hipokalcemija). 
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Možganski edem ob DKA je redek (incidenca 0,5 – 0,9 %), a pomemben zaplet zdravljenja DKA z 

veliko umrljivostjo (21 – 24 %). Navadno se razvije 4 – 12 ur po začetku zdravljenja DKA. 

 

Dejavniki tveganja so: 

 Nižja starost. 

 Dolgotrajno trajanje simptomov.  

 Izrazita hipokapnija in acidoza ob postavitvi diagnoze. 

 Zdravljenje z bikarbonatom. 

 Prehitro nadomeščanje tekočin v prvih 4 urah zdravljenja. 

 Upočasnjen dvig koncentracije natrija ob intravenoznem zdravljenju. 

 Zdravljenje z inzulinom v prvi uri po začetku rehidracije. 

 

Zdravljenje možganskega edema je treba začeti takoj in otroka premestiti v enoto intenzivne 

terapije. 

 

Akutna insuficienca nadledvičnic 

Opredelitev  

Insuficienca nadledvičnic je posledica motene tvorbe ali delovanja hormonov nadledvičnic 

(glukokortikoidov, mineralokortikoidov in androgenov). Vzroki so opredeljeni v Tabeli 1.  

 

Klinična slika 

Pretežno pomanjkanje glukokortikoidov: mišična slabost, utrujenost, hipoglikemija na tešče, 

anoreksija, izguba telesne teže, hiperpigmentacija v predelu ustnih kotov, prsnih bradavic in v kožnih 

gubah. 

Pretežno pomanjkanje mineralokortikoidov: izguba tekočin z dehidracijo in hipotenzijo in 

elektrolitne motnje. 

Klinična slika adrenalne krize: 

 Hipotenzija ali šok. 

 Klinične manifestacije hiponatriemije, hiperkaliemije, metabolne acidoze in hipoglikemije. 

 Neuspešno zdravljenje šokovnega stanja s tekočino in vazopresorji. 

 

Laboratorijske preiskave: 

 Hiponatriemija, hiperkaliemija, hipoglikemija in metabolna acidoza. 

 Vrednosti kortizola so nizke. 

 Vrednost ACTH je lahko nizka, normalna ali visoka glede na nivo okvare. 

 Sledijo specifični endokrinološki testi. 

 Ob sumu na motnjo v tvorbi ali delovanju mineralokortikoidov dodatno določimo plazemsko 

reninsko aktivnost in aldosteron. 
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Zdravljenje 

 Kontaktiramo konzultanta pediatra endokrinologa 

 Tekočine nadomeščamo z raztopino 5% glukoze:0,9% NaCl (1:1) (konc. Na 77 mmol/l) v 

odmerku 20 ml/kg pri nestabilnem bolniku v bolusu, sicer znotraj 1 ure. 

 Takoj damo prvi odmerek hidrokortizon sukcinata v bolusu (2 mg/kg) intravenozno. 

 Sledi nadomeščanje tekočin z raztopino 5% glukoze:0,9% NaCl (1:1) (konc. Na 77 mmol/l) v 

1,5 – 2-kratnem dnevnem odmerku; 

 Intravenozno raztopino, ki vsebuje glukozo (npr. 5% glukoze:0,9% NaCl (1:1) (konc. Na 77 

mmol/l))  in hidrokortizon sukcinat (odmerek 1 – 2 mg/kg), pripravimo svežo vsakih 6 ur 

zaradi  kratkotrajne stabilnosti hidrokortizona. 

 Če dajemo hidrokortizon sukcinat ločeno od intravenozne mešanice (po svojem i.v. kanalu), 

ga lahko pripravimo tudi v 0,9% NaCl. Takrat je raztopina stabilna 24 ur pri koncentraciji 

hidrokortizon sukcinata 1 mg/ml. 

 Pri novorojenčkih ev. dodamo desoksikortikosteron (DOCA) muskularno (1 – 5 mg), ki ima 

mineralokortikoidni učinek. 

 Ko se stanje bolnika stabilizira odmerek hidrokortizona postopoma zmanjšujemo po 1/3 

začetnega dnevnega odmerka vsak dan do vzdrževalnega odmerka oralnega glukokortikoida 

Pri tistih, ki imajo moteno tudi mineralokortikoidno funkcijo nadledvičnice dodamo tudi 

fludrocortison (0,1-0,2 mg/dan per os). 

 

Hipoglikemija 

Opredelitev 

Hipoglikemija je posledica nesorazmerja med mehanizmi, ki zvišujejo raven glukoze (odvisni od 

adrenalina, glukagona, rastnega hormona, kortizola idr.) in tistimi, ki jo znižujejo (odvisni od 

inzulina). Pogosta je pri novorojenčkih in kritično bolnih otrocih, kjer je poraba glukoze povečana in 

je nekajkrat večja kot pri kritično bolnih odraslih. 

 

Diagnostični kriteriji (glede na plazemsko koncentracijo glukoze): 

 Kadarkoli v življenju < 2,6 mmol/l. 

 Pri nedonošenčkih < 1,7 mmol/l. 

 Pri osebah s sladkorno boleznijo < 3,6 mmol/l. 

 

Simptomi in klinični znaki 

Pri novorojenčkih in  dojenčkih so nespecifični – razdražljivost, motnje hranjenja, potresavanje, 

tahipneja, hipotermija, motnje zavesti in krči. 

Pri otrocih in mladostnikih: 

 Avtonomno živčevje; potenje, šibkost, tahikardija, tremor in občutek lakote. 

 Nevroglikopenični (dlje trajajoča hipoglikemija in nižje vrednostih glukoze); razdražljivost, 

zmedenost, neznačilno obnašanje, hipotermija, motnje zavesti in krči.  



 
Šola intenzivne medicine 2014, Endokrinologija 

 

 
48 

Diagnostika (Shema 1) 

Ob potrjeni hipoglikemiji je pri bolniku, kjer vzrok še ni bil opredeljen, treba takoj odvzeti vzorec krvi 

(»kritični vzorec«) za določitev: 

 KS, 

 laktata, 

 inzulina, 

 ketonov (beta-hidroksibutirat), 

 kortizola, 

 rastnega hormona (v prvih mesecih življenja), 

 acilkarnitinov (odvzem na filter papir – kot za neonatalni presejalni test), 

 aminokisline v plazmi (ali na filter papir, če je odvzem težak). 

 Vzorec prvega urina po hipoglikemiji za določitev ketonov, reducirajočih snovi in organskih 

kislin. 

Če je možno v krvi določimo tudi ionogram za izračun anionske vrzeli, celokupni karnitin, amoniak, 

proste maščobne kisline, jetrne encime ev. vzorec za toksikološke preiskave.  

 

Zdravljenje 

 Začnemo zdraviti takoj po odvzemu »kritičnega« vzorca. 

 Pri tistih, ki ne morejo zaužiti glukoze skozi usta, začnemo zdraviti z bolusom raztopine, ki 

vsebuje glukozo. 

 10 % glukoza v odmerku 2 do 5 ml/kg, ki jo damo počasi (predvsem pri novorojenčkih) znotraj 

nekaj minut. Pri večjih otrocih in adolescentih lahko uporabimo 25 % glukozo v odmerku 2 

ml/kg. KS kontroliramo 15 minut po bolusu glukozne raztopine in nato v rednih časovnih 

razmakih. 

 Po bolusu nadaljujemo z infuzijo glukoze (navadno 10 % glukoze) v začetnem odmerku 6 – 

10 mg/kg/min, ki ga nato prilagajamo glede na vrednost KS. Potreba po večjih količinah 

glukoze za vzdrževanje primerne vrednosti KS kaže na možnost hiperinzulinizma. 

 Glede na vzrok hipoglikemije je nato indicirano specifično zdravljenje (npr. hidrokortizon, 

rastni hormonom, diazoksid, subtotalna pankreatektomija). 

 

Hiperamoniemija 

Opredelitev 

Incidenca hiperamoniemije je ocenjena na 1:8200 živorojenih otrok, prevalenca je pomembno večja. 

Vzroki so opredeljeni v Tabeli 3. 

 

Klinični kriteriji 

Dlje kot traja hiperamoniemija in višja je vrednost amoniaka, večja je nepovratna poškodba 

možganov že pred nastopom edema in obsežnejši je edem možganov. Pri tem ni možno opredeliti 

koncentracije amoniaka, ki je še varna. Dolgotrajna hiperamoniemija vodi v trajno poškodbo 
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možganov ali smrt. Vsekakor je potrebna takojšnja diagnostika in zdravljenje pri vrednostih 

amoniaka nad 200 μM pri novorojenčkih in nad 100 μM kadarkoli kasneje.  

 

Klinična slika 

Novorojenčki: letargija, odklanjanje hrane, bruhanje, temperaturna nestabilnost, možganski krči in 

motnje zavesti do vključno kome. 

Otroci in mladostniki: slabost, bruhanje, motnje zavesti do kome, nevropsihiatrične in vedenjske 

motnje, ataksija, možganski krči. Pri pridobljenih vzrokih hiperamoniemije so navadno dodatno 

prisotni klinični znaki obolenja, ki je povzročilo okvaro jeter. 

Diferencialno-diagnostični pristop k obravnavi bolnika s hiperamoniemijo je prikazan v Shemi 2. 

Odvzemi za laboratorijske preiskave so enaki kot pri hipoglikemiji (glej Hipoglikemija). 

 

Zdravljenje 

Začeti ga je treba takoj zaradi velike nevrotoksičnosti amoniaka. Glavni principi zdravljenja so 

prekiniti vnos beljakovin, zmanjšati katabolizem telesa, pospešiti delovanje cikla sečnine in z vezalci 

pospešiti izločanje amoniaka iz telesa. 

 Blaga hiperamoniemija (< 150 μM): 

 Omejitev vnosa  beljakovin 

 Primeren kalorični in tekočinski vnos (lahko tudi per os). 

 Zmerna hiperamoniemija (< 200 μM): 

 Omejitev vnosa beljakovin. 

 Kontinuirana infuzija glukoze, s hitrostjo, ki prepreči katabolizem (glej spodaj). 

 Ev. dodatek vezalcev amoniaka (glej spodaj). 

 Pomembna hiperamoniemija (> 200 μM): 

 Takoj ukiniti vnos beljakovin.  

 Takoj i.v. raztopina glukoze (najmanj 10 % glukoze): 

 Pri otrocih do 30 kg s hitrostjo 10 mg glukoze/kg/min. 

 Pri vseh nad 30 kg s hitrostjo 5 mg glukoze/kg/min. 

 V primeru hiperglikemije (KS nad 11 mmol/l) dodamo inzulin. 

 V primeru zadrževanja tekočine dodamo diuretik. 

 Po potrebi dajemo tudi raztopino z elektroliti, lahko ločeno, da bolj natančno 

nadzorujemo vnos tekočin in elektrolitov. 

 Vezalci amonijaka (natrijev benzoat), pospešitev cikla sečnine (arginin): 

 Prvih 90 min. Infuzija glukoze z natrijevim benzoatom 250 mg/kg (odrasli 5,5 g/m2) 

in argininom 250 mg/kg. Po presoji dodamo ločeno karnitin 100 mg/kg. Če je na voljo 

lahko dodamo tudi Na-fenilacetat 250 mg/kg (odrasli 5,5 g/m2) i.v. ali Na-fenilbutirat 

250 mg/kg per os. 

 Nadaljevanje. Infuzija glukoze z natrijevim benzoatom 250 mg/kg (odrasli 5,5 g/m2) 

in arginin 250 mg/kg v 20 urah. Če je na voljo lahko dodamo tudi Na-fenilacetat 250 

mg/kg (odrasli 5,5 g/m2) i.v. ali Na-fenilbutirat 250 mg/kg per os. 
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 Vrednost amoniaka > 400 μM ali ni pomembnega zmanjšanja ravni amoniaka znotraj prvih 

2 ur po začetku medikamentoznega zdravljenja pripravimo vse za hemodializo. 

Po zaključenem urgentnem in/ali intenzivnem zdravljenju bolnika zdravimo glede na vzrok 

hiperamoniemije. 

 

Zaključek 

V prispevku so predstavljeni štirje pogosti endokrinološki problemi pri otrocih in mladostnikih, ki 

zahtevajo takojšnjo in potencialno intenzivno obravnavo. Zaradi pomembnih razlik med otroci in 

odraslimi svetujemo, da jih vedno obravnavajo specialisti z znanjem s področja pediatrije, dodatno 

svetujemo tudi posvet s pediatrom endokrinologom, ki je v Republiki Sloveniji dosegljiv za posvet 24 

ur na dan vse dni v letu.  
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Tabela 1  

Vzroki insuficience nadledvičnice 

 

1. PRIMARNA INSUFICIENCA NADLEDVIČNIC 

Motnje razvoja nadledvičnic 

 Hipoplazija nadlevičnice (mutacija gena DAX-1 ali SF-1) 

Motnje steroidogeneze: 

 Kongenitalna adrenalna hiperplazija* 

 Motnje tvorbe aldosterona 

 Motnje presnove holesterola 

Peroksisomske bolezni: 

 Adrenolevkodistrofija 

 Refsumov sindrom 

 Zellwegerjev sindrom 

Poškodba nadledvičnic: 

 Obojestranska krvavitev v nadledvičnico (obporodna poškodba, Waterhouse-Friderichsnov 

sindrom) 

 Avtoimunska poškodba (Addisonova bolezen*, poliglandularni sindrom) 

 Okužba (tuberkuloza, infekcija s HIV) 

 Zdravila (ketokonazol, rifampicin, fenitoin) 

Neodzivnost za ACTH: 

 Sindrom Allgrove  

2. CENTRALNA INSUFICIENCA NADLEDVIČNIC 

Motnja v razvoju hipofize, hipotalamusa 

 Mutacije genov PROP-1, PIT-1, POMC, septooptična displazija 

Poškodbe hipofizno-hipotalamičnega področja: 

 Krvavitve, okužbe, tumorji, iatrogeno (operacija, obsevanje) 

Zavrto izločanje ACTH zaradi zdravljenja z glukokortikoidi* 

3. NEODZIVNOSTI PERIFERNIH TKIV NA HORMONE NADLEDVIČNICE 

Družiska rezistenca za glukokortikoide 

Pseudohipoaldosteronizem 

* Pogostejši vzroki 
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Tabela 2  

Vzroki hipoglikemije v obdobju otroka/mladostnika 

 

1. POMANJKANJE SUBSTRAKTA ZA GLUKONEOGENEZO: 

 Ketotična hipoglikemija. 

 Pomanjkanje rastnega hormona, kortizola, glukagona, kateholaminov. 

 Vrojene motnje presnove aminokislin (bolezen javorjevega sirupa, propionska in metilmalonska 

acidemija). 

2. MOTENO SPROŠČANJE KRVNEGA SLADKORJA IZ JETER IN/ALI UPORABA SUBSTRAKTOV ZA 

GLUKONEOGENEZO: 

 Encimske motnje (dedna fruktozna intoleranca, bolezni kopičenja glikogena tip 0, I, III, VI). 

 Jetrna okvara (hepatitis, ciroza, Reyev sindrom). 

3. MOTENA OKSIDACIJA PROSTIH MAŠČOBNIH KISLIN IN KETOGENEZE: 

 Pomanjkanje karnitina, hidroksi-metilglutaril-koencim A sintetaze. 

 acil-koencim A dehidrogenaze kratko, srednje in dolgoverižnih maščobnih kislin. 

4. POVEČANA PERIFERNA PORABA GLUKOZE 

 Hiperinzulinizem: 

o Novorojenčki mater s sladkorno boleznijo. 

o Novorojenčki z eritroblastozo. 

o Kongenitalni hiperinzulinizem. 

o Hiperplazija ali adenom celic Langerhansovih otočkov. 

o Sindrom Beckwith-Wiedemann. 

 Oralna zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni (sulfonilurea, biguanidi). 

5. ZASTRUPITVE: 

 Salicilati. 

 Alkohol. 
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Tabela 3  

Vzroki hiperamoniemije pri otroku/mladostniku  

 

1. DEDNI VZROKI: 

 Motnje cikla sečnine (predvsem ornitin transkarbamilaze)*. 

 Organske acidurije. 

 Motnje oksidacije prostih maščobnih kislin. 

 Motnje dihalne verige.. 

2. PRIDOBLJENA HIPERAMONIEMIJA: 

 Akutna jetrna odpoved* 

 Sepsa. 

 Hipoksija. 

 Stanje po možganskih krčih. 

 Krvavitev v gastrointestinalni sistem. 

 Portosistemski obvod. 

 Reyev sindrom. 

 Zdravila (valproat, kemoterapija, parenteralna prehrana, ribavirin). 

*Pogostejši vzroki 
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Shema 1  

Algoritem preiskav ob hipoglikemiji 

 

Hipoglikemija 

Metabolna acidoza 

Da Ne 

↑ Laktat ↑ Ketoni 

Motnja 

glukoneogeneze 

ob dostopnih 

substraktih zanjo 

Motena 

mobilizacija 

substraktov za 

glukoneogenezo 

↑ PMK, ↓ 

ketoni 

↓ PMK, ↓ 

ketoni 

Motnja oksidacije 

PMK ali 

ketogeneze 

Pospešena 

presnova glukoze 

z zavrto 

glukoneogenezo 

Alanin, kortizol, 

rastni hormon 

Organske kisline Razmerje 

insulin/glukoza 
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Shema 2  

Diferencialnodiagnostični pristop pri bolniku s hiperamoniemijo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperamoniemija 

Normalni pH ali alkaloza Acidoza 

Organske acidemije, 

motnja v presnovi 

piruvata, zastrupitve, 

nekatere jetrne okvare 

Hipoglikemija Normoglikemija 

Motnja presnove 

maščobnih kislin 

Aminokisline v plazmi 

Motnje v ciklusu sečnine 
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D R U G I  D E L :  KO A G U L A C I JA  I N  T R O M B O Z A  

PATOFIZIOLOGIJA HEMOSTAZE 

Saša Anžej Doma, Irena Preložnik Zupan 

Klinični oddelek za hematologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana  

 

Izvleček 

Prispevek obravnava fiziologijo hemostaze, razdeljeno na procese primarne in sekundarne 

hemostaze. Do motenj lahko pride na ravni trombocitov, endotelija, v koagulacijskem sistemu, 

antikoagulacijskih regulatornih mehanizmih in pri fibrinolizi. Posledica so krvavitve ali tromboze. 

Razumevanje fiziologije hemostaze je ključno za interpretacijo testov hemostaze, ki jih uporabljamo 

v klinični praksi, ter za vzročno zdravljenje. Predstavljena so najpogostejša stanja, pri katerih lahko 

pričakujemo krvavitve ter tromboze.  

 

Uvod 

Hemostaza je preplet procesov, ki ohranjajo kri v žilah tekočo oziroma omogočajo nastanek in 

omejitev strdka na mestu poškodbe žile. V njih sodelujejo krvne beljakovine ter celični elementi krvi 

in žilne stene. Za lažje razumevanje si hemostatske procese predstavljamo kot sosledje dogodkov 

primarne in sekundarne hemostaze, v resnici pa so ti procesi prepleteni med seboj in se odvijajo 

sočasno. Kadar so posamezni elementi hemostaze odsotni ali disfunkcionalni, pride do povečane 

nagnjenosti bodisi k trombozam, bodisi h krvavitvam.  

 

Fiziologija hemostaze 

Primarna hemostaza 

vključuje procese, ki omogočijo nastanek trombocitnega strdka na mestu poškodbe žile. Ključna je 

poškodba endotelija, ki povzroči ekspozicijo subendotelijskega matriksa, ter aktivacija endotelijskih 

celic, ki privabljajo trombocite in faktorje koagulacije. Trombociti se na mesto žilne poškodbe 

prilepljajo (adherirajo) s pomočjo subendotelijskih molekul (von Willebrandov faktor (vWF), kolagen, 

fibronektin), se aktivirajo (najpomembnejša aktivatorja sta kolagen in trombin), zlepljajo med seboj 

(agregacija) ter iz granul sproščajo proteine (sekrecija), ki so pomembni za nadaljnjo aktivacijo in 

agregacijo trombocitov. Trombocitne membrane so bogate s fosfolipidi (FL), ki so nujna komponenta 

v reakcijah s koagulacijskimi faktorji. Na nepoškodovano žilno steno se trombociti zaradi 

antitrombotičnih lastnosti endotelija ne lepijo.  
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Sekundarna hemostaza 

Vključuje: 

 koagulacijsko kaskado in nastanek trombina, kar vodi v učvrstitev trombocitnega strdka s 

fibrinskimi nitmi, 

 zaščitne mehanizme zaviralcev koagulacije, ki preprečijo širjenje strdka, 

 odstranitev strdka s procesi fibrinolize. 

  

Koagulacijsko kaskado (slika 1) zaradi lažje predstavljivosti prikazujemo kot procese treh poti: poti 

tkivnega faktorja (ekstrinzična pot), poti kontaktne aktivacije (intrinzična pot) in skupne poti. 

Primarni dogodek je nastanek ali izpostavitev tkivnega faktorja na mestu žilne poškodbe ter njegova 

interakcija s faktorjem (F) VII, kar vodi v aktivacijo FX po ekstrinzični poti. Komponente intrinzične 

poti koagulacije so pomembne za ojačanje tega procesa. Obe poti se združita na ravni pretvorbe FX 

v FXa (aktivna oblika), kar vodi v ključni dogodek: pretvorbo protrombina v trombin. Trombin aktivira 

trombocite (primarna hemostaza) in cepi fibrinogen, tako da nastane fibrin (sekundarna hemostaza).  

Faktorji koagulacije se sintetizirajo v jetrih. Pri faktorjih FII, FVII, FIX in FX, pa tudi pri antikoagulantnih 

proteinih C in S je potrebna še aktivacija s strani vitamin K-odvisne karboksilaze.  

Značilnost koagulacijske kaskade je zaporedna aktivacija neaktivnih faktorjev koagulacije v aktivne 

encime s predhodnim aktiviranim faktorjem v zaporedju. Učinkovitost aktiviranih encimov pa je še 

bistveno povečana pri njihovem združevanju v multimolekulske komplekse (tenazni in 

protrombinazni kompleks).  

Strjevanje krvi uravnava več mehanizmov. Antitrombin inaktivira večino koagulacijskih faktorjev, 

predvsem trombin, FIXa in FXa. Prisotnost heparina hitrost zaviranja močno poveča. Aktiviranje 

ekstrinzične poti zavira inhibitor poti tkivnega faktorja (tissue factor pathway inhibitor, TFPI), ki ga 

sintetizirajo endotelijske celice. Najpomembnejši antikoagulantni mehanizem predstavljata protein 

C in njegov kofaktor protein S, ki povzročata inaktivacijo kofaktorjev FVIIIa in FVa.  

Glavni encim v procesu fibrinolize je plazmin. Ta cepi fibrin, fibrinogen in druge plazemske proteine 

in koagulacijske faktorje. Fibrinoliza je sestavljena iz intrinzične poti, ki poteka preko kontaktne 

aktivacije, in ekstrinzične poti, ki poteka preko aktivatorjev plazminogena (tkivnega aktivatorja 

plazminogena (tPA) in urokinaze).Tako koagulacija kot fibrinoliza se aktivirata lokalno in ne 

sistemsko. Fibrinoliza ima pomembno vlogo v procesu celjenja ran in pri rekanalizaciji s trombom 

zaprte žile. Aktivira se v žilnem in zunajžilnem prostoru.  
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Slika 1  

Koagulacijska kaskada 

 

Motnje hemostaze, povezane s krvavitvami 

O vzroku krvavitve sklepamo na podlagi kliničnih okoliščin. Krvavitve v kožo in sluznice (epistaksa, 

krvavitve iz dlesni, petehije, gastrointestinalne krvavitve in krvavitve iz urinarnega trakta) so bolj 

značilne za motnje trombocitov. Krvavitve v mehka tkiva ali sklepe kažejo na pomanjkljivosti 

koagulacijskih faktorjev. 

V nadaljnjem besedilu so različna bolezenska stanja razdeljena po vzrokih: motnje primarne 

hemostaze (trombocitopenije in motnje funkcije trombocitov), motnje sekundarne hemostaze. 

Posebej je predstavljena diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK).  
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Motnje primarne hemostaze 

Trombocitopenija 

je definirana kot število trombocitov pod 150 x 109/l. Večina bolnikov s številom trombocitov, večjim 

od 30 x 109/l, ne bo spontano krvavela. Tveganje spontanih krvavitev se znatno poveča, če je število 

trombocitov pod 10 x 109/l.  

Trombocitopenija nastopi zaradi: 

 zmanjšane tvorbe trombocitov: zaradi zdravil, virusnih okužb, obsevanja, infiltracije 

kostnega mozga, pri aplastični ali megaloblastni anemiji,... 

 povečane porabe trombocitov: ITP, TTP, DIK, okužbe, zdravila, masivna krvavitev in 

transfuzije, hipersplenizem, SLE, KLL/ limfom, HIT. 

 

Kvalitativne motnje trombocitov 

Večina motenj trombocitne funkcije je pridobljenih. Najpogostejši vzrok so zdravila, najpogosteje 

aspirin in nesteroidni antirevmatiki. Nekatera zdravila uporabljamo prav z namenom zmanjšanja 

agregacije trombocitov (aspirin, abciksimab, tiklopidin, clopidogrel, prasugrel, dipiridamol), pri 

drugih pa je motena funkcija trombocitov neželen stranski učinek (nekateri anestetiki, antibiotiki, 

kemoterapevtiki, SSRI, triciklični antidepresivi, nitrati, antihistaminiki, ...). Na trombocitno funkcijo 

zaviralno vpliva tudi etanol. Moteno funkcijo trombocitov ugotavljamo pri mieloproliferativnih 

boleznih, pri uremiji in po operacijah s kardiopulmonalnim obvodom.  

Prirojene motnje trombocitne funkcije so redke, do krvavitev navadno pride že v otroštvu.  

Von  Willebrandova bolezen je najpogostejša prirojena bolezen s krvavitvami. Predstavlja motnjo 

primarne in sekundarne hemostaze. Gre za zmanjšano koncentracijo vWF, ki sodeluje pri adheziji 

trombocitov in kot nosilec FVIII.  

 

Motnje sekundarne hemostaze 

Nastopijo kot posledica pomanjkanja enega ali več koagulacijskih faktorjev (npr. dedno pomanjkanje 

FVIII ali FIX pri hemofiliji), prekomerne ojačitve antikoagulacijskih ali fibrinolitičnih procesov 

(zdravljenje s heparinom ali tPA, DIK) ter prirojene afunkcionalnosti faktorjev (npr. 

disfibrinogenemija). 

Za normalno hemostazo so potrebne zelo nizke ravni koagulacijskih faktorjev (npr. aktivnost FVIII 

okoli 5 % zadostuje, da ne pride do spontanih krvavitev). To je bistveno nižje, kot je normalen 

laboratorijski razpon (med 50 % in 150 % referenčne vrednosti). 

Najpogostejša stanja, ki se odražajo s podaljšanima APTČ in/ali PČ, so predstavljena v tabeli 1. 
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Tabela1  

Vzroki nenormalnih koagulacijskih testov 

 

Podaljšan samo APTČ Podaljšan samo PČ Podaljšana APTČ in PČ 

Lupusni antikoagulanti Uporaba varfarina DIK 

Heparin v vzorcu Pomanjkanje vitamina K Napredovala jetrna bolezen 

Pomanjkanje/ inhibitorji proti 

FVIII, FIX, FXI, FXII 

Jetrna bolezen Uporaba varfarina 

Pomanjkanja/ inhibitorji proti 

prekalikreinu ali HMWK× 

Pomanjkanje/ inhibitorji proti FVII Pomanjkanja/ inhibitorji 

proti FII, FV ali FX 

Travmatska venepunkcija Lupusni antikoagulanti * Lupusni antikoagulanti* 

 Hipo-/dis-fibrinogenemija Antikoagulanti∞ 

* pri LA je najpogosteje podaljšan samo APTČ 

× pomanjkanja FXII, HMWK in kininogena niso povezana s krvavitvami 

∞ vključujoč direktne inhibitorje trombina, zelo visoke koncentracije heparina 

 

S posebno preiskavo (t. i. mixing study), pri kateri mešamo bolnikovo plazmo z enako količino 

normalne kontrolne plazme, ločimo pomanjkanja enega ali več koagulacijskih faktorjev od 

prisotnosti inhibitorjev v bolnikovi plazmi.  

Obstajajo tudi številna bolezenska stanja, ki povzročajo krvavitve ob normalnih izvidih koagulacijskih 

testov: pomanjkanje FXIII (sodeluje pri premreženju fibrina), alfa-2-antiplazmina ali inhibitorja 

aktivatorja plazminogena-1, kongenitalne in pridobljene motnje žilja (Osler-Weber-Rendujeva 

bolezen, Ehlers-Danlosov sindrom, skorbut). 

Pospešena fibrinoliza je povezana s prirojenim pomanjkanjem antiplazmina ali prirojeno povečano 

aktivnostjo tPA. Pri napredovali jetrni bolezni je fibrinoliza prav tako pospešena zaradi zmanjšane 

sinteze antiplazmina in zmanjšanega očistka tPA. Hiperfibrinoliza nastopi tudi pri transplantaciji jeter 

v fazi, ko je bolnik brez jeter (ahepatična faza), verjetno zaradi odsotnosti inhibitorjev fibrinolize. 

Sistemsko aktivacijo fibrinolize opažamo tudi pri operacijah organov, ki vsebujejo večje količine tPA 

(maternica, prostata, pljuča, jetra). Pri DIK se fibrinoliza aktivira sekundarno, zaradi porabe 

antiplazmina ob nastanku številnih trombov. 
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Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) 

DIK je posledica nekontrolirane lokalne ali sistemske aktivacije koagulacije zaradi prekomernega 

sproščanja tkivnega faktorja ob celični, žilni ali hipoksemični poškodbi ali zaradi prisotnosti 

endogenih ali eksogenih prokoagulantnih molekul (bakterijski endotoksin, tkivnemu faktorju 

podobne snovi iz tumorskega tkiva). Faktorji koagulacije in trombociti se porabljajo, kar vodi v 

krvavitve. Sekundarno se aktivira fibrinoliza. Če je aktivacija koagulacije kronična in blaga, se 

komponente obnavljajo in lahko nastopi stanje hiperkoagulabilnosti in tromboze. Pri kronični DIK so 

testi hemostaze lahko normalni. 

DIK se pojavlja v sklopu tkivne poškodbe, tudi opekline, pri sepsi, šoku, nosečnostnih zapletih, žilni 

stazi (anevrizmi abdominalne aorte), pri malignomih (akutni promielocitni levkemiji, 

adenokarcinomu). 

 

Motnje hemostaze, povezane s trombozami 

Že l.1856 je Virchow prepoznal najpomembnejše dejavnike za nastanek tromboze: moten pretok 

krvi, spremenjena sestava krvi in okvarjena žilna stena. Medtem ko je v patogenezi arterijske 

tromboze na prvem mestu sprememba žilne stene, imata pri nastanku venske tromboze 

pomembnejšo vlogo zastoj krvi in hiperkoagulabilnost krvi. Iz tega izhajajo tudi različni dejavniki 

tveganja za nastanek bolezni. Osnovni dejavniki tveganja za nastanek arterijske tromboze so kajenje, 

povišan krvni pritisk, hiperholesterolemija; za nastanek venske tromboze pa nosečnost, hormonsko 

zdravljenje, malignomi, poškodbe, operacije, vnetja. Določene hematološke bolezni in nekateri drugi 

dejavniki (starost, debelost idr.) povečujejo tveganje za arterijsko in vensko trombozo.  

Trombofilija je prirojena ali pridobljena nagnjenost k nastanku venskih ali arterijskih tromboz. 

Klinično jo definiramo kot družinsko pojavljanje, ponavljanje bolezni, pojavljanje tromboz v mladosti 

ali na neobičajnih mestih. Laboratorijsko so najpogostejše motnje: neodzivnost na aktivirani protein 

C zaradi mutacije FV Leiden, mutacijo G20210A v genu za protrombin, pomanjkanje antitrombina, 

proteina C, proteina S, hiperhomocisteinemijo, prisotnost lupusnih antikoagulantov; pogosta je tudi 

kombinacija več pomanjkljivosti hkrati.  

V nasprotju z nagnjenostjo h krvavitvam, kjer lahko z nekaj preprostimi preiskavami opredelimo 

vzrok za krvavitev, za ugotavljanje trombofilije ne obstajajo preproste presejalne preiskave. 

Testiramo lahko le posamezne pomanjkljivosti. Globalnih preiskav hemostaze, kot so npr. merjenje 

nastajanja trombina in trombelastografija, ne uporabljamo rutinsko. 

 

Zaključek 

Motnje hemostaze so raznolike, vodijo v krvavitve ali tromboze. Vzroki so prirojeni ali pridobljeni; 

vzročna motnja je lahko ena sama, lahko pa jih je več. Razumevanje fiziologije hemostaze je ključno 

za interpretacijo preiskav hemostaze in tudi za vzročno zdravljenje. 
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Izvleček 

Kritično bolne pogosto spremljajo motnje v strjevanju krvi. Standardni testi hemostaze  ne pokažejo 

mesta motnje v koagulacijski kaskadi. POC monitoring, ki vključuje trombelastometrijo / 

trombelastografijo in agregometrijo, nudi vpogled v vse faze koagulacije in v aktivnost 

fibrinolitičnega sistema. Tako lahko motnjo zdravimo ciljano, kar poveča učinek zdravljenja, zmanjša 

stroške zdravljenja in poveča preživetje. 

 

Uvod 

Koagulopatije so pri kritično bolnih pogoste, njihov vzrok pa je multifaktorialen. Zaradi krvavitev, ki 

spremljajo koagulopatije so pogoste transfuzije krvi ter krvnih derivatov, kar znatno povečujejo 

obolevnost in smrtnost bolnikov. Pri poškodovancih je zaradi krvavitve kar 40 % smrtnih primerov. Z 

monitoringom koagulacije želimo motnjo čimprej diagnosticirati in odrediti primerno zdravljenje. 

Standardni koagulacijski testi nam omogočajo le delni vpogled v stanje koagulacijskega sistema, 

medtem ko nam ne povedo ničesar o stabilnosti  krvnega strdka, funkciji trombocitov in 

hiperfibrinolizi. »Point  of care« koagulacijski monitoringi, kot so trombelastometrija (ROTEM), 

trombelastografija (TEG) in agregometrija, omogočajo hiter vpogled v proces nastajanja krvnega 

strdka, kvaliteto in stabilnost strdka, prisotnost  hiperfibrinolize ter funkcijo trombocitov. Tako lahko 

zdravimo koagulopatijo ciljano, kar pomeni , da z zdravljenjem izboljšamo trdnost krvnega strdka, 

zmanjšamo krvavitev in potrebo po transfuziji ter povečamo preživetje bolnikov. 

 

Koagulopatije pri kritično bolnih 

Koagulacija poteka primarno na površini trombocitov in celic, nosilkah tkivnega faktorja (TF). 

Delovanje fibrinogena in trombocitov je močno prepleteno, pomembno vlogo pa igrajo tudi 

eritrociti, saj aktivirajo fosfolipidno membrano trombocitov. 

Fibrinogen, trombociti in koagulacijski faktor XIII so ključni dejavniki, od katerih je odvisna trdnost 

strdka. Fibrinogen omogoča agregacijo trombocitov z vezavo na trombocitni glikoprotein  IIa/IIIb 

receptor. Ob vezavi trombina na fibrinogen se ta cepi na fibrinske polimere, ki so sposobni vezati 

faktor XIII, kar omogoča verižno prepletanje fibrina in tvorbo trdne fibrinske mreže. Ker igra torej 

fibrinogen centralno vlogo v procesu koagulacije, je jasno, da bo ob znižani koncentraciji fibrinogena 

krvni strdek manj stabilen, krvavitev pa večja. 



 
Šola intenzivne medicine 2014, Koagulacija in tromboza 

 

 
64 

Vzroki, ki privedejo do koagulopatij, so številni. Poleg acidoze, spremenjene koncentracije kalcijevih 

ionov, znižane telesne temperature in nizkega hematokrita privede do motnje v koagulaciji tudi 

okvara primarne hemostaze, razredčitev, poraba faktorjev koagulacije, zmanjšana sinteza faktorjev 

koagulacije, hiperfibrinoliza in predoziranje antikoagulantnih zdravil. 

Od vseh faktorjev koagulacije doseže fibrinogen ob masivni krvavitvi najprej kritično nizko vrednost. 

Nadomeščanje tekočin s kristaloidi in koloidi privede do razredčitve faktorjev koagulacije. Medtem 

ko koloidi okvarjajo polimerizacijo fibrina, ki je večja kot sama razredčitev,  privedejo kristaloidi do 

znatne razredčitve faktorja VII. V hemoragičnem šoku se iz endotelnih celic izločajo velike količine 

tkivnega plazminogen aktivatorja (tPA), ki aktivira pretvorbo plazminogena v plazmin, ta pa 

razgrajuje fibrinogen in fibrin. Na površini endotelnih celic se kopiči trombomodulin, ki, vezan na 

trombin, aktivira protein C. Ta skupaj s svojim kofaktorjem, proteinom S, inhibira koagulacijski faktor 

VIIIa, Va in plazminogen aktivator inhibitor 1 (PAI-1), ki je sicer glavni antagonist tPA. Visoke 

koncentracije  tPA in nizke PAI-1 privedejo do hiperfibrinolize. Zlasti pri hudo poškodovanih sproži 

visoka koncentracija TF proces koagulacije, pri čemer se porabljajo faktorji koagulacije, zlasti 

fibrinogen. Acidoza se pojavlja pri kritično bolnih zelo pogosto. Acidoza zmanjša aktivnost 

trombocitov in faktorjev koagulacije. Aktivnost faktorja Xa, Va in generacija trombina  je zmanjšana 

za 50 % že pri pH 7.2. Acidoza pospeši tudi fibrinolizo in spremeni funkcijo trombocitov. Telesna 

temperatura, nižja od 34 stopinj Celzija, oslabi tako primarno kot sekundarno hemostazo in pospeši 

lizo strdka. Pri temperaturi, nižji od 33 stopinj Celzija, je znatno zmanjšana generacija trombina ter 

adhezija, agregacija in aktivacija  trombocitov. 

Ker se nezdravljena koagulopatija naglo poglablja in vodi zaradi izkrvavitve do smrti, je potreben 

monitoring koagulacije, s pomočjo katerega motnjo opredelimo in jo ustrezno zdravimo. 

 

Standardni testi koagulacije  

Standardni laboratorijski testi koagulacije, kot so aktivirani parcialni tromboplastinski čas (aPTČ), 

protrombinski čas oz. internacionalno normalizirano razmerje (PČ/INR), število trombocitov in 

koncentracija fibrinogena, imajo omejeno vredost pri odkrivanju in opredelitvi koagulopatije ter pri 

vodenju zdravljenja. Testi se izvajajo pri temperaturi 37 stopinj Celzija, zato ni mogoče zaznati 

koagulopatije, ki je posledica hipotermije. Poleg tega odražajo globalni testi le začetno tvorbo 

trombina v plazmi ter tvorbo prvih fibrinskih niti, ko je generiranega le 5 % trombina. Tako testi 

pokažejo le začetek strjevanja krvi, ničesar pa ne povedo o kvaliteti in stabilnosti strdka. S 

standardnimi testi ne moremo ovrednotiti prisotne fibrinolize in vpliva fibrinolize na stabilnost 

strdka. Globalni laboratorijski testi so testi plazme in ne zajamejo celotnega realnega poteka 

koagulacije v polni krvi. Rezultati omenjenih testov so na voljo v 45 do 60 minutah, kar je znatno 

predolgo, saj ne odražajo trenutnega stanja  koagulacije, kar  lahko privede do napačnega 

zdravljenja. Število trombocitov ne pove ničesar o sami funkciji trombocitov. Pomembno je torej, da 

rutinski koagulacijski testi ne zaznavajo klinično pomembne motnje koagulacije, ki povzroča 

krvavitev, in zato niso primeren monitoring za vodenje zdravljenja. 
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»Point-of-care« (POC) monitoring koagulacije  

Osnovni koncept ciljanega zdravljenja motnje koagulacije temelji na hitri in realni diagnostiki motnje. 

Primarni  namen je izboljšati trdnost in stabilnosti krvnega strdka. Ker privede masivna krvavitev do 

naglega padca koncentracije fibrinogena in ostalih faktorjev koagulacije, je potrebno le-te 

nadomestiti. S sveže zmrznjeno plazmo (SZP) v visokih odmerkih (20 - 30 ml/kg) lahko sicer 

nadomestimo primanjkljaj, vendar bolniku zaradi velikega volumna preti nevarnost pljučne okvare 

(TRALI, transfusion associated lung injury), obremenitve s tekočino, prenosa infekta in večorganske 

odpovedi. Zato je smiselno ciljano zdraviti bolnika s koncentriranimi faktorji koagulacije. POC tehnika 

zajema test funkcije (agregacije) trombocitov v polni krvi z  agregometrično metodo (Multiplate) in 

viskoelastični test (trombelastometrija - ROTEM / trombelastografija - TEG), ki odraža  hemostatični 

status. Viskoelastični test je opravljen v nekaj minutah, poda nam vpogled v vse faze koagulacije, to 

je v medsebojno delovanje celičnih in plazemskih komponent polne krvi in v aktivnost fibrinolitičnega 

sistema. S POC tehniko merimo čas do pričetka tvorbe strdka, dinamiko tvorbe strdka, stabilnost in 

trdnost strdka in prisotnost hiperfibrinolize. Ker lahko z viskoelastičnim testom diagnosticiramo 

koagulacijsko motnjo, je zdravljenje ciljano individualizirano. V kivetah TEG in ROTEM 

koagulacijskega monitoringa je aktivator, ki sproži proces koagulacije. ROTEM ima v kivetah EXTEM 

tkivni faktor, v kivetah INTEM  kontaktni aktivator, v kivetah FIBTEM pa trombocitni inhibitor 

cytohalazin D in kalcij, tako lahko razberemo, če je koncentracija fibrinogena zadovoljiva. ROTEM 

APTEM kivete vsebujejo kombinacijo antifibrinolitika (aprotinin) in kalcija, kar omogoča zaznavo 

fibrinolize. ROTEM  ima tudi HEPTEM kiveto s heparinazo, ki inaktivira heparin, kar omogoča 

monitoring koagulacije pri hepariniziranih bolnikih. Pri testiranju ocenjujemo naslednje parametre: 

Čas strjevanja (CT, Clotting time), odvisen od vseh faktorjev koagulacije, čas tvorbe strdka (CFT,  clot 

formation time), odvisen od fibrinogena, največja trdnost strdka (MCF, maximum clot firmness), ki 

je odvisna od trombocitov in fibrinogena ter alfa kot. CT in CFT sta izražena v sekundah (s), MCF pa 

v milimetrih (mm). 

In kako vodimo ciljano zdravljenje s pomočjo ROTEM monitoringa?  Če je EXTEM CT daljši od 

referenčnih vrednosti, to pomeni, da primanjkuje faktorjev koagulacije, ki jih nadomeščamo s sveže 

zmrznjeno plazmo (SZP) ali s protrombin kompleks koncentratom (PCC). Nižji EXTEM MCF ob 

normalnem FIBTEM MCF kaže na pomanjkanje trombocitov. FIBTEM MCF, ki je nižji od referenčne 

vrednosti, nakazuje pomanjkanje fibrinogena, zato ga nadomeščamo s koncentratom fibrinogena. 

EXTEM omogoča vizualno diagnostiko hiperfibrinolize, pri čemer postane krivulja koničasta. Če kaže 

APTEM izboljšanje vseh parametrov (CT, CFT, MCF) v primerjavi z EXTEM krivuljo, to kaže na 

prisotnost fibrinolize, ko je indicirano zdravljenje z antifibrinolitikom (traneksamična kislina). 

Primerjava med INTEM CT in HEPTEM CT  omogoča zaznavo heparinizacije in učinek konverzije s 

protamin sulfatom. Če je INTEM CT in CFT podaljšan, HEPTEM pa normalen, kaže test na učinek 

heparina na koagulacijo. Osnovni monitoring pri krvavečem bolniku je kombinacija EXTEM/ FIBTEM. 

Pri bolnikih, ki krvavijo, imajo pa stabilno vrednost hematokrita (~ 30 %) in število trombocitov večje 

od 100x109/l  lahko s pomočjo agregometričnega testa odkrivamo motnje v primarni hemostazi in 

učinke antitrombocitnih zdravil (aspirin, clopidogrel, glikoprotein IIa/IIIb antagonisti). 
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Agregometrični POC testi, ki so na razpolago, se razlikujejo po agonistu, ki se uporablja za aktivacijo 

trombocitov v testnih celicah (kolagen, adenozin fosfat, epinefrin, arahidonska kislina, trombin). 

 

Prednosti in pomanjkljivosti POC koagulacijskih testov 

Za viskoelastične POC teste je potrebna le majhna količina krvi, rezultati pa so na voljo v 10 minutah. 

Zajame vse faze koagulacije, to je fazo iniciacije, amplifikacije in propagacije ter odraža medsebojno 

delovanje celičnih in plazemskih komponent koagulacije ter aktivnost fibrinolitičnega sistema. 

Dobljene rezultate lahko takoj uporabimo za ciljano zdravljenje. 

POC testi ne odražajo sodelovanja endotelija v procesu koagulacije. Zato ostanejo stanja, ki vplivajo 

na adhezijo trombocitov, nezaznavna (von Willebrandova bolezen). Nezaznavne ostanejo tudi 

koagulopatije, ki so posledice vpliva nizkomolekularnega heparina, inhibitorjev faktorja Xa, 

inhibitorjev trombina, antitrombina, proteina C/S in pomanjkanja posameznih faktorjev koagulacije. 

Tako viskoelastični kakor agregometrični testi se opravljajo pri temperaturi 37 stopinj Celzija, zato 

ne prikažejo koagulacijskih motenj pri podhlajenih bolnikih. 

 

Algoritem zdravljenja motenj koagulacije (hemoterapija) 

Vzdrževanje optimalnih fizioloških pogojev 

Med te štejemo vzdrževanje pH > 7.3, telesne temperature ≥ 36 stopinj celzija, ioniziranega kalcija > 

1.0mmol/l in hematokrita > 25 %. 

 

Konverzija antikoagulantnega zdravljenja 

Če so bolniki na zdravljenju s standardnim heparinom in nastopi zato krvavitev, konvertiramo njegov 

učinek s protamin sulfatom. Z viskoelastičnim testom evaluiramo zdravljenje  in po potrebi 

povečamo odmerek protamina (30 IE/ kg). Če dobiva bolnik nizkomolekularni heparin, tega v 60 % 

nevtralizira protamin. Nova oralna antikoagulantna zdravila (rivaroxaban, dabigatran, argatroban) 

nimajo specifičnega antagonista. Za nevtralizacijo teh lahko uporabimo PCC v odmerku 25 – 100 

IE/kg. 

 

Vzdrževanje primernega nivoja koagulacijskih faktorjev 

Če pade nivo fibrinogena pod 2 g/l in trombelastogram pokaže hipofibrinogenemijo (FIBTEM MCF < 

10 mm) je potrebno fibrinogen dodati v obliki fibrinogen koncentrata v odmerku 25 - 50 mg/kg. Če 

koagulopatija perzistira kljub dodanemu fibrinogenu in je INR > 1.4 ali viskoelastični test 

(EXTEM/INTEM CT) pokaže pomanjkanje faktorjev koagulacije, dodamo protrombin kompleks 

koncentrat. Fibrinogen in faktorje koagulacije lahko nadomeščamo tudi s SZP, vendar se zaradi 

številnih stranskih učinkov, potrjenimi s študijami, vse več terapevtov odloča za koncentrirane 

faktorje. Ob prisotni fibrinolizi (EXTEM / INTEM MCF, APTEM) dodajamo traneksamično kislino, 15 

mg/kg v intravenskem bolusu, nato 1 - 2 mg/kg/uro v infuziji. 
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Trombociti 

Agregometrični test pokaže funkcijo trombocitov tako, da meri količino trombocitov, ki so sposobni 

agregacije. Če je funkcija trombocitov okvarjena, lahko to zdravimo z desamino-D-arginine 

vasopressinom (DDAVP), v odmerku 0.3 µg/kg. Zdravilo poviša von Willebrand faktor in faktor VIII, 

ta dva pa povečata adhezijo in agregacijo trombocitov. Trombocite lahko tudi dodajamo kot 

trombocitno plazmo. 

 

»Ultima ratio« 

Če se koagulopatija kljub vsemu ne ustavlja, sta na voljo faktor XIII koncentrat in aktivirani 

rekombinantni faktor VII (rFVIIa). Faktor XIII poveča stabilnost krvnega strdka. Testa, ki bi pokazal 

pomanjkanje faktorja XIII, ni na voljo, kljub temu je pri masivni krvavitvi njegovo nadomeščanje 

smiselno. Priporočeni odmerek je 15 - 30 IE/kg. S tem naj bi dosegli aktivnost faktorja nad 60 - 70 %. 

Življensko ogrožajoče koagulopatije zdravimo tudi s faktorjem VIIa. Pred aplikacijo tega mora biti pH 

> 7.2, telesna temperatura > 36 stopinj Celzija, fibrinogen > 1.5g/l, število trombocitov > 50x109/l , 

hematokrit  > 25% in ionizirani kalcij > 1mmol/l. Zadnje študije sicer niso dokazale, da bi rFVIIa 

signifikantno zmanjšal transfuzijo krvnih derivatov in povečal preživetje. 

 

Zaključek 

Koagulopatije z masivnimi krvavitvami so pogost zaplet pri kritično bolnih in so povezane z visoko 

umrljivostjo. Standardni testi ne zajamejo koagulacije v celoti, zato so trombelastometrija oz. 

trombelastografija in agregometrija  do sedaj najprimernejši monitoring motenj strjevanja krvi. S 

pomočjo teh testov lahko vodimo ciljano zdravljenje, prilagojeno motnjam posameznega bolnika. S 

koncentriranimi faktorji koagulacije in zdravili lahko torej ciljano delujemo na tisti del hemostaze, ki 

je moten. Zdravljenje s koncentriranimi faktorji je učinkovito, predvsem pa je zapletov mnogo manj 

od tistih, ki nastopijo pri transfuziji velikih odmerkov plazme. Ker  obsežnih, prospektivnih, 

randomiziranih študij še ni bilo narejenih, ni dokončnih zaključkov o uporabi POC tehnike v intenzivni 

terapiji. Ali lahko POC monitoring signifikantno izboljša izid zdravljenja, bodo potrdile nadaljne 

raziskave. 
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S POŠKODBO POVZROČENA OKVARA STRJEVANJA KRVI 
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Izvleček 

Okvara strjevanja krvi je kompleksna vendar ločena bolezenska entiteta, ki se pojavi pri hudo 

poškodovanih, še posebej ob izgubi velike količine krvi in šoku. Okvaro sproži povečano izražanje 

trombomodulina, ki veže trombin v kompleks, ki preko aktiviranega proteina C sproži hiperfibrinolizo 

in deaktivira faktorje Va in VIIIa. Svoje prispevajo še redčenje, podhladitev, metabolna acidoza in 

okvara trombocitov. Podhladitev in metabolna acidoza poleg zaviranja nastanka trombina zavirata 

sintezo fibrinogena in pospešujeta njegovo razgradnjo. Zdravljenje vključuje, poleg običajnih 

ukrepov za zavarovanje dihalne poti, podporo dihanju in nadomeščanje tekočin z zgodnjo uporabo 

antifibrinolitikov pri vseh šokiranih poškodovancih, aktivacijo protokola masivne transfuzije in ciljano 

zdravljenje s koncentrati fibrinogena in protrombinskega kompleksa na temelju izvidov 

viskoelastičnih testov strjevanja krvi. 

 

Okvare strjevanja krvi pri poškodovancih 

V okvaro strjevanja krvi so vpleteni tako iatrogeni vplivi z nadomeščanjem tekočin in posledičnim 

razredčenjem kot podhladitev, metabolna acidoza, fibrinoliza, okvara trombocitov in žilnega 

endotela. 

Razredčenje krvnih elementov in faktorjev strjevanja je vedno prisotno pri korekciji volumna krvi, ni 

pa jasno, kakšen je klinični vpliv. Zgodnjo okvaro strjevanja krvi so z analizo podatkov Nemškega 

registra poškodb ugotovili pri 34,2 % poškodovancev. Pri poškodovancih, ki so dobili 2000 ml 

tekočine pred prihodom v bolnišnico, so okvaro strjevanja krvi našli pri 40 % poškodovancev, pri 

tistih, ki so dobili 3000 ml, so okvaro našli pri več kot polovici, pri tistih pa, ki so dobili več kot 4000 

ml, pa so okvaro našli pri več ko 70 % poškodovancev.  

O vplivu podhladitve in metabolne acidoze na strjevanje krvi smo največ izvedeli iz laboratorijskih in 

živalskih raziskav. Vemo, da se encimska aktivnost pomembno zmanjša, ko temperatura pade pod 

33 °C. Ugotovili so, da pri podhlajenih živalih trombin nastaja počasneje, vendar doseže skoraj 

normalne koncentracije, pri metabolni acidozi pa nastajanje trombina v začetni fazi ni prizadeto, 

vendar pa v fazi širjenja ne doseže enake koncentracije. Podhladitev zavre nastajanje fibrinogena, 

metabolna acidoza pa pospeši njegovo razgradnjo. 

Ugotovili so, da pride pri hudo poškodovanih in šokiranih poškodovancih do povečanega izražanja 

trombomodulina, ki veže trombin. Kompleks trombomodulin/trobin aktivira protein C, katerega 

koncentracija pada, kar sovpada s poslabšanjem strjevanja krvi. Aktiviran protein C preko zavore 
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inhibitorja aktivatorja plasminogena PAI 1, pospeši fibrinolizo, na drugi strani pa deaktivira faktor Va 

in faktor VIIIa. To se zgodi že pred prihodom v bolnišnico, saj ima več kot polovica poškodovancev 

okvaro strjevanja krvi. Hiperfibrinoliza ni ravno pogosta, vendar pa ima lahko tudi 100% smrtnost. 

Število trombocitov je redek problem. Opaža pa se okvara funkcije trombocitov, ki jo nekateri 

pripisujejo vzdržni in neprekinjeni aktivaciji, povezani z izčrpanjem, kar naj bi se kazalo s povečano 

prisotnostjo mediatorjev, ki izvirajo iz trombocitov. 

 

Zdravljenje 

Pri horizontalni oskrbi poškodovancev poteka identifikacija in razreševanje posameznih problemov 

istočasno. Tako mora tudi ugotavljanje in zdravljenje okvare strjevanja krvi potekati paralelno z 

oskrbo dihalne poti in dihanja ter z nadomeščanjem tekočin. 

Zdi se, da sta prisotna dva pristopa: protokol masivne transfuzije (PMT) s fiksnimi količinami in 

razmerji med koncentriranimi eritrociti (KE), sveže zmrznjeno plazmo (SZP) in koncentriranimi 

trombociti (KT) ali ciljno vodeno zdravljenje z uporabo viskoelastičnih testov. V resnici se oba 

pristopa prepletata in dopolnjujeta. 

Ne glede na to, če se uporablja ciljno voden pristop ali fiksen protokol, bi morali poškodovanci, ki 

imajo več kot 16 točk po točkovni lestvici poškodb (Injury severity score, ISS), ki so ob sprejemu v 

šoku, ali pri katerih ROTEM pokaže znake hiperfibrinolize (EXTEM CT > APTEM CT), dobiti 

traneksamično kisilno v odmerku 15 – 20 mg/kg telesne teže (TT). Zgodnjo uporabo fibrinolitika 

opravičujeta najmanj dva argumenta: visoka smrtnost pri hiperfibrinolizi in razultati CRASH 2 študije. 

CRASH 2 študija je randomizirana, s placebom kontrolirana študija, ki je vključila 20211 

poškodovancev v 274 bolnišnicah v 40 državah po svetu. Poškodovanci so razvrščeni v dve skupini. 

Ena skupina je dobila traneksamično kislino v odmerku 1 g v 10 min in nato še 1 g v infuziji v 

naslednjih 8 urah. Druga skupina je dobila placebo. Smrtnost je bila v skupini, ki je dobila 

traneksemično kislino, statistično značilno znižana (14.5 %) v primerjavi s skupino, ki je dobila 

placebo (16.0 %, p = 0.0035). Tveganje za smrt zaradi izkrvavitve je bilo ravno tako statistično 

značilno znižano (4.9 % v primerjavi s 5.7 %; relativno tveganje 0.85, 95 %, CI 0.76 – 0.96; p = 0.0077). 

Vpliv traneksamične kisline na preživetje je bil najbolj očiten v skupini bolnikov, ki so krvaveli in so 

dobili traneksamično kislino v eni uri po poškodbi (5,5 v primerjavi s 7,7 ob p =  0,001). 

Marsikje so vpeljali protokole masivne transfuzije. Protokol masivne transfuzije vsebuje navodila o 

količini posameznih krvnih pripravkov ter o načinu in časovnih okvirih, v katerih je potrebno krvne 

pripravke dostaviti. Študije (večinoma retrospektivne) kažejo nižanje 24-urne in 30-dnevne smrtnosti 

in dejansko manjšo porabo krvnih pripravkov v ustanovah, ki uporabljajo protokole. Zdi se, da je od 

razmerja med KE:SZP bolj pomemben čas, ko se nadomeščanje dejavnikov strjevanja krvi prične. Ta 

čas se je z uvedbo protokolov zelo skrajšal in verjetno prispeval k boljšemu izidu zdravljenja.  

S ciljem vodeno zdravljenje z uporabo viskoelastičnih testov, kot so rTEG in ROTEM, prinaša 

pomembne prednosti. Najpomembnejša prednost je, da informacije dobimo 10 min po pričetku 
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preiskave. Poleg časov strjevanja, r (TEG) in CT (ROTEM), ki jih lahko primerjamo z PT in aPTT, nudi 

preiskava informacijo o nastajanju trombina (α kot), o cepljenju fibrinogena, aktivaciji trombocitov 

in nastajanju fibrinske mreže (TEG K čas in ROTEM CFT), o čvrstosti strdka (TEG MA in ROTEM MCF) 

in  o prisotnosti fibrinolize  (r-TEG LY30 in ROTEM ML).  

Kadar ima poškodovanec, pri ROTEM analizi FIBTEM A10 < 7 mm (ki predstavlja MCF po 10 min), 

mora dobiti koncentrat fibrinogena v odmerku od 2 – 6 g. Ciljna vrednost je FIBTEM A10 > 10 – 12 

mm. Pri zelo nizkih vrednostih FIBTEM A10 < 3 mm priporočajo takojšnje dajanje 6 g koncentrata 

fibrinogena. Pri FIBTEM A10 = 4 – 6 mm pa lahko damo od 2 do 4 g. 

Pri nekaterih poškodovancih bodo zgoraj navedeni ukrepi zadostovali in se bo EXTEM CT popravil. 

Kadar je EXTEM CT > 80 s kljub fibrinogenu, je potrebno z dodajanjem protrombinskega koncentrata 

popraviti nastajanje trombina. Pri EXTEM CT = 80 – 100 s damo  500 do 600IE, pri EXTEM CT = 100 – 

120 s damo 1000 – 1200 IE, pri EXTEM CT > 120 s pa 1500 -1800 IE. 

Število trombocitov je v zgodnj fazi med začetno oskrbo pogosto normalno, saj ima večina 

poškodovancev ne glede na ISS ob sprejemu na urgenco koncentracijo trombocitov > 100.000/µL. 

Transfuzija trombocitov je potrebna, ko je EXTEM CA10 < 40 mm (ob tem pa je FIBTEM CA 10 > 12 

mm in število trombocitov je > 50.000). Kljub normalnemu številu je lahko, še posebej pri starejših, 

fukcija trombocitov resno okrnjena. Če takšno okvaro potrdimo z agregometrijo, je prav tako 

potrebno razmišljati o transfuziji trombocitov. 

Ključno vprašanje, ki si ga zastavljamo pri nas, je, če in kdaj je potrebno dati SZP, če uporabimo 

fibrinogen in PCC. SZP nima dovolj fibrinogena, vsebuje pa zato druge pomembne beljakovine, še 

posebej FV, FVIII in FXIII. Poleg tega je to idealno balansiran koloid. Od tod predlogi, da bi tudi SZP 

uporabljali kot tekočino za oživljanje. Pomemben argument v prid SZP bi lahko bile nedavne 

raziskave na živalih, ki so pokazale, da oživljanje s SZP zmanjša, če ne celo prepreči okvaro 

endotelnega glikokaliksa. 

 

Zaključek 

Okvaro strjevanja krvi pri poškodovancih sproži obsežna poškodba tkiv in slaba prekrvavljenost, ki 

spremlja izgubo krvi. K poglabljanju okvare prispevajo poraba faktorjev strjevanja, razredčenje, 

podhladitev in metabolna acidoza. Svoje prispevajo tudi redčenje in okvara trombocitov, krvnega 

endotelija in endotelnega glikokaliksa.  

Okvaro strjevanja krvi moramo zgodaj prepoznati in zgodaj agresivno zdraviti. Hudo poškodovani, 

šokirani poškodovanci dobijo antifibrinolitik - traneksamično kislino. Aktivira se protokol masivne 

transfuzije. Poleg KE, SZP in KT v razmerju 1:1:1 mora poškodovanec glede na izvide viskoelastičnih 

testov dobiti fibrinogen in protrombinski kompleks. 
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Izvleček 

V enoti za intenzivno zdravljenje (EIZ) se ne moremo izogniti določenim invazivnim posegom, ki so 

povezani s tveganjem za krvavitev. Posegi, pri katerih tveganje za krvavitev ocenjujemo kot srednje 

veliko, so: angiografija, vstavitev centralnega venskega katetra, plevralna punkcija in drenaža, 

bronhoskopija, perkutana traheotomija. Posegi, pri katerih je tveganje za krvavitev veliko, so: 

lumbalna punkcija, biopsija jeter, pljuč in ledvic. Čeprav standardne teste koagulacije vedno bolj 

izpodrivata viskoelastični testi in agregometrija, pa priporočila za izvedbo invazivnih posegov še 

vedno temeljijo na standardnih testih. Pri izvedbi invazivnih posegov v EIZ se moramo zavedati, da 

imajo bolniki moteno hemostazo kot posledico bolezni, operativnega posega, poškodbe ali uporabe 

različnih zdravil. Zato mora biti izvedba brezhibna, da zmanjšamo tveganje za krvavitev.   

 

Uvod 

Bolniki, ki jih zdravimo v enotah za intenzivno zdravljenje, imajo pogosto motnjo v hemostazi. Motnja 

je lahko blaga, od malo podaljšanih testov hemostaze in blage trombocitopenije, do hujših oblik, ki 

vodijo do krvavitve. Vzrokov za motnjo v hemostazi pri bolniku v EIZ je veliko. Največkrat so posledica 

hemodilucije, porabe koagulacijskih faktorjev, fibrinolize, aktivacije posrednikov vnetja, jetrne in 

ledvične okvare, hipotermije in uporabe različnih antikoagulantih in antiagregacijskih zdravil. Bolniki, 

ki so na mehanski cirkulatorni podpori, imajo še dodatno moteno hemostazo zaradi uporabe velikih 

odmerkov heparina, okvare in porabe faktorjev strjevanja in trombocitov.  

Kadar bolniki z motnjo v hemostazi potrebujejo invazivne posege, moramo biti še posebno previdni. 

Najpogosteje izvedeni invazivni posegi pri bolnikih v EIZ so: uvajanje žilnih katetrov in kanil, 

angiografija, plevralna punkcija in drenaža, perkutana traheotomija in bronhoskopija. Ko se 

odločimo za invazivni poseg, moramo pretehtati tveganje za krvavitev in korist za bolnika.  

 

Pomen koagulacijskih testov pred izvedbo invazivnega posega v EIZ  

Čeprav bolnikom v EIT z laboratorijskimi preiskavami redno ugotavljamo motnje v hemostazi s 

standardnimi testi (aktivacijski protrombinski čas (aPTČ), protrombinski čas (PČ, INR) trombinski čas  

(TČ), število trombocitov in koncentracija fibrinogena), se je potrebno zavedati, da našteti testi ne 

pokažejo vseh možnih motenj v hemostazi, kot je fibrinoliza, stabilnost krvnega strdka in motnje v 

delovanju trombocitov. Vedno pogosteje se odločamo za novejše metode s trombelastografijo in 
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agregometrijo, s katerimi ugotovimo motnjo in lahko z različnimi učinkovinami ciljano izboljšamo 

koagulacijo.  

 

Uvajanje katetrov in kanil 

Za nadzor življenjskih funkcij in za dajanje različnih učinkovin potrebujejo bolniki centralni venski 

kateter. Centralni venski kateter običajno uvedemo preko vene jugularis, vene subklavije ali vene 

femoralis. Tveganje za krvavitev ob uvajanju centralnega venskega katetra je odvisno od mesta 

uvajanja in debeline katetra. Pri bolnikih z motnjo v hemostazi uvedemo kateter skozi jugularno ali 

femoralno veno, ker lahko na teh mestih s pritiskom ustavimo krvavitev, če do nje pride. Odsvetuje 

se uvajanje preko vene subklavije. Centralni venski katetri so 5,5 do 8,5 F, vodilo za pljučni arterijski 

kateter je 9 F.  

Incidenca krvavitve na mestu vstavitve centralnega venskega katetra, ki ni obvladljiva le s pritiskom 

na mesto krvavitve, je 3 - 6%. 

Da se izognemo večkratnim vbodom in vbodom v arterijo, uporabljamo ultrazvok. Z ultrazvokom 

identificiramo veno in tako preprečimo uvajanje v arterijo. Izmerimo širino vene in ugotovimo, če je 

prehodna.  

Pred posegom preverimo teste hemostaze, preventivnega dajanja sveže zmrznjene plazme ali 

trombocitov se ne priporoča. Priporoča se, da je pred izvedbo posega INR < 1,5, aPTČ < 1,5x 

podaljšan, število trombocitov > 50000/μl. Kadar bolnik dobiva nizkomolekularni heparin, se 

priporoča, da izpustimo en odmerek.  

Pri uvajanju pljučnega arterijskega katetra obstaja nevarnost za krvavitev ob uvajanju vodila in 

veljajo ista navodila kot za uvajanje centralnega venskega katetra.  

Zavedati se moramo, da do krvavitve lahko pride tudi, ko centralne katetre odstranjujemo.   

Enaka priporočila veljajo za angiografijo, kadar uporabljamo katetre velikosti do 7 F preko femoralne 

arterije.  

Kadar uvajamo arterijske katetre debeline 20 G in 18 G za merjenje arterijskega krvnega tlaka, ne 

potrebujemo testov hemostaze. 

Pri bolnikih z zelo moteno hemostazo, ki je ne moremo primerno urediti v kratkem času, lahko 

uvedemo preko periferne vene centralni kateter (peripherally inserted central catheters - PICC line).  

Poseben problem predstavljajo bolniki, ki po vstavitvi kanil za priključitev na mehansko cirkulatorno 

podporo potrebujejo antikoagulantno zdravljenje s heparinom. Pomembno je, da se izognemo 

večkratni punkciji žile, ker to poveča nevarnost krvavitve.  
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Bronhoskopija 

Kadar se bronhoskopija izvede le za aspiracijo, je nevarnost za krvavitev kljub motnjam v hemostazi 

majhna. Poveča se v primeru izvedbe pljučne biopsije, takrat morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki 

veljajo za uvajanje centralnega venskega katetra.  

 

Perkutana traheotomija 

Perkutana traheotomija je nadomestila traheotomijo, ki jo je izvedel kirurg. Za izvedbo tega posega 

se odločimo pri bolniku, ki dalj časa potrebuje kontrolirano predihavanje. Za razliko od kirurško 

izvedene traheotomije je to manj invazivni poseg, težje pa je kontrolirati krvavitev, če do nje pride. 

Incidenca krvavitve po posegu je 5%. Nevarnost krvavitve zmanjšamo, če področje traheotomije 

infiltriramo z lokalnim anestetikom, ki smo mu dodali adrenalin. Izvedba perkutane traheotomije je 

varna tudi pri bolnikih z motnjami v hemostazi zaradi jetrne okvare. Kar se tiče laboratorijskih testov 

so priporočila enaka kot za uvajanje centralnega venskega katetra.  

 

Plevralna punkcija in drenaža 

Za izvedbo plevralne punkcije in drenaže se odločimo pri bolnikih, ki imajo plevralni izliv, lahko tudi 

empiem. Običajno so to bolniki z obolenjem srca in pljuč, lahko po operacijah v prsnem košu ali 

poškodbi. Z uporabo ultrazvoka je izvedba posega postala varna in nevarnost krvavitve se je 

zmanjšala. Z ultrazvokom ugotovimo, koliko tekočine se nahaja v plevralnem prostoru, uporaba 

ultrazvoka pa prepreči, da bi plevralni izliv zamenjali za atelektazo ali slabo predihana pljuča, in 

zmanjšamo tveganje za punkcijo jeter. Kljub temu pred izvedbo naredimo teste hemostaze. Plevralna 

punkcija je varna, če je INR < 2 in število trombocitov > 50000/μl. Če bolnik potrebuje vstavitev drena, 

se odločimo za tanjši dren.  

 

Lumbalna punkcija 

Pri bolnikih z moteno hemostazo predstavlja lumbalna punkcija nevarnost za razvoj periduralnega 

hematoma, ki povzroči nevrološko okvaro. Zato se za lumbalno punkcijo odločimo, ko ocenimo korist 

za bolnika. Za sveže zmrznjeno plazmo ali protrombinski kompleks se odločimo, če je INR > 1,5  

število trombocitov pa naj bo vsaj 50000/μl. 

 

Antiagregacijska zdravila in invazivni posegi 

Kadar govorimo o številu trombocitov, ki so potrebni, da varno izvedemo invazivni poseg, ne smemo 

pozabiti, da ni pomembno le število, pač pa predvsem njihova funkcija. Vedno več bolnikov poleg 

aspirina jemlje še drugo antiagregacijsko zdravilo, npr. clopidogrel ali prasugrel. Pri bolnikih, ki 

prejemajo dva različna antiagregacijska zdravila, je tveganje za krvavitev ob invazivnih posegih 

veliko, zato se priporoča, da ukinejo clopidogrel oz. prasugrel. Le pred posegi z velikim tveganjem za 

krvavitev (biopsija ledvic, nefrostoma) se priporoča tudi ukinjanje aspirina.  
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Zaključek 

Motnja v hemostazi predstavlja problem pri bolnikih v EIT. Kljub temu se lahko invazivne posege, ki 

jih bolnik med zdravljenjem potrebuje, izvede brez večjega tveganja za krvavitev, če upoštevamo 

priporočila in jih izvede strokovnjak. V prihodnosti bo nekaj sprememb prinesla uporaba novih testov 

za ugotavljanje motenj v hemostazi in uporaba novih zdravil, anti- in prokoagulantnih.  
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ZDRAVLJENJE Z NOVIMI PERORALNIMI ANTIKOAGULACIJSKIMI ZDRAVILI PRI 

KRITIČNO BOLNIH 

Nina Vene, Alenka Mavri 

Klinični oddelek za žilne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Nova peroralna antikoagulacijska zdravila: dabigatran, rivaroksaban in apiksaban imajo pred zaviralci 

vitamina K številne prednosti. Imajo predvidljivo delovanje, kratko razpolovno dobo in malo 

interakcij z zdravili ter so za preprečevanje trombemboličnih zapletov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo 

in venskimi trombembolizmami enako ali bolj učinkovita in varna kot zaviralci vitamina K. Redne 

laboratorijske kontrole ob zdravljenju niso potrebne. Z globalnimi koagulacijskimi testi ocenjujemo 

predvsem prisotnost zdravila. Natančna meritev antikoagulacijskega učinka je mogoča le s 

specifičnimi testi. Zdravila nimajo specifičnih antidotov, njihov učinek hitro izzveni. Ob življenjsko 

ogrožajočih krvavitvah uporabimo protrombinski kompleks. Ob pripravi na posege upoštevamo vrsto 

posega in bolnikovo ledvično funkcijo.     

 

Uvod 

Za preprečevanje in zdravljenje različnih trombemboličnih zapletov so bili dolga leta na voljo 

izključno zaviralci vitamina K, v zadnjih letih pa so se jim pridružila nova peroralna antikoagulacijska 

zdravila (NOAK): dabigatran, rivaroksaban in apiksaban. NOAK imajo pred zaviralci vitamina K 

številne prednosti, saj imajo predvidljivo delovanje, zaradi česar redne laboratorijske kontrole niso 

potrebne, imajo kratko razpolovno dobo in malo interakcij z zdravili. Zdravila so enako ali bolj 

učinkovita v preprečevanju možganske kapi ob atrijski fibrilaciji in ponovnih venskih 

trombembolizmih pri bolnikih s prebolelo vensko trombozo oz. pljučno embolijo ob enakem ali 

manjšem tveganju za velike krvavitve. Ob zdravljenju je pomembno manj intrakranialnih krvavitev. 

Sočasno pa zdravljenje z NOAK pomeni dodatne izzive v protitrombotičnem zdravljenju: pri bolnikih 

moramo biti pozorni na ledvično funkcijo, zdravila zaenkrat še nimajo antidotov, najbolj učinkoviti 

ukrepi ob zapletih zdravljenja, nujnih posegih in poškodbah pa niso dorečeni.   

 

Nova peroralna antikoagulacijska zdravila 

Dabigatran 

Dabigatran je neposredni reverzibilni zaviralec trombina. Zdravilo doseže največjo koncetracijo v krvi 

1 – 3 urah po zaužitju, okoli 35 % zdravila je vezanega na plazemske proteine, razpolovni čas je 14 

do 17 ur, izločanje poteka v 80 % preko ledvic. Zdravila ne smemo predpisati sočasno z močnimi 

zaviralci P-glikoproteina, kot so azolni antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, 

posakonazol), zaviralci proteaz (ritonavir), dronedaron, takrolimus in ciklosporin ter induktorji P-

glikoproteina, kot so rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital in šentjanževka. Zdravljenje je 
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kontraindiciano pri bolnikih z ledvično okvaro IV in V stopnje (ocenjena glomerulna filtracija ≤ 

30ml/min).  

Dabigatran uporabljamo za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in 

preprečevanje venskih trombembolizmov po elektivni zamenjavi kolka ali kolena.  

Bolniki z atrijsko fibrilacijo prejemajo odmerek 150 mg dvakrat dnevno. Bolniki, ki so starejši od 75 

let, imajo zmerno ledvično okvaro (ocenjena glomerulna filtracija 30 do 50 ml/min) ali povečano 

tvegaje za krvavitev pa prejemajo odmerek 110 mg dvakrat dnevno. Bolniki po operaciji kolka ali 

kolena so zdravljeni z odmerkom 220 mg, ob zmerni ledvični okvari pa 150 mg enkrat dnevno.  

 

Rivaroksaban 

Rivaroksaban je neposreden, reverzibilen zaviralec aktiviranega faktorja X (Xa). Zdravilo doseže 

največjo koncentracijo v krvi v 1 – 3 urah po zaužitju, kar 95 % zdravila je vezanega na plazemske 

proteine, razpolovni čas je 8 do 13 ur, izločanje poteka v 33 % preko ledvic, ostali delež zdravila se 

metabolizira v jetrih. Ker ima pomembno interakcijo z močnimi zaviralci in induktorji P-glikoproteina 

in CYP3A4 encima so zadržki za  sočasno zdravljenje enaki kot ob zdravljenju z dabigatranom. Zdravila 

ne priporočamo bolnikom z ledvično okvaro IV in V stopnje (ocenjena glomerulna filtracija ≤ 

30ml/min).  

Rivaroksaban je registriran za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, 

zdravljenje venskih trombembolizmov in preprečevanje venskih trombembolizmov po elektivni 

zamenjavi kolka ali kolena. 

Bolniki z atrijsko fibrilacijo prejemajo odmerek 20 mg dnevno, bolniki z zmerno ledvično okvaro 

(ocenjena glomerulna filtracija 30 do 50 ml/min) pa 15 mg dnevno. Bolniki z vensko trombozo oz. 

pljučno embolijo so prve tri tedne zdravljeni z odmerkom 15 mg dvakrat dnevno, nato pa z 

odmerkom 20 mg dnevno. Bolniki po operaciji kolka ali kolena prejemajo odmerek 10 mg dnevno.  

 

Apiksaban  

Apiksaban je neposredni, reverzibilni zaviralec faktorja Xa. Največjo koncentracijo v krvi doseže v 3-

4 urah po zaužitju, 87 %  zdravila je vezanega na plazemske proteine, razpolovni čas je 12 ur, izločanje 

poteka v 27 % preko ledvic, ostalo preko jeter. Zadržki za zdravljenje so enaki kot ob zdravljenju z 

dabigatranom in rivaroksabanom.  

 

Apiksaban je registriran za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in 

preprečevanje venskih trombembolizmov po elektivni zamenjavi kolka ali kolena.  

Bolniki z atrijsko fibrilacijo prejemajo odmerek 5 mg dvakrat dnevno, bolniki, ki izpolnjujejo dva 

izmed sledečih kriterijev: kreatinin nad 133 μmol/l, starost nad 80 let in telesna teža pod 60kg pa 2,5 

mg dvakrat dnevno. Bolniki po elektivni operaciji kolka in kolena prejemajo odmerek 2,5 mg dvakrat 

dnevno. 
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Laboratorijski testi 

Pred pričetkom zdravljenja z NOAK preverimo osnovne laboratorijske preiskave: hemogram, 

kreatinin, oGF, jetrne teste. Pri ledvični okvari z oGF pod 30 ml/min zdravljenje z NOAK odsvetujemo, 

saj v kliničnih raziskavah  ni bilo preizkušeno. V času zdravljenja z NOAK smo 

pozorni na ledvično funkcijo. Pri vseh bolnikih jo kontroliramo vsaj enkrat letno, pri bolnikih z 

ledvično okvaro III. stopnje pa vsakih 6 mesecev in vselej v okoliščinah, v katerih lahko pričakujemo 

poslabšanje ledvične funkcije.   

Redni laboratorijski nadzor s koagulacijskimi preiskavami zaradi predvidljivega učinka NOAK ni 

potreben. Meritve antikoagulacijskega učinka pa so pomembne ob večjih krvavitvah, 

trombemboličnih zapletih, pred velikimi in nujnimi posegi pa tudi ob zaužitju prevelikega odmerka, 

poslabšanju ledvične ali jetrne funkcije in ob sumu na interakcijo z drugimi zdravili. 

Globalni koagulacijski testi: trombinski čas (TČ), aktivirani parcialni tromboplastinski čas (APTČ), 

protrombinski čas (PČ) so ob zdravljenju z NOAK praviloma podaljšani, vendar kažejo predvsem na 

prisotnost zdravila in nam malo povedo o koncentraciji zdravila, zato jih za kvantitativno oceno 

zdravil ne moremo uporabiti. Ob zdravljenju z dabigatranom je podaljšan predvsem APTČ in TČ, ob 

zdravljenju z rivaroksabanom pa protrombinski čas. Normalne vrednosti APTČ in PČ ne izključujejo 

klinično pomembnih koncetracij NOAK, normalna vrednost TČ pa izključi prisotnost dabigatrana v 

krvi. Meritve INR so ustrezne le ob zdravljenju z zaviralci vitamina K in so ob zdravljenju z NOAK 

nepovedne. Antikoaglacijski učinek NOAK lahko še najbolje ocenimo, če vemo, kdaj je bolnik vzel 

zadnji odmerek zdravila, in če poznamo njegovo ledvično funkcijo.  

Za kvantitativno oceno AK učinka (merjenje koncentracije zdravila v plazmi) moramo uporabiti 

specifične koagulacijske teste: za dabigatran posebej prilagojeni trombinski čas (Hemoclot thrombin 

inhibitor), za rivaroksaban in apiksaban pa posebej za zdravilo prilagojeni test določanja aktivnosti 

faktorja X (anti-Xa). Ti testi so zaenkrat dosegljivi le v specializiranih laboratorijih.   

 

Ukrepi ob krvavitvi 

Manjše krvavitve ob zdravljenju z NOAK so pogoste, vendar običajno zahtevajo le krajšo prekinitev 

zdravljenja. Ob veliki krvavitvi je najpomembnejši ukrep prekinitev zdravljenja, saj lahko zaradi 

kratke razpolovne dobe NOAK pričakujemo, da bo antikoagulacijski učinek hitro izzvenel. Ob tem so 

seveda ključnega pomena: čas od zaužitja zdravila, ledvična funkcija in uporaba morebitnih zdravil, 

ki povečujejo plazemsko koncentracijo zdravila.  

Trenutno specifičnega antidota za NOAK še nimamo, pričakujemo pa ga lahko v kratkem. Tako se v 

kliničnih raziskavah že preizkušata antidot za dabigatran idarucizumab – monoklonsko protitelo in 

antidot za zaviralce faktorja Xa andeksanet alfa - rekombinatni faktor Xa brez katalitične aktivnosti. 

Oba antidota z močno vezavo na tarčno zdravilo kompetitivno zavreta njegovo antikoagulacijsko 

delovanje.  
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Podatkov o najbolj učinkovitem zdravljenju v primeru krvavitev je malo. V kolikor je od zaužitja 

preteklo manj kot 2  6 ur in pri bolniku ne načrtujemo posega s splošno anestezijo ali endoskopske 

preiskave prebavil, je smiselna uporaba aktivnega oglja. Sveža zmrznjena plazma je malo ali 

neučinkovita. Pri bolnikih z življenjsko ogrožajočo ali intrakranialno krvavitvijo uporabimo koncentrat 

protrombinskega kompleksa aktivirani (Feiba) ali neaktivirani (Octaplex): 25  50 E/kg, zdravljenje 

lahko v razmiku nekaj ur ponovimo. Spremljamo predvsem klinično učinkovitost zdravljenja, saj so 

laboratorijski testi malo povedni. Le izjemoma uporabimo rekombinantni faktor VII (90 mcg/kg), ki 

se zdi manj učinkovit kot protrombinski kompleks. Dodatno nekatera priporočila svetujejo tudi 

zdravljenje s traneksamično kislino (1 g intravensko). Ob intezivnem zdravljenju s  hemostatskimi 

zdravili je zvečano tveganje za trombotične zaplete.  Pri bolnikih, zdravljenih z dabigatranom, lahko 

zdravilo učinkovito odstanimo tudi s hemodializo. V tem primeru učinkovitost zdravljenja vselej 

spremljamo z ustreznimi koagulacijskimi testi.  

 

Ukrepi ob posegih  

Priprava na poseg je odvisna od vrste posega, nujnosti posega in tveganja za krvavitev ob posegu, pa 

tudi od tveganja za trombembolične zaplete ob opustitvi zdravljenja.  

Pred majhnim posegom, pri katerem ne pričakujemo pomembnejše krvavitve (oskrbe povrhnjih ran, 

punkcije bezgavk, kostnega mozga, plevralne in abdominalne punkcije ter endoskopske preiskave), 

naj od zaužitja zadnjega odmerka zdravila preteče vsaj 12  18 ur, zdravilo naj bolnik ponovno vzame 

12  18 ur po posegu. 

Pred velikim posegom mora biti čas prekinitve takšen, da do posega ponovno omogoči vzpostavitev 

primerne hemostaze, in je odvisen od  od vrste posega in bolnikove ledvične funkcije (tabela 1 in 2). 

Velike načrtovane posege razdelimo v dve skupini: v skupino z zmernim tveganjem za krvavitev 

sodijo manjše abdominalne in torakalne operacije, biopsije prebavnega trakta, punkcija velikih 

arterij in sklepov ter vstavitev srčnega vzpodbujevalnika / defibrilatorja; v skupino z velikim 

tveganjem za krvavitev pa vse velike abdominalne in torakalne operacije, polipektomije, ortopedske 

operacije, nevrokirurške, urološke in srčnožilne operacije, operacije zaradi raka, punkcije in biopsije 

parenhimskih organov in spinalna anestezija.  
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Tabela 1  

Priprava bolnika na poseg z zmernim tveganjem za krvavitev 

oGF- ocena glomerulne filtracije  

 

Tabela 2  

Priprava bolnika na poseg z velikim tveganjem za krvavitev 

oGF- ocena glomerulne filtracije  

 

Pred načrtovanimi posegi z velikim tveganjem za krvavitev je priporočljivo, da na dan posega 

preverimo koagulacijske teste. Nadomestno zdravljenje s terapevtskimi odmerki 

nizkomolekularnega heparina praviloma ni potrebno, razen v primerih, ko gre za daljše prekinitve 

zdravljenja.  Po posegu z zdravljenjem nadaljujemo šele, ko je hemostaza ustrezna, vendar pa ne prej 

kot 24 ur po posegu z zmernim tveganjem za krvavitev, oziroma 48 ur po posegu z velikim tveganjem 

za krvavitev. Vsi bolniki pa morajo po operaciji v času, ko ne prejemajo peroralnih antikoagulacijskih 

zdavil, prejemati preventivne odmerke nizkomolekularnega heparina. 

 

Nujni posegi  

Ker zaradi kratke razplovne dobe NOAK pričakujemo, da bo antikoagulacijski učinek  hitro izzvenel, 

skušamo, če je le mogoče, poseg odložiti vsaj za 12 ur, če je le mogoče pa za 24 ur. Seveda moramo 

ob tem upoštevati tako nujnost operativnega posega kot rezultate koagulacijskih testov. V primeru 

neodložljivega posega lahko uporabimo aktivirani ali neaktivirani protrombinski kompleks, izjemoma 

pa rekombinantni faktor VII. Pri bolnikih, zdravljenih z dabigatranom, lahko zdravilo učinkovito 

odstanimo s hemodializo. 

 

AK zdravilo oGF 

ml/min 

Ukinitev  

pred posegom 

Ponovna uvedba  

po posegu 

Dabigatran > 50  24 ur  24 ur 

 30 – 50   48 ur  24 ur 

Apiksaban, rivaroksaban > 50  24 ur  24 ur 

 30 – 50  48 ur  24 ur 

AK zdravilo oGF 

ml/min 

Ukinitev  

pred posegom 

Ponovna uvedba  

po posegu 

Dabigatran > 50 48 – 96 ur 48 – 96 ur 

 30 – 50   96 ur 48 – 96 ur 

Apiksaban, rivaroksaban > 50  48 ur 48 – 96 ur 

 30 – 50 > 48 ur 48 – 96 ur 
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Zaključek  

Število bolnikov, zdravljenih z NOAK, narašča, zato se bomo s tovrstnim zdravljenjem vse pogosteje 

srečali tudi pri kritično bolnih. Za učinkovito zdravljenje je ključno poznavanje značilnosti in 

farmakokinetike posameznega zdravila, vpliv na koagulacijske teste ter izbira ustreznih ukrepov ob 

zapletih in pripravah na invazivne posege.  
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INTENZIVNE TERAPIJE PRI OTROCIH 
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Izvleček 

Motnje hemostaze delimo na tiste, pri katerih je izražena povečana nagnjenost h krvavitvam, in tiste, 

pri katerih je prisotna povečana nagnjenost k nastanku trombemboličnih dogodkov. Vzroki so lahko 

prirojeni ali pridobljeni. Skoraj vse težke prirojene motnje strjevanja odkrijemo v otroštvu. Lažje 

motnje strjevanja, ki se pogosto lahko izrazijo šele ob operativnem ali drugem invazivnem posegu ali 

ob poškodbi, pa zato neredko odkrijemo šele v odrasli dobi. V enoti intenzivne terapije (EIT) se lahko 

srečamo z bolnikom z že znano motnjo strjevanja ali pa nas znaki pretirane krvavitve ali pojav 

trombemboličnega dogodka usmerijo v iskanje vzroka.  

 

Uvod 

V dinamičnem procesu hemostaze sodelujejo beljakovine, ki pospešujejo in zavirajo strjevanje krvi 

in sistem raztapljanja strdkov (fibrinolitični sistem).  

Strjevanje krvi je pri plodu, dojenčku in otroku dinamičen sistem, ki se še razvija in se razlikuje od 

tistega pri odraslih. Razlike so odvisne od gestacijske starosti in otrokove starosti po rojstvu. Gre za 

fiziološki pojav, zmanjšana je koncentracija številnih pro- in proti-strjevalnih beljakovin, zato je 

“rezerva” zmanjšana. Kljub temu je sistem v ravnovesju in pri zdravih dojenčkih ni spontanih 

krvavitev niti čezmernih krvavitev med morebitno operacijo, pa tudi ne tromboz. Vendar pa so zaradi 

zmanjšane rezerve pri novorojencu krvavitve in nastajanje strdkov v stresu pogostejše, predvsem pri 

nedonošencu.  

Beljakovine, ki sodelujejo pri strjevanju krvi, ne prehajajo posteljice. Zarodek jih začne tvoriti v 10. 

tednu nosečnosti, nato njihova koncentracija narašča in večinoma doseže raven odraslih pri 6 

mesecih starosti, toda značilne razlike normalnih vrednosti vztrajajo vse do zgodnje ali pozne otroške 

dobe.  

Med prirojene motnje strjevanja prištevamo: motnje s povečano nagnjenostjo h krvavitvam in 

motnje s povečano nagnjenostjo k trombemboličnim zapletom. Prve zajemajo motnje primarne 

hemostaze in motnje sekundarne hemostaze (koagulacijske motnje). Pri nastanku trombemboličnih 

dogodkov gre najpogosteje za splet delovanja zunanjih dejavnikov, ki povečajo tveganje za 

trombozo, neredko v povezavi s prirojenimi ali pridobljenimi dejavniki tveganja. Trombofilni 

dejavniki, ki izjemno povečajo tveganje za nastanek trombemboličnih dogodkov in tako pogojujejo 

njihov nastanek tudi ob drugih dejavnikov tveganja, so zelo redki. 
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Prirojene motnje strjevanja s povečano nagnjenostjo h krvavitvam 

Skoraj vse težke prirojene motnje strjevanja odkrijemo v otroštvu. Trdna postavitev diagnoze lažje 

motnje strjevanja krvi (kot npr. von Willebrandova bolezen tipa 1, VWB) je pogosto težavna, saj lahko 

vzrok zanjo predstavljajo že mejno znižane koncentracije beljakovin v krvi. Pri majhnih otrocih pa je 

postavitev diagnoze lažje prirojene motnje strjevanja še težavnejša, in sicer zaradi slabo definiranih 

normalnih območij koncentracij beljakovin, ki sodelujejo v procesu strjevanja, in potrebe po 

odvzemu razmeroma velikih volumnov krvi za dokončno opredelitev motnje. 

V EIT se lahko srečamo z bolnikom z že znano motnjo strjevanja ali pa nas znaki pretirane krvavitve 

usmerijo v iskanje vzroka zanjo.  

Pri bolnikih z že znano motnjo strjevanja je ukrepanje usmerjeno bodisi v preprečevanje krvavitve 

ob operativnem posegu, bodisi v zdravljenje krvavitve, ki je lahko spontana, po poškodbi ali po 

posegu. Kadar ne gre za bolnika po operativnem posegu ali težki poškodbi, ki že sama po sebi terja 

zdravljenje v EIT, je običajno vzrok obravnave v EIT življenje ogrožajoča krvavitev (masivna krvavitev, 

intrakranialna krvavitev …). 

Ker je neredek vzrok krvavitev po operativnem posegu kirurški vzrok, je nanj potrebno pomisliti tudi 

pri bolniku z motnjo strjevanja. 

 

Motnje primarne hemostaze  

Med njimi se najpogosteje srečamo s von Willebrandovo boleznijo (VWB). Povzroča jo odsotnost, 

pomanjkanje ali motnja v delovanju von Willebrandovega faktorja (VWF). Opisanih je več tipov in 

podtipov VWB, ki se dedujejo avtosomno dominantno ali recesivno. Najpogostejši je tip 1 

(kvantitativni tip; lahko pomanjkanje VWF), ki se pojavlja v 70 – 80 %, klinični simptomi so lahki ali 

zmerni. Ostali bolniki imajo večinoma tip 2, ki zajema zelo heterogeno skupino kvalitativnih motenj, 

tako da poznamo več podtipov: 2A, 2B, 2N, 2M. Klinične težave so lahke, zmerne ali težke. Težko 

obliko ali tip 3 VWB ima le 3 - 5 bolnikov na milijon prebivalcev. Bolniki imajo pogoste sluznične in 

kožne krvavitve, zaradi istočasno znižane aktivnosti F VIII na 1 - 5 % imajo bolniki s tipom 3 tudi 

krvavitve v sklepe in mišice. 

Zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje VWB, povzročijo prehoden dvig koncentracije VWF 

(dezmopresin, koncentrat FVIII/VWF) ali le pomagajo pri hemostazi (antifibrinolitiki, oralni 

kontraceptivi). Zdravljenje je potrebno ob krvavitvah, preprečevanje krvavitev pa ob operacijah ali 

porodu (vendar ne vedno). Pri približno 80 % bolnikov s VWB, to je pri večini bolnikov s tipom 1 in 

pri nekaterih s tipom 2, je učinkovit dezmopresin (DDAVP), ki sprosti endogene zaloge FVIII/VWF 

kompleksa iz endotelijskih celic in privede do 3 – 5-kratnega porasta ravni VWF in FVIII v plazmi, ki 

se vzdržuje vsaj 8 - 10 ur. Ponavljajoči se odmerki DDAVP na 12 – 24 ur lahko povzročijo slabšanje 

odgovora (tahifilaksija). Kadar uporaba DDAVP ni primerna, uporabimo koncentrat FVIII / VWF. FVIII 

ima pri bolnikih s VWB daljšo razpolovno dobo kot pri hemofilikih, zato običajno zadostuje dajanje 

koncentrata enkrat na 24 do 48 ur. Včasih je pri bolnikih s krvavitvijo v sluznice potrebno pogostejše 

dajanje koncentrata FVIII / VWF (na 8 – 12 ur). Pri bolnikih z motnjo primarne hemostaze, zlasti ob 
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krvavitvah in posegih na sluznici, je pogosto koristna uporaba antifibrinolitikov (traneksamična 

kislina). Pri bolnikih z znižano aktivnostjo VWF v trombocitih lahko krvavitev ustavimo, če 

neposredno po dajanju koncentrata FVIII / VWF damo bolniku še koncentrat trombocitov. 

Zdravljenje načrtujemo individualno, odvisno od podtipa VWB ter od mesta in obsežnosti krvavitve 

oziroma vrste predvidenega posega. Pri težkih sluzničnih krvavitvah je poleg dviga ravni FVIII 

bistvenega pomena dobra primarna hemostaza. Pri večini operativnih posegov, kjer primarno 

hemostazo vsaj delno nadomesti kirurška hemostaza, pa je pomemben le dvig ravni FVIII.   

 

Prirojene motnje v delovanju trombocitov so heterogena skupina bolezni, težke oblike so redke. 

Mednje prištevamo motnje zaradi napak v membrani trombocitov, npr. Glanzmannova 

trombastenija (GT), sindrom Bernard-Soulier (BSS) …, motnje sekrecije, kot so motnje v trombocitnih 

granulah (angl. platelet storage pool disease, SPD), hereditarne makrotrombocitopenije (npr. May-

Heggelin anomalija, MHA), motnje signaliziranja in motnje koagulacijske funkcije trombocitov. 

Pojavlja se širok spekter krvavitev. Specifičnega zdravljenja ni, zdravljenje je potrebno le v primeru 

težkih motenj. Preprečevanje in zdravljenje krvavitev je vedno individualno. Pri nekaterih vrstah 

trombocitopatij kot so BSS, MHA, SPD, GT je lahko učinkovito zdravljenje z DDAVP. Pri bolnikih z BSS 

in GT, pri katerih zdravljenje s koncentratom trombocitov ni bilo izvedljivo, pa se je kot učinkovit 

izkazal tudi rekombinantni aktiviran FVII. V nujnem primeru (npr. pri težkih krvavitvah) uporabimo 

koncentrat trombocitov, ki se mu zaradi nevarnosti aloimunizacije sicer raje izogibamo. Za 

zmanjšanje tveganja aloimunizacije uporabimo koncentrat HLA skladnih trombocitov z 

odstranjenimi levkociti. 

 

Motnje sekundarne hemostaze (koagulopatije) 

Najpogostejši sta hemofilija A (pomanjkanje FVIII) in hemofilija B (pomanjkanje FIX), ki se dedujeta 

X vezano. Pomanjkanja drugih faktorjev strjevanja (npr. fibrinogena, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII) se 

dedujejo avtosomno, so zelo redka in jih prištevamo med t. i. redke motnje strjevanja.  

Krvavitve pri bolnikih s pomanjkanjem faktorjev strjevanja preprečujemo oz. zdravimo z 

nadomeščanjem manjkajočega faktorja. Čas in intenzivnost nadomestnega zdravljenja sta odvisna 

od mesta in obsega krvavitve oz. vrste posega. Tudi pri bolnikih s koagulacijsko motnjo je, zlasti v 

primeru krvavitev oz. posegov na sluznicah, koristno uporabiti antifibrinolitik. Zdravljenje vedno 

načrtujemo individualno. 

Pri bolnikih z lahko obliko hemofilije A (HA) uporabimo za zdravljenje ali perioperativno 

preprečevanje krvavitve DDAVP, kadar je le mogoče. Ker pa je pojav tahifilaksije pogostejši kot pri 

bolnikih s VWB, razpolovna doba FVIII pa krajša, je v situacijah, ko je potrebno vzdrževati 

hemostatsko raven FVIII dlje časa, potrebno poleg DDAVP uporabiti koncentrat FVIII. Krvavitve pri 

bolnikih s težko in z zmerno obliko HA in pri bolnikih s hemofilijo B (HB) vedno preprečujemo ali 

zdravimo s koncentratom FVIII oz. FIX. Na voljo so rekombinantni koncentrati in koncentrati, 

pridobljeni iz plazme. Praviloma v EIT uporabimo koncentrat, ki ga bolnik s hemofilijo sicer prejema. 

Koncentrat FVIII / FIX dajemo v bolusu. Kadar potrebujemo določeno raven F VIII / FIX štiri dni ali 

dlje, se je bolje odločiti za nepretrgano infuzijo koncentrata. 
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Zelo pomembno je, da pretehtamo tudi nevarnost pojava inhibitorjev (nevtralizirajočih protiteles). 

Ti se predvsem pojavljajo pri bolnikih s HA. Tveganje je izrazito povečano, če je intenzivno 

nadomeščanje FVIII potrebno izvajati v obdobju novorojenčka ali dojenčka. Prisotnost vnetja oz. 

okužbe je dodaten dejavnik tveganja. 

Krvavitve pri bolnikih z redkimi pomanjkanji faktorjev strjevanja preprečujemo in zdravimo z 

nadomeščanjem manjkajočega faktorja (npr. koncentrat fibrinogena, koncentrat faktorjev 

protrombinskega kompleksa, koncentrat FVII). Kadar ta ni na voljo, izvajamo nadomestno zdravljenje 

s sveže zmrznjeno plazmo (optimalno virusno inaktivirano) ali krioprecipitatom. 

 

Trombembolični dogodki 

Čeprav so tromboze pri otrocih razmeroma redke, jih čedalje več prepoznavamo. Največ podatkov o 

venski trombemboliji (VTE) pri otrocih izhaja iz registrov v Kanadi, Nemčiji in na Nizozemskem. Po 

podatkih kanadskega registra znaša pojavnost simptomatske VTE (globoka venska tromboza in 

pljučna embolija) pri otrocih 0.07 od 10.000 otrok.  

VTE so pogostejše v neonatalnem obdobju, saj je rezerva sistema strjevanja krvi, ki je sicer 

uravnotežena na nižji ravni, v tem obdobju izrazito majhna. Kljub temu zdrav novorojenček redko 

utrpi spontano trombozo. Če trombi vendarle nastanejo, pa je verjetnost širjenja tromba pri 

novorojenčkih manjša, saj imajo fiziološko nižjo koncentracijo protrombina. Izjema so novorojenčki 

s homozigotnim ali dvojno heterozigotnim pomanjkanjem inhibitorja koagulacije. Homozigotno 

pomanjkanje proteina C in proteina S lahko povzroči krvavitev oziroma poškodbo možganov in oči 

že pred rojstvom ter fulminantno purpuro v prvih urah ali dneh po rojstvu, redkeje celo trombozo 

velikih žil. Med specifične pridobljene dejavnike tveganja za neonatalno obdobje prištevamo 

perinatalne bolezni (asfiksija, akutni respiracijski sindrom pljuč, diabetična fetopatija, okužbe, 

nekrotizirajoči enterokolitis, izsušitev, nefrotski sindrom, policitemija, prirojene srčne napake) in 

antifosfolipidni sindrom pri materi.  

Izven neonatalnega obdobja so VTE najpogostejše v obdobju do 23. meseca starosti in pri 

mladostnikih, starejših od 11 let (pogosteje pri deklicah).  

VTE najpogosteje odkrijemo pri hospitaliziranih bolnikih, zlasti pri bolnih novorojenčkih s centralnimi 

venskimi katetri (CVK) in pri starejših otrocih s številnimi dejavniki tveganja. Idiopatska VTE je redka 

in pri več kot 95 % otrok povezana z resnim obolenjem. Kar ena tretjina otrok z VTE ima CVK, oziroma 

pojavnost VTE pri otrocih s CVK znaša 20 %. Pogosti zunanji dejavniki tveganja so še operativni poseg 

in poškodba. Sicer se VTE pri otrocih najpogosteje pojavlja v povezavi z osnovnimi boleznimi, kot so 

malignom, sepsa, prirojena srčna napaka, nefrotski sindrom in druge. 

Zdi se, da imajo nekateri trombofilni dejavniki signifikanten vpliv na pojavnost VTE pri otrocih, čeprav 

so podatki deloma kontroverzni. Prospektivnih študij in z dokazi podprtih priporočil na področju VTE 

pri otrocih je zelo malo. Obstoječe smernice zdravljenja se zato delno opirajo na priporočila, ki veljajo 

za odrasle. Izbor zdravil za zdravljenje VTE pri otrocih je ožji. Upoštevati je potrebno fiziološke 

specifičnosti  posameznega starostnega obdobja in drugačno farmakokinetiko ter odmerjanje 
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zdravil, še zlasti v neonatalnem in dojenčkovem obdobju. Koncentracije od vitamina K odvisnih 

faktorjev (FII, FVII, FIX, FX, PC in PS) so pri novorojenčku fiziološko nižje. Malo vitamina K v materinem 

mleku, dodatek vitamina K v humaniziranem mleku, okužbe in vplivi zdravil zahtevajo pogosto 

spremljanje učinkovitosti zdravljenja z varfarinom. Zaradi fiziološko nizke koncentracije 

plazminogena pri novorojenčku (ki znaša < 50 % 0z < 0,5 E/ml) trombolitično zdravljenje največkrat 

ni učinkovito, zato je potrebno preverjati koncentracijo plazminogena in ga nadomestiti z infuzijami 

sveže zmrznjene plazme.  

 

Zaključek 

Poznavanje dozorevanja sistema strjevanja krvi pri otroku in referenčnih vrednosti za posamezna 

starostna obdobja je bistvenega pomena za to, da  preprečimo napačno postavitev diagnoze motnje 

strjevanja krvi, kadar je otrok v resnici nima. Pri zdravljenju krvavitev ali tromboze moramo poznati 

fiziološke posebnosti sistema strjevanja in podatke o izkušnjah glede uporabe zdravil v določenem 

starostnem obdobju, kar vpliva na izbor in odmerjanje zdravil. Zavedati se moramo, da otroci niso le 

pomanjšani odrasli.  

Ker so prirojene motnje strjevanja pri otrocih redka stanja, naj odkrivanje in zdravljenje le-teh vodi 

izkušen pediater hematoonkolog s specialnimi znanji s področja hemostaze, v tesnem sodelovanju z 

osebjem v EIT in osebjem v specializiranih laboratorijih. 
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T R E TJ I  D E L :  O S TA L E  S R Č N E  B O L E Z N I  

AKUTNO SRČNO POPUŠČANJE IN KARDIOGENI ŠOK 

Gorazd Voga 

Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje 

Oblakova 5, 3000 Celje 

 

Izvleček 

Akutno srčno popuščanje (ASP) je stanje, pri katerem srce ne zmore zagotoviti zadostnega 

minutnega srčnega iztisa (MVS) in je najpogosteje posledica koronarne bolezni. Klinično ugotovimo 

zastojne znake in znake nezadostne tkivne prekrvitve, ASP pa potrdimo z različnimi preiskavami, od 

katerih je najpomembnejša ehokardiografija. Najpomembnejše etiološko zdravljenje je zgodnja 

revaskularizacija pri akutnem koronarnem sindromu.  Simptomatsko zdravljenje pričnemo z 

diuretiki, inotropnimi zdravili, vazopresorji in vazodilatatorji ter mehansko ventilacijo. Pri hudih 

oblikah in kardiogenem šoku pa imamo na voljo mehansko cirkulacijsko podporo. Temeljni namen 

zdravljenja ASP je zagotovitev zadostne tkivne prekrvavitve in normalnega delovanja vseh organov.  

 

Opredelitev 

Akutno srčno popuščanje (ASP) je stanje, pri katerem srce ne zmore zagotoviti zadostnega 

minutnega srčnega iztisa (MVS) glede na trenutne presnovne potrebe ali pa ga zagotovi le ob 

povišanih polnilnih tlakih oz. povišani srčni frekvenci. 

 

Etiologija in patogeneza 

ASP najpogosteje povzroči koronarna bolezen z akutnim koronarnim sindromom, lahko pa tudi druge 

srčne in ostale bolezni. 

Zaradi oslabljene sistolne oz. diastolne srčne funkcije se zmanjša MVS oz. poveča polnitveni tlak 

levega prekata. Zaradi nezadostnega MV pride do zmanjšane sistemske prekrvavitve in hipotenzije, 

aktivirajo pa se hitri kompenzacijski mehanizmi (simpatični sistem, sistem renin, angiotenzin, 

aldosteron), ki povzročijo periferno vazokonstrikcijo, zastajanje tekočine in prerazporeditev krvnega 

pretoka v vitalne organe. Pri nastanku hudih oblik srčnega popuščanja se sproščajo tudi vnetni 

posredniki, močno se poveča koncentracija dušikovega oksida, ki oslabi srčno kontraktilnost in 

povzroči hudo vazodilatacijo.  

Povečan polnitveni tlak levega prekata je lahko posledica osnovne kompenzacije zmanjšane 

krčljivosti ali motene diastolne funkcije ob normalni sistolni funkciji. Razvije se pljučni edem s 

hipoksemijo, ki poslabša miokardno ishemijo in zmanjša transport kisika. Povečano dihalno delo še 

poslabša sistemski transport kisika v ostale organe.  

 



 
Šola intenzivne medicine 2014, Ostale srčne bolezni 

 

 
89 

Diagnoza, diferencialna diagnoza in prognoza 

Z diagnostičnim postopkom potrdimo ali izključimo ASP, ugotovimo njegovo stopnjo in njegov vzrok. 

Še posebej hitro moramo spoznati tiste vzroke, ki potrebujejo posebne vrste zdravljenja (npr. 

tamponada osrčnika, motnje srčnega ritma, anemija ob krvavitvi, hipertiroza, sepsa).  

Anamnestično moramo poleg simptomov ASP ugotoviti tudi simptome sedanje in prejšnjih srčnih 

bolezni in morebitnih izvensrčnih razlogov za nastanek ASP (anemija, okužba, hipertiroza, jemanje 

nekaterih zdravil, pljučni embolizmi). Posebej moramo biti pozorni na spremembe pri jemanju 

zdravil, ki so pogosto sprožilni dejavni za nastanek ASP. 

Klinično ob nezadostni tkivni prekrvavitvi zaradi premajhnega MVS ugotovimo: hipotenzijo, 

tahikardijo, cianozo, hladno in potno kožo, počasno kapilarno polnitev in motnje delovanja organov 

(motene mentalne funkcije, oligurija).  

Zastojne znake, ki so posledica povišanih polnilnih tlakov, iz praktičnih razlogov razdelimo na znake 

levostranskega (dispneja in tahipneja, inspiracijski poki nad pljuči, pljučni edem) in desnostranskega 

(čezmerno polnjene vratne vene, otekla, boleča jetra, periferni edemi) srčnega popuščanja, čeprav 

se pogosto pojavljajo hkrati. 

Glede na začetno bolnikovo stanje lahko ločimo naslednje oblike srčnega popuščanja: 

 

Akutno srčno popuščanje ob hipertenziji  

Srčno popuščanje, pogosto pljučni edem, nastane zaradi nenadno povišanih polnilnih tlakov ob 

običajno normalni sistolični funkciji levega prekata. Bolniki običajno nimajo perifernih edemov, 

sistolični arterijski tlak je višji kot 140 mm Hg. 

 

Akutno poslabšanje kroničnega srčnega popuščanja 

Dispneja nastopi postopno zaradi kronično povišanih polnilnih srčnih tlakov. Bolniki običajno opažajo 

povečanje telesne teže zaradi edemov, pogosti so pridruženi znaki motenega delovanja ostalih 

organov. Sistolični krvni tlak je običajno normalen. 

 

Kardiogeni šok 

Bolniki so hipotenzivni (sistolični tlak manj kot 100 mm Hg) in imajo znake nezadostne tkivne 

prekrvavitve in motenega delovanja organov. Pridruženi so lahko tudi različno močno izraženi 

zastojni znaki. 

 

Akutno srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom 

Obsega vse vrste srčnega popuščanja pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom, ki ga moramo 

zaradi takojšnjega etiološkega zdravljenja čim prej prepoznati. 
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Prevladujoče desnostransko srčno popuščanje 

Ugotovimo znake akutnega desnostranskega zastoja brez pljučnega zastoja. Bolniki so navadno 

hipotenzivni zaradi nezadostne polnitve levega prekata in posledično zmanjšanega MVS.  

Klinične simptome in znake srčnega popuščanja potrdimo z dodatnimi preiskavami, s katerimi 

moramo odkriti tudi vzrok srčnega popuščanja in njegovo stopnjo.   

 

Elektrokardiogram je koristen za  prepoznavanje motenj srčnega ritma ter akutnega koronarnega 

sindroma.   

S pregledno rentgensko sliko prsnih organov lahko ugotovimo različne stopnje zastoja v pljučnem 

krvnem obtoku, srčna senca pa je pogosto normalno velika.  

Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina opravimo pri vseh bolnikih, vendar lahko ASP 

potrdimo le s povišanimi vrednostmi možganskega natriuretičnega peptida (BNP) ali NT odlomka 

prekurzorja BNP (NT-proBNP). Za diagnozo kardiogenega šoka je pomembna določitev serumskega 

laktata.  

Transtorakalna ali transezofagealna ultrazvočna preiskava srca je temeljna preiskava pri bolnikih z 

ASP, saj z njo pri veliki večini bolnikov ugotovimo vzrok in tudi stopnjo ASP.  

Pri nekaterih bolnikih s kardiogenim šokom in slabo odzivnostjo na začetno zdravljenje merimo 

hemodinamične spremenljivke. Z merjenjem zagozditvenega tlaka v pljučni arteriji ocenimo polnilni 

tlak levega prekata, merimo pa tudi MVS in nasičenje krvi s kisikom v pljučni arteriji (SatmvO2).  

ASP se najpogosteje pokaže z dispnejo in znaki zastoja v pljučnem obtoku, zato moramo 

diferencialno diagnostično upoštevati predvsem pljučne bolezni, kot so okužbe dihal (pljučnica, 

akutni bronhitis), poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni in nekardiogeni pljučni edem.  

 

Zdravljenje 

Zadostno oksigenacijo zagotovimo z visoko inspiracijsko koncentracijo kisika z masko, pri znakih 

utrujenosti dihalnih mišic pa moramo bolnike brez odlašanja intubirati in umetno ventilirati. Bolniki 

imajo pogosto bolečine in so vznemirjeni, zato jih pričnemo zdraviti z morfijem (do 1 mg/10 kg 

telesne teže), ki ima poleg analgetičnega in pomirjevalnega tudi vazodilatacijski učinek in zmanjša 

venski priliv. Čim prej moramo normalizirati arterijski tlak, najpomembnejše motnje srčnega ritma 

moramo nemudoma spoznati in odpraviti (kardioverzija, elektrostimulacija). 

Pri bolnikih z ustrezno periferno prekrvavitvijo za zmanjšanje zastoja uporabljamo diuretike 

uporabimo pa lahko tudi izventelesne metode odstranjevanja tekočin. 

Z inotropnimi zdravili izboljšamo krčljivost srčne mišice in povečamo MVS. Dopamin uporabljamo pri 

srčnem popuščanju s sistemsko hipotenzijo, njegovo uporabo pa omejujeta tahikardija in povišan 

pljučni tlak  Dobutamin deluje močno pozitivno inotropno, pomembnejših učinkov na periferno ožilje 

pa nima. Zaviralci fosfodiesteraze (amrinon, milrinon, saterinon) delujejo pozitivno inotropno in 
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vazodilatacijsko in jih uporabljamo pri bolnikih, ki dobivajo zaviralce beta adrenergičnih receptorjev. 

Levosimendan uporabljamo pri bolnikih z ASP, pri akutnem koronarnem sindromu in pri bolnikih, ki 

dobivajo zaviralce beta adrenergičnih receptorjev. 

Noradrenalin uporabljamo le pri bolnikih s trdovratno hipotenzijo in šokom. Izoprotenerola zaradi 

hudih stranskih učinkov ne uporabljamo, adrenalin pa le pri oživljanju.  

Vazodilatatorji s prevladujočim delovanjem na arterijski sistem (ACE zaviralci) zmanjšajo sistemski 

žilni upor in tako povečajo MVS in tkivno prekrvavitev. Uravnoteženi vazodilatatorji (natrijev 

nitroprusid) hkrati zmanjšajo periferni sistemski upor in povečajo volumsko sprejemljivost v 

sistemskem venskem ožilju.  

Vazodilatatorji s pretežnim delovanjem na venski sistem zmanjšajo predvsem pljučno kongestijo na 

arterijski tlak. Najpogosteje uporabljamo nitroglicerin v intravenski infuziji. Najpomembnejša 

stranska učinka zdravljenja z vazodilatatorji sta arterijska hipotenzija oz. preveč zmanjšana polnitev 

prekatov. 

Če z navedenimi zdravili ne moremo stabilizirati hemodinamskega stanja bolnikov z ASP, lahko 

uporabimo aortno balonsko črpalko ali mehansko cirkulacijsko podporo z veno-arterijsko 

izventelesno membransko oksigenacijo (ECMO).  

 

Zaključek 

Akutni srčni infarkt, srčno popuščanje, motnje ritma in tudi nenadna srčna smrt so klinične pojavne 

oblike miokardne ishemije pri kritično bolnih in v perioperativnem obdobju. Potrditev diagnoze je 

težja kot pri ostalih bolnikih zaradi sedacije in analgezije, temelji pa na zaporedno opravljenih 

običajnih preiskavah (elektrokardiogram, ehokardiografija, označevalci miokardne nekroze in 

hemodinamične spremembe). Poleg podpornega intenzivnega zdravljenja je najuspešnejše 

zdravljenje z mehanično rekanalizacijo koronarnih arterij. 
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Izvleček  

Bolezni zaklopk so večinoma kronične in nastopajo pri bolnikih na intenzivnem oddelku kot 

spremljajoče bolezni, ki zmanjšujejo srčno rezervo. Akutne bolezni zaklopk so redke; povzročajo 

praviloma regurgitacijo, izjemoma pa tudi stenozo. Akutno bolezen zaklopke povzroči vnetje, 

disekcija aorte, srčni infarkt in poškodba zaklopke ob topi ali odprti poškodbi prsnega koša.  

Bolezni osrčnika so večinoma akutne, vnetne in so praviloma blage; pomembne postanejo, če 

povzročijo tamponado srca, ali pa če gre za bakterijsko okužbo osrčnika.  

Dokončna diagnoza bolezni zaklopk in osrčnika je praviloma ultrazvočna (UZ). Zdravljenje je 

največkrat kirurško. Pri težjih akutnih boleznih zaklopk je kirurško zdravljenje urgentno.  

 

Uvod 

Kronične bolezni zaklopk nastopajo kot spremljajoče bolezni, ki zmanjšujejo srčno rezervo in 

možnost preživetja kritično bolnih; pogosto jih v takih okoliščinah šele prvič odkrijemo. Akutne 

bolezni zaklopk (s čimer mislimo novonastale in obenem hude srčne napake) pripeljejo same do 

kritičnega stanja, ki ga zdravimo na intenzivnem oddelku. Bolezni osrčnika so večinoma akutne, 

vnetne in nenevarne, razen če pripeljejo do tamponade srca ali bakterijske okužbe osrčnika. 

 

Bolezni zaklopk 

Stenoza mitralne zaklopke  

Stenoza mitralne zaklopke je pri nas dandanes redka kronična srčna napaka. Zaradi mitralne stenoze 

pride do povečanja tlaka v levem preddvoru in pljučnem obtoku, kar pripelje do povečanega 

preddvora in kasneje do napadov in do kronične atrijske fibrilacije. Če je zožitev zaklopke huda, je 

minutni srčni iztis že v mirovanju zmanjšan, ob naporu ali bolezni pa se ne more povečati. Bolniki z 

mitralno stenozo slabo prenašajo tahikardijo in stanja, ki zahtevajo povečan minutni srčni volumen.  

Stanje, ki ustreza akutni stenozi mitralne zaklopke, je tromboza umetne mitralne zaklopke.  

Diagnozo mitralne stenoze potrdimo z ultrazvočno preiskavo.  

Pri kritično bolnih s kronično stenozo mitralne zaklopke ponavadi ne moremo zaklopke urgentno 

zamenjati, v poštev pride nujno simptomatično zdravljenje in pri izbranih primerih mehanska 

podpora krvnemu obtoku. Trombozo umetne mitralne zaklopke zdravimo s trombolizo ali z menjavo 

zaklopke.  
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Insuficienca mitralne zaklopke 

Kronična insuficienca mitralne zaklopke je najpogostejša srčna napaka; nastane  največkrat zaradi 

prolapsa mitralne zaklopke, degenerativnih sprememb zaklopke in ishemične srčne bolezni.  

Posledica kronične mitralne insuficience je povečanje prostornine in s tem kompliance levega 

preddvora. S povečanjem levega preddvora se vzpostavijo pogoji za nastanek atrijske fibrilacije, 

sprva v napadih, kasneje pa kronične. Poveča se tudi levi prekat, polnitev prekata v diastoli  je 

povečana, tlak v pljučnem obtoku poraste, srčna rezerva pa je zmanjšana, kar je pomembno pri 

kritično bolnih.  

Akutna insuficienca mitralne zaklopke lahko nastane zaradi spontanega raztrganja degenerativno 

spremenjenega dela mitralnega aparata (največkrat so to horde), ishemije ali nekroze papilarnega 

aparata (glej ustrezno poglavje), infekcijskega endokarditisa in ob topi ali odprti poškodbi prsnega 

koša. Ker gre za hiter nastanek insuficience, levi preddvor nima povečane kompliance, zato tlak v 

pljučnem žilju že pri zmerni insuficienci močno naraste. Zaradi visokega tlaka v pljučnem žilju pride 

do nenadnega hudega srčnega popuščanja, pogosto do pljučnega edema ali celo do kardiogenega 

šoka. 

Sum na mitralno insuficienco postavimo klinično (sistolični šum, srčno popuščanje), dokončna 

diagnoza, ocena stopnje in vzroka mitralne insuficience je ultrazvočna.  

Zdravljenje kronične mitralne insuficience je praviloma kirurško, kar ne pride v poštev pri kritično 

bolnih, tako da lahko skušamo izboljšati hemodinamično stanje samo z nujnim podpornim 

zdravljenjem. Pri akutni mitralni insuficienci je potrebna urgentna kirurška poprava ali menjava 

zaklopke in zdravljenje vzročne bolezni. 

  

Stenoza aortne zaklopke 

Pri stenozi aortne zaklopke je povečan upor proti iztisu krvi iz levega prekata v aorto, zaradi česar 

pride do hipertrofije levega prekata, ki se v prvi fazi bolezni še normalno krči in vzdržuje normalen 

minutni srčni iztis. S hipertrofijo pride do poslabšanja kompliance levega prekata, kar je prvi vzrok za 

zmanjšano srčno rezervo, kasneje pa se pridruži še slabšanje krčenja. Minutni srčni iztis je pri bolniku 

s hudo stenozo aortne zaklopke zmanjšan že v mirovanju.  

Na aortno stenozo posumimo pri sinkopi ob naporu, angini pektoris, simptomih in znakih srčnega 

popuščanja in sistoličnem šumu nad aortnim mestom. UZ preiskava srca je temeljna za dokončno 

diagnozo in oceno stopnje stenoze.  

Na oddelek za intenzivno zdravljenje pridejo bolniki z aortno stenozo najpogosteje zaradi 

poslabšanja srčnega popuščanja (npr. ob okužbi ali motnji ritma), angine pektoris in po primarnem 

srčnem zastoju, ki je najpogostejši vzrok smrti pri nezdravljeni simptomatični stenozi aortne 

zaklopke.  

Smrtnost bolnikov s hudo aortno stenozo je ob večjih kirurških posegih višja, zato svetujejo, da bi pri 

teh bolnikih opravili menjavo zaklopke pred drugimi večjimi načrtovanimi kirurškimi posegi.  
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Akutna stenoza aortne zaklopke v ožjem pomenu ne obstaja, nekatera stanja pa so hemodinamično 

podobna, npr. tromboza umetne aortne zaklopke in akutno poslabšanje subaortne stenoze pri 

bolnikih s hipertrofično kardiomiopatijo. Pri teh bolnikih pride do dinamične zožitve iztočnega dela 

levega prekata, ki se poslabša pri stanjih, ki zmanjšajo predobremenitev levega prekata 

(hipovolemija) in pri restriktivni motnji polnitve levega prekata (perikardni izliv, povišan tlak v 

prsnem košu - npr. umetno predihavanje) (slika 1). Če se obstrukcija močno poveča, lahko pride do 

pljučnega edema in kardiogenega šoka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1  

Transezofagealni presek aortne zaklopke po dolgi osi, telesistola. Močno je zožen iztočni del levega 

prekata (manjša puščica) ob normalno odprti aortni zaklopki (večja puščica) pri bolniku s hipertrofijo 

levega prekata.  

LA = levi preddvor, LV = levi prekat, Ao = aorta. 

 

Zdravljenje hude kronične stenoze je kirurško, z menjavo zaklopke. Balonska dilatacija zaklopke je 

kvečjemu prehodna rešitev, ki jo lahko poskusimo tudi pri kritično bolnih. V zadnjih letih so uvedli 

katetrsko vsajanje umetne aortne zaklopke. Trombozo umetne aortne zaklopke zdravimo s 

trombolizo in z menjavo zaklopke. Pri akutni subaortni stenozi poskusimo zmanjšati obstrukcijo 

najprej z infuzijo tekočine, če pa vztraja huda obstrukcija, je pri kritično bolnem uspešna alkoholna 

ablacija pretina.  

 

Insuficienca aortne zaklopke 

Insuficienca aortne zaklopke nastane zaradi nepopolnega zapiranja zaklopke, skozi katero v diastoli 

zateka kri iz aorte v levi prekat. Zaradi povečane predobremenitve ("preload") pride do hipertrofije 

in predvsem dilatacije levega prekata, komplianca levega prekata se poveča. Značilno je, da 

prenašajo bolniki aortno insuficienco dlje časa brez simptomov in hemodinamičnih sprememb kot 

ostale srčne napake, pogosto za svojo srčno napako ne vedo.  
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Pri pregledu lahko ugotovimo pomik srčne konice v levo in navzdol, iktus ima povečano amplitudo 

in je podaljšan. Utrip vratne arterije je "altus et celer". Z avskultacijo srca slišimo III. in IV. ton ter 

holodiastolični šum. Aortno insuficienco dokažemo ultrazvočno, s čimer tudi ocenimo njeno stopnjo 

in vzrok.  

Akutna insuficienca aortne zaklopke je lahko posledica disekcije aorte tipa A, endokarditisa, tope ali 

odprte poškodbe prsnega koša ali aortitisa.  

Pri akutni aortni insuficienci se ne utegne razviti povečana komplianca levega prekata, zato ob 

povečanem končnem diastoličnem volumnu končni diastolični tlak v levem prekatu, preddvoru in 

pljučnem žilju močno poraste. Polnitev levega prekata iz levega preddvora je pri hudi insuficienci 

možna le v začetku diastole, dokler tlak v levem prekatu ne poraste.  

Klinično gre ob pomembni regurgitaciji za hiter nastop znakov srčnega popuščanja ob novonastalem 

protodiastoličnem šumu. Srčno popuščanje se lahko stopnjuje do pljučnega edema in kardiogenega 

šoka. Prvega tona ni, ker se mitralna zaklopka zapre že v mezo- ali telediastoli, iz istega razloga tudi 

ni četrtega tona. Pri tipanju arterijskega pulza ne opazimo niti povečane amplitude niti povečane 

strmine pulza kot pri kronični aortni insuficienci. Ultrazvočno potrdimo sum na aortno insuficienco, 

zelo pomembna pa je tudi diagnoza osnovne bolezni, ki je največkrat disekcija aorte ali endokarditis. 

Obe diagnozi lahko potrdimo s transezofagealno UZ preiskavo srca in aorte.  

Zdravljenje pomembne insuficience je kirurško, z menjavo ali popravo zaklopke, pri disekciji aorte 

pa vstavijo žilno protezo, ki vsebuje umetno zaklopko in v protezo všijejo koronarne arterije 

(operacija po Bentallu). Pri endokarditisu je odločilno tudi antibiotično zdravljenje. Med načini 

mehanske podpore obtoku je vstavitev aortne balonske črpalke kontraindicirana, ker poveča 

regurgitacijo in zmanjša minutni srčni iztis.  

 

Trikuspidalna insuficienca 

Kronična blaga trikuspidalna insuficienca je prisotna pri večini zdravih preiskovancev; pri ultrazvočni 

preiskavi nam omogoča oceno višine pljučnega arterijskega tlaka. Huda kronična trikuspidalna 

insuficienca je prisotna pri bolnikih z napredovalimi srčnimi in pljučnimi boleznimi. Med akutnimi 

srčnimi napakami je trikuspidalna regurgitacija najpogostejša, največkrat nastane zaradi kontuzije 

srca. Značilno je, da lahko regurgitacija nastane takoj ali pa čez več tednov, ko je poškodovanec 

morda že v domači oskrbi. Diagnoza je ultrazvočna. Akutna trikuspidalna regurgitacija praviloma ne 

pripelje do kritičnega stanja. Zdravljenje je pri hujših primerih kirurško.  

 

Infekcijski endokarditis 

Infekcijski endokarditis je predvsem okužba lističev zaklopk (najpogosteje aortne in mitralne 

zaklopke) ali okužba umetne zaklopke z mikrobi. Pri uživalcih intravenskih drog  je pogost 

endokarditis na zaklopkah desnega srca. Do okužbe pride največkrat na že poprej okvarjenih 

zaklopkah, bodisi da gre za prirojene bodisi za pridobljene okvare zaklopk, in na umetnih zaklopkah.  
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Posledica okužbe je vnetje na zaklopki, zaradi katerega se tvorijo trombotične obloge – vegetacije, 

abscesi na zaklopki in v okolnjem tkivu, zaklopka  se lahko tudi raztrga, kar pripelje do akutne 

regurgitacije. Trombotične obloge lahko embolizirajo, pri čemer pride do simptomov in znakov, ki so 

posledica prekinitve pretoka krvi, npr. možganska kap, periferne embolije, srčni infarkt. Ker so 

embolusi okuženi, lahko povzročijo okužbo in vnetje na mestu embolije, najpogosteje v ledvicah, 

zato bolnike z endokarditisom včasih sprva zdravijo zaradi domnevne okužbe sečil. Embolusi, ki 

zaidejo v koronarne žile,  lahko povzročijo tudi bakterijski miokarditis z abscesi. Če absces predre 

srčno steno navzven, pride do gnojnega perikarditisa.  

Diagnozo endokarditisa postavimo ultrazvočno ob kliničnem sumu. Ultrazvočno iščemo vegetacije 

(slika 2) in trombe na zaklopkah, znake okvare funkcije zaklopke (insuficienca zaklopke) in znake 

širjenja okužbe v okolico zaklopke (abscesi, fistule v obroču zaklopke). Diagnozo postavimo po 

kriterijih, ki so opisani v smernicah.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2  

Transezofagealni presek aortne zaklopke po dolgi osi, diastola. Vegetacija (V) na aortni zaklopki pri 

bolniku, ki se je sprva zdravil na okulističnem oddelku zaradi embolije a. centralis retinae. Viden je 

perikardni izliv (PE), ki se je kasneje izkazal za gnojnega 

LA = levi preddvor, LV = levi prekat, Ao = aorta, RV = desni prekat 

 

Endokarditis vedno zdravimo z antibiotiki. Pomembno je, da ugotovimo povzročitelja, zato 

odvzamemo več vzorcev krvi za hemokulturo pred pričetkom antibiotičnega zdravljenja. Nekateri 

zapleti endokarditisa so indikacija za nujno kirurško zdravljenje z menjavo zaklopke:  

 hudo srčno popuščanje, ki je posledica predrtja zaklopke;  

 ponavljajoče se embolije ob velikih vegetacijah;  

 neuspešno antibiotično zdravljenje – npr. če se pojavi absces ob zaklopki.  
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Preprečevanje endokarditisa. Pri bolnikih z okvaro zaklopk opravimo na intenzivnem oddelku 

pogosto posege, ki bi lahko povzročili endokarditis. Endokarditis skušamo preprečiti z antibiotično 

zaščito ob posegu. O antibiotični zaščiti se odločamo glede na smernice. Med posegi, ki bolnika s 

srčno napako najbolj ogrožajo, so posegi v ustni votlini, ginekološki in urološki posegi; skoraj 

neogrožajoči pa so posegi v trebušni votlini.  

 

Bolezni osrčnika 

Bolezni osrčnika so lahko vnetne (okužba ali avtoimuno vnetje), rakave (največkrat karcinoza 

osrčnika), ali pa so posledica poškodbe ali operacije srca in osrčnika. Kronične spremembe osrčnika 

so redek vzrok zmanjšanja črpalne rezerve srca, akutne bolezni osrčnika pa so same po sebi prav tako 

redko vzrok nujnega stanja.  

 

Akutni perikarditis 

Akutni perikarditis je največkrat posledica virusne okužbe, lahko pa ga povzročijo tudi drugi mikrobi. 

Perikarditis nastane ob akutnem srčnem infarktu pri okoli 40 % bolnikov zaradi aseptičnega vnetja 

ob nekrozi ali pa nekaj tednov po srčnem infarktu ali operaciji na srcu zaradi avtoimuno 

povzročenega vnetja.  

Sam perikarditis ne zahteva intenzivnega zdravljenja, izliv je redko tako obsežen, da je potrebna 

perikardiocenteza zaradi vtočne motnje.  

 

Konstrikcijski perikarditis 

Pri konstrikcijskem perikarditisu gre za zabrazgotinjen osrčnik, ki se ne more raztegniti, in s tem 

omejuje polnitev prekatov v diastoli. Vsi tlaki v srcu so zato povišani, prekati pa se ob tem ponavadi 

normalno krčijo. Klinično se kaže z znaki zastoja v pljučnem obtoku (dispneja ob naporu, ortopneja) 

in sistemskem obtoku (zastojna  jetrna okvara, ascites). Bolezen je redka in je ni lahko ugotoviti. 

Diagnozo lahko postavimo s transezofagealno UZ preiskavo srca, bolj zanesljiva pa je magnetno 

resonančna tomografija. Zdravljenje je kirurško, s perikardiektomijo.  

 

Tamponada srca 

Tamponada srca nastopi zaradi porasta tlaka v osrčniku, ki povzroča vtočne motnje s stiskanjem 

srčnih ven, ki potekajo skozi osrčnik, in srčnih votlin. Tamponada lahko povzroči različno hudo vtočno 

motnjo, vse do obstruktivnega šoka in srčnega zastoja. Količina tekočine v osrčniku ni edini dejavnik, 

od katerega je odvisen tlak v osrčniku. Pomembna je hitrost nabiranja tekočine v osrčniku. Če se 

tekočina nabira počasi, lahko nastopi vtočna motnja šele pri zelo velikem izlivu. Če nastane izliv hitro 

(npr. pri krvavitvi v osrčnik), je za zastoj srca lahko dovolj že 150 ml tekočine v osrčniku. 

Diagnozo perikardnega izliva in tamponade postavimo z UZ preiskavo srca. Pri oceni stopnje vtočne 

motnje upoštevamo poleg klinične slike in centralnega venskega tlaka še UZ izvid: obseg izliva, znake 

pritiska na desne srčne votline (slika 3), gibanje preddvornega pretina, nihanje pretoka preko 

atrioventrikularnih zaklopk in nihanje srca v izlivu.  
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Za razrešitev tamponade ni potrebno odstraniti vse tekočine iz osrčnika. Že odstranitev majhne 

količine tekočine je dovolj, da močno pade tlak v osrčniku (slika 4).  

Tamponada ob nizkem polnilnem tlaku nastane ob zmerno povišanem tlaku v osrčniku pri bolnikih, 

ki so hudo hipovolemični. Vtočna motnja se popravi po infuziji tekočine.  

Lokalizirana tamponada nastane zaradi pritiska vsebine osrčnika (največkrat je to hematom po 

operacijah na srcu) na vene kave ali na desno srce. Ultrazvočna diagnoza je zahtevna, orientirati se 

moramo po hemodinamičnih kazalcih. Popravi se po odstranitvi hematoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3  

Ultrazvočni znaki hude vtočne motnje pri perikardnem izlivu. Pri tamponadi srca pride do sesedanja 

(kolapsa) desnega preddvora v sistoli, do sesedanja desnega prekata pa v diastoli in do nihanja 

preddvornega pretina z dihanjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4  

Odvisnost tlaka v osrčniku od volumna tekočine v osrčniku, če pride tekočina v osrčnik iznenada 

(polna črta), in v primeru, ko se nabira tekočina v osrčniku postopoma (prekinjena črta). Ko je 

izpolnjen t. i. perikardni rezervni volumen, začne tlak skokovito naraščati (puščica) 
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Zaključek 

Bolezni zaklopk in osrčnika lahko nastopijo pri bolniku na intenzivnem oddelku kot spremljajoče 

bolezni, ki zmanjšujejo srčno rezervo in negativno vplivajo na prognozo. Akutne bolezni zaklopk in 

osrčnika lahko privedejo do nujnega stanja, ki samo po sebi zahteva intenzivno zdravljenje.  
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Izvleček 

Pljučna trombembolija je pogosta bolezen. V prispevku opisujemo epidemiologijo, patofiziološke 

spremembe in diagnostiko ter zdravljenje pljučne embolije. Poseben poudarek dajemo 

hemodinamsko pomembni pljučni emboliji in emboliji, ki povzroča disfunkcijo delovanja desnega 

prekata ob normotenziji. Članek upošteva priporočila Evropskega združenja za kardiologijo, ki so izšla 

septembra 2014. 

 

Epidemiologija in umrljivost 

Letna incidenca prepoznanih venskih pljučnih trombembolij (PE) v razvitih deželah znaša od 1,22 do 

1,83 na 1000 prebivalcev. Če je letna incidenca prepoznanih PE 1,5 na 1000, in če je prepoznana 

vsaka tretja PE, potem bi v Sloveniji, ki ima približno 2 milijona prebivalcev, morali letno prepoznati 

približno 3000 PE, še 6000 PE pa bi ostalo neprepoznanih.  

Bolnišnična in 30-dnevna umrljivost bolnikov s prepoznanimi PE v registrih, ki so vključevali vse 

zaporedne bolnike s PE, znaša od 14 do 28 %.1  

Umrljivost je povezana s stopnjo hemodinamske prizadetosti in znaša od 8 do 40 % pri bolnikih z 

obstruktivnim šokom zaradi PE.2 

 

Patofiziologija 

Že Wirchow je opisal tri dejavnike (zastajanje venske krvi, poškodbo žilne stene in trombofilijo), ki 

lahko sami ali v kombinaciji povzročijo vensko trombozo. Večino PE povzročijo strdki, ki odletijo iz 

pelvičnih ven in iz globokih ven na nogah. Zelo veliki emboli se lahko zagozdijo na razcepišču pljučne 

arterije in tvorijo tako imenovane sedlaste trombe. Večinoma so trombi manjši in zaprejo drugi, tretji 

in četrti red pljučnega žilja.3 

Povečanje upora v pljučnem žilju je posledica zapore svetline, aktivacije nevrohumoralnih sistemov, 

delovanja baroreceptorjev v pljučni arteriji, motnje v izmenjavi plinov (ventilacije mrtvega prostora 

zaradi žilne zapore, ali hipoksemije zaradi desno-levega šanta in motenega izločanja CO). Alveolarna 

hiperventilacija povzroči zoženje vej pljučne arterije, bronhokonstrikcija povzroči povečan upor v 

dihalnih poteh, zmanjša se podajnost pljuč zaradi pljučnega edema, krvavitev in izgube surfaktanta 

... 
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Hemodinamski odgovor na PE je odvisen od velikosti in količine embolov, predhodnih pljučnosrčnih 

bolezni in aktivacije nevrohumoralnih sistemov. Zaradi povečanega upora proti iztisu desnega 

prekata se le-ta dilatira, postane hipokinetičen in na koncu odpove. Nenadna povečana obremenitev 

desnega prekata vpliva tudi na delovanje levega, in sicer zaradi skupnega bivanja desnih in levih 

votlin srca v osrčniku, ki je slabo podajen. Povišan tlak v desnem prekatu povzroči premik 

medprekatnega pretina v levo, kar povzroči zmanjšano polnjenje levega prekata in zmanjšanje 

minutnega volumna srca. To ima za posledico znižanje sistemskega arterijskega pritiska in 

koronarnega perfuzijskega pritiska. Zmanjšanje koronarnega perfuzijskega pritiska desnega prekata 

vodi v ishemijo in končno odpoved desnega prekata. V najhujšem primeru lahko pride do infarkta 

desnega prekata, zastoja cirkulacije in smrti. Glede na naraščajočo stopnjo hemodinamske 

prizadetosti razdelimo bolnike s PE v tri skupine:4 

 

 normotenzivni bolniki brez disfunkcije desnega prekata (bolniki z majhnim tveganjem), 

 normotenzivni bolniki z disfunkcijo desnega prekata in/ali povišanimi vrednostmi srčnega 

troponina in/ali možganskega natriuretičnega proteina (bolniki s srednjim tveganjem), 

 hipotenzivni bolniki in bolniki v obstruktivnem šoku (bolniki z velikim tveganjem). 

 

Diagnoza 

V zadnjem desetletju se je začel diagnostični algoritem PE močno spreminjati.  

D-dimer nastane, ko plazmin razgraja fibrin. Endogena fibrinoliza, ki je klinično neučinkovita pri 

preprečevanju trombembolizmov, povzroči pri bolnikih s PE dvig D-dimera v plazmi.5 Negativna 

vrednost D-dimera ima visoko negativno napovedno vrednost za izključitev pljučne embolije. D-

dimer ni specifičen za PE, saj je lahko povišan pri bolnikih s sepso, pljučnico, z akutnim srčnim 

infarktom, s tumorji, v drugem in tretjem trimestru nosečnosti  ter po operacijah. 

CT prsnega koša ima prednost pred pljučno scintigrafijo, ker lahko neposredno prikaže trombembole 

in druge spremembe na pljučih, ki jih ne vidimo na rentgenskem posnetku. Novejši CT aparati z 

detektorji v večjem številu vrst, ki imajo resolucijo pod 1,25 mm, lahko prikažejo tudi subsegmentno 

pljučno žilje. Njihova senzitivnost za detekcijo PE znaša preko 90 %. 

S transtorakalnim ultrazvokom srca (TTE) pri večini bolnikov s sumom na pljučno embolijo le-te ne 

moremo potrditi. V prospektivni raziskavi je pri 50 % bolnikov ultrazvočni izvid ostal normalen kljub 

angiografsko dokazani pljučni emboliji.6 

PE je lahko brez simptomov ali pa je njena klinična slika hujša in sega od izolirane disfunkcije desnega 

prekata, ki jo lahko ugotovimo s TTE ob normalnem sistemskem arterijskem pritisku, do hipotenzije 

ali celo šoka.  V primeru klinične prizadetosti bolnika, ko transport zaradi respiratorno-cirkulatorne 

nestabilnosti ni mogoč, lahko diagnostiko začnemo s TTE, s katerim izključimo pomembne druge 

vzroke za akutno bolezen, kot so tamponada osrčnika, akutno levostransko srčno popuščanje, 

obsežen plevralni izliv. V primeru akutne obremenitve desnega prekata (tabela 1) lahko diagnostiko 

nadaljujemo s transezofagealnim ultrazvokom srca (TEE), s katerim lahko neposredno prikažemo 
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embole v pljučni arteriji in njenih dveh glavnih vejah. S TEE lahko ugotovimo tudi prehodnost 

preddvornega pretina in desno- levi šant, ki še dodatno poveča hipoksemijo in poslabša prognozo 

bolnikov. Z našo raziskavo smo potrdili visoko senzitivnost (92 %) in specifičnost (100 %) TEE za prikaz 

trombembolov pri bolnikih z masivno pljučno embolijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1  

Prikaz trombembolov v pljučni arteriji s pomočjo transezofagealnega ultrazvoka srca 

Th = strdek, RPA = desna pljučna arterija, Ao = aorta, SV = zgornja vena kava (povzeto po Podbregar 

M, et al. Chest 2002) 
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Ultrazvočni diagnostični kriteriji za disfunkcijo desnega prekata 

 

Kvalitativni: 

 hipokinezija desnega prekata (blaga, zmerna, huda) 

 zravnanje / paradoksno gibanje medprekatnega pretina  

 

Kvantitativni: 

 Dilatacija desnega prekata 

 razmerje končnega diastoličnega premera desnega prekata : levem prekatu  > 1 

 končni diastolični premer desnega prekata  > 30 mmHg 

 pljučna hipertenzija 

  sistolični pritisk v pljučni arteriji > 30 mmHg 

  trikuspidalna regurgitacija > 2,8 m/s 

  srednji tlak v pljučni arteriji > 20 mmHg 

 

Kljub temu, da je TTE slabo diagnostično orodje za PE, omogoča hitro in natančno oceno tveganja. 

Hemodinamsko stabilni bolniki z disfunkcijo desnega prekata so bolj ogroženi kot bolniki z normalno 

funkcijo desnega prekata ob PE. 7 V prospektivni raziskavi so pri 31 % od 209 hemodinamsko stabilnih 

bolnikov s PE ugotovili disfunkcijo desnega prekata. Pri 10 % bolnikov z disfunkcijo desnega prekata 

se je v poteku bolnišničnega zdravljenja razvil obstruktivni šok, 5 % bolnikov z disfunkcijo desnega 

prekata je umrlo. Normotenzivni bolniki s PE in normalno funkcijo desnega prekata so imeli odlično 

prognozo.  

 

Zdravljenje 

Ključ, ki vodi k ustreznemu zdravljenju, je ocena tveganja.Napaka! Zaznamek ni definiran.  Bolniki z nizkim 

tveganjem imajo odlično prognozo z uvedbo zgolj antikoagulacijskega zdravljenja. Bolniki z visokim 

tveganjem, ki imajo obstruktivni šok, lahko pridobijo s trombolizo ali embolektomijo skupaj z 

intenzivnim antikoagulantnim zdravljenjem. Več kontroverznosti predstavlja zdravljenje bolnikov s 

PE, ki imajo normalen sistemski krvni pritisk in prisotne znake, ki napovedujejo slabši izid bolezni, kot 

so povišane vrednosti troponina, proBNP in ultrazvočno ugotovljeno disfunkcijo levega prekata. 

Povišane vrednosti troponina I v kombinaciji z disfunkcijo desnega prekata, ugotovljeno s TTE, 

napovedujejo slabšo prognozo in so po najnovejših priporočilih lako deležni trombolitičnega 

zdravljenja, če nimajo absolutnih kontraindikacij in če so mlajši od 75 let. Starostna meja 75 let je 

bila postavljena na osnovi višje incidence pojavljanja krvavitev, povezanih s trombolitičnim 

zdravljenjem pri starostnikih.  

Fulminantna pljučna embolija lahko povzroči kardiopulmonalni zastoj, ki se največkrat kaže kot 

električna aktivnost brez pulza ali asistolija.  
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Prospektivna raziskava učinkovitosti in varnosti trombolize med kardiopulmonalnim oživljanjem ne 

glede na vzrok zastoja je vključevala 90 bolnikov. 8Štiridesetim bolnikom so po 15 minutah 

neuspešnega oživljanja dali enkratni odmerek 5000 IU heparina in 50 mg tkivnega aktivatorja 

plazminogena (rt-PA). Hudih krvavitev, ki bi bile povezane z oživljanjem, ni bilo. Pri večjem številu 

bolnikov, ki so prejeli trombolizo,  so dosegli povrnitev spontanega pulza (68 % proti 44 %, p = 0.026). 

  

Spremljanje uspešnosti zdravljenja 

Z zmanjšanjem obremenitve proti iztisu desnega prekata se zmanjša tudi disfunkcija desnega 

prekata.  

S spremljanjem zadostnosti cirkulacije (laktat, ScVo2, Svo2) lahko pri bolnikih, ki imajo relativne 

kontraindikacije za trombolitično zdravljenje, dajemo le toliko trombolitičnega zdravila, da 

dosežemo ustrezen hemodinamski odgovor, in z zmanjšanjem odmerka trombolitika zmanjšamo 

tudi verjetnost pojavljanja zapletov.  9 Zmanjšanje odmerka trombolitičnega zdravljenja, ki naj bi bilo 

prilagojeno učinku oz. uspešnosti, predlagajo tudi trenutna ESC priporočila, predvsem za bolnike z 

zmernim tveganjem. 

Uspešnost tombolize lahko spremljamo tudi z neinvazivnimi parametri kot je koncentracija CO2 v 

izdihanem zraku, z osnovnim hemodinamskim nadzorom, s spremljanjem urne diureze, krvnega 

tlaka in srčne frekvence ter z ultrazvočnim spremljanjem delovanja desnega prekata.  

 

Filtri v spodnji veni kavi 

Filter v spodnji veni kavi (IVC) zapira spodnjo veno kavo tako, da prepušča kri, medtem ko prepreči 

velikim strdkom pot iz medeničnih ven in ven spodnjih okončin, da bi potovali do pljuč.10 Indikacije 

za vstavitev filtra v IVC so:  

 absolutna kontraindikacija za antikoagulantno zdravljenje (npr. akutna krvavitev), 

 ponovna PE kljub ustreznemu antikoagulantemu zdravljenju, 

 komplikacije antikoagulantnega zdravljenje (npr. huda krvavitev). 

 

Indikacije za vstavitev filtra v IVC so sedaj razširili na bolnike s PE, ki imajo majhno kardiopulmonalno 

rezervo (npr. ponovna PE bi bila smrtna) in na bolnike, pri katerih so napravili embolektomijo 

(katetrsko ali kirurško). 

IVC filtri zmanjšajo incidenco ponovnih PE, nimajo pa vpliva na umrljivost večine bolnikov s PE. V 

podskupini bolnikov z masivno PE le-ti zmanjšajo umrljivost. 

Komplikacije vstavljenih filtrov v IVC so: 

 komplikacije, povezane z vstavitvijo filtra (krvavitev, venska tromboza), 

 nepravilni položaj, 

 potovanje filtra v žili, 

 erozija in perforacija IVC, 
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 obstrukcija IVC zaradi tromboze. 

Filtrov ne vstavljamo mlajšim bolnikom s predvidenim dolgim življenjem, saj raziskave, ki bi 

proučevale dolgotrajne ugodne učinke, ni. Napravljeni so bili filtri za začasno uporabo, ki se lahko 

odstranijo, a je njihova uporaba šele na načetku, saj so povezani z večjim številom zapletov in celo 

10 % neuspešnim odstranjevanjem filtra.11 

 

Embolektomija 

Embolektomijo (odstranitev strdka) lahko napravimo s katetrom ali kirurško. Embolektomija je 

indicirana pri bolnikih, ki bi zaradi hemodinamsko pomembne PE (npr. perzistentna hipotenzija ali 

šok) potrebovali trombolitično zdravljenje, vendar tromboliza ne uspe ali je kontraindicirana. Pred 

interventnimi posegi je potrebno natančno pregledati srce, da ne spregledamo strdkov v desnem 

srcu ali strdkov, zagozdenih v intraatrijskem pretinu; najboljša metoda je TEE. 

 

Katetrska embolektomija 

Obstaja več tehnik, ki so bile opisane na manjših serijah bolnikov in brez primerjave z drugimi 

metodami zdravljenja. Glavne tehnike so: 

 Reolitični embolektomijski kateter, pri katerem z močnim curkom tekočine skozi distalni del 

katetra strdek macerirajo. Skozi drugi lumen katetra pa se posrkajo delci tromba. Glavna 

slabost tega sistema je, da potrebuje veliko vodilo, kar poveča verjetnost krvavitve na 

vbodnem mestu. 

 Rotacijski embolijski kateter le fragmentira centralno ležeče strdke, ki odletijo v manjše 

pljučne arterije. Rekanalizacija uspe pri približno eni tretjini bolnikov. 

 

Kirurška embolektomija 

Kirurška embolektomija je omejena na velike medicinske centre z izkušenimi kardiokirurgi ter 

možnostjo zunajtelesnega krvnega obtoka. Navadno so indikacije za kirurško embolektomijo 

naslednje: kontraindicirana tromboliza, neuspela tromboliza, ultrazvočno dokazani strdki v foramnu 

ovale ali desnem preddvoru ali prekatu. 12 

 

Zaključek 

Pri diagnostiki PE so vse bolj pomembni biokemični označevalci (D-dimer, troponin, BNP) in CT 

angiografija pljučnih arterij. TTE je primeren za oceno disfunkcije desnega prekata, ki je kazalec slabe 

prognoze in eden od označevalcev uspešnosti trombolize. TEE ostaja hitra obposteljna diagnostična 

metoda z veliko senzitivnostjo in specifičnostjo za diagnozo PE pri bolnikih z masivno PE, ki so 

hemodinamsko nestabilni in CT preiskava pri njih ni možna. Spremljanje globalnih parametrov 

zadostnosti oksigenacije tkiv omogoča titriranje zdravljenja, kar bi lahko bilo pomembno pri bolnikih 

z relativnimi kontraindikacijami za trombolitično zdravljenje in bolnikih z zmernim ali srednjim 

tveganjem. V primeru neuspele trombolize ali v primerih absolutnih kontraindikacij za trombolizo 

lahko poskušamo z embolektomijo.  
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BOLEZNI AORTE 

Hugon Možina 
Internistična prva pomoč, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
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Izvleček 

Prispevek obravnava bolezni aorte, ki predstavljajo akutni aortni sindrom, to so bolezni, ki imajo 
akutno klinično sliko in se pogosto tragično končajo s predrtjem aorte. Skupina vključuje nekaj 
najnujnejših stanj v medicini: disekcijo aorte (80 % akutnega aortnega sindroma), disekantni 
hematom v steni aorte, delno rupturo anevrizme aorte, predrto aterosklerotično razjedo aorte in 
pozneje priključeno poškodbeno transekcijo aorte. Zaradi takojšnje velike ogroženosti je potrebna 
hitra diagnostika in zdravljenje.  
 

Uvod 

Najpogostejše bolezni na aorti so aterosklerotične spremembe, razširitev (anevrizma) in disekcija. 
Okrog leta 2000 se je v literaturi začelo pojavljati poimenovanje akutni aortni sindrom. Ta vključuje 
disekcijo aorte (80 % akutnega aortnega sindroma), disekantni hematom v steni aorte, delno rupturo 
anevrizme aorte, predrto aterosklerotično razjedo aorte in pozneje priključeno poškodbeno 
transekcijo aorte. 

V prsnem košu je najredkejša anevrizma aortnega loka (10 %). Najpogostejša je anevrizma 
abdominalne aorte (2/3 vseh). Vse se pojavljajo v 6. in 7. desetletju življenja (v 60 % povezano z 
arterijsko hipertenzijo). Disekcija aorte ni pogosta bolezen. Ocenjujejo, da je letno število 
novoodkritih 8 do 20 na 1,000.000 prebivalcev. Moške prizadene pogosteje kot ženske (2 : 1). 
Najpogosteje se pojavlja v 6. in 7. desetletju življenja. Disekantni hematom v steni aorte najdemo pri 
10 do 30 % vseh bolnikov z akutnim aortnim sindromom. 
 

Etiologija in patofiziološke osnove 

Pri anevrizmi aorte gre za kronično potekajoče spreminjanje te žile. Njeno razširitev, ki presega 50 
% največjega pričakovanega premera, imenujemo anevrizma. Aorta se pogosto razširi v povezavi z 
arterosklerozo, arterijsko hipertenzijo, cistično nekrozo medije ali pa poststenotično. Redek vzrok so 
vnetja aorte (sifilis, aortitis). S širjenjem premera aorte se veča napetost v njeni steni. Do premera 4 
cm le redko pride do ruptur anevrizme. Z večanjem premera raste tudi tveganje  (po Laplaceovem 
zakonu se napetost v steni povečuje s premerom aorte).  

Disekcija aorte (DA) je razslojevanje njenih plasti  zaradi vdora krvi skozi raztrganino intime v aortno 
steno. Degeneracija medije s propadom elastičnega tkiva in kolagena ter pogosto prisotnimi cistami 
je največkrat podlaga za nastanek DA. Take spremembe najdemo pri bolnikih z nekaterimi 
prirojenimi motnjami vezivnega tkiva (Marfanov sindrom). Kri razslojuje steno tako, da nastane lažna 
svetlina aorte. Do razslojevanja lahko pride tudi zaradi krvavitve v steno aorte iz vasa vasorum 
(disekantni hematom v steni aorte). Večina vseh DA se začne v območju prvih centimetrov nad 
aortno zaklopko ali takoj po odcepišču leve arterije subklavije. Po Stanfordovi klasifikaciji delimo DA 
v dve skupini:  
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 DA tipa A so tiste, ki zajemajo ascendentni del aorte,  

 DA tipa B so vse preostale.  
 

Stanfordova klasifikacija je pomembna zaradi veljavne doktrine o zdravljenju. Tip A zdravimo 
operativno, tip B pa največkrat konzervativno. To klasifikacijo uporabljamo tudi pri vseh preostalih 
boleznih iz sklopa akutnega aortnega sindroma. 
Možni zapleti DA so: 

 Stanjšana stena aorte lahko poči in bolnik izkrvavi v telesno votlino.  

 Razslojevanje prodre v osrčnik in povzroči tamponado srca.  

 Lažna svetlina ali odluščena intima (intimal flap) zamaši pomembne veje aorte in povzroči 
ishemijo prizadetega območja. 

 Razslojevanje zajame aortno zaklopko in povzroči akutno masivno puščanje aortne zaklopke. 

Glede na opisane zaplete obstaja veliko tveganje izida, zlasti med bolniki z disekcijo ascendentne 
aorte, pri katerih je pričakovana smrtnost z naraščanjem približno 1 % na uro. 

Predrta aortna aterosklerotična razjeda (penentrantni aterosklerotični ulkus) nastane na mestu 
ateromskega plaka. Bolniki so običajno starejši. Sprememba je pogostejša na descendentni aorti. 
Skozi začetno intimalno razjedo vdre kri, kar lahko vodi v disekcijo ali rupturo aorte. 

Poškodbena transekcija aorte nastane kot posledica hitrega zaustavljanja telesa ali direktnega 
udarca v prsni koš. Večina bolnikov ob nastanku poškodbe umre. Poškodba običajno nastane med 
bolje pritrjenim torakalnim delom aorte in aortnim lokom, ki se giblje s srcem, torej pod odcepom 
leve arterije subklavije (istmus aorte). 
 

Klinična slika 

Bolezenski znaki in simptomi DA so nasledek trganja intime, nadaljnje disekcije, zapore arterij in 
pritiska na sosednje organe. Opisi bolečine ustrezajo tudi drugim oblikam aortnega sindroma. 

 Bolečina (redko poteka neboleče) nastopi nenadoma, običajno je 'trgajoča', 'zbadajoča', 
ostra in skeleča, običajno sledi smeri širjenja disekcije. Najhuje je na začetku. Bolečina v 
sprednjem delu prsnega koša je značilna za  proksimalno DA, med lopaticama in v hrbtu pa 
največkrat za distalno. 

 Znaki: bolnik z nizkim arterijskim tlakom in v šoku je prizadet zaradi rupture in krvavitve, 
tamponade srca (vratne vene), kardiogenega šoka (zaradi zapore koronarnih arterij). Večina 
bolnikov z DA tipa B ima zvišan arterijski tlak. Utripi so lahko odsotni ali asimetrično oslabljeni 
(tip A, 50 % bolnikov). Puščanje aortne zaklopke je prisotno pri 2/3 bolnikov z DA tipa A.  

 Nevrološki znaki: lateralizacija zaradi prizadetosti vratnih arterij in posledične ishemije 
možganov (hemiplegije, hemianestezije) ali pa zaradi prizadetosti hrbtenjače, kadar disekcija 
zajame aa. intercostales posterior, aa. lumbales.  

 Manj pogosti zapleti: ileus in nekroza črevesa zaradi zapore mezenterialne arterije, ledvični 
infarkt s hudo ledvičnožilno hipertenzijo (pri 1 do  2 % bolnikov z DA tipa A). Pri 2 do 8 % 
bolnikov se zamašijo koronarne arterije. Redkejši dogodki: Hornerjev sindrom (pritisk na 
zgornji cervikalni simpatični ganglij), sindrom zgornje vene kave, utesnitev dihalnih poti,  A-
V prevodne motnje zaradi širjenja disekcije v septum. 



 
Šola intenzivne medicine 2014, Ostale srčne bolezni 

 

 
109 

Veliko predtestno verjetnost za DA imajo tisti bolniki, ki imajo vsaj dva podatka od naštetih: že znana 
bolezen aorte, stanje po svežem posegu na aorti, znana sprememba aortne zaklopke, bolečina v 
prsnem košu, hrbtu ali trebuhu, ki je nastala nenadoma in je trgajoča, zbadajoča ali ostra, pulzni 
deficit, razlika v tlakih, fokalna nevrološka okvara (v povezavi z bolečino), šum aortne insuficience, 
šok.  
 

Osnovne preiskave 

Elektrokardiogram (EKG) je zelo koristen za diferencialno diagnozo bolečine v prsnem košu. Iz izvidov 
laboratorijskih preiskav lahko ugotovimo anemijo, povečane so lahko koncentracije D-dimera, 
bilirubina in laktatne dehidrogenaze (LDH) zaradi tromboze in hemolize v hematomu aortne stene 
ali nepravi svetlini. Redkeje najdemo znake diseminirane znotrajžilne (intravaskularne) koagulacije 
(DIK). Običajni rentgenogram prsnega koša ima prospektivno ugotovljeno občutljivost 25 %.  

Računalniškotomografska angiografija je urgentno dosegljiva in neinvazivna. Izključuje druge vzroke 
za razširitev aorte. Občutljivost je blizu 100 %, velika je specifičnost. Ne prikaže puščanja aortne 
zaklopke (kombiniramo z UZ srca). 

Magnetna resonanca lahko prikaže tudi puščanje aortne zaklopke, smer pretokov v pravi in nepravi 
svetlini ali skozi vhodno in izhodno mesto iz neprave svetline. Ima najboljšo specifičnost in 
občutljivost za dokaz DA. Slabe lastnosti: slaba dostopnost, daljši čas preiskave (do 60 min), slabši 
nadzor. 

Ultrazvočni pregled srca. Usmerjena transtorakalna ehokardiografija TTE je običajno del urgentnega 
pregleda bolnika s prsno bolečino. Redkeje tudi transezofagealna ehokardiografija (TEE). Hitrost in 
obposteljna izvedba sta prednosti te preiskave. Pri DA tipa A je občutljivost TTE 59 do 85% in 
specifičnost 63 do 96%, za TEE pa občutljivost 97 do 100% in specifičnost od 89 do 97%. Nove 
smernice predlagajo TEE pri nestabilnih bolnikih z DA. 

Aortografija je invazivna. V izbranih primerih je koristna (nadaljevanje ob normalnem izvidu 
koronarografije). Z aortografijo prikažemo veje aorte in puščanje aortne zaklopke. Lahko je uvod v 
poseg na aorti (stentiranje, fenestracija pri DA pa služi za vzpostavitev pretoka med pravo in nepravo 
svetlino). 
 

Začetna obravnava 

Takoj po postavitvi kliničnega suma, da gre za aortni sindrom, je treba začeti zdravljenje. Bolnik z 
utemeljenim sumom ali z že potrjeno diagnozo disekcije aorte sodi v operacijsko dvorano, sicer pa 
na oddelek, ki omogoča intenzivno zdravljenje in nadzor.  

Prvi cilj je hitro znižanje sistoličnega arterijskega tlaka na 100 do 120 mm Hg.  Začeti moramo z 
blokatorji receptorjev beta. Dosegljiv je metoprolol (po 2 do 3 mg na 5 min i.v. do želenega učinka, 
do 15 mg). Najbolj primeren je esmolol (zaradi kratke razpolovne dobe, titracija). Če sistoločni tlak 
še ni manjši od 100 mm Hg, uporabimo običajno natrijev nitroprusid (renovaskularna hipertenzija, 
ACE inhibitor). 
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Dokončno zdravljenje 

Takojšnje kirurško zdravljenje DA in preostalih bolezni tipa A je uspešnejše od konzervativnega. Pri 
konzervativno zdravljenih bolnikih z disekcijo aorte tipa B (tudi, ko zajema aortni lok) znaša smrtnost 
v bolnišnici 10 %. Operativni poseg je pri tej skupini bolnikov potreben le v primeru zapletov. 
Zdravljenje z  aortnimi žilnimi opornicami pri akutnem koronarnem sindromu tipa B podpira čedalje 
več poročil. Prednosti so se pokazale zlasti v skupini starih polimorbidnih bolnikov.  
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NAPREDNA PODPORA SRČNOŽILNEGA SISTEMA  

Matej Podbregar 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo kirurških strok, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

V prispevku so opisani osnovni principi napredne podpore srčnožilnega sistema. Podporno 

zdravljenje je stopenjsko, saj večinoma vedno začnemo z najmanj invazivno metodo. V intenzivnih 

enotah za podporo cirkulacije uporabljamo intraaortno balonsko črpalko, arteriovensko 

zunajtelesno membransko oksigenacijo (ang. ECMO, extra corporeal membran oxygenation), 

naprave za mehansko podporo prekata (ang. VAD, ventricular assist device) in različne oblike 

popolnoma umetnih src. 

 

Odpoved srca 

Za mehansko podporo odpovedujočega srca imamo naslednje osnovne možnosti: neinvazivna 

ventilacija (NIV), invazivna ventilacija, intraaortna balonsko črpalko (ang. IABP, intra-aortic baloon 

pumpe), arterijsko-venski (AV) ECMO, naprave za mehansko podporo prekata (ang. VAD, ventricular 

assist device) in različne oblike popolnoma umetnih src. 

Z NIV in umetno ventilacijo s PEEP-om zmanjšamo priliv v odpovedujoči levi prekat (zmanjšamo 

preload) in zmanjšamo afterload, ker povečamo odtok krvi iz prsnega koša v trebušno aorto, saj je 

med tema dvema deloma telesa večja tlačna razlika. NIV in umetna ventilacija nista ugodni pri akutni 

izolirani desnostranski srčni obremenitvi, ker zmanjšata preload in povečata afterlaod desnega 

prekata. 

 

Intraaortna balonska črpalka 

IABP je balon velikosti 30 – 50 ml (za velikost se odločimo glede na višino bolnika), ki ga preko 

femoralne arterije uvedemo v descendentno aorto. Vrh balona je tik pod odcepiščem leve arterije 

subklavije, spodnji del pa sega nad odcepišča ledvičnih arterij. Balon se s pomočjo zunanje enote, ki 

zaznava EKG in arterijski signal iz konice IABP, napihuje s helijem. Helij je potreben, ker ima nizko 

gostoto oz. viskoznost, zato se sistem manj greje ter hitreje prazni, in zato, ker se helij hitro raztopi 

v primeru, da balon poči (komentar: to prepreči zračno embolijo v arterijskem sistemu). Pri IABP se 

balon napolni v diastoli takoj zatem, ko se zapre aortna zaklopka (dikrotična incizura na signalu 

arterijskega aortnega tlaka) in izprazni neposredno pred začetkom sistole. IABP poviša diastolični 

tlak (angl. augumentation of diastolic pressure), kar omogoča boljšo prekrvavitev skozi koronarne 

žile in druge organe. Ker se IABP neposredno pred sistolo izprazni, je aorta manj polna (končni 

diastolični pritisk je ob podpori z IABP nižji), zato je afterload levega prekata manjši. IABP poveča 

minutni volumen srca za 0,5 - 1,5L/min. 
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IABP najpogosteje vstavljamo bolnikom z akutnim levostranskim srčnim popuščanjem (npr. obsežen 

STEMI sprednje stene, akutni miokarditis), bolnikom, ki so hemodinamsko nestabilni in imajo 

zapleteno koronarno anatomijo (npr: stenoza debla, ekvivalenti debla leve koronarne arterije), pred 

perkutanimi koronarnimi posegi ali v obdobju do operativnega posega. Z IABP zdravimo tudi bolnike 

z napredovalim srčnim popuščanjem, ki so hemodinamsko nestabilni in so na čakalni listi za 

transplantacijo srca. Redkeje IABP uporabljamo za stabilizacijo ritma pri bolnikih, ki  imajo z zdravili  

neobvladljive maligne motnje ritma in čakajo na elektofiziološko zdravljenje.  

Bolnika, ki ga zdravimo z IABP, moramo heparinizirati v terapevtskem območju. Kontraindikaciji za 

vstavitev IABP sta disekcija aorte in močno napredovala ateroskleroza arterij, ki ožita lumen arterije 

femoralis komunis, iliakalnih arterij in distalne aorte ter močna zvijuganost torako-abdominalne 

aorte. IABP ni primerno zdravljenje za bolnike, ki imajo pomembno aortno regurgitacijo, saj takrat 

kri v distoli še močneje teče v levi prekat. 

Najpogostejši zapleti zdravljenja z IABP so krvavitev na mestu vstavitve, ishemija diastalne okončine 

zaradi zapore arterije femoralis z vodilom, skozi katerega vstavimo IABP, arterijska embolija in redko 

infekcija ter ishemija črevesja.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Slika 1  

Delovanje intraaortne črpalke 

1 = začetek sistole, 2 = sistolični arterijski tlak, 3 = incisura - zapiranje aortne zaklopke, 4 = dvig 

diastoličnega tlaka zaradi delovanja IABP 

 

AV-ECMO 

Krog AV-ECMO je sestavljen iz venske kanile, ki jo vstavimo v centralno veno, črpalke, 

membranskega oksigenatorja in arterijske kanile. Arterijsko kanilo lahko vstavimo perkutano, skozi 

kožo po Seldingerjevi tehniki s pomočjo vodilne žice, ali pa kirurško z direktnim prišitjem v arterijo 

ali preko grafta. Za perkutani pristop uporabljamo skupno femoralno arterijo, za kirurški pristop pa 

a. subklavijo (večinoma desno), skupno femoralno arterijo in aorto. Najpogostejše komplikacije AV-

ECMO so posledica krvavitev na mestih žilnih pristopov, zelo nevarna pa je zračna embolija, saj je 

tlak na venskem delu ECMO zelo nizek in lahko ob neprevidnosti pride do posrkanja velike količine 

zraka. 
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Kri skozi sistem poganja levitacijska magnetna črpalka, ki omogoča s spremembo vrtljajev 

spremembo pretoka krvi skozi zunajtelesni obtok (2 - 8 l krvi/min). Pretok je v večini sistemov, ki jih 

uporabljamo, kontinuiran in ni pulzatilen. Črpalka poganja kri skozi membranski oksigenator, ki je 

skupek umetnih kapilar, v katerega dovajamo zrak in kisik. S pretokom zraka reguliramo izplavljanje 

CO2, z dotokom kisika pa omogočamo oksigenacijo krvi, ki jo vračamo v arterijski sistem. 

V sistemu lahko pride do hemolize na črpalki, kar ugotovimo s povišanjem vrednosti prostega Hb v 

krvi, lahko pa zaradi mikrotromboz prihaja do postopnega odpovedovanja membranskega 

oksigenatorja, kar ugotovimo z znižanjem vsebnosti kisika v krvi, ki gre iz oksigenatorja. Pri bolnikih 

ugotavljamo tudi krvavitve na mestih vstavitve katetrov in pojav s heparinom inducirane 

trombocitopenije (ang. HIT, heparin induced trombocytopenia). HIT zahteva takojšno prekinitev 

zdravljenja s heparinom in uvedbo drugega antikoagulantnega sredstva (npr. argatromban). Pri 

novejših sistemih so cevi prekrite s heparinsko oblogo, tako da lahko sistem nekaj časa deluje tudi 

brez predhodnega zdravljenja s heparinom (npr. prekinemo ob večjih krvavitvah). 

Za AV-ECMO se odločimo v primerih kardiogenega šoka (obsežen akutni miokardni infarkt, akutni 

miokardni infarkt z zapleti (npr. VSD), akutni miokarditis, zastrupitev z negativno inotropnimi zdravili 

(npr. zaviralci beta adrenergičnih receptorjev), zavrnitev srca po transplantaciji),  obstruktivnega 

šoka zaradi pljučne embolije, neuspešne reanimacije po primarnem srčnem zastoju pred pričami, 

akutna disfunkcija transplantiranih pljuč ... 

AV-ECMO poveča afterload levega prekata. Ker AV-ECMO deluje nepulzatilno, je naša skrb 

namenjena odpiranju aortne zaklopke, ki nam nakazuje rezidualen pretok skozi srce in preprečuje 

nastanek trombov na aortni zaklopki, v levem prekatu in v pljučni cirkulaciji, ki bi nastali kljub 

antiagregatski terapiji. 

AV-ECMO lahko uporabljamo do izboljšanja stanja (ang. bridge to recovery), do definitivne kirurške 

oskrbe (ang. bridge to surgery),  do transplantacije (ang. bridge to transplantation), do vstavitve VAD 

oz. umetnega srca in v primeru možganske smrti do morebitnega odvzema organov za 

transplantacijo. 

Najpogostejši zapleti zdravljenja z AV-ECMO so krvavitve na mestu vstavitve, ishemija diastalne 

okončine zaradi zapore arterije femoralis z vodilom, skozi katerega vstavimo arterijski kanilo, 

arterijska zračna embolija in redko infekcija ter ishemija črevesja. V primeru krvavitev lahko 

antiagregacijsko zdravljenje zmanjšamo ali celo ukinemo za krajši čas, saj so kanile prevlečene s 

heparinom. 

 

Podpora ventriklu srca - VAD 

Mehanska podpora prekata brez dodatka oksigenacije je mehanska podpora prekata (ang. VAD, 

ventricular assist device). Podporo VAD razdelimo glede na ventrikel, ki ga aparat podpira; tako 

poznamo: LVAD - left VAD (podpora le za levi ventrikel), RVAD - right VAD (podpora le za desni 

ventrikel), BiVAD - biventricular VAD (podpora za oba ventrikla). V UKC Ljubljana tenutno vstavljajo  

Heart Mate II, III (Toratec, ZDA), ki je aksialna lavitacijska magnetna črpalka. Vstavitev je kirurška, 
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dovodna fleksibilna kanila je vstavljena skozi apeks prekata, odvodni arterijski del pa v ascendentno 

aorto ali pljučno arterijo. Skozi kožo prehaja na površje sistem za regulacijo pretoka in napajanje 

črpalke. V zgodnjem pooperativnem obdobju je največ zapletov s krvavitvijo, v domačem okolju pa 

je največ embolji in infekcij žic. Bolnik je v domačem okolju na peroralni antikoagulantni zaščiti. Pri 

bolnikih z vstavljenim VAD ne izvajamo zunanje masaže srca. 

 

Popolno umetno srce 

Popolno umetno srce (ang. TAH, total artifical heart) je nadomestek za celotno funkcijo srca. 

Indikacija za vstavitev je npr. VSD ob infarktu srca, ki ga kirurško ne moremo zapreti, tako da 

klasičnega LVAD ne moremo uporabiti, ali visok človek, ki potrebuje transplantacijo srca, a srca 

ustrezne velikosti srca ne moremo dobiti. V UKC Ljubljana vstavljajo TAH, ki deluje na osnovi 

kompresorja (Syncardia, SynCardia Systems, ZDA).  

Zdravljenje bolnikov na stalni mehanski podpori je kompleksno in zahteva interdisciplinarni pristop 

(internist, kirurg, anestezist). Vsi bolniki se po vstavitvi mehanske podpore zdravijo v Centru za 

napredno srčno popuščanje v UKC Ljubljana. 
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ELEKTROSTIMULACIJA – PM, ICD, CRT-D  KAJ MORA VEDETI INTENZIVIST? 

Luka Klemen 

Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Bolnikov z vsajeno srčno elektronsko napravo (CIED, angl. cardiac implantable electronic device)  je 

danes vedno več. Okvare so redke. Delovanje naprav preverimo s telemetrijo preko t. i. 

programatorja, kjer natačneje opredelimo vzrok. Večino težav ponavadi odpravimo z 

reprogramiranjem, v nekaterih primerih pa je potrebna zamenjava same CIED oz. pripadajočih 

elektrod. 

 

Uvod 

V elektrostimulaciji srca poznamo 3 tipe naprav: srčne spodbujevalnike (PM, angl. pacemaker), s 

katerimi zdravimo bradikardne motnje srčnega ritma, vsadne karidoverter-defibrilatorje (ICD, angl. 

implantable cardioverter defibrilator), s katerimi zdravimo prekatne  motnje ritma (in po potrebi tudi 

bradikardne motnje, saj je vsak ICD v osnovi tudi PM), ter resinhronizacijske naprave (CRT, angl. 

cardiac resinhronization therapy), s katerimi zdravimo napredovalo s srčno popuščanje s 

pridruženimi prekatnimi motnjami ritma (večina naprav je CRT-D kar pomeni, da ima CRT-D funkcijo 

PM in ICD). 

 

PM / ICD / CRT 

Pri PM in ICD ločimo 1-elektrodne (vsajena le prekatna ali le predvorna elektroda) in 2-elektrodne 

sisteme (vsajeni sta prekatna in predvorna elektroda). Pri CRT imamo dve prekatni elektrodi (ena v 

desnem prekatu, druga skozi  koronarni  sinus za levi prekat), s katerima električno ter posledično 

tudi mehanično sinhroniziramo delovanje obeh prekatov. Prav tako je pri CRT prisotna še preddvorna 

elektroda. Glede indikacij se držimo smernic Evropskega kardiološkega združenja 

(www.escardio.org/gudelines). Po vsaditvi prejme vsak bolnik identifikacijsko kartico z osebnimi 

podatki bolnika, imenom operaterja, podatki o vsajeni napravi ter naslovom ustanove, kje se redno 

spremlja. Bolnike ambulantno spremljamo vsakih 6 (ICD, CRT-D) in 12 - 18 (PM) mesecev, dodatno 

pa v primeru težav. Ob vsaki ambulantni kontroli ali pregledu bolnika z vsajeno srčno elektronsko 

napravo (CIED, angl. cardiac implantable electronic device) opravimo usmerjeno anamnezo in 

klinični pregled, EKG ter po potrebi rentgenogram prsnega koša v dveh projekcijah (pri sumu na 

dislokacijo oz. poškodbo elektrode). Delovanje same CIED preverimo s telemetrijo preko posebne 

naprave (t. i. programator), s pomočjo katere se povežemo s CIED.  

http://www.escardio.org/gudelines
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Vsak proizvajalec ima svoj programator (pomembna je identifikacijska kartica, kjer je zabeleženo 

ime proizvajalca vsajene naprave), s katerim lahko preverjamo le njihove CIED. Ko se povežemo z 

napravo, dobimo naslednje podatke: 

 Osnovne nastavitve CIED: 

 Način stimulacije: npr. VVI, DDD, ... ter funkcija R (bolnik jo ima vključeno v primeru 

kronotropne insuficience). Z vključeno funkcijo R lahko CIED preko akcelerometra zazna 

gibanje in pospeši srčno frekvenco. 

 Frekvenčno območje delovanja (CIED): spodnja frekvenca delovanja (npr.  60/min), 

zgornja frekvenca delovanja (npr. 120/min). 

 Pri ICD / CRT-D: območje zaznavanja tahikardij (t. i. cone, npr. VT: nad  160/min ter 

VF: nad 200/min ) in nastavljena antitahikardna terapija  (antitahikardna stimulacija z 

določenim številom stimulusov – ATP ter  kardioverzija / defibrilacija - DC z različnimi 

jakostmi šokov). 

 Parametri zaznavanja: izmerimo jakost intrizičnih valov P ali R, ki jih CIED izmeri. 

 Parametri stimulacije:  izmerimo t. i. prag - to je najmanjša jakost električnega sunka, ki 

sproži depolarizacijo preddvorov oz. prekatov. 

 Upornosti (impedanca) elektrod: normalna vrednost je 200 - 2000 Ohmov. Vrednosti pod 

200 Ohmov kažejo na poškodbo izolacije, vrednosti nad 2000 Ohmov pa na poškodbo 

elektrode.  

 Baterija: vsaka naprava nam posreduje podatke o življenjski dobi, ki jo sama izračuna glede 

na porabo. Pomembna sta dva podatka, ki ju naprava tudi sama posreduje. To sta ERI 

(elective replacement interval), kar pomeni, da je potrebno zamenjati baterijo, saj se ta 

stara in je čas delovanja že skoraj porabljen, ter EOL (end of life), kar pomeni, da baterija ne 

deluje več.   

 Statistika: odstotek stimulacije predvorov  in prekatov. V tej rubriki so tudi zabeležene 

tahiaritmije, tahikardne motnje srčnega ritma, kar omogočajo nekateri novejši PM. Statistika 

je najpomembnejša pri ICD ter CRT-D. Tako ugotovimo klinično korelacijo z bolnikovimi 

težavami, kaj je naprava zaznala, vrsto aritmije, število epizod, kako je naprava bolnika 

zdravila (ATP, šoki) in učinkovitost terapije.    

 

Disfunkcija CIED 

Disfunkcije so redke (pod 2 %). V osnovi jih lahko razdelimo na mehanične disfunkcije na nivoju 

pulznega generatorja ali elektrod  ter neustrezno delovanje oz. zaznavanje CIED zaradi neustreznega 

programiranja. Nekatere najpomembnejše so: 

 Ni stimulacije 

Naprava ne uspe depolarizirati preddvorov / prekatov. Na EKG je srčna frekvenca nižja od 

spodje frekvence PM ali pa artefaktu stimulacije ne sledi val P oz. QRS. Vzrok je lahko 

neustrezno programiranje (redko), disfunkcija elektrod ali iztrošenost baterije (EOL). 
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Opraviti moramo telemetrijo in RTG slikanje prsnega koša. Na podlagi ugotovitev 

reprogramiramo CIED ali zamenjamo CIED oz. elektrode. 

 Pacemakerska tahikardija (pacemaker mediated tachycardia - PMT, endless loop 

tachycardia) - le pri DDD sistemih. Gre za tahikardijo z zgornjo frekvenco CIED z jasno vidno 

stimulacijo prekatov (npr. 120/min), na katero posumimo na podlagi EKG. Vzrok je 

disfunkcija elektrode ali neustrezno programiran CIED. Ukrepi so telemetrija in RTG slikanje 

prsnega koša, nato pa reprogramiranje ali poprava elektrode.  

 Šok ICD / CRT-D 

Vedno se vprašamo, če je bil šok ustrezen ali ne. Pri enem šoku opravimo telemetrijo, po 

dogovoru, isti ali naslednji dan. V primeru treh ali več ustreznih šokov gre po definiciji za 

električni vihar. Bolnika sprejmemo v bolnico, saj je potrebna hitra analiza ustreznosti šoka 

s telemetrijo in ustrezno ukrepanje glede na vzrok (akutna ishemija, poslabšanje srčnega 

popuščanja, elektrolitsko neravnovesje, disfunkcija ICD / CRT-D itd.). V primeru šokov in 

nezmožnosti telemetrije lahko nad kožo apliciramo ICD / CRT-D magnet (mora ga imeti 

vsaka enota intenzivne terapije!) in s tem preprečimo nadaljne šoke. Bolnik pa mora biti ves 

čas monitoriziran.  

 

V primeru električnega viharja zaradi ustreznega šoka je najpomembneje zmanjšati aktivacijo 

simpatičnega živčevja. To naredimo z intravenskim blokatorjem beta in sočasnim anksiolitikom 

(kratkodelujoči, npr. diazepam)! Blokator beta lahko kombiniramo tudi z antiaritmikom, npr. 

amiodaronom. Pri VT ob akutni ishemiji je ugoden tudi lidokain, pri polimorfni VT (torsades de 

pointes) pa magnezij. Pri bolniku s pogostimi proženji ICD / CRT-D pride v poštev tudi 

elektrofiziološka obravnava z ablacijo (v subakutni fazi ali kasneje, ko bolnika stabiliziramo, redkeje 

v akutni fazi). 

 

Operativni poseg in CIED 

Bolnikom s funkcijo R moramo le-to pred operacijo, kjer bodo uporabili električni nož, izključiti. To 

običajno opravimo dan pred operacijo ob pregledu v ambulanti za srčne spodbujevalnike. Po posegu 

jo nato ponovno vključimo isti ali naslednji dan. 

Pri ICD / CRT-D veljajo glede funkcije R enaka načela. V izogib šokom med posegom (ustreznim ali 

neustreznim) je potrebno pri ICD ter CRT-D izključiti antitahikardno delovanje. To opravimo 

neposredno pred posegom preko programatorja. Bolnik mora biti nato do ponovnega vklopa ves čas 

monitoriziran. V primeru nujnega posega, in ko programator ni dosegljiv, pa lahko na kožo nad 

samim CIED položimo t. i. magnet, ki mora biti nato ves čas posega nad CIED. Takrat antitahikardnega 

delovanja ni. Enako velja tudi za funkcijo R. V najkrajšem možnem času nato opravimo pregled s 

programatorjem, saj lahko z aplikacijo magneta pride do reprogramiranja CIED. V tem času mora biti 

bolnik monitoriziran. 
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Drugo 

Magnetno resonančno slikanje (MR) je pri bolnikih z CIED omejeno le na posamezne naprave (te 

imajo posebno oznako, npr. MR safe). Pri ostalih to ni mogoče. Za RTG, UZ in CT preiskave ni 

omejitev.  

 

Zaključek 

Bolnikov z CIED je danes vedno več. Okvare so redke. Delovanje preverimo s telemetrijo preko t. i. 

programatorja, kjer natačneje opredelimo vzrok. Večino težav ponavadi odpravimo z 

reprogramiranjem, v nekaterih primerih pa je potrebna zamenjava same CIED oz. pripadajočih 

elektrod. 

Za informacije in preglede (redne in izredne) smo na Kliničnem oddelku za kardiologijo v UKC 

Ljubljana dosegljivi vsak delovni dan v ambulanti za srčne spodbujevalce (Poliklinika, 1. 

nadstropje, hodnik E) med 7. 30 in 15.30 uro na telefon 01 522-23-31 ali 01 522-24-36. Izven 

rednega delovnika pa je to dežurni kardiolog (01 522-86-70). 
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OCENA OPERATIVNEGA TVEGANJA IN PERIOPERATIVNI PROBLEMI PRI  

BOLNIKIH Z NESRČNIMI OPERACIJAMI 

Zvonko Borovšak 

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Univerzitetni klinični center 

Maribor 

Ljubljanska ulica 5, Maribor 

 

Izvleček 

Vsakega bolnika, ki bo operiran, zanima, če bo operacija uspešna, kakšni so lahko zapleti in kaj se bo 

zgodilo, če do njih pride. Bolnika torej zanima ocena tveganja toliko bolj, če ima že pridružena 

obolenja in se zaradi njih že dalj časa zdravi. Zapleti so povezani s stopnjo nujnosti operativnega 

posega, obsežnosti, časa trajanja operacije in pridruženih obolenj. 

Oceno tveganja v perioperativnem obdobju pri bolnikih z nesrčnimi operacijami je možno podati le 

na osnovi anamneze, ki je vodilo za  preiskave,  za pravilno oceno stanja bolnika in ciljano terapijo. 

Le tako se lahko poda ocena perioperativnega tveganja, kar je namen prispevka.   

 

Uvod 

Pogostost zapletov pri nesrčni kirurgiji je 7 – 11%, umrljivost od 0,8 – 1,5%  (1), 42 %  vseh zapletov 

je povezanih s srčnimi zapleti. 2 Problemu se je mogoče zoperstaviti s temeljito preoperativno oceno 

(PO), ki lahko v veliki meri zmanjša tveganje perioperativnih srčnih zapletov (PSZ). Priprava bolnika 

na operativni poseg je odvisna od stopnje nujnosti operativnega posega, kar lahko izključuje 

primerno pripravo bolnika, da se lahko tveganje zapletov zmanjša. 3,4 PO, intraoperativni nadzor 

ishemije in pooperativni intenzivni nadzor  pomagata napovedati, odkriti in učinkovito zdraviti 

stranske učinke z uporabo neinvazivnih in invazivnih postopkov. 4 Pri bolnikih s srčnim obolenjem, ki 

ne bodo operirani na srcu, je izrednega pomena že pozabljena anamneza, temeljit kardiološki in 

nevrološki pregled, ne le instrumentalne preiskave. Ne glede na to, če bo srčni bolnik operiran na 

srcu ali na drugem dela telesa, je potrebno oceniti vpliv stresa, ki se ga velikokrat zanemari. Temeljit 

in odkrit pogovor z bolnikom lahko prepreči marsikateri zaplet.  

 

Ocena tveganja 

Perioperativno tveganje je mogoče oceniti s točkovnimi sistemi, kot sta Revised cardiac risk index 

(RCRI) 5 in Major adverse cardiac events (MACE) 6. Ocena po točkovnem sistemu nas opozarja na 

možnost tveganja in narekuje algoritem postopkov za zmanjšanje tveganja, kar pa samo po sebi ni 

dovolj. Hipotenzija, hipoksija, hipotermija in tahikardija so pri bolnikih s srčnim obolenjem glavni 

razlog večje obolevnosti in umrljivosti. 

Smernice za ugotavljanje kardiovaskularnega stanja in terapijo za nesrčno kirugijo 7 so namenjene 

oskrbi oz. zdravljenju bolnikov, pri katerih je srčno obolenje možen vzrok zapletov. Srčni zapleti se 
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pogosteje pojavljajo pri bolnikih z znanim ali asimptomatskim ishemičnim srčnim obolenjem, 

disfunkcijo levega ventrikla, valvularnim srčnim obolenjem in aritmijami v perioperativnem obdobju 
8, na kar vpliva tudi vedno višja starost operiranih bolnikov. Ni dvoma, da je elementarnega pomena 

POT, ki vključuje: 

 Dejavniki tveganja so pogojeni z vrsto in dolžino operativnega posega, s stopnjo nujnosti 

(programski, nujni, življenjsko ogrožajoči), spremembo  telesne temperature, z izgubo krvi in 

tekočinskega ravnovesja, z vrsto anestezije. Vsak bolnik, ki bo operiran, doživlja stres 

operativnega  posega, kjer je  povečana  zahteva miokarda po kisiku, kar je za srčnega 

bolnika še večji izziv 9. 

 PT je odvisno od načina operativnega posega, ki je lahko odprt ali zaprt (laparoskopija, 

torakoskopija, znotrajžilni posegi). PZS je pri zaprti kirurgiji manjše, 30-dnevna umrljivost je 

enaka 10.  

 PT za bolnike s srčnim obolenjem ni odvisno samo od kirurškega pristopa, ampak tudi od 

zahtevnosti operativnega posega. Glede na tveganje smrti oz. miokardnega infarkta delimo 

posege na 11 posege z  visokim tveganjem (> 5 %), zmernim tveganjem (1 – 5 %) in nizkim 

tveganjem (< 1 %).  

 PSZ so odvisni od funkcionalne kapacitete. Pri bolniku, ki zmore aktivnosti brez omejitev, je 

podana ocena dobre srčne rezerve (MET > 10), medtem ko pri MET < 4  srčne rezerve ni in 

predstavlja visoko stopnjo tveganja, zato lahko pride pri nesrčni operaciji do hudega 

poslabšanja. 

 PT se lahko oceni na osnovi točkovnih sistemov, kar ima dvojno prednost. Uveljavljeni so 

med drugimi: Lee index 6-7,12 ali Revised cardiac risk index, ki vsebuje šest spremenljivk. 

Vsebujejo stopnjo zahtevnosti  operativnega posega, zgodovino ishemičnega srčnega 

obolenja, cerebrovaskularnega obolenja, zdravljenje z inzulinom in preoperativno vrednost 

kreatinina v serumu ter periferno obstruktivno žilno obolenje.  Index napoveduje incidenco 

pooperativnega miokardnega infarkta,  pljučnega edema, prekatne fibrilacije ali srčni zastoj 

in kompletni srčni blok.  

 POT je mogoče podati tudi na osnovi biomarkerjev, kot so kazalci vnetja (C-reaktivni protein), 

ishemije miokarda (cTnI in cTnT–troponin) in  funkcije levega prekata. Določanje 

troponina pred operativnim posegom  in 48 - 72 ur po posegu ima veliko izrazno vrednost v 

oceni tveganja  srčnega zapleta, vendar diagnoza ne sme temeljiti samo na laboratorijskih 

testih 13 . B-tip natiuretičnega peptida (BNP) in N-končnega pro-BNP (NT-proBNP) ustvarjajo 

srčni monociti kot odgovor na stres-stene miokarda. V vsakem trenutku srčnega popuščanja, 

neodvisno od  prisotnosti ishemije miokarda, lahko pride do stresnega odgovora. Tako BNP 

kot NT-proBNP imata pomembno vlogo v oceni tveganja srčnih zapletov in prognostično 

vrednost srčnih zapletov za daljše obdobje. Ti testi naj se uporabljajo za bolnike z visokim 

tveganje pri MET < 4 in/ali oceni tveganja RCRI > 1 pri žilnih operacijah in pri > 2 pri nežilnih 

opeacijah. 13 

 

 Neinvazivne preiskave so namenjene oceni disfunkcije levega prekata, ishemije 

miokarda in valvularnega aparata. Elektrokardiogram je del rutinske preiskave pred 
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operativnim posegom, vendar je nespecifičen, četudi je normalen pri bolnikih z ishemijo 

miokarda. 

 Sonografija vratnega ožilja, predvsem pri bolnikih, ki so preboleli ishemično možgansko 

kap, in če je minilo manj kot 3 mesece po prehodnem ishemičnem napadu (TIA- 

tranzitorna ishemična ataka). 

 Ocena ishemičnega srčnega obolenja se lahko ugotavlja na osnovi elektrokardiograma 

med naporom in, pogosteje, s stresno ehokardiografijo (dobutamin), ki ima zelo dobro 

napovedno vrednost glede srčnih zapletov. Stresna ehokardiografija ima omejitve, kot 

so hude aritmije, močno zvišan krvni tlak, anevrizma aorte in hipotenzija. Stresno 

ehokardiografijo priporočajo pri operacijah z visokim tveganjem, kjer sta prisotna vsaj 

dva dejavnika tveganja in MET < 4. 

 

 Invazivna preiskava je koronarna angiografija, ki je indicirana pri bolnikih 7 : 

 Kriteriji so enaki kot za bolnike, ki ne bodo operirani. 

 Nujna  koronarna angiografija  pri bolnikih z akutnim dvigom ST spojnic, ki ne potrebujejo 

nujnega operativnega posega. 

 Nujna oziroma zgodnja angiografija pri bolnikih, kjer operativni poseg ni nujen z NSTEMI 

za oceno tveganja. 

 Indiciran pri bolnikih z dokazano ishemijo miokarda, občasno bolečino pri srcu z ustrezno 

terapijo in ne potrebujejo nujno operacije. 

 

Pogost vzroki za zaplete med operacijo in po njej je hipovolemija. Bolniki so zaradi priprave na 

anestezijo tešči in izgubljajo tekočino zaradi priprave na  operativni poseg (čiščenje črevesja) in/ali 

osnovnega obolenja (bruhanje). Zaradi nujnosti posega velikokrat ni mogoče optimizirati 

tekočinskega ravnovesja pred operativnim posegom in hidracija poteka med anestezijo. Posledice 

hipovolemije sta po uvodu v anestezijo hipotenzija in tahikardija, tudi če uporabljamo zdravila, ki le 

minimalno vplivajo na cirkulacijo. Ob tem ni upoštevano, da gre za bolnika s srčnim obolenjem, ki je 

lahko optimalno pripravljen na stres operativnega posega. Ob upoštevanju algoritma odkrivanja 

možnosti srčnega zapleta v perioperativnem obdobju je potrebno oceniti nujnost operativnega 

posega, ki je lahko programski, nujen in življenjsko nujen. Pri bolnikih, pri katerih z operacijo 

rešujemo življenje, ocene tveganja srčnega zapleta ni. Drugačno je stališče, kdaj je operativni poseg 

nujen in koliko časa je na razpolago za ovrednotenje tveganja za srčni zaplet. Pri oceni morajo 

sodelovati kirurg, anesteziolog, kardiolog, intenzivist in ne nazadnje bolnik. Vsak ima svoj vidik 

nujnosti. Odločitev mora biti enotna. Pri bolnikih, kjer gre za programski poseg,  je potrebno izpeljati 

diagnostiko, ki je glede na bolnikovo stanje in stopnjo zahtevnosti operativnega posega nujna. Po 

zaključeni diagnostiki se postavlja vprašanje, kako bolnikovo stanje izboljšati, če je to potrebno. To 

je moč doseči na naslednje načine 14: 
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 Z zdravili, ki vplivajo na cirkulacijo. 

 Antianginozno, antihipertenzivno; antiaritmična terapija se pred operativnim posegom 

praviloma ne prekinja (β-blokatorji, nitrati). 

 β-blokatorje se po smernicah ESC 15 na novo uvede le pri bolnikih z visokom srčnim 

tveganjem, neodvisno od osebnega tveganja, in pri bolnikih z dokazanim ishemičnim 

obolenjem miokarda, ne glede na vrsto operativnega posega. 

 Terapije s kalcijevimi antagonisti ne prekinjamo, čeprav ni dokazanega vpliva na 

izboljšanje prognoze. 

 Pri zdravljenju z diuretki je pozornost posvečena predvsem motnjam elektrolitov in 

hidracije (hipovolemija). 

 Zdravljenje z ACE inhibitorji se praviloma ne prekinja, odtegnitev lahko vodi v 

perioperativno hipertenzijo, ob neprekinjenem jemanju pa povzroči lahko hipotenzijo, 

predvsem pri bolnikih, kjer pri operaciji pride do velikih tekočinskih premikov 

(periduralna anestezija). 

 Glikozide pred operativnim posegom praviloma ukinemo. 

 

 S statini 

 Terapija s statini se ne prekinja. 

 Pri bolnikih, ki bodo operirani na ožilju, se priporoča profilaksa 1 – 4 tedne prej, če to 

dopušča stopnja nujnosti operativnega posega.     

                  

 Z vitamin K antagonisti 

 Pri mehanski umetni zaklopki so nujni. 

 Pri biološki umetni zaklopki prve tri mesece. 

 V odvisnosti od vrste zaklopke naj bo INR  2,0 – 3,5. 

 Indikacija je postrombotična terapija in fibrilacija atrijev. 

 V odvisnosti od pričakovanih trombotičnih zapletov je potrebno vitamin K antagoniste 

zamenjati s heparinom. 

 

 Z antiagregacijsko terapijo 

 Odločitev o nadaljevanju zdravljenja z nizkimi odmerki acetilsalicilne kisline naj temelji 

na individualni oceni tveganja krvavitve 9, kar pa ne velja za operativne posege v zaprtih 

votlinah (možgani, uho, oko, hrbtenjača) 15. 

 Dvojna antiagregacijska terapija je kombinacija z acetilsalicilno kislino in klopidogrelom, 

ki je uvedena ob in po vstavitvi žilnih opornic (stent). Ukinitev antiagregacijske terapije 

in prehod na nizkomolekularne heparine se ne priporoča 7 pri visokem tveganju za 

trombozo stenta. 

 Klopidogrel naj bi se ukinil 7 – 10 dni pred operativnim posegom, predvsem takrat, ko 

gre za operativne posege zaprtih votlin. 16 

 Priporočila ESC glede na vrsto vstavljenega stenta (BMS, DES) in priporočena terapija so 

razvidni iz slike 1. 
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 Kakšen naj bo interval med vstavitvijo stenta in operativnim posegom? Smernice 16 

narekujejo: pri vstavitvi  BMS po 30 do 45 dnevih (zaželeno 3 mesece), pri vstavitvi DES 

najprej po enem letu, pri PTCA brez intervencije pa po 14 dnevih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 

Časovna priporočila za programski operativni poseg pri bolnikih, ki imajo vstavljeno žilno opornico 

(BMS, DES) 

 

 Pri oceni tveganja za srčne zaplete pri nesrčnih operativnih posegih je potrebno pozorno 

pregledati tudi ostalo terapijo, predvsem psihofarmake, antiparkinsonična zdravila, terapijo 

s kortikosteroidi, »antiaritmike«, vstavljene srčne spodbujevalnike in defibrilatorje. 

 

Zaključek 

Pri oceni perioperativnega tveganja pri bolnikih, ki čakajo na nesrčno operacijo, je potrebno 

upoštevati pravila, ki veljajo za vsak operativni poseg. Indikacijo za operativni poseg postavi kirurg, 

ki opredeli tudi stopnjo nujnosti. Temeljita anamneza je temelj, na osnovi katerega se lahko oceni 

perioperativno tveganje. V timu sta nerazdružljivo povezana še kardiolog in anesteziolog, ki skupaj s 

kirurgom pripravita program za pripravo bolnika, ki bo zmanjšal perioperativno tveganje srčnih 

zapletov. Če je diagnostika v rokah kardiologa, je izvedba anestezije v rokah anesteziologa, katerega 

dolžnost je izogniti se hipovolemiji, hipotenziji in tahikardiji. Ne obstaja blaga ali globoka anestezija, 

zato je bolnika potrebno ustrezno pripraviti ne glede na smernice, ki določajo, kaj je in kaj ni 

potrebno za manjši operativni poseg, posebej če je bolnik že srčni bolnik. Algoritem preiskav in 

zdravljenje je mogoče izpeljati pri programskih operativnih posegih. Pri operacijah, od katerih je 

odvisno bolnikovo življenje, pa priprave ni in diagnostika ter zdravljenje potekata istočasno z 
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operativnim posegom in pooperativno terapijo. Največja nevarnost je podcenjevanje tveganja, ki 

največkrat vodi v zaplete, večjo obolevnost ali celo v smrt. 
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OTROCI S SRČNIM POPUŠČANJEM V INTENZIVNI ENOTI 

Gorazd Kalan 

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Srčno popuščanje pri otroku ima v primerjavi s srčnim popuščanjem pri odraslih razmeroma nizko 

incidenco, vendar za bolnega otroka nič manj pomembno in težko klinično stanje. Srčno popuščanje 

pri otroku je lahko akutno ali kronično. Akutno srčno popuščanje je največkrat sekundarno zaradi 

ishemije, ki je posledica respiratorne odpovedi. Primarno akutno srčno popuščanje je največkrat 

posledica miokarditisa, redkeje pa posledica nekaterih prirojenih srčnih napak. Kronično srčno 

popuščanje pri otrocih je največkrat posledica prirojene kardiomiopatije. Otroke z akutnim srčnim 

popuščanjem ali z dekompenziranim kroničnim srčnim popuščanjem zdravimo v enotah za 

intenzivno terapijo. Največkrat se izvaja podporno zdravljenje z zdravili, kadar to ni učinkovito, pa se 

poslužujemo tudi mehanskega podpornega zdravljenja, primer katerega je dolgotrajna zunajtelesna 

oksigenacija. 

 

Uvod 

O srčnem popuščanju govorimo, kadar minutni volumen srca (MVS) ne zagotovi ustrezne 

prekrvavitve, da bi zadostil metabolnim potrebam telesa, oziroma srce uspe to zagotoviti le v stanju 

nenormalno povečanega polnilnega tlaka. To velja tako za odrasle kot otroke. Vzroki srčnega 

popuščanja pri otrocih so različni, glede na hitrost razvoja srčnega popuščanja govorimo o akutnem 

in kroničnem popuščanju, glede na mehanizem nastanka pa srčno popuščanje delimo na sistolično, 

diastolično in kombinirano srčno popuščanje. Incidenca popuščanja srca pri otrocih je v primerjavi z 

odraslimi bistveno nižja, tudi vzroki za nastanek popuščanja so drugačni. 

 

Akutno srčno popuščanje 

Akutno srčno popuščanje pri otroku nastane hitro in nenadoma pri predhodno običajno zdravem 

otroku. Akutno srčno popuščanje pri otroku je pogosto sekundarna posledica dihalne odpovedi 

zaradi ishemije. Primarno akutno srčno popuščanje pri otroku je največkrat posledica miokarditisa, 

ki se lahko pojavi v fulminantni obliki in ogrozi otrokovo hemodinamsko stanje v nekaj urah. Redkeje 

nastane akutno srčno popuščanje zaradi endokarditisa, še manj pogosto pa zaradi revmatične srčne 

bolezni ali travmatske poškodbe srčnih zaklopk. 

 

Kronično srčno popuščanje 

Otroci s kroničnim srčnim popuščanjem potrebujejo intenzivno zdravljenje, kadar dekompenzirajo, 

Takrat se pojavijo klinični znaki in simptomi šoka. Dekompenzacija oziroma akutno poslabšanje 
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kroničnega popuščanja lahko nastane ob akutni okužbi zaradi neustreznega ali neučinkovitega 

medikamentoznega zdravljenja in zaradi aritmije. 

 

Sistolično srčno popuščanje 

Sistolično srčno popuščanje povzroči miokarditis, dilatativna kardiomiopatija, ishemija (zaradi 

prirojenih anomalij koronarnih arterij, Kawasakijeve bolezni, poškodbe koronarnih arterij po 

kirurškem posegu in zaradi potransplantacijske koronarne vaskulopatije), levostranska obstrukcija in 

volumska preobremenitev zaradi dolgotrajnejše valvularne insuficience ali intrakardialnih šantov 

(angl. shunt). 

 

Diastolično srčno popuščanje 

Diastolično popuščanje nastane zaradi abnormalne relaksacije ventriklov. Izolirano diastolično 

popuščanje je redko, običajno se pojavlja sočasno s sistoličnim popuščanjem. Restriktivne in 

hipertrofične kardiomiopatije se manifestirajo najprej kot diastolično popuščanje. Klinično se 

tovrstno popuščanje manifestira s povišanim tlakom v desnem atriju, s polnimi jugularnimi venami, 

s kongestijo jeter in z edemi v spodnjih okončinah. Kadar je povišan tlak v levem atriju, opažamo 

ortopnejo zaradi pljučnega edema. Diastoličnega popuščanja ne smemo enačiti  s konstriktivnim ali 

restriktivnim perikarditisom in tudi ne s pomembnim perikardialnim izlivom. 

 

Klinične značilnosti 

Za dojenčke s srčnim popuščanjem je značilno neuspevanje, upočasnjeno hranjenje, bruhanje, 

povečano dihalno delo in razdražljivost. Pri večjih otrocih lahko opažamo dispnejo, ortopnejo, nočne 

napade dušenja, slab apetit, upočasnjeno rast, utrujenost in oslabelost. 

V kliničnem statusu opažamo lahko cianozo, bledico, hipotenzijo s šibkim pulzom, tahikardijo ali 

aritmijo, tahipnejo, slišimo piskanje in poke nad pljuči, plevralni izliv in ascites, polne vratne vene in 

periferne edeme, hepatomegalijo. Lahko so slišni sistolni šumi, ki nastanejo zaradi mitralne ali 

trikuspidalne insuficience. Prisotna je lahko kardiomegalija in srčna grba. 
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Tabela 1  

Vzroki srčnega popuščanja pri otrocih  

 

Sistolično srčno popuščanje Diastolično srčno 

popuščanje 

Aritmije Intrinzične srčne 

bolezni 

Povečano delo srca  

 

Supraventrikularna 

tahikardija 

 

Bradikardija 

 

Ventrikularna 

tahikardija 

 

Miokarditis 

 

Ishemična bolezen 

srca 

 

Endokarditis 

 

Dilatativna 

kardiomiopatija 

 

Kongenitalne srčne 

napake (obstrukcija 

levega ali desnega 

iztočnega trakta 

 

Zavrnitev 

transplantiranega srca 

 

Anemija 

 

Tirotoksikoza 

 

Arteriovenske 

malformacije 

 

Sepsa 

 

Infiltrativna 

kardiomiopatija 

 

Hipertrofična 

kardiomiopatija 

 

Restriktivna 

kardiomiopatija 

 

Sistemska 

hipertenzija 

 

Fibroza endokarda 

 

Laboratorijska in slikovna diagnostika 

Rezultati laboratorijskih preiskav lahko opredelijo etiološki vzrok srčnega popuščanja. V primeru, ko 

je srčno popuščanje posledica okužbe, elektrolitskega neravnovesja ali zastrupitve, nekateri 

parametri kažejo na okvaro srčne mišice, drugi pa lahko kažejo na stopnjo srčnega popuščanja in na 

posledično prizadetost drugih organov.Sestavni del diagnostike srčnega popuščanja je tudi EKG, 

predvsem kadar je vzrok popuščanju aritmija ali ishemija miokarda. 

Slikovna diagnostika srčnega popuščanja, zlasti pri otrocih s prirojenimi srčnimi napakami, temelji na 

ultrazvočni preiskavi srca. Z ultrazvokom se ugotavljajo anatomske spremembe srca, hkrati pa 

sočasno analiziramo funkcionalne in dinamične lastnosti srca. Prvenstveno se uporablja 

transtorakalna ehokardiografija. Transezofagealna preiskava pa se pogosto izvede tudi 

intraoperativno med katetrizacijo srca ali med kirurško korekcijo prirojene srčne napake. 

Katetrizacija srca je običajno dodatna diagnostična metoda za razjasnitev vzroka srčnega popuščanja. 

Tak primer je anomalno izstopišče leve koronarne arterije iz pulmonalne arterije. V nekaterih 
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primerih je za pojasnitev vzroka srčnega popuščanja potrebna transkatetrska biopsija miokarda 

(infiltrativne in metabolne kardiomiopatije, virusni miokarditis). V nekaterih primerih strukturnih 

anomalij srca se le-te lahko odpravijo s katetrizacijo. 

 

Zdravljenje 

Z zdravili, ki jih uporabljamo za zdravljenje srčnega popuščanja, skušamo doseči naslednje: 

 Zmanjšati predobremenitev srca (angl. preload) in zmanjšati pulmonalni kapilarni 

hidrostatski tlak in tako zmanjšati transudacijo tekočine v pljučni intersticij in alveole. 

 Zmanjšati obremenitev srca (angl. afterload) z zmanjšanjem sistemske žilne upornosti, s tem 

se poveča minutni volumen srca in izboljša perfuzija tarčnih organov. 

 Inhibicija renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema in vazokonstriktornih 

neurohumoralnih faktorjev, s čimer se doseže vazodilatacija, s tem pa povečan minutni 

volumen srca in zmanjša se potreba miokarda po kisiku. 

Za zdravljenje srčnega popuščanja srca pri otrocih uporabljamo številna zdravila kot so diuretiki, 

vazodilatatorji, intravenska inotropna zdravila, fosfodiesterazne inhibitorje in antiaritmike. Pri 

novorojenčkih s prirojenimi srčnimi napakami, odvisnih od Botallovega voda, uporabljamo za 

vzdrževanje odprtosti le-tega tudi prostaglandin E1. Izbira in kombinacija zdravil je odvisna od vzroka 

in stopnje srčnega popuščanja. 

Kadar medikamentozno zdravljenje ni uspešno in gre za reverzibilno akutno srčno popuščanje, se pri 

otrocih odločamo za mehansko podporno zdravljenje z aparaturo za podporo ventriklu (angl. 

ventricular assist device) ali za zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. extracorporeal 

membrane oxygenation, ECMO). Vse pogosteje se zunajtelesno membransko oksigenacijo uporablja 

tudi kot nadaljevanje konvencionalne reanimacije po srčnem zastoju. Mehansko podporno 

zdravljenje lahko uporabimo tudi kot premostitev do transplantacije srca po dokončni odpovedi srca. 

V nekaterih primerih akutnega srčnega popuščanja pri otrocih zaradi prirojene srčne napake je 

otroke po začetni stabilizaciji potrebno urgentno kirurško zdraviti. Nekatere takšne napake so: 

kritična aortna stenoza, koarktacija aorte, bela tetralogija Fallot in totalna pljučna venska drenaža. 

 

Zaključek 

Pri otrocih je srčno popuščanje redko klinično stanje vendar nič manj usodno kot pri odraslih. Tudi 

pri otrocih se srečujemo z akutnim in s kroničnim srčnim popuščanjem. Vzroki srčnega popuščanja 

pri otrocih so številni in večinoma drugačni od tistih pri odraslih. Najpogostejši vzrok akutnega 

srčnega popuščanja pri otrocih je miokarditis. Posebna skupina otrok, pri katerih je incidenca 

popuščanja srca višja, so otroci s prirojenimi srčnimi napakami. Pri nekaterih novorojenčkih se 

prirojena srčna napaka manifestira kot srčno popuščanje. Večino otrok, zlasti tistih z akutnim srčnim 

popuščanjem, zdravimo v enoti za intenzivno medicino. 
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Andreja Sinkovič  
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Izvleček 

Pri akutnih koronarnih sindromih (AKS) so ob prsni bolečini značilne spremembe v EKG  z dvigom 

veznice ST ali brez njega. Vzrok za nastanek je koronarna aterotromboza z 90 - 100% zaporo 

koronarnega pretoka. Po 20 - 30 minutah preide ishemija v akutni miokardni infarkt z dvigom veznice 

ST (STEMI) ali brez njega (NSTEMI), kar označuje porast serumskega troponina.  

Pri AKS z dvigom ST je nujno zgodnje reperfuzijsko zdravljenje s primarno perkutano koronarno 

intervencijo (PPKI), kombinirano s farmakološko terapijo.  

Pri AKS brez trajnega dviga veznice ST je potrebna ocena tveganja s točkovnikom GRACE, 

farmakološko zdravljenje in nujna ali odložena revaskularizacija glede na oceno tveganja.  

 

Uvod 

Akutni koronarni sindromi (AKS) so najpomembnejša manifestacija ishemične bolezni srca. Letna 

incidenca vseh AKS v Evropi je 1 primer na 80 - 170 prebivalcev, 1/3 vseh so AKS s trajnim dvigom 

veznice ST, ostalo so AKS brez dviga ST. Zaradi napredka v obravnavi se je zgodnja umrljivost bolnikov 

z AKS znižala pod 10 %, dveletna umrljivost v razvitih deželah Evrope pa s 36 % na 25 %.  

 
Opredelitev 

AKS predstavljajo skupek akutno nastalih simptomov in znakov, ki so posledica akutne miokardne 

ishemije. Značilna je huda stiskajoča prsna bolečina v mirovanju s spremembami v standardnem EKG. 

Manj značilni so omotica, kolaps, slabost, dispneja, srčni zastoj. Glede na spremembe v standardnem 

EKG potekajo AKS s trajnim dvigom ali brez trajnega dviga veznice ST. 

Huda in na sublingvalni nitroglicerin neodzivna prsna bolečina je zlasti značilna za AKS z dvigom 

veznice ST, pri AKS brez dviga ST pa je bolečina v prsih novonastala ali ponavljajoča oz. stopnjujoča.  

Za AKS s trajnim dvigom veznice ST je v standardnem EKG značilen trajni dvig veznice ST v točki J za 

 0,2 mV pri moških in za  0,15 mV pri ženskah v vsaj dveh odvodih, v recipročnih odvodih znižanje 

veznice ST ali novonastali levokračni blok. Pri AKS brez trajnega dviga veznice ST je v EKG znižanje 

veznice ST in/ali negativni val T. Prehodni dvig veznice ST s prsno bolečino je značilnost 
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Prinzmetalove angine zaradi koronarnega spazma, ne pa koronarna tromboza, in se normalizira po 

sublingvalnem nitroglicerinu.   

 

Patogeneza 

Vzrok za nastanek AKS je razvoj tromba na spremenjeni aterosklerotični lehi koronarne arterije 

zaradi razpoke, razjede ali vnetja. Ker koronarna aterotromboza popolnoma zapre koronarni pretok, 

nastane akutna ishemija. Če le-ta traja več kot 20 – 30 minut, se začne razvoj mrtvine ali nekroze 

miokarda, sprva subendokardno, ki kasneje zajame celotno debelino stene srca, predvsem levega 

prekata. Ishemična mrtvina ali akutni miokardni infarkt se razvije že po dveh urah od pojava popolne 

zapore. Sprva ishemično območje je popolnoma nekrotično v 6 do 12 urah od pojava koronarne 

zapore. Brez ustreznega zdravljenja se pri bolnikih z AKS in trajnim dvigom veznice ST razvije obsežen 

infarkt miokarda s trajnim dvigom veznice ST ali STEMI (angl. ST-elevation myocardial infarction), pri 

bolnikih brez trajnega dviga veznice ST pa infarkt miokarda brez dviga ST ali NSTEMI (angl. non-ST-

elevation myocardial infarction).  

Razvoj STEMI in NSTEMI potrjuje prehodno povišanje serumskih vrednosti označevalca ishemične 

nekroze troponina T/I ob predhodni prsni bolečini oz. spremembah v EKG ali dokazu nove 

lokalizirane motnje krčljivosti ali viabilnosti srčne mišice s pomočjo slikovnih preiskovalnih metod 

(ehokardiografija, scintigrafija srca).  

Razvoj AKS potrjuje tudi srčni zastoj zaradi ishemije srčne mišice s spremembami v EKG oz. s 

koronarno trombozo, potrjeno s koronarografijo ali z obdukcijo. 

  

Ocena tveganja 

AKS pomeni tveganje za razvoj obsežne mrtvine miokarda in zaplete, kot so smrt, krvavitve in srčno 

popuščanje.  

AKS s trajnim dvigom veznice ST je sinonim za razvoj akutnega obsežnega STEMI z vsemi možnimi 

zapleti in zahteva takojšnje reperfuzijsko zdravljenje. Dejavniki tveganja za zaplete pri bolnikih s 

STEMI so visoka starost, arterijska hipotenzija, hudo srčno popuščanje, tahikardija, prednjestenski 

infarkt miokarda, predhodni infarkt miokarda, dolgo trajanje bolečine do pričetka zdravljenja, 

sladkorna bolezen in kajenje. Dolgoročna umrljivost je povezana z višino troponina in natriuretičnega 

peptida. Na napoved ogroženosti bolnikov s STEMI najpomembneje vpliva zgodnje uspešno 

reperfuzijsko zdravljenje. 

Pri bolnikih z AKS brez trajnega dviga veznice ST se lahko razvije akutni NSTEMI z nestabilno  angino 

pektoris ali brez nje, vendar le v 10 % obsežni miokardni infarkt. Oceno tveganja lahko odlično 

opredelimo s točkovnikom GRACE, upoštevaje višino troponina, dinamične spremembe veznice ST 

ali globok val T, motnje ritma, srčno popuščanje, sladkorno in ledvično bolezen, predhodno okvaro 

srca, povišanje CRP in natriuretičnih peptidov.  
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Obravnava  

Vsi AKS predstavljajo tveganje za nastanek infarkta miokarda z zapleti, posebno z dvigom veznice ST. 

Zato je potrebno čim zgodnejše prepoznavanje in zdravljenje. Bolnike spodbujamo h klicu na 112 - 

službo nujne medicinske pomoči - zaradi ustrezne zgodnje oskrbe že na terenu. Oskrba vključuje 

ciljano anamnezo bolečine v prsih, klinični pregled, priključitev na EKG-monitor, vstavitev i.v. katetra, 

snemanje standardnega EKG in dajanje zdravil (analgetik, aspirin, heparin, morebitni klopidogrel, 

prasugrel ali tikagrelor) in kisik. Vse bolnike z AKS transportiramo v bolnišnico. 

Ob dvigu veznice ST v EKG je potreben takojšen varen transport bolnika v ustanovo s katetrskim 

laboratorijem zaradi zgodnje primarne perkutane koronarne intervencije (PPKI), ki zmanjša velikost 

srčne mrtvine. S tem izboljšamo preživetje, preprečimo srčno popuščanje in pojav nenadne srčne 

smrti po infarktu. Zgodnja PPKI je danes najučinkovitejše reperfuzijsko zdravljenje, priporočljivo vse 

do 12 ur od začetka bolečine, celo po 12 urah ob trajni prsni bolečini z dvigom veznice ST v EKG. 

Skoraj popolnoma je nadomestila i.v. fibrinolizo, ki je še vedno alternativa v prvih treh urah, če PPKI 

ni izvedljiva (dolgotrajen transport s terena, ustanova brez katetrskega laboratorija, zasedenost 

katetrskega laboratorija v interventnem centru), upoštevaje kontraindikacije. S PPKI dosežemo 

boljšo in trajnejšo prehodnost predhodno zaprte koronarne arterije kot z i.v. fibrinolizo z majhnim 

tveganjem za krvavitve.  

Vsako reperfuzijsko zdravljenje je potrebno kombinirati z aspirinom in drugimi antitrombotičnimi 

zdravili.  

Kirurška revaskularizacija je potrebna, če perkutani koronarni poseg ni izvedljiv.  

Po opravljeni PPKI je pri bolnikih s STEMI potreben večinoma neinvaziven nadzor (EKG, krvni tlak, 

diureza, nasičenost periferne kapilarne krvi), pri zapletih pa invazivni hemodinamični nadzor.  

Pri bolnikih z AKS brez dviga veznice ST, še zlasti s porastom troponina, kar nakazuje razvoj NSTEMI, 

je v bolnišnici potreben neinvazivni nadzor, nato ocena tveganja s točkovnikom GRACE ter 

farmakološko zdravljenje in revaskularizacija. Revaskularizacija je nujna (v dveh urah), zgodnja (v 24 

urah) ali odložena (v 72 urah. Nujna in zgodnja revaskularizacija sta pri bolnikih z visokim tveganjem 

za neugoden potek bolezni.  

Perkutani koronarni poseg je vedno kombiniran s farmakološkimi sredstvi - s protiishemičnimi 

zdravili, aspirinom in drugimi protiagregacijskimi zdravili, protikoagulacijskimi zdravili (heparini, 

fondaparin, bivalirudin) in dodatnimi zdravili (statini, zaviralci konvertaze ali angiotenzinskih 

receptorjev).  

Pri bolnikih z AKS brez dviga ST z normalnimi vrednostmi troponina je akutna ishemična nekroza 

izključena. Bolnika lahko odpustimo, obremenitveno testiranje pa opravimo pred odpustom iz 

bolnišnice ali po njem.  
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Zaključek 

Pri vseh bolnikih z AKS je potrebno skrbno in zgodnje zdravljenje, pri bolnikih z AKS in dvigom veznice 

ST pa zgodnja reperfuzija, kajti samo tako lahko zmanjšamo njihovo zbolevnost in umrljivost.  
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TROPONIN V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE 

Rihard Knafelj  

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični centra Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 
 

Uvod 

Troponin (Tn) je del kontraktilnega aparata v srčnomišični celici. Določanje serumske vrednosti 

troponina uporabljamo za laboratorijsko potrditev nekroze miokarda. Upoštevati moramo, da 

prisotnost Tn v serumu pomeni nekrozo srčne mišice, do katere pride ob različnih bolezenskih 

stanjih, in ne pomeni zgolj ishemije v sklopu akutnega koronarnega sindroma. Najpogostejši vzrok 

nekroze srčne mišice je v splošni populaciji AKS, medtem ko so v enoti intenzivne terapije (EIT) 

povišane serumske koncentracije Tn najpogosteje posledica številnih drugih stanj, zato je pri kritično 

bolnih potrebna še posebej razumska interpretacija povišanih vrednosti Tn v plazmi. 

 

Troponin 

Tn je beljakovina, sestavljena iz treh podenot. Toponin T (TnT) veže celoten Tn na tropomiozin, 

troponin I (TnI) prepreči povezavo miozina z aktinom, na troponinu C (TnC) so vezavna mesta za 

kalcij; ob vezavi kalcija pride do konformacijskih sprememb in aktivacije kontrakcije. 

Določanje vrednosti TnI in TnC za potrditev diagnoze ishemije miokarda priporočajo smernice 

Evropskega in Ameriškega kardiološkega združenja. Za pozitivno vrednost štejemo vrednost nad 99 

percentilov v zdravi populaciji. Z laboratorijskimi testi dokažemo vrednosti TnI višje od 0.006 ng/mL. 

Določanje drugih kazalcev: mioglobin, AST, CK, LDH pri (predvsem kirurških) bolnikih ni povedno, saj 

so omenjeni encimi povišani zaradi poškodb ali kirurških posegov. 

 

Interpretacija laboratorijskih izvidov 

Z novejšimi in občutljivejšimi testi zaznavamo čedalje nižje koncentracije Tn, kar ob nekritični 

interpretaciji vodi v nepotrebne diagnostične posege (koronarografija) in zaplete, povezane s 

preiskavo. Preiskava je invazivna in povezana s potencialnimi zapleti: nastanejo lahko krvavitve 

navzven, hematomi (pri femoralnem pristopu krvavitve v stegno ali retroperitonelno, pri radialnem 

pristopu nevarnost kompartmenta), poškodba žile (disekcija, ruptura), arterijske tromboze, motnje 

ritma, periproceduralni AMI, holesterolski embolusi (prebavila, ledvice, koža, CŽS), obremenitev s 

tekočino, alergija na kontrast, radiacijski celulitis prsnega koša zaradi izpostavljenost rentgenskim 

žarkom). Ob razrešitvi morebitnih hemodinamsko nepomembnih stenoz z znotrajžilnimi opornicami 

bolnika izpostavimo dvotirnemu antiagregacijskemu zdravljenju, kar je povezano s povečanim 

tveganjem za krvavitve. 

Povišane vrednosti Tn pri bolnikih, ki so zdravljeni v EIT (in nimajo STEMI ali NSTEMI), so povezani z 

daljšo hospitalizacijo in povečano bolnišnično umrljivostjo ter umrljivostjo v EIT. 
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Tabela 1 

Vzroke za povišane vrednosti troponina pri bolnikih, ki niso utrpeli AMI 

 

Direktna poškodba miokarda Demand-ishemija Nekardialni vzroki 

kontuzija srca 

kardiokirurški posegi 

kardioverzija / defibrilacija 

po PCI / RFA / endomiokardna 

biopsija 

rabdomioliza & nekroza 

miocitov 

huda tireotoksikoza 

addisonska kriza 

antraciklini / kokain /  

miokarditis / perikarditis 

ugriz gada, modrasa (in drugih 

strupenih kač) 

sepsa 

infuzija kateholaminov 

aortna disekcija / aortna 

stenoza 

hipotenzija / hipovolemija 

PSVT / PAF / PAU 

možganska kap / SAH 

stresna kardiomiopatija 

huda anemija 

hipertrofija miokarda 

sorafenib, kapecitabin 

pljučna embolija 

možganska kap / SAH 

napredovala pljučna 

hipertenzija 

napredovalo srčno popuščanje 

ledvična odpoved 

sepsa 

opekline 

toplotni udar 

huda anemija 

infiltrativne bolezni 

(amiloidoza) 

 

 

Vrednosti, dinamika in interpretacija izvida  

Pri bolnikih po AMI z dvigom spojnice ST ali brez njega (STEMI ali NSTEMI) ostane TnI povišan 7 - 10 

dni, saj ob nekrozi pride do postopnega razpadanja miofibril in izplavljanja troponina. Ker se Tn izloča 

preko ledvic, so pri bolnikih z ledvično odpovedjo vrednosti troponina pogosteje pozitivne, prav tako 

Tn v krvi dokažemo dlje. Poleg same številčne vrednosti je pomembna tudi kinetika Tn. Visok porast 

TnI (> 100 ali > 500), ki vztraja dlje kot 24 ur, praviloma odraža obsežen STEMI. Visoke vrednosti TnI, 

ki upadejo hitro (< 12 h), so odraz hitre reperfuzije in ne nujno obsežnega infarkta. Nizke vrednosti 

TnI (< 1), ki so prisotne dneve ali tedne, so odraz nestabilne angine pektoris, miokarditisa, 

endokarditisa, srčnega popuščanja, PE ali drugih nekardialnih vzrokov. Kratkotrajne povišane 

vrednosti Tn (praviloma < 2) ugotovimo pri bolnikih po paroksizmih tahikardij, še posebej, če je bila 

opravljena elektrokonverzija, ali ob bradikardijah, kjer izvajamo zunanjo eletrostimulacijo. Pri 

nekardiogenih vzrokih povišanega troponina so serumske koncentracije ponavadi nižje od tistih pri 

STEMI, ne velja pa to kot pravilo.  

Kadar srečamo povišane vrednosti Tn pri bolnikih v EIT, moramo vedno opredeliti vzrok. Večinoma 

gre za Tn leak ob drugem bolezenskem dogajanju (AMI tip 2). Zgolj povišan Tn je neodvisni kazalec 

slabše prognoze, ne glede na osnovno bolezen ali stanje, zaradi katerega je bolnik zdravljen v EIT. 

Pozorni moramo biti na morebitni “klasični” STEMI ali NSTEMI (AMI tip 1 - substrat je koronarna 

tromboza), predvsem pri bolnikih z že znano koronarno boleznijo. AMI zlahka spregledamo, saj je 

zaradi analgezije in sedacije tipična bolečina odsotna. Dogovor o diagnostiki in zdravljenju mora biti 

multidisciplinaren - dobro sodelovanje med intenzivistom, interventnim kardiologom in kirurgom je 

ključnega pomena. 
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Laboratorijsko določanje  

Znotraj zdravstvenih ustanov v Sloveniji se metodologije določanja Tn razlikujejo, prav tako nekatere 

ustanove določajo TnI, spet druge TnT. Pogosto se preiskave ob premeščanju podvajajo, kar vodi v 

nepotrebno zamudo, povišano ceno zdravstvene oskrbe in morebitne napake pri interpretaciji 

rezultatov. 

 

Zaključek 

TnI in TnT sta visoko senzitivna kazalca nekroze miokarda. Določanja CK, mioglobina, AST, LDH ne 

opravljamo rutinsko. Povišane vrednosti Tn ugotovimo pri AKS, direktni poškodbi miokarda in zaradi 

nekardialnih vzrokov. 

Vrednosti vedno interpretiramo v sklopu klinične slike bolnika. Troponin določimo ob sprejemu in 

po 4 - 6 urah. 

Konzultiramo internista oz. kardiologa. 
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MOTNJE RITMA 

Borut Kamenik 

Oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

 

Izvleček 

Motnje srčnega ritma so pogost spremljevalec akutnega koronarnega sindroma. Pojavljajo se kot 

nadprekatne motnje, prekatne motnje in motnje prevajanja. Lahko so bradikardne ali tahikardne in 

imajo različen klinični pomen, od nenevarnih do smrtnih. Pomembne so za prognozo 

znotrajbolnišničnega in dolgoročnega preživetja bolnika, predvsem glede na to, ali se pojavijo v 

akutni fazi bolezni ali na prehodu v kronično. V prispevku so obrazložene osnovne elektrofiziološke 

podlage in najpomembnejši poudarki pri obravnavi najpogostejših motenj ritma. 

 

Uvod 

Motnje srčnega ritma so bile v času pred uvedbo koronarnih enot in pred reperfuzijskim zdravljenjem 

najpogostejši razlog smrti zaradi akutnega koronarnega sindroma (AKS). V sedanjem času se je 

njihova incidenca nekoliko zmanjšala, še vedno pa predstavljajo resen, občasno usoden zaplet. Glede 

na klinični potek in prognozo jih razdelimo v zgodnje, ki nastanejo v prvih 48 urah po nastanku AKS, 

in pozne, ki nastanejo po 48 urah. Klinično se manifestirajo kot prekatne motnje ritma, nadprekatne 

motnje ritma in motnje srčnega prevajanja.  

 

Prekatne motnje srčnega ritma 

Prekatne motnje srčnega ritma v sklopu AKS so zelo pogoste in se pojavljajo v obliki prezgodnjih 

prekatnih utripov, pospešenega idioventrikularnega ritma (PIR), prekatnih tahikardij (ventrikularna 

tahikardija, VT) in migetanja prekatov (ventrikularna fibrilacija, VF).  

Prezgodnji prekatni utripi se pojavljajo v največ 90 % primerov. Najpogosteje so posledica povečane 

avtomatičnosti ali pa vzdraženja zaradi postpotencialov v purkinjejevih vlaknih, okvarjenih z 

ishemijo. Same po sebi nimajo kliničnega pomena, če izzvenijo v prvih 48 urah. V primeru, da so 

združene z obsežnejšim miokardnim infarktom in srčnim popuščanjem, pa so povezane s povečano 

smrtnostjo. Če je povečana smrtnost tudi posledica prezgodnjih prekatnih utripov, ni znano.  

Zdravljenje prezgodnjih prekatnih utripov ni smiselno, ker njihovo zmanjšanje nima vpliva na 

preživetje bolnikov, uporaba aritmikov pa lahko zaradi njihovega proaritmogenega učinka celo 

poveča smrtnost. 

 

Prekatne tahikardije so opredeljene kot 3 ali več zaporednih prezgodnjih prekatnih utripov z izvorom 

ispod AV vozla s frekvenco 100 ali več v minuti. Lahko so monomorfne, kjer je oblika vseh QRS 

kompleksov enaka, ali polimorfne, kjer se oblika QRS kompleksov in električna os spreminjata. 
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Pojavljajo se kot neobstojne, ki trajajo do 30 sekund, ali obstojne, ki trajajo več kot 30 sekund. 

Najpogostejši razlog obstojnih prekatnih tahikardij je kroženje impulza. Elektrofiziološka podlaga 

kroženju je različna v prvih 48 urah in kasneje. V prvih 48 urah je prisotno neenakomerno prevajanje 

impulza po miokardu, okvarjenem z ishemijo, zaradi okvare in razmaknitve tesnih zvez med 

mišičnimi celicami. V okvarjenem miokardu je manjša amplituda depolarizacije celične membrane v 

fazi 0 akcijskega potenciala zaradi lokalne ishemije in elektrolitskih motenj. Te nastanejo zaradi 

okvare celične membrane in izstopa ionov K+ iz nekrotičnih celic. Pri manj okvarjenih celicah nastane 

okvara K-črpalke,  odvisne od ATP, kar pomeni manj negativen in nestabilen naboj celične membrane 

v mirovanju in nagnjenost k povečani avtomatičnosti in proženju impulza s postpotenciali. K temu 

pripomore povečanje ionov K+ v medcelični tekočini in povečanje ionov Ca++ v celici. Prisotna je 

lokalna acidoza. Vse to povzroča neenotno polje repolarizacije in nastanek kroženja impulza okoli 

takšnega področja. Te spremembe so v določeni meri reverzibilne in se spremenijo z nastankom 

brazgotine. Po 48 urah je običajna podlaga kroženja nekrotično tkivo in nastanek brazgotine. 

 

Neobstojna prekatna tahikardija se pojavlja v največ 7 % primerov in je  v prvih 48 urah običajno 

povzročena s proženo aktivnostjo ali povečano avtomatičnostjo. Po 48 urah je običajno posledica 

kroženja impulza.  

Zdravljenje neobstojne prekatne tahikardije praviloma ni priporočljivo. V veliki večini primerov 

izzveni v 48 urah. V primeru, da povzroča hude hemodinamske zaplete, je možna uporaba 

amiodarona ali prokainamida. 

 

Pospešeni idioventrikularni ritem ima frekvenco med 50 in 120 utripi v minuti in je pogojen s 

samostojnim jedrom povečane avtomatičnosti, ki je pospešena s povečano aktivnostjo simpatičnega 

živčevja in zvišanega nivoja kateholaminov v serumu. Pojavlja se v največ 50 % primerov AKS. 

Občasno predstavlja nadomestni ritem ob okvarjenem sinusnem vozlu.  

Zdravljenje ni potrebno, ker praviloma izzveni. V primeru, da PIR predstavlja nadomestni ritem, je 

lahko škodljivo in povzroči asistolijo. 

 

Obstojna VT je lahko monomorfna ali polimorfna.  

Monomorfna VT se pojavlja v največ 3 % AKS z dvigom ST spojnice in v 1 % AKS brez dviga ST. 

Pogostejša je pri obsežnejših miokardnih infarktih. V prvih 48 urah je običajno posledica reverzibilnih 

motenj, kasneje pa formiranja brazgotine. Njena pojavnost je povezana s povečano 

znotrajbolnišnično umrljivostjo, ni pa povečane pozne umrljivosti, če se ne pojavi po 48 urah.  

Polimorfna VT je ob AKS redka. Običajno je posledica povečane avtomatičnosti ali prožene 

aktivnosti. Občasno je posledica podaljšanega QT intervala ob sinusni bradikardiji ali motnjah AV 

prevajanja in elektrolitskih motnjah. 

Zdraviti je potrebno vsak pojav obstojne VT. V primeru polimorfne VT ali zelo hitre monomorfne VT 

z znaki srčnega zastoja ukrepamo z defibrilacijo po ustaljenih priporočilih.  
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V primeru, da je bolnik hemodinamsko ogrožen, a ni v srčnem zastoju, zdravimo s sinhronizirano 

elektrokonverzijo z začetno energijo 100 J, ki jo je v primeru neuspeha potrebno povečati. Pred 

šokom je smiselna kratkotrajna blaga anestezija, če jo stanje dovoljuje. 

Če bolnik monomorfno VT dobro prenaša, je mogoč intravenski odmerek amiodarona z začetnim 

odmerkom 150 mg v 10 minutah. Če je zdravljenje neuspešno, je potrebna elektrokonverzija.  

Če se tahikardija ponavlja, je smiselna aplikacija amiodarona v odmerku 150 mg v 10 minutah, nato 

nadaljujemo z infuzijo 1 mg/min naslednjih 6 ur in nato 0,5 mg/min naslednjih 18 ur. 

Če uporaba amiodarona ni mogoča, ga lahko nadomestimo z lidokainom ali s prokainamidom.  

Ob ponavljajočih se VT je potrebno korigirati morebitno srčno popuščanje ali ishemijo moikarda z 

intraaortno balonsko črpalko, uporabo blokatorjev receptorjev beta in urgentno revaskularizacijo. 

Korigirati je potrebno elektrolitsko razmerje, kjer naj bo vrednost K+ nad 4,0 mmol/l in magnezij nad 

0,8 mmol/l. 

Če je razlog za ponavljajočo se polimorfno tahikardijo sinusna bradikardija pod 60 utripov/min ali 

podaljšan QTc interval, je smiselno srčno spodbujanje z višjo frekvenco. 

 

Migetanje prekatov je najpogostejši razlog nenadne smrti. Pri AKS se običajno pojavi v 48 urah po 

miokardnem infarktu. Pogostejše je pri AMI z dvigom ST in pri obsežnejših infarktih, pri hipokaliemiji, 

hipotenziji s sistoličnim tlakom pod 120 mm Hg, moških, kadilcih in če so v EKG znaki zgodnje 

repolarizacije. Povezano je z večjo znotrajbolnišnično umrljivostjo. Če se pojavi v 48 urah, nima vpliva 

na dolgoročno preživetje. Če se pojavi po 48 urah in ni sproženo s ponovno ishemijo ali z reinfarktom, 

je potrebno bolnika obravnavati kot preživelega po nenadni smrti, ki potrebuje sekundarno 

preventivo z vstavitvijo defibrilatorja. 

 

Nadprekatne motnje ritma 

Najpogostejša nadprekatna motnja srčnega ritma ob AKS je atrijska fibrilacija. Pojavnost variira med 

6 % in 20 %. Pogostejša je ob znakih srčnega popuščanja, arterijski hipertoniji, ledvični okvari in 

sladkorni bolezni. Povezana je s povečano znotrajbolnišnično in dolgotrajno umrljivostjo. Zdravljenje 

je enako, kot če AKS ni. Zaradi zmanjšanja ishemije miokarda je potrebna čim hitrejša kontrola srčne 

frekvence. 

 

Prevodne motnje ob AKS 

Običajno so povzročene z avtonomnim disbalansom, ishemijo in nekrozo prevodnega sistema. 

Prevodne motnje so pogostejše pri okluziji desne koronarne arterije, ker v večini primerov daje veje 

za sinusni vozel, AV vozel in hisov snop. Klinično se motnje prevajanja manifestirajo kot sinusna 

bradikardija, ki je prehodna in običajno reagira na manjše odmerke atropina, kračni blok ali AV blok 

različnih stopenj. Pojavnost AV bloka II. in III. stopnje je do 5%. Prognoza in zdravljenje sta odvisna 
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od lokacije infarkta. Pri spodnjestenskem miokardnem infarktu je lokacija AV bloka v 90 % nad 

hisovim snopom, kar povzroči blago bradikardijo z nadomestnim stabilnim nodalnim ritmom z ozkimi 

QRS kompleksi. AV blok v večini primerov izzveni v 5 – 7 dneh.  

Če se pojavi AV blok v sklopu prednjestenskega miokardnega infarkta, običajno nastane infrahilarno, 

s počasnim nadomestnim ritmom in obsežnim miokardnim infarktom. Pogosto je potrebno začasno 

transvenozno srčno spodbujanje. To je potrebno tudi pri spodnjestenskem miokardnem infarktu, če 

je ob bradikardiji prisotno srčno popuščanje, cirkulatorna nestabilnost, ishemija miokarda ali 

prekatne motnje srčnega ritma. 

 

Zaključek 

Motnje srčnega ritma pogosto spremljajo AKS. Pogosto so prehodne in hemodinamsko 

nepomembne, lahko pa povzročijo nenadno smrt. Ključnega pomena je odločitev, katere je potrebno 

zdraviti zaradi proaritmogenega učinka antiaritmikov in katere ne, ter katere je mogoče obvladati s 

preventivnimi ukrepi, kot so obladovanje srčnega popuščanja, ishemije miokarda in elektrolitskega 

ravnotežja. Pomembna je tudi opredelitev potrebe po sekundarni preventivi, če se prekatne motnje 

ritma pojavijo v poznem obdobju miokardnega infarkta, to je po več kot 48 urah. 
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ZAPLETI IN INTENZIVNO ZDRAVLJENJE PRI BOLNIKIH Z AKUTNIM 

KORONARNIM SINDROMOM  

Dušan Štajer 

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Zapleti akutnega koronarnega sindroma (AKS) vključujejo motnje srčnega ritma, črpalno 

odpovedovanje srca (ki gre na račun motnje krčenja levega, včasih pa tudi desnega prekata in novo 

nastale mitralne regurgitacije), mehanske zaplete (rupturo proste stene srca, rupturo pretina in 

rupturo papilarne mišice), tromb v prekatu in vnetje osrčnika. Nekateri zapleti so posledica 

zdravljenja – danes predvsem perkutane koronarne intervencije. Diagnoza zapletov AKS je 

ultrazvočna. Do kritičnega stanja pripeljejo črpalna odpoved srca in mehanski zapleti ter nekateri 

iatrogeni zapleti. Zdravljenje teh stanj vključuje poleg reperfuzijskega zdravljenja nujno 

simptomatično zdravljenje (umetna ventilacija, inotropna in vazoaktivna zdravila, mehanska 

podpora krvnemu obtoku), pri mehanskih zapletih pa je za preživetje potrebna nujna kirurška oskrba 

bolnika.  

 

Uvod 

Pri akutnem koronarnem sindromu (AKS) se srečujemo z več zapleti, pri nekaterih je potrebno 

intenzivno zdravljenje. Zapleti nastanejo največkrat pri srčnem infarktu, redkeje pri nestabilni angini 

pektoris. Najpomembnejši zapleti so motnje srčnega ritma, še posebno nenadna srčna smrt, črpalno 

odpovedovanje srca in mehanski zapleti v ožjem smislu. S sodobnim zdravljenjem so postali sami 

zapleti manj pogosti, njihovo zdravljenje pa je uspešnejše.  

 

Motnje srčnega ritma 

Ob AKS lahko nastanejo bradikardne in tahikardne motnje srčnega ritma. Oboje se najpogosteje 

pojavlja ob nastanku ishemije pa tudi ob reperfuziji ishemične srčne mišice. Motnje ritma pri AKS so 

opisane v prejšnjem poglavju.  

 

Nenadna srčna smrt 

AKS se lahko kaže kot nenadna srčna smrt, ki nastane zaradi prekatne fibrilacije, redko pa zaradi 

asistolije ob kompletnem AV bloku. Zdravljenje teh bolnikov je opisano v naslednjem poglavju.  
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Črpalna odpoved srca 

Črpalna odpoved srca se kaže s kliničnimi znaki srčnega popuščanja, v najhujših primerih pa s 

pljučnim edemom zaradi pljučne kongestije in s kardiogenim šokom zaradi znižanega minutnega 

srčnega volumna. Odpovedovanje srca nastane zaradi zmanjšanega krčenja (večinoma levega) 

prekata, ishemične mitralne insuficience (slika 1) in mehanskih zapletov srčnega infarkta, k 

odpovedovanju pa lahko pomembno prispevajo tudi prejšnje srčne bolezni, največkrat hipertonično 

srce. Črpalna odpoved se kaže z znaki zastoja (pljučni edem) in z znaki slabe prekrvitve (odpoved 

delovanja organov). Posebno hud izpad krčenja levega prekata predstavlja nastanek anevrizme 

levega prekata, ki lahko pri najhujših primerih nastane že prvi dan bolezni. Poleg srčnega popuščanja 

nastajajo v anevrizmah še stenski trombi, ki povzročajo sistemske embolije, pogostejše so tudi 

tahikardne motnje ritma.  

Pri pljučnem edemu in kardiogenem šoku je kratkoročno pomembna zadostna oksigenacija bolnika 

(kisik), pri šoku pa je nujna tudi umetna ventilacija, ki odvzame bolniku močno povečano dihalno 

delo, s čimer že lahko razreši šok še pred reperfuzijskim zdravljenjem. Krvni obtok skušamo izboljšati 

z inotropnimi in vazoaktivnimi zdravili ter v izbranih primerih z intraaortno balonsko črpalko in z 

napeljavo izventelesnega krvnega obtoka. Pri mlajših bolnikih, ki se jim ob mehanski podpori 

krvnemu obtoku stanje ne izboljša, pride v poštev transplantacija srca. Najučinkovitejše zdravljenje 

črpalne odpovedi srca je zgodnje reperfuzijsko zdravljenje s perkutano koronarno intervencijo, ki 

izboljša krčenje ishemičnega dela srca in prekine morebitni AV blok pri trombozi desne koronarne 

arterije, tromboliza pa pri šoku ni učinkovita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 

Običajni mehanizem nastanka ishemične mitralne regurgitacije (MI) zaradi lokalne remodelacije 

levega prekata na mestu srčnega infarkta  

Regurgitacija lahko nastane v nekaj dnevih do mesecih. Levo: shema normalno delujočega 

subvalvularnega aparata mitralne zaklopke. Desno: zaradi ishemije pride do izbočenja stene levega 

prekata, vleka papilarnih mišic, hord in lističev zaklopk, ki se ne morejo več stikati (šotorasta 

deformacija mitralne zaklopke), kar kaže puščica.  
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Mehanski zapleti AKS 

Mehanske zaplete AKS v ožjem smislu predstavljajo ruptura proste stene (skoraj vedno levega) 

prekata, ruptura medprekatnega pretina in ruptura papilarne mišice (slika 2). Incidenca teh zapletov 

se je v zadnjih 15 letih močno zmanjšala, verjetno na račun uspešnejšega reperfuzijskega zdravljenja 

z mehansko rekanalizacijo trombozirane koronarne arterije in doslednejšega zdravljenja z 

adjuvantno terapijo. Pojavlja pa se še pri bolnikih z dejavniki tveganja: starejši bolniki, hipertoniki in 

tisti, ki pridejo v bolnišnico z veliko zamudo od nastanka srčnega infarkta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 

Shematični prikaz rupture proste stene, medprekatnega pretina in papilarne mišice pri akutnem 

srčnem infarktu  

 

Ruptura proste stene povzroči pri okoli treh četrtinah primerov nenadno hudo krvavitev v osrčnik in 

tamponado srca, zaradi česar bolnik v nekaj sekundah izgubi zavest in umre (slika 3 A in 3 B). V 

četrtini primerov je krvavitev v osrčnik počasnejša in je ukrepanje še mogoče; to nekateri imenujejo 

subakutna ruptura proste stene (slika 3 D in 3 E). Sum na rupturo postavimo glede na klinično sliko 

(ponovna bolečina v prsih, napete vratne vene, srčni zastoj), potrdimo pa jo z nujno ultrazvočno 

preiskavo srca. Z ultrazvočno preiskavo rupture ne vidimo, vidimo pa povečano perikardno špranjo, 

ki ima ponavadi delno ehogeno vsebino. Količina krvi v osrčniku je majhna, pri krvavitvi v osrčnik 

zadostuje za tamponado tudi samo 150 ml krvi. Tamponado srca skušamo razrešiti s 

perikardiocentezo, pri čemer smo lahko uspešni le pri počasi nastajajočem hematoperikardu; če 

perikardiocenteza uspe, je krvaveče mesto potrebno dokončno kirurško oskrbeti.  

Včasih nastane ruptura proste stene pri bolniku, ki ima zaradi  prebolelega vnetja osrčnika priraščen 

osrčnik. V tem primeru nastane psevdoanevrizma levega prekata (slika 3 C), ki prav tako zahteva 

kirurško oskrbo, ker je ruptura psevdoanevrizme pogosta. Novonastala psevdoanevrizma je 

nagnjena k rupturi; če jo odkrijemo, jo je treba kirurško oskrbeti.  
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Slika 3 

Shematični prikaz oblik rupture proste stene 

A – Ruptura na meji nekroze in zdrave srčne mišice, kjer je največja strižna sila. 

B – Ruptura na mestu največje akutne remodelacije infarktnega področja, kjer je največja tenzija v 

steni.  

C – Psevdoanevrizma levega prekata 

D – Krvavitev iz infarkta v osrčnik  

E – "Multikanalikularna" krvavitev iz srca v osrčnik 

 

Ruptura medprekatnega pretina povzroči nastanek desno-levega šanta (angl. shunt) in obremenitev 

desnega srca, kar vodi v odpoved desnega srca in kardiogeni šok, ki ima lahko tudi počasen razvoj s 

sliko napredujoče multiple organske odpovedi. Bolnikovo hemodinamično stanje lahko le nekoliko 

izboljšamo z inotropnimi in vazoaktivnimi zdravili, umetno ventilacijo ter intraaortno balonsko 

črpalko. Dokončno zdravljenje je kirurško. Čas do operacije (ki je posebno zahtevna pri 

posterobazalni rupturi) lahko skušamo premostiti z arteriovenskim izventelesnim obtokom z 

oksigenacijo (AV ECMO).  

 

Ruptura papilarne mišice je akutna in redka oblika ishemične mitralne insuficience. Praviloma je 

pretrgan samo del papilarne mišice, kar je dovolj, da nastane huda regurgitacija, ki pripelje do 

pljučnega edema oz. kardiogenega šoka. Na rupturo papilarne mišice posumimo pri bolniku, pri 

katerem nastane nenadno poslabšanje srčnega popuščanja, pogosto s pljučnim edemom, 

novonastali protosistolični šum (ki ga težko zaznamo), lahko pa tudi kardiogeni šok. Rupturo 

papilarne mišice dokažemo z ultrazvočno preiskavo srca, pri kateri je levi prekat hiperkinetičen, viden 

je del papilarne mišice, ki niha med levim preddvorom v sistoli in levi prekatom v diastoli, z 

dopplerskimi metodami pa ugotovimo hudo mitralno regurgitacijo. Tudi pri rupturi papilarne mišice 

lahko bolnikovo hemodinamično stanje le delno izboljšamo z inotropnimi in vazoaktivnimi zdravili 

ter z intraaortno balonsko črpalko. Dokončno zdravljenje je urgentna kirurška oskrba zaklopke.  
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Zapleti kot posledica zdravljenja AKS 

Sodobno zdravljenje AKS vključuje perkutano koronarno intervencijo, ob kateri lahko nastanejo 

različni zapleti. Reperfuzijske motnje ritma so pogoste: bradikardne (največkrat pri 

spodnjestenskem srčnem infarktu, zdravimo jih z atropinom), normokardne (pospešeni 

idioventrikularni ritem, ki ga praviloma ne zdravimo) in včasih tahikardne (VT in VF – zdravimo z 

elektrokonverzijo in defibrilacijo). Ob katetrskem posegu lahko pride do mobilizacije 

aterosklerotičnega plaka aorte in do sistemske embolije. Zdravljenje je večinoma konzervativno. Ob 

posegu na koronarni arteriji je možna perforacija koronarne arterije, ki lahko pripelje do tamponade 

srca. Zdravljenje vključuje urgentno perikardiocentezo in katetrsko ali (redko) kirurško zaustavitev 

krvavitve. V koronarno arterijo ponavadi vstavijo žilno opornico, ki lahko kljub dvotirnemu 

antitrombotičnemu zdravljenju akutno trombozira. V takem primeru je potrebno ponoviti perkutani 

revaskularizacijski poseg in uvesti po potrebi bolj agresivno antitrombotično zdravljenje (poleg 

aspirina še prasugrel ali tikagrelor).  

 

Zaključek 

Zapleti AKS so praviloma posledica srčnega infarkta. Večino zapletov potrdimo ob kliničnem sumu z 

ultrazvočno preiskavo. Nekateri zapleti, predvsem mehanski zapleti in motnje ritma, lahko pripeljejo 

do kritičnega stanja, ki ga zdravimo na intenzivnem oddelku glede na naravo zapleta.  
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OBRAVNAVA BOLNIKOV Z AKS PO USPEŠNEM OŽIVLJANJU NA TERENU 

Peter Radšel 
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Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Akutni koronarni sindrom je najpogostejši vzrok srčnega zastoja pri odraslih. Večina bolnikov po 

oživljanju ostane nezavestnih. Ti bolniki potrebujejo umetno ventilacijo in ustrezen hemodinamični 

nadzor. Urgentna koronarografija je smiselna pri bolnikih s STEMI in pri bolnikih z NSTE-AKS, potem 

ko izključimo nekoronarne vzroke srčnega zastoja. S PCI zdravimo akutne lezije, popolno 

revaskularizacijo izvedemo v primeru nevrološkega okrevanja. Pomemben je nadzor telesne 

temperature, uporabljamo blago inducirano hipotermijo (24 ur) in preprečujemo hipertermijo 

naslednjih 24 ur. Zgodnja ocena nevrološke prognoze je nezanesljiva. 

 

Uvod 

Povrnitev spontanega krvnega oboka je prvi korak proti popolnemu okrevanju po zastoju srca. Za 

izboljšanje preživetja in preprečevanje možganskih okvar je nujna ustrezna poreanimacijska oskrba.  

Začetno obdobje po srčnem zastoju označujejo moteno delovanje možganov, srca, sistemski 

odgovor zaradi ishemije oz. reperfuzije in zapleti osnovne bolezni, ki je vodila v srčni zastoj. Vse te 

težave imenujejo s skupnim imenom sindrom obdobja po zastoju srca (post-cardiac arrest 

syndrome). Težavnost  poteka tega sindroma je odvisna od trajanja in vzroka srčnega zastoja.  

Ishemija oz. reperfuzija celotnega telesa aktivira imunski odgovor in koagulacijsko pot in s tem 

prispeva k odpovedi več organov, poveča pa se tudi možnost za okužbe. Tako ima sindrom obdobja 

po srčnem zastoju podobne značilnosti kot sepsa (sepsis like syndrome), vključno z zmanjšanjem 

znotrajžilne prostornine in vazodilatacijo. 

Med tistimi bolniki, ki so bili sprva uspešno oživljani na terenu in kasneje umrejo v bolnišnici, jih 

večina umre zaradi možganske okvare. 

Okvara možganov po srčnem zastoju se lahko kaže z nezavestjo, epileptičnimi krči, mioklonusom, 

različnimi kognitivnimi motnjami in v najslabšem primeru kot možganska smrt.  

 

Podpora vitalnim organom 

Dihanje 

Po oživljanju je pogost pljučni edem. Lahko je posledica slabšega delovanja levega prekata ali pa je 

posledica direktne poškodbe pljuč oz. delovanja provnetnih citokinov. Uporabljamo protektivni 

način ventilacije (dihalni volumen 6 - 8 ml/kg telesne mase, ustrezen PEEP in FiO2). 
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Pri vseh moramo opraviti rentgenogram prsnega koša. Ocenimo položaj endotrahealnega tubusa, 

ugotavljamo poškodbe (zlom reber, pnevmotoraks), plevralni izliv ... 

Hipoksemija in hiperkarbija povečujeta verjetnost za ponovni srčni zastoj in povzročata dodatno 

okvaro možganov. Znan je tudi škodljiv učinek hiperoksemije na nevrone, ki so bili pred tem 

izpostavljeni ishemiji. Pri vsakdanjem delu se moramo držati načela, da količino dodanega kisika 

prilagajamo glede na saturacijo hemoglobina s kisikom v arterijski krvi (cilj  94 - 98 %). S pomočjo 

spremljanja pCO2 ob koncu izdiha in plinskih analiz arterijske krvi vzdržujemo CO2 v normalnih mejah. 

Hiperventilacija je škodljiva za možgane, saj znižuje pretok skozi možgansko žilje (1kPa za 3 - 5 %).  

 

Krvni obtok 

Ves čas po ROSC je potreben EKG nadzor, saj so motnje srčnega ritma v tem času pogoste. V 

bolnišnici je potreben nadzor cirkulacije z invazivnim merjenjem krvnega tlaka, zaradi možnosti 

hitrega ukrepanja in morebitne potrebe po vazopresorni terapiji potrebuje bolnik centralni venski 

kanal. Rutinska uporaba antiaritmikov se ni izkazala za učinkovito, je pa potrebno korigirati 

elektrolitske motnje. 

Moteno delovanje srca po zastoju srca z zmanjšanim minutnim volumnom je največkrat vzrok za 

hipotenzijo in motnje srčnega ritma. Osnovna obposteljna preiskava je ultrazvok srca. Nudi nam 

informacije o polnjenosti srca, sistolični funkciji obeh prekatov in delovanju zaklopk ter tako usmerja 

naše zdravljenje. V večini primerov se miokardna disfunkcija popravi po 24 urah, v prvih urah pa je 

ponavadi srce dobro odzivno na inotropno podporo. 

Za uporabo mehanskih pripomočkov ni jasnih dokazov o izboljšanju preživetja, občasno še 

uporabljamo intraaortno balonsko črpalko. Mehanska podpora levemu prekatu ali zunajtelesni krvni 

obtok prihajata v poštev le pri bolnikih, ki nimajo nevroloških okvar oziroma pri tistih, kjer lahko 

glede na okoliščine srčnega zastoja (npr. zastoj ob prisotnosti zdravstvenega osebja) pričakujemo 

nevrološko okrevanje. 

Ciljni sistolični tlak naj bo ≥ 90 mmHg oz. srednji krvni tlak (MAP) ≥ 65 mmHg. Možganski edem s 

povišanim znotrajlobanjskim tlakom v obdobju po srčnem zastoju ni pogost.  

 

Zdravljenje osnovne bolezni 

Akutni koronarni sindrom je daleč najpogostejši vzrok za srčni zastoj.  

Dobrobit zgodnje koronarografije in perkutanega reperfuzijskega posega (PCI) pri bolnikih po zastoju 

srca z elevacijo veznice ST v EKG (STEMI) je dokazana. Takšne bolnike čimprej pripeljemo v 

kateterizacijski laboratorij, saj zgodnja reperfuzija izboljša možnosti preživetja. Ker pa je bolečina v 

prsih oz. elevacija ST veznice nezanesljiv napovednik akutne zapore koronarne arterije, je potrebno 

invazivno srčno diagnostiko opraviti tudi pri drugih bolnikih, kjer na urgentnem bolnišničnem 

oddelku izključimo nekoronarne vzroke. Algoritem obravnave bolnikov je opisan na sliki 1. 
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Slika 1 

Obravnava bolnikov po srčnem zastoju 

CA-PCI – perkutana revaskularizacija po srčnem zastoju; IPP – internistična prva pomoč; STEMI – 

srčni infarkt z dvigom ST spojnice; NSTE-AKS – akutni koronarni sindrom brez dviga veznice ST; ROSC 

– povrnitev spontanega krvnega obtoka  

 

 

Pri nekaterih bolnikih je smiseln konzervativni pristop pri zdravljenju (slika 2). 

 

 
Slika 2 

Izključitveni kriteriji za urgentno koronarografijo in PCI 
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Pri bolnikih, pri katerih z urgentno koronarografijo ugotovimo akutno lezijo, je smiselna takojšnja 

PCI. Večžilna PCI je smiselna le v primeru hemodinamske nestabilnosti po opravljeni PCI akutne lezije 

(slika 3). Kadar najdemo stabilno koronarno bolezen, je nadaljnje ukrepanje odvisno predvsem od 

prognoze bolnika. Pri zavestnih bolnikih, kjer je preživetje odlično, je potrebna popolna 

revaskularizacija (PCI ali CABG), pri večini nezavestnih bolnikov pa lahko z revaskularizacijo 

počakamo in se zanjo odločimo le v primeru nevrološkega okrevanja.   

Neobstruktivna koronarna bolezen ali normalen koronarogram ne izključita popolnoma možnosti za 

ishemičen povod srčnemu zastoju, je pa verjetnost izjemno majhna. V teh primerih je potrebno 

ponovno razmisliti, če obstaja nekoronaren vzrok, in nadaljevati z ustreznimi preiskavami. 

Antiagregacijsko terapijo po srčnem zastoju uporabljamo enako kot pri AKS brez srčnega zastoja. 

 

 
Slika 3 

Diagram odločanja za revaskularizacijo srčne mišice pri bolnikih po ROSC 

 

Preprečevanje dodatnih okvar 

Nadzor telesne temperature 

V zadnjem desetletju je več študij pokazalo, da je potreben nadzor nad telesno temperaturo. 

Optimalna centralna telesna temperatura ni znana, prav tako ne optimalni čas nadzora. Podatki 

raziskav so nasprotujoči, gotovo pa je, da hipertermija po srčnem zastoju škoduje. Zaenkrat se 

držimo smernic mednarodnega odbora za reanimacijo, ki priporoča uporabo blage hipotermije (32 - 

34 ºC) 24 ur po srčnem zastoju in preprečevanje hipertermije nadaljnjih 24 ur. 

Ob uporabi hipotermije je zbujanje bolnikov po srčnem zastoju dolgotrajnejše kot pri bolnikih, ki niso 

bili hlajeni. V povprečju se bolniki zbudijo po 5 dneh, po preteku 10 dni pa praktično ni več upanja za 

nevrološko okrevanje. Sedacijo ukinemo, ko bolniki dosežejo normotermijo. Zaradi hitrejše 

nevrološke ocene je smiselna uporaba kratkodelujočih sedativov in opioidnih analgetikov. 

URGENTNA KORONAROGRAFIJA 

Akutna lezija 
 

PCI akutne lezije 
večžilna PCI samo 

pri nestabilnih* 

Stabilna obstruktivna 
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Nič ali PCI 
pomembne 

lezije** 

Neobstruktivna  kor. 
bolezen ali  

normalen koronarogram 

Išči drug vzrok 
srčnega zastoja 

* Ishemija ali hemodinamska nestabilnost po uspešni PCI akutne lezije 

**če menimo, da je odgovorna za srčni zastoj ali pomembno za hemodinamsko stabilnost 

STRATEGIJA ZA 

REVASKULARIZACIJO 

Popolna 
revaskularizacija 

Nezavestni  

Po ROSC 

Zavestni  
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Preprečevanje epileptičnih krčev  

Epileptične krče in/ali mioklonus ima 10 do 40 % komatoznih bolnikov po oživljanju. Epileptični krči 

povečajo možganski metabolizem za 3-krat in tako povzročajo dodatno okvaro možganov. Krče 

moramo zaustaviti hitro, in sicer z benzodiazepini, fenitoinom, natrijevim valproatom, propofolom 

ali barbiturati. Ni podatkov, ki bi podpirali profilaktično uporabo zdravil za preprečevanje epileptičnih 

krčev pri odraslih bolnikih po zastoju srca. 

 

Uravnavanje krvnega sladkorja (KS) 

Višje koncentracije KS v obdobju po srčnem zastoju so povezane s slabšim izhodom bolnikov po 

zastoju srca. Huda hipoglikemija je prav tako povezana s povečano smrtnostjo pri kritično bolnih. 

Nezavestni bolniki so najbolj ogroženi, saj hipoglikemijo težje zaznamo. Zaradi tega moramo KS pri 

bolnikih v obdobju po srčnem zastoju vzdrževati med 8 in 10 mmol/L.  

 

Ocena prognoze bolnikov po zastoju srca 

Polovica bolnikov, ki so bili sprejeti na intenzivne oddelke po zastoju srca izven bolnišnice, in četrtina 

tistih, ki so doživeli zastoj srca v bolnišnici, umre zaradi nevroloških okvar. Preživeli imajo lahko trajno 

okvaro možganov, ki jo ocenjujemo po lestvici CPC (cerebral performance category). 

Nobeden od nevroloških znakov ni zanesljiv pri napovedi slabega izhoda (CPC 3, 4 ali smrt) v prvih 

24 urah po zastoju srca. Pri odraslih komatoznih bolnikih, ki so brez dejavnikov, ki bi lahko zabrisali 

klinično sliko (hipotenzija, sedacija, mišični relaksanti), je skupna odsotnost zeničnega odziva na 

svetlobo in kornealnega refleksa 72 ur po zastoju srca še najbolj zanesljiv napovednik slabega izhoda.  

Uporaba biokemičnih markerjev pri napovedovanju prognoze nezavestnih bolnikov po zastoju srca 

ni podprta z dokazi.  

Elektrofiziološke in slikovne preiskave niso zanesljive pri napovedovanju prognoze nezavestnih 

bolnikov v prvih 24 urah po zastoju srca. Preiskava somatosenzornih evociranih potencialov je 

zanesljivejša po 48 urah. Če s stimulacijo medialnega živca ne izzovemo kortikalnega odgovora, je to 

slab napovednik izhoda. 

 

Centri za zdravljenje bolnikov po srčnem zastoju 

Nekaj podatkov kaže na to, da imajo bolniki v bolnišnicah, ki sprejmejo nad 50 bolnikov po srčnem 

zastoju letno, boljše preživetje, kot v tistih, ki sprejmejo do 20 žrtev srčnega zastojev letno. Iz velikih 

centrov poročajo o 50 - 60% preživetju bolnikov po primarnem srčnem zastoju, od tega je 80 - 90 % 

bolnikov brez hujših nevroloških okvar (CPC 1 ali 2).  
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MIOKARDNA ISHEMIJA PRI KRITIČNO BOLNIH 

Gorazd Voga 

Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje 

Oblakova 5, 3000 Celje 

 

Izvleček 

Miokardna ishemija je posledica nezadostne tkivne prekrvavitve in je pogosta pri kritično bolnih. 

Prepoznana ali neprepoznana miokardna poškodba je povezana s povišano umrljivostjo pri kritično 

bolnih internističnih in kirurških bolnikih. Perioperativni zapleti zaradi miokardne ishemije so 

povezani s slabšo kratkoročno in dolgoročno prognozo, saj okoli 50 % bolnikov v pooperativnem 

obdobju umre prav zaradi posledic miokardne ishemije ali poslabšanja srčnega popuščanja. Klinično 

lahko posledice miokardne ishemije ugotovimo kot akutni miokardni infarkt, nenadno srčno smrt, 

srčno popuščanje, motnje ritma ali hipotenzijo, potrdimo pa z elektrokardiogramom, 

ehokardiografijo, povišanimi vrednostmi označevalcev miokardne nekroze (CK, troponin) ali 

spremembami hemodinamskih spremenljivk. Najustreznejše zdravljenje je mehanična rekanalizacija 

zaprte koronarne arterije in ustrezno podporno splošno intenzivno zdravljenje. 

 

Opredelitev 

Ishemija je posledica nezadostne tkivne prekrvavitve, zaradi katere je motena oskrba s kisikom in 

odstranjevanje presnovkov. Razlikovati jo moramo od hipoksije, ki pomeni nezadostno preskrbo s 

kisikom kljub normalni tkivni prekrvavitvi.  

 

Etiopatogeneza 

Srce pridobiva energijo skoraj izključno na aeroben način z oksidativno fosforilacijo. Vsebnost kisika 

v koronarnem sinusu je normalno zelo nizka (25 – 30%) in odraža visoko ekstrakcijo kisika, ki se tudi 

ob povečanih presnovnih potrebah praktično ne more  povečevati. Transport kisika je zato 

neposredno odvisen od koronarnega pretoka. Če se pretok zaradi zožitev koronarnih arterij ne more 

povečati, pride do pomembne miokardne ishemije že pri malo povečanih presnovnih potrebah.  

Najpomembnejši dejavniki, ki opredeljujejo porabo kisika v srcu so kontraktilnost, srčna frekvenca, 

polnitev srca in sistolična napetost prekatne stene, pomembni pa so lahko tudi dodatni dejavniki 

(ohranjanje celične viabilnosti, aktivacija in depolarizacija miocitov, presnovni učinek kateholaminov 

in proste maščobne kisline). Koronarni pretok uravnavajo presnovni (adenozin, dejavniki sproščanja 

in konstrikcije endotelija), miogeni (arteriolarno krčenje zaradi znotrajžilnega tlaka) in nevrogeni 

dejavniki (simpatična in parasimpatična aktivacija).  
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Pomen miokardne ishemije pri kritično bolnih 

Prepoznana ali neprepoznana miokardna ishemija in poškodba je povezana s povečano umrljivostjo 

pri kritično bolnih internističnih in kirurških bolnikih. Tveganje za posledične zaplete je posebej veliko 

pri bolnikih s koronarno boleznijo, znatno povečano pa je tudi pri bolnikih brez koronarne bolezni 

zaradi različnih dejavnikov, ki so pogosti pri kritično bolnih (anemija, povečane tkivne potrebe po 

kisiku, hemodinamska nestabilnost, uporaba inotropnih in vazoaktivnih zdravil). Kritično bolni z 

miokardno ishemijo imajo pogosteje motnje srčnega ritma, hipotenzijo, srčno popuščanje in večjo 

umrljivostjo. Miokardna ishemija pri bolnikih s septičnim šokom sicer ni pogosta, je pa povezana s 

povišano umrljivostjo.  

 

Miokardna ishemija v perioperativnem obdobju 

Perioperativni zapleti zaradi miokardne ishemije so povezani s slabšo kratkoročno in dolgoročno 

prognozo. Ocenjujejo, da okoli 50 % bolnikov v pooperativnem obdobju umre prav zaradi posledic 

miokardne ishemije ali poslabšanja srčnega popuščanja. Zato sta pravilna ocena predoperativnega 

tveganja in ustrezen perioperativni nadzor temeljnega pomena za pravočasno in pravilno 

zdravljenje. Srčni infarkti se pojavijo predvsem v prvih treh dneh po operaciji, diagnostično pa jih 

opredelimo z značilnim porastom troponina in enim izmed naštetih dodatnih meril: simptomi ali 

znaki, značilni za miokardno ishemijo, novonastali zobci Q v elektrokardiogramu, novonastale 

regionalne motnje kontraktilnosti ali spremembe v scintigramu srca. Perioperativna miokardna 

ishemija in infarkt sta posledica učinka vnetnih posrednikov, hiperkoagulacijskega stanja, hipotenzije 

in hipoksije. Akutni koronarni sindrom (tip 1 perioperativnega infarkta) je posledica sprememb na 

nestabilni aterosklerotični lehi s sekundarno trombozo in z infarktom. Pogosteje pa pride do ishemije 

srčne mišice, ki je posledica neuravnotežene miokardne porabe in transporta kisika (tip 2 

perioperativnega mikardnega infarkta).   

 

Diagnoza 

Klinično lahko posledice miokardne ishemije ugotovimo kot akutni miokardni infarkt, nenadno srčno 

smrt, srčno popuščanje, motnje ritma ali hipotenzijo. Značilna prsna bolečina je pri bolnikih na 

intenzivnih oddelkih zaradi motenj zavesti, sedacije in analgezije redka. Klinično neprepoznano 

miokardno ishemijo odkrijemo z rutinskimi in zaporednimi elektrokardiogrami, ehokardiografijo, 

povišano serumsko ravnjo označevalcev miokardne nekroze (CK, troponin) ali spremembami 

hemodinamskih spremenljivk. Zanesljivost in občutljivost elektrokardiograma za zaznavanje srčnega 

infarkta je sicer okoli 75 – 80%, za zaznavanje miokardne ishemije pa še bistveno manjša. Povišane 

vrednosti običajnih označevalcev miokardne poškodbe (CK in CKMB) so manj značilne za potrditev 

miokardne poškodbe. Povišane vrednosti troponina I in T so občutljive in značilne za miokardno 

poškodbo in opredeljujejo bolnike s povišanim tveganjem za zaplete.  

Neposredno po zapori koronarne arterije pride do področnih motenj kontraktilnosti, ki predstavljajo 

zgodnje in značilne znake za miokardno ishemijo, in jih lahko ugotovimo s transtorakalno ali 

transezofagealno ehokardiografijo. Pri bolnikih, ki jih hemodinamsko invazivno nadzorujemo, 
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ugotovimo ob nastanku miokardne ishemije nenaden in hiter porast pljučnega zagozditvenega tlaka, 

pri obsežni ishemiji pa lahko tudi padec minutnega volumna srca. Miokardna ishemija lahko povzroči 

tudi prehodno, vendar tudi hudo mitralno regurgitacijo s pljučnim edemom.  

 

Zdravljenje 

Pri bolnikih z zaporo koronarne arterije in srčnim infarktom je zgodnja rekanalizacija temeljnega 

pomena, saj zmanjša velikost infarkta in pogostost hemodinamskih zapletov ter zmanjša zgodnjo in 

pozno umrljivost. Na intenzivnih oddelkih je zaradi pogostih spremljajočih bolezni ali stanj, ki 

onemogočajo trombolitično zdravljenje, mehanska rekanalizacija vsekakor izbirna metoda.  

Pri bolnikih brez popolne zapore koronarnih arterij (nestabilna AP, AMI brez elevacije spojnice ST) 

zdravimo ishemijo in njene posledice tako, da čim bolje zdravimo vsa stanja, ki lahko povečajo 

miokardno porabo kisika. Pretirano aktivacijo simpatičnega sistema lahko preprečimo s pomirjevali, 

analgetiki in zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. Poskrbeti moramo za ustrezno vrednost 

hemoglobina, oksigenacijo, hidracijo in normalno elektrolitno ter acidobazno stanje. Motnje ritma 

moramo pravočasno prepoznati in zdraviti. Ker so stranski učinki antiaritmičnih zdravil (negativno 

kronotropno in inotropno delovanje, aritmogenost) pogosti, moramo vedno pretehtati uporabo 

elektroterapije (kardioverzija, različne oblike elektrostimulacije). Inotropna in vazoaktivna zdravila 

ter ventilatorno podporo lahko optimalno odmerjamo z ustreznim in pogostim ocenjevanjem srčne 

funkcije. Poleg zgornjih, nespecifičnih ukrepov zdravimo miokardno ishemijo pri kritično bolnih z 

nitroglicerinom, zaviralci receptorjev beta, heparinom ali hirudinom in zaviralci glikoproteinskih 

receptorjev IIIb/IIa. Če z navedenimi zdravili ne dosežemo stabilizacije, je potrebna čimprejšnja 

invazivna diagnostika ter dilatacija z vstavitvijo žilne opornice.  

Preprečevanje perioperativne miokardne ishemije in perioperativnih infarktov z zaviralci 

adrenergičnih receptorjev beta je uspešno le pri bolnikih s povišanim tveganjem za srčne zaplete. V 

raziskavi POISE so ugotovili, da perioperativna uporaba metoprolola sicer zmanjša število srčnih 

infarktov, poveča pa tveganje za umrljivost zaradi možganske kapi. Ostala zdravila (zaviralci kalcijevih 

kanalov, agonisti alfa 2, statini, aspirin) ali posegi (premostitvena operacija) v preoperativnem 

obdobju niso bili uspešni pri preprečevanju perioperativne miokardne ishemije in infarktov.        
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KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN IN ASTMA NA INTENZIVNEM 

ODDELKU  

Franc Šifrer 

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergij, Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

Golnik 36, 4204 Golnik 

 

Izvleček 

Intenzivno obravnavo potrebujejo bolniki, ki se jim stanje po začetnem zdravljenju ne izboljša, pri 

katerih se oksigenacija slabša kljub dodajanju kisika vdihanemu zraku, ko se poglabljata hiperkapnija 

in acidoza, oziroma ko motena zavest omejuje terapevtske ukrepe. Ne obstajajo nedvoumni 

napovedni dejavniki izhoda poslabšanja, zato je pri obravnavi takega bolnika potrebno posamično 

klinično odločanje izkušenega zdravnika z dobrim poznavanjem patofiziologije ne le kronične 

obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), astme in respiracijske insuficience, pač pa tudi drugih 

pridruženih internističnih stanj, ki pomembno vplivajo na izhod zdravljenja. Enako velja glede 

odločitve za pričetek mehanskega predihavanja.  

 

Kronična obstruktivna pljučna bolezen - KOPB 

Običajno je bolnik sprejet v intenzivno enoto po nezadostnem odgovoru na terapijo v prvih urah po 

sprejemu v bolnišnico. Začarani krog napredujoče hiperkapnije, motenega spanja in utrujenosti 

dihalnih mišic povzroči moteno zavest in odpovedovanje dihanja. Povečan upor v dihalnih poteh, 

zmanjšana podajnost dihalnega sistema in dihanje na vrhu krivulje tlak – volumen so soočeni z 

zmanjšano mehansko učinkovitostjo trebušne prepone ob povečanih pljučnih volumnih ob koncu 

izdiha. Prezgodnje zapiranje malih dihalnih poti v izdihu dodatno bremeni dihalne mišice. Za izdih 

uporablja trebušne mišice.  Zaradi povečane frekvence dihanja in zvečanega mrtvega prostora se 

pojavi dinamični upor v izdihu, ki dodatno poveča ujetje zraka v pljučih in poslabša izmenjavo 

dihalnih plinov. Povečan pljučni žilni upor zaradi hipoksemije in zmanjšan venski dotok v srce zaradi 

hiperinflacije pljuč obremenita desno srce in zmanjšata minutni volumen. Nezadostna sistemska 

ponudba kisika doda metabolno komponento respiracijski acidozi. Hipoksemija in acidoza še 

poslabšata funkcijo dihalnih mišic. Če kontrolirana oksigenoterapija, uporaba bronhodilatatorjev in 

nadomeščanje tekočin ne izboljšajo respiracije, je potrebna dihalna podpora. Potrebo po slednji 

bolje kot hipoksemija napovedujeta hiperkapnija in acidoza, bolje vrednosti trend kot absolutne 

vrednosti. 

Namen mehanskega predihavanja je odpraviti acidozo brez dodatne hiperinflacije. To dosežemo z 

majhnimi dihalnimi volumni in daljšim časom izdiha. Ker sedacija podaljšuje odstavljanje od 

ventilatorja, je potrebno parametre mehanskega predihavanja prilagajati bolnikovemu dihanju. 
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Odstavljanje od ventilatorja se mora pričeti čimprej po obvladanju razloga poslabšanja. Upoštevamo 

klinično stanje in meritve dihalnih parametrov: inspiracijske sile, dihalnega volumna, frekvence 

dihanja in analizo dihalnih plinov v arterijski krvi. 

Mehansko predihavanje prinaša dodatno obolevnost, smrtnost in stroške. Odstavljanje od 

ventilatorja (angl. weaning) moramo razlikovati od ekstubacije. Škodljivi sta tako prezgodnja kot 

prepozna ekstubacija. Uporabnejše je pojmovanje odstavljanja od ventilatorja kot procesa in ne kot 

enkratnega dogodka. 

Zaradi narave bolezni (kronična ireverzibilna obstrukcija, progresivnost bolezni, pridružene bolezni, 

splošno telesno propadanje) je odstavljanje od ventilatorja običajno dolgotrajno in ne vedno 

uspešno. Zato je odločitev o pričetku mehanskega predihavanja kompleksna in zahteva poleg znanja 

tudi veliko izkušenj . V našem kulturnem okolju še ni v navadi, da bi bolnik skupaj s svojim zdravnikom 

vnaprej odločal o uvedbi ali opustitvi različnih medicinskih ukrepov. 

Pri izbranih bolnikih s poslabšanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni lahko uporaba 

neinvazivnega mehanskega predihavanja (NIMV) zmanjša potrebo po intubaciji, izboljša preživetje, 

skrajša čas hospitalizacije in zmanjša smrtnost ter zaplete. Manj je dokazov, da je NIMV koristna pri 

bolnikih s pljučnico in KOPB, da omogoča zgodnejšo ekstubacijo, prepreči potrebo po ponovni 

intubaciji ali pomaga bolnikom, ki ne želijo biti invazivno predihovani. Z izbiro bolnikov je potrebno 

identificirati tiste, ki potrebujejo dihalno podporo in izključiti tiste, ki so preveč bolni, da bi bili varno 

predihovani z NIMV.   

NIMV lahko pojmujemo kot delno podporo dihanju, ki jo uporabimo pri bolnikih z začasnim in 

nepopolnim odpovedovanjem ventilacije. Ni primerna za bolnike, ki potrebujejo popolno dihalno 

podporo, ki imajo motnjo zavesti, so nesodelujoči ali imajo pomembno pridruženo nestabilno 

bolezen.   

Izbira ventilatorja je odvisna od usposobljenosti osebja, načina ventilacije, ki ga želimo uporabiti, 

želenega respiratornega monitoringa, to je spremljanja mehanike dihanja in nastavitve alarmov. 

Načeloma potrebujejo manj stabilni bolniki natančnejši nadzor in s tem bolj sofisticiran ventilator. 

Verjetno pa je pomembneje kot tip ventilatorja izbrati ustrezne nastavitve. Volumska in tlačna 

ventilacija sta primerljivo učinkoviti, bolniki pa lažje prenašajo tlačno. 

Kot pri invazivnih oblikah predihavanja je tudi pri neinvazivnih potrebno natančno poznati, razumeti 

in uporabljati različne oblike predihavanja z njihovimi ugodnostmi in nevarnostmi vred. Za NIMV 

običajno uporabimo tlačno podporo (PSV,  angl.  pressure support ventilation) z dodanim PEEP-om. 

Z višanjem inspiratornega tlaka povečujemo predihavanje, z višanjem ekspiratornega pa 

oksigenacijo. Sam dodatek PEEP–a je zaželen tudi zaradi zmanjševanja dihalnega dela ob 

intrinzičnem PEEP–u. 
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Astma 

Astma je vnetje dihalnih poti. Nasledki tega vnetja se kažejo kot simptomi astme, reverzibilna zapora 

bronhijev, bronhialna preodzivnost in zvečana dnevna variabilnost zapore dihal. Poslabšanje astme 

pomeni intenziviranje simptomov, poslabšanje pljučne funkcije in povečanje njene variabilnosti. 

Ponavadi se bolezen slabša v dnevih. Približno 10 % poslabšanj je nenadnih. Poslabšanje astme lahko 

ogrozi življenje. Astma se poslabša, če bolnik preneha prejemati preprečevalna zdravila ali jih 

prejema v premajhnem odmerku. Astma se poslabša ob večji izpostavljenosti alergenom, 

onesnaženju zraka, virusnih okužbah, prejemanju zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev. 

Simptome sproži tudi telesni napor ali hladen zrak. Nekaterim bolnikom astmo poslabša zaužitje 

aspirina, nesteroidnih protivnetnih zdravil ali pirazolonskih analgetikov. Poglavitni kriterij za oceno 

teže poslabšanja je pljučna funkcija. 

Stopnjo poslabšanja podcenjujejo bolniki, svojci, a tudi zdravniki, predvsem kadar stanja bolezni ne 

ocenijo z meritvijo pljučne funkcije.  Objektivne meritve so veliko bolj zanesljivi kazalci obstrukcije 

dihalnih poti kot ocena po simptomih. 

Hudo poslabšanje astme prepoznamo pri bolniku, ki ne more dokončati stavka v eni sapi, ko je pulz 

več kot 110 na minuto, frekvenca dihanja več kot 25 na minuto in je največji pretok zraka v izdihu 

(PEF) manj kot 50 % najboljše vrednosti (oziroma manj kot 200 l/min). Prisoten je paradoksni pulz. 

Za življenje ogrožajoče stanje so značilni apatija in izčrpanost bolnika, tih prsni koš ob avskultaciji, 

cianoza, frekvenca dihanja več kot 40 na minuto, bradikardija, PEF manj kot 33 % najboljše vrednosti 

ali bolnik celo ne zmore izvesti testa. Prisotnost enega izmed naštetih znakov je resno svarilo za 

ogroženost. Slabšanje hipoksemije ali nastanek hiperkapnije pomeni izčrpanost bolnika in nevarnost 

zastoja dihanja. Pojavita se zaradi povečanja dihalnega dela, zaradi prenapihnjenosti pljuč, zaradi 

velikega upora v dihalnih poteh in ventilacije mrtvega prostora.  

Možnost nastanka barotravme in hipotenzije zmanjšamo z elektivno hipoventilacijo in s tem 

permisivno hiperkapnijo. Namen mehanskega predihavanja je doseči normalno oksigenacijo in čim 

nižji maksimalni inspiratorni tlak. To dosežemo z uporabo majhnih dihalnih volumnov, nizko 

frekvenco dihanja in srednje velikimi pretoki - ugodnejši so sicer nizki pretoki (omogočijo nižji tlak), 

a s tem hkrati zmanjšamo čas izdiha. Za tak način predihavanja je potrebno bolnika sedirati, pogosto 

relaksirati. Ob predihavanju nadaljujemo farmakološko zdravljenje z aplikacijo bronhodilatatorjev in 

kortikosteroidov. Nepotrebna je uporaba antibiotikov ob odsotnosti klinične slike infekta, aplikacija 

mukolitikov, antihistaminikov in respiratorna fizioterapija. Prvi znak izboljšanja je zmanjševanje 

maksimalnega inspiratornega pritiska. Ko je hiperkapnija odpravljena, je potrebno ukiniti relaksanse 

in pomirjevala in ob nadaljevanju bronhodilatatorne terapije bolniku dovoliti spontano dihanje. 

 

Zaključek 

V prispevku sta prikazani zdravljenje in obravnava bolnikov s KOPB in astmo v enoti za intenzivno 

medicino. Pri obravnavi takega bolnika je potrebno posamično klinično odločanje izkušenega 
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zdravnika s poznavanjem patofiziologije ne le KOPB, astme in respiracijske insuficience pač pa tudi 

drugih pridruženih internističnih stanj. 
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Izvleček 

Vzroki za nastanek hemoptiz so številni. V večini primerov je vzrok znan in tu prevladujejo predvsem 

vnetni procesi različne geneze. Največkrat gre za blage oblike, ki se spontano ustavijo. Nevarne so 

zmerne in masivne hemoptize, ki lahko privedejo do hude dihalne stiske. Za bolnika je to skrb 

zbujajoči dogodek, ki pri njem povzroča strah in negotovost. Pravočasna diagnoza in ugotovitev 

mesta krvavitve (radiološka in bronhoskopska) je ključnega pomena. Pri življenjsko ogrožajočih 

hemoptizah se zaradi pomanjkanja časa ukrepi diagnoze in terapije (začetni in nadaljevalni) 

medsebojno prepletajo s ciljem čimprejšnje zaustavitve krvavitve in  preprečitve zadušitve in 

krvavitve. 

 

Uvod 

Hemoptize se pojavljajo pri bolnikih, pri katerih obstajajo različne pljučne in/ali srčne bolezni. Termin 

hemoptiza pomeni izkašljevanje krvi iz spodnjega dela dihalnega sistema (pod glasilkami). Hemoptoe 

je izraz za obilno izkašljevanje krvi. Današnja strokovna terminologija opušča izraz hemoptoe in ga 

nadomešča z izrazom masivna hemoptiza ali življenjsko ogrožajoča hemoptiza. Za preskrbo pljuč s 

krvjo so odgovorni povirji pljučnih arterij (99 %) in povirje bronhialnih arterij (1 %), med katerimi 

obstajajo številne drobne anastomoze.  

 

Etiologija 

Vzrokov za nastanek hemoptiz je veliko (več kot 100). Vendar vzrok hemoptize ostane skrit v 15 - 30 

% vseh primerov in takrat govorimo o t. i. idiopatski ali kriptogeni hemoptizi.  V preostalih primerih 

so vzroki za nastanek hemoptiz pljučni, zunajpljučni, iatrogeni ter vzroki, nastali zaradi bioterorizma 

(tabela 1). 

Hemoptize zaradi pljučnih bolezni (najpogosteje vnetnih) se v 95 % primerov dogajajo zaradi 

krvavitve iz povirja bronhialnih arterij. Hemoptize iz povirja arterije pulmonalis se dogajajo v cca. 5 

% primerov.    

Najbolj pogost vnetni proces, ki privede do hemoptize je tuberkuloza v inaktivni obliki (cca. 70 %), 

zlasti v deželah tretjega sveta. V visoko razvitih deželah so vzroki hemoptiz drugje (bronhitis in 

bronhialni karcinom). Hemoptize lahko nastanejo tudi zaradi histoplazmoze, aspergiloze, 

bronhiektazij, pljučnih abscesov, nekrotizirajoče pljučnice in pnevmokonioze.  
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Najbolj pogosti vzroki za krvavitev iz povirja a. pulmonalis so pljučne embolije in infarkti, 

pooperativne bronhovaskularne fistule, pljučne a-v malformacije, Rasmussenova anevrizma ter 

katamenialne krvavitve.  

Manj kot 1 % hemoptiz nastane zaradi krvavitev iz nebronhialnih sistemskih arterij (penetrantne 

travme, fistula traheoinominata, anevrizme torakalne aorte, posttravmatske psevdoanevrizme aorte 

ter anevrizme a. subklavije). Te so večinoma abundantne in jih spremljata izkrvavitev in zadušitev.  

Med zunajpljučne vzroke hemoptiz spadajo srčno popuščanje, mitralna stenoza, koagulopatije, vpliv 

nekaterih zdravil (antikoagulansi, nekatera mamila). Med danes redke iatrogene vzroke sodi ruptura 

pljučne žile zaradi preveč napihnjenega balončka pljučnega katetra. 

Nekateri mikroorganizmi zaradi svoje virulentnosti, enostavne reprodukcije ter možnosti 

povzročanja masovnega izbruha bolezni (povzročitelji pljučne kuge in tularemije ter mikotoksin, 

izoliran iz gliv Fusarium in Trichoderma) so zelo uporabni za bioteroristične namene.  

 

Patogeneza 

Zaradi hipoksične vazokonstrikcije, intravaskularnih tromboz ter vaskulitisov bronhialne arterije 

proliferirajo in se širijo, da bi postopno nadomestile izpad pljučnega obtoka. Na podoben način 

reagirajo bronhijalne arterije na obstoj kroničnega vnetnega procesa, ki privede do sproščanja 

angiogenega faktorja rasti s posledično neovaskularizacijo in širjenja kolateralne mreže ožilja iz 

sistemskega povirja. Tako nastalo ožilje ima tanjšo steno, je bolj tortuozno in krhko, kar lahko v 

pogojih povišanega sistemskega tlaka privede do rupture žile in posledične hemoptize. 

 

Klinične oblike 

V večini primerov gre za blage oblike hemoptiz, ki se v cca. 90 % same ustavijo. Nevarnejše so zmerne 

in zlasti masivne hemoptize. Klinični pomen hemoptize je bolj povezan s hitrostjo krvavitve kot z 

volumnom izgubljene krvi. Zamašitev dihalne poti s koaguli povzroči motnje pri prehodu kisika skozi 

alveolno-kapilarno membrano. Te nastanejo, ko se v dihalnem vejevju nabere okrog 400 ml krvi. Za 

življenjsko nevarnost večine masivnih hemoptiz je bolj pomembna nevarnost zadušitve kot pa 

možnost izkrvavitve. Mortaliteta masivnih hemoptiz je 30 - 85%, brez ustrezne terapije pa se skoraj 

vedno končajo s smrtjo. 

Pojem masivne hemoptize je različno definiran. Količina krvi, ki jo bolnik izgubi v 24 urah, se giblje 

od 200 do 500 ml (100 - 600 ml). Takšno količino izgubljene krvi lahko opredelimo kot življenjsko 

nevarno (življenjsko nevarne hemoptize).  

Pomembna je tudi hitrost krvavitve. Kot življenjsko nevarno hemoptizo (eksangvina hemoptiza) 

lahko označimo krvavitev iz dihal, ki je večja od 600 ml v 16 urah, oziroma 1000 ml v 6 urah pri hitrosti 

150 ml/uro. 
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Na prognozo preživetja vplivajo še dejavniki, povezani z bolnikovim stanjem pred nastankom 

hemoptize (stanje pljučne funkcije, sposobnost izkašljevanja, predhodne bolezni, zdravljenje z 

antikoagulansi ter mehanizem in mesto krvavitve). 

 

Diagnoza 

Pri pojavu življenjsko nevarne hemoptize ostane za izpeljavo diagnoze le malo časa, zato se ukrepi 

diagnostike in terapije kmalu začnejo prepletati. Umiritev bolnika in ugotavljanje točnega mesta 

krvavitve sta glavna dejavnika uspešne terapije.  

Za uspešno diagnostiko so pomembni anamnestični podatki in natančen pregled. Potrebno je 

izključiti morebitne krvavitve iz nosu, ust, žrela ali grla ter krvavitev iz prebavil. Med pregledom 

bolnika ugotavljamo poleg stanja zavesti, in kardiocirkulatornega sistema še poškodbe prsnega koša, 

lokalne spremembe dihanja, podplutbe, petehije ali ekhimoze na okončinah ter pojav krvi v urinu.  

Slikanje prsnega koša v dveh projekcijah pomaga pri ugotavljanju mesta krvavitve. Posnetek lahko 

pokaže novonastale infiltrate, pljučne abscese ali indirektne znake srčnih bolezni. V kombinaciji s CT 

preiskavo prsnega koša je možna lokalizacija krvavitve v cca. 60 %. 

Bronhoskopija je nenadomestljiva preiskovalna metoda pri bolnikih z življenjsko nevarno 

hemoptizo. Možna je uporaba obeh metod: rigidne in fiberoptične, slednja je v prednosti zaradi 

možnosti obposteljnega pregleda, boljše preglednosti manjših dihalnih poti, ki so težko dostopni z 

rigidno bronhoskopijo. Najpogostejše pripombe k fiberoptični bronhoskopiji se nanašajo na 

nezmožnost izvajanja ventilacije pri neintubiranih bolnikih, ozek delovni kanal, ki ne dopušča hitrega 

aspiriranja krvi in koagulov, ter problemi zaradi umazanega vidnega polja.   

Računalniška tomografija (CT) prsnega koša v diagnostiki izvora hemoptiz je dokazano koristna 

metoda, s pomočjo katere je možno lokalizirati mesto krvavitve in opredeliti vzroke za nastanek 

hemoptize. CT preiskava je zlasti pomembna takrat, ko odpove radiogram prsnega koša, ali kadar 

gre za manj intenzivne hemoptize. S pojavom t. i. »multislice« CT-jev (multi detector CT – MDCD) je 

postala preiskava  hitrejša, v kombinaciji s kontrastno preiskavo je MDCT močno orožje za lokalizacijo 

mesta krvavitve. 

Žal pa niti bronhoskopija niti radiološke preiskave ne dosežejo popolnega pregleda nad patološkim 

stanjem, ki je vzrok hemoptize. Metodi sta predvsem kompatibilni in z njuno kombinirano uporabo 

dosežemo maksimalni učinek. 
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Zdravljenje 

Zdravljenje življenjsko nevarnih hemoptiz je nujno povezano z ugotavljanjem mesta in vzroka 

krvavitve. Osnovne smernice zdravljenja so: 

 preprečitev izkrvavitve in/ali zadušitve s krvjo in koaguli, 

 preprečitev nastanka atelektaz ali hiperventilacijskega ventilnega mehanizma,  

 preprečitev širjenja infekcije v primeru diseminacije vnetnega procesa, 

 ustavitev krvavitve, 

 pomiritev prestrašenega in nemirnega pacienta.  

 

Razlikujemo začetne in druge terapijske ukrepe, ki se medsebojno prepletajo (tabela 2). Z začetnimi 

posegi skušamo zagotoviti stabilizacijo bolnika, zavarovati njegove dihalne poti in preprečiti 

nadaljnje zaplete. Druge ukrepe zdravljenja opredeljujemo kot endobronhialne posege, embolizacije 

žil in kirurške posege. 

 

Zaključek 

Zdravljenje hemoptiz, zlasti masivnih in življenjsko ogrožajočih, je zahteven proces, ki se zaradi 

različne etiologije ne konča vedno uspešno. V nekaterih primerih se hemoptiza lahko ponovi, 

dokončno razrešitev problema pa lahko zapletejo komplikacije terapevtskih posegov. 
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Tabela 1  

Nekateri vzroki nastanka hemoptiz 

 

Vnetni pljučni procesi Bronhitis, nekrotizantna pljučnica, pljučni absces, tuberkuloza, infekcije 

zaradi plesni in parazitov, micetom 

Alveolni hemoragični 

sindrom 

Henoch-Schonleinova purpura, Sy. Bechet, Sy. Goodpasture, SLE, 

antifosfolipidni sindrom, Wegenerjeva granulomatoza 

Tumorji pljuč Primarni karcinom pljuč, bronhialni adenom, metastatski tumorji pljuč 

Kardiovaskularni 

vzroki 

Pljučna embolija, mitralna stenoza, popuščanje levega srca, pljučna 

hipertenzija, atrio-ventrikularna fistula, anevrizma oz. disekcija torakalne 

aorte 

Hematološki vzroki Motnje strjevanja krvi, pomanjkanje ali disfunkcija trombocitov, DIK, 

uremija 

Iatrogeni vzroki Bronhoskopija, biopsija pljuč, antikoagulantna terapija, kateterizacija a. 

pulmonalis 

Poškodbe Poškodbe torakalne aorte, rupture bronhov, poškodbe prsnega koša, 

tujki v dihalnem sistemu, fistula med trahejo in a. annonimo 

Drugi vzroki Bronholitiaza, bronhiektazije, cistična fibroza, kriptogene hemoptize 

Prirejeno po: Lenner R, Schilero GJ, Lesser M. Hemoptysis: Diagnosis and management. Comp Ther 

2002; 28: 7-14. 
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Tabela 2. Začetni in drugi (nadaljevalni) ukrepi zdravljenja masivnih hemoptiz 

 

Začetni ukrepi Drugi ukrepi zdravljenja 

 Orientacija o hitrosti in velikosti krvavitve 

 Zagotavljanje odprte dihalne poti. Spontano 

dihanje in izkašljevanje je primarni način. V 

primeru respiratorne insuficience je potrebna 

intubacija z enlumenskim ali dvolumenskim 

tubusom. 

 Zbiranje izkašljane krvi za oceno izgubljenega 

volumna in pridobivanje vzorcev za 

mikrobiološki in citološki pregled 

 Odvzem vzorca arterijske krvi za analizo 

plinov; pri nestabilnem krvnem tlaku uvedba 

arterijskega katetra zagotavlja ustrezen 

nadzor sistemskega tlaka. 

 Testiranje krvne skupine in kompatibilne krvi 

za morebitno transfuzijo 

 Eden do dva široka i. v. kanala na zgornjih 

okončinah. Če je prisoten sum na krvavitev iz 

a. annonimae, še na spodnjih okončinah. 

 Bolnika začasno postavimo v pol-Fowlerjevo 

lego (vzglavje dvignjeno za cca. 20 - 22 cm). Ko 

je mesto krvavitve lokalizirano, bolnika 

obrnemo na bok, da leži na strani iz katere 

krvavi. Postavimo ga v pol-Trendelenburgov 

položaj, kar omogoča boljšo drenažo krvi iz 

vejevja in lažjo ventilacijo nekrvaveče strani 

pljuč. 

 Aplikacija kisika 

 Korekcija hipertenzije  

 Povišan pritisk ob tahikardiji lahko pomeni 

tudi hiperkarbijo, ki opozarja na napredovanje 

respiratorne insuficience. 

 Zmerna sedacija (midazolam 0,5 - 2,0 mg/1 - 2 

uri), brez uporabe narkotikov 

 Antibiotiki in bronhodilatatorji, če je 

potrebno. 

 Pri masivni hemoptizi je potreben nadzor nad 

bolnikovimi vitalnimi funkcijami (EKG, pulzna 

oksimetrija, krvni tlak, frekvenca dihanja). 

 Bolnika predstavimo pulmologu in po potrebi 

torakalnemu kirurgu. 

 Zagotovljen nemoten dostop do operacijske 

sobe. 

 Endobronhialni posegi: 

 selektivna endobronhialna intubacija 

 endobronhialna tamponada z enim od  

balonskih katetrov (obstajajo različni tipi), 

 lavaža krvavečega bronha z mrzlo fiziološko 

raztopino, 

 aplikacija vazopresorjev v krvaveči bronh, 

 topična in oralna uporaba traneksamične 

kisline, 

 kombinacija fibrinogen-trombin, 

 postavitev endobronhialnega stenta 

 endobronhialna blokada s silikonskimi čepi, s 

tamponi regenerirane celuloze ali z bio 

kompatibilnim lepilom, 

 koagulacija krvavečega mesta s pomočjo 

laserske fotokoagulacije, argon-plazma-

koagulacije in redkeje elektrokavterizacije. 

 Embolizacija krvaveče žile je metoda izbire pri 

razreševanju večine hemoptiz. Osnovni cilj 

embolizacije je, da se z zapiranjem sistemskega 

arterijskega priliva zmanjša perfuzijski tlak v 

krhkih žilah bolnega dela pljuč. Uporabna je za žile 

iz bronhialnega in pljučnega povirja. Identifikacija 

krvaveče strani je ponavadi dosežena z 

bronhoskopskim ali s CT pregledom. Selektivna 

angiografska preiskava pokaže mesto krvavitve. 

Embolizacija se izvaja z majhnimi odmerki želatine 

ali polivinil alkohola.   

 Kirurški posegi 

Resekcija krvavečega dela pljuč je del končne 

rešitve hemoptize. Pri masivnih in potencialno 

smrtnih hemoptizah je pogosto potreben 

urgentni poseg, še posebej, ko gre za krvavitve iz 

nebronhialnih žil. Pri drugih bolnikih pa gre 

večinoma za odložen poseg, potem ko se 

krvavitev umiri in funkcija nekrvavečega dela pljuč 

popravi. Pogoj za optimalni poseg je, da je 

ugotovljeno mesto krvavitve. Običajno se izvaja 

segmentna ali lobarna resekcija pljuč, v redkih 

primerih pa pnevmektomija. Obseg resekcije je 

odvisen tudi od siceršnjega stanja bolnikove 

pljučne funkcije.  
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ASPIRACIJSKI SINDROM 

Rade Stanič 

Oddelek za intenzivno terapijo, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih 

strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Aspiracijski sindrom je skupek klinično izraženih bolezenskih znakov, simptomov, patoloških pojavov 

in značilnosti, ki se pojavijo, ko pride do vstopa trde ali tekoče snovi skozi nosno ali ustno odprtino v 

sapnik in spodnji del dihalnega sistema. Aspiracija lahko povzroči nastanek različnih pljučnih 

sindromov glede na količino in naravo aspirirane snovi, pogostost aspiracij in na bolnikov odgovor 

na aspiracijo.  

Za zdravljenje aspiracijskega sindroma je pomembno razlikovati aspiracijski pnevmonitis od 

aspiracijske pljučnice. To sta dva različna sindroma s podobnimi kliničnimi znaki.  

Pri večini bolnikov ni indicirano zdravljenje z antibiotiki. Ni dokazov o koristnosti zdravljenja s 

kortikosteroidi. Širokospektralni antibiotiki so indicirani za ciljano zdravljenje bolnikov z aspiracijsko 

bakterijsko pljučnico. 

 

Uvod 

Aspiracijski sindrom je skupek klinično izraženih bolezenskih znakov, simptomov, patoloških pojavov 

in značilnosti, ki se pojavijo, ko pride do vstopa trde ali tekoče snovi skozi nosno ali ustno odprtino v 

sapnik in spodnji del dihalnega sistema. Medicinska literatura ne opredeljuje natančno pljučne 

okvare, ki nastane zaradi aspiracije. Aspiracije velikih količin sterilne želodčne vsebine lahko povzroči 

kemični pnevmonitis, aspiracija kontaminirane želodčne vsebine pa infekcijsko pljučnico. Sicer pa 

obstaja veliko različnih kliničnih stanj, ki so posledica aspiracije tuje snovi v pljuča in niso povezana z 

okužbami.  

Aspirirajo lahko osebe vseh življenjskih dob: še nerojeni otroci, zdravi, pri polni moči, oslabeli in 

umirajoči. 

 

Zaščitni mehanizmi dihalnega sistema  

Mukociliarni aparat odstrani v zgornjih dihalnih poteh večje delce, manjše delce, ki dospejo v spodnje 

dele dihal, pa alveolarni makrofagi in nevtrofilci v respiratornih bronhiolih in pljučnih mešičkih. Kužne 

delce razgradijo lizosomi in encimi, ki jih izločajo makrofagi, nevtrofilci in proteaze dihalne sluznice.  

Zaščita spodnjih dihal je manj učinkovita pri bolnikih v splošni anesteziji, med endotrahealno 

intubacijo, endotrahealno sukcijo, hiperkapnijo, hiperoksijo, pri kadilcih, astmi, kroničnem 

bronhitisu, cistični fibrozi in bronhiektazijah, ter okužbah dihal z virusi ali Mycoplasmo pneumoniae. 
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Ko mehanizmi mehanske zaščite dihalnih poti postanejo nezadostni, se aktivirajo fagocitni alveolarni 

makrofagi in začnejo sproščati citokine, ki sprožijo vnetni in imunski odgovor. Nevtrofilci se nabirajo 

v pljučnih mešičkih in imajo ključno vlogo pri odstranjevanju bakterij. Delovanje nevtrofilcev je lahko 

okvarjeno pri alkoholikih, v acidozi, akutnih hipoksemičnih stanjih, pri alveolarni hiperoksiji, 

kortikosteroidnem zdravljenju, bolnikih z oslabljeno imunostjo in virusnih okužbah dihal, 

podhlajenosti, stradanju, vdihavanju NO2, SO2, ozona in cigaretnega dima. 

 

Pogostost  aspiracije pri življenjsko ogroženih bolnikih 

Aspiracijski sindrom je pogost vzrok pljučne okvare in dihalne stiske življenjsko ogroženih bolnikov. 

Možnost aspiracije povečajo prisotnost želodčne cevke, ki moti delovanje spodnje zapiralke 

požiralnika, antiholinergična zdravila, ki upočasnjujejo motiliteto črevesja, motnje požiranja in 

hiperekstenzija vratu. Še pogosteje aspirirajo bolniki, ki so endotrahealno intubirani (1/2000-3000 

anestezij) ali traheotomirani. 

Požiranje je moteno še 48 ur po ekstubaciji in se popravi šele po nekaj tednih. Do aspiracije pride 

zaradi strukturnih in funkcionalnih sprememb žrela in grla po ekstubaciji.  

Trahealna kanila moti dvigovanje grla, ki omogoči zapiranje glotisa med požiranjem, napihnjen 

mešiček pa stisne požiralnik in ovira požiranje.  

Večina bolnikov v enotah za intenzivno medicino (EIM) ima skozi nos ali usta vstavljeno hranilno ali 

razbremenilno želodčno cevko. Cevka ovira delovanje spodnje mišice zapiralke požiralnika in z 

draženjem sluznice žrela in žrelnih mehanoreceptorjev povzroči njeno vagalno posredovano 

relaksacijo. Želodčne cevke so v ustnem delu žrela pogosto kontaminirane z Gram negativnimi 

bakterijami, ki lahko v primeru aspiracije žrelne vsebine povzročijo pljučnico. Manjše pojavnosti 

aspiracij z izbiro hranilnih želodčnih cevk manjšega premera, tudi če je distalni krak segal pod pilorus, 

niso mogli dokazati.  

Ni razlike v pogostosti aspiracij in nastanka pljučnic pri bolnikih, ki imajo vstavljeno nazogastrično ali 

perkutano želodčno cevko.  

Želodčna vsebina enteralno hranjenih bolnikov ima zvišan Ph in je pogosto poseljena z bakterijami.  

 

Diagnoza aspiracijskega sindroma 

Za postavitev diagnoze aspiracije in aspiracijskega sindroma so nam v pomoč zgodovina bolezni, 

fizikalni pregled, osnovni testi (pitje vode), rentgenski posnetek prsnega koša, analiza izmečka, 

bronhoskopija, vzorčenje s krtačenjem, bronhoalveolarni izpirek, biopsija pljuč, kontrastna slikanja 

zgornjih dihal, endoskopske preiskave, gastroezofagealna računalniška tomografija, 24-urno 

merjenje Ph požiralnika, manometrično merjenje tlakov v požiralniku ter ocena požiranja z 

upogljivim endoskopom. 
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Požiranje barija in videofluoroskopija je funkcionalna preiskava, s katero ocenjujemo žrelno in 

požiralnično fazo požiranja. 

Prisotnost enteralne hrane v dihalih poskušamo dokazati s pomočjo dveh metod. S prvo hrani 

dodamo metilensko barvilo in opazujemo barvo vzorcev, aspiriranih iz dihal. Tkivna absorpcija barvila 

oteži vrednotenje, obstaja pa tudi nevarnost kontaminacije barvila. Z drugim, manj zanesljivim 

testom, določamo prisotnost glukoze v vzorcu iz dihal s pomočjo trakov z reagentom glukozno 

oksidazo.  

Preučevali so številne označevalce za diagnozo aspiracije in z njo povzročene pljučne okvare (CRP, 

PCT, kopeptin, levkotrieni, pepsin, amilaza …). Žal nimajo zelo visoke občutljivosti in značilnosti za 

diagnozo, spremljanje poteka in za napoved izida zdravljenja. 

Aspiracija je lahko popolnoma asimptomatska ali pa se kaže v dramatični obliki in jo spremljajo 

različni simptomi: piski, pomanjkanje sape, cianoza, hipotenzija in hipoksija. Neopazno aspiracijo 

redko dokažemo, ko najdemo dele ustne vsebine v sapničnem vejevju. Diagnozo pogosto postavimo 

z izključevanjem drugih vzrokov hipoksije (pljučni edem, pljučna embolija, v bolnišnici pridobljena 

pljučnica …). 

Aspiracijski dogodek lahko opredelimo kot aspiracijski (kemični) pnevmonitis ali aspiracijsko 

pljučnico (okužba, ki se razvije po aspiraciji), razlikovanje med tema dvema procesoma je za 

zdravnika intenzivista težko in zahtevno.  

 

Aspiracijski (kemični) pnevmonitis 

Aspiracijski pnevmonitis opredelimo kot kombinacijo hipoksije z zasenčenji spodnjih delov pljuč. 

Anatomska prizadetost pljuč je odvisna od položaja bolnika v času aspiracije. Na začetku so znaki 

hipoksije bolj izraziti kot spremembe na rentgenski sliki pljuč, ki pa so pogosto izrazitejše v času, ko 

se hipoksija in drugi klinični znaki že popravljajo.  

Po aspiraciji v dihala se aktivira sproščanje vnetnih posrednikov in razvije se parenhimska okvara 

dihal, ki spominja na kemično opeklino. Osnovni znaki in simptomi kemičnega pnevmonitisa so 

nespecifični: vročina, kašelj, povečana produkcija sputuma, infiltrati na rentgenski sliki prsnega koša. 

Za klinično sliko je značilen hiter nastanek, hitro okrevanje po nekaj dneh in odsotnost potrebe po 

antibiotičnem zdravljenju. Glede na bolnikovo stanje in lastnosti aspirirane vsebine se na kemični 

pnevmonitis lahko nacepi bakterijska pljučnica. 

Mendelsonov sindrom je sinonim za akutni sindrom dihalne stiske zaradi vnetja pljučnega parenhima 

po aspiraciji velike količine tekoče želodčne vsebine. Mendelson je 1946 leta opisal več primerov 

porodnic, ki so med splošno anestezijo aspirirale želodčno vsebino, in pri katerih se je razvila slika 

bronhospazma, pljučnice in pljučnega edema. 

Aspiracijski pnevmonitis je praviloma posledica aspiracije vsebine v tekoči obliki. Sestava vsebine 

določa obsežnost okvare pljučnega parenhima. Razvoj pnevmonitisa poteka v dveh kliničnih fazah. 
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V začetnem obdobju aspiracijo spremljata kašelj in bronhospazem, kasneje pa se razvije vnetje 

pljučnega parenhima. 

Za preprečitev neopazne aspiracije je potrebno postaviti bolnika v položaj z dvignjenim vzglavjem. 

Odločitev o intubaciji je odvisna od bolnikovega nevrološkega stanja, stopnje hipoksije ter 

hemodinamske stabilnosti. Intubiramo bolnike, ki aspirirajo večje delce hrane, da jih z 

bronhoskopom lažje odstranimo. Ko se razvije bronhospazem, apliciramo bronhodilatatorje v 

razpršilcih. Pri bolnikih, ki so nedavno aspirirali, se izogibamo neinvazivni ventilaciji. Mehansko 

predihavamo bolnike s strategijo, ki ščiti pljuča. Možnost aspiracij zmanjšamo z razbremenitvijo 

želodca z nazogastrično cevko ali z vstavitvijo gastrostome.  

Aspirirana vsebina je najpogosteje tekočina in se praviloma hitro absorbira. Zato rutinska 

bronhoskopija in izpiranje nista indicirana. Če pa je aspirirana vsebina v obliki delcev in se na 

rentgenskem posnetku jasno vidijo kolabirana ali atelektatična pljuča, je terapevtska bronhoskopija 

koristna. Med bronhoskopijo lahko odvzamemo vzorce kužnin iz spodnjih dihal.  

Po aspiraciji se v zgodnjem obdobju razvije akutni pnevmonitis. Za vnetno dogajanje je značilna 

povišana telesna temperatura in levkocitoza. Zdravljenje pnevmonitisa z antibiotiki ni potrebno. 

Pogosto je težko ločiti aspiracijski pnevmonitis od pljučnice. Zaradi razširjene uporabe zaviralcev 

protonske črpalke je želodčna vsebina pogosto poseljena z bakterijami. Z želodčno vsebino bolniki 

pogosto aspirirajo tudi z bakterijami poseljeno vsebino iz ust in žrela.  

Kratkotrajna uporaba antibiotikov za zdravljenje pljučnice pri bolnikih, ki so umetno predihavani, 

nima neželenih posledic, če so le-ti deeskalirani ali ukinjeni v primeru negativnih kvantitativnih 

mikrobioloških izvidov. Večina intenzivistov predpiše antibiotike pri bolnikih  s sumom na aspiracijo. 

Smotrno bi bilo, da bi (glede na čas bivanja v EIM) začeli z antibiotičnim zdravljenjem, ki je primerno 

za zdravljenje pljučnic, ki nastanejo pri umetno predihavanih bolnikih, in z deeskalacijo antibiotične 

terapije, ki temelji na kvantitativnih mikrobioloških izvidih kužnin (običajno v roku 72 ur). Enako 

pomembno je prekiniti antibiotično zdravljenje v primeru, da mikrobiološke analize ne kažejo 

pomembne rasti bakterij, ali ko je aspirirana vsebina kontaminirana. Antibiotično zdravljenje je 

indicirano pri bolnikih, ki so aspirirali vsebino tankega črevesja ali kolonizirano želodčno vsebino. 

Uporaba steroidnih zdravil za zdravljenje aspiracijskega sindroma ni indicirana. Neka raziskava je 

pokazala zgodnejše zmanjševanje infiltratov po zdravljenju s kortikosteroidi, druge široke 

multicentrične raziskave  niso dokazale koristi kortikostreoidnega zdravljenja. Dokazale so celo večjo 

pojavnost po Gramu negativnih pljučnic pri bolnikih, ki so prejemali steroide. 

 

Aspiracijska (bakterijska) pljučnica  

Pri bolnikih, ki imajo pljučno okvaro zaradi aspiracije,  je povečano tveganje za nastanek pljučnice. 

Ni pojasnjeno, če pride do aspiracije bakterij že ob začetnem dogodku, ali pa je to posledica 

spremenjenega razmerja med bakterijami in gostiteljem. Bakteriologija aspiracijske pljučnice se ne 

razlikuje od tiste, ki je pridobljena v bolnišnici, ali tiste, ki je povezana z respiratorjem. Potem, ko je 

diagnoza aspiracijske pljučnice postavljena, se  priporoča zgodnja uporaba antibiotikov. To so 



 
Šola intenzivne medicine 2014 

 

 
170 

praviloma bolniki z vztrajno levkocitozo, vročino in infiltrati, ki se pojavijo v 48 urah po aspiraciji. 

Diagnozo aspiracijske pljučnice postavimo, če v bronhoalveolarnem izpirku ali vzorcu, pridobljenem 

s krtačenjem, ugotovimo pomembno količino (> 10000 CFU/ml). Izbira antibiotikov temelji na 

razširjenosti in vrsti bakterij, ki prevladujejo na določenih oddelkih. Uporabimo antibiotike širokega 

spektra, ki delujejo na večino po Gramu negativnih bakterij. Rutinska uporaba antibiotikov proti 

anaerobnim bakterijam ni potrebna, razen v primerih, če obstaja huda peridentalna bolezen, 

nekrotizantna pljučnica ali pljučni absces, dokazan s CT. Trajanje antibiotičnega zdravljenja je 

podobno kot pri pljučnicah, ki se pojavijo pri bolnikih na respiratorju, in je odvisno od bolnikovega 

odziva na zdravljenje, v povprečju traja 3 – 13 dni. 

 

Zapleti  

Z aspiracijo povzročena pljučna okvara je dejavnik tveganja za nastanek pljučnice, akutne pljučne 

okvare (ALI) ali sindroma akutne dihalne stiske (ARDS). Tako za ALI kot za ARDS je značilno hudo 

vnetje pljučnega tkiva in okvara alvelokapilarne prepustnosti, ki se kaže s pljučnim edemom, 

hipoksemijo, zmanjšano pljučno popustljivostjo, in se pogosto pojavlja v sklopu večorganske 

odpovedi. Približno tretjina bolnikov z aspiracijskim pnevmonitisom razvije težko obliko pljučne 

okvare. Mortaliteta zaradi ARDS se je zmanjšala, je pa kljub napredovali intenzivni oskrbi še vedno 

nedopustno visoka. ALI oz. ARDS zaradi aspiracijskega pnevmonitisa imata 30% smrtnost in sta vzrok 

20 % smrti, ki so v povezavi z anestezijo. 

 

Zaključek 

Aspiracija lahko povzroči nastanek različnih pljučnih sindromov glede na količino in naravo aspirirane 

snovi, pogostost aspiracij in na bolnikov odgovor na aspiracijo. 

Za zdravljenje aspiracijskega sindroma je pomembno razlikovati aspiracijski pnevmonitis od 

aspiracijske pljučnice. To sta dva različna sindroma s podobnimi kliničnimi znaki.  

Pri večini bolnikov ni indicirano zdravljenje z antibiotiki. Ni dokazov o koristnosti zdravljenja s 

kortikosteroidi. Širokospektralni antibiotiki so indicirani za ciljano zdravljenje bolnikov z aspiracijsko 

bakterijsko pljučnico. 
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BOLEZNI PLEVRE IN MEDIASTINUMA 

Franc Šifrer 

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije, Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo 

Golnik 

Golnik 36, 4204 Golnik 

 

Izvleček 

Bolezni plevre so redek vzrok za sprejem bolnika v intenzivno enoto, njihovi zapleti in posledice 

medicinskih postopkov, ki se odražajo s plevralno patologijo, pa so relativno pogosti. Plevralni izliv, 

pnevmotoraks, hemotoraks in empiem vplivajo na respiratorno fiziologijo, kar je pomembno pri 

pridruženi bolezni pljuč. 

Mediastinum je osrednji prostor v prsni votlini. Pri odraslih se večina mediastinalnih sprememb 

pojavi v sprednjem mediastinumu, pri otrocih pa v zadnjem. Najpogosteje se v mediastinumu 

pojavljajo limfomi, timomi, teratomi. 

 

Bolezni plevre 

Pnevmotoraks je prisotnost zraka v plevralnem prostoru. Primarni je  pnevmotoraks pri ljudeh z 

zdravimi pljuči, sekundarni ob pljučnih boleznih (kronična obstruktivna pljučna bolezen – KOPB, 

cistična fibroza, TBC …). Spontani pnevmotoraks nastane brez očitnega sprožilca in je lahko primarni 

ali sekundarni. Travmatski pnevmotoraks je iatrogeni (poškodba pljuč ob medicinsko tehničnih 

posegih) ali ob topi ali penetrantni poškodbi prsnega koša oz. pljuč. Slednja je lahko odprta ali zaprta. 

Pnevmotoraks povzroči nenadno ostro, zbadajočo enostransko prsno bolečino, občutek 

pomanjkanja zraka in dražeč kašelj. Prsni koš se na strani pnevmotoraksa  z dihanjem manj giblje. 

Poklep je hipersonoren, dihanje slabše slišno. Simptomi in znaki so bolj izraženi pri sekundarnem 

pnevmotoraksu. S časom se simptomi navadno zaradi ponovnega ujetja ventilacije s perfuzijo 

zmanjšajo, zlasti pri primarnem pnevmotoraksu, in neredko ti bolniki iščejo pomoč šele po več dneh 

zaradi zmanjšane zmogljivosti oziroma dispneje ob naporu. Dolgotrajen kolaps pljuč poveča možnost 

nastanka reekspanzijskega pljučnega edema. 

Tenzijski pnevmotoraks nastane, ko je tlak zraka v plevralnem prostoru v vdihu in izdihu večji od 

atmosferskega. Hemodinamska posledica je zmanjšan dotok v desno srce in posledična hipotenzija. 

Odpovedovanje ventilacije zaradi stisnjenja pljuč dodatno prizadene cirkulacijo – lahko nastane 

obstruktivni šok. Pljuča in mediastinum – tudi sapnik – so odrinjeni v zdravo stran.  Bolniki z bolnimi 

pljuči (KOPB, akutni respiracijski distres, angl. acute respiratory distress syndrome, ARDS) in 

mehansko predihavani bolniki so bolj ogroženi, ker se tenzijski učinek izrazi že pri majhni količini 

zraka v plevralnem prostoru. Prisotni so dispneja, prsna bolečina, hipotenzija, tahikardija, tahipneja, 

cianoza. Na ventilatorju odčitamo povečana maksimalni in srednji tlak v vdihu. 
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Pri bolniku s primarnim spontanim pnevmotoraksom ne pričakujemo pomembno spremenjenih 

vitalnih znakov in monitoring ni potreben. Stopnja ogroženosti pri sekundarnem pnevmotoraksu je 

odvisna od napredovalosti pljučne bolezni. Pričakujemo hipoksemijo, hiperkapnijo. Ob znakih 

tenzijskega pnevmotoraksa je potrebno takoj skozi drugi medrebrni prostor v srednji klavikularni 

liniji vstaviti vensko kanilo, ki naj s konico sega v plevralni prostor, in jo pustiti do vstavitve 

torakalnega drena. 

Pnevmotoraks posnemajo poslabšanje KOPB in astme, pljučna embolija. Pri primarnem običajno ni 

diagnostičnih težav. Sekundarni pnevmotoraks je težko spoznati brez slikovnih metod. 

Pri vseh mehansko predihavanih bolnikih s pnevmotoraksom katerekoli etiologije moramo zaradi 

preprečevanja tenzijskega pnevmotoraksa vstaviti torakalni dren in ga priključiti na sukcijo. Iatrogeni 

pnevmotoraksi imajo boljšo prognozo glede trajanja potrebne drenaže kot sekundarni spontani in 

pnevmotoraksi zaradi barotravme. Sicer se glede ukrepanja odločamo na podlagi velikosti 

pnevmotoraksa in klinične situacije. Majhen pnevmotoraks (pljuča so 2 cm oddaljena od prsne 

stene), ki ne narašča pri sicer zdravem človeku, ne potrebuje ukrepanja. Zrak se resorbira v tednu ali 

dveh. Večji pnevmotoraks (pljuča so odmaknjena od prsne stene 2 – 5 cm), ki povzroča simptome, 

narašča ali ima pridružen plevralni izliv, je potrebno oskrbeti. Če so pljuča 2 uri po eksuflaciji zraka iz 

plevralnega prostora razširjena in ima pacient sicer zdrava pljuča, ga lahko odpustimo in rentgensko 

kontroliramo naslednji dan. Velik pnevmotoraks (pljuča so odmaknjena več kot 5 cm od prsne stene) 

ali pnevmotoraks, ki je še prisoten po eksuflaciji, je potrebno drenirati ali vsaj vstaviti kateter, spojen 

z enosmerno valvulo, ki omogoča izstop zraka iz plevralnega prostora. Če opažamo uhajanje zraka 

po enosmerni valvuli, je potrebno drenažni kateter priključiti na sukcijo. Če na ta način ne uspemo 

popolnoma razširiti kolabiranih pljuč, je potrebno vstaviti torakalni dren in ga priključiti na stalno 

aktivno sukcijo. Dren odstranimo, ko ni več uhajanja zraka in so pljuča popolnoma razširjena. 

Kirurška oskrba (bulektomija, plevrektomija, kirurška plevrodeza, bodisi torakoskopsko ali preko 

torakotomije) je indicirana po enem tednu bronhoplevralne fistule, pri bilateralnem spontanem 

pnevmotoraksu, ob prvem pnevmotoraksu na drugi strani in pri določenih poklicih (pilot, potapljač). 

 

Plevralni izliv 

Plevralni prostor je intersticij sistemskega žilja in vsebuje le nekaj mililitrov transudata. Plevralni izliv 

je odraz bolezni in ga je potrebno opredeliti. 

Plevralni izliv s pritiskom na pljuča povzroča atelektazo in neujemanje ventilacije s perfuzijo. 

Ventilacija je zmanjšana sorazmerno z velikostjo izliva. Plevralni izliv odriva hemidiafragmo in prsno 

steno, tako da odstranitev izliva količinsko ne pomeni enakega povečanja pljučne kapacitete. 

Če obstaja dvom o prisotnosti, velikosti ali lokalizaciji izliva, je potrebno opraviti ultrazvočno in CT 

preiskavo prsnega koša. Ti dve metodi zaznata manjšo količino plevralnega izliva in razločita tekočino 

od zadebelitve plevre.  

Pri vseh na novo odkritih plevralnih izlivih je ob odsotnosti kontraindikacij (nesodelovanje bolnika, 

bolezenska ali iatrogena nagnjenost h krvavitvam) potrebna diagnostična torakocenteza. Izjema je 



 
Šola intenzivne medicine 2014 

 

 
174 

obojestranski plevralni izliv pri kongestivnem srčnem popuščanju. Pri transudatu praviloma ne 

nadaljujemo s preiskavami izliva. 

Eksudate preiščemo citološko, mikrobiološko, določimo Ph, glukozo, dodatne preiskave opravimo le 

glede na klinično situacijo (amilaza, trigliceridi, revma faktor, proBNP …).  

Že majhna količina krvi v izlivu povzroči rdečo barvo izliva, zato je potrebno določiti hematokrit v 

izlivu. Za diagnozo hemotoraksa mora biti hematokrit v izlivu vsaj 50 % krvnega. Hemotoraks 

povzroča krvavitev iz vsake intratorakalne strukture in celo iz retroperitoneja. Pri nekirurških bolnikih 

je to običajno posledica torakocenteze, biopsije plevre, vstavitve centralnega venskega katetra. 

Običajno zadošča konzervativno zdravljenje: drenaža evakuira kri in tamponira mesto krvavitve z 

reekspanzijo pljuč.   

Obsežen plevralni izliv zasenči večino ali ves hemitoraks in odrine pljuča in mediastinum v zdravo 

stran. Če ni pomika mediastinuma, je verjetna atelektaza ali infiltracija pljuč na strani izliva. Majhen 

izliv ne povzroča dodatnih simptomov in znakov k siceršnjim ob osnovni bolezni. Velik izliv povzroča 

dispnejo s široko diferencialno diagnostiko, ki pa jo zameji že klinični pregled in dokončno določi 

slikovna diagnostika. 

Za torakalno drenažo se odločimo, če je izpolnjeno eno od naslednjih meril: 

 hemotoraks, 

 plevralna tekočina je gnoj, 

 v gramskem razmazu so vidne bakterije, 

 parapnevmonični izliv z glukozo v plevralnem izlivu manj kot 2,2 mmol/ in Ph manj kot 7,0. 

 

Raven glukoze in Ph kot merilo za drenažo veljata le v primeru parapnevmoničnega izliva, ne pa pri 

malignem, revmatoidnem in tuberkuloznem plevritisu. 

 

Bolezni mediastinuma 

Mediastinum je osrednji prostor v prsni votlini, ki ga zamejujejo spredaj prsnica, s strani parietalna 

plevra in pljučni krili, zadaj hrbtenica, zgoraj vhod v prsno votlino in spodaj trebušna prepona. 

Mediastinum dogovorno delimo v sprednji, srednji in zadnji mediastinum. Razdelitev je radiološka 

glede na lateralno sliko prsnega koša, saj začetna presoja glede mediastinalne patologije sloni na 

slikovnih metodah. Sprednji mediastinum je prostor med prsnico in srcem ter velikimi žilami in 

vsebuje timus, limfne vozliče in vezivno tkivo. Srednji mediastinum vsebuje srce, osrčnik, 

ascendentno aorto in aortni lok, brahiocefalične žile, veno kavo, glavni pljučni arteriji, sapnik, glavna 

bronha, frenični in zgornji del vagusnega živca in limfne vozliče. Zadnji mediastinum zajema preostali 

del prsne votline do hrbtenice. 

Pri odraslih je večina mediastinalnih sprememb v sprednjem mediastinumu, pri otrocih pa v 

zadnjem. Najpogosteje se v mediastinumu pojavljajo limfomi, timomi, teratomi. 



 
Šola intenzivne medicine 2014 

 

 
175 

Vrsta mediastinalnih bolezni je predvsem odvisna od pacientove starosti in klinične slike: pri otrocih 

je večina solidnih lezij malignih, velika večina asimptomatskih je benignih. Bolniki imajo simptome 

glede na pritisk in prodiranje v okoliške strukture, lahko so paraneoplastično aktivne. 

Začetna diagnostika vsebuje natančno anamnezo in usmerjen pregled, ki mu sledijo rentgensko 

slikanje prsnih organov v dveh smereh, računalniška tomografija in slikanje z magnetno resonanco. 

Sledijo invazivne preiskave, ki z odvzemom tkiva omogočijo diagnozo: igelna biopsija, 

mediastinoskopija, torakoskopija. Nekatere spremembe imajo značilne radiološke lastnosti, zato je 

biopsija nepotrebna ali celo kontraindicirana: npr. perikardialna cista ali žilne spremembe. 

 

Mediastinitis 

Pogostejša je akutna oblika. Nastane zaradi predrtja požiralnika ali sapnika, penetrantne poškodbe 

prsnega koša, po operativni sternotomiji, zaradi razširitve orofaringealnega vnetja. Začetek bolezni 

je nenaden, z visoko vročino, s prsno bolečino, z oteženim dihanjem in s požiranjem. Slikovne metode 

prikažejo razširitev mediastinuma, pnevmomediastinum, nabiranje tekočine ali zračno tekočinske 

nivoje v mediastinumu in plevralni izliv. Akutni mediastinitis je običajno difuzen, razen kadar gre za 

posledico okužbe po sternotomiji. Zdravljenje obsega kirurško popravilo predrtja votlih organov in 

uporabo antibiotikov širokega spektra. Smrtnost je visoka, zlasti pri pozni diagnozi. 

Kronični mediastinitis poimenujemo tudi fibrozirajoči ali granulomatozni mediastinitis. Povzročajo 

ga vnetni procesi in infekcije. Najpogostejši sta tuberkuloza in histoplazmoza. Nemikrobne etiologije 

so mediastinalni hematomi, vnetja po obsevanju in posledice nekaterih zdravil. Kronični 

mediastinitis se pojavlja skupaj z avtoimunimi boleznimi, kot so sklerozirajoči holangitis, 

retroperitonealna fibroza, sistemski lupus in revmatoidni artritis. Fibrozno tkivo stiska mediastinalne 

strukture. Najpogosteje se kaže kot sindrom zgornje votle vene. Tipični tomografski izvid je 

infiltrativna mehkotkivna masa s kalcifikacijami. Le histološki pregled izloči neoplastično etiologijo in 

aktivno vnetje. Zdravljenje je neučinkovito in večinoma paliativno. Koristnost kortikosteroidov je 

kontroverzna. 

 

Pnevmomediastinum 

Nastane zaradi prenapihnjenosti in razpoka pljučnih mešičkov. Vzrok je povečanje pljučnih volumnov 

in pritiskov zaradi ujetja zraka pri astmi, mehanični ventilaciji, topi poškodbi prsnega koša. Nastane 

lahko spontano. Zrak prodira po pljučnem intersticiju v peribronhiolarno tkivo in nato v 

mediastinum, nato se širi v mehka tkiva vratu. Redkeje je pnevmomediastinum posledica predrtja 

požiralnika ali sapnika oziroma razširitev pnevmoperitoneja. 

 

Krvavitev v mediastinum 

Krvavitev v mediastinum je lahko spontana (zaradi razpoka žilne anevrizme ali dissekcije) ali 

sekundarna (zaradi poškodbe ali invazivnih medicinskih postopkov). Rentgenogram pokaže razširjen 

mediastinum. Za diagnozo je potrebna računalniška kontrastna tomografija. Zdravljenje je kirurško. 
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Zaključek 

V prispevku so prikazane najpogostejše bolezni plevre in mediastinuma, diagnostika ter možnosti in 

načini zdravljenja. 
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Izvleček 

Oboperativni pljučni zapleti (OPZ) so pomembni dejavniki, ki vplivajo na umrljivost in obolevnost v 

perioperativnem obdobju. Faktorji, ki vplivajo na OPZ so bolnikova srčnopljučna funkcija, starost, 

ostala bolnikova obolevnost kakor tudi načrtovana operacija in vrsta anestezije. Prepoznavanje teh 

faktorjev, in ukrepanje za zmanjševanje njihovega vpliva na psihofizično stanje bolnika je ključnega 

pomena za zmanjševanje pogostosti OPZ in za posledično obolevnost in umrljivost. 

 

Uvod 

Definicija OPZ se med različnimi študijami razlikuje, vendar kljub temu ostaja dejstvo, da spadajo 

OPZ med najpogostejše vzroke za zaplete pri kirurških bolnikih in vplivajo na čas njihovega 

zdravljenja ter umrljivost v tem obdobju. OPZ so najpogostejši po operacijah v prsnem košu in 

zgornjem delu trebuha. Najpogostejši zapleti so: atelektaza, bronhospazem, pljučnica, akutno 

poslabšanje kronične obstrukcijske pljučne bolezni (KOPB) in dihalna odpoved, ki potrebuje 

mehansko predihavanje. Incidenca OPZ (2,7 %) je zelo podobna incidenci srčnih zapletov v 

oboperativnem obdobju in tudi vpliv OPZ na obolevnost, umrljivost in čas zdravljenja v bolnišnici je 

podoben kot pri srčnih zapletih. OPZ imajo večjo napovedno vrednost, ko govorimo o kasni 

umrljivosti bolnikov kot pa srčni, ledvični ali jetrni oboperativni zapleti. Pomembno je, da pravočasno 

odkrijemo dejavnike tveganja za nastanek OPZ, zato da lahko z ustreznimi ukrepi vplivamo na 

zmanjševanje njihove pojavnosti. Osnova za zdravljenje pljučnih zapletov pa je tudi poznavanje 

fiziologije in patofiziologije dihanja kakor tudi poznavanje vpliva splošne anestezije na dihala. 

 

Dejavniki tveganja 

Tveganje za perioperativno obolevnost ali smrtnost je pri bolnikih odvisno od povezanosti bolezni s 

fiziološkimi rezervami srčnopljučne funkcije, s starostjo, z ostalo obolevnostjo, načrtovano operacijo 

in vrsto anestezije. Dihalni zapleti kot so atelektaze, dihalna stiska, poslabšanje astme, 

pnevmotoraks, izlivi, pljučni edem in embolije nastanejo v 5 – 7 % sicer aktivnih kirurških bolnikov, 

2-krat pogosteje pri kadilcih in 3-krat pogosteje pri operacijah v zgornjem delu trebuha ali po 

torakalnih operacijah. 70 % bolnikov z blago do hudo kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) 

ima zaplete v oboperativnem obdobju.  

OPZ lahko zmanjšamo ali preprečimo, če bolnike z večjim tveganjem odkrijemo že v anesteziološki 

ambulanti. Natančna anamneza, fizikalni pregled, stanje prehranjenosti in telesne zmogljivosti, EKG, 
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spirometrični testi (kot vodilo za zdravljenje), rentgensko slikanje prsnega koša in laboratorijski izvidi 

nas vodijo pri ugotavljanju splošnega stanja in ukrepih za zmanjšanje tveganja in doseganje ciljev 

anestezioloških postopkov: preprečevanje perioperativne hipoksemije ali hiperkapnije, 

preprečevanje bronhospazma in zvečanega tlaka v prsni votlini (intratorakalnega tlaka), zmanjšanje 

pooperativnih pljučnih zapletov in preprečevanje podaljšanega pooperativnega mehanskega 

predihavanja. 

Med pripravo bolnika za operacijo upoštevamo 10 meril, ki se vključujejo tudi v program za 

pooperativno pljučno rehabilitacijo: 

 Seznanjenost bolnika (z boleznijo, zdravili, s postopki in z zdravljenjem, s tveganji …) 

 Zdravljenje povečane odzivnosti (reaktivnosti) dihal 

 Zdravljenje kronične dihalne stiske 

 Trening dihalnih mišic 

 Vaje za izboljšanje kondicije (Pogoj za točki 4 in 5 je ustrezno stanje prehranjenosti.) 

 Zdravljenje »pljučnega srca« in pridruženih srčnih bolezni 

 Ustrezno zdravljenje okužbe dihal 

 Respiracijska fizioterapija 

 Ustrezno zdravljenje bolečine je predpogoj za dobro higieno dihal. 

 Psihosocialna podpora (učenje za zdravo življenje …) 

 

Tako starost bolnika kot prisotnost srčnega popuščanja imata pomemben vpliv na nastanek OPZ. Za 

bolnike, stare več kot 65 let, je verjetnost za nastanek OPZ povečana (razmerje obetov, OR je 2,1), 

medtem ko je pri bolnikih s kongestivno srčno boleznijo ta verjetnost celo večja (OR je 2,93). Na 

osnovi dobrega poznavanja bolnikovega zdravstvenega stanja uvrščamo bolnike po ASA klasifikaciji, 

ki jo je predlagalo ameriško združenje anesteziologov (ASA), v pet razredov. Uvrstitev bolnika v 

posamezni razred se povezuje s stopnjo tveganja za nastanek oboperativnih zapletov. Verjetnost 

OPZ se zvišuje od vključno II razreda dalje. Zanimivo je, da večina raziskav, ki so preiskovale vpliv 

debelosti na OPZ, ni odkrila, da bi imeli debeli bolniki statistično pomembno več OPZT kot bolniki 

normalne teže. Nasprotno pa imajo bolniki, ki so močno shujšali, v oboperativnem obdobju večjo 

verjetnost za nastanek OPZ. Tudi bolniki, ki so povsem odvisni od pomoči drugih, imajo večjo 

verjetnost za nastanek OPZ (OR 2,51). Prav tako je povečana verjetnost za nastanek OPZ (OR 1,39) 

pri bolnikih z moteno zavestjo. 

 

Preprečevanje pljučnih zapletov med anestezijo 

Oksigenacija krvi je med splošno anestezijo motena. Funkcionalna rezidualna kapaciteta pljuč (ang. 

functional residual capacity, FRC) se pri spremembi lege iz pokončne v ležečo, stransko ali trebušno 

zmanjša za 0,7 - 2,5 l. Anestezija (hlapni in venski anestetiki – razen ketamina) dodatno zmanjša FRC 

za 0,4 - 0,5 l, kar je blizu rezidualnega volumna. Zmanjšanje FRC-ja nastane pri spontanem dihanju, 

takoj po uvodu v anestezijo, kasneje ne napreduje. Anestetiki torej na splošno zmanjšajo mišični 

tonus, čeprav bolnik še spontano diha. Zmanjšanje tonične aktivnosti dihalnih mišic je vzrok 
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zmanjšanja FRC-ja. Zmanjšanje FRC-ja med anestezijo povzroča zapiranje malih dihalnih poti, kar 

pričakujemo skoraj pri vseh odraslih v ležečem položaju (od 30. do 35. leta starosti). Atelektaze se 

razvijejo pri 90 % anesteziranih bolnikov. Male dihalne poti (dihalne poti v spodnjih pljučnih predelih) 

se zapirajo med izdihom, med naslednjim vdihom pa se zopet odprejo. Med anestezijo lahko 

ostanejo zaprta ves čas dihanja, zrak v zaprtih pljučnih enotah se bo počasi absorbiral. Če je v teh 

predelih ujet kisik, se bo absorbiral v nekaj minutah in povzročil atelektaze. Nad njimi so področja, 

ki so manj predihana kot prekrvavljena, z majhno vrednostjo razmerja V/Q, kar zmanjšuje 

oksigenacijo. Atelektaze ostanejo še nekaj časa po operaciji. O razvoju atelektaz pri anesteziranih 

bolnikih v trebušni legi ni poročil. Pretok krvi skozi pljuča se spremeni pri mehanskem predihavanju, 

ko se zaradi večjih tlakov zmanjša dotok krvi v pljuča, lahko pa se poveča tudi pljučni žilni upor. Več 

krvi je v spodnjih predelih pljuč in manj v zgornjih. Z dodatkom pozitivnega tlaka ob koncu izdiha 

(positive end expiratory pressure, PEEP) lahko zmanjšamo atelektaze, vendar se bo pretok krvi 

preusmeril še bolj navzdol v atelektatične predele. PEEP 1 kPa (10 cm H20) lahko povsem prekine 

pretok krvi v zgoraj ležečem pljučnem krilu pri legi na boku, kar so dokazali s perfuzijskim 

scintigramom. Venska primes je med anestezijo povečana z 1 - 3 % srčnega utripnega volumna pri 

zdravih ljudeh na 10 %. Med anestezijo nastane večje neujemanje med predihanostjo in 

prekrvavljenostjo; bolje se predihavajo zgornji predeli pljuč, spodnji pa so bolje prekrvavljeni. PaO2 

se zmanjša tudi za 30 - 50 %. Pri nekaterih bolnikih se oksigenacija lahko izboljša v bočnem položaju. 

Trebušna lega do neke mere zmanjša neujemanje med predihanostjo in prekrvavljenostjo. Pri akutni 

dihalni odpovedi vidimo na rentgenskem posnetku porazdelitev zgostitev v pljučih, odvisno od 

težnosti. Vzrok je v večji masi edematoznih pljuč, ki stiskajo spodaj ležeča tkiva. Tekočina, gnoj in 

izločki dodatno napolnijo zračne prostore, ne da bi se njihov premer zmanjšal. Številne študije kažejo 

na izboljšanje oksigenacije v trebušni legi pri odraslih in otrocih z akutno poškodbo pljuč in pri 

bolnikih po operacijah na srcu. V tej legi sta predihavanje in prekrvavljenost bolj enakomerna, poveča 

se FRC, manj pljučnega tkiva je stisnjenega v sprednjih delih pljuč, kar vidimo na CT-ju. V tem položaju 

je gibanje prsnega koša med mehanskim predihavanjem omejeno, kar poveča pomik prepone 

navzdol. 

Ker se po operacijah na srcu pojavi največ atelektaz v pooperativnem obdobju in tudi v predihavanih 

pljučih med enostranskim pljučnim predihavanjem, je bilo narejeno veliko študij, kako ponovno 

razpreti stisnjene pljučne predele ali preprečiti nastanek atelektaz med anestezijo ter s tem izboljšati 

oksigenacijo. Študije obravnavajo dajanje PEEP-a, vzdrževanje ali popravo tonusa dihalnih mišic, 

ponovno razpenjanje zaprtih pljučnih mešičkov (recruitment) z dodajanjem velikih tlakov pri vdihu 

in izogibanje velikim odstotkom kisika. Razpenjanje pljuč s tlakom 3 - 4 kPa (30 - 40 cm H2O) za 20 

sekund popolnoma odpre prej stisnjene predele pljuč. 

  

Zdravljenje pljučnih zapletov po operaciji 

Učinki anestezije trajajo različno dolgo, lahko celo dneve ali tedne, predvsem po operacijah v prsnem 

košu in zgornjem delu trebuha. Zmanjšanje FRC-ja je v primerjavi z zmanjšanjem inspiracijske 

kapacitete (IC) in vitalne kapacitete (VC) manjše, vendar lahko v spodnjih predelih pljuč plevralni tlak 

preseže zračnega; posledica je negativni skozipljučni (transpulmonalni) tlak, ki zoži oziroma zapre 
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male dihalne poti. Tlak, pri katerem se zaprejo male dihalne poti, je definiran kot zapiralna kapaciteta 

pljuč (closing capacity, CC) in ni odvisen od lege telesa tako kot FRC, pač pa narašča s starostjo. Pri 

70. letu starosti CC presega FRC celo v pokončnem položaju telesa. Zaviralni učinki anestetikov, 

analgetikov (predvsem opiatov) na dihalni center, učinki preostalih mišičnih relaksantov in 

zadrževanje dihanja zaradi bolečine, zavrta aktivnost trebušne prepone in prerezane mišice prsnega 

koša ali trebuha povzročajo razvoj atelektaz, neujemanje V/Q ali obvod s posledično hipoksemijo. 

Dokazano je, da spontani maksimalni vdihi s pripomočki ali brez njih (manever vitalne kapacitete) 

odprejo prej stisnjeno pljučno tkivo, takoj ko vajo zaključimo. Čim globlji vdih in kolikor je le mogoče 

kmalu v zgodnji pooperativni dobi sta dva pomembna dejavnika v preprečevanju pooperativnih 

pljučnih zapletov. 

Majhne atelektaze bodo izginile, ko se bolnik zbudi in prične globoko dihati in izkašljevati, obsežne 

lobarne atelektaze pa je potrebno razpreti z bronhoskopijo. Spodbujevalna (incentivna) 

spirometrija zmanjša pogostost pooperativnih pljučnih zapletov in skrajša bivanje v bolnišnici. Bolnik 

lahko v postelji vdihava iz priprave, ki meri volumen ali pretok vdihanega zraka, kar ga spodbuja k 

poglabljanju dihanja. 

Drugi pristop je vzdrževanje razširjenosti dihalnih poti med izdihom s pozitivnim tlakom (positive 

expiratory pressure, PEP), ki tudi izboljša čiščenje. Bolnik nekajkrat izdihne v pripomoček, nato 

zakašlja ali izvede hrkanje (huffing). Vibracijska valvula (flutter) je priprava, skozi katero bolnik izdiha 

proti uporu kroglice, ki ob pretoku zraka zaniha. To povzroči tudi vibracije v dihalnem sistemu in 

omogoči boljše odlepljanje goste sluzi. 

Oblike pozitivnega dihanja preko ustnika ali maske in neprekinjenega dihanja s pozitivnim tlakom 

(continuous positive airway pressure, CPAP) preko nosne ali obrazne maske za vzdrževanje pljučnih 

volumnov in odpiranja prej zaprtih  pljučnih predelov, ki jo imenujemo tudi neinvazivno predihavanje 

(angl. noninvasive ventilation, NIV), se uporabljajo v pooperativnih enotah za intenzivno nego. Ta 

način dihanja je enak normalnemu dihanju, le da se uporablja večji tlak v dihalnih poteh, to je v 

tistem delu krivulje  tlak-volumen, kjer je podajnost večja, kar zmanjšuje dihalno delo. Ta oblika terja 

malo sodelovanja bolnika, ne povzroča utrujenosti, uporabljamo jo tudi med spanjem. Postopek 

izvajamo neprekinjeno več ur ali prekinjeno vsako uro.  

Ker približno polovica zdravih odraslih med spanjem vdihava majhne količine izločkov iz ust in žrela, 

to v toliko večji meri pričakujemo  med operacijo ali po njej. Motnje zavesti, oslabljen požiralni 

refleks, upočasnjena peristaltika ali prisotnost želodčne cevke omogočajo tudi vdihavanje želodčne 

vsebine. Aspiracijska pljučnica se bo razvila, če so v ustni ali nosni votlini že prisotni Streptococcus 

pneumoniae ali Haemophylus influenzae. Starejši ljudje požirajo počasneje, refleks kašlja pa z leti ni 

prizadet. Vsi starejši s kliničnimi znaki težav pri požiranju in pljučnice naj bi se naučili požiranja, 

prilagodili prehrano, skrbeli za ustno higieno. Zaviralci angiotenzinske konvertaze   normalizirajo 

snov P, ki sodeluje pri prenosu impulzov ob požiranju, zato njihovo uporabo priporočajo. 

Posebno je potrebno paziti pri bolnikih s traheostomsko kanilo, pri katerih je požiranje zelo 

upočasnjeno; vdihavanj želodčne vsebine je do 69 %. Ponovno vzpostavitev tlaka pod glasilkama 
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dosežemo z odstranitvijo kanile, takoj ko je to mogoče, z zapiranjem kanile z zamaškom ali z 

vstavitvijo ekspiracijske govorne kanile (valvula Passy – Muir). 

Pojav bolnišničnih pljučnic poveča tveganje za nastanek dihalne odpovedi in potrebe po mehanskem 

predihavanju. Povzročitelji so največkrat Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter in Klebsiella spp. ter S. aureus, odporen proti meticilinu. Pri pojavu pljučnice vedno 

poskušamo ugotoviti povzročitelja in ugotoviti njegovo občutljivost za antibiotike.  

Pri bronhospazmu nastane povečan upor v dihalnih poteh, kar prispeva k povečanemu delu dihalnih 

mišic, lahko se pojavi tudi učinek samodejnega PEEP-a (»avto PEEP«). To nastane, če se terminalni 

bronhioli in pljučni mešički ne izpraznijo popolnoma skozi zožene dihalne poti med izdihom. Za 

pretok, ki bi bil potreben v teh pljučnih mešičkih med vdihom, je potrebno preseči ta pozitivni tlak, 

kar še poveča dihalno delo. Vdihavanje spodbujevalcev adrenergičnih receptorjev β2 povzroči 

širjenje gladkega mišičja bronhov (zvečajo adenozin monofosfat, AMP), zmanjšujejo izločanje 

histamina in drugih posrednikov. Za zdravljenje bronhospazma uporabljamo: kratkodelujoče 

simpatikomimetike β2, dolgodelujoče simpatikomimetike β2, inhalacijske glukokortikoide, peroralne 

glukokortikoide, antiholinergike (parasimpatikolitiki), teofilin, antilevkotrienska zdravila. 

Pri bolnikih  z akutnim poslabšanjem kronične pljučne bolezni ali z dihalno stisko izbiramo med 

intubacijo in mehanskim predihavanjem ter neinvazivnim mehanskim predihavanjem (NIMV), ki se 

vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. Britansko torakalno združenje v navodilih priporoča uporabo NIMV 

kot prvo zdravljenje pri akutnem poslabšanju KOPB. S tem načinom se zelo zmanjša število 

intubiranih bolnikov, ki potrebujejo mehansko predihavanje in intenzivno zdravljenje, skrajša se čas 

bivanja v bolnišnici in, kar je najpomembnejše, zmanjša se umrljivost. 

 

Zaključek 

Respiracijska terapija je pomemben člen zdravljenja kirurškega bolnika. Že v anesteziološki 

ambulanti poiščemo tiste bolnike, ki predstavljajo večje tveganje za nastanek pooperativnih 

zapletov. Takšne bolnike moramo za operativni poseg pripraviti, jih naučiti dihalnih vaj in uporabe 

pripomočkov. Le tako bo sodelovanje bolnikov po kirurškem posegu uspešno. Če pridobimo 

zaupanje bolnika in ga seznanimo z našimi postopki, bo končni uspeh toliko večji in predvsem hitrejši. 

Naloga anesteziologov je, da s svojim znanjem k temu pripomoremo. 
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Izvleček 

Rentgenogram prsnih organov ostaja temelj slikovne diagnostike respiracijskega sistema pri kritično 

bolnem, vendar je njegova ocena zaradi specifičnih pogojev in kompleksnega patološkega dogajanja 

večkrat otežena, zaradi natančnejše ocene vidnih sprememb pa so indicirane nadaljne slikovne 

diagnostične metode, in sicer prvenstveno računalniško tomografska (CT) in ultrazvočna (UZ) 

preiskava prsnega koša. 

CT preiskava prsnega koša omogoča natančnejšo opredelitev patoloških sprememb tako v pljučih 

kot mediastinumu, hilusih in plevralnem prostoru, ob aplikaciji kontrastnega sredstva še oceno žilja 

in ob sinhronizaciji z bolnikovim EKG tudi oceno srca. 

UZ plevralnega prostora je slikovno diagnostična metoda izbora za prikaz patologije plevralnega 

prostora, torakalne stene, pa tudi v perifernih delih pljuč ležečih patoloških sprememb, hkrati pa je 

pod UZ kontrolo mogoča izvedba nekaterih diagnostičnih in terapevtskih posegov. 

 

Uvod 

Slikovna diagnostika respiracijskega sistema ima eno od ključnih vlog pri ustrezni obravnavi oz. 

zdravljenju kritično bolnih. 

V prispevku navajamo pregled najpogosteje uporabljanih slikovnih diagnostičnih metod, njihovih 

indikacij, omejitev in najpogostejših izsledkov. 

 

RTG preiskava prsnega koša 

Rentgenogram prsnih organov z mobilnim RTG aparatom zaradi svoje dostopnosti in relativno 

enostavne izvedbe na oddelku intenzivne terapije ob širokem naboru indikacij ostaja osnovna 

diagnostična slikovna metoda za opredeljevanje bolezni respiracijskega sistema. 

Interpretacija RTG posnetkov, ki so pri pri ležečem bolniku napravljeni v AP projekciji ter ob 

odsotnosti respiratorne kontrole, je zaradi kompleksnosti patološkega dogajanja večkrat otežena. 

Priporočen je sistematičen centripetalen pristop k ocenjevanju rentgenogramov prsnih organov, in 

sicer najprej ocenimo mehka tkiva in skeletne elemente torakalne stene, nato plevralni prostor, 

pljuča, hilusa, mediastinum in srce ter nazadnje še pozicijo tubusov, katetrov in elektrod. 
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Patološke spremembe, ki jih najpogosteje ocenjujemo na rentgenogramu prsnih organov pri 

bolnikih, ki se zdravijo v intezivni enoti, so: 

 pljučni edem,  

 plevralni izliv, 

 pnevmotoraks, 

 atelektaze, 

 pnevmonični in aspiracijski infiltrati, 

 znaki, ki kažejo na možnost pljučne embolije, 

 spremembe v velikosti in silhueti srca, 

 spremembe mediastinalnih struktur.  

 

CT preiskava prsnega koša 

CT preiskava prsnega koša je indicirana, kadar z rentgenogramom ne moremo zadovoljivo pojasniti  

patološkega dogajanja, predvsem pri kompleksni patologiji v pljučih, plevralnem prostoru in 

mediastinumu. 

V pljučih s CT preiskavo bolje prikažemo obseg in lokalizacijo sprememb. Opredelimo, ali so pretežno 

alveolarne ali intersticijske, ali so fokalne, multifokalne ali difuzne. Različna patološka dogajanja 

lahko povzročijo podobne ali enake rentgensko vidne spremembe. Zato postavitev dokončne 

diagnoze le na osnovi izgleda sprememb ni vedno možna. Večinoma pa močno zožimo diferencialno 

diagnozo, posebej ob upoštevanju kliničnih podatkov.  

Izvid je lahko vodilo za nadaljnje invazivne diagnostične ali terapevtske postopke.  

Pri imunsko kompromitiranih febrilnih pacientih je CT pljuč lahko indiciran že ob normalnem 

rentgenogramu ali ob nejasnih spremembah za odkrivanje ali natančnejšo opredelitev infiltratov. 

Za oceno mediastinuma pogosteje kot MR uporabljamo CT preiskavo, predvsem zaradi boljše 

dostopnosti, bistveno hitrejše izvedbe in lažjega nadzorovanja kritično bolnega.  

S CT preiskavo odkrijemo že majhne kolekcije zraka kjerkoli v mediastinumu, ločimo med  

tekočinskimi in  solidnimi  formacijami. Značilni hiperdenzni izgled ima svež hematom. Opredelimo 

odnos patološke spremembe do okolnih struktur. Po intravenozni aplikaciji kontrastnega sredstva 

bolje ocenimo odnos spremembe do velikih žil in njeno prekrvavljenost.  

Najpogostejši patološki procesi v mediastinumu  pri kritično bolnih so akutne bolezni (npr. 

pnevmomediastinum ob spontani ali iatrogeni perforaciji požiralnika, difuzni mediastinitis, 

mediastinalni absces, krvavitev v mediastinum) in komplikacije že dalj časa prisotne bolezni v 

mediastinumu (npr. zapora zgornje vene kave ali ogrožajoča stenoza traheje zaradi razširitve 

malignega procesa ). 



 
Šola intenzivne medicine 2014 

 

 
185 

CT prikaže celoten plevralni prostor in s tem prisotnost tudi majhnega pnevmotoraksa, morebitne 

paramediastinalne tekočinske kolekcije in tekočino v poteku interlobijev. Ne prikažemo tankih sept, 

nanje lahko le sklepamo na osnovi razporeditve izliva in morebitnih ujetih zračnih kolekcij. Pokažemo 

plevralne zadebelitve ali solidne plevralne mase. 

Na osnovi denzitete  je najbolj značilen izgled sveže krvi, razlikovanje med ostalimi tekočinami pa je 

manj zanesljivo.  

Transtorakalni in transezofagealni UZ sta običajno prvi metodi za oceno srca, perikarda in aorte. 

Pogosto je treba spremembe dodatno opredeliti s CT / CTA oziroma MR / MRA.  

Zaradi različnih načinov CT preiskave prsnega koša moramo imeti pred začetkom preiskave 

zastavljeno klinično vprašanje. Interpretacijo sprememb nam olajšajo klinični in anamnestični 

podatki, izvidi drugih že opravljenih preiskav in slike prejšnjih CT preiskav.  

Pri kritično bolnih s CT preiskavo najpogosteje iščemo vzrok respiracijske insuficience, izvor infekta, 

prikazujemo poškodbe in pooperativne komplikacije. Klinično pomembne informacije lahko 

razdelimo v tri skupine: izključitev kliničnega suma na patološko dogajanje, potrditev diagnoze, 

prikaz patoloških sprememb, na katere nismo sumili.  

Običajno uporabimo spiralni CT, kjer pregledamo celoten volumen prsnega koša, in sicer lahko 

najprej nativno - brez kontrastnega sredstva.  

Kontrastno sredstvo (KS) injiciramo intravensko v primeru: 

 če želimo potrditi ali izključiti, da je opazovana struktura žilna formacija, 

 da v predelu hilusov in mediastinuma ločimo med žilami, bezgavkami in drugimi formacijami, 

 da prikažemo odnos patološke formacije do žilnih struktur (kontakt, vraščanje, odrivanje), 

 da ocenimo obarvanje patološke spremembe, 

 kompleksnih patoloških sprememb v pljučnem parenhimu, v plevralnem prostoru in 

mediastinumu, 

 vedno pri sumu na patološke spremembe v steni ali lumnu žilja (anevrizma, disekcija, 

ruptura, embolija); v tem primeru naredimo preiskavo po posebnem protokolu in jo 

imenujemo CT angiografija (CTA). 

 Sinhronizacija zajemanja slike z bolnikovim EKG nam omogoča natančnejšo oceno struktur 

srca ter bulbarnega in ascendentnega dela torakalne aorte. 

 

UZ preiskava prsnega koša 

UZ je lahko dostopna preiskava, ki jo lahko opravimo ob bolnikovi postelji in jo lahko večkrat 

ponavljamo, vendar ima zaradi fizikalnih lastnosti ultrazvoka ta metoda v torakalni diagnostiki 

omejene možnosti. Kostne strukture in prezračena pljuča odbijajo UZ valove. Tudi podkožni emfizem 

in kalcinirana plevra onemogočata pregled globlje ležečih struktur. 

Pod kontrolo UZ lahko izvajamo vodene diagnostične in terapevtske punkcije. 
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Prikažemo lahko patološke spremembe v torakalni steni, plevralnem prostoru, mediastinumu in 

zgostitve v perifernih delih pljuč. Prikažemo tudi prepono in razlikujemo med plevralnimi in 

subfreničnimi kolekcijami. Okvirno ocenimo volumen izliva. Bistveno bolje kot s CT preiskavo 

prikažemo morebitno septiranost izliva, na osnovi ehogenosti izliva pa delno lahko sklepamo na 

njegovo kvaliteto – visoka ehogenost kaže na morebitno prisotnost gnoja ali sveže krvi. Prikažemo 

tudi morebitne vključke zraka in solidne plevralne mase.  

Tudi z UZ preiskavo lahko prikažemo zrak v plevralnem prostoru, ni pa to metoda izbora za odkrivanje 

pnevmotoraksa. 

UZ ni metoda izbora za oceno pljuč. Ob pregledu plevralnega prostora lahko ocenimo neprezračene 

dele pljuč, kjer skušamo oceniti, če gre le za pasivno atelektazo ob plevralnem izlivu ali pa so v pljučih 

prisotne patološke zgostitve (pljučnica, tumor ali absces). Spremembe na periferiji pljuč lahko 

prikažemo tudi ob odsotnosti plevralnega izliva. 

Če dogajanja v plevralnem prostoru z UZ ne moremo zanesljivo opredeliti ali v primeru, da so 

prisotne pridružene spremembe v pljučih in v mediastinumu,  je indicirana CT preiskava. 

 

Zaključek  

Osnovna slikovna diagnostična metoda za ocenjevanje respiracijskega sistema pri kritično bolnem 

ostaja rentgenogram prsnih organov, vendar pa so zaradi relativno nizke senzitivnosti in 

nespecifičnega izgleda nekaterih sprememb večkrat potrebne dodatne diagnostične metode. 

Za oceno torakalne stene in plevralnega prostora prihaja za dodatno oceno prvenstveno v poštev 

ultrazvočna preiskava; za oceno pljuč, mediastinuma, žil in pa tudi ostalih torakalnih struktur pa CT 

preiskava prsnega koša, pri čemer poudarjamo pomembnost dobrega sodelovanja med intenzivisti 

in radiologi, ki vodi v smer hitrejše in natančnejše postavitve pravilne diagnoze ter ustreznega 

terapevtskega ukrepanja. 
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BOLEZNI RESPIRACIJSKEGA SISTEMA PRI OTROCIH 

Gorazd Mlakar, Silvester Kopriva 
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Bolezni dihal so pri otrocih najpogostejši razlog za sprejem v enoto intenzivne terapije. V prispevku 
so omenjeni znaki in posebnosti dihalne stiske pri otroku, najpogostejše bolezni dihal, ki vodijo v 
dihalno odpoved pri otroku, njihovo zdravljenje ter principi dihalne podpore. 
 

Uvod 

Bolezni  dihal so pri otrocih najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico, zato ne preseneča, da je 
akutna dihalna odpoved  najpogostejši razlog za sprejem v pediatrično enoto intenzivne terapije.  
Celo zastoj srca oz.  potreba po oživljanju pri otrocih največkrat nastane sekundarno, kot posledica 
hipoksije zaradi bolezni dihal. Tudi smernice za reanimacijo otrok imajo za razliko od odraslih 
poudarek na predihavanju - zaželeno razmerje med vpihi in masažami pri reanimaciji dojenčka in 
otroka  je 2: 15 in ne 2:30 kot pri odraslih. 
 

Lastnosti dihal pri otrocih  

Med otroki in odraslimi obstajajo pomembne anatomske in fiziološke razlike (glej tabelo 1). Zaradi 

teh razlik se dihalna odpoved pri  najmlajših otrocih razvije mnogo hitreje.  

 
Tabela 1 
Anatomske in fiziološke lastnosti dihalnega sistema pri otrocih  
 

Velik jezik, anteriorno položeno grlo 
 

Težko si prikažemo glasilke pri intubaciji. 

Mehak, »omegast« poklopec Ob intubaciji z ukrivljeno žlico (MacIntosh) 
pade poklopec nazaj in zakrije vhod v grlo – 
potrebno je uporabiti ravno laringoskopsko 
žlico (Miller). 

Najožji del dihalne poti zunaj prsnega koša je 
na mestu krikoidnega hrustanca. 

Nevarnost nastanka stenoze na tem mestu ob 
uporabi tubusa z mešičkom. 

Majhen premer traheje Že sicer visok upor pretoka zraka 

Kratek sapnik Nevarnost dislokacije endotrahealnega tubusa 

Mehek sapnik Vnet sapnik kolabira v inspiriju. 

Mehka, hrustančna  rebra Ob spremenjenem uporu v dihalnih poteh 
in/ali zmanjšani podajnosti (komplianci) pljuč 
se volumen prsnega koša med vdihom zaradi 
mehkih reber ob intratorakalnem podtlaku 
slabo povečuje. 
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Horizontalno položena rebra Manjše relativno povečanje volumna prsnega 
koša pri vdihu v primerjavi z odraslimi. 

Hitro utrudljive  in slabo razvite interkostalne 
mišice 

Manj učinkovite, otrok se hitro utrudi - hiter 
razvoj dihalne odpovedi 

Velik trebuh, višje položena prepona Manj učinkovita prepona 

Že sicer nižja komplianca pljuč / višji upor v 
dihalnih poteh 

Krajša časovna konstanta / daljša časovna 
konstanta 

Visok zapiralni volumen Dinamična kompresija dihalnih poti nastane 
zgodaj v izdihu.   

Visoke presnovne potrebe Večja potreba po kisiku 

(Vir: Barry P. Morris K,  Ali T. Paediatric intensive care. Oxford: Oxford university press, 2009). 
 

Dihalna odpoved  

Dihalna odpoved je pri otrocih definirana enako kot pri odraslih: PaO2 manj kot 8 kPa (60 mmHg, 
okrnjena difuzijska kapaciteta oz. motnja oksigenacije) in/ali PaCO2 več kot 6.5 kPa (50 mmHg, 
motnja alveolarne ventilacije). Dihalno opoved klinično in s pomočjo plinske analize arterijske krvi 
razdelimo na akutno, kronično in akutno poslabšanje kronične dihalne odpovedi. Če imamo težave z 
arterijskim dostopom, si lahko v skrajni sili pomagamo tudi s kapilarno krvjo. Na tem mestu velja 
omeniti, da je pri otrocih s cianotično srčno napako sprejemljiv tudi PaO2 nižji kot 8 kPa. Pri otrocih 
s cianotično srčno napako je koncentracija hemoglobina kompenzatorno povišana, vsebnost kisika v 
krvi pa je zato, kljub nizkemu PaO2, normalna. PaCO2 več kot 6.5 kPa pa je lahko prisoten kot 
kompenzatorni mehanizem metabolne alkaloze (npr. hudo bruhanje ob akutnem gastroenteritisu).  
Dihalna opoved se ponavadi klinično kaže z znaki dihalne stiske: 

 dispneja: ugrezanje prsnega koša, medrebrnih prostorov, juguluma, stokanje (avto PEEP, 
angl. positive end expiratory pressure). Pri boleznih dihal, kjer je v ospredju obstrukcija, je 
izdih aktiven s pomočjo abdominalnih mišic.  

 inspiratorni stridor, če je obstrukcija na nivoju ekstratorakalne traheje, 

 tahipneja,  

 bradipneja,  

 apnoične pavze pri dojenčkih, 

 cianoza in naraščajoča potreba po kisiku. 

 Dojenčki in majhni otroci v dihalni stiski zavračajo hrano, so najprej nemirni, nato pa, ko se 
dihalna stiska slabša, se pojavi tudi motnja zavesti - otroci postanejo zaspani in hipotoni. Pri 
dojenčkih so pogoste apnoične pavze. Pri otrocih, ki imajo v osnovi živčnomišično obolenje, 
so lahko znaki dihalne stiske odsotni; razen cianoze oz. potrebe po kisiku.  

 

Najpogostejše bolezni dihal, ki pri otrocih vodijo v dihalno odpoved 

Akutne obstruktivne bolezni dihal, ki vodijo v dihalno odpoved  

Akutni bronhiolitis 

Je akutna obstruktivna bolezen dihal (AOBD), ki nastane zaradi vnetja spodnjih dihal. 90 % vseh 
bolnikov z akutnim bronhiolitisom je dojenčkov, starih od 1 do 9 mesecev. 2 do 3 % vseh dojenčkov 
v populaciji je vsako leto sprejetih v bolnišnico zaradi akutnega bronhiolitisa in spremljajoče potrebe 
po zdravljenju s kisikom. Akutni bronhiolitis je najpogostejši vzrok dihalne stiske in dihalne odpovedi 
pri otrocih in je najpogostejši respiratorni vzrok za sprejem v enoto intenzivne terapije (EIM). 
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Etiologija  je primarno vedno virusna, najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa je 
respiratorni sincicijski virus (75 %). Patofiziološka osnova za nastanek dihalne stiske in odpovedi sta 
predvsem obstrukcija na nivoju malih dihalnih poti in pnevmonitis. Bronhodilatatorji in 
kortikosteroidi pri zdravljenju akutnega bronhiolitisa niso učinkoviti in jih ne uporabljamo. Večina 
otrok z akutnim bronhiolitisom, ki so sprejeti v EIM, potrebuje neko obliko mehanske podpore 
dihanju. Pri dojenčkih brez dihalne odpovedi, pri katerih so v klinični sliki v ospredju apnoične pavze, 
lahko poskusimo z neinvazivno podporo predihavanja s pomočjo stalnega pozitivnega tlaka preko 
nosnih nastavkov ali mask (angl. continuous positive airway pressure, CPAP) ali kakšno drugo obliko 
neinvazivne dihalne podpore. V kolikor je prisotna odpoved dihanja, je potrebna sedacija, intubacija 
in umetno predihavanje. Za sedacijo ob umetni ventilaciji uporabljamo opiate in benzodiazepine 
(fentanyl, midazolam). Dihalni volumni naj bodo čim manjši (5 - 7 ml/kg telesne mase, TM, z 
namenom, da je pozitivni inspiratorni tlak (angl. positive inspiratory pressure, PIP) čim manjši. 
Pozitivni končni ekspiratorni tlak (PEEP) titriramo tako, da se čim bolj izognemo dodatni hiperinflaciji 
pljuč. Čas vdiha naj bo čim krajši ter čas izdiha čim daljši (dolga časovna konstanta oz. »počasne« 
dihalne enote). Frekvenca predihavanja naj bo najnižja možna oz. čim bliže fiziološki frekvenci 
dihanja, s kratkim vdihom.  Kadar je bolezen tako huda, da z zgornjimi ukrepi le s težavo zagotovimo 
zadostno oksigenacijo, se v izogib nastanku barotravme in atelektaz, povezanih z visokim deležem 
kisika v vdihani mešanici, poslužujemo tudi predihavanja s pomočjo visokofrekventnih oscilacij 
(HFOV). Ob izraziti motnji alveolarne ventilacije se poslužujemo permisivne hiperkapnije (pH 
arterijske krvi oz. 7,2 do 7,35; pCO2 od 8 do 9,3 kPa). Ko tudi vsi našteti ukrepi ne zadoščajo, lahko 
uporabimo zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO). 
  
Akutno poslabšanje astme 

Akutno poslabšanje astme je v svetu eden izmed vodilnih vzrokov za sprejem v EIM. Pri majhnih 
otrocih in dojenčkih je diferencialna diagnostika za akutni bronhiolitis včasih težka. Pomagamo si z 
anamnezo (atopija pri otroku, obremenilna družinska anamneza) in pozitivnim bronhodilatatornim 
poizkusom (pri akutem bronhiolitisu odgovora na beta adrenergični agonist ni). Če obstaja sum na 
hudo akutno poslabšanje astme, v terapijo uvedemo bronhodilatator (beta adrenergični agonist) in 
metilprednizolon intarvenozno. Ker kakršne koli manipulacije še poslabšajo bronhospazem, čakamo 
z intubacijo, kolikor le moremo, računamo pa lahko na skorajšni pozitivni učinek medikamentozne 
terapije. Intubira naj le izkušen zdravnik, vešč ravnanja z dihalno potjo. Za sedacijo v intenzivni enoti 
uporabljamo zdravila, ki ne sproščajo histamina (ketamin, midazolam v trajni infuziji). V primeru 
neujemanja med otrokom in ventilatorjem, damo mišične relaksanse. Principi umetnega 
predihavanja v EIM so, ker gre za AOBD, podobni kot pri akutnem bronhiolitisu. Kadar s 
konvencionalnimi načini ventilacije in z zdravili ne moremo zagotoviti zadostne oksigenacije in 
alveolarne ventilacije, poskusimo z dodajanjem bronhodilatatornih hlapnih anestetikov v vdihano 
mešanico (sevofloran, AnaConDa, angl. Anaesthetic Conserving Device) ali pa uporabimo ventilacijo 
z mešanico helija in kisika (Heliox). Ko vsi našteti ukrepi odpovedo, uporabimo ECMO.  
 
Akutne parenhimske bolezni dihal, ki vodijo v dihalno odpoved 

Pljučnica 

V EIT po pravilu sprejmemo malega bolnika s pljučnico, ki kljub terapiji z visokopretočnim kisikom ali 
Venturijevi maski z deležem kisika (FiO2) več kot 0.5 ne vzdržuje normoksemije. Po sprejemu se glede 
na klinično stanje odločimo za vrsto podpore dihanju. V primeru blažje dihalne odpovedi, predvsem 
pri dojenčkih z apnoičnimi pavzami, poizkusimo z nosnim CPAP-jem, pri večjih otrocih pa z obliko 
neinvazivnega umetnega predihavanja preko nosno-ustne ali obrazne maske. Intubira naj le izkušen 
zdravnik. Padec saturacije arterijske krvi s kisikom ter hipotenzija po premedikaciji z zdravili, ki 
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znižujejo tonus ven (opiati, benzodiazepini), in začetku ročnega predihavanja (dodatno se zmanjša 
venski priliv) sta pogosta. V izogib hipotenziji in posledično celo zastoju srca svetujemo bolus 
kristaloidov 10 ml/kg TM neposredno pred premedikacijo. Podobno priporočilo velja tudi za ostale 
otroke z akutno pljučno boleznijo, ki potrebujejo intubacijo in umetno predihavanje. Za sedacijo 
bolnika s pljučnico, ki potrebuje umetno predihavanje, navadno uporabljamo fentanil in in 
midazolam v trajni infuziji. Normalno oksigenacijo in alveolarno ventilacijo običajno dosežemo z eno 
izmed oblik konvencionalne ventilacije. Dihalni volumni naj bodo čim manjši (okrog 6 ml/kg TM). 
Frekvenca nadihovanja naj bo čim bližje fiziološki, po potrebi tudi višje (restriktivna bolezen pljuč -  
kratka časovna konstanta). V primeru hude motnje oksigenacije in zelo »trdih«, nekompliantnih 
pljučih uporabimo visokofrekventno oscilacijsko predihavanje, HFOV in po potrebi dodatek, dušikov 
oksid  (NO) v vdihani mešanici. Potrebne so pogoste aspiracije in respiratorna fizioterapija. Če je 
prisoten parapnevmonični plevralni izliv oz. empiem, je potrebna drenaža. Refraktarna hipoksemija 
je indikacija za ECMO. Antibiotična terapija hude bakterijske pljučnice je izključno intravenska, izbira 
antibiotika je odvisna od mnogih dejavnikov in presega okvire tega prispevka. 
      
Akutni respiratorni distres sindrom, ARDS 

ARDS, akutni respiratorni distres sindrom ali šokovna pljuča, je oblika hipoksemične dihalne 
odpovedi. Značilno za ta sindrom je difuzno vnetje pljuč, ki nastane zaradi sistemskega vnetnega 
odziva, najpogosteje zaradi sepse ali obsežne poškodbe. Pri otrocih ga najpogosteje srečamo v 
sklopu multiorganske odpovedi. Priporočila za zdravljenje ARDS pri otrocih so povzeta po smernicah 
za odrasle, saj so študije zelo maloštevilne. Otroci, ki razvijejo ARDS, so po pravilu že hospitalizirani 
v EIM in potrebujejo umetno predihavanje zaradi nekega drugega vzroka (sepsa, obsežne poškodbe 
ali opekline). Kakšno vrsto umetnega predihavanja uporabimo, (volumsko ali tlačno vodeno), je 
odvisno predvsem od klinične situacije: kadar je težava predvsem pCO2 (ventilatorna motnja), se 
odločimo za volumsko vodeno obliko, ki zagotavlja boljšo alveolarno ventilacijo; kadar pa je težava v 
ujemanju otroka z ventilatorjem ali prenapihnjenost pljuč, pa izberemo tlačno vodeno obliko 
umetnega predihavanja. Načeloma otroke z ARDS predihujemo s čim nižjimi dihalnimi volumni 
(optimalno 5 do7 ml/kg telesne mase, ob tem pa izvajamo t. i. »ukrepe rekrutacije« pljuč (angl. 
recruitement maneuvre), s katerimi poskušamo odpreti in predihati kar največ alveolov. 
Uporabljamo najnižji možni PEEP, ki naj bo sestavni del rekrutacije pljuč; ukrepe rekrutacije pljuč 
končamo z najnižjim PEEP-om, ki še omogoča normalno oksigenacijo. Izogibamo se PIP-u nad 30 cm 
H2O, če je to le mogoče. Če imamo kljub temu težave z oksigenacijo, pokusimo z dodatkom NO (5 - 
40 ppm) in HFOV, ki je po naših izkušnjah odlična za ventilacijo »trdih«, nepodajnih pljuč. Ob težavah 
z alveolarno ventilacijo uporabljamo tudi permisivno hiperkapnijo. ECMO uporabimo na koncu, ko 
odpovedo vsi drugi ukrepi, in v primeru, ko prognoza osnovne bolezni, ki je do ARDS pripeljala, ni 
brezupna. 
 

Zaključek 

V prispevku sva želela predstaviti posebnosti otroških dihal, dihalne stiske in dihalne opovedi pri 
otrocih. Opisanih je tudi nekaj najpogostejših bolezni dihal, s katerimi se srečuje pediatrični 
intenzivist. Ker se razen peščice pediatričnih intenzivistov le redkokdo srečuje z intenzivnim 
zdravljenjem dojenčka in majhnega otroka, anesteziolog pa tu in tam s potrebo po intubaciji, bi želela 
na tem mestu poudariti, naj zdravnik, ki ni zares vešč endotrahealne intubacije, le-te ne izvaja. 
Dojenčke in majhne otroke je moč s primerno sedacijo zadovoljivo predihovati z masko in ambu 
balonom do prihoda transportne ekipe EIT. Na tak način se izognemo potencialno usodnim 
zapletom, ki so lahko posledica spodletele intubacije. 
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PLJUČNA HIPERTENZIJA Z ODPOVEDJO DESNEGA PREKATA PRI ODRASLIH 

BOLNIKIH V INTENZIVNI ENOTI 

Erik Rupnik, Stojan Kariž 
Oddelek za interno medicino, Splošna bolnišnica Izola 
Polje 40, 6310 Izola 
 

Izvleček 

Pljučna hipertenzija (PH) je pri bolnikih v intenzivni enoti relativno pogost, a velikokrat neprepoznan 
pojav, ki lahko pomembno poslabša izhod zdravljenja. Povišan tlak v pljučnem žilju poveča 
poobremenitev desnega ventrikla (DV) in lahko vodi v njegovo odpovedovanje ter v skrajnem 
primeru do razvoja kardiogenega šoka. Obravnava bolnikov s PH in odpovedjo DV vključuje natančno 
spremljanje hemodinamskih parametrov, optimizacijo tekočinskega stanja in predobremenitve DV, 
izboljšanje krčljivosti DV, zmanjšanje tlaka v pljučnem žilju in poobremenitve DV, vzdrževanje 
ustreznega sistemskega arterijskega tlaka ter v prvi vrsti zdravljenje reverzibilnih vzročnih 
dejavnikov. 
 

Uvod 

Pljučno hipertenzijo (PH) opredelimo z zvišanjem srednjega tlaka v pljučni arteriji (mPAP) na ≥ 25 
mmHg. Kadar je ob tem pljučni zagozditveni tlak (PZT) ≤ 15 mmHg, gre za prekapilarno PH, ki je lahko 
posledica bolezni pljučnega parenhima, motene mehanike ali regulacije dihanja, trombembolične 
bolezni ali primarne prizadetosti pljučnega žilja. Kadar je PZT > 15 mmHg, govorimo o pokapilarni 
PH, ki je posledica prizadetosti levega srca (tabela 1). 

Pomembnejši od samega tlaka v pljučni arteriji je vpliv PH na delovanje desnega ventrikla (DV). Če 
ugotovimo povečan in preoblikovan DV z okrnjeno krčljivostjo, govorimo o disfunkciji DV, če pa se 
slednji pridruži še zmanjšani utripni volumen z znaki sistemske hipoperfuzije, gre za odpoved DV.  

Izid zdravljenja bolnikov s predobstoječo hudo PH v intenzivni enoti (IE) je praviloma slab, pri 
novonastali PH pa je odvisen od možnosti zdravljenja vzroka in pridruženih bolezni.  
 

Patofiziologija 

V normalnih pogojih je pljučna cirkulacija sistem z nizkim uporom in veliko popustljivostjo. V 
primerjavi z levim ventriklom (LV) ima DV zelo omejeno sposobnost prilagajanja na povečano 
poobremenitev. Posledica nenadnega porasta upora v pljučni cirkulaciji je odpoved DV z razširitvijo 
votline in zmanjšanjem iztisnega deleža. Razširi se trikuspidalni obroč in poveča puščanje na 
trikuspidalni zaklopki. Ob večji poobremenitvi se poveča poraba kisika v miokardu. Ker sta prekata 
omejena s skupnim perikardom, se zaradi dilatacije DV zmanjšata polnitev in utripni volumen LV ter 
posledično poslabša preskrba miokarda s kisikom. Našteto lahko hitro vodi v začarani krog 
napredujočega odpovedovanja DV in končni razvoj kardiogenega šoka (slika 1). 
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Diagnoza 

Poleg kliničnega pregleda nam pri prepoznavi PH in njenega vpliva na delovanje DV pomagajo 
laboratorijske preiskave krvi, EKG, UZ srca, RTG prsnih organov in druge slikovne preiskave ter 
meritve s katetrom v pljučni arteriji.  
 
Klinični pregled 

Pri pregledu bolnikov s PH slišimo poudarjeni drugi srčni ton in šum trikuspidalne regurgitacije, 
tipamo lahko kontrakcije DV. Odpoved DV se kaže s hipotenzijo in podaljšanim kapilarnim 
povratkom. Tipajo se povečana jetra, ugotavljamo ascites in periferne edeme. Pregled pljuč lahko 
pokaže na prisotnost pljučne bolezni ali levostransko srčno popuščanje. 
 
Laboratorijske preiskave 

Povišan natriuretični peptid kaže na obremenitev DV. Porast troponina je posledica ishemije DV. Na 
odpovedovanje DV in posledično hipoperfuzijo tkiv opozarjata znižanje SvO2 in porast serumskega 
laktata. 
 
Elektrokardiogram 

Na kronično PH in posledično hipertrofijo DV opozarjajo desna električna os, visok val P ter v odvodu 
V1 zobec R > 0,5 mV in razmerje R/S > 1. Obremenitev DV se v EKG lahko kaže z znaki ishemije ter 
novonastalo motnjo ritma ali prevajanja.  
 
Slikovne preiskave 

RTG prsnih organov je osnovna preiskava in je lahko v pomoč pri odkrivanju prizadetosti pljučnega 
parenhima. CT angiografija in ventilacijska perfuzijska scintigrafija pomagata pri odkrivanju 
trombembolične bolezni. 
 
Ultrazvok srca 

Sistolni tlak v pljučni arteriji (sPAT) ocenimo z meritvijo hitrosti trikuspidalne regurgitacije: sPAT = 
4*v2 + OVT. Tlak v desnem preddvoru (TDP) ocenimo na podlagi spreminjanja premera spodnje votle 
vene. mPAT dobimo z enačbo: mPAT = 0,61*sPAT + 2 mmHg. Pri PH ugotovimo skrajšan čas 
pospeševanja (AT < 100 ms) in ob povišanem uporu v pljučnem žilju (PVR) prisotnost zareze v 
padajočem delu krivulje hitrosti toka krvi v iztočnem traktu DV. 

Disfunkcija DV se ultrazvočno najprej kaže s povečanjem votline DV. Kasneje se DV preoblikuje iz 
piramidaste oblike v sferično, medprekatni pretin se splošči in nato boči v LV. Ugotavljamo slabše 
gibanje proste stene in zniževanje deleža spremembe površine DV (FAC < 35 %), manjši sistolični 
pomik trikuspidalnega obroča (TAPSE; angl. Tricuspid annular plane excursion < 16 cm) , povečan 
indeks zmogljivosti DV (pulzni dopler MPI > 0,40, tkivni dopler MPI > 0,55) ter znižano maksimalno 
hitrost in izovolumetrični pospešek trikuspidalnega obroča v sistoli (S' < 10 cm/s, IVA < 220 cm/s2). 
 
Kateterizacija desnega srca 

Čeprav jo v praksi v IE zamenjujejo druge, manj invazivne metode, predstavlja kateterizacija desnega 
srca in pljučne arterije še vedno zlati standard za diagnozo PH. S kontinuiranim merjenjem mPAP, 
utripnega volumna in upora v pljučnem žilju (PVR) ocenjujemo odgovor na zdravljenje. 
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Zdravljenje 

Cilji zdravljenja vključujejo izboljšanje predobremenitve DV, vzdrževanje ustreznega tlaka v aorti ter 
spodbujanje krčljivosti in zmanjšanje poobremenitve DV. Sočasno zdravimo reverzibilne vzroke 
akutnega poslabšanja PH (slika2). 
 
Uravnavanje tekočinskega stanja 

Polnitev krvnožilnega sistema skušamo oceniti z UZ srca in dinamičnimi kazalci kot so respiratorna 
variabilnost pulznega tlaka, utripnega volumna ali širine spodnje votle vene. Napravimo lahko test 
pasivnega dviga nog. Če presodimo, da gre za tekočinsko odzivnost, dodajamo majhne boluse 
tekočine (100 ml) in spremljamo učinek. Bolniki z odpovedjo DV so sicer pogosto tekočinsko že 
preobremenjeni in zdravimo najprej z diuretiki, v primeru neuspeha pa s hemofiltracijo. 
 
Vazopresorji 

Najpogosteje se odločamo za infuzijo noradrenalina. V primeru refraktarne hipotenzije nekateri 
priporočajo dodajanje vazopresina (0,01 - 0,03 U/min), ki v nizkih odmerkih povzroča še 
vazodilatacijo pljučnega žilja. 
 
Inotropna podpora 

Če je po optimizaciji polnitve srca in ob uporabi vazopresorjev še vedno prisotna hemodinamska 
nestabilnost zaradi odpovedovanja DV, uporabimo inotropna zdravila.  

Dobutamin odmerjamo do največ 5 - 10 μg/kg/min. Uporabimo lahko tudi milrinon ali levosimendan. 
Potrebno je previdno titriranje odmerkov, saj našteta zdravila delujejo tudi vazodilatatorno in lahko 
povzročajo sistemsko hipotenzijo. 
 
Pljučni vazodilatatorji 

Dušikov oksid (NO) v inhalatorni obliki povzroča vazodilatacijo v predihanih področjih pljuč, s tem 
zmanjša PVR in hkrati izboljša ujemanje ventilacije s perfuzijo ter arterijsko oksigenacijo. Pri ukinjanju 
zdravljenja z NO pogosto pride do povratnega porasta tlaka v pljučni cirkulaciji.  

Od prostanoidov se v IE največ uporablja epoprostenol. Dajemo ga kontinuirano intravenozno ali v 
obliki aerosola. Slednje je bolj priporočljivo, saj se tako  izboljša ujemanje ventilacije s perfuzijo, 
hkrati pa se izognemo sistemskim učinkom. 

Zaviralec fosfodiesteraze-5 sildenafil je lahko koristen kot premostitev pri ukinjanju NO ali 
epoprostenola.  
 
Podporno zdravljenje 

Hipoksemijo, ki povečuje pljučno vazokonstrikcijo, preprečujemo z dodajanjem kisika. S transfuzijo 
koncentriranih eritrocitov popravljamo morebitno anemijo. Odpravljamo elektrolitske in presnovne 
motnje. 
 
Umetno predihavanje 

Če je le možno, se poskušamo umetnemu predihavanju izogniti. Povišan tlak v prsni votlini lahko z 
zmanjšanjem polnitve in povečanjem poobremenitve poslabša odpovedovanje DP. Uporabljamo 
nizke dihalne volumne in nizek PEEP, Pplato naj bo pod 27 mmHg. Odpiralne postopke delamo res 
izjemoma ob hudi hipoksemiji. Preprečevati moramo hiperkapnijo, ki povečuje PVR. 
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Mehanska podpora 

Ko v hudih primerih PH in odpovedi DV konvencionalno zdravljenje ne zadostuje, lahko uporabimo  
intraaortno balonsko črpalko, mehansko podporo DV (RVAD) ali vensko arterijsko zunajtelesno 
membransko oksigenacijo (VA-ECMO).  
 

Zaključek 

PH je pri bolnikih v IE pogosta in jo moramo znati prepoznati, saj posledično odpovedovanje DV 
poslabša izhod zdravljenja in zahteva posebne ukrepe. V večini primerov zadoščajo natančno 
spremljanje, optimizacija polnitve, zdravljenje z vazopresorji in inotropi ter odpravljanje vzročnih 
dejavnikov. Bolniki z redkimi boleznimi (kronična PAH) ali s hudo obliko odpovedi DV potrebujejo 
obravnavo v ustreznih centrih. 
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Tabela 1  
Najpogostejši vzroki pljučne hipertenzije pri bolniku v intenzivni enoti 
 

PREKAPILARNA PLJUČNA HIPERTENZIJA 

Akutna  

 ARDS 

 Poslabšanje astme 

 Mehanska ventilacija z visokimi tlaki ali volumni 

 Pljučna embolija 

Kronična  

 KOPB, bolezni pljučnega intersticija 

 Motnje dihanja v spanju, hipoventilacija ob debelosti 

 Kronična trombembolična bolezen pljuč 

 Pljučna arterijska hipertenzija (PAH) 

 

POKAPILARNA PLJUČNA HIPERTENZIJA 

Odpoved levega srca  

 Sistolično ali diastolično srčno popuščanje 

 Bolezni srčnih zaklopk  
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Slika 1  
Patofiziologija odpovedi desnega ventrikla (DV) 
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Slika 2  

Zdravljenje pljučne hipertenzije z odpovedovanjem desnega ventrikla (DV)   
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KESONSKA BOLEZEN 

Žarko Finderle 
Center za baromedicino, Medicinska fakulteta 
Korytkova 2, 1000 Ljubljana 
 

Izvleček 

Kesonska, potapljaška oz. dekompresijska bolezen (DB) nastane zaradi znižanja tlaka v okolici. 
Srečamo jo pri potapljanju, letalstvu, vesoljskih poletih, delu pod tlakom v tunelih, rudnikih ter hipo- 
oziroma hiperbaričnih komorah. V tkivih in krvi nastanejo mehurčki, ki povzročijo raztezanje oz. 
trganje tkiva, blokado žil, nalaganje trombocitov, koagulacijo, aktivacijo komplementa in levkocitov, 
nepravilno delovanje endotelija. Skozi foramen ovale ali pljučne šante (angl. shunt) lahko z venske 
strani preidejo v arterijsko cirkulacijo, kar povzroči nevrološke oblike DB. K DB v širšem pomenu 
spada tudi arterijska plinska embolija, ki je posledica barotravme pljuč. Prva pomoč sta 100% kisik in 
hidracija, težje oblike je nujno zdraviti v hiperbarični komori.   
 

Uvod 

Ime kesonska bolezen prihaja od izraza keson (komora za gradbena dela pod vodo). Drugi izraz je 
potapljaška bolezen. Ker jo srečamo tudi v letalstvu, pri vesoljskih poletih in delu pod zvišanim 
tlakom v tunelih, rudnikih ter hipo- oziroma hiperbaričnih komorah, je verjetno najbolj ustrezen izraz 
dekompresijska bolezen (DB), saj gre v osnovi za posledico znižanja tlaka v okolici  dekompresije. V 
angleški literaturi se uporabljajo izrazi decompression illness (širše), ki vključuje decompression 
sickness (ožje) in arterial gas embolism (arterijsko plinsko embolijo, APE). Prvi dokumentirani opis 
DB je iz leta 1841 pri rudarju. V 19. stoletju je bila incidenca DB pri kesonskih delavcih okoli 25%, 
danes je pri športnem potapljanju manj od 0,5‰. 
 

Kako nastane dekompresijska bolezen? 

APE nastane (če izključimo razne, tudi iatrogene, dogodke pri normalnem tlaku v okolici) pri 
barotravmi pljuč, ko se v alveole oz. dihalne poti ujet zrak med nižanjem tlaka v okolici širi in raztrga 
tkivo ter pride v arterijski del cirkulacije. To se lahko zgodi že pri dvigu iz globine le enega metra, če 
je na tej globini potapljač globoko vdihnil in med dvigovanjem ni izdihoval.  

DB v ožjem pomenu nastane zaradi mehurčkov v tkivih in krvi. Ti se začnejo pojavljati, ko zaradi 
znižanja tlaka v okolici pride do supersaturacije tkiv z inertnimi plini – podobno kot nastanek 
mehurčkov pri odprtju steklenice mineralne vode.  

Ultrazvočno spremljanje mehurčkov v venah prsnega koša oz. desnem atriju je pokazalo, da se 
mehurčki lahko pojavijo že po dvigu z globine 3,6 m, če le potop traja dovolj dolgo in se telo ''napolni'' 
z dušikom. Celo več – po praktično vsakem rekreativnem potopu lahko vidimo te mehurčke. 
Normalno se ustavijo v pljučnih kapilarah, plin izdihamo in do DB ne pride. Pri pilotih se pojavijo pri 
dvigu na okoli 3500 m, znaki DB pa šele pri 5500 m.  

Mehurčki lahko imajo direktne mehanične učinke (raztezanje oz. trganje tkiva, blokada krvnih žil), 
povzročijo pa tudi nalaganje trombocitov, koagulacijo, aktivacijo komplementa, zvečano 
prepustnost kapilar, nepravilno delovanje endotelija in aktivacijo levkocitov. V zadnjem času se 
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vedno več govori o mikrodelcih (membranski vezikli, velikosti 0,1 – 1 µm) in njihovi vključenosti v 
patogenezo DB in mehurčkov. 
 

Dejavniki tveganja za DB 

Nedvomno obstajajo velike individualne razlike v dovzetnosti za DB. Neredko se zgodi, da v skupini 
potapljačev z enakim profilom potopa le eden zboli za DB. Pa tudi individualna dovzetnost ni ves čas 
enaka.  

Slabša telesna pripravljenost (opredeljena kot maksimalna poraba kisika) povečuje možnost za 
nastanek DB. Telesna aktivnost pred potopom zmanjšuje verjetnost za nastanek mehurčkov, 
verjetno zaradi povečanega nastajanja NO.  

Glede odstotka maščobe v sestavi telesa je veljalo, da je dejavnik tveganja za DB. Rezultati novejših 
raziskav pa temu ne pritrjujejo. Zaradi medsebojne povezanosti je namreč težko ločiti vplive telesne 
mase, telesne pripravljenosti in sestave telesa. Tudi za vpliv starosti so si rezultati nasprotujoči, na 
splošno pa kažejo na nekoliko povečano verjetnost z leti. Ravno tako danes ne velja več prepričanje, 
da so ženske bolj dovzetne za DB od moških.   

Temperatura tkiv (nanjo vplivata zunanja temperatura in telesna aktivnost) vpliva na pretok krvi in 
zaradi tega na privzem oziroma izplavljanje inertnih plinov. Višja temperatura telesa med 
dekompresijo zmanjša verjetnost za DB, nižja (v primerjavi s temperaturo med potopom) pa jo zveča.  

Odprt foramen ovale se pojavlja približno v ¼ populacije in predstavlja tveganje zlasti za nastanek 
nevrološke DB. Glede na nizko incidenco DB (ob upoštevanju potapljaških tabel oz. računalnikov) pa 
je večinsko stališče, da rutinsko presajanje vsaj pri rekreativcih ni smiselno. Upoštevati moramo tudi 
verjetno vlogo pljučnih šantov pri prehodu mehurčkov iz venske v arterijsko cirkulacijo.  

Dehidracija teoretično, zaradi zmanjšane perfuzije tkiv, poveča tveganje za DB. To nakazujejo tudi 
redke raziskave, zato je dobra hidracija pred potopom smiselna.  

Ponovljeni potopi nedvomno predstavljajo povečano tveganje za DB, saj po vsakem potopu v telesu 
ostane raztopljenega še nekaj dušika, vsak naslednji potop je torej bolj tvegan. 

Letenje po potapljanju (tudi potovanje preko hribov) lahko sproži nastanek DB. Za dovolj varen velja 
24-urni zamik letenja po potapljanju. 
 

Klinična slika 

APE je v letalstvu skoraj nemogoča, pri potapljanju pa nanjo pomislimo, kadar se simptomi in znaki 
pojavijo nekaj minut po dvigu na površino ali celo med samim dvigovanjem. Gre za hujše nevrološke 
motnje (zmedenost, sprememba zavesti, epileptični napad …). 

Diagnozo DB postavljamo izključno glede na klinične simptome in znake. Ti se običajno pojavijo v 12 
urah po potopu, vendar moramo nanjo pomisliti še 48 ur po potopu. Hitrejši nastanek običajno 
pomeni tudi hujšo obliko DB.  

DB tradicionalno delimo na tip I – blažja oblika, ki vključuje kožno-limfno DB (srbečica, marmorirana 
koža, pomarančna koža), skeletno-mišično DB (tope bolečine v sklepih, največkrat v kolenu, rami, 
komolcu in mišicah) – in tip II, ki vključuje centralno živčevje (CŽ - parestezije, zbadajoče bolečine, 
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otrplost, glavobol, huda utrujenost, tinitus, vrtoglavica, bruhanje, sfinkterske motnje, plegija, motnje 
zavesti), srce in pljuča. Pri srčno-pljučni obliki gre najverjetneje za posledico blokade pljučnega žilja 
zaradi prevelike količine mehurčkov. Pojavljajo se težko dihanje, kašelj, lahko šok. 

Diferencialno-diagnostično pride v poštev kar nekaj stanj, pogostejša so navedena v tabeli 1.  
 

Zdravljenje  

Tako pri APE kot DB je prvi ukrep 100% kisik, ponesrečenec naj miruje v ležečem položaju. 
Trendelenburgov položaj (zmanjšana možnost prihoda mehurčkov v možgansko žilje) se večinoma 
ne prakticira, saj lahko pospeši možganski edem. Ponesrečenec z APE (v resnici je težko ugotoviti, če 
gre samo za APE ali tudi za DB) načeloma ne potrebuje tekočin, nujne so pri DB zaradi zmanjševanja 
hemokoncentracije. Priporoča se 1l kristaloidov ali koloidov v ½ ure, nato po potrebi. Od zdravil se 
uporablja lidokain (le v primeru APE ali DB CŽ) in nizkomolekularni heparin v preventivnih odmerkih 
(le pri več kot en dan trajajoči nepokretnosti). Za nesteroidne antirevmatike, zlasti pa za 
acetilsalicilno kislino, ki jo ponekod sicer uporabljajo, velja bojazen, da bi pospešili krvavitve in s tem 
povečali škodo, predvsem pri DB notranjega ušesa.  
Najpomembnejši ukrep je napotitev na zdravljenje v hiperbarično komoro (slika 1, tabela 2). 
 

Zaključek 

Na DB moramo pomisliti tako v zvezi s potapljanjem kot z letalstvom. Diagnozo postavljamo glede 
na klinično sliko. Vedno sta prva pomoč 100% kisik in dobra hidracija. Za DB v letalstvu to večinoma 
zadostuje, pri potapljačih oz. v primeru težjih oblik DB pa je nujno čim hitrejše zdravljenje v 
hiperbarični komori.  
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Tabela 1 
Nekatera stanja, ki pridejo v poštev kot diferencialna diagnoza dekompresijske bolezni oz. arterijske 
plinske embolije 

 

STANJE OPIS / VZROK 

Barotravma srednjega 

ušesa 

Prevodna naglušnost je posledica težav z izenačevanjem pritiska v 

srednjem ušesu, večinoma nastane med kompresijo. 

Barotravma notranjega  

ušesa 

Tinitus, izguba sluha in stalna vrtoglavica so posledica težav z 

izenačevanjem pritiska v srednjem ušesu, večinoma nastanejo med 

kompresijo. 

Nesimetrično 

izenačevanje pritiska v 

ušesih 

Prehodna vrtoglavica med kompresijo ali dekompresijo 

(alternobarični vertigo).  

Hipestezija oz. pareza 

mišic obraza 

Stisnjenje n. facialisa ali trigeminusa zaradi širjenja zraka pri zaprti 

Evstahijevi cevki oz. sinusnem vhodu, nastane med dekompresijo.  

Zastrupitev z ogljikovim 

monoksidom 

Kontaminacija zraka v potapljaških jeklenkah med polnjenjem s 

kompresorji na motor z notranjim izgorevanjem. 

Pljučni edem pri 

potapljanju 

Kašelj, dispneja; simptomi se pojavijo med kompresijo ali v globini. 

Akutni koronarni sindrom Simptomi, podobni pljučno-srčni dekompresijski bolezni, od DB 

odstopa huda bolečina za prsnico. 

Skeletno-mišične  

bolečine 

Pri potapljačih pogoste zaradi prenašanja opreme in plezanja s 

plovila in nanje. 

Aspiracija  

vode 

Simptomi, podobni pljučno-srčni dekompresijski bolezni, potapljač 

se običajno zaveda dogodka. 

Klasična možganska kap Simptomatika po polovici telesa. 
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Tabela 2  
Pri zdravljenju dekompresijske bolezni se večinoma uporabljata dekompresijski tabeli 5. in 6. 
Ameriške vojne mornarice. DB = dekompresijska bolezen 

 

GLOBINA LAŽJE OBLIKE DB TEŽJE OBLIKE DB 

m Tabela 5 (mornarica ZDA) Tabela 6 (mornarica ZDA) 

18 - 20 minut – 100% kisik 

18 - 5 minut - zrak 

18 - 20 minut – 100% kisik 

18 20 minut – 100% kisik 5 minut - zrak 

18 5 minut - zrak 20 minut – 100% kisik 

18 20 minut – 100% kisik 5 minut - zrak 

18 - 9 30 minut - zrak 30 minut – 100% kisik 

9 - 15 minut - zrak 

9 5 minut - zrak 60 minut – 100% kisik 

9 20 minut – 100% kisik 15 minut - zrak 

9 5 minut - zrak 60 minut – 100% kisik 

9 - 0 30 minut – 100% kisik 30 minut – 100% kisik 

SKUPNI ČAS 135 minut 290 minut 

 

 
 

 
 

Slika 1  

Hiperbarična komora v Centru za baromedicino, Inštitut za fiziologijo, Medicinska fakulteta v 

Ljubljani 
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INHALACIJSKA OKVARA DIHAL 

Michael Jožef Gradišek 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični 

center Ljubljana 

Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana 

 

Izvleček 

Inhalacijska okvara dihalnih poti in pljučnega parenhima nastane zaradi vdihavanja vroče plinske 

mešanice, dima ter kemičnih snovi, ki nastanejo pri gorenju. Poleg površine in globine opečene kože 

ter starosti opečencev je inhalacijska okvara pljuč dejavnik, ki pomembno vpliva na obolevnost in 

umrljivost opečencev. Najpogosteje se diagnoza inhalacijske okvare pljuč postavi na osnovi 

bronhoskopskega pregleda dihal. Zdravljenje je podporno in temelji na dobri toaleti dihalnih poti in 

zdravilih, ki naj bi ublažila vnetne spremembe in olajšale toaleto. Ob vsaki opeklinski oziroma 

inhalacijski okvari dihal obstaja tudi nevarnost zapore zgornje dihalne poti zaradi otekline in možnost 

zastrupitve z različnimi produkti gorenja, zlasti ogljikovim monoksidom in cianovodikom.  

 

Uvod 

Dihala so podobno kot koža in prebavila neposredno izpostavljena zunanjemu okolju in tako tudi 

škodljivim snovem, ki zaidejo vanje med dihanjem. Inhalacijska okvara dihal je opredeljena kot 

okvara dihalnih poti in pljučnega parenhima zaradi vdihavanja vroče plinske mešanice, dima ter 

kemičnih snovi, ki nastanejo pri gorenju.  

Inhalacijska poškodba pljuč je poleg površine in globine opečene kože ter starosti opečencev 

dejavnik, ki najpomembneje vpliva na obolevnost in umrljivost opečencev. Pri opečencih z 

inhalacijsko poškodbo pljuč so pomembno povečane potrebe po nadomeščanju tekočin, poveča se 

pojavnost pljučnic in podaljša čas zdravljenja v intenzivni enoti.   

 

Patofiziologija inhalacijske okvare dihal 

Zožitev in zapora zgornjih dihalnih poti, ki se razvijeta v prvih urah po inhalacijski okvari, sta posledica 

termične in kemične poškodbe. Zaradi majhne toplotne kapacitete plinov, hitrega ohlajanja vdihane 

plinske mešanice v zgornjih dihalnih poteh in refleksnega zaprtja glasilk so termične poškodbe dihal 

največkrat omejene na dihalne poti do razcepišča sapnika in le redko dosežejo dihalne poti vse do 

terminalnih bronhiolov. Običajno se razvijejo obsežne opekline jezika, poklopca in ariepiglotičnih 

gub, ki se med nadomeščanjem tekočin povečujejo in so najbolj izražene po 12 do 24 urah ter lahko 

povzročijo popolno zaporo zgornjih dihalnih poti. Tudi opeklina vratu z nastajajočo oteklino in 

opeklinsko mrtvino kože lahko povzroči zunanji pritisk in zožitev zgornje dihalne poti. 

Okvara pljuč običajno ni posledica neposredne toplotne poškodbe, razen v primeru vdihavanja pare, 

ki ima večjo toplotno kapaciteto kot suh zrak in povzroči neposredno toplotno poškodbo.  
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Tudi saje, ki jih bolniki vdihavajo, niso neposredno škodljive za dihala, temveč imajo vlogo prenašalca 

škodljivih snovi, ki nastajajo pri gorenju (tabela 1). Med njimi so najbolj škodljivi aldehidi ter žveplovi 

in dušikovi oksidi. Te snovi poškodujejo epitelijske in kapilarne endotelijske celice dihalnih poti ter 

migetalčni epitel. Hkrati okvarijo tudi surfaktant. 

 

Tabela 1  

Strupene snovi in njihov izvor v požarih v gospodinjstvu 

 

Kemična snov Izvor 

Ogljikov monoksid Vsaka organska snov 

Dušikov dioksid Les, tapete 

Vodikov klorid Plastika, polivinilklorid 

Cianovodik Volna, svila, najlon 

Benzen Plastika iz nafte 

Aldehidi Les, papir, bombaž 

Amonijak Najlon 

 

Poškodbi sledi otekanje sluznice dihal z obilnim nastajanjem vnetnega eksudata. Pojavi se tudi 

luščenje epitela, ki skupaj s sluzjo, fibrinskim vnetnim eksudatom in vnetnimi celicami oblikuje čepke, 

ki deloma ali povsem zamašijo dihalne poti. Te spremembe lahko s časom napredujejo in povzročijo 

smrt zaradi popolne zapore malih dihalnih poti.   

V obdobju največje kapilarne prepustnosti je oteklina dihalnih poti in pljučnega parenhima največja. 

Zaradi intersticijskega in alveolarnega edema se zmanjša podajnost pljuč. Pogosto se ji pridruži 

zmanjšana podajnost prsnega koša.  

Inhalacijska okvara je povezana tudi z okvaro surfaktanta ter nastankom mikroatelektaz.  

V najhujšem primeru se omenjene spremembe kažejo kot sindrom akutne dihalne stiske s hkratno 

povečano upornostjo v dihalnih poteh. 

Opisane poškodbe pljučnega parenhima močno povečajo tveganje za sekundarno bakterijsko 

okužbo.  

Okrevanje po takšni poškodbi pljuč traja več mesecev, vendar je praktično popolno. V tem času imajo 

bolniki spremenjeno pljučno mehaniko, najpogosteje v smislu obstruktivne pljučne bolezni. Možen 

zaplet zdravljenja inhalacijske okvare dihal je tudi zožitev sapnika, največkrat na mestu napihnjenega 

balončka sapnične cevke.  

Ob katerikoli inhalacijski okvari dihal ne smemo pozabiti na možnost zastrupitve s snovmi, ki 

nastajajo pri gorenju (ogljikov monoksid, cianovodik), ter možnost hipoksične okvare zaradi 

izpostavljenosti hipoksičnemu okolju. 
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Zastrupitev z ogljikovim monoksidom 

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom je poleg hipoksije najpomembnešji vzrok zgodnje smrti 

opečencev, običajno že na mestu požara. Ogljikov monoksid ima dvestokrat večjo afiniteto za 

hemoglobin kot kisik in pomembno zmanjša oksiformno kapaciteto hemoglobina. Hkrati zavira 

citokrom oksidazo in posledično aerobni metabolizem v celici. Z običajnimi pulznimi oksimetri ne 

moremo prepoznati zastrupitve z ogljikovim monoksidom, za to potrebujemo posebne pulzne Co-

oksimetre. Vrednost karboksihemoglobina, ki jo določamo v krvi običajno več ur po zastrupitvi, ni v 

neposredni korelaciji s klinično sliko zastrupitve in z njo ne moremo napovedati kasnejšega izhoda 

zdravljenja. 

Zdravljenje zastrupitve temelji na dodajanju 100% kisika vdihani plinski mešanici vse dokler vrednost 

karboksihemoglobina ne pade pod 5 do 10 %. Zdravljenje s kisikom v hiperbaričnih pogojih 

pomembno skrajša razpolovni čas karboksihemoglobina in v nekaterih raziskavah so ugotovili 

zmanjšanje nevroloških okvar po njegovi uporabi. Čeprav nekatere raziskave ne potrjujejo 

učinkovitosti hiperbaričnega kisika, ga nekateri centri še vedno uporabljajo kot del standardnega 

zdravljenja hude zastrupitve.  

  

Zastrupitev s cianovodikom 

Vodikov cianid, ki nastane pri gorenju številnih snovi v gospodinjstvu, zavira citokrom oksidazo in 

ima v primeru hkratne zastrupitve z ogljikovim monoksidom sinergistični učinek. Zaviranje tkivnega 

aerobnega metabolizma povzroči motnje delovanja vseh organskih sistemov. Klinično so najbolj 

očitne motnje delovanja osrednjega živčnega in srčnožilnega sistema z nastankom laktacidoze.  

Cianid nastaja v človeškem telesu kot del normalnega metabolizma in se v jetrih metabolizira v 

tiocinat, ki se izloči z urinom. Najpomembnejši ukrep pri zdravljenju zastrupitve s cianidi je zato 

agresivno podporno zdravljenje s hemodinamsko stabilizacijo in dodajanjem kisika, ki pomembno 

pospeši jetrni metabolizem cianida. Uporaba antidotov (nitriti, tiosulfat, hidroksikobalamin, 

dikobaltov edetat) temelji na predpostavki, da na različnih stopnjah pospešijo izločanje cianida iz 

telesa. Po mnenju številnih je hidroksikobalamin zdravilo izbora za zdravljenje zastrupitve s cianidi 

zaradi hitrega začetka delovanja in majhne toksičnosti.  

 

Diagnostika inhalacijske poškodbe 

Klinična diagnoza inhalacijske okvare dihal je vrsto let temeljila na prisotnosti opekline obraza, 

ožganih nosnih dlačic, hripavosti in podatku o požaru v zaprtem prostoru. Kot skupina so ti dejavniki 

tveganja pogosto podcenili prisotnost inhalacijske okvare. Tudi prisotnost saj v sekretu spodnjih 

dihal ne potrjuje inhalacijske okvare, temveč zgolj dejstvo, da je bila žrtev izpostavljena dimu. 

Prisotnost hipoksemije, pokov in piskov ni specifična za inhalacijsko okvaro, pojavlja pa se pogosto 

pri opečencih s hudo inhalacijsko okvaro pljuč. Trenutno predstavlja fiberoptična bronhoskopija 

osnovno preiskavo za potrditev diagnoze. Značilne spremembe so oteklina dihal z vnetjem, rdečino 

in nekrozo sluznice. Odsotnost teh sprememb ne izključuje inhalacijske okvare. Za oceno dejanske 
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okvare pljučnega parenhima se v nekaterih opeklinskih centrih uporablja scintigrafija pljuč s 

ksenonom, ki pokaže področja upočasnjenega oziroma odsotnega izločanja ksenona, ki ustrezajo 

področjem pljuč z zaporo malih dihalnih poti zaradi otekline in fibrinskih čepov. Seveda tudi slednja 

preiskava ni povsem zanesljiva.  

 

Možnosti zdravljenja 

Po inhalacijski okvari dihal bolnika v prvih urah najbolj ogroža zapora zgornjih dihalnih poti zaradi 

naraščajočega edema, ki je najbolj izrazit v supraglotičnem področju. V primeru grozeče zapore 

dihalne poti je zato nujna orotrahealna intubacija, s katero, v kolikor sumimo na inhalacijsko okvaro 

dihal, ne smemo odlašati predolgo. 

Respiratorna fizioterapija (s spodbujanjem izkašljevanja, spreminjanjem položaja bolnika, z 

vibracijami prsnega koša, zgodnjo mobilizacijo) je pomemben del zdravljenja bolnikov z inhalacijsko 

okvaro dihal.  

Huda inhalacijska okvara pljuč je vsaj deloma posledica zapore malih dihalnih poti zaradi otekline, 

nastajanja vnetnega eksudata v  njihovem lumnu in luščenja okvarjenih epitelnih celic. Posledično se 

razvijejo atelektaze in tudi pljučnica. Z bronhoskopijo lahko učinkovito odstranjujemo saje, sekret in 

odluščene odmrle celice, ki sicer povečujejo vnetje v pljučih in motijo izmenjavo plinov. 

Umetno predihavanje mora zagotoviti ustrezno ventilacijo in oksigenacijo po načelih zaščitne 

mehanske ventilacije. 

Možnosti medikamentoznega zdravljenja inhalacijske okvare pljuč so omejene na uporabo 

inhalacijskih simpatikomimetikov, antikoagulantov in mukolitikov. Inhalacije adrenalina naj bi preko 

vazokonstriktornega, bronhodilatatornega in mukolitičnega učinka aerosola ublažile posledice 

inhalacijske okvare. Tudi inhalacije salbutamola naj bi zmanjšale inspiratorne tlake v dihalnih poteh 

med umetnim predihavanjem in izboljšale oksigenacijo. Glede na dejstvo, da je obstrukcija dihalnih 

poti posledica nastanka fibrinskih čepov, so bile opravljene raziskave, ki so ugotavljale učinek 

fibrinolitikov (tkivni aktivator plazminogena), antikoagulantov (heparin) in mukolitikov (N-

acetilcistein). Nekatere, zlasti predklinične raziskave, so govorile v prid omenjenim metodam 

zdravljenja, pri ljudeh pa so dale raziskave nasprotujoče rezultate.   

Profilaktična uporaba antibiotikov ne zmanjša pojava pljučnic in je povezana s povečanim tveganjem 

okužb z večkratno odpornimi bakterijami.  

 

Zaključek 

Diagnozo inhalacijske okvare dihal največkrat postavimo na osnovi bronhoskopskega pregleda dihal, 

čeprav tudi slednja ni povsem zanesljiva. Zdravljenje je podporno in temelji na dobri toaleti dihalnih 

poti, po potrebi s pomočjo invazivnih pripomočkov, in na zdravilih, ki naj bi ublažila vnetne 

spremembe in olajšale toaleto dihalnih poti. 
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UTOPITEV 

Rafael Kapš, Matej Godnič 

Odsek za intenzivno medicino, Splošna bolnišnica Novo mesto 

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto 

 

Izvleček 

Avtorja opredelita pojem utopitev, patofiziološke posledice hipoksije z okvarami posamičnih 

organskih sistemov in njihovo zdravljenje.  

 

Uvod 

Utopitev je pogost vzrok za smrt, še posebno pri otrocih v starosti do 5 let in v obdobju od 15 do 25 

let. 

 

Terminologija 

American heart association (AHA) uporablja od leta 2010 Utstein definicijo: “Utopitev je proces s 

primarno respiratorno okvaro zaradi potopitve v tekočino”. Ostali izrazi se naj ne bi več uporabljali: 

nefatalna utopitev (utopitev brez smrtnega izida), poškodbe ob utopitvi, skorajšnja utopitev, suha / 

mokra utopitev, ... 

 

Patofiziologija 

Primarni mehanizem poškodbe je pomanjkanje kisika. Ob tem panika, izguba normalnega vzorca 

dihanja in maksimalna telesna aktivnost z aspiracijo tekočine ali refleksnim laringospazmom vodijo 

v anaerobni metabolizem in zelo veliko porabo glukoze.  Posledica je laktatna acidoza, sorazmerna s 

trajanjem napora, elektrolitno in acidobazno neravnovesje, postopno rušenje integritete celične 

stene z edemom tkiva in dodatno okvaro lokalne cirkulacije. Sproščajo se vnetni mediatorji, tvorijo 

toksični kisikovi radikali. Reperfuzija zagotovi substrate, ki dodatno okvarijo tkiva. Prizadeti so vsi 

organi. Za preživetje je ključna hipoksija možganov. 

Neujemanje ventilacije s perfuzijo pljuč je večje ob utopitvi v sladki vodi, vendar pa klinično ni 

pomembnih razlik med utopitvijo v slani ali sladki vodi. Pomembna je temperature vode in hkratna 

podhladitev. 

 

Oživljanje utopljenca 

Pristop k oživljanju utopljenca se v osnovi ne razlikuje od pristopa k ostalim poškodovancem. 

Upoštevati je potrebno hipotermijo, ki je sorazmerna s temperaturo okolja in trajanjem potopitve, 

ter prilagoditi tako trajanje oživljanja kot tudi razmik med odmerki zdravil. Pomembnejša odstopanja 

pri oživljanju so pri hudi hipotermiji (pod 28 oC). Utopljenca je potrebno smiselno hitro ogreti (tudi 
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aktivno gretje jedra telesa) do blage hipotermije (32 oC), nato ohraniti blago hipotermijo še 24 ur, v 

kolikor je to klinično smiselno in potrebno. Zaradi znižanja metabolizma ob hipotermiji je smiselno 

podaljšanje temeljnih postopkov oživljanja. Smrt lahko razglasimo šele po ogretju telesa. 

 

Pljuča 

Voda redko zalije poškodovančeva pljuča v prvih nekaj minutah po utopitvi. V primeru utopitve brez 

vdora vode v pljuča, t. i. “suhi utopitvi”, so mnenja deljena. 

Pred vdihom vode jo bo poškodovanec najprej večkrat pogoltnil, zato je pričakovati vodo okolja in 

druge primesi v prebavilih. To nam bo zelo verjetno oteževalo zdravljenje v primeru nezavesti oz. 

dokončne utopitve. Šele s trajanjem utopitve po izgubi zavesti voda postopno vdre v pljuča 

utopljenca - sprva ob hlastanju, kasneje pasivno. 

Sladka voda hitro difundira preko alveolokapilarne membrane, del se je zadrži tudi v njej. Zato 

povzroči njeno zadebelitev in okrnjeno prehajanje plinov. Z vdorom vode v pljuča se izpere 

surfaktant, nastajajo atelektaze, z vodo povzročeni bronhospazem. Poškodujejo se pnevmociti in 

respiratorni epitel. Dodatno poškodbo povzročijo prosti kisikovi radikali in vnetni mediatorji. 

Hipoksemija se poglobi na račun omejenega dostopa kisika in ventilacijsko perfuzijskega 

nesorazmerja. Napredovala oblika akutne poškodbe pljuč (angl. acute ling injury, ALI) je akutni 

respiracijski distres sindrom (angl.  acute respiratory distress syndrome, ARDS), ki se klinično ne 

razlikuje od ostalih ARDS.  

Pri utopitvi v slani vodi z dalj časa trajajočo nezavestjo in večjo količino slane vode v pljučih pride tudi 

do obremenitve s soljo. V pljučih nastane dodatni alveolarni in intersticijski edem, kasneje pa tudi v 

ostalih organih. 

Zdravljenje ALI/ARDS poteka z (ultra)protektivno ventilacijo, po potrebi s sočasnim zunajtelesnim 

sistemom oksigenacije ali odstranjevanja CO2. 

 

Osrednji živčni sistem (OŽS) 

Izguba zavesti sledi po 2 minutah po potopitvi, čas potopitve je sorazmeren z okvaro živčevja, 

verjetnost preživetja pa z vsako minuto upada. Okvara OŽS je hipoksično-ishemična. Pojavljajo se 

novejše študije z magnetno resonanco (MRI), ki potrjujejo mehanizem poškodbe. Največji izziv pri 

zdravljenju okvare OŽS predstavlja možganski edem, ki je kombiniran – citotoksični, zaradi 

pomanjkanja energetskih zalog ob hipoksiji, ishemiji in hiperekscitaciji, ter vazogeni zaradi okvare 

žilne stene in hematoencefalne bariere. Porušenje anatomskih pregrad in pomanjkanje energetskih 

substratov vodi v nekontrolirano in neusklajeno proženje nevronov, lahko hiperekscitacijo in tudi 

epileptični napad različno dolgega trajanja, kar je potrebno omejiti oz. zavreti. Nadzor delovanja 

(monitoring) OŽS je zato potreben v večini primerov. 

Ob vzpostavitvi dotoka kisika in normalizaciji krvnega obtoka pred dokončnim zastojem se lahko 

pojavlja zmedenost, motena avtonomna avtoregulacija, motena termoregulacija idr. 
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Zdravljenje je usmerjeno k preprečevanju povišanja intrakranialnega pritiska.  

 

Krvožilni sistem (KVS) 

V boju za obstanek se, po prvotni aktivaciji KVS, pojavi izčrpanje adenozin trifosfata (ATP) in z izgubo 

zavesti tudi izguba simpatikotonusa, ki vodi v vazoplegijo. Srce lahko črpa kri še nekaj minut, vendar 

vsako minuto izrazito slabše. Zastojni ritem, ki je največkrat zabeležen, je asistolija ali električna 

aktivnost brez pulza (PEA), manj verjetneje ventrikularna fibrilacija ali tahikardija (VF ali VT) brez 

pulza. V primeru spremenjene koronarne anatomije je zaradi motene perfuzije miokarda maligna 

tahikardna motnja ritma bistveno verjetnejša. 

Vazoaktivna podpora je temelj zagotavljanja zadostnega krvnega tlaka, za optimizacijo pretoka pa je 

ob okrnjeni kontraktilnosti potrebna inotropna podpora z invazivnim naprednim hemodinamskim 

monitoringom. 

 

Ledvična okvara 

Etiologija akutne ledvične okvare (angl. acute kidney injury, AKI) je hipoksično ishemična. Pričakovati 

je visok odstotek AKI tudi že ob skorajšnji utopitvi (kateholaminska vazokonstrikcija, deplecija 

energetskih zalog). Dodatno škodo povzroči reperfuzija. Izloči se velika količina odluščenega epitela 

ledvičnih tubulov in drugega drobirja. Zdravljenje je podporno, potrebna je zadostna hidracija, 

vazoaktivna podpora, forsirana diureza, kjer je to indicirano (npr. kompartment sindrom), alkalizacija 

urina. Dializa je lahko potrebna nekaj tednov.  

 

Okužbe 

Okužbe so redek zaplet v prvih 3 do 4 dneh. Rutinsko profilaktično antibiotično zdravljenje ni 

indicirano. Vodno okolje je habitat številnih mikroorganizmov, s katerimi navadno nimamo stika. Ob 

siceršnji flori zgornjih dihal in prebavil moramo upoštevati protozoje (amebe), parazite ter druge 

bakterije.  

 

Politravma 

Sočasno z mehanizmom poškodbe (skoki v plitvo vodo) in s krajem najdenega poškodovanca 

moramo razmišljati tudi o možnosti (mehanske ali toksične) poškodbe hrbtenice in vitalnih organov. 

Veljajo priporočila, ki so v uporabi za politravmo brez utopitve. Izpostaviti je vredno kompartment 

sindrom (okončin, abdomna), saj je neodkrit povezan z visokim odstotkom zapletov (diseminirana 

intravaskularna koagulacija, DIK, AKI) in visoko smrtnostjo. 

 

Skupine s višjim tveganjem 

Čeprav je utopljenec lahko skoraj kdorkoli, so določene skupine izpostavljen večjemu tveganju za 

utopitev. Otroci in mladostniki so zaradi pogoste nepazljivosti, nezavedanja nevarnosti, 
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precenjevanja sposobnosti in krhkosti organizma na vrhu seznama izraziteje ogroženih. Plavalno 

opismenjevanje je ena pomembnejših prioritet preprečevanja utopitev (Amsterdam, junij 2002). 

Prisotnost usposobljene osebe (reševalca iz vode) je po Zakonu o varstvu pred utopitvami nujna na 

javnih prireditvah ob vodi, kopališčih, pri izposoji plovil (npr. blazine, pedolino, vodni skuter). 

Pri otrocih velja omeniti tudi morebitno malomarno ali celo zaničevalno obnašanje do otroka 

(zanemarjanje, maltretiranje). 

V drugo večjo skupino s tveganjem za utopitve sodijo delavci ob vodi (vojaki, mornarji, rudarji, gasilci, 

turistični delavci), ki so zaradi narave dela v stalnem stiku z vodo. 

Pomembna velika skupina so turisti na morju ali sladkih vodah,  na čolnih in potapljači. Vzroki so 

človeško neznanje, malomarnost, omalovaževanje vremenskih in ostalih pogojev itd. 

 

Vzroki za nesrečo z utopitvijo 

Večina utopitev ima jasen vzrok oz. redosled dogodkov pred utopitvijo. Z medicinskega stališča je 

potrebno razjasniti morebitno akutno bolezensko stanje pred utopitvijo (npr. srčnožilni dogodek kot 

vzrok za padec v reko).  S sodnomedicinskega stališča je potrebno opredeliti morebitno prisotnost 

toksičnih oz. opojnih substanc ali psihotropnih zdravil, malomarnosti pri vzdrževanju na delovišču, 

naklepnega dejanja itd. 

 

Prognoza 

Jasnih kazalcev, ki bi nam lahko napovedali prognozo v prvih 24 urah, ni. 

Literatura navaja širok spekter odstotkov dejanskih utopitev, skorajšnjih utopitev, zapletov zaradi 

patofizioloških dogodkov. Najboljšo prognozo so imeli utopljenci, ki so bili pogrešani samo minuto 

ali dve. Večina je kljub uspešnem ukrepanju imela nevrološke posledice blage ali zmerne stopnje (60 

- 100 %). Ljudje, ki so bili najdeni kasneje kot v 10 minutah, so večinoma imeli slabo prognozo – hudo 

nevrološko okvaro in/ali smrt. 

 

Zaključek: 

Utopitve so pogost vzrok za smrt, še posebno pri otrocih, praviloma so nepotrebne in bi jih bilo 

mogoče preprečiti.  

Oživljanje po priporočilih je osnova zdravljenja.  

Kompleksno nadaljevanje intenzivnega zdravljenja zajema vse organske sisteme. 
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Izvleček  

Pri 10 % bolnikov, ki zbolijo za pljučnico v domačem okolju, je potreben sprejem v enoto za intenzivno 

medicino. Kljub različnim poskusom vse do danes še nimamo splošno sprejetih kriterijev, ki bi 

določali, kateri bolniki s pljučnico iz domačega okolja potrebujejo zdravljenje v intenzivni enoti. Pri 

izdelavi kriterijev so različni avtorji večinoma upoštevali starost bolnika, njegovo klinično sliko in 

laboratorijske izvide. Do razvrščanja bolnikov glede resnosti bolezni pa so lahko prišli tudi s 

seštevanjem in točkovanjem dejavnikov tveganja za preživetje. Ne glede na to, kateri način izbere 

terapevt za odločitev o sprejemu v enoto za intenzivno medicino, je za končno odločitev predvsem 

pomembna zdravnikova subjektivna presoja za vsakega bolnika posebej. Hitro ukrepanje in ustrezno 

antimikrobno zdravljenje odločilno vpliva na izhod bolezni. 

 

Uvod 

Zunajbolnišnična pljučnica (ZBP) je pljučnica pri bolniku, ki zboli izven bolnišnice ali 48 ur po sprejemu 

v bolnišnico. Pri teh bolnikih običajno ne gre za okrnjeno imunost, ki bi pogojevala okužbo z 

neobičajnimi povzročitelji. Zunajbolnišnična pljučnica je tudi pljučnica, povezana z zdravstvom. Gre 

za pljučnico, ki se pojavi pri bolnikih, ki so bili v zadnjih treh mesecih vsaj dva dni hospitalizirani v 

zdravstveni  ali negovalni ustanovi oziroma potrebujejo stalno zdravstveno oskrbo (kronična dializa, 

kronične oskrbe ran). Pljučnica pri oskrbovancih domov starejših občanov lahko poteka kot ZBP ali 

kot pljučnica povezana z zdravstvom. V obeh primerih so lahko povzročitelji odporni na več 

antibiotikov. 

 

Epidemiologija 

Incidenca bolezni je približno 10 primerov na 1000 prebivalcev. Za pljučnico obolevajo predvsem 

starejši od 65 let. 20 % bolnikov s pljučnico potrebuje bolnišnično zdravljenje in pri 10 do 30 % 

hospitaliziranih je potrebna oskrba v enoti za intenzivno medicino (EIM). Od teh jih 40 do 80 % 

potrebuje mehansko predihavanje. Pri 50 % bolnikov je prisotna sepsa ali septični šok. Tu gre 

predvsem za bolnike, ki imajo pridružene kronične bolezni. Pri teh bolnikih so pogosti zapleti: 

empiem, pljučni absces, pnevmotoraks, dihalna stiska (ARDS), kronična dihalna insuficienca, ki 

zahteva traheotomijo, in okvara drugih organov. Smrtnost bolezni je pri tistih, ki so hospitalizirani, 

10 %, pri tistih, ki se zdravijo v EIM, pa med 34 in 50 %. Odstotek se s starostjo zvišuje. 
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Etiologija 

Najpogostejši povzročitelji težke ZBP so: Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, 

Staphyloccocus aureus, virus influence in drugi respiratorni virusi (respiratorni sincicijski virus, 

metapneumovirus, adenovirus, coronavirus, rinovirus). Vprašanje je, ali so za težak potek bolezni 

krivi virusi ali sekundarna bakterijska okužba. Manj pogosti povzročitelji so Pseudomonas 

aeruginosa, Moraxella catarhalis, po Gramu negativne bakterije, Pneumocystis jirovecii, mešana 

mikroaerofilna in anaerobna ustna flora. Med pogostimi povzročitelji hude ZBP  je tudi Legionella 

pneumophila, medtem, ko ostali »atipični povzročitelji« (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae) redkeje povzročijo pljučnico, ki bi zahtevala obravnavo v EIM. Med 5,7 in 13 % bolnikov 

z ZBP ima polimikrobno okužbo. 

 

Klinični znaki 

Klinični znaki so: povišana temperatura, kašelj, gnojni izmeček, težko dihanje, levkocitoza in pomik v 

levo pri diferencialni krvni sliki. Ti znaki in fizikalni ter RTG znaki niso vedno prisotni. 30 % starejših 

bolnikov nima temperature, velikokrat tudi ne kašljajo in nimajo levkocitoze. Podobne znake imajo 

lahko bolniki s pljučnim edemom, pljučnim rakom ali sindromom akutne dihalne stiske (ARDS) 

oziroma s pljučnim infarktom. Bakterijsko okužbo nakazujejo visoke vrednosti C-reaktivnega 

proteina (CRP). Vrednost prokalcitonina (PCT) ni vedno povečana, če pa je, pa to nakazuje septični 

potek bolezni. Višina PCT nima prognostične vrednosti, nakazuje pa lahko uspešnost zdravljenja. 

 

Diagnoza 

Poleg kliničnih in laboratorijskih znakov je za natančno diagnozo potrebno rentgensko slikanje prsnih 

organov, ki nam pokaže lokacijo in obsežnost ter morebitne zaplete pljučnice. Z mikrobiološkimi 

preiskavami  vzorcev sputuma, krvi, plevralnega punktata ali trahealnega aspirata oziroma vzorcev, 

pridobljenih z bronhoskopskim izpiranjem ali zaščitenim krtačenjem, lahko odkrijemo povzročitelja. 

Diagnozo potrjuje količina osamljenih mikrorganizmov (> 104/ml pri izpiranju in  >103/ml pri 

krtačenju). Razmaz vzorcev, obarvan po Gramu, nam pomaga pri hitri oceni možnega povzročitelja. 

V pomoč so nam tudi hemokulture. Za diagnozo virusnih in atipičnih povzročiteljev se poslužujemo 

tehnike verižne reakcije s polimerazo (angl. polimerase chain reaction, PCR) iz brisa nosnožrelne 

sluznice oz. iz respiratornih kužnin. Dokaz antigena v urinu nam je v pomoč pri okužbi z Legionello 

pneumophilo  ali pnevmokokom. Diagnozo pa lahko potrdimo tudi s PCR, serološkimi metodami ali 

kultivacijo respiratornih vzorcev.     

Določanje resnosti bolezni lahko razdelimo na tri stopnje: 

1. stopnja na nivoju zdravnika splošne medicine je omejena na anamnezo, klinično sliko in simptome 

bolezni (frekvenca dihanja!). Natančno ocenjevanje resnosti bolezni je zaradi pomanjkljivih 

diagnostičnih metod precej omejeno.  
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Na 2. stopnji (ambulantni pregled v bolnišnici) so možnosti diagnostike bolj široke in omogočajo 

določiti kriterije, ki jih predpisujejo navodila Ameriškega združenja pulmologov (angl. American 

Thoracic Society, ATS) ali Britanskega združenja pulmologov (angl. British Thoracic Society, BTS) za 

sprejem v EIM. Tu gre največkrat za starejše bolnike, ki imajo številne druge bolezni, ki pomenijo 

dejavnik tveganja za preživetje.  

Stopnja 3 pomeni že samo po sebi težko pljučnico, ki zahteva takojšen sprejem v EIM, saj gre običajno 

za hemodinamsko nestabilne bolnike ali pa za odpoved dihanja in potrebo po umetnem 

predihavanju. 

 

Kljub številnim raziskavam o epidemiologiji in prognozi ZBP do danes še ni splošno sprejetih 

kriterijev, ki bi jasno označevali hudo pljučnico, ki zahteva sprejem v EIM. Med zanesljive znake, ki 

napovedujejo hudo pljučnico, štejemo odpovedovanje dihanja, pojav kliničnih znakov sepse in 

septičnega šoka. Leta 1993 je ATS postavilo kriterije za sprejem bolnika s ZBP v EIM (tabela 1). 

 

Tabela 1  

Kriteriji Ameriškega združenja pulmologov za sprejem bolnika s težko doma pridobljeno pljučnico v 

enoto za intenzivno medicino. 

 

Minor kriteriji ob sprejemu: 

 frekvenca dihanja  > 30/min, 

 razmerje PaO2 (kPa)/FiO2 < 33,3 oz. PaO2 (mmHg)/FiO2 < 250, 

 prizadetost obeh pljučnih kril, 

 prizadetost  > 2 pljučnih režnjev na rentgenski sliki pljuč, 

 sistolni pritisk  < 11,99 kPa (90 mm Hg), 

 diastolni pritisk  < 7,99 kPa (60 mm Hg). 

 

Major kriteriji ob sprejemu ali med potekom bolezni: 

 potreba po umetnem predihavanju, 

 napredovanje infiltratov na rentgenski sliki pljuč za 50 % ob kliničnem neuspehu zdravljenja 
oziroma poslabšanju stanja, 

 septični šok (potreba po zdravljenju z vazopresorji), 

 akutna ledvična odpoved (potreba po dializi). 

 

Glede na priporočila gre za hudo pljučnico takrat, ko sta prisotna najmanj dva ali trije minor kriteriji 

ali najmanj eden od major kriterijev. Specifičnost takega določanja je 94% in senzitivnost 75% . 

Neodvisni dejavniki tveganja za slab izhod bolezni (smrt) so med minor kriteriji prizadetost > 2 

pljučnih režnjev na rentgenski sliki pljuč in sistolni pritisk < 11,99 kPa (90 mmHg), med major kriteriji 

pa potreba po umetnem predihavanju in septični šok. 
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Kriteriji za težko ZBP (tabela 2), ki jih je objavilo BTS, so verjetno najpreprostejši od do sedaj 

objavljenih kriterijev. Po teh kriterijih gre za težko ZBP takrat, ko sta prisotna dva od naštetih 

kriterijev. 

Poleg zmedenosti so lahko prisotni tudi drugi pokazatelji, ki kažejo na hudo prizadetost bolnikov z 

ZBP: tahikardija < 125/min, hiperkapnija, plevralni izliv, temperatura > 40°C ali hipotermija. Katerikoli 

od teh znakov lahko, posebno pri starejših bolnikih, pomeni že začetek sepse. 

 

Tabela 2  

Kriteriji Britanskega združenja pulmologov za sprejem bolnika s težko doma pridobljeno pljučnico v 

enoto za intenzivno medicino 

 

 Frekvenca dihanja  > 30/min  

 Diastolni pritisk  < 7,99 kPa (60 mm Hg)  

 Sečnina  > 7,1 mmol/l (20 mg/dl)  

 Zmedenost 

 

Večino teh znakov in simptomov je upoštevala skupina strokovnjakov, ki je izdelala sistem točkovanja 

dejavnikov tveganja za preživetje bolnikov z ZBP (indeks resnosti pljučnice, angl. Pneumonia Severity 

Index, PSI). Glede na starost, spol, epidemiološke podatke, spremljajoče bolezni, klinične znake in 

laboratorijske vrednosti je po točkovanju uvrstila bolnike v pet skupin. V skupini 5 so bolniki z 

najštevilnejšimi dejavniki tveganja, ki imajo zaradi tega tudi najslabšo prognozo preživetja. Ti bolniki 

vsekakor potrebujejo zdravljenje v EIM. 

 

Zdravljenje 

Pri izkustvenem zdravljenju hude bakterijske pljučnice se držimo predpisanih navodil, ki upoštevajo 

najverjetnejše povzročitelje (tabela 3). Pomembna je zanesljiva in dobra anamneza, s katero 

skušamo ugotoviti morebitno prisotnost nevarnostnih dejavnikov, kar nam olajša izkustveno izbiro 

ustreznega antibiotika. Po prejemu mikrobioloških rezultatov (1 do 3 dni) predpišemo usmerjeno 

antibiotično zdravljenje. Kadar je povzročitelj virus, se, poleg simptomatskega zdravljenja, odločimo 

o specifičnem zdravljenju glede na serološke oz. mikrobiološke rezultate. 

 

Preprečevanje 

Osebam, ki imajo veliko tveganje za pnevmokokno okužbo (osebe brez vranice, bolniki s kronični 

boleznimi srca, pljuč, jeter, z nefrotskim sindromom, s sladkorno boleznijo in z okrnjeno imunostjo), 

priporočamo cepljenje s polisaharidnim (23-valentnim) cepivom. Priporočljivo je tudi cepljenje 

starostnikov (> 65 let). Za te osebe in tiste z okrnjeno imunostjo lahko uporabimo konjugirano 10- ali 

13-valentno cepivo. 
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Tabela 3  

Izkustveno zdravljenje težke zunajbolnišnične pljučnice 

 

Povzročitelji Izkustveno zdravljenje Čas zdravljenja 

Streptococcus pneumoniae 

Haemofilus influenzae 

Legionella pneumophila 

Chlamidia pneumoniae 

Po Gramu negativni 

Cefotaksim 2 g/6 h  ali  

Ceftriakson 2 g/24 h ali 

Amoksicilin/klavulanska kislina +  

- Azitromicin 500 mg/24 h ali 

- Moksifloksacin 400 mg/24 h 

- Levofloksacin 500 mg/12 h 

10 – 14 dni 

(legionella – 

do 21 dni) 

Nevarnostni dejavniki za 

Pseudomonas aeruginosa 

Ceftazidim 2 g/8 h ali 

Cefepim 2 g/8 do 12 h ali 

Piperacilin / tazobaktam 4,5 g/8 h ali 

Imipenem 500 do 1000 mg/8 h ali 

Meropenem 1000 mg/8 h ali 

Doripenem 500 mg/8 h ± 

- Ciprofloksacin 500 mg/6 h ali 

- Gentamicin 5 mg/kg telesne teže/24 h 

14 dni ali več 

Nevarnostni dejavniki za 

proti meticilinu odporen 

Staphyloccocus aureus 

(MRSA) 

+ Vankomicin 1g/12 h ali 

    Linezolid 60 mg/12 h  

14 dni ali več 

Pneumocystis jirovecii Trimetoprim/sulfametoksazol 15 -20/75 – 

100 mg/ v 4 odmerkih 

14 – 21 dni 

 

Zaključek 

Številni poskusi razvrščanja bolnikov z ZBP v kategorije glede na ogroženost niso pripeljali do splošno 

sprejetih jasnih kriterijev, ki bi določali, kateri bolniki potrebujejo zdravljenje v EIM. Ob upoštevanju 

različnih kriterijev, ki jih priporočajo številni avtorji, je za končno odločitev pomembna predvsem 

subjektivna ocena ogroženosti posameznega bolnika. Zgodnje zdravljenje z ustreznim antibiotikom 

izboljša prognozo. Za pravilno odločitev pa morata biti izpolnjena dva pogoja: dobro poznavanje 

problema in velika mera izkušenosti. 
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