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BESEDA UREDNIKOV UČBENIKA 3. LETNIKA ŠOLE INTENZIVNE MEDICINE
Letos poteka že 20. leto zaporedoma pod okriljem Slovenskega združenja za intenzivno medicino
Šola intenzivne medicine. Prvič po dvajsetih letih se je tudi spremenila lokacija in bo potekala v
Dolenjskih Toplicah in ne več v Novem mestu, kjer je gostovala do sedaj. Šola je namenjena
specializantom anesteziologije, interne medicine, pediatrije, nevrologije, kirurgije in sedaj tudi
intenzivne medicine ter drugim zdravnikom, ki si hočejo pridobiti ali osvežiti znanje s področja
intenzivne medicine. Izvršilni odbor Slovenskega združenja za intenzivno medicino od letos dalje vodi
Suada Fileković Ribarič, Strokovni odbor pa prof. dr. Matej Podbregar.
Kurikulum šole intenzivne medicine se je z leti posodabljal strokovno, zasnova pa je ostala in
dozorevala v dvajsetih letih obstoja šole. Predavanjem, ki jih je sedaj nekoliko manj, vedno sledita še
okrogla miza in/ali prikaz zanimivih primerov. V letošnjem letu smo izpustili okrogle mize in dali
močan poudarek na večih in daljših prikazih zanimivih kliničnih primerov. Vsak modul organizirata
eden ali dva učitelja šole, ki sta odgovorna skupaj s strokovnim in izvršilnim odborom Slovenskega
združenja za intenzivno medicino za program posameznega modula in za izbiro predavateljev.
Novost šole je, da bodo skupaj s predavanji sedaj predstavljeni tudi vsi prikazani klinični primeri s
spremnim besedilom in razpravo, po enakih kriterijih kot prispevki iz naslovnih predavanj. Na ta
način smo sledili željam udeležencev šole, da bi bilo vključenih več zanimivih kliničnih primerov, ki
naj osvežijo predavanja in poživijo razpravljanje.
Tretji letnik bo obsegal module naslednjih področij intenzivne medicine: Bolnišnične okužbe (vodja
modula: I. Muzlovič), Akutna ledvična odpoved (vodja modula: R. Parežnik), Sepsa I (vodji modula: I.
Muzlovič in P. Gradišek), Sepsa II (vodji modula: M. Jereb in S. Kržišnik Zorman), Bolezni prebavil
(vodja modula. A. Sinkovič) in Prehrana (vodja modula: S. Filekovič Ribarič).
Tudi letos smo vse prispevke uredili po enotnem konceptu, jih strokovno in jezikovno pregledali in
recenzirali ter izdali v okviru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Katedre za anesteziologijo in
reanimatologijo kot učbenik 3. letnika Šole intenzivne medicine« za kar se jim najlepše zahvaljujemo
Največja zahvala za izdajo učbenika gre kot vedno 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 sedaj starejše in nekatere že
upokojene predavatelje, zato verjamemo, da bo šola še naprej uspešno delovala in izobraževala.
Strokovni odbor Slovenskega združenja za intenzivno medicino 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, se pa trudimo vsi skupaj, da bi bila zastopanost predavateljev iz najširšega
slovenskega prostora.

Lahko se pohvalimo, da je utečena ekipa recenzentov, lektorice in tehničnega uredništva najboljše
zagotovilo, da bo tudi sedanji tretji učbenik, strokovno in jezikovno na najvišji ravni. Uredniki smo se
zelo trudili, da bi poenotili in poslovenili izraze in tudi na ta način poskrbeli za žlahtnjenje slovenskega
medicinskega izrazoslovja. Tehnična urednika Klemen Steblovnik in Matevž Uranič pa sta zagotovila,
da bo učbenik tudi po tehnični plati urejen tako, da bo dostojen svojega imena Učbenik.
Upamo samo, da nam je to v čim večji meri uspelo.

Uredniki
Matej Podbregar

Primož Gradišek

Štefan Grosek
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PRVI DEL: SEPSA IN BOLNIŠNIČNE OKUŽBE
OKUŽBE ŽILNIH KATETROV

Tomaž Jurca
Oddelek intenzivne terapije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
V prispevku so podane opredelitve okužb žilnih katetrov, diagnostične možnosti, zdravljenje in
najbolj pomembno – preprečevanje, ki je ključno, da do okužb žilnih katetrov sploh ne bi prišlo.
Uvod
Žilni pristop je nujno potreben pri sodobnem intenzivnem zdravljenju. Z uvajanjem žilnega katetra
bolnika nehote tudi ogrožamo. Poleg mehanskih zapletov preti nevarnost okužbe, ki pa se ji lahko z
doslednim upoštevanjem celotnega svežnja navodil v veliki meri izognemo.
Opredelitev okužb in diagnostika
Ločimo izolirano katetrsko kolonizacijo, lokalno okužbo (vbodnega mesta, tunela ali podkožnega
porta) ter sistemsko okužbo (katetrsko sepso z zapleti: gnojni tromboflebitis, endokarditis,
metastatski abscesi).
O potrjeni katetrski sepsi govorimo, kadar izoliramo istega povzročitelja iz konice odstranjenega
katetra ter iz hemokulture periferno odvzete krvi, in če bolnik nima drugega jasnega septičnega
žarišča. Kadar katetra ne odstranimo, je možna posredna mikrobiološka diagnostika s pomočjo
kvantitativnih hemokultur. Razlika med številom bakterij iz katetra in iz periferne vene je pri okužbi
katetra večja kakor 3:1. Pomagamo si tudi s časom do pozitivnosti. Hemokultura iz okuženega katetra
postane pozitivna vsaj dve uri prej kakor iz periferne vene. Odvzamemo 10 ml krvi iz vsakega lumna
in iz periferne vene. Zadostna količina je zelo pomembna (3 % pozitivnosti / 1 ml). Kadar so
hemokulture negativne, si pri odstranjenem katetru pomagamo s kultivacijo konice. Kateter je
kontaminiran ali le koloniziran, kadar najdemo manj kot 15 bakterij, ki tvorijo kolonije (CFU) na agarju
po povaljanju 5 cm konice (kultura po Makiju) ali manj kot 103 CFU pri kvantitativni kulturi konice, če
ni lokalnih in sistemskih znakov okužbe. Če je prisotnih 15 ali več CFU oz. 103 ali več CFU pri
kvantitativni kulturi konice, gre za katetrsko okužbo. Kateter odstranimo in konico odrežemo
aseptično po predhodnem razkuževanju kože. Pri odstranitvi povsem implantiranega katetra
kultiviramo tudi vsebino rezervoarja.
Kadar so vse kulture negativne, o okužbi katetra sklepamo, če bolnik okreva po njegovi odstranitvi.
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Pogostost okužb opredelimo kot absolutno (epizode / 100 katetrov) ali bolje kot relativno tveganje:
število epizod / 1000 katetrskih dni (kd).
Epidemiologija
Pri kratkih in srednje dolgih perifernih venskih katetrih nevarnost okužb ni velika. Več okužb je pri
arterijskih katetrih, največ pa pri kratkotrajnih centralnih venskih katetrih (CVK), pri kratkotrajnih
dializnih katetrih in pri pulmonalnih katetrih. Najbolj čist je subklavijski pristop, manj jugularni in
najmanj femoralni. Pri umbilikalnih katetrih je zaradi občutljivosti neonatalnega obdobja več okužb.
Manj okužb je pri tuneliziranih katetrih, najmanj pa pri bolnikih s povsem implantiranimi katetri.
Katetrska sepsa podaljša hospitalizacijo za 7–15 dni. Umrljivost zaradi katetrske sepse je 12–25 %.
Okužbe, povezane s katetri, predstavljajo 10–20 % vseh bolnišničnih okužb in se pojavijo pri 10 %
bolnikov v intenzivni enoti. Najpogostejši povzročitelji so po Gramu pozitivni mikroorganizmi:
koagulaza negativni stafilokoki (KNS 31 %) in Staphylococcus aureus (20 %), ki so del normalne kožne
flore, ter Enterococcus (9 %) in gliva Candida spp. (9 %). Sledijo po Gramu negativne bakterije:
Escherichia coli (6 %), Klebsiella spp. (5 %), Pseudomonas, Enterobacter, Serratia in Acinetobacter.
Naraščajoča odpornost bakterij (MRSA, VRE, ESBL, po Gramu negativni organizmi, Pseudomonas) je
vzrok za večjo smrtnost zaradi neustreznega izkustvenega zdravljenja.
Pri opečencih najpogosteje izoliramo Pseudomonas aeruginosa. S. aureus je najpogostejši
povzročitelj pri bolnikih s HIV. Po Gramu negativne bakterije najdemo pri (hemato) onkoloških
bolnikih (translokacija). Bakteriji kožne flore – KNS in S. aureus sta najpogostejša povzročitelja okužb
dializnih katetrov.
Patogeneza
Žilni kateter se najpogosteje okuži ob uvajanju. Kateter, ki smo ga uvajali nujno, čim prej (najkasneje
v 48 urah) zamenjamo. Kratkotrajni katetri se okužijo od zunaj skozi kožo. Dolgotrajni katetri se
okužijo skozi spoj intraluminalno. Bakterije lahko naselijo kateter hematogeno in iz kontaminirane
infuzijske tekočine.
Dejavniki tveganja
Bolnikovi dejavniki za katetrsko sepso so: skrajni starostni obdobji, število in težina spremljajočih
bolezni, podhranjenost, prekinjena kožna integriteta (npr. opekline) in imunska pomanjkljivost,
posebej nevtropenija. Najbolj so ogroženi opečenci in bolniki z absolutnim številom nevtrofilcev pod
1,0 x 109/L (hematoonkološki bolniki, napredovali AIDS).
Dejavnik tveganja je tudi kožna flora, kadar gre za masivno kolonizacijo. Tromboza ob katetru je
dejavnik tveganja za okužbo, lahko pa nastane kot posledica.
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Zunanji dejavniki: Najpomembnejši je sam kateter. Kar 90 % vseh okužb je povezanih s CVK.
Pomembni so mesto vstavitve, trajanje katetrizacije, material katetra, razmere ob vstavljanju
(nujno), nega vbodnega mesta in izkušenost zdravnika, ki vstavlja kateter.
Pri perifernih katetrih je več okužb na nogah kot na rokah, na zapestju več kot na hrbtišču roke, več,
če je kateter vstavljen več kot tri dni, in več pri katetrih iz PVC in polietilena kot iz teflona, silikona in
poliuretana. Pri arterijskih katetrih je tveganje za okužbe večje, če je vbodno mesto gosto
kolonizirano, in če so vstavljeni več kot 4–6 dni. Pri pljučnih arterijskih katetrih se tveganje za okužbo
poveča pri katetrizaciji, daljši od 3–5 dni, pri gostejši kolonizaciji kože, pri nedosledni uporabi sterilnih
barier pri vstavljanju in pri jugularnem več kot pri subklavijskem pristopu.
CVK so pogosteje okuženi jugularno in femoralno kot subklavijsko, pri ponavljajočih katetrizacijah,
ob pojavu drugega septičnega žarišča in pri nedosledni uporabi sterilnih barier. Uporaba le sterilnih
rokavic in male komprese je imela za posledico trikrat več katetrskih okužb in 6,3-krat več
bakteriemij, kot če so pri uvajanju uporabljali največje možne sterilne ukrepe! Kljub tem podatkom
navedeno načelo upošteva manj kot 30 % intenzivnih enot.
Manj okužb je pri katetrih, impregniranih s srebrom, antibiotikom ali antiseptikom. Manj okužb je
pri tuneliranih katetrih, najmanj pa pri popolnoma implantiranih. Več okužb je pri nujnem kot pri
elektivnem vstavljanju, pri manj izkušenem zdravniku, ob vlažni koži pod obvezo in več pri uporabi
70-odstotnega alkohola ali 10-odstotnega povidon jodida kot pri 2-odstotnem klorheksidinu v 70odstotnem etanolu.
Kadar pride do okužbe pri bolniku z majhnim tveganjem ali do večjega števila okužb z neobičajno
bakterijo, moramo pomisliti na okuženo infuzijsko tekočino.
Zdravljenje
Lokalna okužba CVK
Pri bolniku z okuženim vstopnim mestom ali s tromboflebitisom kateter odstranimo. Katetra ne
menjamo po žici. Odvzamemo bris vbodnega mesta za kulturo in razmaz po Gramu, vzorec krvi za
hemokulturo iz periferne vene in kultiviramo konico katetra. Če klinično in z negativno hemokulturo
izključimo sepso, septični tromboflebitis in septična žarišča, je dovolj sedem dni antibiotičnega
zdravljenja. Bolnik ne potrebuje antibiotika, če ima le flebitis brez gnojne sekrecije, brez temperature
nad 38 º C in brez mrzlice. Pri bolniku z ohranjeno imunostjo so v primeru povrhnjega flebitisa dovolj
dvig uda in obkladki.
Pri okužbi izstopnega mesta tunela zdravimo lokalno, brez odstranitve katetra tiste bolnike, ki nimajo
sepse, še potrebujejo kateter, nimajo nadomestnega pristopa in lokalno ni gnojne sekrecije. Sicer
zdravimo s sistemskim antibiotikom. Če se vnetje ne umiri, kateter odstranimo. Po odstranitvi,
odvzemu kužnin in v primeru negativnih hemokultur zdravimo okrog sedem dni.
Okužba podkožnega tunela (> 2 cm) zahteva odstranitev katetra in sedem dni antibiotičnega
zdravljenja.
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Empirično zdravimo kot pri sistemski okužbi oziroma glede na koloniziranost – do izvida občutljivosti.
Sistemska okužba, povezana s CVK
Pri sistemski okužbi vedno odstranimo CVK. Empirično zdravimo z vankomicinom in cefepimom ali
ceftazidimom ali piperacilin/tazobaktamom ali imipenemom ali meropenemom + aminoglikozid
glede na direktni razmaz, koloniziranost bolnika, imunsko oslabelost, težo bolezni in floro oddelka,
do osamitve in opredelitve občutljivosti povzročitelja. V primeru alergije na vankomicin ali možnosti
okužbe z VRE izberemo daptomicin. V primeru koloniziranosti z ESBL organizmi izberemo
karbapenem. Če domnevamo, da gre za glivično okužbo, uvedemo antimikotik: ob kandidemiji in
povsem stabilnem bolniku flukonazol 800 mg/dan, sicer pa ehinokandin (kaspofungin, mikafungin
ali anidulafungin) do rezultata občutljivosti. Na glivično okužbo pomislimo pri septičnem bolniku s
popolno parenteralno prehrano, pri podaljšanem širokospektralnem antibiotičnem zdravljenju, pri
hematoonkološkem bolniku, po presaditvi kostnega mozga ali solidnega organa, pri katetru,
vstavljenem femoralno in pri kolonizaciji več mest s kandido.
Nezapleteno bakteriemijo s KNS pri odstranjenem netunelskem katetru zdravimo pet do sedem dni.
Dlje zdravimo pri endokarditisu in osteomielitisu, pri bakteriemiji, ki vztraja > 48 ur, pri imunsko
oslabelih in ob okvari srčne zaklopke.
Katetrsko okužbo z enterokokom zdravimo 7–14 dni. Kateter odstranimo.
Pri okužbi s S. aureus zdravimo dva do tri tedene. Krajši čas (vsaj dva tedna) zdravimo bolnike, ki
okrevajo in nimajo več bakteriemije po treh dneh, z majhnim tveganjem za znotrajžilno okužbo, brez
implantiranega umetnega materiala, in če imajo normalen izvid transezofagealne ultrazvočne
preiskave srca (TEE), opravljen ne prej kot po petih do sedmih dneh bolezni, niso imunsko oslabljeni
in nimajo sladkorne bolezni. Prvi dan je dan prve negativne kontrolne hemokulture.
Usmerjeno zdravljenje katetrskih seps s po Gramu negativnimi bacili naj bo glede na antibiogram.
Traja naj sedem do 14 dni. Kateter vedno odstranimo.
Stabilne bolnike s kandidemijo, ki niso dobivali azolov, zdravimo empirično s flukonazolom 800
mg/dan, sicer pa z ehinokandinom do prejema izvida o občutljivosti. Kateter odstranimo. Zdravimo
še 14 dni po zadnji pozitivni hemokulturi, za katere jemljemo vzorce dnevno od odstranitve katetra
in začetka zdravljenja. Opravimo TEE.
Gnojni tromboflebitis zahteva zdravljenje tri do šest tednov. Če ni kontraindikacij, dodamo heparin.
Bolniki z refraktarno bakteriemijo ali neobvladanim žariščem potrebujejo kirurško oskrbo.
Vse bolnike s katetrsko sepso moramo spremljati še šest tednov zaradi možnih ponovitev in
metastatskih okužb. Vzorce krvi za hemokulture jemljemo med zdravljenjem in še teden do dva
tedna po zaključku.
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Preprečevanje okužb




















CVK vstavimo le, ko je potrebno, in ga odstranimo takoj, ko ga ne potrebujemo več. Potrebo
po CVK preverjamo dnevno.
Katetre naj uvaja in skrbi zanje le izkušeno izobraženo osebje, ki naj vodi dosledno
dokumentacijo. Mesečno beležimo pojavnost katetrskih seps.
Roke razkužujemo pred natikanjem sterilnih rokavic in pred palpacijo vbodnega mesta,
prevezami in drugim rokovanjem s katetrom in infuzijskimi sistemi. Enako velja po teh
opravilih, ne glede na uporabo preiskovalnih rokavic.
Kateter uvajamo v prostoru, kjer so izpolnjeni pogoji za asepso. Bolnikove lase pokrijemo s
kapo. Zaradi varnosti bolnika med posegom nadziramo EKG in pulzno oksimetrijo,
razmislimo o uporabi ultrazvoka. Po vstavitvi opravimo RTG pc.
Uporabimo kateter z najmanjšim potrebnim številom svetlin. Za popolno parenteralno
prehrano uporabimo svojo svetlino. Antibiotično in antiseptično impregnirane katetre
priporočajo le v primerih, ko je incidenca katetrskih seps visoka, kljub upoštevanju vseh
ostalih preventivnih ukrepov.
Če je le mogoče, venski kateter vstavimo v veno subklavijo, kjer je možnost okužbe
najmanjša (praviloma desno). Jugularnemu, posebej pa femoralnemu pristopu se izogibamo.
Ustrezno globino uvedbe katetra določimo pred posegom in jo zabeležimo v bolnikovo
dokumentacijo. Nadenemo si zaščitna očala.
Kateter uvajamo sterilno: z dosledno uporabo maske preko ust in nosu ter kape si po
razkuževanju rok nadenemo sterilni plašč. Sterilni rokavici namestimo preko manšet
rokavov. Po razkuževanju vbodnega mesta namestimo izrez in bolnika pokrijemo z veliko
kompreso preko vsega telesa.
Dlake na vbodnem mestu odstranimo s strižnikom tik pred posegom (ne brijemo). Za
razkuževanje kože uporabljajmo 2-odstotni klorheksidin glukonat (CHG) v > 70-odstotnem
etilnem ali izopropilnem etanolu. V primeru alergije na CHG uporabimo 10-odstoten povidon
jodid v 70-odstotnem etanolu. Samo etanola ne uporabljamo, ker nima podaljšanega
protimikrobnega učinka. Vbodno mesto razkužujemo intenzivno navzven 30 sekund do
premera 30 cm, ponovimo trikrat. Razkužilo pustimo, da se posuši (dve minuti) – ne pivnamo
ali brišemo!
Vbodno mesto prekrijemo z gazo le ob mezenju, sicer uporabimo poliuretanski obliž s
klorheksidinskim gelom, ki ga menjamo na sedem dni. Gazo menjamo na dva dni. Prevezo
zamenjamo, če je premočena, umazana, odlepljena, ali je pod njo tekočina ali kri. Prevezo
opravimo aseptično. Po potrebi ob tem tudi bolniku namestimo masko.
Vstopno mesto katetra pregledujemo ob vsaki izmeni. Pozorni smo na rdečino, izcedek,
občutljivost, otekanje, pritrjenost in lego katetra, pri bolniku pa na morebitne sistemske
znake okužbe: temperaturo, tahikardijo, tahipnejo ali hipotenzijo.
Ob prebrizgavanju katetrov uporabimo vsaj dvakratni volumen lumna (2–3 ml).
Prebrizgavamo z več pulzi. Uporabimo vsaj 10 ml brizgo, da ne ustvarimo previsokega tlaka
(ruptura katetra ali poškodba žile).
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Infuzijske raztopine menjamo praviloma na 24 ur, lipidne emulzije na 12–24 ur, krvni
pripravki pa naj bi stekli v štirih urah. Infuzijske sisteme skupaj s priključki menjamo vsake
štiri do sedem dni, pri lipidnih emulzijah na 24 ur, pri propofolu pa na 12 ur. Odklopljeni
sistem zavržemo. Ob uvajanju novega katetra vse stare sisteme zavržemo. Pred vsakim
priklapljanjem brizge ali infuzijskega sistema konektor prebrišemo z alkoholnim brisom.
Katetrov ne menjamo rutinsko z namenom preprečevanja okužb.
Katetrov ne menjamo po žici.

Zaključek
Žilni katetri so nujni v sodobnem intenzivnem zdravljenju. Z doslednim upoštevanjem svežnja
priporočil moramo storiti vse, da kritično bolnega ne bi dodatno ogrozili še s katetrsko okužbo.
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PLJUČNICA ZARADI UMETNEGA PREDIHAVANJA IN PREPREČEVANJE
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Izvleček
Pljučnica, povezana z umetnim predihavanjem, je pogost zaplet pri bolnikih, ki jih zdravimo na
oddelkih za intenzivno zdravljenje, in pomembno podaljšuje čas zdravljenja, zvišuje stroške in
neposredno vpliva na višjo smrtnost. Aspiracija z bakterijami poseljenih ustno-žrelnih izločkov je
najpogostejša patogenetska pot okužbe. Na izkustveno izbiro protimikrobnega zdravljenja vplivajo
čas predhodne hospitalizacije, lokalni epidemiološki podatki in morebitna predhodna poselitev
bolnikove kože ali sluzničnih površin z odpornimi mikroorganizmi. Najenostavnejši način
preprečevanja pljučnice, povezane z mehanskim predihavanjem, je dvignjen položaj bolnika.
Uvod
Bolnišnična pljučnica (BP) je ena od najpogostejših v bolnišnici pridobljenih okužb. Ocenjujejo, da se
BP pojavi v 5 do 10 primerih na 1000 sprejemov. Predvsem na oddelkih za intenzivno zdravljenje
(OIZ) je to pogost zaplet, ki podaljšuje zdravljenje in povečuje umrljivost. Najpogostejša je pri
bolnikih, ki jih mehansko predihavamo (MP), pri katerih je pogostost do dvajsetkrat večja. Z vsakim
dnem MP se verjetnost okužbe spodnjih dihal poveča za 1+0,78 %. BP je pogostejša v prvih dneh MP
in približno polovica vseh primerov se pojavi v prvih štirih dneh. Smrtnost je višja pri bolnikih s
pljučnico, povzročeno z bakterijami, kot so: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. in
Stenotrophomonas maltophilia. Poleg višje smrtnosti pljučnica, povezana z MP (PMP), pomembno
podaljšuje čas zdravljenja na OIZ (od 4 do 13 dni) in zvišuje stroške.
Patogeneza in etiologija
Povzročitelji BP zaidejo v spodnja dihala z aspiracijo žrelne ali želodčne vsebine pri poškodbah,
utapljanju, zastrupitvah, zgodnji intubaciji ipd. Govorimo o primarno endogeni oziroma zgodnji
pljučnici. Zaplet se pojavi znotraj prvih štirih dni. Med povzročitelji najpogosteje dokažemo bakterije,
kot so: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branchamella catarrhalis in
Staphylococcus aureus. Zavedati pa se moramo, da zgodnjo BP lahko povzročajo tudi odporne
bolnišnične bakterije, če so bolniki pred sprejemom že dobivali antibiotik ali so bili v zadnjih 90 dneh
zdravljeni v bolnišnici.
BP, ki se pojavi peti dan ali kasneje, uvrščamo med sekundarno endogene. Najpogostejša
patogenetska pot je lokalna poselitev zgornjih dihal z bolnišnično bakterijsko floro, običajno preko
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retrogradnega zatekanja kontaminirane želodčne vsebine. Le-ta skupaj z žrelnimi izločki zateka v
spodnja dihala, kjer ob okrnjeni mehanski ali imunski obrambi in ustrezno veliki koncentraciji
patogenih bakterij povzroči BP. Najpogostejši povzročitelji so bakterije, odporne na številne
antibiotike (Klebsiella spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis idr.). Pri
intubiranih bolnikih je poselitev zgornjih dihal s patogenimi bakterijami skoraj pravilo ter zato razvoj
PMP močno olajšan. Poškodba sluznice zgornjih dihal ob intubaciji ali aspiracijah in prisotnost
umetnih materialov dodatno pospešujeta rast bakterij ter s tem poselitev in okužbo dihal. Kot
skupina so enterobakterije najpogostejši povzročitelji PMP in v zadnjih letih raste odstotek
enterobakterij, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL). Pojavljajo pa se tudi po Gramu
negativni mikroorganizmi, odporni na karbapeneme.
Redkeje je PMP posledica inhalacije kontaminiranega aerosola ali neposrednega vnosa bakterij v
spodnja dihala s kontaminiranimi instrumenti in še redkeje posledica prehoda bakterij skozi črevesne
stene v kri in po krvi v pljuča. Tudi vdor bakterij v kri ali v plevralni prostor je redek vzrok PMP (<10
%) in osamitev bakterij iz krvi pri bolniku s PMP ima izvor izven pljuč.
Opredelitev in diagnoza okužbe
BP je po navodilih centra za nadzor bolezni (Centers for Disease Control – CDC) okužba spodnjih
dihal, ki je ob sprejemu v bolnišnico ni bilo oziroma ni bila v nastajanju. Največkrat je to vsaka
pljučnica, ki se pojavi po 48 urah od sprejema v bolnišnico. PMP je opredeljena kot BP, ki se pojavi
48 do 72 ur po endotrahealni intubaciji.
Diagnoza pljučnice je klinična, radiološka in mikrobiološka. Zanjo so značilni: na novo nastal
produktiven, gnojen izpljunek s prisotnostjo bakterij, značilen fizikalni izvid nad pljuči ter novo ali
napredovalo zasenčenje na rentgenski sliki pljuč. Občutljivost radioloških in vsaj enega od kliničnih
kriterijev je visoka, specifičnost pa nizka, posebno pri bolnikih na MP. Tudi osamitev bakterij iz
sputuma oziroma aspirata traheje pri bolnikih na MP nima visoke specifične vrednosti in lahko
predstavlja zgolj lokalno poselitev.
Med diagnostičnimi postopki ločimo neinvazivne oziroma minimalno invazivne ter invazivne, na
bronhoskopijo vezane metode. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti.
Odvzem aspirata traheje je pri bolnikih na MP enostavna, v vsakem trenutku izvedljiva metoda, ki
ne zahteva izkušene endoskopske ekipe. Minimalno invazivne nebronhoskopske metode (slepo
krtačenje in mini bronhoalveolarna lavaža) imajo po nekaterih podatkih primerljivo občutljivost in
specifičnost z bronhoskopskimi metodami (zaščiteno krtačenje in bronhoalveolarna lavaža). Slaba
stran je v dejstvu, da slepo uvedeni kateter pogosto zaide v desni bronhialni hemisistem, se zvije ali
prepogne.
Če se odločimo za invazivno bronhoskopsko diagnostiko PMP, običajno kombiniramo zaščiteno
krtačenje z bronhoalveolarno lavažo. Perkutana igelna biopsija in odprta pljučna biopsija sta metodi,
ki se predvsem zaradi pogostih zapletov na eni strani, kakor tudi zapletenosti samega postopka, v
rutinski diagnostiki PMP običajno ne uporabljajo.
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Če pri bolniku na MP in z domnevno BP v spodnjih dihalih ne najdemo visoko odpornih bakterij ter
antibiotik ni bil menjan v zadnjih 72 urah, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da ne gre za PB. Treba
je iskati druge vzroke poslabšanja oziroma drugo mesto okužbe.
Zdravljenje in preprečevanje okužbe
Začetno protimikrobno zdravljenje BP je praviloma izkustveno. Na izbiro antibiotika vplivajo
morebitno predhodno antibiotično zdravljenje, lokalni epidemiološki podatki in prisotnost bakterij,
odpornih na antibiotike. Začetno izkustveno zdravljenje temelji na uporabi antibiotika s širšim
spektrom, ki ga po dobljenih mikrobioloških izvidih lahko zamenjamo za antibiotik z ustreznejšim
oziroma ožjim spektrom delovanja in na ta način zmanjšujemo selekcijski pritisk na bakterije. Čas
antibiotičnega zdravljenja PMP ni natančno opredeljen in je odvisen od resnosti okužbe, kliničnega
poteka bolezni ter od povzročitelja. Okužbe z bakterijami, kot je Pseudomonas aeruginosa ali
Acinetobacter spp., spremljajo pogoste ponovitve in tudi višja smrtnost. Obsežnejše pljučnice s
težjim kliničnim potekom običajno zdravimo 14 dni. Vse več imamo podatkov, ki kažejo, da je
predolgo zdravljenje za bolnika škodljivo, vodi v razrast odpornih bakterij in s tem zvišuje umrljivost.
Obsežna raziskava Chastre in sod. je pokazala, da je izid zdravljenja PMP enak ob osemdnevnem ali
štirinajstdnevnem zdravljenju.
Na nižjo incidenco PMP lahko vplivamo s položajem bolnika (dvignjeno vzglavje 30 do 45 stopinj),
uporabo endotrahealnih tubusov z neprekinjeno aspiracijo izločkov nad mešičkom, menjavo
dihalnega cevja le, ko je vidno umazano, izvajanjem ustne higiene z 2-odstotnim klorheksidinom, z
minimalno sedacijo (uporaba protokolov in skrajševanje časa sedacije in MP) in posebnimi protokoli
za odvajanje od aparata. Pomembni so tudi higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme in
čiščenje ter razkuževanje bolnikove okolice. Ukrepi, kot so različni načini hranjenja, selektivna
dekontaminacija črevesja, zgodnja traheotomija, uporaba zaprtega sistema aspiracij, menjavanje
izkustvenega antibiotičnega zdravljenja po principu rotacije in uporaba z antibiotiki prevlečenih
tubusov so vprašljivi in izsledki raziskav niso enotni.
Zaključek
PMP ostajajo velik epidemiološki, diagnostični, terapevtski in ekonomski problem. Ob tem pa
tovrstni zaplet pomembno poslabša možnost preživetja bolnika. Z ustreznimi diagnostičnimi
postopki in pravilno ter hitro izbiro antibiotika lahko vplivamo na potek in izid bolnišnične okužbe
spodnjih dihal. Prevelika in nekritična poraba protimikrobnih zdravil ima za posledico razvoj in
širjenje na antibiotike odpornih bakterij, zato naj bo vsako zdravljenje klinično utemeljeno in podprto
z mikrobiološkimi preiskavami in epidemiološkimi podatki. PMP ne moremo popolnoma preprečiti,
jih pa lahko z izvajanjem nekaterih ukrepov in pravilnim pristopom učinkovito omejimo.
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PROBLEM ODPORNOSTI BAKTERIJ V INTENZIVNI TERAPIJI

Nina Kmet Lunaček
Oddelek intenzivne terapije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
Odpornost mikroorganizmov na antibiotike predstavlja javnozdravstveno grožnjo, saj se z
naraščajočo odpornostjo povečujejo obolevnost, stroški zdravljenja in nenazadnje tudi umrljivost v
populaciji. Prav oddelki intenzivnega zdravljenja so epicenter okužb pri zelo bolnih osebah –
ocenjujejo, da ima v vsakem trenutku polovica bolnikov na intenzivnem oddelku okužbo. Bolniki so
dodatno izpostavljeni tudi invazivnim posegom, ki rušijo anatomsko celovitost naravnih obrambnih
preprek. Ravno v enotah intenzivne terapije je pogostost bolnišničnih okužb najvišja in jo ocenjujejo
na 20–30 %. Vzporedno z bolnišničnimi okužbami se poraja problem z na antibiotike večkratno
odpornimi klicami, ki še dodatno poslabšajo klinični izid, zvišajo stroške ter povečajo umrljivost
kritično bolnih.
Uvod
Eden glavnih vzrokov za nastanek na antibiotike večkratno odpornih mikroorganizmov (ang.
multidrug resistant – MDR) je prekomerna uporaba širokospektralnih antibiotikov, predvsem
cefalosporinov tretje generacije, vankomicina, imipenema ter fluorokinolonov. Ocenjeno je, da kar
60 % bolnikov, zdravljenih na oddelku intenzivne terapije (EIT), v vsakem trenutku dobiva antibiotike.
Poleg uporabe protimikrobnih zdravil na širjenje oz. nastanek protimikrobne odpornosti vplivajo tudi
indukcija (protimikrobna odpornost se razvije med antibiotičnim zdravljenjem – npr. zaradi
mutacije), selekcija (protimikrobno zdravljenje favorizira razrast odpornih bakterij, npr. v črevesju),
introdukcija (EIT je rezervoar odpornih sevov) ter prenos odpornih sevov (zaradi preslabe bolnišnične
higiene).
Najpomembnejše odporne bakterije so proti meticilinu odporni stafilokoki (MRSA), proti
vankomicinu odporni enterokoki (VRE), enterobakterije, ki izločajo odporne betalaktamaze (ESBL)
ter na karbapeneme odporne in karbapenemaze izločujoče enterobakterije (CRE, CPE).
Kljub delnemu upadu pojavnosti MRSA v zadnjih letih, je to še vedno eden glavnih patogenov, ki
povzroča bolnišnične okužbe. Tveganja, povezana z nastankom in prenosom MRSA, so poprejšnja
hospitalizacija, zdravljenje na oddelku intenzivne terapije, znotrajžilni material, podaljšano
protimikrobno zdravljenje, kronične bolezni, kirurška rana in visoka starost.
Po ocenah je pojavnost VRE visoka in znaša 33–40 %. Najvišja, tudi do 80-odstotna, je pri E. fecium.
VRE geni se lahko prenašajo tudi na druge bakterije s plazmidi. Dejavniki tveganja za kolonizacijo in
okužbo z VRE so zdravljenje s protimikrobnimi zdravili (predvsem cefalosporini in vankomicinom),
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enteralno hranjenje in dolga hospitalizacija.
Odpornost po Gramu negativnih mikroorganizmov na protimikrobna zdravila je vedno večji problem
v bolnišnicah. Na prvem mestu so bakterije, ki izločajo ESBL, sploh E. coli in K. pneumoniae. ESBL gen
je kodiran na plazmidih in se zlahka prenaša med mikroorganizmi. Dejavniki tveganja za razvoj ESBL
so protimikrobno zdravljenje, zdravljenje v enoti intenzivne terapije, trebušne operacije, umetno
predihavanje in bivanje v ustanovah za kronično nego.
Bolnišnična izolata sevov Pseudomonas in Acinetobakter sta pogosto odporna na širok nabor
protimikrobnih zdravil. Njuna prevalenca narašča, najbolj ogroženi pa so bolniki s pljučnico,
povezano z umetnim predihavanjem (VAP), ter bolniki z opeklinami. Pri razvoju odpornosti je
udeleženih več mehanizmov.
Acinetobakter spp. je intrinzično odporen proti cefalosporinom, penicilinom in aminoglikozidom ter
povzroča oportunistične okužbe pri kritično bolnih.
Razprava
Vedno večja odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom je vedno večji zdravstveni problem
tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Nemalokrat na razvoj odpornosti vplivamo sami z nekritično rabo
antibiotikov ter slabo bolnišnično higieno. Kolonizacija ter okužba bolnikov z visokoodpornimi
klicami kot njena posledica, povečuje obolevnost, podaljša bolnišnično zdravljenje ter močno vpliva
tudi na povišanje umrljivosti, sploh v EIT.
Slovenska raziskava komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ), ki je
zajela trende v Sloveniji med leti 2010 in 2013, je ugotovila pri E. coli trend rasti tako števila izolatov
kot deleža sevov z ESBL; pri K. pneumoniae je delež sevov z ESBL stabilen, enako velja za delež MRSA
pri vrsti S. aureus. Pri P. aeruginosa in A. baumannii se je povečal delež proti karbapenemom
odpornih izolatov, pri vrsti H. influenzae se je povečala odpornost proti betalaktamom. N.
gonorrhoeae ima velike deleže odpornosti proti večini antibiotkov, delež občutljivosti za cefiksim se
je povečal, za ceftriakson je 100 %. E. faecium: delež odpornosti proti ampicilinu je več kot 90 % in
stabilen, odpornost proti vankomicinu je manjša od 1 %. Občutljivost E. faecalis za ampicilin in
vankomicin je stabilna in blizu 100 %. Pri vrsti S. pneumoniae je stanje stabilno, delež odpornosti
proti eritromicinu je več kot 20 %. Občutljivost S. pyogenes in M. tuberculosis je stabilna in dobra.
Pri salmoneli ni večjih sprememb, pri kampilobaktru tudi ne, vendar je odpornost proti
ciprofloksacinu večja od 60 %. Podobnih podatkov za trende občutljivosti, ki bi se nanašali na stanje
v EIT v Sloveniji, žal nimamo.
Podatki o odpornosti mikroorganizmov v UKC Ljubljana, tudi za posamezne EIT, so za tekoče leto
dostopni na intranetnih straneh UKC Ljubljana.
Slovenija se glede odpornosti mikrobov na protimikrobna zdravila giblje nekje v evropskem
povprečju. Na sliki 1 je prikazana prevalenca K. pneumoniae ESBL v Evropi v letu 2013. V Sloveniji je
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delež ESBL pozitivnih klebsiel 25–50 %. V letu 2013 je bilo v UKC Ljubljana 17,7 % izolatov K.
pneumoniae ESBL pozitivnih, v letu 2014 pa 15,5 %.

Slika 1
Prevalenca K. pneumoniae ESBL v Evropi v letu 2013
Zaključek
Okužbe, ki jih povzročajo na antibiotike večkratno odporni mikroorganizmi, predstavljajo vedno večji
problem, sploh na oddelkih intenzivnega zdravljenja, saj povečujejo obolevnost, stroške zdravljenja
ter umrljivost bolnikov. V prihodnje moramo storiti čim več za reševanje tega javnozdravstvenega
problema, tako z rednimi ocenami porabe antibiotikov, smotrno rabo antibiotikov, nadzorom nad
njihovim predpisovanjem v bolnišnicah, kot tudi z dobrimi praksami v zvezi z bolnišnično higieno.
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PREPREČEVANJE PRENOSA KOLONIZACIJE IN OKUŽBE

Mateja Logar
Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
Z osamitvenimi (izolacijskimi) ukrepi želimo omejiti oziroma preprečiti prenos kolonizacije ali okužbe
predvsem s pacienta na pacienta pa tudi na zdravstveno osebje in obratno, z osebja na pacienta.
Posebej pozorni moramo biti pri bolnikih, pri katerih obstaja večja verjetnost za kolonizacijo ali
okužbo z večkratno odpornimi bakterijami. Sem sodijo bolniki, ki so bili pred tem že hospitalizirani
(v zadnjih šestih mesecih), so pogosto zdravljeni ambulanto, so v programu kroničnega
nadomestnega zdravljenja s hemodializo ali so oskrbovanci negovalnih ustanov. Posebej moramo
biti previdni, kadar sprejemamo bolnike, ki so bili pred tem zdravljeni v tujini ali so tuji državljani. Pri
vseh bolnikih v bolnišnicah moramo uporabljati standardne ukrepe. Glede na možne načine prenosa
ločimo: kontaktno, kapljično, aerogeno in zaščitno izolacijo.
Uvod
Z osamitvenimi (izolacijskimi) ukrepi želimo omejiti oziroma preprečiti prenos kolonizacije ali okužbe
predvsem s pacienta na pacienta pa tudi na zdravstveno osebje in obratno, z osebja na pacienta. Pri
tem so potrebni: zgodnja prepoznava bolezni, določitev povzročitelja, izvajanje standardnih
higienskih ukrepov in drugo.
Ob domnevi ali potrjeni diagnozi nalezljive bolezni in ugotovitvi povzročitelja je pri pacientu treba
uvesti ukrepe, ki so povezani z načinom prenosa mikroba, zato ločimo kontaktno, kapljično in
aerogeno izolacijo. Odločitev o osamitvi mora biti strokovno utemeljena, saj ima lahko osamitev
negativne učinke. Bolniki lahko imajo psihične ali čustvene težave, dokazan je tudi negativen vpliv
na kakovost zdravstvene oskrbe.
Pri vseh bolnikih uporabljamo t. i. standardne ukrepe. V bistvu ne gre za osamitev v pravem pomenu
te besede, pač pa za skupek ukrepov, ki jih izvajamo pri vsakem bolniku, ne glede na diagnozo, da
preprečimo širjenje okužb pri stiku z bolnikom, s krvjo ali z drugimi telesnimi tekočinami in iztrebki.
Med te osnovne ukrepe spadajo:
•
•
•
•
•
•

higiena rok,
higiena kašljanja,
uporaba maske pri izvajanju nekaterih postopkov z velikim tveganjem (npr. aspiracija),
uporaba osebne zaščitne opreme,
varno odlaganje uporabljenih pripomočkov in instrumentov,
uporaba ustrezne opreme za oživljanje in predihavanje,
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•
•
•
•
•

uporaba zbiralnikov za ostre predmete,
čiščenje in razkuževanje površin in opreme,
varno rokovanje s perilom ter prevoz in pranje perila,
uporaba biološko varnih zaslonov in mehanskega pipetiranja v laboratoriju in
ustrezna prostorska namestitev bolnika.

Ukrepi za preprečevanje prenosa s stikom (kontaktna izolacija)
Ukrepi za preprečevanje prenosa s stikom (kontaktna izolacija) onemogočajo neposreden ali
posreden prenos z rokami, delovno obleko in stikom s kontaminiranimi predmeti, pripomočki in
površinami. Največ takih okužb preprečimo z dosledno higieno rok. Poleg standardnih ukrepov
obsegajo ukrepi kontaktne izolacije še:
•
•
•
•

namestitev bolnika v enoposteljno sobo s sanitarijami in kopalnico. Pri kohortni izolaciji mora
biti razdalja med bolniškimi posteljami vsaj en meter;
uporabo dodatnih osebnih varovalnih sredstev ob posegih, pri katerih obstaja možnost
kontaminacije;
uporabo pripomočkov za enkratno uporabo; če to ni možno, razkuževanje pripomočkov
neposredno po uporabi in
uporabo pripomočkov, npr. stetoskopov samo za določenega bolnika.

Ukrepe kontaktne izolacije uporabljamo pri bolnikih, ki so kolonizirani z večkratno odpornimi
bakterijami, bolnikih s črevesnimi okužbami in bolnikih z ektoparaziti. Večje tveganje za kolonizacijo
ali okužbo z večkratno odpornimi bakterijami je pri bolnikih, ki so bili pred tem že hospitalizirani (v
zadnjih šestih mesecih), so pogosto zdravljeni ambulanto, so v programu kroničnega nadomestnega
zdravljenja s hemodializo ali so oskrbovanci negovalnih ustanov. Še posebej je pomembno, da
uporabljamo res dosledne ukrepe kontaktne izolacije pri bolnikih, ki so premeščeni iz bolnišnic v
tujini ali so bili v tujini zdravljeni ambulantno ter pri tujih državljanih, ki so sprejeti na zdravljenje v
bolnišnico. Pri teh skupinah obstaja veliko tveganje, da so kolonizirani z večkratno odpornimi
bakterijami, predvsem če prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, Italije, Grčije, Bolgarije, Romunije, Indije
in drugih južnoazijskih držav, kjer je veliko bakterij, ki so odporne proti številnim antibiotikom. Veliko
skrb vzbujajo bakterije, ki izločajo karbapenemaze (VIM, OXA, KPA, NDM ipd.). Ker gre večinoma za
plazmidno kodirano odpornost, obstaja velika možnost širjenja plazmidov na druge bakterije.
Ukrepi za preprečevanje prenosa s kapljicami (kapljična izolacija)
Z ukrepi za preprečevanje prenosa s kapljicami (kapljična izolacija) preprečujemo prenos okužbe s
kapljicami, ki se razpršijo pri kašljanju in kihanju in se usedajo na sluznice (predvsem nosu, ust in oči).
Poleg standardnih ukrepov obsegajo ukrepi kapljične izolacije še:
•
•
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uporabo kirurške maske v bližini bolnika (razdalja manj kot en meter) in uporabo zaščitnih
očal pri posegih, pri katerih nastaja aerosol,
zagotavljanje zadostne oddaljenosti med bolniki (razdalja med posteljami vsaj en meter),
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•
•
•

poučevanje o higieni kašljanja in njeno izvajanje ter
kohortno osamitev za namestitev otrok.
Ukrepe kapljične izolacije uporabimo pri okužbi z RSV, z gripo, adenovirusnih okužbah in v
prvih 24 urah zdravljenja pri meningokokcemiji.

Ukrepi za preprečevanje prenosa po zraku (aerogena izolacija)
Ukrepi za preprečevanje prenosa po zraku (aerogena izolacija) preprečujejo širjenje okužb z
vdihavanjem okuženega zraka. Poleg standardnih ukrepov so ukrepi aerogene izolacije še:
•
•
•

namestitev v sobo z negativnim zračnim tlakom. Če to ni možno, naj bo izolacijska soba na
koncu oddelka in naj se redno zrači skozi okno (pet minut na vsakih štiri do šest ur),
uporaba partikularnih filtrirnih mask (to so maske z oznakami: FFP3 ali N95) in
kohortna osamitev bolnikov z ošpicami ali noricami, s tem, da z njimi dela le osebje, ki je
imuno na ti dve bolezni.

Principe aerogene izolacije uporabljamo pri pljučnih okužbah z Mycobacterium tuberculosis,
okužbah z varicela zoster virusom, ošpicah, okužbah s koronavirusi (SARS, MERS-COv, ipd.) in
hemoragičnih vročicah s prizadetostjo pljuč.
Posebna oblika osamitve je t. i. zaščitna izolacija, ki je namenjena bolnikom s hudo ali dolgotrajno
nevtropenijo in bolnikom po alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic v nevtropeničnem
obdobju ali z reakcijo presadka proti gostitelju, za katere pomeni veliko nevarnost vdihavanje spor
gliv. Ukrepe zaščitne osamitve izvajamo z uporabo osebne varovalne opreme (rokavice, maska,
halja), razkuževanjem rok osebja in obiskovalcev ter z razkuževanjem in higienskim vzdrževanjem
pripomočkov, opreme in površin v sobi. V bolnikovo sobo naj vstopajo le tisti, ki so za zdravljenje in
zdravstveno nego nujno potrebni.
Zaželeno je, da ima soba ustrezno prezračevanje (nadpritisk, laminarni tok in filtriranje zraka).
Zaključek
Z izolacijskimi ukrepi lahko preprečimo prenose večkratno odpornih bakterij z enega bolnika na
drugega, prav tako lahko preprečimo prenos številnih bolezni. Zato je pomembno, da te ukrepe
uvedemo čim prej po sprejemu bolnika ali po prejemu izvidov mikrobioloških preiskav. Vemo tudi,
da so izolacijski postopki za bolnike neprijetni, in da je zanje slabše poskrbljeno, kar se tiče
zdravstvene oskrbe. Poleg tega pomenijo dodatne obremenitve za zdravstvene delavce ter seveda
dodatne finančne stroške. Zato se moramo preudarno odločati, kdaj so kakšni izolacijski ukrepi
smiselni in kateri so najbolj smiselni.
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ETIOPATOGENEZA SEPSE

Matjaž Jereb
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center Ljubljana
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Izvleček
Sepsa je pogost vzrok sprejema v bolnišnico in na oddelek za intenzivno zdravljenje. Med
povzročitelji najpogosteje dokažemo okužbo s stafilokoki, streptokoki in enterobakterijami. V zadnjih
letih imamo vse več bolnikov z glivno sepso, med njimi najpogosteje s Candido albicans.
Najpogostejši izvor sepse so dihala, sledijo okužbe v trebuhu in okužbe sečil. Ključno vlogo v
patogenezi sepse igrajo biološko aktivne sestavine bakterijske stene. Pri po Gramu pozitivnih
mikroorganizmih sta to peptidoglikan in lipoteihoična kislina, pri po Gramu negativnih povzročiteljih
pa peptidoglikan in lipopolisaharid. Bakterijske beljakovine se vežejo na humane receptorje na
površini levkocitov in sprožijo vnetni odziv gostitelja.
Uvod
Sepsa je pogost vzrok obolevnosti in umrljivosti. Število bolnikov narašča, kar je posledica številnih
dejavnikov. Povprečna starost prebivalcev narašča, mnogi se zdravijo na oddelkih za intenzivno
zdravljenje, imajo različne kronične bolezni, dobivajo imunosupresivna zdravila, širokospektralna
protimikrobna zdravila, pogosti so kirurški posegi, invazivne diagnostične preiskave ipd., kar so vse
pomembni dejavniki tveganja. Zaradi hude sepse v Evropi na leto zboli približno 900.000 ljudi, v ZDA
pa 750.000. Od teh jih 20–40 % umre, kar je skoraj 10 % vseh smrtnih primerov.
Etiologija sepse
Sepso povzročajo različne po Gramu negativne in po Gramu pozitivne bakterije ter redkeje glive.
Med po Gramu negativnimi bakterijami najpogosteje dokažemo okužbo z enterobakterijami, kot sta
Escherichia coli in Klebsiella spp., med po Gramu pozitivnimi pa okužbo z bakterijo Staphylococcus
aureus, koagulazno negativnimi stafilokoki in streptokoki. Glive povzročajo sepso v približno petih
odstotkih, najpogosteje je to Candida spp. V bolnišničnem okolju sepso pogosteje povzročajo na
antibiotike odporni mikroorganizmi, med po Gramu pozitivnimi bakterijami je to na meticilin odporni
S. aureus in na vankomicin odporni enterokoki, med po Gramu negativnimi pa Pseudomonas
aeruginosa in vse pogosteje tudi enterobakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra.
Dodaten terapevtski izziv so večkratno odporne po Gramu negativne bakterije, ki so odporne na
večino sodobnih antibiotikov, vključno na karbapeneme. Glive povzročajo sepso v približno petih
odstotkih, najpogosteje Candida spp. V zadnjih letih delež bolnikov z glivično sepso raste. Največkrat
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dokažemo C. albicans, vse pogosteje pa se pojavljajo »ne-albicans« vrste, kot so C. glabrata, C.
parapsilosis, C. krusei itd. V Sloveniji spremembe niso tako izrazite, čeprav so tudi pri nas v zadnjih
letih pogostejše osamitve nekaterih vrst »ne-albicans«. V obdobju od leta 2006 do leta 2010 smo v
dveh največjih bolnišnicah v Sloveniji (Ljubljana in Maribor) iz hemokultur bolnikov osamili C.
albicans v 61 % oziroma 64,7 %. Sledijo C. glabrata (18,9 %/21,8 %), C. parapsilosis (7,1 %/5,9 %), C.
tropicalis (5,2 %/1,8 %) in C. krusei (2,6 %/2,4 %).
Patogeneza sepse
Koža in sluznice prebavil, spolovil, sečil, dihal in oči predstavljajo pomembno mehansko obrambo
pred vdorom mikroorganizmov v tkiva ter kri. Njihova poškodba, ki je lahko minimalna, klinično
nespoznana in brez jasnih znakov lokalne okužbe, olajša vstop mikroorganizmom. Zlasti v
bolnišničnem okolju je okvara telesnih površin, katere posledica je sepsa, pogosto povezana z
operativnimi posegi, vstavljenimi znotrajžilnimi in urinskimi katetri ali orotrahealnimi tubusi. V
bolnišnicah, predvsem pa na oddelkih intenzivnega zdravljenja, je pomemben nevarnostni dejavnik
za zaplet in razvoj sepse predhodna poselitev kože ali sluznic z bakterijami ali glivami, ki so pogosto
odporne na različne antibiotike oziroma antimikotike. Najpogostejši izvor okužbe pri bolnikih s sepso
so dihala, sledijo trebuh, sečila, koža in mehka tkiva ter v najmanjšem delu nekateri drugi organi.
Gostitelj se ob invaziji mikroorganizma odzove na njegove sestavine z vnetnimi in imunskimi odzivi.
Glavno patogenetsko vlogo imajo biološko aktivne sestavine bakterijske stene: peptidoglikan in
lipoteihoična kislina pri po Gramu pozitivnih bakterijah ter peptidoglikan in lipopolisaharid (LPS) pri
po Gramu negativnih. Ključni element v molekuli lipopolisaharida na zunanji strani bakterijske stene
je lipid A, ki deluje kot endotoksin. Pri bolnikih s po Gramu negativno sepso lahko endotoksin
dokažemo v krvi. Po Gramu pozitivne bakterije lahko sprožijo vnetni odziv organizma tudi po
sproščenih toksinih, kot sta stafilokokni toksični šok sindrom toksin in streptokokni pirogeni
eksotoksin.
Po vdoru mikrobov v kri se biološko aktivne molekule vežejo na receptorje, ki se nahajajo na površini
monocitov, makrofagov in nevtrofilcev. Endotoksin po Gramu negativnih bakterij se v krvi veže na
LPS vezavno beljakovino, nastali LPS kompleks pa na receptorje CD14, ki so na površini celic.
Znotrajcelične reakcije lahko sproži samo preko toličnega koreceptorja (TLR 4). Beljakovina CD14 je
v topni obliki tudi v krvi in omogoča vezavo LPS kompleksa na endotelne celice drobnih žil, ki nimajo
CD14 receptorjev. Pri po Gramu pozitivnih bakterijah so znotrajcelični odzivi posledica aktiviranja
drugih koreceptorjev, med katerimi je najpomembnejši TLR 2. Posledica vezave bakterijskih molekul
na humane receptorje je sprožitev kaskade vnetnih odzivov gostitelja in sproščanje posrednikov
vnetja, kar vodi v značilno sliko sepse, okvaro tkiv in lahko tudi v smrt. Glavni posredniki, ki
spodbujajo vnetje, so TNF alfa ter IL-1, IL-6, IL-8. V poteku sepse se sproščajo tudi protivnetni
posredniki, ki nevtralizirajo biološke sestavine bakterij, zavrejo sintezo vnetnih citokinov ter
uravnavajo celični odziv. Najpomembnejši protivnetni mediatorji so IL-4, IL-10, IL-13 ter topni
receptor za IL-1. Pri sepsi so v serumu sprva povečani vnetni, pozneje pa protivnetni citokini. Za
preživetje je pomembno ravnovesje med vnetnimi in protivnetnimi citokini. Prekomeren imunski
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odziv, kakor tudi prevlada protivnetnih citokinov in kot posledica »imunoparaliza«, odločilno
poslabšajo potek bolezni.
Pomembni procesi v patogenezi sepse se odvijajo na ravni endotelija drobnih žil. Predvsem TNF-alfa,
IL-1 in IFN gama aktivirajo endotelij preko indukcije encima sintaze dušikovega monoksida. Visoke
koncentracije dušikovega monoksida (NO) povzročijo vazodilatacijo, zmanjšan pretok skozi tkiva in
povečano prepustnost žilja. Aktivacija in okvara endotelija sta v različnih organih različni;
spremembe so najbolj očitne v pljučih, ledvicah, jetrih in možganih, ki so v poteku hude sepse ali
septičnega šoka najbolj prizadeti.
V poteku sepse pride tudi do aktivacije sistema koagulacije. Endotoksin in drugi bakterijski produkti
lahko neposredno aktivirajo nekatere sestavine koagulacije, preko inhibitorja aktivatorja
plazminogena pa na drugi strani vplivajo na zmanjšanje fibrinolize. Zato lahko pride do odlaganja
fibrina v manjših krvnih žilah in do razsejane znotrajžilne koagulacije (DIK), ki pa je v poteku sepse
dokaj redek zaplet. Pomemben proces, ki se sproži v poteku sepse, je aktivacija sistema
komplementa. Kompleks antigen-protitelo sproži klasično pot komplementa, endotoksin pa
praviloma alternativno pot. Aktivacija C3 posredno sproži degranulacijo mastocitov in sproščanje
snovi, ki delujejo na steno žilja, kot sta kinin in histamin. Nekatere druge sestavine komplementa,
kot npr. C5, privabljajo levkocite in spodbujajo njihovo aktivacijo in agregacijo v drobnem žilju.
Končne posledice aktivacije sistema komplementa so dodatna okvara endotelija, povečana
prepustnost žilja in vazodilatacija.
Zaključek
Klinično sliko in potek sepse določata povzročitelj in odziv organizma na okužbo. Glavni problem pri
zdravljenju danes predstavljajo večkratno odporni mikroorganizmi, pri katerih še do včeraj
učinkoviti antibiotiki žal ne pomagajo več. Lastnosti povzročitelja pomembno vplivajo tudi na
patogenezo sepse, saj se biološko aktivne sestavine bakterij specifično vežejo na določene
receptorje oziroma koreceptorje. Ekspresija TLR koreceptorjev, preko katerih se sproži kaskada
znotrajceličnih reakcij z izplavljanjem citokinov, je namreč tkivno specifična. Pomembno, če ne celo
odločilno vlogo pri obolevnosti in smrtnosti bolnikov s sepso ima verjetno genetska predispozicija
posameznika in v prihodnosti bo morda ravno genetski profil bolnika temelj za načrtovanje
preventivnih ukrepov in zdravljenja.

Literatura
1. Munford RS. Sepsis, Severe sepsis, and Sepsis Shock. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice
of Infectious Diseases. 7th ed. Vol 1. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2010. p. 987–1010.
2. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of
Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Crit Care Med. 2013; 41: 580–637.
3. Fraser JD, Proft T. The bacterial superantigen and superantigen-like proteins. Immunol Rev. 2008; 225: 226-43.
4. Lee WL, Slutsky AS. Sepsis and endothelial permeability. New Engl J Med. 2010; 363 (7): 689–91.
5. Martin GS. Sepsis, severe sepsis and septic shock: changes in incidence, pathogens and outcomes. Expert Rev Anti
Infect Ther. 2012; 10 (6): 701-6.

29

Šola intenzivne medicine 2015, Sepsa in bolnišnične okužbe
6.
7.
8.

30

Jones AE, Heffner AC, Horton JM, et al. Etiology of Illness in Patients with Severe Sepsis Admitted to the Hospital
from the Emergency Department. Clin Infect Dis. 2010; 50 (6): 814-20.
Remick DG. Pathophysiology of Sepsis. Am J Pathol. 2007; 170 (5): 1435–44.
Delaloye J, Calandra T. Invasive candidiasis as a cause of sepsis in the critically ill patient. Virulence. 2014; 5 (1): 161–
9.

Šola intenzivne medicine 2015, Sepsa in bolnišnične okužbe
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Povzetek
Septična stanja morajo biti hitro prepoznana zaradi odločilnega vpliva zgodnjega pričetka zdravljenja
na preživetje. Klinično sliko sestavljajo: slabo počutje, potenje, glavobol, bolečine v mišicah in
sklepih, slabost, bruhanje, driska in praviloma tudi vročina. Bolniki so tahipnoični in tahikardni, koža
je sprva topla, rdečkasto obarvana. Sčasoma postanejo zmedeni in slabše odzivni. Z razvojem
hipotenzije se pojavi oligurija. Po začetni hiperventilaciji se utrudijo, dihajo čedalje bolj plitvo in s
pomožnim mišičjem. S stopnjevanjem hipotenzije postane koža lividna in hladna. Zmanjšana
prekrvitev notranjih organov vodi v njihovo odpovedovanje in smrt. Od začetka bolezni do smrti
lahko v najhujših primerih mine le nekaj ur.
Uvod
Septična stanja (sepsa, huda sepsa, septični šok) so razmeroma pogosta in čeprav prizadenejo vse
organe, so v začetnem poteku pogosto neprepoznana. Simptomi in znaki za sepso namreč niso
specifični in jih zlahka pripišemo kaki drugi bolezni. Laboratorijski kazalci so lahko v začetnem
obdobju sepse zavajajoči. Sama opredelitev sepse kot sistemskega vnetnega odziva, katerega vzrok
je okužba, ne zagotavlja njenega prepoznavanja. Dosledno upoštevanje meril bi lahko vodilo celo v
prekomerno diagnosticiranje seps. Je pa čimprejšnja prepoznava septičnih stanj nuja, ker zgodnje
antibiotično ali včasih kirurško zdravljenje odločilno vpliva na izid bolezni.
Klinična slika
Splošni znaki
Začetni simptomi sepse so slabo počutje, potenje, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, slabost,
bruhanje in driska. Večina septičnih bolnikov ima vročino, do polovica starejših ima lahko normalno
ali celo znižano telesno temperaturo. Anamnestično navajajo mrzlico ali pa jih opazno trese pred
našimi očmi.
Koža
Kožne spremembe so pri sepsi izredno pestre. Rdečica se pojavi v zgodnjem, hiperdinamičnem
obdobju sepse, lividnost pa med napredovalim stanjem kot posledica hipoperfuzije zaradi
hipotenzije in vazokonstrikcije. Kožna sprememba lahko razkriva mesto vstopa povzročitelja (ki je na
primer ognojek), ali pa je posledica njegovega hematogenega razsoja in se kaže s petehijami,
pustulami ali celulitisom. Pri sepsi, ki jo povzročajo Pseudomonas aeruginosa, ali redkeje bakterije
rodu Klebsiella, Serratia in Echerichia coli, se na koži lahko pojavi echtyma gangrenosum (z eritemom
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in edemom obkrožene papule, ki se razvijejo v hemoragične pustule in nekrotične razjede). Pri
okužbah, pri katerih so v patogenezo dodatno vpleteni še bakterijski toksini (sindrom
streptokoknega ali stafilokoknega toksičnega šoka), se po koži lahko izpustijo difuzen
skarlatiniformni izpuščaj (eritroderma), petehije, makulopapularni izpuščaj ali (hemoragične) bule.
Ob petehijah ali purpuri moramo vedno pomisliti na okužbo z meningokokom, čeprav se lahko
pojavljajo tudi pri stafilokokni sepsi. Pustule praviloma povezujemo s stafilokoki, vendar so lahko
tudi posledica glivične sepse.
Srčnožilni sistem
Bolniki so tahikardni, iztisni delež je zmanjšan, ob nadomeščanju zadostnih količin tekočine pa je
minutni srčni iztis kljub temu povečan. Sistemska žilna upornost je majhna. Hipotenzija se pojavi, ko
s povečanim minutnim srčnim iztisom ni več mogoče nadomeščati majhne sistemske upornosti.
Pljuča
Hiperventilacija z respiratorno alkalozo je zgodnji znak sepse. Na rentgenogramu lahko vidimo
obojestranske infiltrate, ki pri stanjih brez pljučnice ali srčnega popuščanja lahko naznanjajo ARDS.
Elastičnost pljuč se zmanjša, dihalno delo se poveča, bolniki dihajo čedalje bolj plitvo in s pomožnim
mišičjem, ko se utrudijo, postanejo hiperkapnični in hipoksemični.
Ledvice
Hipovolemija, hipotenzija, vazokonstrikcija, včasih tudi zdravila (aminoglikozidi) lahko vodijo v
akutno odpoved ledvic. Kaže se z oligurijo in povečano koncentracijo dušičnih retentov. Oligurijo
med začetno hipotenzijo je sprva še mogoče popraviti z infuzijo tekočin. Akutna ledvična odpoved
zaradi sepse je praviloma popravljiva.
Osrednji živčni sistem in nevroendokrini sistem
Bolniki, zlasti starejši, so pogosto zmedeni. Z morfološkimi preiskavami, kot sta računalniška
tomografija (CT) in magnetnoresonačno slikanje (MRI), v možganih ne najdemo sprememb. Fokalni
nevrološki znaki se pojavijo izjemoma. Encefalopatija je slab napovedni dejavnik poteka bolezni; če
jo bolnik preživi, ne zapušča posledic.
Os hipotalamus-hipofiza-nadledvičnica
Pulzno izločanje rastnega hormona, adrenokortikotropina (ACTH) in prolaktina je moteno, prav tako
tudi dnevno nihanje izločanja kortizola. Razvoj septičnega šoka spremljajo velike plazemske
koncentracije vazopresina, polno razvito klinično sliko pa majhne, verjetno zaradi izgube
baroreceptorskega refleksa in izčrpanja zalog vazopresina iz zadnjega dela hipofize.
Nadledvičnica
Neposredna okvara nadledvičnice zaradi krvavitev in nekroz je redka. Najpogosteje jo povzročajo
meningokoki, bacili tuberkuloze in virus citomegalije. Kljub temu je adrenalna insuficienca pri hudi
sepsi in septičnem šoku pogosta (9 do 61 %, odvisno od meril). Klinično se najpogosteje kaže kot
hipotenzija in hipoglikemija.
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Prebavila
Prerazporeditev krvnega obtoka med sepso povzroči slabo prekrvljenost prebavil. Zaradi tega
nastanejo erozije na želodčni in duodenalni sluznici, ki lahko zakrvavijo, pa tudi paralitični ileus in
translokacija bakterij skozi črevesno steno. Pogosto vidimo holestatično sliko s povečanimi
vrednostmi bilirubina, alkalne fosfataze in aminotransferaz, ki so lahko izredno velike (šokovna
jetra), vendar se po stabilizaciji bolnikovega stanja popravijo že v nekaj dnevih.
Pri sediranih bolnikih so klinični znaki sepse praviloma enaki, a so zaradi prepletanja z znaki osnovne
bolezni lahko zabrisani oziroma težje prepoznavni. Pogoste so tudi reaktivacije virusa herpesa
simpleksa, z obsežnim herpetičnim izpuščajem.
Značilnosti laboratorijskih preiskav
Bakterijsko okužbo navadno spremljata levkocitoza in nevtrofilija. Levkocitoza je posledica
mobilizacije marginaliziranih nevtrofilcev in izplavljanja iz kostnega mozga. V posameznih primerih
(na primer gramnegativna sepsa) se na začetku lahko pojavi tudi levkopenija. Velikokrat pride do
degenerativnih sprememb v citoplazmi nevtrofilnih granulocitov, kot so toksične granulacije in
vakuolizacija citoplazme.
Trombocitopenija običajno kaže diseminirano intravaskularno koagulacijo. Koncentraciji
lipoproteinov velike (HDL) in majhne (LDL) gostote se zmanjšata, povečajo pa se vrednosti
trigliceridov in lipoproteinov zelo majhne gostote (VLDL).
Hipoglikemija je pri bolnikih s sepso, ki nimajo jetrne ali ledvične okvare, sorazmerno redka, vendar
možna. Hiperglikemijo pogosteje odkrijemo pri bolnikih s sicer znano sladkorno boleznijo.
Raven laktata je lahko povišana že pri hudi sepsi in ne le pri septičnem šoku. Hiperlaktatemija je
posledica kombinacije anaerobne presnove in povečane tvorbe piruvata zaradi pospešene glikolize.
Normalizacija krvnega tlaka z vazopresorji še ne zagotavlja, da se bo laktacidoza popravila.
Laboratorijski znaki diseminirane intravaskularne koagulacije so vidni pri 30 do 50 % bolnikov s hudo
sepso. Klinično se lahko kažejo s krvavitvijo iz prebavil ali ran. Lahko se pojavijo tromboze velikih in
malih žil, zlasti na mestu okužbe.
C-reaktivni protein (CRP) nastaja med akutno vnetno fazo v jetrih pod vplivom citokinov, zlasti
interlevkinov IL-1 in IL-6. Njegova koncentracija v plazmi začne naraščati 6 do 12 ur po okužbi, doseže
vrh po 20 do 72 urah in ostane povečana več dni po prenehanju okužbe. Povečane vrednosti Creaktivnega proteina kažejo bakterijsko okužbo, vendar niso specifične zanjo. Povečane so lahko tudi
pri virusnih okužbah, miokardnem infarktu, pljučni emboliji, sistemskih boleznih veziva, po kirurškem
posegu ali pri nekaterih rakih.
Sistemska bakterijska okužba je najmočnejši dražljaj za tvorbo prokalcitonina (PCT). Njegovo
tvorjenje lahko sprožijo bakterijski endotoksin, drugi eksotoksini in nekateri citokini. Poleg tega, da
se pojavi pri bakterijskih okužbah, spremlja povečana koncentracija prokalcitonina tudi okužbe z
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glivami in paraziti. Pri virusnih okužbah je koncentracija praviloma manjša od mejne vrednosti 0,5
ng/ml. Med sepso koncentracija prokalcitonina v serumu močno poraste in lahko med hudo sepso
ali septičnim šokom za več stokrat preseže mejno vrednost 0,5 ng/ml. Stopnja porasta je neposredno
povezana z resnostjo sepse in prizadetostjo posameznih organskih sistemov. Vrednost
prokalcitonina na začetku sistemske okužbe se hitro poveča, a se med umirjanjem vnetja in skladno
s kliničnim izboljšanjem tudi hitro normalizira. S spremljanjem njegove vrednosti lahko ocenimo
aktivnost vnetja in napoved izida sistemske okužbe. Kadar velika koncentracija v serumu vztraja,
pomeni neugoden napovedni znak, ki ga spremlja velika smrtnost.
Zaključek
Klinično prepoznavanje sepse lahko tudi izkušenemu kliniku povzroča težave, saj lahko posnema
številna druga stanja. Zato je stalno diferencialnodiagnostično razmišljanje o sepsi nuja,
laboratorijski kazalci pa le pomoč pri potrditvi naše domneve.
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SEPTIČNA KARDIOMIOPATIJA

Andreja Sinkovič
Oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Izvleček
Septična kardiomiopatija v sklopu sepse nastane zaradi heterogenih vplivov, predvsem pa splavljanja
vnetnih mediatorjev. Je akutna in – v primeru preživetja bolnikov – popravljiva sistolična okvara
levega prekata z normalnim ali znižanim polnitvenim tlakom le-tega. Z ehokardiografijo prikažemo
predvsem znižan iztisni delež <40 %.
Prikazujemo primer bolnice s pnevmokokno sepso in septičnim šokom ter večorgansko odpovedjo,
vključno s septično kardiomiopatijo. Naš primer dokazuje razvoj septične kardiomiopatije že v prvih
urah sepse in obenem, da je ob infuzijah tekočin, vazopresorjev in inotropnih sredstev občasno
potrebno tudi odstranjevanje toksinov in vnetnih mediatorjev, da je zdravljenje učinkovito.
Uvod
Sepsa je pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti bolnikov. Umrljivost v intenzivnih enotah pri
bolnikih s septičnim šokom in večorgansko odpovedjo dosega celo 75 %.
Lahko se pojavi tudi septična kardiomiopatija, ki nastane zaradi heterogenih vplivov, vključno zaradi
vnetnih mediatorjev TNF-alfa in IL-1, povečanja znotrajceličnega NO, okvare mitohondrijev, celo
povečane fosforilacije troponina I z zmanjšanim odzivom miofilamentov na kalcij.
Septična kardiomiopatija je akutna in – v primeru preživetja bolnikov – popravljiva sistolična okvara
levega prekata (LV) z normalnim ali znižanim polnitvenim tlakom LV. Normalne polnitvene tlake LV
pripisujemo sočasni okvari desnega prekata (RV) zaradi akutne pljučne hipertenzije ali povečani
podajnosti LV. Z ehokardiografijo prikažemo predvsem znižan iztisni delež (EF) < 40 %.
Septična kardiomiopatija pomembno oblikuje klinično sliko septičnega šoka, ki je distributivni z
elementi hipovolemičnega, kardiogenega in obstruktivnega. Septično kardiomiopatijo ugotovijo pri
18–60 % bolnikov s hudo sepso.
Zdravljenje obsega najprej infuzije tekočin za vzpostavitev normalne volemije, nato vazopresor za
vzdrževanje normalnega srednjega tlaka, inotropna sredstva pa pri bolnikih s septičnim šokom z
laktacidozo in oligurijo, ki se slabo odzivajo na začetno zdravljenje. Dobutamin poveča srčni indeks
in EF LV. Dober odziv na dobutamin pomeni boljšo napoved izida bolezni.
Pri septični kardiomiopatiji so hemodinamični parametri srčne funkcije odvisni od poobremenitve LV
(»afterloada«), ki jo določata intrinzična krčljivost LV (EF) in znižan sistemski žilni upor (vazoplegije).
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Naš cilj je prikaz bolnika s sepso in septičnim šokom ter septično kardiomiopatijo v vsakdanji klinični
praksi.
Prikaz primera
52-letna bolnica je zbolela dan pred sprejemom v bolnišnico s slabim počutjem, utrujenostjo, vročino
do 38,7 °C, driskami. Bila je v remisiji po kemoterapiji limfoma plaščnih celic (2011), splenektomiji
(2013) in avtologni transplantaciji kostnega mozga (2014).
Ob sprejemu je bil krvni tlak 50/40 mmHg, pulz 110/minuto, bila je prizadeta, koža hladna, bleda,
oblita z znojem, somnolentna, Sat O2 100 % ob 2l kisika. Takoj je dobila infuzijo tekočin in
noradrenalina v naraščajočih odmerkih – do 66 g/min v prvih šestih urah. Z ultrazvokom smo
prikazali širino spodnje votle vene (VCI) 2,2 cm, ki ni kolabirala ob vdihu, srce je imelo globalno
zmanjšano krčljivost z EFLV 20–25 %.
Ker je bila bolnica po začetnem zdravljenju še vedno hipotenzivna, je dobila infuzijo dobutamina 2,5
g/kg/minuto in hidrokortizona (200 mg/24 ur), nakar se je po 20 minutah vzpostavil normalen krvni
tlak.
Rentgenska slika pljuč in srca je pokazala zgostitve bazalnih delov pljuč, laboratorijski izvid pa porast
laktata na 7,5 mmol/l, prokalcitonina (> 100 ng/ml), CRP (166 mg/l), NT-proBNP (2114 pmol/l),
troponina I (0,2 g/l), mioglobina (482 g/l). Zaradi domneve, da gre za pljučnico s sepso in septičnim
šokom smo odvzeli kužnine, nato pa empirično uvedli imipenem 500 mg/6 ur iv.
Po nekaj urah se je vzpostavila urna diureza 10–20 ml, laktat se je znižal (4,5 mmol/l), ultrazvok srca
je pokazal EF 30 %.
Naslednji dan je vztrajala oligurija s porastom kreatinina (318 mol/l), uree (20,5 mmol/l),
poglabljale so se levkocitoza (30,09.109/l), trombocitopenija (46.109/l) in hipoalbuminemija 24g/l. Za
vzdrževanje normotenzije smo morali dodati vsem uvedenim zdravilom še vazopresin (2,1 IE/uro) in
infuzijo sterofundina (1000 ml/dan), zaradi hipoksije (pO2 8,5 kPa) 40-odstotni kisik z venti masko,
zaradi presnovne acidoze ob akutni ledvični odpovedi (pH 7,2) 100 ml bikarbonata v infuziji. Z
vstavljenim PiCCO katetrom smo ugotovili že normalen CI (3,3 l/min/m2), povišan GEDI (1023 ml/m2)
in še znižan SVRI (1672 dyn.s.cm-5.m2).
Po 36 urah smo lahko zmanjšali odmerke noradrenalina in vazopresina. Uvedli smo kaspofungin po
nasvetu hematologa zaradi morebitne glivične okužbe ob splenektomiji do izvida -D glucana. Izvid
hemokultur je bil negativen, pozitiven antigen na pnevmokok pa je potrdil pnevmokokno sepso.
Zdravljenje s poprej uvedenim antibiotikom je bilo ustrezno – le odmerke imipenema smo prilagodili
ledvični odpovedi.
Po 48 urah so bili krvni tlaki in pulzi normalni. VCI je bil 1,9/1,75 cm, s transtorakalnim ultrazvokom
smo ugotovili EF 45 %, s transezofagealnim pa izključili vegetacije na zaklopkah in s tem infekcijski
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endokarditis. Zaradi oligurije 145 ml/24 ur sta bila opravljena hemofiltracija in odvzem toksinov s
citosorb membrano. Ukinjen je bil dobutamin v infuziji.
V naslednjih dneh smo postopoma ukinjali vazopresin, noradrenalin in hidrokortizon, potrebno pa
je bilo še zdravljenje z antibiotikom in nadomestno ledvično zdravljenje zaradi anurije.
Po šestih dneh zdravljenja je bila bolnica orientirana, pogovorljiva, afebrilna, krvni tlak je bil 130/80
mmHg, pulz 97/min., pO2/FiO2>200, diureza 40 ml/uro, laktat 0,8 mmol/l.
Razprava
Pri 52-letni bolnici je pnevmokokna sepsa zaradi pljučnice potekala s septičnim šokom in
večorgansko odpovedjo, vključno s septično kardiomiopatijo s prehodno znižanim EF, povišanim NTproBNP in troponinom I, zmanjšanim žilnim uporom – vazoplegijo.
Ponavljajoče ehokardiografske meritve pri bolnikih s sepso omogočajo zgodnje odkrivanje bolnikov
s septično kardiomiopatijo. Čeprav ni popolnoma jasno, do kakšne mere zdravljenje z inotropnimi
sredstvi, kot je dobutamin, izboljša izid bolezni, odzivnost na dobutamin pomeni dobro napoved
uspešnosti zdravljenja. Pri naši bolnici smo uvedli dobutamin v nizkem odmerku zaradi zmanjšane
krčljivosti LV ob povečanem laktatu, ker so za vzdrževanje normotenzije bili potrebni izjemno visoki
odmerki noradrenalina in vazopresina.
Da bi izboljšali delovanje LV, smo celo uvedli zdravljenje s citosorb membrano za odstranitev
citokinov, ki so ključnega pomena za nastanek septične kardiomiopatije. Dejansko je bila prehodna
sistolična okvara prisotna vse do odvzema toksinov in citokinov. Pojav septične kardiomiopatije
namreč ni odvisen od virulence mikroorganizmov, temveč od učinka splavljenih vnetnih mediatorjev
in toksinov na srce. Ti celo lahko nastajajo v srcu in tako poglabljajo negativen inotropni učinek nanj.
Zaključek
Naš primer dokazuje, da se pri bolnikih s septičnim šokom septična kardiomiopatija razvije že v prvih
urah sepse. Ob infuzijah tekočin, vazopresorjev in inotropnih sredstev je občasno potrebno tudi
odstranjevanje toksinov in vnetnih mediatorjev.
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SEPTIČNA ENCEFALOPATIJA

Nina Kmet Lunaček
Oddelek intenzivne terapije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični
center Ljubljana,
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
Septična encefalopatija je opredeljena kot okvara možganov, ki nastane zaradi sepse ali sistemskega
vnetnega odziva na okužbo. Drug izraz je lahko tudi s sepso povezan delirij. Diagnostičnih meril za
postavitev diagnoze ni, tako da o septični encefalopatiji lahko govorimo pri bolnikih, pri katerih smo
izključili ostale vzroke za moteno delovanje možganov, hkrati pa morajo biti vidni znaki
ekstrakranialnega vnetja. Vodilni simptom pri bolniku s septično encefalopatijo je različno razvita
stopnja kvalitativne in/ali kvantitativne motnje zavesti.
Uvod
Sepsa je vodilni vzrok umrljivosti in obolevnosti v enotah intenzivne terapije. Odpoved organov je v
prvi vrsti posledica tkivne hipoperfuzije. Merjenje možganske aktivnosti je izredno težko, saj za zdaj
ne poznamo specifičnih biomarkerjev okvare nevronov, pa tudi sama kognitivna ocena je pri bolnikih
v EIT izredno težka. Patofiziološko gre pri septični encefalopatiji (SE) za kombinirano okvaro, in sicer
tako za neposredno okvaro možganskih celic, kot tudi za mitohondrijsko in endoteljisko okvaro ter
motnje nevrotransmiterjev 1. SE ali s sepso povezan delirij je po opredelitvi okvara možganov, ki
nastane kot posledica sepse ali sistemskega vnetnega odziva na okužbo (systemic inflammatory
response syndrome – SIRS). SE je najpogostejša encefalopatija pri bolnikih, zdravljenih v enotah
intenzivne terapije (EIT) – po ocenah se kar pri 9–71 % bolnikov s sepso razvije tudi SE. SE se
pogosteje pojavi pri bolnikih, ki so že pred tem imeli bolezni osrednjega živčnega sistema (OŽS).
Stanje se navadno popravlja razmeroma hitro, hkrati z zdravljenjem osnovnega vzroka sepse. Čeprav
naj bi šlo v večini primerov za popravljiv sindrom, najnovejše raziskave kažejo pri teh bolnikih
podaljšan upad kognitivnih sposobnosti in simptome depresije. Umrljivost bolnikov s SE je visoka in
premo sorazmerna s stopnjo encefalopatije. Po ocenah znaša do 63 % pri bolnikih, ki imajo oceno po
Glasgowski lestvici kome (GCS) pod 8, oz. kar pri 82 % bolnikov, ki so umetno predihavani 2, 3. Klinično
se SE kaže z različno stopnjo kvalitativne oz. kvantitativne motnje zavesti – bolniki so lahko
somnoletni, stuporozni ali celo komatozni, po drugi strani pa se bolezen lahko kaže kot upad
kognitivnih sposobnosti, spremembe v obnašanju, pomanjkanje koncentracije, zmedenost, delirij ali
obdobje depresije. Bistveno redkeje kot pri drugih encefalopatijah se pojavljajo konvulzije,
mioklonizmi ali fokalni oz. generalizirani tonično-klonični krči. Prvi znaki prizadetosti OŽS se lahko
pokažejo še preden postavimo diagnozo sepse. Delirij povezujemo s slabšim izidom bolezni,
povečano umrljivostjo in obolevnostjo, podaljšanim bolnišničnim zdravljenjem, slabšim izidom po
kirurških posegih ter povečano verjetnostjo dolgoročne psihoorganske spremenjenosti 3. Raziskave,
opravljene v zadnjih letih kažejo, da kar 45 % bolnikov, ki so bili hospitalizirani zaradi sepse, še po
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letu dni kaže znake kognitivne okvare v taki meri, da ta vpliva na kakovost njihovega življenja. Kar 58
% bolnikov, ki so bili zdravljeni na oddelku intenzivne terapije, ima dolgoročne depresivne in
anksiozne motnje 3.
Prikaz primera
65-letna bolnica z arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2, zdravljeno peroralno, je bila
sprejeta v enoto intenzivne terapije zaradi zmedenosti in hipotenzije. Zbolela je dva dni pred
sprejemom z mrzlico, s povišano telesno temperaturo in odvajanjem tekočega blata. Po sprejemu je
potrebovala vazotropno podporo. V laboratorijskih izvidih smo ugotovili CRP 280, PCT 135, L 28 (DKS
12 % nesegmentiranih), kreatinin 257, sečnina 23, amoniak 45, KS 3,5; urin – sediment: L 8–10,
gramnegativi bacili, nitriti +. PAAK (40 % VM): pH 7,35, pO2 9,7 CO2 3,7, HCO3 12, laktat 6. GCS je
bila ob sprejemu 10, bolnica pa neorientirana v času in prostoru, odklonilna do zdravljena,
potrebovala je fiksacijo, ker si je hotela izpuliti CVK. Diagnoza? Dodatne preiskave – LP, CT glave?
Zdravljenje?
Razprava
Patofiziološko gre pri SE za večplastno dogajanje. Posredniki vnetja, tako citokini kot tudi dušikov
oksid, ki se sproščajo pri sepsi, spremenijo prepustnost hematoencefalne bariere z indukcijo
možganskih endotelijskih celic ter aktivacijo mikroglije. Mikroglija v možganih predstavlja imunske
celice. Ko so le-te aktivirane, lahko negativno vplivajo na možgane z nadaljnjo tvorbo dušikovega
oksida, citokinov ter kisikovih prostih radikalov. Posledica je poškodba možganskih celic in njihova
smrt. Opisanemu procesu pa so navadno pridružene še presnovne motnje (podaljšana
hiperglikemija, huda hipoksemija), hemodinamska odpoved, zdravljenje z zdravili (predvsem so
problematični sedativi) ter drugi iatrogeni in okoljski dejavniki 3, 4. K razvoju encefalopatije
pripomorejo tudi odpovedi drugih organskih sistemov, predvsem ledvic in jeter 3, 5.
Postavitev diagnoze SE je klinična, za zdaj enotnih meril ni, lahko pa si pomagamo s točkovnimi
sistemi (GCS), elektroencefalografijo (EEG) ter slikanjem možganov z magnetno resonanco (MRI). V
vsakdanji praksi je najlažja metoda ocena zavesti po GCS, ki jo lahko ob bolniku izračunajo vsi profili
medicinskega osebja. Vrednost GCS je povezana z umrljivostjo in se giblje od 16 % pri GCS 15 pa do
63 % pri GCS med 3 in 8. Pri oceni stopnje SE si lahko deloma pomagamo s snemanjem EEG. Raziskave
so pokazale, da z napredovanjem encefalopatije theta aktivnost najprej zamenja difuzna delta
aktivnost, z nadaljnjim poglabljanjem pa se začno pojavljati trifazni valovi ter t. i. izbruh – tišina.
Umrljivost se povečuje skladno z bolj patološkim izvidom EEG 6.
V več raziskavah, opravljenih na živalskih modelih in človeku, so ugotovili, da sprva v akutni fazi sepse
z MRI ne odkrijemo morfoloških sprememb v možganovini, kasneje pa je pri sliki razvite SE lahko
viden edem v področju talamusa in hipotalamusa, spremenjena presnova acetilholina in Nacetilaspartata ter izguba nevronov v hipokampusu. Vse spremembe so nespecifične in za sedaj
klinično neuporabne 7. V zadnjih letih so bile opravljene tudi raziskave biomarkerjev kot
diagnostičnega merila SE. Največ raziskav je bilo narejenih za biomarkerja S100 beta ter NSE. Oba
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spadata med t. i. strukturne proteine OŽS, ki naj bi bili specifični kazalci okvare nevronov. Povišane
vrednosti S100 beta v serumu pri SE so dokazali pri bolnikih z zmanjšano cerebralno prekrvitvijo,
bolnikih z nizkimi vrednostmi GCS ter bolnikih s patološkim izvidom EEG. Zvišane vrednosti so bile v
nekaterih opravljenih raziskavah povezane tudi z višjo umrljivostjo. Po drugi strani pa nekaj raziskav
ni dokazalo povezave med zvišanimi vrednostmi S100 beta in SE. Kar 70–100 % bolnikov s hudo sepso
in septičnim šokom ter zvišanimi vrednostmi NSE v serumu je imelo dokazano SE. Glede povezave
med NSE in umrljivostjo sta bili opravljeni dve raziskavi – ena je to dokazala, druga pa ovrgla 8.
Zdravljenje SE je simptomatsko. Na prvem mestu je usmerjeno antibiotično zdravljenje sepse, sledi
stabilizacija bolnika po veljavnih priporočilih. Hidrokortizon uvedemo le bolnikom, ki ostajajo
hemodinamsko nestabilni kljub tekočinskemu in vazopresornemu zdravljenju. Raziskave so
pokazale, da zdravljenje s steroidi sicer zmanjša popoškodbeni stresni sindrom, vendar poveča
možnost razvoja miopatije kritično bolnega ter pripomore k razvoju psihotične simptomatike. Pri
septičnih bolnikih uporabe živčno-mišične blokade zaradi povečane možnosti nevromiopatije
kritično bolnega ne priporočajo. Redno je treba nadzorovati raven krvnega sladkorja (KS) in ga po
potrebi tudi uravnavati z neprekinjeno infuzijo kratkodelujočega inzulina. Stroga kontrola KS pri
septičnih bolnikih je lahko povezana z nevrološkimi posledicami zaradi hipoglikemije – v raziskavi
NICE-SUGAR so ugotovili, da je pri bolnikih, pri katerih so bile vzdrževane nižje ciljne vrednosti KS,
višja incidenca hudih hipoglikemij in značilno višja 90-dnevna umrljivost. Preprečevati moramo tudi
delirij z zagotavljanem bolnikovega normalnega cirkadianega ritma, zgodnjo mobilizacijo, dobro
hidracijo, razgovori ter orientacijo v času in prostoru. V primeru že razvitega delirija moramo ukiniti
antiholinergike, histaminergike ter psihotrope in po potrebi uvesti antipsihotike (haloperidol),
lorazepam ali deksmedetomidin. Z deksmedetomidinom pri bolnikih s sepso dosežemo krajše
trajanje encefalopatije, krajši je čas umetnega predihavanja, nižja pa je tudi umrljivost v primerjavi s
tistimi, ki so bili zdravljeni z lorazepamom 9.
Zaključek
Septična encefalopatija je najpogostejša encefalopatija pri bolnikih, zdravljenih v EIT, in se pojavlja
pri do 70 % bolnikov. V osnovi gre za popravljivo stanje, ki se hitro izboljša z zdravljenjem osnovnega
vzroka, veliko bolnikov pa ima dolgoročne posledice, kot npr. upad kognitivnih sposobnosti in
depresije. Pomembno je hitro prepoznavanje, zdravljenje osnovnega vzroka in seveda tudi
preprečevanje.
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Izvleček
Splošna mišična oslabelost, katere vzrok je kritična bolezen, je najpogostejša živčno-mišična bolezen,
s katero imamo opravka v enotah intenzivne terapije. Pojavlja se pri 26–65 % bolnikov, ki potrebujejo
mehansko ventilacijo. Vzrok je lahko miopatija ali polinevropatija kritične bolezni, pogosto pa
kombinacija obeh. Patofiziološki mehanizmi nastanka še niso raziskani, znano pa je, da podaljša
ležalno dobo bolnikov v enoti intenzivne terapije in odvisnost od mehanske ventilacije, s tem pa tudi
umrljivost. Najpogosteje se pojavi pri bolnikih s hudo sepso, sistemskim vnetnim odzivom ali
večorgansko odpovedjo. Učinkovitega zdravila zaenkrat ne poznamo.
Uvod
Polinevropatija kritične bolezni (critical illness polyneuropathy – CIP) in miopatija kritične bolezni
(critical illness myopathy – CIM) se klinično kažeta kot splošna mišična oslabelost pri bolnikih, ki so
bili zaradi kritične bolezni zdravljeni v enoti intenzivne terapije (intensive care unit acquired
weakness). Prizadete so lahko vse mišice. Mišična prizadetost je običajno simetrična in bolj izražena
v proksimalnih mišičnih skupinah udov. Pogosto so prizadete tudi diafragma in dihalne mišice,
obrazne mišice pa redkeje. Vzrok mišične oslabelosti po kritični bolezni je pogosto težko opredeliti,
saj se polinevropatija in miopatija kritične bolezni pogosto pojavljata hkrati. Miopatija kritične
bolezni je pogostejša kot polinevropatija in je običajno povezana z boljšim okrevanjem.1, 2
Pojavnost miopatije in polinevropatije kritične bolezni je odvisna od trajanja hospitalizacije, od tega,
kako težka je osnovna bolezen in od uporabljenih diagnostičnih meril. Imelo naj bi jo kar 26–65 %
bolnikov, ki so umetno ventilirani več kot pet dni.3 Najpogosteje se pojavljata pri bolnikih s sepso,
sistemskim vnetnim odzivom, večorgansko odpovedjo in akutnim respiratornim distres sindromom.
Ostali dejavniki, ki vplivajo na pojav CIP in CIM so: hiperglikemija, hiperpireksija, hiperosmolarnost,
hipoksija, starost, težina bolezni, parenteralna prehrana, uporaba vazopresorjev, ženski spol,
septična encefalopatija, okvara ledvic in dializno zdravljenje.1 Tudi pretirana in nekritična uporaba
kotrikosteroidov in mišičnih relaksantov imata lahko za posledico pojav mišične oslabelosti.
Patofiziološki vzroki za pojav CIP in CIM so slabo raziskani, verjetno pa vključujejo spremembe v
mikrocirkulaciji, presnovne okvare, okvaro celične preskrbe z energijo in spremembe celičnega
električnega potenciala.1
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Diagnozo splošne mišične oslabelosti po kritični bolezni postavimo klinično z oceno moči dvanajstih
mišičnih skupin (zapestje, komolec, rama, stopalo, koleno, kolčni sklep). Za oceno mišične moči
uporabljamo petstopenjsko lestvico Medical Research Council.2 Zlati standard za postavitev
diagnoze je elektrofiziološka preiskava prevodnosti živcev in elektromiografija. Z elektrofiziološko
preiskavo lahko tudi ločimo, ali gre za ICP ali ICM, vendar je preiskava ob slabo sodelujočem bolniku
in številnih motnjah v enoti intenzivne terapije pogosto težko izvedljiva in slabše povedna.3
Diferencialno diagnostično moramo pomisliti na Guillan-Barre sindrom, presnovne in toksične
nevropatije, vnetne miopatije, mišično distrofijo, poškodbo možganov ali hrbtenjače, amiotrofno
lateralno sklerozo, miastenijo gravis, ...2, 4
Trenutno ne poznamo nobenega specifičnega farmakološkega zdravila za zdravljenje ICP/ICM.
Agresivno zdravljenje sepse in izogibanje dejavnikom ogrožanja lahko zmanjšata pojavnost ICP/ICM.
Edino dosleden nadzor krvnega sladkorja in agresivno zdravljenje z inzulinom dokazano zmanjšata
pojavnost ICM/ICP. Z zgodnjo mobilizacijo, elektrostimulacijo in agresivno fizioterapijo upočasnimo
propadanje mišic in pospešimo okrevanje ter tako najverjetneje zmanjšamo pojavnost ICP/ICM.
Izogibanje globoki sedaciji dokazano skrajša ležalno dobo v enotah intenzivne nege in je zato
verjetno povezano z manjšo pojavnostjo ICP/ICM. Vsaj teoretično prednost naj bi imeli tudi
optimalna prehrana, natančen nadzor elektrolitov in izdelani protokoli odvajanja od mehanske
ventilacije.3, 5
Prikaz primera
21-letni bolnik brez dotedanjih bolezni je zbolel s slabim počutjem, zmanjšano zmogljivostjo, težkim
dihanjem, povišano telesno temperaturo preko 39 °C, kašljem in hemoptizami. Tretji dan po pojavu
težav je bil sprejet v regionalno bolnišnico. Pomislili so na vaskulitis in ga že drugi dan zaradi hitrega
poglabljanja hipoksije ter predvidene plazmafereze premestili v UKC Ljubljana. Z ledvično biopsijo je
bil potrjen Goodpasturjev sindrom z atipičnimi anti-GBM protitelesi. Kljub pulzu metilprednizolona
in plazmaferezam se je hipoksija poglabljala in potrebni sta bili intubacija ter mehanska ventilacija.
Zaradi nezadostnega učinka plazmaferez in kortikosteroidov je dobil še ciklofosfamid. Kljub uporabi
mišičnih relaksantov, inhalatornega dušikovega oksida in visokih inspiratornih tlakov umetne
ventilacije je bila oksigenacija nezadostna, zato je bila deseti dan vstavljena veno-venska
izventelesna membranska oksigenacija. Šele po 20 dneh globoke sedacije, občasne uporabe mišičnih
relaksantov, več okužbah, dializnem zdravljenju in večtirni imunosupresivni terapiji se je delovanje
pljuč izboljšalo do take mere, da je bila izventelesna membranska oksigenacija odstranjena.
Po izboljšanju delovanja pljuč je bila ukinjena sedacija, vendar bolnik ni zmogel spontanega dihanja,
močno oslabele pa so bile tudi vse periferne mišice. Zaradi splošne mišične oslabelosti (vključno z
dihalnimi mišicami) se je zavleklo tako odvajanje od umetne ventilacije kot tudi zdravljenje v enoti
intenzivne terapije. Kljub stalni mišični elektrostimulaciji in intenzivni fizioterapiji je po ukinitvi
sedacije potreboval kar deset dni, preden je bil sposoben samostojnega dihanja in 16 dni, preden je
lahko ob pomoči sedel v postelji in bil sposoben za premestitev na neintenzivni oddelek. Tam je ostal
še 34 dni, nato pa je bil napoten na Inštitut za rehabilitacijo.
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S pomočjo elektromiografije (EMG) je bila opredeljena tudi mišična oslabelost. Ob normalnem
prevajanju impulzov po motoričnih in senzoričnih nevronih je bila izključena nevropatija kritične
bolezni. Nenormalni motorični odzivi in pojav spontanih mišičnih krčenj pa so diferencialno
diagnostično dopuščali tudi miopatijo kritično bolnega.
Razprava
Tudi pri mladem, do nedavnega zdravem bolniku se lahko v primeru kritične bolezni hitro razvije
miopatija kritično bolnega. Verjetnost pojava splošne mišične oslabelosti po kritični bolezni narašča
s številom dejavnikov ogrožanja, ki so bili v predstavljenem primeru: febrilnost, hipoksija,
dolgotrajno mirovanje, dolgotrajna umetna ventilacija, sepsa, uporaba visokih odmerkov
kortikosteroidov in mišičnih relaksantov, vazopresorji in dializno zdravljenje.
Kljub izvajanju vseh možnih ukrepov za zmanjšanje pojavnosti ICM, kot so dober nadzor krvnega
sladkorja, zgodnja fizioterapija in mišična elektrostimulacija, se ob tako hudi bolezni miopatiji
kritično bolnega ne moremo izogniti.
Diagnozo še vedno najpogosteje postavimo na podlagi klinične slike, ko po ukinitvi sedacije bolnika
ne moremo odvesti od mehanske ventilacije.
Kljub temu, da velja nevrofiziološka preiskava za zlati standard pri postavitvi diagnoze splošne
mišične oslabelosti v intenzivni enoti in diferenciaciji med CIP in CIM, pa je v intenzivni enoti zaradi
nesodelujočega bolnika pogosto težko izvedljiva in zaradi številnih motenj slabše povedna.
Bolnike, pri katerih se razvije CIM, čakata dolgotrajno okrevanje in rehabilitacija, ki pogosto traja več
kot leto dni. Velikokrat okrevanje ni popolno in mišična moč za vselej ostane zmanjšana.
Zaključek
Z napredkom medicine in uvajanjem novih metod zdravljenja se izboljšuje preživetje bolnikov, ki še
pred nekaj leti ne bi preživeli kritične bolezni. Spremljajoč pojav vedno starejše in bolj bolne
populacije v enotah intenzivne terapije je tudi porast miopatije in polinevropatije kritične bolezni.
Številčnejši pojav polinevropatije in miopatije kritične bolezni pomeni večjo obremenitev in izziv, ne
samo za enote intenzivne terapije pač pa tudi za neintenzivne oddelke in rehabilitacijo po
zaključenem bolnišničnem zdravljenju.
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Izvleček
Akutni respiracijski distres sindrom (ARDS) je vnetje pljuč s povečano kapilarno prepustnostjo,
zmanjšano prezračenostjo in podajnostjo pljuč ter povečanim mrtvim prostorom. Najpogostejši
vzročni dejavniki so sepsa, vdihanje želodčne vsebine, pljučnica in poškodba prsnega koša.
Radiološka preiskava pokaže obojestranska zasenčenja pljuč. Pojavi se hipoksemija z razmerjem med
delnim tlakom kisika v arterijski krvi in vdihanim deležem kisika < 300 mmHg. Prikazujemo primer
bolnice s sedmimi zagoni sepse, katere izvor je bila primarno okužena kirurška rana, kasneje pa
pljučnica. Vsak zagon sepse je spremljala okvara več organov, vključno z ARDS blage do zmerne
oblike. Naš primer dokazuje razvoj ARDS že zelo zgodaj v poteku sepse in obenem, da je lahko ARDS
ob ustreznem etiološkem (kirurški postopki, hiperbarični kisik, antibiotiki, zunajtelesno
odstranjevanje citokinov) in podpornem zdravljenju največkrat prehodni spremljevalec sepse.
Uvod
Opredelitev in klinična slika
ARDS sta prvič opisala Ashbaugh in Petty leta 1967 pri 12 bolnikih, zdravljenih zaradi različnih bolezni
in poškodb v enoti intenzivne terapije (EIT). Vsem so bile skupne vztrajajoča tahipneja in hipoksemija
s pridruženimi zasenčenji na rentgenogramu prsnega koša (RTG PC) ter zmanjšana podajnost pljuč.
Zaradi heterogenih vzrokov in nenatančne opredelitve pojavnost ARDS po navedbah v literaturi zelo
niha (med 10 in 90 %). Leta 1994 je Ameriško-Evropska konsensus konferenca prvič opredelila ARDS.
Od leta 2013 naprej uporabljamo diagnostična merila Berlinske opredelitve, ki je opustila izraz
akutna pljučna okvara in govori samo še o ARDS. ARDS je akutno nastalo difuzno vnetje pljuč, ki se
razvije v okviru enega tedna po sprožilnem dejavniku (sepsa, pljučnica, …), ali če se že prej obstoječa
dihalna stiska poglablja. Večinoma se ARDS razvije v prvih 72 urah. Na RTG PC in računalniško
tomografski (CT) preiskavi prsnega koša so vidna obojestranska zasenčenja. Pojavi se hipoksemija z
razmerjem med delnim tlakom kisika v arterijski krvi (PaO2) in vdihanim deležem kisika (FiO2) < 300
mmHg, če ima bolnik ob koncu izdiha vsaj 5 cm H2O pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (razmerje pri
zdravih je > 450 mmHg). V novi opredelitvi ni treba več izključevati odpovedi srčne funkcije, saj se
tudi pri bolnikih s povečanim zagozditvenim tlakom ali kongestivnim srčnim popuščanjem lahko
razvije ARDS. Pomembno je, da se vzrok dihalne stiske ne da v celoti razložiti z odpovedjo srca ali
tekočinsko preobremenitvijo, kar lahko izključimo z ultrazvočno preiskavo srca, če ni očitnega vzroka
za ARDS (npr. sepsa, poškodba). Težavnost bolezni in pripadajočo umrljivost prikazuje Tabela 1.
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Berlinska opredelitev pa ima številne pomanjkljivosti: 1. natančnost napovedi preživetja je slaba
(površina pod krivuljo 0,577); 2. odvisnost od vazopresorjev ob postavitvi diagnoze je ne glede na
razmerje PaO2/FiO2 povezana z veliko večjo umrljivostjo; 3. opredelitev še vedno temelji na RTG PC,
čeprav sta občutljivost in specifičnost preiskave le 0,73 in 0,70 in 4. razhajanja med klinično diagnozo
in diagnozo po avtopsiji so še vedno velika, pri čemer pa so berlinska merila najbolj točna pri hudi
obliki ARDS, ki traja > 72 ur.
Patofiziologija
Vnetni proces zajame celotna pljuča, pri čemer se poveča prepustnost alveolo-kapilarne membrane,
zmanjša se prezračenost in podajnost pljuč in poveča se fiziološki mrtvi prostor.
Tabela 1
Merila za blago, zmerno in hudo obliko ARDS s pripadajočo umrljivostjo
Težavnost bolezni
Blaga
Zmerna
Huda

Razmerje PaO2/FiO2*
200–300
100–200
<100

Umrljivost**
27 %
32 %
45 %

Opomba: * ob pozitivnem tlaku ob koncu izdiha vsaj 5 cm H2O, ** beležena umrljivost v kohorti bolnikov

Vzrok
ARDS razdelimo na primarni in sekundarni. Vzrok primarnega (pulmonalnega ) ARDS je neposredna
poškodba alveolov (pljučnica, vdihanje želodčne vsebine, dima in kemičnih snovi, kontuzija pljuč,
maščobna embolija, utopitev). Bolj pogost je sekundarni ARDS (zunajpljučni), za katerega je značilna
posredna okvara pljučnega žilja v sklopu sistemskega vnetnega odziva (sepsa, peritonitis,
pankreatitis, politravma, transfuzija, zunajtelesni krvni obtok).
Dejavniki tveganja
Večinoma se ARDS razvije pri hospitaliziranih kritično bolnih, ki imajo primarno zdrava pljuča.
Tveganje je veliko pri bolnikih s sepso ali kroničnih alkoholikih.
Zapleti ARDS
ARDS je težka bolezen, toda umrljivost se je v zadnjih letih zelo zmanjšala. Potencialno težji in včasih
dolgotrajni zapleti so pnevmotoraks, venska trombembolija, pljučnica, izguba spomina, kognitivne
motnje in depresija. Umrljivost zaradi ARDS se v zadnjih letih ni spreminjala in znaša 40 %.
Prikaz primera
14-letna deklica je bila elektivno operirana na travmatološkem oddelku, narejena je bila plastika
medialnega patelofemoralnega ligamenta. Zgodnji pooperacijski potek je bil normalen, vendar je
kljub intenzivnemu razgibavanju fleksija kolena dosegla le 40 º. Osmi dan po operaciji so opazili
gnojni izcedek iz rane nad pogačico, bolnica je postala febrilna (37,8 ºC), uveden je bil antibiotik.
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Deseti dan po operaciji so pri reviziji ugotovili nabiranje gnoja in rane pustili na široko odprte. Dan
zatem so se pojavile bolečine v prsnem košu in polne vratne vene. CT angiografija ni pokazala pljučne
embolije. Dvanajsti dan po operaciji je postala hipotenzivna (RR 75/54 mmHg), tahikardna (118/min),
tahipnoična (PaCO2 4,3 kPa). Šok so zdravili s tekočinami in dopaminom; amoksiklav je bil zamenjan
za vankomicin in meropenem. Ob tem so bili laboratorijski izvidi krvi naslednji: levkociti 39,5 10 9,
CRP 248 mg/l, prokalcitonin (PCT) 6,51 mcg/l, INR 1,45, PaO 2 9,0 kPa na 60-odstotnem kisiku. Med
revizijo so našli obilo gnoja v podkožju desnega stegna brez gnoja v sklepu. Med operacijo je bila
predihavana s 70-odstotnim kisikom. Po reviziji (13. pooperacijski dan) je bila sprejeta v EIT. Ob
sprejemu je imela vazoaktivno podporo z noradrenalinom (0,4 mcg/kg/min), bila je tahikardna
(140/min), oligurična, visoko febrilna (39,5 ºC). Laboratorijski izvidi so potrjevali zmerno presnovno
acidozo z laktatom 5,0 mmol/l, hipoalbuminemijo (19 g/l), podaljšane globalne teste strjevanja krvi
(INR 1,56), hepatocelularno okvaro, levkocitozo (56 109/l), CRP 235 mg/l in PCT 4,76 mcg/l. Ob
popolni dihalni podpori smo lahko delež kisika znižali na 35 %. Meritve s PiCCO katetrom so pokazale
hiperdinamičen krvni obtok (CI 6,5 l/min/m2, SVRI 1017 dyn.s.cm-5.m2), normalne vrednosti
zunajžilne pljučne vode (EVLWI) in prepustnost alveolo-kapilarne membrane (PVPI). RTG PC je
pokazal obojestranska nehomogena zasenčenja v spodnjih dveh kvadrantih. Razmerje PaO2/FiO2 ob
sprejemu je bilo 170. Slika 1 prikazuje časovni potek razmerja PaO2/FiO2 in vrednosti CRP. Vse
hemokulture so bile negativne, v aspiratu traheje je porasla Candida alb., kasneje pa Candida
glabrata.
Poleg podpornega zdravljenja obtočil (tekočine, vazoaktivna podpora) in pljuč (protektivna
ventilacija z dodatkom dušikovega oksida) so bile temelj zdravljenja kirurške revizije okužene rane
(vsega skupaj 16 revizij z lavažo, dajanjem antibiotikov v rano, terapijo z negativnim tlakom – VAC),
zdravljenje s hiperbaričnim kisikom in antibiotično zdravljenje, ki je bilo sprva empirično z
meropenemom in linezolidom, kasneje pa usmerjeno glede na izolate z imipenemom,
vankomicinom, klindamicinom in amfotericinom B. Histološka slika bioptičnih vzorcev je ustrezala
flegmonoznemu nekrotizantnemu fasciitisu in miozitisu, na gojiščih so porasli Stafilococcus varnei,
Enterococcus faecium in fecalis ter kasneje Stenotrophomonas maltophylia.
Zaradi vsaj sedmih zagonov septičnega šoka (Slika 2) smo aktivno iskali dodatno žarišče okužbe.
Večkratne UZ preiskave srca in trebuha so izključile endokarditis in morebitno žarišče v trebuhu.
Trinajsti dan zdravljenja v EIT je scintigrafija pokazala kopičenje označenih levkocitov v obeh pljučnih
krilih in v mehkih tkivih okoli kolena. Kasnejša pozitron emisijska tomografija (PET/CT) je pokazala
konsolidirane vsaj tri režnje pljuč brez kavitacij, v prezračenih delih pljuč pa zgostitve, ki bi lahko
pomenile septične embole. Pretočna citometrija je pokazala sliko verjetno sekundarne imunske
pomanjkljivosti (zmanjšane koncentracije limfocitov CD19, CD4, CD8 in celic ubijalk), ki je posledica
sistemskega vnetja.
Pri bolnici smo med zdravljenjem ugotovili še Hashimotov tiroiditis in insuficienco nadledvičnice. Na
oddelek je bila odpuščena dva meseca po sprejemu v EIT, na rehabilitacijo pa štiri mesece po prvi
operaciji. Ob odpustu je hodila samostojno s pomočjo bergel, pljučna funkcija pa je bila ocenjena kot
dobra.
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Slika 1
Časovni potek vrednosti C-reaktivnega proteina v mg/l in razmerja PaO2/FiO2
Razprava
Pri bolnici se je razvila klinična slika septičnega šoka z okvaro večjih organov (obtočila, pljuča, ledvica,
jetra, prebavni trakt). Primarni izvor sepse je bila nesanirana okužba operacijske rane, kasneje v
poteku zdravljenja pa verjetno tudi pljučnica. Med zdravljenjem v EIT se je klinično stanje bolnice
pogosto spreminjalo od predhodnih izboljšanj do ponovnih poslabšanj s klinično sliko septičnega
šoka s povišanimi vnetnimi kazalci (huda citokinemija IL-6 >400 pg/l, TNF-alfa 46,1 pg/ml; CD64 2,26;
Slika 2). Ob vsakokratnem septičnem zagonu se je razvila blaga ali zmerna oblika ARDS (PaO2/FiO2
med 100 in 300; Slika 1). Bolnica se je vsakič izjemno dobro odzivala na podporno in vzročno
zdravljenje (kirurške revizije, antibiotik), zato sta septični šok in ARDS hitro izzvenela. Čeprav se je
med revizijami večkrat pojavil gnojni izcedek, so bili mikrobiološki vzorci v prvih dveh tednih sterilni,
histološki izvid pa je potrjeval nekrotizantni fasciitis in miozitis. PET/CT mesec dni po sprejemu je
pokazal CT znake obojestranske pljučnice in septične embole, ki so pomenili sekundarno žarišče po
hematogenem razsoju primarnega žarišča iz operiranega področja.
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Slika 2
Vrednosti prokalcitonina v mcg/l v obdobju dvomesečnega intenzivnega zdravljenja, med katerim je
imela bolnica sedem septičnih zagonov
Zaključek
Naš primer dokazuje, da se ARDS pri bolniku s septičnim šokom lahko razvije zgodaj in zelo pogosto.
Ob ustreznem etiološkem zdravljenju izvora okužbe (kirurški posegi, hiperbarični kisik, antibiotiki,
zunajtelesno odstranjevanje citokinov) in podpornem zdravljenju (protektivna ventilacija, dušikov
oksid, obračanje bolnika na trebuh) je ARDS lahko prehodni spremljevalec sepse.
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ULTRAZVOČNA PREISKAVA PRI BOLNIKIH S HUDO OKUŽBO

Dušan Štajer
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Pri bolnikih s hudo okužbo, ki jih zdravimo na intenzivnem oddelku, je postala ultrazvočna
preiskava redni del diagnostičnega postopka. Z ultrazvočno preiskavo želimo ugotoviti mesto
okužbe in pravilno usmeriti nujno hemodinamično zdravljenje. Hemodinamično zdravljenje
usmerimo z ultrazvočnim pregledom srca, mesto okužbe pa odkrivamo tudi s preiskavo prsnega
koša, trebuha in drugih anatomskih regij. Z ultrazvočnim vodenjem opravljamo tudi nekatere
diagnostične in terapevtske posege.
Uvod
Pri bolnikih na intenzivnem oddelku, za katere domnevamo, da imajo hudo okužbo, želimo v okviru
diagnostičnega postopka ugotoviti vzrok, mesto in povzročitelja okužbe ter njene hemodinamične
posledice, pri čemer je postala ultrazvočna preiskava redni del diagnostičnega postopka. Pri
preiskavi se ne omejimo samo na pregled srca, marveč usmerjeno pregledamo tudi trebušno
votlino, prsno votlino in ostale regije. Obseg in usmerjenost pregleda sta odvisna od bolnikovega
stanja in izkušenosti pristojnega zdravnika, ki je po navadi izvajalec preiskave.
Prikaz primerov
Primer 1
23-letno žensko smo sprejeli po srčnem zastoju zaradi prekatne fibrilacije. Izvedeli smo, da se je
zadnjih 21 dni zdravila zaradi okužbe sečil. Diagnozo so postavili glede na vročino, mrzlico, povišan
CRP in patološki urin, v katerem so ugotovili levkociturijo in eritrociturijo. Po 13 dneh ambulantnega
zdravljenja s trimetoprimom-sulfametoksazolom se stanje ni izboljšalo, zato je bila sprejeta v
bolnišnico, kjer so zdravljenje nadaljevali s ciprofloksacinom. Pri bolnici so opazili petehije, občasno
tudi nevrološke izpade: spominske motnje in parestezije. Zato so opravili ultrazvočno preiskavo srca,
na osnovi katere so domnevali, da gre za tumor v srcu in jo osmi dan po sprejemu poslali na
magnetnoresonančno tomografijo (MRT) srca. Takoj po preiskavi je nenadoma izgubila zavest.
Radiolog ni zaznal pulza, ugotovil je tudi apnejo, zato je pričel z oživljanjem. Reanimacijska ekipa je
bolnico defibrilirala, nakar se je vzpostavila spontana srčna akcija, intubirali so jo, pričeli predihavati
in premestili na naš oddelek.
Sprejemni elektrokardiogram je pokazal sinusni ritem in dvig spojnice ST v I, aVL in V6.
Glede na heteroanamnezo in EKG smo pomislili na endokarditis v levem srcu, ki se je odražal s
prizadetostjo ledvic ter možganskimi embolijami in embolijo v koronarno arterijo. Transtorakalna in
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transezofagealna ultrazvočna preiskava srca sta pokazali prolaps zadnjega lističa mitralne zaklopke,
na katerem je bila velika tvorba, ki smo jo ocenili za vegetacijo. Dodatna tvorba je bila tudi v levem
prekatu. Mitralna regurgitacija je bila blaga. Usmerjeni pregled sečil in prsnega koša ni pokazal
posebnosti.
Nekaj ur po sprejemu je postala bolnica postopoma zavestna, lahko smo jo ekstubirali. Antibiotično
zdravljenje smo usmerili v zdravljenje endokarditisa. Izvid MRT je opisoval tumor, verjetno sarkom
srca, kar pa ni ustrezalo niti klinični sliki niti ultrazvočnemu izvidu, poleg tega je sarkom v srcu zelo
redek. Zaradi nevarnosti ponovnih embolij smo bolnico po petih dneh zdravljenja napotili na kirurško
menjavo zaklopke. Histološki pregled zaklopke je potrdil endokarditis.
Primer 2
38-letna bolnica, ki se je zdravila zaradi endokarditisa na aortni zaklopki, je bila sprejeta zaradi akutne
ledvične odpovedi, ki so jo pripisali zdravljenju z gentamicinom, in potrebe po dializi. Ob sprejemu
smo ugotovili napete vratne vene v celoti, nekoliko povišano temperaturo, povečana jetra,
pretibialne edeme, pulz 108/min in tlak 140/90 mm Hg.
Opravili smo kontrolno transtorakalno in transezofagealno ultrazvočno preiskavo, s katerima smo
ugotovili nekoliko povečani desni srčni votlini, hiperkinetičen levi prekat, dvolistno aortno zaklopko
s skrajšanima zadebeljenima lističema, ki se v diastoli ne stikata, in vegetacije na lističih. Dodatno
smo ugotovili vegetacijo na prednjem in psevdoanevrizmo na zadnjem lističu mitralne zaklopke.
Aortno regurgitacijo smo ocenili kot hudo, mitralno pa kot zmerno.
Glede na ultrazvočno preiskavo smo ocenili, da gre za prerenalno ledvično odpoved zaradi akutne
aortne regurgitacije. Dogovorili smo se za kirurško menjavo aortne in mitralne zaklopke, ki so jo
opravili naslednji dan. Po operaciji nismo spreminjali antibiotičnega zdravljenja, ob tem se je
delovanje ledvic povsem popravilo.
Razprava
Opisana primera kažeta, kako nam lahko ultrazvočna preiskava pomaga pri iskanju mesta okužbe
(primer 1) in pri oceni hemodinamičnih sprememb, ki so posledica okužbe (primer 2).
Iskanje mesta okužbe
Pri iskanju mesta okužbe pregledamo srce predvsem zaradi hemodinamične ocene bolnika, včasih
pa ugotovimo v srcu tudi izvor okužbe. Poleg srca usmerjeno pregledamo tudi prsni koš in trebuh.
Usmerjeni pregled srca ob domnevnem endokarditisu
Iščemo značilne spremembe, med katere spadajo vegetacije in trombi na zaklopkah, votline (abscesi)
ob zaklopki, poškodbe (npr. perforacije) lističev zaklopk, okvare papilarnega aparata in spremembe
na endokardu okoli zaklopke. Te spremembe pogosto ugotovimo že s transtorakalnim pregledom
(kot pri zgoraj opisanih primerih), vendar brez transezofagealnega ultrazvočnega pregleda ne
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moremo niti dovolj zanesljivo prepoznati vseh sprememb (glejte primer 2), niti izključiti
endokarditisa.
Usmerjena ultrazvočna preiskava trebuha
Preiskavo opravimo po možnosti z opremo, prirejeno za pregled trebuha, pogosto pa uporabimo
kardiološki pretvornik, ki kljub slabši sliki olajša preiskavo pri nemirnih in slabo preglednih bolnikih.
Koristno je prepoznati predvsem naslednje spremembe:









pojav proste tekočine v trebušni votlini. Ultrazvok nas usmerja tudi pri diagnostični punkciji;
spremenjeno strukturo ledvic, predvsem povečanje in razširitev votlega sistema, ki lahko
predstavlja izvor okužbe. Vstavitev nefrostome se opravi pod nadzorom ultrazvoka;
vnetne spremembe žolčnika, ki so lahko posledica bakterijske okužbe: zadebeljena in
razslojena stena, povečan žolčnik, kamni ali usedlina v žolčniku in hipoehogena področja
okoli žolčnika;
razširjene žolčevode z vključki plina, ki so lahko posledica vnetja;
nehomogeno strukturo vranice, ki lahko pomeni infarkt ali absces vranice;
zastoj seča v mehurju; ta je lahko vzrok okužbe sečil;
omejene tekočinske tvorbe, ki so lahko mesto okužbe.

Usmerjena ultrazvočna preiskava prsnega koša
Preiskavo lahko opravimo s sektorskim pretvornikom za preiskavo srca, lahko pa tudi s konveksnim
pretvornikom. Preiskava je otežena, ker bolnik leži in so dostopna le lateralna in sprednja okna na
prsnem košu, lahko pa bolnika pregledujemo tudi na boku.
Koristno je prepoznati predvsem naslednje spremembe:






pljučno kongestijo, ki jo spoznamo po "kometih" (linije B); vzrok je lahko srčno popuščanje
ali ARDS;
brezzračna (konsolidirana) pljuča, ki jih vidimo največkrat ob pljučnici in atelektazi;
tekočino v plevralnem prostoru. Pregled nas vodi tudi pri diagnostični ali izpraznilni punkciji.
Ultrazvok je veliko bolj občutljiv za dokaz plevralnega izliva kot pregledna rentgenska slika
prsnega koša;
pnevmotoraks spoznamo po tem, da ni drsenja visceralne plevre med dihanjem. Ne moremo
pa oceniti obsežnosti in tipa pnevmotoraksa.

Ultrazvočna ocena hemodinamičnega stanja
Klinično oceno hemodinamičnega stanja močno izboljšamo z ultrazvočno oceno polnitve srca
(desnega in levega), pljučnega arterijskega tlaka in minutnega srčnega iztisa. Ob takšni oceni se
hitreje in bolj ustrezno odločamo glede zdravljenja z dodajanjem ali odvzemanjem tekočine,
inotropnimi in vazoaktivnimi zdravili.
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Polnitev desnega srca ocenjujemo klinično s centralnim venskim tlakom (CVP), ki ga ocenjujemo tudi
ultrazvočno s pregledom spodnje votle vene (Tabela 1). Takšna ocena polnitve desnega srca ni
možna pri umetnem predihavanju in pri pomembnem perikardnem izlivu. V takih primerih si lahko
pomagamo z oceno velikosti desnih srčnih votlin, ki odraža polnitveni tlak.
Tabela 1
Ocena centralega (osrednjega) venskega tlaka pri preiskovancu, ki spontano diha
Premer VCI

Kolaps VCI ob globokem vdihu

Ocenjen CVP

≤2,1 cm

> 50 %

0-5 mm Hg

>2,1 cm

< 50 %

10-20 mm Hg

Pri premeru spodnje votle vene (VCI) > 2,1 cm in inspiratornem kolapsu > 50 % oz. pri VCI < 2,1 cm
in kolapsu < 50 % ocenimo vrednost centralnega venskega tlaka (CVP) na 5–10 mmHg.
Sistolični tlak v pljučni arteriji ocenjujemo iz meritve največje hitrosti regurgitacijskega toka krvi na
trikuspidalni zaklopki. Iz hitrosti izračunamo po poenostavljeni Bernoullijevi enačbi tlačno razliko, ki
ji prištejemo CVP.
Polnitev levega srca ocenjujemo na različne načine, med katerimi so nekateri primerni samo za
izbrane bolnike, nekateri so manj zanesljivi, nekateri pa so prezapleteni za rutinsko delo. Preprost
način ocene je pogosto možen z opazovanjem pretina med preddvoroma, ki se izboči proti
preddvoru z nižjim tlakom, kar omogoči primerjavo (Slika 1). "Na oko" si lahko pomagamo še s
pregledom pretoka skozi pljučne vene (Slika 2). Visok polnitveni tlak za levo srce lahko izključimo pri
bolnikih z nizkim ocenjenim pljučnim arterijskim tlakom. (Za podrobnejši opis glejte Štajer in sod.)

Slika 1
Preprosta primerjava polnitvenega tlaka desnega in levega srca glede na položaj preddvornega
pretina.
Opomba: LV = levi prekat; RV = desni prekat; LA = levi preddvor; RA = desni preddvor.
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Slika 2
Shematični prikaz pretoka skozi pljučno veno pri normalnem (zgoraj) in povišanem polnitvenem
tlaku za levo srce (spodaj). Pri povišanem tlaku se zmanjša sistolični val (S), poveča diastolični val (D),
poveča atrijski val (Ar) in skrajša deceleracijski čas vala D (DT – čas od vrha do konca vala D)
Utripni volumen in minutni srčni iztis lahko izračunamo iz doplerskega signala pretoka skozi iztočni
del levega prekata (Slika 3). Meritev lahko izvajamo tudi v obroču mitralne zaklopke in v pljučni
arteriji.

Slika 3
Shematični prikaz meritve utripnega volumna iz dolžine poti krvi skozi iztočni del levega prekata v
enem utripu (VTI) in preseka iztočnega dela levega prekata (CSA).
Opomba: LV – levi prekat, LA – levi preddvor, Ao – aorta
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Ocena mehanizma hemodinamične odpovedi in srčne rezerve
Pri hudi okužbi lahko pričakujemo venodilatacijo in povečano prepustnost žilne stene, ki se kažeta s
slabo polnitvijo srca, ter zmanjšan arterijski upor, ki se kaže (ob ustrezni polnitvi) s povišanim
minutnim srčnim iztisom. Pljučni arterijski tlak lahko poraste zaradi ARDS ali odpovedi levega srca, ki
jo neredko ugotovimo pri sepsi. Ocena delovanja srca je tudi osnova ocene srčne rezerve, ki je
pomembna za napoved izida pri hudi okužbi.
Zaključek
Pri obeh opisanih primerih smo šele z ultrazvočno preiskavo uspeli ugotoviti izvor okužbe in
ustrezno oceniti hemodinamični pomen okvare zaklopk. Postavlja se vprašanje, ali lahko tudi
začetnik v takih primerih pride do ustrezne diagnoze. Klinične raziskave so pokazale, da lahko tudi
manj izkušen preiskovalec z usmerjenim pregledom pomembno izboljša izid zdravljenja. Za popoln
pregled posameznega anatomskega področja pa je potrebna pomoč specialista.
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MIKROBIOLOŠKA DIAGNOSTIKA SEPSE

Katja Seme
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je odkritje njenega povzročitelja in opredelitev
njegove občutljivosti za protimikrobna zdravila. Zlati standard za odkrivanje povzročiteljev sepse je
še vedno osamitev bakterij/gliv iz krvi bolnika s hemokulturo. Osnovne pomanjkljivosti hemokulture
so dolgotrajnost, premajhna občutljivost zlasti za počasi rastoče in zahtevne mikroorganizme ter
občutno zmanjšana občutljivost po uvedbi zdravljenja. Te pomanjkljivosti skušamo odpraviti z novimi
diagnostičnimi mikrobiološkimi metodami, kot so masna spektrometrija, hibridizacijske metode in
različice verižne reakcije s polimerazo. Z novimi metodami želimo pospešiti mikrobiološko
diagnostiko sepse, povečati njeno občutljivost ter zmanjšati zaviralni vpliv protimikrobnega
zdravljenja.
Uvod
Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je najti njenega povzročitelja in opredeliti njegovo
občutljivost za protimikrobna zdravila, kar je pomembno za optimalno zdravljenje septičnega
bolnika. Zlati standard za odkrivanje povzročiteljev sepse je osamitev bakterij/gliv iz krvi bolnika s
hemokulturo, mikrobiološkim diagnostičnim postopkom, s katerim poskušamo iz bolnikove krvi
osamiti povzročitelja bakteriemije in/ali fungemije. Kultivacija bolnikove krvi v ustreznih gojiščih za
osamitev povzročitelja bakteriemije/fungemije je za zdaj edina mikrobiološka diagnostična metoda,
s katero pridemo do izolata in določimo njegovo občutljivost za protimikrobna zdravila. V minulih
dveh desetletjih je tehnologija na področju hemokultur močno napredovala. Tako smo z
izpopolnjenjem gojišč ter avtomatizacijo kultivacije in zaznavanja mikrobne rasti v hemokulturnih
stekleničkah čas od odvzema vzorca krvi do osamitve povzročitelja sepse skrajšali za 24–36 ur v
primerjavi z ročnimi hemokulturnimi sistemi. Kljub doseženemu napredku je hemokultura kot
diagnostična metoda za etiološko opredeljevanje sepse še vedno prepočasna, zato je lahko začetek
protimikrobnega zdravljenja le izkustven. Poleg tega sta občutljivost in specifičnost hemokulture
odvisni od vrste dejavnikov, ki jih je velikokrat težko optimizirati in natančno nadzorovati, rezultate
hemokulture pa zato včasih tudi težko tolmačiti.
Dejavniki, ki vplivajo na specifičnost in občutljivost hemokultur
Osnovni dejavniki, ki vplivajo na specifičnost in občutljivost hemokultur so: upoštevanje specifičnih
indikacij za odvzem krvi za hemokulturo, čas in način odvzema krvi, količina odvzete krvi, razmerje
med krvjo in gojiščem, število odvzetih vzorcev za hemokulture, vrsta gojišč ter trajanje in pogoji
inkubacije.
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Kri za hemokulturo bi bilo treba odvzeti ob utemeljeni domnevi, da gre za bakteriemijo, praviloma
ob naraščanju telesne temperature, in vsaj prve komplete pred začetkom antibiotičnega zdravljenja.
Odvzem krvi mora biti aseptičen, praviloma iz periferne vene, iz žilnega katetra samo za diagnostiko
katetrske sepse. Ker je količina bakterij v krvi pri odraslih največkrat 10–100 bakterijskih celic, ki
tvorijo kolonije (CFU) na mililiter, moramo odvzeti 8–10 ml krvi na stekleničko, in ker bakterije niso
enakomerno porazdeljene po krvnem obtoku, je priporočljivo odvzeti količino, ki zadošča vsaj za dva
kompleta hemokultur, v krajših časovnih razmakih iz različnih odvzemnih mest. Hemokulturne
stekleničke, inokulirane s krvjo, je treba čim hitreje prenesti v mikrobiološki laboratorij. Če to ni
mogoče, jih shranimo pri sobni temperaturi, vendar ne za več kot 12 ur.
Pomanjkljivosti klasičnih hemokultur
Osnovne pomanjkljivosti hemokulture so: dolgotrajnost, premajhna občutljivost zlasti za počasi
rastoče in zahtevne mikroorganizme in občutno zmanjšana občutljivost po uvedbi zdravljenja, ki
nastane zaradi zaviralnega učinka protimikrobnega zdravljenja na rast bakterij/gliv v gojišču.
Občutljivost hemokultur za glive, nekatere počasi rastoče in zahtevne bakterije je nizka. Tako npr. s
klasično hemokulturo sploh ne moremo dokazati bakterij Legionella pneumophilla, Chlamydia
pneumoniae in Mycoplasma pneumoniae.
Po uvedbi protimikrobnega zdravljenja se občutljivost hemokultur močno zmanjša. To je velik
problem pri nevtropeničnih bolnikih, ki dobivajo protimikrobno zaščito. Pri njih zato lahko
hemokulture ob razvoju sepse ostanejo negativne.
Možnosti hitrejšega prepoznavanja povzročiteljev sepse
Z novimi diagnostičnimi, mikrobiološkimi metodami skušamo odpraviti osnovne pomanjkljivosti
klasičnih hemokultur in tako pospešiti mikrobiološko diagnostiko sepse, povečati njeno občutljivost
in zmanjšati zaviralni vpliv protimikrobnega zdravljenja nanjo. Veliko uspešnejši smo s hitrim
odkrivanjem povzročitelja v pozitivni klasični hemokulturi, torej potem, ko se je bakterija/gliva že
namnožila v gojišču, medtem ko na področju odkrivanja in določanja patogenih bakterij in gliv z
molekularnimi metodami neposredno v krvi še nimamo učinkovitega testa.
MALDI-TOF MS
Pravo revolucijo v bakteriologiji predstavlja določanje bakterij in gliv z masno spektrometrijo z
ionizacijo vzorcev z desorpcijo ionov iz trdnega matriksa s pomočjo laserske svetlobe in masno
analizo, ki temelji na času preleta ionov (MALDI-TOF MS, iz angl. matrix-assisted laser desorption
ionization time-of-flight mass spectrometry). Poleg določanja bakterij in gliv v kulturi je MALDI-TOF
mogoče uporabiti tudi za odkrivanje bakterij ali gliv neposredno v kužnini, pod pogojem, da je
koncentracija mikroorganizma v njej dovolj visoka (107 CFU/ml). Z MALDI-TOF lahko s posebnimi
protokoli odkrijemo povzročitelja sepse približno 30 minut po tem, ko ugotovimo, da je hemokultura
pozitivna, kar je lahko pomembno za izbiro bolj usmerjenega antibiotičnega zdravljenja sepse (npr.
če v razmazu, obarvanem po Gramu, vidimo po Gramu negativne bacile in z MALDI-TOF v
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hemokulturni steklenički določimo Pseudomonas aeruginosa). Na ta način lahko pravilno določimo
85–98 % monomikrobnih hemokultur. Določanje je bolj zanesljivo pri po Gramu negativnih
povzročiteljih ter manj pri po Gramu pozitivnih (predvsem streptokokih) in nekaterih bakterijah s
kapsulo. Pomembna pomanjkljivost določanja povzročitelja bakteriemije neposredno iz pozitivne
hemokulturne stekleničke z MALDI-TOF ostaja nezmožnost določanja povzročiteljev polimikrobnih
okužb in slaba zmožnost ločevanja nekaterih bakterijskih vrst s podobnimi spektri.
Fluorescentna in situ hibridizacija
Za odkrivanje povzročiteljev sepse neposredno iz pozitivih hemokulturnih stekleničk lahko
uporabimo metodo fluorescentne hibridizacije in situ (FISH), s katero lahko s posameznim testom
dokažemo do štiri povzročitelje. Metoda temelji na hibridizaciji fluorescentno označenih sond s
tarčno rRNA. Rezultat odčitamo s fluorescenčnim mikroskopom. Nedavne modifikacije komercialno
dostopnega testa QuickFISH (AdvanDx, Woburn, ZDA), ki temelji na FISH, so skrajšale čas preiskave
s približno dveh ur na 30 minut. Glavna pomanjkljivost uporabe FISH za določanje povzročiteljev
bakteriemije neposredno iz pozitivne hemokulturne stekleničke je omejen nabor tarčnih
mikroorganizmov.
Različice verižne reakcije s polimerazo
S hkratnim (multipleks) PCR lahko s kombinacijo več začetnih oligonukleotidov zaznamo več tarč v
eni sami reakciji PCR, kar je uporabno tudi pri sepsi. Trenutno je na tržišču veliko število
avtomatiziranih molekularnih sistemov, s katerimi je mogoče testirati vnaprej določene nabore
mogočih povzročiteljev kliničnih sindromov, kot so sepsa, pljučnica domačega okolja, meningitis,
spolno prenosljive okužbe in okužbe sečil. Sistemi delujejo na principu PCR v realnem času, ki mu
sledi odkrivanje tarč s specifičnimi označenimi sondami. Glede na prve objavljene raziskave so testi
hitri (rezultat je na voljo v 1–2 urah po tem, ko je hemokulturna steklenička pozitivna), zadovoljivo
občutljivi in specifični, vendar previsoka cena trenutno preprečuje njihovo široko uporabo.
Zaključek
Z uvedbo novih diagnostičnih mikrobioloških metod, zlasti MALDI-TOF in hkratni PCR, smo v zadnjih
letih že občutno skrajšali čas določanja povzročiteljev sepse. Osnovna pomanjkljivost masne
spektrometrije in molekularnih metod za odkrivanje povzročiteljev sepse je ta, da z njimi ne moremo
opredeliti občutljivosti za protimikrobna zdravila. Glavni cilj mikrobiološke diagnostike sepse mora
biti hitro sporočanje zanesljivega mikrobiološkega izvida, ki bo lahko omogočil pravočasno izbiro
ustreznega antibiotičnega zdravljenja.
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HEMODINAMSKA STABILIZACIJA BOLNIKA S SEPSO

Miha Mežnar
Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Izvleček
Hemodinamska stabilizacija je poleg pravočasnega in ustreznega protimikrobnega zdravljenja
najpomembnejši ukrep pri obravnavi bolnikov s hudo sepso in septičnim šokom. Zdravljenje
pričnemo z infuzijo tekočin. Te so najpomembnejše v začetni fazi – predvsem v prvih urah. Če s
tekočinami ne dosežemo zadostnega pritiska in pretoka ter s tem povrnitve delovanja organov,
uporabimo vazopresorna in/ali inotropna zdravila. V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da
protokoli za doseganje tarčnih vrednosti hemodinamskih spremenljivk ne prinašajo dodatne koristi
običajnemu zdravljenju. Pri odločitvah o načinu in intenzivnosti zdravljenja nam je v pomoč
hemodinamski nadzor, predvsem zgodnja ultrazvočna ocena delovanja srca.
Uvod
Hemodinamsko nestabilnost opredelimo kot stanje nezadostne prekrvitve tkiv in organov, ki privede
do motenj v njihovem delovanju. Večinoma se kaže z znižanim sistoličnim (pod 90 mmHg) ali
srednjim (pod 65 mmHg) arterijskim tlakom ter hiperlaktatemijo, oligurijo, slabo periferno
prekrvitvijo in motnjo zavesti. Hemodinamska nestabilnost pri bolniku s sepso je posledica več
dejavnikov. Hipovolemija je posledica nezadostnega vnosa tekočin in dodatnih izgub zaradi povišane
telesne temperature. Zaradi delovanja vnetnih mediatorjev in toksinov pride do prekomerne,
neustrezne vazodilatacije, ki poslabša hipotenzijo. Cirkulirajoči citokini lahko povzročijo akutno
okvaro srčne mišice, zaradi česar pride do pomembnega zmanjšanja minutnega srčnega iztisa. Zaradi
okvarjene mikrocirkulacije celice ne morejo privzemati kisika, zaradi okvare mitohondrijev pa ga ne
morejo uporabiti. Z zdravljenjem hemodinamske nestabilnosti v prvi vrsti skušamo popraviti
hipovolemijo, ponovno vzpostaviti zadosten arterijski tlak ter zadosten pretok skozi organe.
Zdravljenje s tekočinami
Namen zdravljenja s tekočinami je popraviti hipovolemijo ter izboljšati srčno polnitev in s tem pretok
in transport kisika. Zdravljenje mora biti intenzivno – prvi odmerek tekočine po spoznani s sepso
povzročeni hipoperfuziji naj meri vsaj 30 ml/kg telesne teže, apliciramo ga hitro, v 30 minutah.
Boluse tekočine (praviloma 500–1000 ml) lahko nato ponavljamo glede na hemodinamski učinek, pri
čemer so nam v pomoč statični (srčna frekvenca, pritiski, indeks globalne končne diastolične
prostornine srca – GEDI, končni diastolični presek levega prekata – EDA, …) in dinamični (variabilnost
pulznega tlaka, variabilnost utripnega volumna, kolapsibilnost zgornje in spodnje votle vene, …)
kazalci srčne polnitve in tekočinske odzivnosti.
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Pri zdravljenju uporabljamo kristaloidne raztopine, pri večjih količinah jih kombiniramo s
prostorninskimi ekvivalenti raztopine humanih albuminov. Koloidne raztopine v večjih odmerkih
verjetno zvišujejo pojavnost akutne ledvične odpovedi in smrtnost, zato jih pri bolnikih s sepso ne
uporabljamo. Zaradi presnovnih in acidobaznih učinkov med kristaloidi izbiramo ionsko
uravnotežene raztopine.
Tekočinski bolusi so koristni v začetni fazi stabilizacije, predvsem v prvih šestih urah. V nadaljnjih
fazah zdravljenja (po prvem dnevu) pa je pomembno vzdrževati ničelno ali rahlo negativno
tekočinsko bilanco, saj pozitivna povečuje smrtnost bolnikov s sepso. Praviloma se izogibamo
neprekinjeni infuziji večjih količin tekočin. Tekočin niti v začetni fazi ne dajemo bolnikom z očitno
hipervolemijo ali s hudim pljučnim edemom.
Zdravljenje z vazopresorji
Vazopresorje uporabimo, ko po zadostnem nadomeščanju tekočin ne dosežemo vzpostavitve
zadostnega arterijskega tlaka (običajno uporabljamo tarčno vrednost srednjega arterijskega tlaka 65
mmHg) oziroma že med tekočinskim zdravljenjem v primeru hude, življenje ogrožajoče hipotenzije.
Najbolj ustrezno zdravilo je noradrenalin, ki ga titriramo glede na učinek. Če z visokimi odmerki
noradrenalina (proti 1μg/kg/min) ne vzpostavimo zadostnega arterijskega tlaka, mu lahko dodamo
adrenalin (ali ga zamenjamo z adrenalinom) ali vazopresin (v odmerku do 0,03 U/min). Pri bolnikih z
majhnim tveganjem za srčne aritmije in relativno bradikardijo lahko kot prvi vazopresor uporabimo
dopamin. »Ledvičnega odmerka« dopamina ne uporabljamo. Drugi vazopresorji imajo zelo omejeno
vlogo le pri izbranih bolnikih.
Zdravljenje z inotropi
Inotropna podpora je potrebna v primerih, ko minutni srčni iztis po zadostnem tekočinskem
zdravljenju in vzpostavitvi zadostnega arterijskega tlaka ne zadošča za transport kisika, ki bi
omogočal normalno, aerobno presnovo. Kot globalne kazalce nezadostnega transporta kisika
običajno uporabljamo laktat (koncentracija nad 2 mmol/l), saturacijo osrednjevenske ali mešane
venske krvi (pod 65 %). Zelo pomembno vlogo ima zgodnja ultrazvočna preiskava srca, s katero
opredelimo dimenzije in delovanje obeh prekatov, odkrijemo pa tudi nekatere druge popravljive
vzroke nezadostnega minutnega srčnega iztisa (pomemben perikardialni izliv, okvare srčnih zaklopk,
akutna obremenitev desnega prekata).
Najpogosteje kot najprimernejše inotropno zdravilo uporabljamo dobutamin, selektivni beta 1
adrenergični agonist. Novejše in boljše inotropno zdravilo levosimendan (ki povečuje občutljivost
miokardnih beljakovin na kalcij in s tem izboljša krčljivost na račun mnogo manjšega povečanja
porabe kisika) se dolgo časa ni rutinsko uporabljalo pri bolnikih s sepso zaradi vazodilatatornih
učinkov, ki naj bi poslabšali s sepso inducirano hipotenzijo. Raziskave na živalih so pokazale, da to
zdravilo znižuje stopnjo večorganske odpovedi, zavira škodljiv prekomeren vnetni odziv, zavira
apoptozo ter izboljša hemodinamske parametre. Nedavno objavljena metaanaliza randomiziranih
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raziskav na ljudeh pa je pokazala, da v primerjavi z običajno uporabljanimi inotropi levosimendan
zmanjša umrljivost pri bolnikih s septičnim šokom.
Pri bolnikih, ki potrebujejo inotropno podporo, priporočamo eno od oblik hemodinamskega nadzora,
ki omogoča neprekinjeno merjenje minutnega srčnega iztisa in enega od kazalcev zadostnosti letega. Škodljiva je uporaba inotropov za doseganje tarčnih supranormalnih vrednosti minutnega
srčnega iztisa.
Ostale oblike zdravljenja hemodinamske nestabilnosti
Če z zadostnim nadomeščanjem tekočin in visokimi odmerki vazopresorjev ne dosežemo
hemodinamske stabilizacije, lahko uporabimo kortikosteroide; v tem primeru bolnikom dajemo
hidrokortizon v dnevnem odmerku 200 mg. Rutinske uporabe kortikosteroidov pri vseh bolnikih s
septičnim šokom ne priporočamo.
Transfuzija krvi pri blagi ali srednji stopnji anemije bolnikom s sepso ne koristi, tako da večinoma
transfundiramo koncentrirane eritrocite šele pri vrednostih hemoglobina, nižjih od 70 g/l. Izjema so
bolniki, pri katerih so tarčne vrednosti hemoglobina zaradi pridruženih bolezni višje (npr. bolniki z
ishemično boleznijo srca) ali anemični bolniki, pri katerih je transport kisika kljub stabilizaciji
makrohemodinamskih parametrov (pritisk, minutni srčni iztis) nezadosten.
Za zdravljenje na ravni mikrocirkulacije smo v zadnjem desetletju preizkušali različna zdravila.
Uporabo nekaterih (npr. drotrekogin alfa) smo opustili zaradi nevarnih neželenih učinkov, druga
(npr. vazodilatatorji – nitroglicerin v nizkem odmerku) pa nimajo dovolj trdno dokazanih ugodnih
vplivov, da bi jih lahko priporočili za rutinsko uporabo. Obetavni so izsledki raziskav učinka
levosimendana na mikrocirkulacijski in celično-molekularni ravni.
Zaključek
V zadnjem desetletju so klinične raziskave izničile pomen protokolov za doseganje tarčnih vrednosti
hemodinamskih spremenljivk. Temelj uspešnega zdravljenja septičnega šoka predstavlja pravočasno
in ustrezno antibiotično zdravljenje, razrešitev vira okužbe ter hitro in intenzivno zdravljenje s
tekočinami. Ostale oblike zdravljenja prilagodimo vsakemu bolniku posebej glede na poglobljeno
analizo njegovega stanja, kar običajno terja multimodalni pristop (klinični pregled, laboratorijske in
radiološke analize, zgodnja ultrazvočna preiskava srca in naprednejši, invazivni hemodinamski
nadzor). Uspešna hemodinamska stabilizacija se kaže predvsem z normalizacijo serumske
koncentracije laktata ter ponovnim delovanjem organov.
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PRINCIPI ANTIBIOTIČNEGA ZDRAVLJENJA SEPSE
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Povzetek
Sepsa pri bolnikih, ki jih zdravimo v enoti intenzivne terapije, je bolezen, ki ogroža njihovo življenje.
Preživetje je odvisno od njenega hitrega prepoznavanja in ustreznega zdravljenja. Ustrezna izbira
antibiotika je ključnega pomena. Zdravljenje začnemo v prvi uri po postavitvi diagnoze in po odvzemu
kužnin (hemokulture). Način dajanja je odvisen od izbire antibiotika. Pri povzročiteljih z visoko
minimalno inhibitorno koncentracijo za betalaktamske antibiotike je priporočljivo dajanje v
neprekinjeni infuziji. Glede na to, da se volumen distribucije v poteku sepse spreminja, je treba
odmerke prilagajati, še posebno, ko gre za sočasno okvaro ledvic. Trajanje zdravljenja je odvisno od
vrste povzročitelja in prizadetosti bolnika.
Uvod
Med vsemi ukrepi pri zdravljenju sepse je ustrezna izbira izkustvenega zdravljenja z antibiotiki
ključnega pomena za preživetje bolnikov. Antibiotično zdravljenje zahteva posebno poznavanje
poteka sepse, kot tudi specifično delovanje samih antibiotikov. Večina bolnikov v enotah
intenzivnega zdravljenja ima vrsto drugih bolezni, ki vplivajo na izid sepse. Pri sepsi pride do velikih
sprememb v delovanju srca in krvotoka, poveča se volumen distribucije in močno se spremeni
regionalna prekrvitev, kar vpliva na farmakokinetiko in farmakodinamiko antibiotikov (FK/FD).
Koncentracije antibiotikov so v začetku zdravljenja zaradi številnih infuzij in hipervolemije največkrat
prenizke in ne dosegajo terapevtskega praga. V nadaljevanju zdravljenja pa ob odpovedi ledvic pride
do kopičenja antibiotika in pojava neželenih stranskih učinkov. Povzročitelji sepse so velikokrat
odporni na številne antibiotike, zato je uspeh zdravljenja močno odvisen od prave izbire antibiotika,
ki ga največkrat predpišemo izkustveno. Poznavanje FK/FD je pogoj za to, da bo uporaba antibiotikov
ne samo ustrezna, ampak tudi pravilna.
Principi zdravljenja
Čas od okužbe do pričetka zdravljenja z ustreznim antibiotikom je tesno povezan z dolžino zdravljenja
v enoti intenzivne terapije (EIT). Antibiotično zdravljenje moramo pričeti čim prej in vedno v roku
ene ure po postavitvi diagnoze. Hitre bakteriološke metode so ključnega pomena za usmerjeno
zdravljenje z antibiotikom, zato pred uvedbo antibiotikov odvzamemo dva ali več vzorcev za
hemokulture. Vsaj en vzorec krvi odvzamemo perkutano, po enega pa skozi vsak žilni pristop, ki je
vstavljen več kot 48 ur. Po potrebi odvzamemo tudi kužnine iz drugih mest: cerebrospinalni likvor,
izpljunek, urin, iz ran in iz drugih telesnih tekočin. Zdravljenje začnemo z enim ali kombinacijo več
protimikrobnih zdravil, ki delujejo proti verjetnim bakterijskim ali glivičnim povzročiteljem in dobro
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prodirajo v tkivo, kjer je izvor okužbe. Izberemo najvišje možne odmerke, ki jih dajemo intravensko
po venskem katetru. Glede na FK in FD lastnosti antibiotika izberemo ustrezen način odmerjanja.
Vse več je govora o dajanju betalaktamskih antibiotikov v neprekinjeni infuziji. Za njihov učinkovit
protibakterijski učinek je ključen čas koncentracije antibiotika nad pragom minimalne inhibitorne
koncentracije (MIK) za določeno bakterijo. Ta čas naj bi bil od 50 do 80 % časa med posameznimi
odmerki, kar dosežemo z enkratnim začetnim odmerkom in nato dajanjem visokih odmerkov v
neprekinjeni infuziji. Neprekinjeno dajanje je bilo v nekaterih raziskavah uspešnejše predvsem pri
okužbah z bakterijami, ki so imele višje MIK. Take rezultate so dobili v raziskavi dajanja meropenema
v podaljšani infuziji (tri ure). Neobstojnost raztopine karbapenemov na sobni temperaturi namreč
omejuje neprekinjeno dajanje. Zdravljenje pljučnice pri mehanskem predihavanju z uporabo
neprekinjene infuzije ceftazidima je bilo bolj uspešno kot zdravljenje z običajnim intervalnim
dajanjem. Neprekinjena infuzija četrte generacije cefalosporinov je bila učinkovita pri zdravljenju
pljučnic kritično bolnih tudi takrat, ko so okužbe povzročale odporne bakterije. V nedavno objavljeni
primerjalni raziskavi neprekinjenega in občasnega dajanja betalaktamskih antibiotikov pri sepsi pa
avtorji niso ugotovili razlik glede preživetja, časa bakteriemije in prizadetosti organov. Pri bolnikih,
ki so potrebovali neprekinjeno veno-vensko dializo, je bilo dajanje betalaktamskih antibiotikov varno
in učinkovito tudi pri odpornih mikroorganizmih. Učinek zdravljenja z glikopeptidnimi antibiotiki je
prav tako odvisen od časa, ko je koncentracija antibiotika višja od MIK. Z neprekinjeno infuzijo
vankomicina pri zdravljenju okužb z MRSA so dosegli uspeh, primerljiv z intervalnim zdravljenjem,
zdravljenje z neprekinjeno infuzijo pa je bilo cenejše.
Pri izbiri antibiotika moramo upoštevati lokalne epidemiološke podatke o odpornosti bakterij na
antibiotike, kot je odpornost stafilokokov na meticilin (predvsem MRSA), odpornost enterokokov na
vankomicin, odpornost pnevmokokov na penicilin, odpornost gramnegativnih bakterij na
betalaktame, posebno tistih bakterij, ki izdelujejo betalaktamaze širokega spektra in tudi odpornost
nekaterih gliv na protiglivna zdravila. Pri izbiri izkustvenega zdravljenja upoštevamo značilnosti
gostitelja, mesto okužbe, lokalne epidemiološke podatke, farmakokinetiko in farmakodinamiko
antibiotika ter način zdravljenja. Ob domnevi, da je povzročitelj Pseudomonas, in pri nevtropeničnih
bolnikih, izberemo kombinacijo antibiotikov. Učinkovitost zdravljenja in možne stranske učinke
preverjamo vsakodnevno, ob tem pa smo pozorni tudi na morebiten pojav odpornosti povzročiteljev
na antibiotik in na možne stranske učinke. Ob izbiri antibiotika upoštevamo tudi ceno zdravljenja. V
48–72 urah po začetku antibiotičnega zdravljenja ponovno ocenimo njegovo ustreznost in glede na
mikrobiološke rezultate presodimo, če je možna uporaba usmerjenega antibiotika z ozkim spektrom
delovanja po principu deeskalacije. Če je povzročitelj Pseudomonas, ki je dobro občutljiv na določen
antibiotik, ni potrebno kombinacijsko zdravljenje. Metaanaliza raziskav okužb s Pseudomonasom ni
ugotovila prednosti kombinacijskega zdravljenja.
Pri bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje z neprekinjeno ali občasno hemodializo ali hemi(dia)filtracijo,
je treba odmerjanje antibiotika prilagajati. To je posebno pomembno pri hidrofilnih antibiotikih
(betalaktami, aminoglikozidi in glikopeptidi), ki se, z izjemo ceftriaksona in oksacilina, izločajo skozi
ledvice, manj pomembno pa pri lipofilnih antibiotikih (florokinoloni, oksazolidinoni), ki se, z izjemo
levofloksacina in ciprofloksacina, ne izločajo skozi ledvice. Trajanje antibiotičnega zdravljenja je
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odvisno od vrste in izvora sepse. Če se pri bolniku ne razvijejo sekundarna vnetna žarišča, zdravimo
sepso 7 do 14 dni. Zdravljenje ukinemo, če ugotovimo, da vzrok obolenja ni okužba. Pri nekaterih
bolnikih lahko pride do počasnejšega odziva na antibiotično zdravljenje. V tem primeru je zdravljenje
lahko daljše, posebno, če gre za okužbo, ki jo povzročajo nefermentativni po Gramu negativni
mikroorganizmi. Pri nevtropeničnih je čas zdravljenja odvisen od nevtropenije. Antibiotik ukinemo,
ko nevtropenija izzveni. Pri bolniku skušamo čim prej (znotraj šestih ur) odkriti tista žarišča okužbe,
ki jih lahko omejimo, dreniramo ali odstranimo (npr. nekrektomija). Nadzor izvora okužbe začnemo
takoj, ko ugotovimo žarišče (izjema: nekroza pankreasa). Če so izvor okužbe znotrajžilni pristopi, jih
odstranimo takoj, ko lahko zagotovimo druge.
Pravilna izbira ustreznega antibiotika in zgodnji začetek zdravljenja bolnikov s sepso lahko rešita
življenje. Velikokrat ni časa za kasnejšo menjavo antibiotika, zato je pomembna ustrezna prva izbira,
ki je v veliki meri odvisna od poznavanja FK/FD antibiotikov in lokalnih epidemioloških podatkov.
Predhodno antibiotično zdravljenje vpliva na kasnejši izid bolezni, saj je izkustvena izbira antibiotika
v takih primerih velikokrat napačna. Pri odločitvi je zato pomembno sodelovanje intenzivista,
infektologa in epidemiologa.
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Izvleček
Epidemiologija, hemodinamski odziv in zdravljenje ter izid pri sepsi se pri otrocih razlikujejo od
odraslih bolnikov. Pri otrocih se, za razliko od odraslih, hemodinamski odziv na sepso pokaže s hudo
hipovolemijo, nizkim indeksom minutnega volumna srca, ki je dober kazalec slabšega izida
zdravljenja, in transportom kisika, ki je dober kazalec porabe kisika. Pri novorojenčkih in
nedonošenčkih so še dodatni vzroki, da je odziv na sepso bolj zapleten. Ob domnevni sepsi moramo
prepoznati zmanjšano perfuzijo, cianozo, dihalno stisko in spremenjeno duševno stanje ter v
najkrajšem možnem času zagotoviti odprto in varno dihalno pot, hemodinamsko stabilnost ter
pravilno in učinkovito antibiotično zdravljenje.
Uvod
Sepsa in septični otrok še vedno predstavljata velik javnozdravstveni problem kljub izboljšani
diagnostiki in možnostim zdravljenja. Še vedno velja, da sta zgodnja prepoznava in takojšnje
zdravljenje kritična in ključna za dober izid zdravljenja. Dokazano je, da takojšnje izkustveno
antibiotično zdravljenje in agresivna hemodinamska podpora izboljšata preživetje teh otrok.
Epidemiologija
V incidenci sepse v otroškem obdobju opazimo dva vrha pojavljanja, in sicer je prvi v obdobju
novorojenčka in drugi v starosti okoli dveh do treh let. V ZDA je incidenca sepse v zadnjih letih
narastla za trikrat, smrtnost pa je padla od 30 na 20 %. Sepso je imelo 0,56 promila otrok. Smrtnost
v bolnišnicah je bila 10,3 % in se je gibala od 7 % (odpoved enega organa) do 53 % (odpoved štirih
organov. Višja je bila pri otrocih, ki so imeli pridružene kronične bolezni.
Diagnostika
Zlati standard za dokaz sepse je še vedno pozitiven izolat iz pravilno odvzete krvi in inokulacija v
gojišče za hemokulture. Od zgodnjih biokemijskih kazalcev sta še vedno največkrat uporabljena Creaktivni protein in prokalcitonin. Med novejšimi obetavnimi kazalci sepse so npr. lipoprotein, ki veže
polisaharid, beljakovina, ki veže lipoprotein, LBP, in CD64 receptorska molekula na nevtrofilnih
levkocitih.
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Veliko tveganje za nastanek sepse. Na nekatere otroke moramo biti posebno pozorni, če se pojavijo
z visoko vročino in prizadetostjo v urgentnih ambulantah ali v intenzivni enoti, ker je pri njih tveganje
za nastanek sepse veliko. Prikazujemo jih v Tabeli 1 skupaj s povzročitelji.
Tabela 1
Otrok z visoko vročino in velikim tveganjem za nastanek sepse ter povzročitelji
PREDHODNO ZDRAVI OTROCI
Novorojenček (<28 dni)

POVZROČITELJI
Grupa B streptokok, Escherichia coli Listeria monocytogenes,
Herpes simpleks virus
Dojenček (<3 meseci)
Resna bakterijska okužba v 10–15 %, bakteriemija v 5 %.
Sezonske virusne okužbe: RSV pozimi, enterovirusi poleti.
Dojenček, majhen otrok (3–24 Tveganje bakteriemije, če je T>40 C, L<5000 ali
mesecev)
>15.000 in pozitivna anamneza izpostavljenosti klici
Meningitis, bakteriemija, pnevmonija
Hiperpireksija (>41 C)
Vročina s petehijami
Bakteriemija, meningitis, meningokok, Haemophilus influenzae
tip b, pnevmokok
Opomba: Nield LS , Kamat Deepak. Fever without a focus. In: Kleiegman S et al. (eds). Nelson’s Textbook of
Pediatrics, 19th ed. WB Saunders Company 2011; 896-902.

Opredelitev sepse in septičnega šoka
Ameriško združenje za intenzivno medicino je 2002 predstavilo priporočila za zdravljenje sepse in
septičnega šoka skupaj z opredelitvami.
Priporočila so poudarila, da je za uspeh zdravljenja pomembna:
•

•

agresivna tekočinska reanimacija v prvi uri zdravljenja z uporabo inotropnih zdravil, da bi
dosegli ciljne vrednosti srčne frekvence, normalnega krvnega tlaka in kapilarne polnitve, ki
je ≤2 sekundi;
hemodinamska podpora, ki je usmerjena v doseganje saturacije kisika v venski krvi v zgornji
veni kavi, ScvO2 >70 % in minutnega volumna srca, MVS 3,3–6 L/min/m2.

Glede na kazalce prekrvljenosti organov šok lahko opredelimo kot mrzli ali topli. Na tekočine
neodzivni in na dopamin odporni šok opredelimo kot šok, ki vztraja kljub več kot 60 ml/kg telesne
mase infundirane tekočine in kljub odmerkom dopamina do 10 mikrogr/kg telesne mase/minuto. Na
kateholamine odporni šok je šok, ki vztraja kljub odmerkom adrenalina in noradrenalina v trajni
infuziji. Neodzivni šok vztraja kljub ciljno usmerjenemu zdravljenju z inotropi, vazopresorji,
vazodilatatorji ter vzdrževanju presnovne (krvni sladkor in kalcij), in hormonske (ščitnice,
hidrokortizon, inzulin) homeostaze.
V letu 2007 so bile predstavljene nekatere novosti pri zdravljenju septičnega šoka. Novo je, da
priporočajo zgodnje dodajanje inotropov v periferno veno. Ko nastavimo osrednji venski kateter,
CVK, inotrope preusmerimo v CVK. Priporočila svetujejo natančno spremljanje periferne vene in kože
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na mestu, kjer vanjo tečejo inotropi, da ne bi prišlo do okvare žilja in kože. Za sedacijo in analgezijo
odsvetujejo uporabo etomidata, ker je bila njegova uporaba povezana s povečano smrtnostjo pri
odraslih in otrocih. Namesto njega priporočajo za invazivne postopke (intubacija, nastavitev
osrednjega venskega katetra, CVK, itd.) uporabo ketamina in atropina, medtem ko pri novorojenčkih
niso dali mnenja o varni uporabi ketamina. Ker od leta 2002 merimo MVS z ultrazvočno doplersko
metodo, so jih vključili v nova priporočila. Tako pri nedonošenčkih z zelo majhno telesno maso
merimo pretok skozi zgornjo veno kavo, ki naj bi bil >40 ml/min/kg, kar velja kot dobra ocena MVS.
Za recalcitrantni (uporni, vztrajajoči) kardiogeni šok so priporočila, da lahko uporabimo enoksimon
in za vazoplegični šok vazopresin. Pri novorojenčkih z vztrajajočo pljučno arterijsko hipertenzijo,
PPHN, svetujejo uporabo inhalacije prostaciklina in adenozina, ki ga apliciramo intravensko. V nova
priporočila so vnesli uporabo diuretikov, peritonealno dializo in zunajtelesne metode za
odstranjevanje prekomerne tekočine (continuous renal replacement therapy, CRRT). Pri žilnih
pristopih priporočajo ultrazvočno vodeno uvajanje centralnih venskih katetrov. Glede najboljše
tekočine (strokovne razprave kristaloidi vs. koloidi) za zdravljenje šoka niso bili enotnega mnenja. Pri
bolnikih z malarijo so ugotovili znižanje smrtnosti, če so uporabili 4-odstotne humane albumine
namesto kristaloidov, medtem ko v drugi raziskavi niso potrdili manjše smrtnosti indijskih otrok s
šokom, če so jih zdravili z albumini. Priporočajo, da naj bi bila koncentracija hemoglobina >10 g/dl,
da bi lažje dosegli primerno saturacijo kisika v zgornji veni kavi. Pri umetnem predihavanju so
ponovili potrebo po zgodnji intubaciji in umetnem predihavanju. Kot prva izbira pri inotropnih
zdravilih so navedeni dopamin, 5–9 mikrogr/kg/min, dobutamin ali adrenalin (0,05–0,3
mikrogr/kg/min). Dobutamin predlagajo, če imamo nizek MVS s primernim ali povečanim sistemskim
žilnim uporom. Če imamo normalen krvni tlak, krčljivost miokarda, ugotovljena z ultrazvočno
preiskavo srca pa je nižja, lahko uporabimo za izboljšanje krčljivosti dobutamin ali v srednjih
odmerkih dopamin. Če imamo na dobutamin ali dopamin neodzivni šok z nizkim MVS, uporabimo
adrenalin. Pri otrocih, ki so normotenzivni, imajo nizek MVS in visok sistemski žilni upor, na začetku
uporabimo adrenalin ali dobutamin, ki zmanjšata periferni sistemski žilni upor, nato mu lahko
dodamo kratko delujoči vazodilatator, kot npr. natrijev nitroprusid ali nitroglicerin. Zamenjava temu
je uporaba zdravil, ki zavirajo fosfodiesterezo tip III, npr. milrinon ali inamrinon. Podoben učinek ima
tudi levosimendan. Za vazopresorno zdravljenje kot najprimernejše zdravilo priporočajo dopamin,
če obstaja odpornost na dopamin, potem uporabimo noradrenalin ali večje odmerke adrenalina.
Vazopresorje titriramo do zaželenega učinka, to je zadostnega perfuzijskega tlaka. Novejša zdravila
so še angiotenzin, arginin-vazopresin, terlipresin in fenilefrin. Pri otrocih, predvsem dojenčkih in
novorojenčkih, ne smemo pozabiti na zdravljenje hipoglikemije ali hiperglikemije in pomanjkanje
kortizola zaradi relativnega ali absolutnega pomanjkanja tega hormona.
Da bi bilo zdravljenje čim uspešnejše, ga moramo seveda po priporočilih začeti čim hitreje in čim bolj
intenzivno (Sliki 1 in 2). V približno 60 minutah naj bi tako otrok dobil vso tekočino, inotropno in
vazopresorno podporo, vstavljene naj bi imel znotrajžilne venske in arterijske katetre. Če ga v tem
času ne bi uspeli kardiocirkulacijsko stabilizirati, bi morali začeti postopek za mehansko podporo
cirkulacije in dihanja, to je zunajtelesna membranska oksigenacija, ECMO.
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Zaključek
Najnovejša navodila skupine za zdravljenje septičnega šoka pri novorojenčkih, dojenčkih in malih
otrocih prinašajo nekatere novosti v zdravljenju, ki omogočajo boljše preživetje.
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0 min

Ugotovi znižano prekrvitev, cianozo in DSN
Zagotovi odprto dihalno pot in žilno pot, ABC ukrepi

5 min

Daj 10 ml/kg fiziološke ali koloidne raztopine do 60 ml/kg, do poprave perfuzije, razen
če se razvije hepatomegalija
Popravi hipoglikemijo in hipokalcemijo. Začni z antibiotiki. Začni z infuzijo PgE1, dokler
ne opraviš ECHO srca in si izključil od PDA odvisno napako
Šok se ni
popravil

15 min

Na tekočine neodzivni šok: Titriraj dopamin 5-9 mcg/kg/min
Dodaj dobutamin do 10 mikrogr/kg/min.
Šok se ni
popravil

Na tekočine neodzivni in dopamin odporni šok:
Titriraj adrenalin 0,05 do 0,3 mcg/kg/min

60 min

Šok se ni
popravil

Na kateholamine odporni šok: Monitoriraj CVP v NICU,
zagotavljaj normalen perfuzijski tlak in ScvO2> 70 %
Hladni šok z normalnim KT in
oslabljeno funkcijo LV
ScvO2 sat <70 %, SVC pretok <
40ml/kg/min
MVS <3,3 l/min/m2
Dodaj vazodilatator
/nitrozovazodilatator, milrinon) z
obremenitvijo s tekočino

Hladni šok z nizkim KT in
znaki DV disfunkcije:
Če je PPHN s ScvO2 <70 %
SVC pretok < 40ml/kg/min
MVS <3,3 l/min/m2
Dodaj inhalacije NO,
razmisli o milrinonu, razmisli o
inhalacijah Iloprosta ali IV
adenozina

Topli šok z nizkim KT: Titriraj
dodajanje tekočin in
noradrenalina
Razmisli o vazopresinu,
terlipresinu, ali angiotenzinu.
Uporabi inotrope da vzdržuješ
ScvO2 >70 %, SCV pretok > 40
mL/kg/min in MVS> 3,3 L/min/m2

Šok se ni
popravil
Neodzivni šok: Izključi in popravi perikardni izliv, pnevmotoraks. Uporabi hidrokortizon za absolutno
nadledvično insuficienco in T3 za hipotiroidizem. Začni s pentoksifilinom, če je VLBW. Razmisli o zapori
PDA, če je ta hemodinamsko pomemben
Šok se ni
popravil

ECMO
Slika 1
Algoritem zdravljenja septičnega šoka novorojenčka 1
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0 min

Prepoznaj moteno duševno stanje in prekrvitev
Dodaj O2 z visokim pretokom. Zagotovi IV/IO dostop

5 min

Začetna reanimacija: Hiter bolus 20 ml/kg fiziološke ali koloidne
raztopine do ali več kot 60 ml/kg, dokler se ne pojavijo novi pokci ali
hepatomegalija. Popravi hipoglikemijo in hipokalcemijo. Začni z antibiotiki

Če imamo
2. PIV

Šok se ni popravil

15 min

Na tekočine neodzivni šok: Začni z inotropi IV/IO.
Uporabi atropin/ketamin IV/IO/IM, da zagotoviš CVK in odprto dihalno
pot. Obrni hladni šok s titriranjem centralno danega dopamina, ali če je
odporen, s titriranjem centralno danega adrenalina. Obrni topli šok s
titriranjem centralno danega noradrenalina. Začni z dopaminom in vstavi
arterijsko linijo
Šok se ni popravil

60 min

dopamin:
do 10
mcg/kg/min,
adrenalin:
od 0,05 do
0,3 mcg/kg/min

Na kateholamine odporni šok: Začni s hidrokortizonom, če obstaja
tveganje za absolutno nadlevično insuficienco Titriraj adrenalin za hladni
šok, noradrenalin za topli šok
Šok se ni popravil

Monitoriraj CVP v PICU, zagotovi normalen MAP-CVP in ScvO2>70 %

Hladni šok z normalnim krvnim
tlakom:
1. Titriraj tekočine in adrenalin,
ScvO2 sat >70 %, Hgb>10g/dL,
2. Če ScvO2 še <70 % dodaj
vazodilatator
(nitrozovazodilatatorji, milrinon,
imrinon in drugi) in obremeni s
tekočinami

Hladni šok z nizkim krvnim
tlakom:
1. Titriraj tekočine in adrenalin,
ScvO2 sat >70 %, Hgb >10g/dL,
2. Če še vedno hipotenziven,
razmisli o noradrenalinu
3. Če ScvO2 še <70 %, razmisli o
dobutaminu, milrinonu,
enoksimonu ali levosimendanu
Šok se ni popravil

Topli šok z nizkim krvnim
tlakom:
1. Titriraj tekočine in
noradrenalin, ScvO2 sat>70 %,
2. Če še vedno hipotenziven,
razmisli o vazopresinu,
terlipresinu ali angiotenzinu
3. Če ScvO2 še <70 % razmisli o
nizkem odmerku adrenalina

Vztrajni na kateholamine odporni šok:
Izključi in popravi perikardni izliv, pnevmotoraks in intraabdominalni tlak > 12 mmHg.
Razmisli o uporabi PAC, PiCCO, FATD ali doplerskega ECHO za vodenje tekočinskega, inotropnega,
vazopresornega, vazodilatatornega in hormonskega zdravljenja.
Cilj je, da zagotovimo MVS >3,3 in < 6 l/min/m2
Šok se ni popravil

Neodzivni šok: ECMO

Slika 2
Alogoritem zdravljenja septičnega šoka otroka
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Slovarček okrajšav za sliki 1 in 2
CVP – osrednji venski tlak
DSN – dihalna stiska novorojenčka
ECHO – ultrazvok srca
ECMO – zunajtelesna membranska oksigenacija
FATD – merjenje MVS s femoralnim arterijskim termodilucijskim katetrom
Hgb – hemoglobin
IM – intramuskularno
IO – intraosalno
IV – intravaskularno
MAP – srednji arterijski tlak
MVS – minutni volumen srca
NICU – neonatalna intenzivna enota
PAC – pljučni arterijski kateter
PDA – perzistentni duktus arteriozus
Pg – prostaglandin
PICCO – transpulmonalna meritev minutnega volumna srca iz analize krivulje arterijskega pulza
PICU – pediatrična intenzivna enota
PIV – periferni intravenski kanal
PPHN – perzistentna pljučna hipertenzija novorojenčka
ScvO2 – nasičenost venske krvi v zgornji veni kavi
SCV – zgornja vena kava
SD – standardna deviacija
T3 – tiroksin
VLBW – nedonošenček z zelo majhno porodno težo
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SEPSA NEJASNEGA IZVORA

Helena Mikolavčič
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Sepsa ostaja pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti. Zgodnje dajanje ustreznih antibiotikov je
ključni dejavnik, ki zmanjšuje umrljivost. Zato je potrebna čimprejšnja opredelitev povzročitelja,
izvornega mesta okužbe ter sekundarnih žarišč. Pri iskanju izvora sepse je treba pomisliti tudi na
redkejše povzročitelje in redkejša mesta okužbe. Spondilodiscitis je lahko vzrok sepse neznanega
izvora. Njegova potrditev je povezana z naprednejšo diagnostiko, magnetnoresonančnim prikazom,
pozitronsko emisijsko tomografijo ter slikovno vodeno ali kirurško biopsijo. Pri zdravljenju sepse
nejasnega izvora je priporočljiv posvet s specialistom infektologom in radiologom.
Uvod
Kljub napredku medicine ostaja umrljivost pri sepsi visoka, v primeru šoka tudi do 52 %. Zdravljenje
je velikokrat dolgotrajno in pušča za seboj trajno okvaro organskih sistemov. Zgodnje odkrivanje
sepse in njenega izvora ter čimprejšnje dajanje ustreznih antibiotikov sta zato prioriteti, saj se s tem
umrljivost pomembno zmanjša. Diagnostika je lahko enostavna, lahko pa, kljub novim tehnologijam,
izjemno težavna. Predstavljamo primer obravnave sepse, pri katerem smo za določitev izvora okužbe
poleg standardne diagnostike uporabili magnetnoresonančno tomografijo (MRI) in pozitronsko
emisijsko tomografijo ter primerjali nekatere njune lastnosti. Omenili bomo tudi nekatere redkejše
oz. pozabljene izvore sepse domačega okolja in v bolnišnici pridobljene sepse.
Prikaz primera
51-letna bolnica je bila sprejeta v intenzivno enoto zaradi hude respiracijske insuficience in motnje
zavesti. Vnetni kazalci so bili izrazito visoki (telesna temperatura 40 stopinj C, levkociti 23 x 109/l, CRP
360 mg/l, PCT 38 µg/l). Rentgenogram pljuč je pokazal infiltrate po obeh krilih, prisotna je bil ledvična
insuficienca, bila je hemodinamsko nestabilna. Odvzeli smo kri za hemokulture in ostale vzorce
telesnih tekočin/izločkov. Zaradi domnevne sepse nejasnega izvora je bilo uvedeno empirično
antibiotično zdravljenje (azitromicin, flukloksacilin, cefotaksim). Zaradi podatka o kirurški oskrbi
defekta prekatnega pretina v otroštvu je bil opravljen transezofagealni ultrazvok srca (TEE), ki
endokarditisa ni potrdil. Svojci so kasneje povedali, da je bolnica tožila zaradi nenadno nastale hude
bolečine v križu, zaradi katere ni več mogla hoditi. Na dan sprejema je postala odsotna. Zaradi
domneve, da gre za spondilodiscitis, smo opravili računalniško tomografijo (CT) glave, prsnega koša
in trebuha. V možganih so bile vidne spremembe, značilne za septične emboluse, znakov vnetja v
hrbtenici pa ni bilo. To je bilo jasno vidno na MRI posnetkih, in sicer spondilodiscitis v nivoju L3–L5,
arahnoiditis, epiduralni absces ter tekočinska tvorba ob psoasu levo, ki je radiolog ni mogel
opredeliti. Opravljena je bila še pozitronska emisijska tomografija (PET CT), ki vnetnega procesa v
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kosti ni zaznala, pokazala pa je absces v področju levega psoasa. Nevrokirurg in ortoped se ob
odsotnosti nevroloških znakov kompresije za operativni poseg nista odločila. Ker smo iz hemokultur
izolirali Streptococcus intermedius smo bolnico nadalje zdravili s kristalnim penicilinom. V naslednjih
tednih je po začetnem izboljšanju stanja (upad vnetnih kazalcev, hemodinamska stabilizacija)
preživela več bolnišničnih okužb, in sicer sečil, dve pljučnici, povezani z umetno ventilacijo, septični
tromboflebitis v levi veni iliaki. Večkrat je bila opravljena vsa standardna diagnostika, dodatno je bil
odvzet vzorec tromba iz leve vene iliake, v katerem je bil z evbakterijskim PCR dokazan Streptococcus
intermedius, ter UZ vodena punkcija abscesa v levem psoasu. V eni steklenički, in sicer le v tekočem
gojišču, je porasel Staphylococcus warneri, kar je bilo pripisano kontaminaciji. Ker se absces kljub
antibiotičnemu zdravljenju ni zmanjševal, je konzilij specialistov svetoval odstranitev prizadetega
dela vene iliake ter abscesa. V naslednjih dneh se je bolničino klinično stanje močno izboljšalo, čemur
je sledil izrazit upad vnetnih kazalcev. Od posega so zato odstopili. V procesu rehabilitacije pa je
prišlo do nenadnega poslabšanja stanja zavesti. CT glave je pokazal obsežno znotrajlobanjsko
krvavitev, nezdružljivo z življenjem, zato je bilo intenzivno zdravljenje tri mesece po sprejemu v
bolnišnico ukinjeno.
Razprava
Primer prikazuje, kako anamneza ostaja ključnega pomena pri bolniku, pri katerem je napredovali
proces že povzročil večorgansko odpoved, saj nam pomaga določiti vrstni red preiskav.
Glede na to, da je bila vzrok sprejema respiracijska insuficienca, se sama po sebi vsiljuje diagnoza
hude pljučnice. Prav tako bi lahko enako stanje povzročil endokarditis na mestu šivanja VSD ali na
zaklopki. TEE lahko sicer to z veliko verjetnostjo izključi (92-odstotna senzitivnost).
Možni pa so tudi drugi vzroki, pravzaprav katerikoli vnetni proces, ki je ostal predolgo časa
neprepoznan, kot urosepsa, biliarna sepsa, hude okužbe zgornjih dihal, vratu, mediastinuma
(perforacija požiralnika), okužbe ob akutnem abdomnu, meningoencefalitis, enterokolitis, okužbe
kože, podkožja, fascij, okužbe ležišč vsajenih naprav ali elektrod.
Zaradi bolečine v ledvenem predelu hrbtenice ter negibljivosti smo pri naši bolnici ob sepsi
nejasnega izvora najprej pomislili na spondilodiscitis.
Priporočljivo je, da ob domnevi na osnovi kliničnega pregleda in laboratorijskih izvidov takoj
opravimo MRI. Senzitivnost oz. specifičnost sta pri tej preiskavi 81- oz. 67-odstotna. Pri CT sta ti
številki nižji, in sicer 67 oz. 50 %. Če dobljena informacija diagnoze ne potrdi, opravimo še PET CT.
Tu pričakujemo 94- do 100-odstotno senzitivnost in 87- do 100-odstotno specifičnost. V
predstavljenem primeru smo z različnimi metodami lahko opredelili različna bolezenska stanja. Tako
je CT prikazal abscese v možganovini, MRI vnetni proces v kosti in medvretenčni ploščici, PET CT in
tudi UZ pa absces mišice psoas.
Če smo slikovno opredelili, da gre za spondilodiscitis in so kulture pozitivne ter tipične za to diagnozo
(S. aureus, Brucella, Pseudomonas), UZ- ali CT-vodena punkcija oz. kirurška biopsija niso nujne. Če
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pa na osnovi česarkoli domnevamo, da je povzročitelj spondilodiscitisa lahko druga bakterija, je
punkcijo vsekakor treba opraviti. Izolati iz HK in bioptata se namreč skladajo v 85 %.
Kljub postavljeni diagnozi pa je primarno žarišče, iz katerega se okužba širi na kost oz. medvretenčno
ploščico, treba še opredeliti. Večinoma gre za hematogeni razsoj ob okužbi genitourinarnega ali
dihalnega sistema, zobovja, aortnih lezij, nativnih ali umetnih zaklopk, za okužbo po invazivnih
posegih ali poškodbi ali neposredno širjenje iz kože in podkožja, ledvičnega abscesa, črevesnih
divertiklov, raztrganine požiralnika. V večini primerov pa izvorno mesto ostane neopredeljeno.
Umrljivost zaradi spondilodiscitisa je v dobi antibiotikov pod 5 %, najpogostejši zapleti pa so
nevrološki zaradi tvorbe abscesov oziroma zaradi razkroja vretenc. Dejavniki, ki povečujejo
umrljivost, so nevrološka okvara, dodatna bolnišnična okužba in pozno začeto zdravljenje.
Pri hospitalnem bolniku je ob iskanju izvora sepse poleg omenjenega treba pomisliti tudi na okužbe,
povezane z vstavitvijo kanalov in drenov (venskih, arterijskih, urinskih, epiduralnih,
intraventrikularnih – ICP, perikardialnih, intraabdominalnih, …), stentov in graftov, okužbo kirurške
rane, septični tromboflebitis. Pri intubiranem bolniku je večkrat spregledan sinuzitis, po jemanju
antibiotikov kolitis, povzročen s Clostridium difficile, zgodnji endokarditis po zamenjavi zaklopke,
okužba ran, nastalih zaradi pritiska, …
Vedno, ko vzorci ostajajo negativni, je treba pomisliti še na virusne okužbe, parazite, glive,
tuberkulozo, še posebej pri imunsko oslabelih bolnikih, in pa seveda široko področje malignomov in
sistemskih bolezni veziva.
Ko iščemo izvor sepse, nam vnetni kazalci ne pomagajo veliko. C-reaktivni protein, CRP,
prokalcitonin, PCT, levkociti so zelo nespecifični, CD 64 nam z veliko verjetnostjo pove, ali so
posledica bakterijskega povzročitelja ali drugega izvora. Nič pa ne izvemo o lokaciji, ki je pomembna,
saj brez izkoreninjenja izvornega žarišča okužbo velikokrat težko pozdravimo.
Zaključek
Na primeru zdravljenja sepse nejasnega izvora smo si pogledali širok razpon bolezni, na katere
moramo pomisliti, ko je napredovala klinična slika že zabrisala izvorno žarišče. Pri tem ostajata
ključna anamneza in klinični status. Diagnostične metode so za različne vrste okužb lahko precej
različne. Da bi bilo opredeljevanje čim bolj ciljano in čim hitreje uspešno, saj je od tega odvisen izid
bolezni, je pri odločitvi glede izbire laboratorijske in slikovne diagnostike redkejših infekcijskih
bolezni priporočljiv posvet s specialistom infektologom oz. radiologom.
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SEPSA IN ECMO

Vojka Gorjup
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Uporaba zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) kot načina začasnega podpornega
zdravljenja kardiocirkulacijske odpovedi narašča. Ali je to zdravljenje namenjeno tudi bolnikom s
septičnim šokom, pa še vedno ostaja ne povsem jasno. Raziskav na tem področju je malo. Preživetje
odraslih bolnikov s septičnim šokom, zdravljenih z veno-arterijskim ECMO je glede na rezultate
majhnega števila analiz nižje kot preživetje bolnikov s kardiogenim šokom, kar najverjetneje lahko
pripisujemo patofiziologiji septičnega šoka. Rezultati dosedanjih raziskav so si precej nasprotujoči.
Poleg višje starosti, izhodiščne prizadetosti več organov in srčnega zastoja je najverjetneje
pomemben dejavnik, ki odloča o uspešnosti zdravljenja septičnega šoka z ECMO, iztisna funkcija
srčne mišice oz. njena izhodiščna prizadetost v sklopu septične kardiomiopatije.
Uvod
Uporaba zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) kot načina začasnega podpornega
zdravljenja pri odpovedi krvnega obtoka in dihanja narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Metoda
se je sprva uveljavila predvsem pri otrocih, pri odrasli populaciji pa je doživela razmah ob pandemiji
influence H1N1 v letu 2009. ECMO ima kot način zdravljenja mesto pri bolnikih z odpovedjo
delovanja srca in/ali pljuč, ko z ostalimi metodami intenzivnega zdravljenja nismo uspešni. V primeru
dihalne odpovedi ga uporabljamo v veno-venskem (VV) načinu obtoka, veno-arterijski (VA) način
obtoka pa omogoča podporno zdravljenje v primerih srčne odpovedi, hkrati pa omogoča tudi
oksigenacijo. V zadnjih letih se VA ECMO uporablja tudi pri bolnikih s srčnim zastojem, ko s klasičnimi
metodami oživljanja ne dosežemo vzpostavitve spontane cirkulacije. Smernice na tem področju še
niso popolnoma izdelane.
Osnovna merila za uporabo ECMO pri dihalni ali srčni odpovedi so dobro opredeljena. Natančnejših
meril za uporabo ECMO pri bolnikih s septičnim šokom, katerih umrljivost je velika, ni. Novejše
raziskave o uspešni uporabi ECMO ob septičnem šoku kažejo predvsem potrebo po dobrem
razumevanju patofiziologije zunajtelesnega obtoka ob septičnem šoku in postavitvi meril, s katerimi
bi lahko prepoznali tiste bolnike, pri katerih bi bilo zdravljenje z ECMO smiselno.
Prikaz primera
24-letna bolnica je zbolela dva dni pred sprejemom v intenzivno enoto z bolečinami v zgornjem delu
trebuha in mrzlico. Računalniška tomografija, CT trebuha, je pokazala povečane mezenterialne
bezgavke in prosto tekočino v trebuhu. Zaradi hitrega slabšanja stanja je bila premeščena v
intenzivno enoto, kjer je bila intubirana. Opravljena je bila eksplorativna laparotomija, s katero so
odkrili 2000 ml gnojnega ascitesa, vzroka niso našli. Pred posegom je prišlo do srčnega zastoja.
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Oživljanje je trajalo 5–10 min. Po operaciji se je hemodinamsko in respiratorno stanje bolnice
slabšalo. Rentgensko so ugotovili znake pljučnega edema. Zaradi težke ventilacije je bila premeščena
na Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, KOIIM, za podporno zdravljenje z ECMO.
Bolnica je bila ob sprejemu sedirana, relaksirana, kontrolirano predihavana, z visokimi inspiratornimi
tlaki, končnim ekspiratornim tlakom, PEEP-om 10 cm H2O, 100-odstotnim kisikom in dodatkom
dušikovega monoksida, NO. V laboratorijskih izvidih so izstopali visoki vnetni parametri, presnovna
acidoza s pH 7,2, HCO3 13 mmol/L, hipoksemija pO2 8,5 kPa, začetna ledvična insuficienca. Laktat je
bil normalen. Na rentgenogramu prsnih organov so bili obojestranski pljučni infiltrati. Ultrazvok (UZ)
srca je pokazal globalno zmerno oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata, brez znakov za
endokarditis. Odločili smo se za zdravljenje z VV ECMO in protektivno ventilacijo. Iz hemokultur je
bil izoliran Streptococcus pyogenes. Zdravljenje je potekalo s številnimi zapleti (krvavitve,
pnevmotoraks, tromboze, pljučna trombembolija). Deseti dan je prišlo ponovno do srčnega zastoja
(ventrikularna tahikardija, VT brez pulzov). Bolnica je bila 30 minut oživljana. Prišlo je do ponovnega
zagona sepse. Bolnica je v poteku zdravljenja potrebovala številne bronhoskopije za toaleto dihal in
odvzeme kužnin. Izolirane so bile različne, tudi odporne bakterije (Acinetobacter baumanii,
koagulaza negativni stafilokok) in glive. Kljub vsem zapletom se je njeno zdravstveno stanje po enem
mesecu zdravljenja z ECMO pričelo izboljševati. Podporo z ECMO smo prenehali 33. dan, 58. dan je
bila odstranjena dihalna kanila in 60. dan je bila odpuščena domov. Pričela je rehabilitacijo na
Inštitutu za rehabilitacijo Soča.
Danes je bolnica brez težav, pljučna funkcija je normalna. Izvor okužbe ni bil dokazan.
Razprava in zaključek
Pri bolnikih s septičnim šokom je osnovni patofiziološki mehanizem vazodilatacija in t. i. 'high-output
failure'. Velike površine umetnega materiala ECMO kanil, membrane in povezovalnih cevi dodatno
predstavljajo možno gojišče za patogene in s tem vir okužbe (2). Sam poseg povzroča povečano
izplavljanje mediatorjev vnetja s sliko sistemskega vnetnega odziva, kar lahko še dodatno poglobi
šok.
Z razvojem novih materialov in boljšim vodenjem bolnikov se indikacije za uporabo ECMO širijo in
sepsa ne predstavlja več izključitvenega dejavnika, še vedno pa je preživetje odraslih bolnikov s
septičnim šokom, za razliko od otrok, razmeroma slabo. Večjih prospektivnih raziskav, ki bi
proučevale uporabo ECMO pri odraslih bolnikih s septičnim šokom, ni. Manjše, predvsem
retrospektivne raziskave, izvedene v posameznih centrih, in poročila o primerih bolnikov pa imajo
nasprotujoče si rezultate.
Glede na rezultate dveh retrospektivnih raziskav, izvedenih v centrih z velikim številom bolnikov z
ECMO, je bila večja umrljivost bolnikov s septičnim šokom, ki so bili zdravljeni z ECMO, povezana s
starostjo nad 60 let, vstavitvijo ECMO med srčnim zastojem, višjo vrednostjo točkovnika SOFA in
serumskega laktata ob vstavitvi, medtem ko samo mesto okužbe ali povzročitelj nista bila povezana
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z večjo umrljivostjo. Umrljivost je bila stoodstotna, če je bil čas od začetka šoka do priklopa na ECMO
daljši od 30 ur.
Pri bolnikih s septično kardiomiopatijo je preživetje boljše kot pri tistih, pri katerih je bila vzrok šoka
le vazoplegija. Na podlagi omenjenih ugotovitev sicer omejenega števila raziskav z majhnim številom
bolnikov lahko sklepamo, da je okrnjena iztisna funkcija srca v sklopu septične kardiomiopatije
popravljiv dejavnik, ki opredeli tisto skupino bolnikov, pri katerih bomo z uporabo VA ECMO toliko
prispevali k minutnemu volumnu srca, da bo perfuzija organov zadostna. VA ECMO pri takih bolnikih
omogoča premostitev do povrnitve normalne srčne funkcije ob zmanjševanju okužbe.
Pri septičnih bolnikih, pri katerih je v ospredju predvsem vazodilatacijska komponenta septičnega
šoka z ohranjenim visokim minutnim volumnom srca, je ob odpovedi dihanja indicirano podporno
zdravljenje z VV ECMO. Za obe skupini bolnikov pa velja, da je preživetje boljše pri mlajših bolnikih z
manjšim številom prizadetih organov in nižjim laktatom, ki so v poteku zdravljenja dovolj zgodaj
podporno zdravljeni z ECMO.
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Izvleček
Kljub napredku medicine na področju kirurških tehnik, boljši kakovosti materialov, uporabljenih pri
operacijah, uvajanju nadzora nad bolnišničnimi okužbami in antibiotične zaščite pred operativnim
posegom, ostajajo okužbe pomemben dejavnik umrljivosti bolnikov po srčni operaciji. Prepoznava
in razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in potek teh okužb, ter ustrezno ukrepanje so
ključnega pomena.
V prispevku je prikazan primer bolnice, ki so jo zaradi narave bolezni in dejavnikov okolja večkrat
obravnavali kirurgi za kirurgijo srca in ožilja, in zapleti, ki so se pojavili med zdravljenjem.
Uvod
Razvoj srčne kirurgije v medicini predstavlja mejnik, s katerim se je pojavila priložnost tako za
izboljšanje kakovosti, kot tudi samo podaljševanje življenja bolnikom, ki so pred tem bili obsojeni na
takojšnjo ali skorajšnjo smrt. Okužbe v srčni kirurgiji zaradi dejstva, da v večini primerov gre za
»čiste« operacije, niso zelo pogost zaplet, vendar so njihove posledice lahko zelo hude. Smrtnost
med bolniki, pri katerih je po operaciji na srcu prišlo do razvoja sepse, znaša med 17 in 65 %.
Prikaz primera
31–letna odvisnica od prepovedanih drog je bila sprejeta v bolnišnico zaradi vročine in hipotenzije.
V anamnezi je bil podatek, da je nekaj dni pred sprejemom pričela tožiti zaradi bolečin v desnem
kolenskem sklepu, ki je bil ob sprejemu v bolnišnico otečen, topel, z znaki proste tekočine. V
kliničnem statusu so poleg vnetno spremenjenega desnega kolenskega sklepa in vročine izstopali
sledovi številnih vbodov ter grob sistolični šum nad srcem. Zaradi domneve, da gre za septično
dogajanje, smo uvedli izkustveno dvotirno antibiotično zdravljenje s protistafilokoknim penicilinom
in aminoglikozidom, tekočinsko nadomeščanje in vazoaktivno podporo z noradrenalinom. Bolnica je
bila sprejeta v enoto intenzivne terapije. Na transtorakalnem ultrazvoku srca so bile vidne vegetacije
na vseh treh srčnih zaklopkah. Iz hemokultur in punktata kolena je porastel Staphylococcus aureus.
Po predoperacijski pripravi, z izključitvijo septičnih embolizacij v osrednje živčevje, je bila 48 ur po
sprejemu operirana. Ob perioperacijski zaščiti z vankomicinom je bila opravljena menjava vseh treh
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zaklopk z mehanskimi ter punkcija prepatelarne burze desno. Med hospitalizacijo je bolnica utrpela
inzult osrednjega živčevja s prehodno hemiplegijo desno, prebolela je bolnišnično pljučnico z izlivom
ter zaradi negibljivosti dobila preležanino v glutealni regiji. Vnetni kazalci so ob kirurškem in
antibiotičnem zdravljenju kazali znake upadanja, vendar so ob zaključku zdravljenja bili še vedno
povišani. Pet dni pred odpustom se je pojavilo ponovno vnetje z izlivom v prepatelarni burzi desno.
Ob zaključku šesttedenskega antibiotičnega zdravljenja je bila prevedena na peroralno
antikoagulantno zdravljenje in odpuščena domov. Štiri dni po odpustu se je pri bolnici razvila klinična
slika septičnega artritisa desnega gležnja, zaradi česar ji je splošni zdravnik predpisal peroralno
zdravljenje z amoksicilin-klavulansko kislino za pet dni. Ob kliničnem izboljšanju nadaljnje obravnave
ni imela. Šestnajst dni kasneje je bila ponovno sprejeta v bolnišnico z znaki sepse z vročino in
oteklinami več sklepov ter sistoličnim šumom nad apeksom srca. Zaradi domneve, da gre za zgodnji
pooperacijski endokarditis, je bilo uvedeno izkustveno antibiotično zdravljenje z vankomicinom,
gentamicinom in rifampicinom. Bolnica je zaradi potrebe po vazoaktivni podpori ponovno
potrebovala zdravljenje v enoti intenzivne terapije. S transezofagealnim UZ srca smo ugotovili
manjšo vegetacijo na umetni mitralni zaklopki (0,7 cm) in stanje po izpraznitvi abscesne votline ob
umetni aortni zaklopki ter delno trombozirano psevdoanevrizmo arterije mezenterike superior. Vse
kužnine so ostale mikrobiološko negativne, antibiotično zdravljenje pa glede na dotedanji klinični
potek prilagojeno s protistafilokoknim penicilinom in rifampicinom. V sklopu diagnostike je bolnica
imela opravljen tudi PET-CT, s katerim smo ugotovili empiem desno po preboleli pljučnici, ki je bil
nato dreniran. Kontrolni transezofagealni UZ srca, opravljen osmi dni po začetku antibiotičnega
zdravljenja, ni več ugotovil znakov infekcijskega endokarditisa na umetni mitralni zaklopki. Bolnica
je bila tri tedne po pričetku zdravljenja ponovno operirana zaradi potrebe po izključitvi
psevdoanevrizme iz obtoka. Antibiotično zdravljenje je trajalo skupno osem tednov, ob zaključku so
bili vnetni kazalci nizki. Domov je bila odpuščena gibljiva, z nadomestnim zdravljenjem z
buprenorfinom in je v postopku za poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Šest mesecev po zaključenem
zdravljenju ni znakov ponovitve bolezni.
Razprava
Infekcijski zapleti se v srčni kirurgiji po podatkih v literaturi pojavljajo pri 3,5 % bolnikov. Med
najpogostejšimi so mediastinitis, okužba na mestu odstranitve vene safene za graft, endokarditis,
okužba prsnice, sepsa, pljučnica, okužbe žilnih katetrov itn. Pogostnost sepse je po podatkih iz
literature ocenjena na približno 1,2 %. Kljub nizki incidenci je smrtnost zaradi sepse po operaciji
srčnih žil visoka in iz tega razloga potrebuje posebno pozornost pri preprečevanju, prepoznavanju in
ustreznem ukrepanju.
Večina srčnožilnih operacij je programskih, torej operacij, pri katerih krajša časovna odstopanja od
predvidenega termina posega ne ogrožajo življenja. Zato je pomembno bolnike pred posegom
ustrezno pripraviti, oceniti tveganje in predvideti morebitne zaplete. Tako bolnikom kot nenazadnje
tudi pristojnim zdravnikom je treba razložiti, kako pomembno je, da bolnik v času posega nima
aktivne okužbe. V primeru nenačrtovanih, nujnih operacij se temu velikokrat ne moremo izogniti,
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vendar lahko posledice omilimo s poznavanjem in upoštevanjem priporočil za oboperacijsko
antibiotično zaščito, prepoznavo razvoja septičnega dogajanja in ustreznim ukrepanjem.
Pri opisanem primeru je bila prva operacija opravljena »v vroče«, kar je bilo glede na klinični potek
bolezni neizogibno in je samo po sebi predstavljalo pomemben dejavnik tveganja za zaplete med
nadaljnjim zdravljenjem. Kljub usmerjenemu antibiotičnemu zdravljenju je pri bolnici prišlo do
zapleta zaradi pomanjkljivega antibiotičnega zdravljenja po menjavi srčnih zaklopk (bolnica ni
prenašala rifampicina) in neprepoznanih zapletov (empiem, ponovitev burzitisa). Ob ustreznem
ukrepanju je druga operacija potekala brez zapletov in je skupni izid bolezni za bolnico za zdaj
ugoden.
Zaključek
Okužbe po srčnožilnih operacijah niso zelo pogoste, vendar lahko imajo katastrofalne posledice.
Zmanjševanje tveganja za takšen izid lahko dosežemo z doslednim upoštevanjem pravila, da za
elektivne posege predvidimo le bolnike, ki nimajo znakov akutne okužbe, poznavanjem in
upoštevanjem priporočil za oboperacijsko antibiotično zaščito in spremljanjem bolnika z aktivnim
iskanjem in zdravljenjem morebitnih zapletov.
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LEVOSIMENDAN PRI SEPSI
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Izvleček
V trenutnih smernicah za zdravljenje hude sepse in septičnega šoka priporočajo dodatek dobutamina
v primeru slabšega delovanja srca ali slabše prekrvitve tkiv kljub zadostnemu vnosu tekočin in
zadostnemu perfuzijskemu tlaku. Ker pa nekatere raziskave kažejo celo povečano smrtnost ob
dodatku dobutamina, iščejo nova pozitivno inotropna zdravila, ki naj bi izboljšala delovanje srca pri
hudi sepsi in septičnem šoku. Eno od teh je levosimendan. Prikazujemo primer bolnice, ki je bila
sprejeta na naš oddelek po sekundarnem srčnem zastoju ob septičnem šoku. Zaradi slabega
delovanja srca, kar smo pripisali septični kardiomiopatiji, smo jo zdravili z infuzijo levosimendana, ki
pa ni bila uspešna.
Uvod
Srčno-žilni sistem ima eno od ključnih vlog pri preživetju bolnikov s sepso in septičnim šokom.
Septična kardiomiopatija je na novo nastalo moteno delovanje srca, ki se pojavi pri 40–50 % septičnih
šokov ter je povezano z večjo smrtnostjo. Še do danes ni jasno, ali dodatek inotropov pri zdravljenju
septičnega šoka zares izboljša preživetje bolnikov ali pa ga glede na podatke nekaterih raziskav celo
zmanjša. Trenutne smernice priporočajo dodatek dobutamina v primeru slabšega delovanja srca ali
slabše prekrvitve tkiv kljub zadostnemu vnosu tekočin in zadostnemu perfuzijskemu tlaku. V različni
raziskavah so raziskovali učinke različnih pozitivno inotropnih zdravil pri sepsi, med drugim tudi
učinek levosimendana.
Prikaz primera
79-letno bolnico smo sprejeli na naš oddelek po sekundarnem srčnem zastoju na terenu, do katerega
je najverjetneje prišlo zaradi septičnega šoka. Bolnica se je zdravila zaradi diseminiranega
plazmocitoma IgG lambda, stanje v zvezi s plazmocitomom je bilo trenutno stabilno (zadnja kontrola
mesec dni pred sprejemom). Že dva tedna pred sprejemom se je slabše počutila, vse težje je dihala
in bila bolj utrujena. Doživela je tudi hud stres, ko je vnukinja imela splav. Osebna zdravnica je dan
pred sprejemom nad pljuči slišala piske, zaradi večjega števila levkocitov v urinu in nekoliko povišane
sedimentacije ji je predpisala amoksiklav. Ostali laboratorijski izvidi so bili v mejah normale. Bolničino
stanje se je ponoči poslabšalo, vedno težje je dihala, zato so svojci poklicali reševalce. Ob prihodu
reševalcev je imela krvni tlak 90/60, bila tahidispnoična, saturacija krvi je bila brez dodatka kisika 65
%. Med prevozom v bolnišnico je prišlo do srčnega zastoja, najprej do električne aktivnosti brez pulza
in nato do asistolije. Oživljali so jo 10 minut. Po prihodu na oddelek smo jo pričeli terapevtsko
ohlajati. Na koronarnih arterijah pri koronarografiji nismo opazili sprememb, delovanje srca pa je
bilo globalno oslabljeno, iztisni delež je bil ocenjen na manj kot 20 %. Zdravili smo jo z dobutaminom
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v infuziji. Zaradi visokih vnetnih parametrov smo jo zdravili z antibiotikom (amoksiklav in sumamed),
ki smo ga med zdravljenjem večkrat menjali (po treh dneh na tazocin, ki smo ga zaradi še vedno
visokih vnetnih parametrov zamenjali za conet in vancimycin). Iz aspirata traheje sta bili izolirani
Klebsiella pneumoniae ter Enterobacter cloacae, iz ostalih kužnin, z izjemo rinovirusa iz brisa
nazofarinksa, ob sprejemu niso izolirali patogenih bakterij in drugih virusov. Ker se delovanje srca ni
izboljšalo (iztisni delež je ostajal pod 20 %), smo se ob stabilnem odmerku noradrenalina in
dobutamina in po korekciji elektrolitov odločili za infuzijo levosimendana. Glede na vrednosti
serumskega kreatinina okrog 100, odmerka levosimendana nismo prilagajali. Med infuzijo ni bilo
zapletov, a žal se krčljivost srca ni izboljšala. Bolnica je po nekaj dneh umrla.
RAZPRAVA: Umrljivost pri hudi sepsi in septičnem šoku je še vedno velika, povečuje se s številom
odpovedujočih organov. Odpovedovati lahko začne tudi srce, temu rečemo septična
kardiomiopatija. Septična kardiomiopatija ni točno klinično opredeljen izraz, po današnjem mnenju
pa to pomeni tako sistolično kot tudi diastolično okvaro srčne mišice. Krčljivost srčne mišice pri sepsi
se lahko zmanjša, pri podaljšanem septičnemu šoku pride do tega pri 40–50 % bolnikov. Zdrav prekat
se v primeru septičnega šoka razširi, tako da kljub zmanjšani krčljivosti utripni volumen ostaja enak,
slabše pa preživijo bolniki z že prej okvarjeno srčno mišico, ki se ne more prilagoditi na povečano
vlogo pri sepsi. Za povečanje krčljivosti po smernicah za zdravljenje hude sepse in septičnega šoka
uporabljamo zdravila s pozitivnim inotropnim učinkom, največkrat dobutamin, katerega vloga pri
sepsi in septičnem šoku ni potrjena z raziskavami. Leta 2013 objavljena (sicer retrospektivna)
raziskava je ugotovila, da naj bi dobutamin celo povečal 90-dnevno smrtnost pri bolnikih s septičnim
šokom. Dobutamin ima namreč številne stranske učinke (aritmije, porast porabe kisika v srčni mišici,
miokardna ishemija), povečal pa naj bi tudi cikulirajoči tumorje nekrotizirajoči faktor alfa (TNF-alfa)
in s tem deloval provnetno. Vprašanje sicer ostaja, ali so bili bolniki v tej raziskavi, ki so dobili
dobutamin, bolj bolni ali pa se niso odzvali nanj.
Ves čas poteka iskanje novih zdravil, ki naj bi zmanjšala smrtnost bolnikov s sepso ali septičnim
šokom. Nekaj manjših raziskav in letos objavljena metaanaliza randomiziranih raziskav kažejo, da bi
v primerjavi s standardnimi inotropnimi zdravili levosimendan lahko zmanjšal smrtnost pri bolnikih
s hudo sepso ali septičnim šokom. Levosimendan je bil povezan z znižanimi vrednostmi laktata ter
povišanimi vrednostmi srčnega indeksa. Raziskave, zajete v metaanalizi, so bile manjše (7 raziskav,
vsaka s povprečno 35 bolniki) in zato statistično ne preveč močne, vendar pa so vse nakazovale isto
smer v rezultatih. Vzrok zmanjšane krčljivosti srčne mišice pri sepsi je zmanjšana občutljivost
miofibril na kalcij, zato je levosimendan kot senzibilizator kalcijevih kanalčkov obetavno zdravilo. V
eksperimentalnih raziskavah opisujejo tudi imunomodulatorne ter protivnetne učinke
levosimendana, kar tudi kaže njegovo pozitivno vlogo pri sepsi. Eksperimentalni podatki kažejo, da
naj bi levosimendan s svojimi antioksidativnimi lastnostmi deloval zaščitno in preprečeval apoptozo
kardiomiocitov, ki jo povzroča hidrogen peroksid. Kljub tem raziskavam pa točen mehanizem
delovanja levosimendana pri hudi sepsi in septičnemu šoku ni znan.
Kljub opisanim pozitivnim učinkom levosimendana pri sepsi in septičnem šoku je treba biti pri
uporabi pazljiv, kajti levosimendan znano povzroča vazodilatacijo ter s tem znižanje krvnega tlaka,
kar je lahko pri hudi sepsi in septičnem šoku usodno za bolnika. Poleg tega pri kritično bolnih pogosto
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pride tako do ledvične kot tudi jetrne odpovedi, kjer je uporaba levosimendana kontraindicirana, pri
blagih okvarah pa je treba prilagoditi odmerek. Pri naši bolnici ob aplikaciji levosimendana še ni šlo
za ledvično in jetrno okvaro, zato tudi nismo prilagajali odmerka. V obdobju aktivnega septičnega
šoka smo bolnico zdravili z dobutaminom. Ko je postala bolj stabilna in se delovanje srca ni
izboljševalo, smo poskusili z infuzijo levosimendana. Glede na to, da nismo imeli podatkov, da bi
bolnica že kdaj pred tem imela težave z delovanjem srca, ter da pri koronarografiji nismo videli
obstruktivne bolezni koronarnih arterij, smo namreč menili, da gre za septično kardiomiopatijo. Žal
se pri bolnici delovanje srca ni izboljšalo.
Zaključek
Ker je umrljivost bolnikov s hudo sepso in septičnim šokom še vedno velika, ves čas potekajo
raziskave, s katerimi naj bi odkrili nova zdravila, ki bi umrljivost zmanjšala. Manjše raziskave
nakazujejo pozitivne učinke levosimendana pri sepsi in septičnem šoku. Trenutno poteka raziskava
LeoPARDS (Levosimendan for the Prevention of Acute oRgan Dysfunction in Sepsis), velika
randomizirana raziskava, ki naj bi se končala v letu 2016 in dala več podatkov o tem, ali so omenjeni
pozitivni učinki resnični.
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DRUGI DEL: AKUTNA LEDVIČNA ODPOVED
AKUTNA OKVARA LEDVIC NA INTENZIVNEM ODDELKU

Roman Parežnik
Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Izvleček
Akutna ledvična okvara je hitro nastalo zmanjševanje delovanja ledvic, ki ga pri kritično bolnih
razvrstimo po vrednostih serumskega kreatinina in diureze. Pojavi se pri okoli polovici kritično bolnih
in vodi do nadomestnega zdravljenja odpovedi ledvic pri okoli 5 % bolnikov, pri katerih je smrtnost
preko 50 %. Najpogosteje je posledica kombinacije škodljivih dejavnikov, zato sta pomembna
zgodnja prepoznava ogroženih bolnikov in preprečevanje dodatne okvare ledvic. Pri preprečevanju
sta najpomembnejša ukrepa vzdrževanje zadostne prekrvitve ledvic in izogibanje nefrotoksinom.
Zdravljenje je podporno, vključno z nadomestnim ledvičnim zdravljenjem. Odprta ostajajo vprašanja
začetka, odmerka in načina nadomestnega zdravljenja. Obetavni novi biooznačevalci akutne ledvične
okvare bi lahko omogočili zgodnejše zdravljenje.
Uvod
Poimenovanje akutna ledvična okvara (ALO) pogosto nadomešča predhodno poimenovanje akutna
ledvična odpoved in pomeni hitro nastalo zmanjševanje delovanja ledvic. S tem želimo poudariti
celoten spekter bolezni od subklinične okvare do popolne odpovedi delovanja organa. Leta 2002 so
za uporabo pri kritično bolnih uvedli na vrednostih serumskega kreatinina in diureze zasnovano
klasifikacijo, ki zajema tveganje, okvaro, odpoved, izgubo in končno fazo ledvične bolezni (risk, injury,
failure, loss, end-stage kidney disease – RIFLE). Kasneje je mednarodna multidisciplinarna mreža za
akutno ledvično okvaro (Akute Kidney Injury Network – AKIN) posodobila diagnostična merila za
akutno ledvično okvaro, vendar tudi ta razvrstitev ni doživela široke klinične uporabe. Nedavno je
fundacija za izboljšanje globalnega izida ledvične bolezni (Kidney Disease: Improving Global Outcome
– KDIGO) poenostavila priporočila za diagnozo in razvrstitev AKI, kot jih prikazuje Tabela 1.
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Tabela 1
Klasifikacija KDIGO (povzeto po 3)
Stadij 1

Stadij 2

↑ kreatinin > 26,5 µmol/l v 48 h
ali
>1,5- do 1,9-krat izhodiščni v 1
tednu
ali
diureza < 0,5ml/kg/h za 6-12 ur

↑ kreatinin 2,0 do 2,9-krat
izhodiščni
ali
diureza < 0,5ml/kg/h za ≥ 12 ur

Stadij 3

↑ kreatinin ≥ 535,6 µmol/l
ali
↑ kreatinin 3,0-krat izhodiščni
ali
diureza < 0,5ml/kg/h za ≥ 24 h
ali
anurija 12h
ali
začetek nadomestnega
zdravljenja
ali
pri <18 let ↓eGFR na <35
ml/min/1,73 m2
Opomba: KDIGO – izboljšanje globalnega izida ledvične bolezni (Kidney Disease: Improving Global Outcome),
eGFR – ocena glomerulne filtracije

Epidemiologija
ALO so ugotovili pri 36 do 67 % kritično bolnih, med njimi jih je 5 do 6 % potrebovalo nadomestno
ledvično zdravljenje. Smrtnost bolnikov z akutno ledvično okvaro narašča z njenim napredovanjem
od 50 do 70 % pri tistih z nadomestnim zdravljenjem. Pri teh bolnikih je tudi zbolevnost povečana
ter zato podaljšana bolnišnična obravnava in večji stroški zdravljenja.
Etiologija
Vzrokov akutne ledvične okvare na intenzivnem oddelku je najpogosteje več hkrati (hipovolemija,
hemodinamska nestabilnost, sepsa in zdravila) (Tabela 2).
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Tabela 2
Najpogostnejši vzroki akutne ledvične okvare na intenzivnem oddelku (povzeto po 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sepsa
Velike operacije
Sindrom majhnega minutnega srčnega iztisa
Hipovolemija
Zdravila
Hepatorenalni sindrom
Poškodbe
Kardiopulmonalni obvod
Sindrom abdominalnega kompartmenta
Rabdomioliza
Zapora sečnega odtoka

Diagnoza
Diagnozo ALO na intenzivnem oddelku postavimo s pomočjo anamneze, kliničnega pregleda,
ultrazvoka ledvic, frakcijskega izločanja natrija in sečnine, sečnine in kreatinina v krvi in mikroskopije
seča. Za razlikovanje med funkcijsko (prerenalna azotemija) in strukturno okvaro (akutna tubularna
nekroza) tradicionalno uporabljamo izračun frakcijskega izločanja natrija in mikroskopijo seča. Obe
metodi nista uporabni za zgodnjo prepoznavo akutne ledvične okvare, zato ostaja diagnoza
prerenalne funkcijske okvare retrogradna, kadar je tekočinski izziv neuspešen.
Preprečevanje
Primarna preventiva je mogoča v primerih, ko poznamo začetek delovanja škodljivega dejavnika
(rentgenska kontrastna sredstva, kardiopulmonalni obvod, abdominalna paracenteza pri bolnikih z
jetrno cirozo, kemoterapija), pri ostalih lahko preprečujemo le sekundarno okvaro pri ogroženem
bolniku. Sekundarno preprečevanje vključuje: prepoznavo dejavnikov tveganja (sladkorna bolezen,
kronična ledvična bolezen, starost, hipertenzija, srčno ali jetrno popuščanje), vzdrževanje ledvične
prekrvitve, nadzor hiperglikemije in izogibanje nefrotoksinom.
Preprečevanje kontrastne nefropatije pri kritično bolnih
Temeljna priporočila:






izogibanje rentgenskim kontrastnim sredstvom pri bolnikih s povečanim tveganjem;
predekspozicijska? infuzija bikarbonata ali fiziološke raztopine;
N-acetilcistein priporočajo brez prepričljivih dokazov, ker je varen in poceni;
izogibanje hkratnim drugim nefrotoksinom;
uporaba čim manjših odmerkov nizkoosmolarnih ali izoosmolarnih kontrastnih sredstev.
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Preprečevanje akutne ledvične okvare pri jetrni okvari
Pentoksifilin je učinkovit pri alkoholnem hepatitisu in hepatorenalnem sindromu, humani albumini
pri bolnikih z jetrno cirozo in spontanim bakterijskim peritonitisom, ter po paracentezi velike količine
ascitesa. Albumine v kombinaciji s splanhničnim vazokonstriktorjem (terlipresin) uporabljamo pri
hepatorenalnem sindromu.
Zdravljenje
Zdravljenje izboljša ledvično prekrvitev, zmanjša presnovne motnje, zagotovi zadostno prehrano in
ublaži napredovanje akutne ledvične okvare.
Prekrvitev ledvic povečamo z izboljšanjem globalne cirkulacije z uporabo tekočin, inotropov in
vazopresorjev. Za sedaj ni dokazov, da ima katerikoli vazopresor prednost pred drugimi pri
zdravljenju ALO. Za popravo hipovolemije so v številnih raziskavah primerjali uporabo različnih vrst
infuzijskih tekočin. Niso ugotovili razlike med kristaloidi in albumini. V zadnjem času smo iz splošne
uporabe umaknili sintetične koloide zaradi dokazov o škodljivosti za ledvice pri bolnikih s sepso.
Pomembna je količina tekočine, ki jo je treba v dinamičnem bolezenskem procesu prilagajati
vsakokratni oceni tekočinskega stanja. Intenzivna kontrola glikemije je imela na ALO nasprotujoče si
učinke. Pri tem ni jasno, ali je škodljiva glukoza ali koristen inzulin. Izogibati se je treba
nefrotoksinom, ki prispevajo k nastanku do 25 % hudih ledvičnih okvar na intenzivnih oddelkih
(aminoglikozidi, klasični amfotericin B, aprotinin). Diuretiki povečajo diurezo brez vpliva na smrtnost
zaradi ALO. Ni dokazov o koristnosti spremembe oligurične v neoligurično ALO s pomočjo diuretikov.
Diuretike je smiselno uporabiti le za zdravljenje hipervolemije pri ALO brez predolgega odlašanja z
nadomestnim zdravljenjem. Bolniki z ALO imajo negativno dušikovo ravnovesje zaradi povečanega
katabolizma in zmanjšane sinteze beljakovin. Priporočajo vnos 20 do 30 kcal/kg telesne teže na dan
nebeljakovinskih kalorij in vnos beljakovin 1,5 g/kg telesne teže na dan.
Nadomestno zdravljenje odpovedi ledvic
Prakse pri začetku nadomestnega zdravljenja, odmerjanju in načinih nadomeščanja delovanja ledvic
so v različnih okoljih zelo različne, saj ni enotnih priporočil. Proučevanje vloge ALO pri okvarjanju
drugih oddaljenih organov vse bolj, namesto nadomestnega, uveljavlja koncept zgodnejšega
podpornega ledvičnega zdravljenja. Splošno so sprejete absolutne indikacije, kot so: huda
hiperkaliemija, huda presnovna acidoza, hipervolemija in klinični znaki uremije. Kdaj začeti
nadomestno zdravljenje, ko ni absolutnih indikacij, ostaja odprto vprašanje, na katero še ni enotnega
odgovora. Ni dokazanega ugodnega učinka večjega odmerka nadomestnega zdravljenja.
Neprekinjene metode kritično bolni hemodinamično nestabilni bolniki bolje prenašajo, brez dokazov
o vplivu teh metod na zmanjšanje smrtnosti. Hibridne metode, kot sta počasna, malo aktivna
podaljšana dnevna dializa (slow low efficient extended daily dialysis, SLED) in podaljšana dnevna
dializa, so se izkazale za varne in učinkovite. Izbira metode za sedaj ostaja prepuščena kliniku glede
na razpoložljivost, izkušnje in ceno. Prav tako ni jasnih priporočil o izbiri antikoagulacijskega
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zdravljenja s standardnim heparinom, nizkomolekularnim heparinom ali citratom. Zaradi nekaterih
prednosti danes priporočajo citratno antikoagulacijo, kadar jo dopuščajo lokalne razmere in izkušnje.
Prihodnost pri obravnavi akutne ledvične okvare na intenzivnih oddelkih
V prihodnosti bo razvoj usmerjen predvsem v nove biooznačevalce ledvične okvare (npr. cistatin C,
z nevtrofilno želatinazo povezani lipokalin – NGAL) nova zdravila (eritropoetine, natriuretične
peptide) in nove načine zdravljenja (z matičnimi celicami, visokopretočno kontinuirano venovensko
hemofiltracijo, napravo za podporo ledvičnim tubulom (renal tubule assist device)).
Zaključek
Akutna ledvična okvara na intenzivnem oddelku je najpogosteje posledica kombinacije škodljivih
dejavnikov. Zato sta za zmanjševanje zbolevnosti in smrtnosti pomembni pravilna in zgodnja
prepoznava ogroženih bolnikov in preprečevanje dodatne okvare ledvic. Pri tem sta
najpomembnejša ukrepa vzdrževanje zadostne prekrvitve ledvic in izogibanje nefrotoksinom.
Zdravljenje akutne ledvične okvare ostaja predvsem podporno in poteka vključno z nadomestnim
zdravljenjem. Odprta ostajajo vprašanja začetka, odmerka in načina nadomestnega zdravljenja.
Veliko obetajo novi biooznačevalci akutne ledvične okvare, ki bi omogočili zgodnejše zdravljenje.
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NADOMESTNO ZDRAVLJENJE AKUTNE ODPOVEDI LEDVIC V INTENZIVNI ENOTI

Rafael Ponikvar
Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Hemodializa, kontinuirana hemofiltracija, počasna podaljšana hemodializa in hemodializa z
visokoprepustnimi membranami so osnove nadomestnega zdravljenja akutne odpovedi ledvic. Ni
razlike v preživetju bolnikov z akutno odpovedjo ledvic, zdravljenih z intermitentno hemodializo ali
kontinuirano hemofiltracijo. Kontinuirane metode ne odstranjujejo vnetnih citokinov. Te
odstranjujejo le dializatorji z visoko prepustnostjo in plazmafereza. Umrljivost bolnikov se ne
zmanjša s povečanjem odmerka dialize. Endotoksine so učinkovito odstranjevali s polimixinom B, s
Cytosorb® kapsulami pa vnetne in protivnetne citokine, trenutno brez dokazanega kliničnega učinka.
Plazmafereza odstranjuje vnetne citokine in endotoksin, s svežo zmrznjeno plazmo, kot nadomestno
tekočino, pa nadomeščamo protivnetne dejavnike, koagulacijske faktorje, imunoglobuline,
albumine.
Uvod
Nadomestno zdravljenje akutne odpovedi ledvic (AOL) je potrebno takrat, ko ledvice ne morejo več
vzdrževati homeostaze v telesu. Metode nadomestnega zdravljenja so intermitentna hemodializa
(IHD), kontinuirane metode (CRRT) (kontinuirana arteriovenska hemofiltracija – CAVH, kontinuirana
veno venska hemofiltracija – CVVH, kontinuirana veno venska hemodializa – CVVHD in kontinuirana
veno venska hemodiafiltracija – CVVHDF), podaljšana počasna hemodializa (»Slow Low Efficiency
Daily Dialysis – SLEDD oz. Extended Daily Dialysis – EDD) in hemodializa z visoko prepustnimi
membranami (»High Cut Off membranes« – HCO; prepustnost za molekule 40–60kD). Fizikalno gre
za difuzijo (hemodializa) ali za konvekcijo/filtracijo snovi skozi polprepustno membrano
(hemofiltracija – HF) oz. za kombinacijo obeh (hemodiafiltracija – HDF).
Hemodializa in počasna hemodializa
IHD poteka običajno vsak dan ali vsak drugi dan, štiri do šest, pa tudi več kot osem ur. IHD je
najučinkovitejša od vseh metod za odstranjevanje majhnih molekul. CRRT imajo majhne očistke,
najpomembnejša prednost je trajanje 24 ur dnevno, dan za dnem, kar omogoča najboljšo tekočinsko
bilanco. SLEDD je počasna hemodializa, ki traja do 12 ur s pretokom krvi od 150–250 ml/min in z
zmanjšanim pretokom dializata, manj kot 350 ml/min. EDD je hemodializa, podobna SLEDD, ki traja
več kot šest ur.
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Intermitentna hemodializa, kontinuirane metode in visoko učinkovite dialize
V primerjavi IHD in CRRT je bilo pri zdravljenju s CRRT več povrnitev delovanja ledvic, ni pa bilo razlike
v umrljivosti. Tudi primerjava IHD in CVVHDF, objavljena 2006 v Lancetu, ni pokazala razlik v
preživetju. Zaključili so celo, da je s skrbnim vodenjem z IHD možno zdraviti vsakega bolnika v
intenzivni enoti.
Ronco je v raziskavi, objavljeni v Lancetu 2000, pri CRRT primerjal tri odmerke infuzata: 20
ml/kgTT/uro, 35 ml/kgTT/uro in 45 ml/kgTT/uro ter umrljivost med posameznimi skupinami.
Ugotovil je, da je umrljivost manjša pri 35 ml/kgTT/uro kot pri 20 ml/kgTT/uro. Kasnejše
randomizirane multicentrične prospektivne raziskave tega niso mogle potrditi: ni bilo razlike v
preživetju bolnikov z AOL in večorgansko odpovedjo (MOF), ki so se dializirali šestkrat tedensko
(IHD/SLEDD) ali imeli hitrost infuzata več kot 35 ml/kgTT/uro v primerjavi s trikrat tedensko
IHD/SLEDD oz. CVVHDF z ultrafiltracijo 20 ml/kgTT/uro (4). Tudi v raziskavi, ki je primerjala CRRT z
infuzatom 40 ml/kgTT/uro in 25 ml/kgTT/uro, niso ugotovili razlike v preživetju.
Skupino 21 bolnikov z AOL in MOF so zdravili z visoko volumsko On-line HDF in uporabljali velike
volumne ultrafiltracije, v povprečju 208 ml/kgTT/uro ter ugotovili 90-dnevno preživetje 52 %, pri
čemer je bilo pričakovano preživetje samo 19 %. Slaba stran te raziskave je bila, da ni bila
randomizirana in kontrolirana.
V Centru za akutno in komplicirano dializo, UKC Ljubljana, smo edini izpeljali prospektivno
randomizirano raziskavo, ki je primerjala umrljivost bolnikov z AKI in MOF pri uporabi visoko
volumske on-line HF oz. IHD. Razlik v preživetju bolnikov ali v popravi delovanja ledvic nismo
ugotovili.
Skladno s podatki randomiziranih in drugih retrospektivnih raziskav se je izoblikovalo stališče, da so
oligurija, hiperhidriranost in prizadetost drugih organov razlog za začetek nadomestnega zdravljenja
odpovedi ledvic. Pri tem sta sečnina in kreatinin manj pomembna dejavnika.
Razočaranje nad manjšim vplivom na umrljivost bolnikov z AKI in MOF pri zdravljenju z visoko
učinkovitimi nadomestnimi metodami je mogoče razložiti s tako imenovano »dializno travmo«, ki
obsega tako intradialitično hipotenzijo, motnje v elektrolitih, hipofosfatemijo in tudi prenizko
koncentracijo antibiotikov pri septičnih bolnikih. Sem sodijo tudi zapleti v zvezi s centralnimi
venskimi katetri. Zaradi tega ni presenetljivo, da imajo visoki odmerki nadomestnega zdravljenja
lahko slabši učinek na preživetje kot nižji.
Citratna antikoagulacija
Citratna antikoagulacija, ki jo uporabljamo v Centru za akutno in komplicirano dializo od 1993, se vse
bolj uporablja tudi pri IHD in CRRT pri bolnikih z AOL. Razen odlične antikoagulacije blokira tudi
komplementni sistem, kinin kalikreinski sistem in preprečuje aktivacijo trombocitov. Citratna
antikoagulacija je najprimernejša za bolnike z AKI in MOF z nadomestnim zdravljenjem. V
randomizirani prospektivni raziskavi so primerjali citrat in nadroparin kot antikoagulanta pri
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zdravljenju bolnikov z AOL in MOF s CVVH in presenetljivo ugotovili, da je bilo preživetje bolnikov
pomembno boljše v skupini, ki so jo dializirali s citratom. Razen že omenjenega je citrat »gorivo« za
mitohondrije, ki so ključni pri celični okvari v zvezi z AKI in MOF.
Odstranjevanje citokinov in endotoksina
Domnevali so, da CRRT z visoko prepustnimi membranami odstranjujejo citokine. V Journal of the
American Society of Nephrology je bila 1999 objavljena študija, ki je možnost odstranjevanja
citokinov v elegantni raziskavi ovrgla: pokazali so, da ni pomembnega odstranjevanja citokinov med
CRRT zaradi konvekcije. Le v začetku je prišlo do adsorpcije citokinov na elektro negativno nabito
membrano hemofiltra, kar pa ni bilo klinično pomembno. Možno pa je odstranjevati citokine s super
visoko prepustnimi membranami (HCO), ki sicer odstranjujejo tako vnetne kot protivnetne citokine.
Polimiksin B, ki je pritrjen na polistiren, deluje kot kation in ima veliko afiniteto do lipida A, učinkovito
odstranjuje endotoksin. PMXF izdelujejo na Japonskem od 1994 (Toray Industries Tokio).
V zadnjih letih se pojavljajo poročila o uspešnem zdravljenju bolnikov s septičnim šokom s Cytosorb®
kapsulami, ki adsorbirajo citokine. V multicentrični randomizirani kontrolirani raziskavi, ki je potekala
v Nemčiji, niso mogli ugotoviti večjega preživetja pri bolnikih, ki so se zdravili s Cytosorbom®.
1996 je Stegmayr objavil nerandomizirano raziskavo o zdravljenju bolnikov v septičnem šoku in AKI
s plazmaferezo in svežo zmrznjeno plazmo kot nadomestno tekočino. Preživetje je bilo kar 80 %,
pričakovano preživetje pa bi bilo le 20 %. Z membransko plazmaferezo se odstranijo endotoksini,
vnetni in protivnetni citokini in druge škodljive snovi, s svežo zmrznjeno plazmo pa bolniku
nadomestimo protivnetne mediatorje, imunoglobuline, albumine, koagulacijske faktorje, Adams 13
in drugo. Plazmaferezo opravljamo vsak dan, 1–1,5 volumna plazme, do izboljšanja.
Tri randomizirane kontrolirane raziskave so pokazale koristnost plazmafereze pri zdravljenju
septičnih bolnikov z AKI in MOF. Pomembna podrobnost je tudi, da s plazmaferezo ne vplivamo na
koncentracije antibiotikov v telesu, kot je to primer pri (vseh) dializah.
Visoko prepustne membrane
S HCO membranami lahko zdravimo AKI zaradi rabdomiolize (molekulska masa mioglobina okrog 18
000 D) in čepne nefropatije pri visokih koncentracijah kapa ali lambda lahkih verig pri plazmocitomu
(kapa 22.5 kD, lambda 45 kD). Za HCO HDF se odločimo pri koncentraciji mioglobina >10.000 ug/L,
oz. pri koncentraciji lahkih verig >500mg/l. Postopek je postdilucijska HDF z infuzatom 3 l/uro,
antikoagulacija je citrat, trajanje osem ur. Praviloma moramo dodajati albumine in fosfat.
Žilni pristopi
Najprimernejši žilni pristop so (netunelizirani) enolumenski ali dvolumenski katetri, vstavljeni v
femoralni, jugularni ali subklavijski veni. Polnimo jih s 30-odstotnim citratom, ki je antikoagulant, ima
pa še protimikrobni učinek. Na vstopno mesto katetra apliciramo antibiotično mazilo (mešanica
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gramicidina, bacitracina in polimiksina B) in ga pokrijemo z gazo, tako da kateter ni nepredušno zaprt
in se izognemo fenomenu »tople grede«. Antibiotična mešanica ima učinke, ki presegajo zgolj
antibiotični učinek. Namesto tega lahko uporabljamo tudi klorheksidinski obliž.
Zaključek
Hemodializa in kontinuirane metode so temelj zdravljenja akutne ledvične odpovedi in sestavni del
kompleksnega zdravljenja najtežjih bolnikov v intenzivni enoti.

Literatura
1. Forni LG, Ricci Z, Ronco C. Extracorporeal renal replacement therapy in the treatment of sepsis: where are we?
Seminars in Nephrology. 2015; 35: 55-63
2. Tonelli M, Manns B, Feller-Kopman D. Acute renal failure in the intensive care unit: a sistematic review of the impact
of dialytic modality on mortality and renal recovery. American J of Kidney Diseases. 2002; 40: 875-85.
3. Vinsonneau C, Camus C, Combes A e tal. Continuous venovenous haemofiltration versus intermittent hemodialysis
for acute renal failure in patients with multiple-organ failure syndrome: a multicentre randomised study. The Lancet.
2006; 368: 379-85.
4. Palevsky PM, Zhang JH, O,Connor T e tal. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N
Engl J Med. 2008;359: 7-20.
5. Bellomo R, Cass M, Cole L e tal. Intensity of renal replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;
361:1627-38.
6. Kron J, Kron S, Wenkel R e tal. Extended daily on-line high-volume hemodiafiltration in septic multiple organ failure:
a well tolerated and feasible procedure. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27: 146-52.
7. Škofic N, Arnol M, Buturović Ponikvar J, e tal. Intermittent high-volume predilutional on-line hemofiltration versus
standard intermittent hemodialysis in critically ill patients with acute renal injury: a prospective randomized study.
Nephrol Dial Transplant. 2012; 27: 4348-56.
8. Oudemans –van Straaten H, Bosman R, Koopmans M, e tal. Citrate anticoagulation for continuous venovenous
hemofiltration. Critical Care Medicine. 2009; 37: 545-52.
9. De Vriese A, Colardyn FA, Philippe JJ.et al. Cytokine removal during continuous hemofiltration in septic patients. J Am
Soc Nephrol. 1999; 10: 846-53.
10. Stegmyr BG. Plasmapheresis in severe sepsis or septic shock. Blood Purif. 1996; 14: 94-101.

97

Šola intenzivne medicine 2015, Akutna ledvična odpoved
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Izvleček
Akutna ledvična okvara se razvije pri 8–86 % otrok, ki se zdravijo v enotah intenzivne terapije, in
pomembno poveča smrtnost kritično bolnih otrok. V uporabi so številne različne opredelitve akutne
ledvične okvare pri otrocih. Pri rutinskem kliničnem delu diagnozo še vedno postavljamo na osnovi
serumske koncentracije kreatinina ter ocene glomerulne filtracije (Schwartzova formula). Količina
izločenega seča je pri tem lahko zmanjšana, nespremenjena ali povečana. Zlasti pri novorojenčkih je
pogosta neoligurična akutna ledvična odpoved. Pri zdravljenju akutne ledvične okvare otrok ostaja
veliko odprtih vprašanj. Do 60 % otrok, pri katerih se razvije akutna okvara ledvic, ima med
dolgoročnim spremljanjem stanja ugotovljeno moteno delovanje ledvic.
Uvod
O akutni ledvični okvari (ALO) govorimo pri nenadnem poslabšanju delovanja ledvic zaradi hitrega
zmanjšanja glomerulne filtracije in okvare tubulov. ALO pomembno poveča smrtnost kritično bolnih
otrok, zdravljenih v enotah intenzivne terapije (EIT). Po podatkih iz literature je incidenca ALO pri
otrocih, ki se zdravijo v EIT, 8–89 %. Tako velika razlika v incidenci je posledica uporabe različnih
opredelitev, kar otežuje primerjavo raziskav med seboj. Da bi poenotili različna pojmovanja, so leta
2007 predlagali opredelitev ALO po p-RIFLE merilih (angl. pediatric Risk, Injury, Failure, Loss, EndStage Renal Disease), ki poudarjajo, da akutna okvara ledvic predstavlja nadaljevanje različnih
stopenj motenega delovanja ledvic, od zmanjšane glomerularne filtracije (GF) brez celične poškodbe
do hude ALO z anurijo. Ker imajo tudi p-RIFLE merila svoje pomanjkljivosti, so se v zadnjem času
razvila tudi AKIN merila (angl. Acute Kidney Injury Network) ter KDIGO AKI merila (angl. Kidney
Disease Improving Global Outcomes Acute Kidney Injury). Kljub omejitvam ostaja najpogosteje
uporabljano klinično merilo ALO zvišana serumska koncentracija kreatinina.
Etiologija akutne ledvične okvare pri otroku
ALO je le redko primarni vzrok sprejema v EIT, pogosteje se razvije sekundarno v poteku druge hude
bolezni. Lahko se razvije pri otrocih s kronično ledvično boleznijo ali tistih s predhodno povsem
normalnim delovanjem ledvic. Najpogostejši vzroki ALO v pediatričnih EIT so ishemija ledvic, uporaba
nefrotoksičnih zdravil, sepsa in hemolitično-uremični sindrom. Pri otroku lahko pride do prerenalne
ALO pri stanjih z zmanjšanim znotrajžilnim volumnom (gastroenteritis, pilorostenoza, dehidracija ob
fototerapiji in neustreznem temperaturnem okolju, krvavitev, diabetes insipidus, poliurija ob
diabetični ketoacidozi, opekline, zdravljenje z diuretiki), pri stanjih s prerazporeditvijo tekočine
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(sepsa, anafilaksija, invaginacija, malrotacija z volvulusom, peritonitis) ter pri boleznih, povezanih z
zmanjšanjem minutnega volumna srca (kardiogeni šok, prirojene srčne napake, miokarditis,
tamponada srca). Renalni vzroki ALO so lahko primarni ali sekundarni. Najpogostejši vzrok renalne
ALO v splošni populaciji otrok je hemolitično uremični sindrom (HUS). V pediatričnih EIT so glavni
vzroki renalne ALO ishemični. Pri novorojenčkih odkrijemo tudi ledvično odpoved zaradi prirojenih
anomalij/bolezni in disgenezije ledvic. Obojestranska agenezija ledvic ni združljiva z življenjem in jo
imenujemo Potterjev sindrom. Smrt nastopi kmalu po rojstvu zaradi hipoplazije pljuč, katere
posledica je huda dihalna stiska s spontanimi pnevmotoraksi. Novorojenček ima značilen videz, ki
mu pravimo Potterjev fenotip. Oči so široko ločene, viden je epikantus, ušesa so nizko položena, nos
je širok in sploščen, značilne so tudi retromikrognatija in anomalije okončin. Vse te spremembe
nastopijo zaradi zmanjšane količine plodovnice in s tem pritiska na plod. Postrenalna ALO se razvije
ob oviranem odtoku urina na različnih ravneh sečil. Posteriorna valvula sečnice je najpogostejši vzrok
hude obstruktivne uropatije pri otrocih. Nevrogeni mehur je pri otrocih običajno prirojen ter
posledica različnih okvar nevralne cevi (meningokela, mielomeningokela). Lahko se razvije tudi v
sklopu sakrokokcigealnih teratomov in anomalij hrbtenjače, ki so povezane z zaporo zadnjika.
Diagnosticiranje akutne ledvične okvare pri otroku
Diagnozo ALO običajno postavimo na osnovi porasta serumske koncentracije kreatinina, ki omogoča
oceno glomerulne filtracije (Schwarztova formula). Normalna vrednost serumske koncentracije
kreatinina in GF se s starostjo otroka spreminjata. Normalne vrednosti kreatinina, sečnine in merila
za diagnozo oligurije pri otrocih različnih starosti so prikazani v Tabeli 1. Čeprav oligurija ni del
opredelitve ALO, se pojavlja pri 30–70 % otrok z ALO; ostali otroci z ALO imajo normalno ali povečano
diurezo. Neoligurična ALO je najpogostejša oblika ALO pri novorojenčkih (60 %), sledita ji oligurična
oblika (25 %) ter anurija (15 %) .
Tabela 1
Normalne vrednosti serumske koncentracije sečnine in kreatinina glede na starost ter opredelitev
oligurije pri otrocih 1

Sečnina
(mmol/l)
Kreatinin
(μmol/l)
Oligurija

Novorojenček
1,1–4,3

Dojenček
1,8–6,4

Otrok
2,5–6,4

Najstnik
2,5–6,4

27–88

18–35

27–62

44–88

< 1 ml/kg/h

< 1 ml/kg/h

< 0,5 ml/kg/h

< 300 ml/dan

V teku so številne raziskave kazalcev zgodnje akutne okvare ledvic (t. i. 'real-time' markers) – cistatin
C v serumu, NGAL (angl. neutrophil gelatinase-associated lipocalin) v urinu in serumu, interleukin-18
v urinu, L-FABP (angl. liver fatty acid-binding protein). Največ pozornosti pri otrocih posvečajo NGAL.
Njegova diagnostična in prognostična vrednost pri akutni okvari ledvic je pri otrocih večja kot pri
odraslih.
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S pregledom urina dobimo dragocene podatke pri ugotavljanju vzroka ALO. Ultrazvočni pregled sečil
je zaradi neinvazivnosti in neškodljivosti najustreznejša slikovna preiskava pri ALO otrok.
Zdravljenje akutne ledvične okvare pri otroku
Cilji obravnave otroka z ALO so zdravljenje osnovnega vzroka in preprečevanje napredovanja ALO,
vzdrževanje normalne sestave in volumna telesnih tekočin, vzdrževanje normalne serumske
koncentracije elektrolitov ter ustrezna prehrambna podpora.
Že mnoga desetletja za zdravljenje ALO otrok uporabljamo diuretike. Najučinkovitejši so diuretiki
zanke, med katerimi se najpogosteje uporablja furosemid. Pri hipervolemičnih otrocih z oligurijo je
furosemid v odmerku 1–2 mg/kg intravensko najustreznejši diuretik. Rezultati sicer maloštevilnih
raziskav, ki so primerjale neprekinjeno (0,05–2 mg/kg/h) in občasno (0,5–2 mg/kg/odmerek iv.)
odmerjanje so pokazali, da je neprekinjena infuzija furosemida bolj učinkovita in manj toksična.
Zaradi visoke stopnje vezave na beljakovine plazme furosemid tekmuje z bilirubinom za vezavna
mesta na albuminu. Pri kritično bolnih novorojenčkih je uporaba vseh diuretikov zanke povezana z
znatnim povečanjem koncentracije bilirubina v plazmi. Dolgotrajna uporaba furosemida je pri
nedonošenčkih povezana tudi z razvojem nefrokalcinoze.
Indikacije za uvedbo nadomestnega ledvičnega zdravljenja pri otroku so hipervolemija, motnje
elektrolitov in acido-baznega ravnovesja ter potreba po odstranitvi toksinov. Peritonealna dializa
(PD) je najstarejša, najenostavnejša in najpogosteje uporabljana oblika nadomestnega ledvičnega
zdravljenja pri otrocih. PD je razmeroma enostavna metoda, saj ne zahteva žilnega pristopa, ki je pri
majhnih otrocih tehnično pogosto zahteven. Pri otrocih je površina peritoneja glede na telesno maso
večja kot pri odraslih, zato je PD v tej starostni skupini učinkovitejša. Tako ultrafiltracija kot klirens
topljencev sta pri PD razmeroma počasna. Zato PD ni najboljša dializna metoda za otroke s hudo
hipervolemijo ali življenje ogrožajočo hiperkaliemijo. V teh primerih ter ob neučinkovitosti PD
uporabljamo hemodializne metode. Obstajajo različne oblike občasne ter neprekinjene izventelesne
dialize. Zlasti hemodinamsko nestabilni otroci bolje prenašajo neprekinjene oblike dialize.
Zaključek
Napoved obnove delovanja ledvic je odvisna od stanja, ki je ALO sprožilo. Do 60 % otrok, pri katerih
se med zdravljenjem v EIT razvije ALO, ima v času enega do petih let po zdravljenju določeno obliko
nenormalnosti pri pregledu delovanja ledvic. Novorojenčki in otroci, ki med zdravljenjem v EIT
prebolijo ALO, potrebujejo dolgoročno spremljanje zdravstvenega stanja pri pediatru nefrologu.
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KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE AKUTNE LEDVIČNE ODPOVEDI
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Povzetek
Opisan je primer hemoragične mrzlice z renalnim sindromom (HMRS), povzročene z virusom
Dobrava, ki je tipičen za regijo Dolenjska.
Uvod
Akutna ledvična odpoved (ALO) je neenotno opredeljen sindrom hitrega slabšanja delovanja ledvic,
ki se kaže kot nesposobnost izločanja urina ter vzdrževanja ravnovesja vode, sečnine, kreatinina,
vodika in elektrolitov.
Opis primera
30-letni moški, kmet, do sedaj zdrav, je navajal tri dni zvišano telesno temperaturo okoli 39 oC, z
mrzlico, splošnim slabim počutjem, glavobolom z motnjami vida, mialgijami nog, difuznimi
bolečinami v trebuhu in ledveno. Zadnji dan je imel tudi navzeo z bruhanjem ter blago drisko. Ob
tem je odvajal zelo malo temno obarvanega urina.
Pri kliničnem pregledu so mu izmerili telesno temperaturo 39,1 C , krvni tlak 85/50, splošno je bil
prizadet, dehidriran, z manjšimi sufuzijami veznic in mehkega neba ter večjimi in številnimi po koži
trupa. Pljuča in srce so bili klinično v mejah normale. Trebuh je bil difuzno boleč brez patoloških
rezistenc, ledveni poklep obojestransko boleč.
V laboratorijskih izvidih: levkociti 14x109/l s pomikom v levo, hemoglobin 170 g/l, trombociti
30x109/l, CRP 280 mg/l, sečnina 28 mmol/l, kreatinin 200 µmol/l, elektroliti v mejah normale, AST
1,5 µkat/l, ALT 2,4 µkat/l, ostali del hepatograma, amilaza in lipaza v mejah normale. V urinu proteini
3+, masa eritrocitov in levkocitov ter hialini in granulirani cilindri.
EKG: sinusni ritem 120/min, sicer v mejah normale. Na rentenogramu prsnega koša je bil viden
mogoče minimalen plevralni izliv desno bazalno, ostalo v mejah normale. Z ultrazvočnim pregledom
trebuha sta bili ugotovljeni večji ledvici, z videzom akutnosti, minimalno količino proste tekočine,
brez drugih patoloških odstopanj.
S kliničnimi in laboratorijskimi znaki okužbe z akutno ledvično odpovedjo (ALO) ter krvavitvami po
koži in sluznicah, ob znižanem številu trombocitov, v regiji z znano epidemiološko pojavnostjo te
bolezni, je bila diagnoza v urgentni internistični ambulanti dokaj jasna – hemoragična mrzlica z
renalnim sindromom (HMRS). Glede na obsežnost krvavitev, plevralnega izliva in ascitesa je bila
verjetno povzročena z virusom Dobrava.
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Na odseku za intenzivno medicino (OIM) smo nadaljevali infuzijo 0,9-odstotnega NaCl 1500 ml/h in
z ultrazvokom nadzirali minutni srčni iztis. Skupno je bolnik dobil 3800 ml v treh urah in pol, infuzijo
tekočin smo nato močno upočasnili. Dodali smo infuzijo noradrenalina 0,5 mcg/kg/min in dosegli
normotenzijo. Dodali smo še infuzijo furosemida 4 mg/h. Po sedmih urah je bil še vedno anuričen. Z
ultrazvokom smo ugotovili poslabšanje delovanja levega prekata in uvedli dobutamin 5 mcg/kg/min.
Po nadomeščanju trombocitne plazme smo vstavili dializne katetre in pričeli nadomestno zdravljenje
ALO 12 ur po sprejemu.
V naši regiji povzročata HMRS virusa Puumala in Dobrava. Klinična slika in laboratorijski izvidi so
podobni. Vedno se pojavi ALO s proteinurijo, eritrociturijo in levkociturijo. Pri HMRS, povzročeni z
virusom Dobrava, gre večkrat za oligurično ALO v primerjavi z virusom Puumala, pri katerem v večini
primerov pride do neoligurične ALO. Nadomestno zdravljenje ALO je večkrat potrebno pri okužbi z
virusom Dobrava – HMRS. Pomembna razlika pa je pojavnost hemoragičnih manifestacij pri HMRS,
povzročeni z virusom Dobrava. Le pri tem povzročitelju (v naši regiji ni virusa Hantaan) so opazili
hude krvavitve iz odvzemnih mest (vene, arterije), obsežne konjunktivalne krvavitve, petehije,
sufuzije, hematome kože in sluznic, epistakse, hematemezo z meleno, makrohematurijo,
hematotoraks, hematoperikard, hemoragični ascites, šokovno stanje in smrt. V obdukcijskem izvidu
je v tem primeru značilna navedba trias krvavitev v sluznico desnega preddvora, v sredico
nadledvične žleze in sprednjo hipofizo.
Razpravljanje
Zdravljenje ALO je podporno. Po opredelitvi problema s postavitvijo osnovne in dodatnih diagnoz
bolezni in sindromov ter odstranitvi škodljivih dejavnikov moramo zagotoviti ustrezno prekrvitev
ledvic z optimizacijo volumskega stanja, minutnega srčnega iztisa in sistemskega arterijskega krvnega
tlaka. Pogosto uporabljamo nadomestno zdravljenje ledvic z različnimi oblikami in metodami.
Podporno zdravljenje (»renal rescue therapy«) se sestoji iz nadomeščanja tekočin, uporabe
vazoaktivnih, inotropnih, kronotropnih zdravil in diuretikov ter ostalega simptomatskega zdravljenja.
Najpomembnejše in osnovno zdravljenje je nadomeščanje tekočine (“fluid challenge”). Uporabljamo
kristaloidne raztopine, kjer ni dokazov, da so »balansirane« tekočine boljše od 0,9-odstotne
raztopine kuhinjske soli. Koloidnim raztopinam se poskušamo izogniti. Izjemno pomembna je hitrost
nadomeščanja tekočin. V začetku naj bo hitrost infuzije 1000 do 2000 ml/h (500–1000 ml/h pri
pacientih z znanim slabšim delovanjem srca) in s to hitrostjo nadaljujemo, dokler je hemodinamski
odziv oz. ni dosežen hemodinamski plato. Cilj je hemodinamska stabilnost pacienta z normalizacijo
arterijskega pritiska, SVO2, laktata, normalizacijo baz v plinski analizi, s klinično toplo periferijo in
diurezo. Ključna varnostna omejitev je hipervolemija. V tej situaciji je ključno merjenje statičnih in
dinamičnih kazalcev odziva na tekočinsko obremenitev, ki pa se izvaja redko in neredno (2). Posledica
je običajno prepočasno nadomeščanje tekočin ter nedoseganje ustreznega volumna nadomeščanja
tekočin v začetku in preseganje kasneje.
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Zato je uporaba vazokonstriktornih zdravil (noradrenalin, dopamin, vasopresin / terlipresin)
praviloma prezgodnja. Zaradi njihove uporabe in venokonstrikcije je ocena (normo)volemije
neustrezna.
Hipovolemija z ALO kot posledico ni ustrezna indikacija za (pre)pogosto uporabljana inotropna
zdravila (dobutamin), ki so indicirana ob ugotovljeni slabši črpalni funkciji srca. Levosimendana pri
ALO ne uporabljamo. Če je ALO posledica nizkega minutnega srčnega iztisa zaradi bradikardnih
motenj ritma, je ustrezno zdravljenje s srčnim spodbujevalnikom.
Diuretiki (furosemid) niso zdravila za oligurijo, ne vplivajo na izid ALO in jih lahko uporabljamo pri
hipervolemiji in hiperkaliemiji. Teoretično naj bi z zmanjšanjem aktivnosti NaK-ATPaze zmanjšali
delo tubulnih celic in z lokalnim sproščanjem PGE2 povzročili vazodilatacijo ter s tem izboljšanje
medulne hipoksemije, vendar so v zvezi s tem le manjše raziskave (Palazzo), ni pa trdnih dokazov za
klinični uspeh. Ni trdnih dokazov za tradicionalno mnenje, da diuretiki “konvertirajo” oligurično v
neoligurično ALO.
Patofiziologija šoka pri HMRS, povzročeni z virusom Dobrava, je kompleksna. Možni mehanizmi so:





krvavitve zaradi trombocitopenije, okvare trombocitov in izguba krvi v tretji prostor s
hemoragičnim šokom kot posledico;
vazodilatacija z endotelno okvaro, patološko žilno permeabilnostjo in puščanjem (leak) ter
distributivnim šokom kot posledico;
okvara miokarda s krvavitvami v desni preddvor, nenadnimi srčnimi smrtmi, oslabljeno
sistolično funkcijo levega prekata in kardiogenim šokom kot posledico;
okvara CŽS s krvavitvami v hipotalamus in hipofizo z endokrino okvaro in nevrogenim šokom
kot posledico.

Zaključek
ALO je sindrom z veliko smrtnostjo, povzročen in/ali sprožen s številnimi dejavniki. Ključni so ukrepi
varovanja in reševanje ledvic (normovolemija, normotenzija in poskus izboljšanja medulne
hipoksemije). Za optimalno zdravljenje so potrebni razumevanje patofiziologije, merjenje učinkov
zdravljenja ter pravočasnost diagnostičnih in terapevtskih ukrepov.
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AKUTNA OKVARA LEDVIC: ZDRAVLJENJE S HEMODIALIZO Z VISOKO PREPUSTNIMI (HCO)
MEMBRANAMI

Rafael Ponikvar
Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Prikazujemo klinični primer bolnika s čepno nefropatijo zaradi plazmocitomskih prostih lahkih verig
kapa, ki smo ga zdravili s kemoterapijo (velcade, deksametazon) in s hemodiafiltracijo z uporabo
dializatorjev z visoko prepustnimi membranami. Diagnozo smo postavili z določitvijo prostih lahkih
verig v serumu in s punkcijo in biopsijo kostnega mozga. Akutna ledvična okvara je bila posledica
»zamašitve« distalnih tubulov s čepi iz prostih lahkih verig in intersticijskega nefritisa. Po treh ciklusih
kemoterapije in sedmih osemurnih hemodiafiltracijah smo znižali koncentracijo prostih lahkih verig
z 52.000 mg/l na 3.150 mg/l ob odpustu. Bolnik tri leta po začetku zdravljenja še vedno ne potrebuje
dialize.
Prikaz primera
58-letni bolnik je bil 21. 3. 2012 hospitaliziran na KO za nefrologijo, UKC Ljubljana, zaradi
napredujočega slabšanja delovanja ledvic z nefrotsko proteinurijo. Več let se je zdravil zaradi blage
arterijske hipertenzije. Približno leto in pol je bil bolj utrujen, zmanjšal se mu je apetit in je v zadnjem
letu shujšal za 10 kg. Marca 2011 je bil Hb še 151 g/l, kreatinin pa je bil decembra 2011 183 µmol/l.
V urinu je bila proteinurija 2+. Januarja 2012 je bil hospitaliziran v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec,
kjer je bila proteinurija 3,38 g/dan. Serologija za lupus, ANCA vaskulitis in anti GBM bolezen je bila
negativna. Hemoglobin je bil 83 g/l, zaradi česar so pričeli zdravljenje z eritropoetinom. Od zdravil je
jemal lacipil 4 mg, sanval 10 mg, nolpaza 40 mg, mircera 100 ug.
Ob sprejemu na KO za nefrologijo je bil neprizadet, kardialno kompenziran, brez edemov, TT 73,4 kg,
TV 175 cm, BMI 24, glukoza in elektroliti normalni, kreatinin 332 µmol/l, sečnina 7 mmol/l, Hb 79 g/l.
V proteinogramu seruma je bil monoklonski zobec, v serumu pa so določili proste lahke verige kapa
v koncentraciji 52.000 mg/l. Proteinurija je bila 3,09 g/l, ODP 7,556 g/dan, biuret 8,46 g dnevno,
urinski sediment praktično normalen, očistek kreatinina 18 ml/min. V urinu so bile tudi monoklonske
proste lahke verige kapa in polimerizirane lahke verige kapa. UZ/dopler ledvic je pokazal normalni
ledvici (desna 11,1 cm, parenhim 2 cm in leva 10,6 cm, parenhim 1,7 cm) z znaki akutne okvare.
Napravili smo ledvično biopsijo, ki je pokazala prevladujoče tubulointersticijske spremembe z
difuzno neenakomerno edematoznim intersticijem, ki je bil deloma fibrozen. V več tubulih so bili
razmeroma veliki hialini čepki. Zaključek je bil, da gre za čepno nefropatijo ob lahkih ali težkih verigah
IgG kapa. Opravljena je bila punkcija in biopsija kostnega mozga, s katero smo ugotovili kopičenje
zrelih in nezrelih plazmocitomskih celic, kostni mozeg je bil v 60–70 % infiltriran s plazmatkami. RTG
plazmocitomska serija kosti ni pokazala litičnih lezij v skeletu glave in hrbtenice.
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Pričeli smo prvi ciklom kemoterapije, in sicer je bolnik dobival velcade (bortezomib) v odmerku 2,3
mg prvi, četrti, osmi in enajsti dan, v kombinaciji z deksametazonom 40 mg vsak dan od prvega do
četrtega dne in nato vsakič ob velcade (začetek 28. 3.). Tega dne smo pričeli tudi Theralite
hemodiafiltracijo. Postopek smo ponovili sedemkrat, zadnjič 7. 4. 2012. Začetna koncentracija
prostih lahkih verig kapa je bila 52.000 mg/l, naslednje vrednosti so bile 6.560, 12.800, 7.210, 5.600,
8.540, 2.480 in po zadnji HDF 1.810 mg/l. V kasnejših dneh se je koncentracija lahkih verig dvignila
na največ 3.150 mg/l, pred odpustom je bil serumski kreatinin 402, sečnina 14,3 in OGF 13. Bolnika
smo napotili na kontrole v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. V tem času ni potreboval hemodialize,
na zadnji kontroli je bil 16. 7. 2015.
Razprava
Pri bolniku smo anamnestično ugotovili utrujenost, laboratorijsko pa anemijo in akutno ledvično
okvaro s sočasno nefrotsko proteinurijo. V serumu smo določili proste lahke verige kapa, s punkcijo
in biopsijo kostnega mozga pa smo dokazali razrast plazmocitomskih celic. Postavili smo diagnozo
difuznega plazmocitoma z visoko koncentracijo lahkih verig kapa, ki so povzročile akutno ledvično
okvaro s čepi lahkih verig v distalnih tubulih in intersticijski nefritis, ki se je kasneje odrazil v kronični
ledvični okvari 5. stopnje (OGF 13 ml/min.) tik pred odpustom s KO za nefrologijo.
Bolnika smo začeli zdraviti s ciklusi kemoterapije (prvi z začetkom 28. 3. in drugi 17. 4. 2012, tretji pa
v hematološki ambulanti 23. 4. 2012) in sočasno s prvim ciklusom kemoterapije pričeli
hemodiafiltracijo (HDF) z uporabo dializatorjev Theralite 2100 (Gambro, Lund, Švedska) z visoko
prepustno membrano (»high cut off« – HCO). Največja je prepustnost za molekule molekulske teže
med 15 in 45 kD, prepustnost membrane pa v nekoliko manjši meri seže do 60 kD. Sedem postopkov
smo izpeljali v desetih dneh in zmanjšali koncentracijo lahkih verig kapa z 52.000 mg/l na 1.810 mg/l
po zadnjem postopku. Po prenehanju HDF je koncentracija lahkih verig kapa lahno porastla na 3.150
mg/l.
Proste lahke verige se nahajajo tako v žilnem kot zunajžilnem prostoru, zato je bila plazmafereza za
odstranjevanje lahkih verig v preteklosti premalo učinkovita. Učinkovitost Theralite 2100 HDF je
bistveno večja, površina membrane je 2,1 m2, dolžina postopka je lahko poljubna, priporočljivo je od
8–12 ur s pretokom krvi 300–400 ml/min. in pretokom dializata 500 ml/min. Pri primerjavi
dializatorjev s HCO membranami različnih proizvajalcev se je pokazalo, da je imel dializator Theralite
2100 najboljšo prepustnost za lahke verige v primerjavi z dializatorji znamk Braun, Asahi, Toray,
Nikkiso in Idemsa.
Običajno je mejna koncentracija lahkih verig, pri kateri pričnemo s HCO HDF 500 mg/l. Pri
koncentraciji 1500 mg/l zanesljivo pride do ledvične okvare – čepne nefropatije. Ključna za uspešno
zdravljenje je uspešna kemoterapija, ki zmanjša število plazmatk in s tem sintezo in izločanje prostih
lahkih verig v kri. S HDF z dializatorji s HCO membranami pospešimo odstranjevanje prostih lahkih
verig iz telesa in s tem zmanjšamo možnost okvar tkiv in organov, predvsem ledvic.
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Zaključek
Dializatorji z visoko prepustnimi membranami lahko učinkovito odstranjujejo proste lahke verige
kapa ali lambda iz telesa in tako preprečujejo hudo akutno ledvično okvaro. Pri uspehu zdravljenja
je ključna uspešna kemoterapija, ki zavre oz. ustavi sintezo in izločanje prostih lahkih verig v kri.
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ZDRAVLJENJE S PLAZMAFEREZO

Igor Mark
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
Izvleček
Plazmafereza je postopek, pri katerem krvne celice ločimo od krvne plazme. Pri izmenjevalni
plazmaferezi bolnikovo plazmo nadomestimo s svežo zmrznjeno plazmo ali z albumini, odvisno od
terapevtske indikacije. V intenzivnih enotah takšno zdravljenje lahko uporabimo pri bolnikih s
primarno trombotično trombocitopenično purpuro, pri katerih je pravočasna plazmafereza
življenjskega pomena, saj je bolezen brez tega zdravljenja praviloma smrtna. Za nujno plazmaferezo
v tem primeru zadostuje že domneva, da gre za primarno obliko bolezni ob sočasno ugotovljeni
mikroangiopatični hemolitični anemiji in trombocitopeniji. V prispevku je opisan primer zdravljenja
bolnice z odporno obliko trombotične trombocitopenične purpure in kombiniranim zdravljenjem s
plazmaferezo, kortikosteroidi in rituksimabom.
Uvod
Plazmafereza je postopek, pri katerem se krvne celice ločijo od krvne plazme. Kadar je cilj
plazmafereze odstranitev plazme iz telesa, govorimo o izmenjevalni plazmaferezi. Odstranjeno
plazmo nadomestimo z nadomestno tekočino, ki jo praviloma sestavljajo humani albumini in
hemofiltracijska tekočina. Redkeje je nadomestna tekočina sveža zmrznjena plazma (SZP) – to
praviloma uporabimo pri zdravljenju primarne (idiopatične) trombotične trombocitopenične
purpure (TTP) in fulminantne jetrne odpovedi. Prav v primeru TTP predstavlja izmenjevalna
membranska plazmafereza (MPF) temeljno zdravljenje, brez katerega smrtnost te sicer redke bolezni
presega 90 %.
Prikaz primera
24-letna ženska, do tedaj zdrava, je bila pregledana v urgentni ambulanti regionalne bolnišnice zaradi
glavobola, ki se je pojavil na dan pregleda, njegova intenziteta je naraščala. Bolnica je postajala vse
bolj zmedena, vrtoglava, težko je govorila. Navajala je mravljinčenje po rokah, nogah in trebuhu.
Štirinajst dni pred pregledom je en dan imela drisko, ki ni bila krvava, ni je spremljala povišana
telesna temperatura, je pa v zadnjem tednu opazila pojav pikčastega izpuščaja po koži obeh goleni.
Nevrolog je ob pregledu ugotovil nominalno afazijo in krajevno neorientiranost. Opravila je
računalniško tomografijo (CT) glave in CT angiografijo možganskih arterij, kjer znakov za svež
cerebrovaskularni inzult (CVI) sicer ni bilo, vendar so se na podlagi klinične slike in zgodnje
prezentacije ob domnevi, da gre za CVI, odločili za trombolizo. Ta je bila prekinjena takoj po prejetju
izvidov laboratorijskih preiskav, v katerih so izstopali trombocitopenija (11x109/L), normocitna
anemija (hemoglobin 76 g/L), povišan LDH (10 µkat/L) in indirektna hiperbilirubinemija (celokupni
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bilirubin 28µmol/L, direktni 8µmol/L). Testi hemostaze (vključujoč D-dimer, PČ/INR, TČ in fibrinogen)
so bili v mejah normale, normalne so bile tudi vrednosti dušičnih retentov in jetrnih transaminaz.
Bolnica je bila zaradi potrebe po nadzoru ob moteni zavesti in domnevni TTP sprejeta v enoto
intenzivne medicine, kjer so bile opravljene še dodatne preiskave – shizociti v razmazu periferne krvi
so bili povišani (3,9 %), znižan je bil haptoglobin (<0,07g/L), Coombsov test je bil negativen. Odvzeti
so bili vzorci krvi za določitev metaloproteinaze ADAMTS 13 in njenih protiteles, ANA, ENA, ANCA,
antiDNA, aCL ter tumorskih označevalcev, betaHCG, TSH in serologije za okužbo z virusom Hantan.
Izvidov ob odločitvi glede nadaljevanja zdravljenja še nismo prejeli. Zaradi znakov mikroangiopatične
hemolitične anemije (MAHA) s trombocitopenijo in prevladujočo nevrološko simptomatiko smo ob
domnevi, da gre za TTP in odsotnosti drugih bolezni oz. stanj, ki bi se lahko kazale z MAHA in
trombocitopenijo, pričeli zdravljenje z MPF in metilprednisolonom v odmerku 2 mg/kg/dan iv. Zaradi
pojava urtikarije po MPF je dobivala antihistaminik, ugotovili smo prehodno hipokalciemijo zaradi
citrata, uporabljenega med MPF, ki pa ni imela kliničnih posledic. Že po dveh MPF se je nevrološko
stanje povsem popravilo, bolnica ni več navajala glavobola, prav tako ni imela več težav z govorom
in parestezij. Premeščena je bila na neintenzivni oddelek, kjer so nadaljevali zdravljenje z MPF in
metilprednisolonom v znižanem odmerku 1 mg/kg/dan. Trombocitopenija se je sprva popravila, ni
bilo več znakov za hemolizo. Ob poskusu zmanjšanja pogostosti MPF na dva dni je ponovno prišlo do
poslabšanja, zato so MPF ponovno izvajali vsak dan. Znana je bila že tudi vrednost ADAMTS13, ki je
bila pod 10 % normalne vrednosti, močno so bila povišana protitelesa proti ADAMTS13, negativne
so bile preiskave blata na enterohemoragično E. coli in šiga toksin ter preiskave v zvezi z morebitno
drugo okužbo (sepso) ali maligno boleznijo. V anamnezi ni bilo jemanja zdravil, povezanih s TTP, kar
je potrjevalo diagnozo primarne TTP. Po treh tednih zdravljenja smo postopno prenehali z MPF, z
odmerkom metilprednisolona 16 mg/dan je bila bolnica odpuščena domov. Čez dva meseca je bila
ob kontroli v hematološki ambulanti ugotovljena ponovitev TTP s ponovnim pojavom hemolitične
anemije in trombocitopenije. Poleg MPF in višjega odmerka metilprednisolona so uvedli dodatno
zdravljenje z rituksimabom. S tem je bila dosežena remisija, ob rednih ambulantnih kontrolah v
nadaljevanju do danes ni bilo več znakov ponovitve bolezni.
Razprava
Primarna TTP je trombotična mikroangiopatija, ki jo povzroča zmanjšana aktivnost metaloproteinaze
ADAMTS13. Funkcija le-te je cepitev velikih multimer von Willenbrandtovega faktorja (vWF). Kadar
je zmanjšana aktivnost posledica dedne genetske okvare v zapisu za omenjeni encim, govorimo o
hereditarni obliki bolezni. Bolj pogosta je pridobljena oblika, pri kateri je zmanjšana aktivnost encima
posledica avtoinhibitornih protiteles proti omenjenemu encimu.
V obeh primerih pride do tvorjenja trombov v mikrocirkulaciji z značilno klinično sliko, skladno s
prizadetimi organi. V krvi najdemo poleg znakov mikroangiopatske hemolitične anemije (MAHA), ki
se kaže s prisotnostjo shizocitov (praviloma nad 1 %), povišano LDH, indirektno hiperbilirubinemijo
in znižanim haptoglobinom, tudi trombocitopenijo. V klinični sliki je poleg različno izražene splošne
prizadetosti po navadi v ospredju nevrološka simptomatika (najpogosteje glavobol, lahko pa pestra
klinična slika, ki je odvisna od prizadetega področja CŽS), ledvična funkcija je običajno normalna ali
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blago okvarjena. Poleg klinične slike je pomembna za potrditev bolezni (in razlikovanje od drugih,
sekundarnih oblik) močno zmanjšana aktivnost ADAMTS13, ki v primeru primarne TTP značilno ne
preseže 10 % normalne vrednosti, ugotovimo lahko tudi protitelesa proti omenjenemu encimu.
Smrtnost bolezni brez takojšnjega zdravljenja presega 90 %, ključna komponenta zdravljenja (poleg
glukokortikoidov) pa je MPF s SZP, s čimer na eni strani odstranjujemo patogenetsko pomembne
velike multimere vWF in protitelesa ter nadomeščamo deficitaren ADAMTS13. Pravočasno
zdravljenje z MPF poveča preživetje na več kot 80 %. Izjemoma, kadar MPF ni takoj na voljo, lahko
bolnik dobi infuzijo plazme. Ker je čas do dokaza značilno zmanjšane aktivnosti ADAMTS13 oz.
avtoinhibitornih protiteles lahko za bolnika usoden, je bistveno, da pričnemo zdravljenje z MPF takoj,
ko pomislimo na TTP. Učinkovitost MPF se kaže s postopnim porastom števila trombocitov in
zmanjšanjem aktivnosti hemolize. MPF ob znakih izboljšanja ukinjamo postopno, pri čemer smo
pozorni na znake ponovnega zagona bolezni. V primeru odporne oblike bolezni ali hude klinične slike
prihaja v poštev zdravljenje z rituksimabom, redkeje s ciklofosfamidom, vinkristinom in
splenektomijo. Trombocite naj bi zaradi možnega pospeševanja trombotičnega procesa nadomeščali
le v primeru resnih krvavitev ali pred invazivnimi posegi, čeprav nekateri podatki iz literature ne
kažejo na pomembno poslabšanje stanja zaradi prejetih transfuzij trombocitov. Ostalo zdravljenje je
podporno, ob moteni zavesti je lahko potrebna intubacija in mehanska ventilacija, pričakujemo lahko
zaplete na srcu (ishemija, motnje ritma) in drugih organih (npr. pankreatitis).
Domnevno primarno TTP potrdimo z izključitvijo drugih stanj, ki se prav tako lahko kažejo z MAHA in
trombocitopenijo, pri katerih pa praviloma urgentno zdravljenje z MPF ni potrebno, saj ni uspešno.
To so avtoimuna hemolitična anemija (pozitiven Coombsov test), idiopatska trombocitopenična
purpura, maligne bolezni, maligna hipertenzija, preeklampsija/sindrom HELLP, avtoimune
revmatološke bolezni (sistemski lupus, antifosfolipidni sindrom), sepsa, diseminirana
intravaskularna koagulacija in z zdravili povzročena trombotična mikroangiopatija (kalcinevrinski
inhibitorji, kinin idr.). V začetku je TTP velikokrat nemogoče ločiti od hemolitično uremičnega
sindroma (HUS), ki je predvsem bolezen otrok, etiološko pa je povezan z okužbo s šiga toksin
producirajočimi enterobakterijami. Za razliko od TTP je pri HUS v ospredju izražena ledvična odpoved
in predhodno obolenje s krvavo drisko. Bolezni praviloma (razen v primeru hude nevrološke
prizadetosti) ne zdravimo z MPF. Atipični HUS, pri katerem gre za nenadzorovano čezmerno
delovanje komplementa, zdravimo z MPF in ekulizumabom.
Zdravljenje z MPF je lahko povezano z zapleti, med katerimi so najpogostejši krvavitev v povezavi z
vstavitvijo dializnih katetrov, katetrska sepsa, tromboze katetrov in žil ter anafilaktične reakcije in
prenos okužb, povezanih s transfuzijo. Membransko plazmaferezo v intenzivni medicini najpogosteje
uporabljamo še pri zdravljenju fulminantne jetrne odpovedi, sindroma Goodpasture, miastenije
gravis in sindroma Guillain Barre. Razen pri jetrni odpovedi uporabljamo v teh primerih kot
izmenjevalno komponento praviloma humane albumine.
Zaključek
Opisani primer je zanimiv, ker opozori na najpogostejše pasti obravnave bolnika s primarno TTP, ki
je redka, vendar brez ustreznega zdravljenja v večini primerov tudi smrtna bolezen. V prispevku je
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poudarjen pomen zgodnje odločitve za zdravljenje z MPF že samo ob domnevi, da gre za TTP, in
sočasno prisotni MAHA s trombocitopenijo (brez določitve značilnega znižanja ADAMTS13 in
prisotnosti protiteles), kar v večini primerov privede do popolne ozdravitve.
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T R E T J I D E L : B O L E Z N I P R E B AV I L
DIAGNOSTIKA BOLEZNI PREBAVIL V ENOTI ZA INTENZIVNO TERAPIJO

Mirjana Brvar
Radiološki oddelek, Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Izvleček
Diagnostika bolezni prebavil v enoti za intenzivno terapijo (EIT) običajno poteka v sklopu diagnostike
akutnega abdomna, stanja, ki zahteva takojšnje zdravljenje. Vloga radiološke diagnostike je, da
odgovori na vprašanje, ali bolnik potrebuje operativni poseg ali ne.
Diagnostika se začne z anamnezo, kliničnim pregledom in vrednotenjem laboratorijskih izvidov
bolnika. Glede na vse to izberemo najustreznejše slikovne metode: nativni rentgenogram prsnih
organov, trebuha, ultrazvok (UZ), računalniško tomografijo (CT), digitalno subtrakcijsko angiografijo
(DSA) ali magnetno resonančno preiskavo (MRI).
Uvod
Najpogosteje začnemo radiološko diagnostiko akutnega abdomna z nativnim rentgenogramom
prsnih organov in trebuha. Ker bolniki v EIT ne morejo stati, slikamo prsni koš vsaj sede in trebuh
leže ter na levem boku. Ocenjujemo razporeditev plina glede na svetlino prebavil ter širino in potek
prebavne cevi (gastrointestinalni trakt, GIT). Diagnosticiramo perforacijo votlega organa, zaporo GIT
in tujke.
Z UZ pregledamo celotni trebuh, spodnji del prsnega koša, mehka tkiva. Diagnosticiramo prosto
tekočino v peritonealni, plevralni in perikardialni votlini in retroperitonealnem prostoru. Uporabimo
tako prikaz v sivi sliki kot tudi doplerski in po potrebi intravensko kontrastno sredstvo. Ker je UZ
pregled dinamična preiskava v živo ob bolnikovi postelji, lahko ugotavljamo delovanje peristaltike.
Ob vnetjih ali ishemiji ocenjujemo stopnjo prekrvljenosti. Včasih lahko ob zapori GIT ugotovimo tudi
vzrok.
Računalniška tomografija je lahko idealna slikovna metoda za diagnosticiranje zelo majhnih količin
plina na patoloških lokacijah. Omogoča večravninski prikaz in 3D rekonstrukcije, tako da lahko
diagnosticiramo bolezenske spremembe tako v svetlini GIT kot tudi v njegovi steni in okolici,
morebitno krvavitev ali ishemijo. Metoda ima omejene možnosti pri bolnikih z ledvično odpovedjo,
alergijo na jod ali pri tistih, ki jih ne smemo obremeniti z ionizirajočim sevanjem. V takem primeru
lahko uporabimo MRI, pri kateri ni sevanja in je resolucija lahko dovolj dobra tudi brez dodanega
kontrastnega sredstva. Težavo predstavljajo klavstrofobija, kovinski predmeti, razmeroma dolgo
trajanje slikanja in nedostopnost preiskave 24 ur v večini naših ustanov.
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Digatalna subtrakcijska angiografija poleg diagnoze natančnega mesta krvavitve omogoča tudi uvod
v terapevtski radiološki interventni poseg.
Vnetja
Akutni apendicitis: Z UZ vidimo ileocekalno nestisljiv akutno vnetno spremenjen slepič, širši od 6 mm
z edemom okolice in vnetno hipervaskularizacijo stene ter apendikolitom v svetlini. Ob negativnem
izvidu odkrijemo druge diferencialno-diagnostične vzroke. Če je preglednost slaba, bolniku
napravimo CT nativno ali s kontrastnim sredstvom.
Akutni divertikulitis: Z UZ lahko vidimo zadebeljeno steno kolona, divertikle, fistule ali abscese.
Računalniška tomografija trebuha je natančnejša v določanju stopnje zapletov in koristnejša pri
odločitvi o načinu zdravljenja. Pogosto lažje loči med vnetjem in malignomom.
Zapora
Zapora ozkega črevesa je najpogosteje posledica pooperacijskih adhezij, novotvorbe ali hernije,
lahko z ishemijo kot zapletom. Slikovne metode naj ugotovijo vzrok, mesto in obsežnost zapore, da
se lahko odločimo, če je potrebna operacija ali je dovolj konzervativno zdravljenje. V primerjavi z
nativnim rentgenogramom je CT natančnejši in bolj specifičen. Pomemben podatek je širina
črevesnih vijug pred in za obstrukcijo. UZ in MR se redkeje uporabljata, vendar UZ bolje loči med
paralitičnim ileusom in mehansko zaporo, ker lahko prikaže peristaltiko.
Zapora širokega črevesa je največkrat v zvezi s kolorektalnim rakom, volvulusom sigme in
divertikulitisom; začetna slikovna metoda je nativni rentgenogram, CT pa prikaže vzrok in mesto
zapore. Kolon mora imeti premer več kot 5,5 cm in cekum več kot 10 cm. Za mestom zapore je kolon
kolabiran.
Perforacija
Vzrok so lahko gastroduodenalni ulkus, divertikulitis, karcinom in ishemija. Nativni rentgenogram
prsnih organov in trebuha odkrijeta prosti zrak v trebuhu. Računalniška tomografija trebuha je zelo
občutljiva za odkrivanje majhnih količin prostega zraka, ločevanje med odprto in pokrito perforacijo
ter njeno lokacijo. Ultrazvok odkrije že manjše količine proste tekočine.
Ishemija
Nastane ob hipovolemiji, okluziji arterij in ven ali ob zmanjšanem pretoku krvi. Nanjo pomislimo, ko
smo izključili prej naštete pogostejše vzroke. Na ishemijo pomislimo pri starejših z znano boleznijo
srca in pri mlajših s stanji z zmanjšanim mezenteričnim pretokom. Prej so ishemijo GIT diagnosticirali
z angiografijo, zdaj pa s kontrastno ojačanim CT. Dokaz je viden tromb v mezenterični arteriji, lahko
pa so vidni tudi edem stene, krvavitve in dilatacija svetline ter zrak v črevesni steni in portalnem
sistemu, ki pa so nespecifični. Ob dobri preglednosti lahko koristi s kontrastom ojačani UZ.
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Krvavitev
Ko z endoskopsko preiskavo ne najdemo mesta krvavitve, napravimo kontrastno ojačani CT. Sledi
mu selektivna angiografija kot uvod v interventni radiološki poseg, npr. transkatetrsko embolizacijo,
ki lahko nadomesti operacijo.
Za prikaz krvavitve mora biti hitrost ekstravazacije krvi med 0,5 in 1,0 ml/min 2.
Zaključek
Radiološka diagnostika prebavil v EIT mora upoštevati posebnosti in omejitve kritično bolnih, ker
lahko pomembno vpliva na izbiro ustreznega zdravljenja.
Pri domnevni zapori črevesja je prva preiskava nativni rentgenogram trebuha. Ob nepovedni UZ
preiskavi je na mestu CT, ki pa povzroča obremenitev z ionizirajočim sevanjem in iv. kontrastnim
sredstvom.
Interventna radiologija je bolj kot diagnostična metoda pogosteje nadomestilo za kirurško
zdravljenje.

Slika 1
Nativna rentgenska slika abdomna leže pri zapori ozkega črevesa
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Slika 2
UZ prikaz tumorja sigmoidnega kolona ob zapori širokega črevesa
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AKUTNI PANKREATITIS

Tomislav Mirković
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo kirurških strok, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Akutni pankreatitis je huda, življenje ogrožajoča bolezen. Najpogostejši etiologiji sta biliarna in
alkoholna. Diagnoza akutnega pankreatitisa je klinična in laboratorijska, najprimernejša metoda za
oceno pankreatičnih nekroz je CT slikanje s kontrastom. Zdravljenje akutnega pankreatitisa je
podporno, zdravimo pa tudi zaplete. Pri kirurškem zdravljenju imajo prednost minimalno invazivni
posegi. Pomembno vlogo pri preprečevanju odpovedi organskih sistemov ima prepoznavanje in
zdravljenje zvišanega intraabdominalnega tlaka.
Uvod
Akutni pankreatitis (AP) je vnetna bolezen trebušne slinavke, pri kateri so lahko številni zapleti in
visoka smrtnost kljub intenzivnemu zdravljenju. V prispevku bodo predstavljeni razdelitev, etiološki
dejavniki, patogeneza, diagnostika in zdravljenje hudega AP.
Opredelitev in razdelitev AP
Stopnjo oziroma resnost AP lahko ocenimo na osnovi dveh razdelitev: to sta t. i. revidirana Atlantska
razdelitev (Tabela 1) in na determinantah zasnovana razdelitev – DBSC (angl. determinant based
severity classification) (Tabela 2).
Tabela 1
Revidirana Atlantska razdelitev AP

odpoved organskega sistema

blag AP
oba kriterija
odsoten

lokalni ali sistemski zapleti

odsoten
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zmeren AP
en ali drugi kriterij
prehodno
(< 48 ur)
prisoten

hud AP
trajno
(> 48 ur)
(običajno prisoten – ni
nujen za razdelitev)
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Tabela 2
Na determinantah zasnovana razdelitev – DBSC
determinanta blag AP
oba kriterija
lokalni
ni nekroze
sistemski
ni organske
disfunkcije

zmeren AP
en ali drugi kriterij
sterilna nekroza
prehodna (< 48 ur)
organska
disfunkcija

hud AP
katerikoli kriterij
inficirana nekroza
trajno (> 48 ur)
organska
disfunkcija

kritični AP
oba kriterija
inficirana nekroza
trajno (> 48 ur)
organska disfunkcija

Teoretično ima druga razdelitev boljšo napovedno vrednost glede pričakovane smrtnosti. Slaba stran
DBSC sistema je, da je treba oceniti morebitno nekrozo, kar je možno le s CT slikanjem s kontrastom,
ki v prvih dneh pogosto še ni potrebno.
Etiologija
AP je najpogosteje biliarne ali alkoholne etiologije. V manjšem odstotku je AP posledica zapore
izvodil trebušne slinavke ali Vaterijeve papile, bolezni dvanajstnika, poškodb, okužb (AIDS), motenj
prekrvitve, hiperparatiroidizma, hiperlipidemije, diabetične kome, nosečnosti, alergij in
avtoimunskih bolezni, zdravil in strupov, dednih dejavnikov, reakcij na posege (endoskopske
retrogradne holangiopankreatikografije, ERCP in endoskopske retrogradne pankreatikografije ERP).
Patogeneza
Patogeneza AP je deloma pojasnjena. Parenhimske acinusne celice trebušne slinavke imajo v
normalnih razmerah v cimogenih zrncih dobro zavarovane neaktivne proteolitične encime
(funkcijske beljakovine). V neaktivni obliki jih vzdržujejo številni varovalni mehanizmi, ki preprečujejo
njihovo samodejno aktivacijo (-1-antitripsin). Ko ta obramba odpove, sprožilni dejavniki povzročijo
aktiviranje majhnih količin tripsinogena v vodih in duktulih trebušne slinavke, čemur sledi burna
verižna reakcija z aktivacijo fosfolipaze A2, kolagenaze, elastaze, kimotripsina in kalikreina. Sledi
okvara strukturnih lipoproteinov celičnih membran, nato pa samoprebava acinarnih celic, žilnih
struktur in maščevja, ob čemer se dodatno sproščajo in aktivirajo velike količine proteaz in lipaz.
Posledica je nekroza manjših ali večjih lobulov in lipoliza (steatonekroza), vnetni proces pa se zlahka
širi preko anatomske meje trebušne slinavke, ki nima lastne vezivne ovojnice (Slika 1, Slika 2). Kot
produkt proteolize nastajajo vazoaktivni amini, ki delujejo toksično na oddaljene organe (srce, pljuča,
ledvice).
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Slika 1
Etiološki dejavniki in patogeneza AP (prirejeno po Creutzfeldu in Lankischu)
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Slika 2
Delovanje žolča na trebušno slinavko (prirejeno po Creutzfeldu in Schmidtu)
Klinična slika hudega akutnega pankreatitisa
Bolnik s hudim AP je prizadet, nemiren, ima hude, vztrajne bolečine. Klinično in laboratorijsko vidimo
znake dehidracije in hipovolemije. Včasih opazimo t. i. kožne znake, kot sta Grey-Turnerjev in
Cullenov. Oba sta redka in sta znak hudega nekrotizirajočega AP. Ob poslabšanju kliničnega stanja
pride do večorganske odpovedi, nastanejo pa tudi lokalni zapleti (plevralni izliv, ascites, psevdociste,
absces, tromboza vranične vene, krvavitev v pankreas in ileus).
Napoved poteka AP
Za napovedovanje poteka AP se še vedno uporabljajo Ransonovi kriteriji (Tabela 3). Vedno pogosteje
se uporablja tudi APACHE II, ker ocena, v nasprotju z Ransonovimi kriteriji, velja tudi za razvoj bolezni
po 48-ih urah. Pri pozitivnih treh do petih kriterijih je pričakovana smrtnost 10–20 %, pri več kot
šestih pa več kot 50 %. Kazalec glikemije velja le za bolnike, ki pred tem niso imeli sladkorne bolezni.
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Tabela 3
Ransonovi kriteriji za napoved izida pri AP
Ob času sprejema (ob diagnozi)
Starost nad 55 let
Levkocitoza nad 16.000/mm3
Glikemija nad 11 mmol/l (200 mg/dl)
Dva- ali večkrat povišana aktivnost laktatne dehidrogenaze
Šest- ali večkrat zvišana aktivnost aspartat aminotransferaze
V 48 urah opazovanja
Upad hematokrita za več kot 10 %
Porast koncentracije dušika (sečnine) nad 1,9 mmol/l (5 mg/dl)
Upad serumske koncentracije kalcija pod 2 mmol/l (8 mg/dl)
Upad arterijskega parcialnega tlaka kisika pod 8 kPa (60 mmHg)
Bazni deficit več kot 4 mEq/l
Ocenjena sekvestracija tekočine nad 6000 ml
Laboratorijska diagnostika
Najpogosteje določamo vrednosti serumske amilaze in lipaze. Prva je bolj občutljiva in manj
specifična, druga pa manj občutljiva in bolj specifična. Izvidi jetrnih testov (koncentracija bilirubina,
aktivnosti alkalne fosfataze, aminotransferaz, laktatne dehidrogenaze, -glutamat transferaze) lahko
opozarjajo na biliarni nastanek AP. V kasnejšem poteku AP pojav zlatenice in za holestazo značilnih
sprememb jetrnih testov opozarja na razvoj ascendentnega holangitisa ali na začetek odpovedovanja
jeter. Hipokalcemija je značilen spremljajoč pojav hudega AP. Sorazmerno odraža obsežnost
steatonekroz in s tem sproščanje prostih maščobnih kislin. Če se izrazi klinično, zahteva zdravljenje
– parenteralno nadomeščanje kalcija. Značilne so lahko tudi hematološke spremembe.
Hemokoncentracija se kaže v povečanem hematokritu. Redko se lahko zgodijo obilne krvavitve v
retroperitonealni prostor ali v peritonealno votlino (krvav pankreatični ascites), ki pa so lahko razlog
za nepojasnjen padec vrednosti hemoglobina. Vnetni kazalci so pri AP nespecifično zvišani.
Naraščanje koncentracije levkocitov ali vztrajanje levkocitoze je znanilec hudega poteka in septičnih
zapletov. Hiperglikemija je pri AP praviloma blaga. Če je hujša, je največkrat znanilec napredovalega
kroničnega pankreatitisa z akutnim zagonom, lahko pa pomeni tudi obširno nekrozo trebušne
slinavke.
Zdravljenje hudega AP
Podporno zdravljenje AP obsega zdravljenje hipovolemije, elektrolitskih motenj, bolečin ter
podporno zdravljenje, ki je potrebno ob odpovedovanju posameznih organskih sistemov. Tekočinsko
zdravljenje mora biti čim bolj natančno vodeno. Ob preveliki tekočinski obremenitvi se namreč
poslabša pankreatična mikrocirkulacija, ki še dodatno poslabša pretok skozi tkivo in lahko privede do
novih nekroz trebušne slinavke. Neagresivno nadomeščanje tekočin je povezano z manjšim
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tveganjem za odpoved organov in manjšo umrljivostjo. Za nadomeščanje tekočine uporabimo
balansirane kristaloide. Osnovni cilj intenzivnega zdravljenja hipovolemije je ohranjanje zadostnega
krvnega pretoka v vitalnih organih ter ohranitev mikrocirkulacije v nepoškodovanih delih trebušne
slinavke. Bolniki s hudo obliko AP imajo v 60–85 % povišan intraabdominalni tlak (IAT), ki je posledica
vnetnega procesa v retroperitonealnem prostoru, ascitesa in ileusa. Zelo agresivno nadomeščanje
tekočin lahko še dodatno pospeši razvoj abdominalnega utesnitvenega sindroma (AKS), ki se kaže
kot odpovedovanje več organskih sistemov (dihala, cirkulacija, ledvica). Zvišan IAT lahko znižamo s
konzervativnimi ukrepi, kot so aspiracija želodčne vsebine po nazogastrični sondi, perkutana drenaža
ascitesa in restriktivni vnos tekočin. Kadar konzervativni ukrepi niso uspešni, je možno narediti
kirurško dekompresijo.
Lokalno zdravljenje pankreatičnih nekroz
V zadnjem času raziskave nakazujejo, da imajo manj agresivni načini zdravljenja AP boljši izid. Dokaz
pankreatične nekroze še ni indikacija za kirurški poseg, z izjemo drobnoigelne punkcije, s katero lahko
dokažemo okužene nekroze. Vzorec je treba zato takoj poslati na direkten razmaz in na kulturo.
Antibiotično zdravljenje neokužene nekroze ni indicirano.
Endoskopska nekrozektomija
Endoskopska transgastrična resekcija (ETR) je bila pred kratkim vpeljana kot način zdravljenja
pankreatičnih nekroz. V primerjavi z odprto kirurgijo naj bi bila ta metoda povezana z manjšim
številom težjih zapletov, pred uvedbo v redno klinično prakso pa je potrebna dodatna ocena
učinkovitosti in varnosti metode.
Minimalno invazivna kirurgija
Minimalno invazivna retroperitonealna pankreatična nekrozektomija je bila pred kratkim vpeljana
kot način zdravljenja hudih AP. Čeprav ima ta tehnika svoje omejitve, pa je že več raziskav objavilo
odlične rezultate pri izbranih bolnikih.
Kirurški odprti pristop
Raziskave so pokazale visoko obolevnost in umrljivost pri odprtem kirurškem pristopu, ki ga zato
odsvetujejo v vseh primerih, ko bolnikovo stanje to dopušča. Kirurško zdravljenje je najpogosteje
indicirano v primeru okuženih nekroz, ki pa morajo biti dobro omejene. Najpogostejša zapleta
odprtega kirurškega pristopa sta pankreatična fistula in poškodba črevesja.
Zaključek
AP je življenje ogrožajoča bolezen, katere zdravljenje je še vedno večinoma podporno. Kljub
intenzivnemu zdravljenju je pri težkih oblikah AP smrtnost še vedno razmeroma visoka. Posebno
pozornost pri zdravljenju AP je treba nameniti prepoznavanju in zdravljenju zapletov, predvsem
okuženih nekroz. Minimalno invazivni posegi imajo prednost pred odprtimi invazivnimi kirurškimi
posegi.
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ABDOMINALNA HIPERTENZIJA IN ABDOMINALNI KOMPARTMENT SINDROM – NEKIRURŠKO
ZDRAVLJENJE
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Izvleček
Povišan tlak in utesnitveni sindrom v trebušni votlini sta povezana s povečano zbolevnostjo in
umrljivostjo kritično bolnih. S klinično preiskavo odkrijemo bolnike z dejavniki tveganja za razvoj
povišanega tlaka v trebušni votlini, vendar nam šele redno merjenje le-tega omogoča ustrezno
obravnavo in zdravljenje. Pri večini kritično bolnih je normalna vrednost tlaka v trebušni votlini 5–7
mmHg, o povišanem tlaku v trebušni votlini pa govorimo v primeru vrednosti ves čas ali večinoma ≥
12 mmHg. Zdravljenje kritično bolnih s povišanim tlakom v trebušni votlini je na začetku praviloma
vedno nekirurško in obsega ukrepe za povečanje podajnosti trebušne stene, za odstranjevanje
vsebine iz votlih organov v trebušni votlini, za odstranjevanje tekočine v trebušni votlini ter
optimizacijo tekočinskega zdravljenja in sistemske ter regionalne prekrvljenosti organov.
Uvod
V človeškem telesu so področja, v katerih nenadno povečanje volumna tkiv in/ali organov povzroči
povišanje tlaka, kar lahko vodi v utesnitveni (kompartment) sindrom. Povišan tlak povzroči najprej
moten venski odtok krvi, pri še višjih vrednostih tlaka je moten tudi arterijski pretok, kar povzroči
moteno prekrvljenost (perfuzijo) organov, ki vodi v njihovo okvaro in odpoved. Področja, kjer lahko
pride do povišanega tlaka in v najtežjih oblikah do utesnitvenega sindroma, so trebušna in prsna
votlina, okončine in lobanja.
Abdominalna hipertenzija (IAH) in abdominalni kompartment sindrom (AKS)
Normalen tlak v trebušni votlini, ki ga imenujemo (intra)abdominalni tlak (IAT), je enak
atmosferskemu tlaku (0 mmHg), lahko je tudi subatmosferski. Pri večini kritično bolnih je normalna
vrednost IAT 5–7 mmHg. V primeru vrednosti IAT ves čas ali večinoma ≥ 12 mmHg pa govorimo o
(intra)abdominalni hipertenziji (IAH). Izjema so hudo debeli kritično bolni in nosečnice, pri katerih so
lahko vrednosti IAT do 15 mmHg še brez simptomov.
Prevalenca IAH je pri kritično bolnih okrog 60 %, njen nastanek pa je neodvisen napovedni dejavnik
umrljivosti. Svetovno združenje za abdominalni kompartment sindrom (WSACS) deli IAH v štiri
stopnje:
1. stopnja: IAT 12–15 mmHg,
2. stopnja: IAT 16–20 mmHg,
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3. stopnja: IAT 21–25 mmHg,
4. stopnja: IAT > 25 mmHg.
IAH lahko nastane akutno v nekaj urah in je običajno posledica poškodbe ali krvavitve v trebušno
votlino. Subakutna IAH nastane v nekaj dnevih in je najpogostejša pri kritično bolnih. Kronična IAH
pomeni povišanje IAT v nekaj mesecih (nosečnost) ali letih (huda debelost) in ne povzroča
abdominalnega kompartment sindroma (AKS), predstavlja pa večje tveganje za AKS v primeru akutne
ali subakutne IAH.
Abdominalni perfuzijski tlak (APT) je tlak, potreben za ustrezno prekrvitev trebušnih organov.
Izračunamo ga iz razlike med srednjim arterijskim tlakom (MAP) in IAT (APT = MAT – IAT). Za
ohranjanje prekrvitve trebušnih organov je verjetno smiselno vzdrževanje APT ≥ 60 mmHg.
AKS pomeni okvaro ali odpoved organa kot posledico IAH. AKS je po WSACS opredeljen kot
neprekinjeno povišan IAT > 20 mmHg z APT ≤ 60 mmHg ali brez in je povezan z okvaro ali odpovedjo
vsaj enega organa. Najpogosteje najprej opazimo zmanjšanje urne diureze in nastanek oligoanurične
akutne ledvične odpovedi.
Etiologija IAH in AKS
Dejavnike tveganja za nastanek IAH in AKS lahko razdelimo na dejavnike znotraj trebušne votline
(primarni) in zunaj trebušne votline (sekundarni), lahko se pojavljajo oboji. Primarna IAH in AKS sta
povezana z boleznijo ali s poškodbo v trebušni votlini in pogosto zahtevata zgodnje kirurško ali
intervencijsko radiološko zdravljenje. Sekundarna IAH in AKS sta posledica bolezni izven trebušne
votline in praviloma ne zahtevata zgodnjega kirurškega zdravljenja. Ponovna (ang. recurrent) IAH in
AKS se pojavita po predhodnem zdravljenju primarne ali sekundarne IAH in AKS. Med dejavnike
tveganja za nastanek IAH in AKS spadajo:


zmanjšana podajnost (komplianca) trebušne stene:
 akutna dihalna odpoved, posebej ob povišanem tlaku v prsni votlini;
 centralna debelost ali povišan indeks telesne mase (BMI) > 30;
 dvig glave in prsnega koša > 30 °;
 ležanje na trebuhu pri bolnikih z ARDS (ang. prone positioning);
 mehanična ventilacija s PEEP-om (pozitivni tlak na koncu izdiha) > 10 cmH2O;
 obsežne opekline;
 obsežne poškodbe (politravma);
 trebušna (abdominalna) operacija;



povečana vsebina v votlih organih trebušne votline:
 ileus (obstrukcijski, paralitični);
 pareza želodca (gastropareza);
 psevdoobstrukcija debelega črevesa;
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zastoj urina;
volvulus;



patološka vsebina v trebušni votlini:
 akutni pankreatitis;
 peritonealna dializa;
 prosta tekočina v trebušni votlini (npr. hemoperitonej, ascites);
 prosti zrak v trebušni votlini (pnevmoperitonej);
 tumorji v trebušni votlini ali retroperitonealnem prostoru;



povečana prepustnost kapilar (capillary leak)/nadomeščanje tekočin ob:
 acidozi (pH < 7,2);
 akutnem pankreatitisu;
 hipotenziji ali šoku;
 hipotermiji (centralna temperatura < 33 °C);
 laparotomiji za kontrolo poškodbe (ang. damage control laparotomy);
 motnjah strjevanja krvi (trombociti < 55 x 109/l ali aPTČ > dvakrat normalna vrednost ali
INR > 1,5);
 nadomeščanju tekočin > 5 litrov v 24 urah;
 obsežnih opeklinah;
 obsežni poškodbi (politravma);
 bakteriemiji/sepsi;
 transfuziji koncentriranih eritrocitov > 10 enot v 24 urah.

Vpliv IAH in AKS na delovanje organov
IAH lahko vpliva na vse organe, eden od prvih znakov je akutna ledvična odpoved, ki se ob predhodno
normalnem delovanju ledvic in normovolemiji kaže z oligurijo pri IAT 15 mmHg in anurijo pri IAT 30
mmHg. Akutna ledvična odpoved zaradi IAH je posledica zmanjšanega pretoka skozi ledvice zaradi
zmanjšanega minutnega srčnega iztisa (MVS) ter pritiska na ledvični parenhim in ledvične vene, kar
povzroči motnje v mikrocirkulaciji in okvaro ledvičnih glomerulov in tubulov, posledica je
oligoanurična akutna ledvična odpoved.
MVS se zmanjša zaradi zmanjšanja venskega priliva (preload), povišanega upora proti iztisu
(afterload) in motenega krčenja srca. Zmanjšan venski priliv je posledica zmanjšanega pretoka krvi
skozi stisnjene portalne vene in spodnjo votlo veno, povišan upor proti iztisu je posledica IAH.
Premik diafragme navzgor povzroči neposredni in s povišanim tlakom v prsni votlini posredni pritisk
na srce, posledica je moteno krčenje srca.
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Posledica IAH je zmanjšana prekrvitev prebavil, kar povzroči ishemijo, intersticijski edem, prehod
bakterij iz črevesa v kri (translokacija bakterij), kar še pospeši sistemski vnetni odziv in vodi v
večorgansko odpoved.
IAH vpliva na dihala zaradi premika diafragme navzgor, zaradi česar se zmanjša prostornina prsnega
koša in povišajo tlaki v njem, zmanjša se prostornina pljuč. Vse to pri mehanični ventilaciji vodi v
povišanje najvišjega tlaka v dihalnih poteh (ang. peak airway pressure) in tlaka na koncu vdiha (ang.
plateau pressure), do atelektaz pljučnega parenhima in zmanjšane podajnosti pljuč. Poveča se
nesorazmerje med ventilacijo in perfuzijo pljuč, poveča se mrtvi prostor, posledica je nastanek
pljučnega spoja (ang. pulmonary shunt).
IAH vpliva tudi na možgane, saj povzroči povišan znotrajlobanjski (intrakranialni) tlak in zmanjša
možganski perfuzijski tlak. Pri vseh bolnikih z IAH moramo zato ves čas spremljati tudi nevrološki
status (8).
Merjenje IAT
S kliničnim pregledom ne moremo natančno določiti IAT, zato ga moramo izmeriti. V vsakdanji
klinični praksi ga merimo posredno v mehurju s pomočjo urinskega katetra in dodatnega sistema za
merjenje tlaka. Tlačno krivuljo umerimo na raven srednje aksilarne linije, IAT merimo pri bolniku v
ležečem položaju na koncu izdiha, ob tem bolnik ne sme krčiti trebušnih mišic. V mehur vbrizgamo
do 25 ml sterilne fiziološke raztopine, ki mora biti ogreta na telesno temperaturo, da ne povzroči
krča (spazma) mišic mehurja, vrednost (mmHg) odčitamo po 30–60 sekundah. Pri kritično bolnih z
enim ali več dejavniki tveganja za nastanek IAH in AKS merimo IAT vsakih 4–6 ur.
Nekirurško zdravljenje IAH in AKS
Cilj nekirurškega zdravljenja pri IAH je vzdrževanje IAT ≤ 15 mmHg brez okvare ali odpovedi organov,
ob tem je verjetno smiselno vzdrževanje APT ≥ 60 mmHg. Za zagotavljanje teh ciljev upoštevamo
naslednje ukrepe:
povečanje podajnosti trebušne stene:
 ustrezna analgezija in/ali sedacija;
 ne dvigujemo glave in prsnega koša > 20 °;
 ne uporabljamo položajev na trebuhu;
 položaj z nogami navzdol (obrnjen Trendelenburgov položaj);
 uporaba relaksantov;



odstranjevanje vsebine iz votlih organov trebušne votline:
 želodčna in/ali črevesna dekompresija (želodčna (nazogastrična) cevka, črevesna cevka);
 uporaba prokinetikov (npr. neostigmin);
 klizma;
 zmanjšamo ali ukinemo enteralno prehrano;

126



Šola intenzivne medicine 2015, Bolezni prebavil




kolonoskopska dekompresija;
vstavitev urinskega katetra;



odstranitev vsebine v trebušni votlini:
 abdominalna punkcija (paracenteza);
 perkutana drenaža;



optimizacija tekočinskega zdravljenja:
 izogibamo se velikim količinam tekočin;
 uporabljamo hipertonične raztopine in koloide;
 ničelna bilanca tekočin tretji dan zdravljenja;
 pri hemodinamično stabilnih bolnikih odstranjujemo odvečno tekočino z diuretiki;
 pri bolnikih, neodzivnih na diuretično zdravljenje, za odstranjevanje tekočine uporabimo
nadomestno ledvično zdravljenje (ang. renal replacement therapy);



optimizacija sistemske in regionalne prekrvitve organov:
 vzdrževanje optimalne ventilacije, manever pridobivanja pljuč (ang. lung recruitment),
uporaba skozistenskih (transmuralnih) pljučnih tlakov (npr. pplateau(tm) = pplateau – IAT/2);
 uporaba nepretrganega hemodinamičnega nadzora in po potrebi zdravljenje z
vazopresorji in/ali inotropi, uporaba volumskih kazalcev venskega priliva (npr. GEDV =
volumen v srcu na koncu diastole).

V primeru sekundarnega AKS, pri katerem IAT kljub nekirurškemu zdravljenju ostaja ves čas > 20
mmHg, z napredujočo okvaro ali odpovedjo organov in v primeru primarnega AKS moramo razmisliti
o kirurškem dekompresijskem zdravljenju.
Zaključek
Meritve IAT so osnovni pristop pri kritično bolnih z dejavniki tveganja za nastanek IAH in AKS.
Nekirurške metode zdravljenja so pomembne pri preprečevanju IAH, kakor tudi pri začetnem
zdravljenju bolnikov z dokazano IAH. Kirurške metode zdravljenja prihajajo v poštev pri primarnem
AKS in v primeru neuspešnega nekirurškega zdravljenja sekundarnega AKS.
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Izvleček
Abdominalno hipertenzijo in abdominalni kompartment ali utesnitveni sindrom kirurško zdravimo z
dekompresivno laparotomijo, z laparostomo. Laparostoma ali tehnika odprtega trebuha pomeni
velik napredek v sodobnem zdravljenju kritično bolnih in poškodovanih. Pogostost zdravljenja z
laparostomo narašča od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tovrstno zdravljenje je
učinkovito pri zmanjševanju smrtnosti in zgodnjih pooperacijskih zapletov. Kasnejši zapleti in nujnost
dodatnih posegov so slabosti, ki predstavljajo izziv za sodobnega kirurga. Med indikacije za uporabo
tehnike laparostome, ki se nenehno širijo, sodijo poleg kirurgije omejevanja škode in abdominalnega
utesnitvenega sindroma tudi okužbe v trebušni votlini. Napredek pri razvoju naprav za začasno
zaporo trebušne stene omogoča še boljše rezultate pri uporabi te tehnike. Med operacijo in po njej
je potrebno nadomeščanje tekočin in glede na hemodinamične spremenljivke inotropno in
vazopresorno zdravljenje, umetno predihavanje, parenteralna prehrana.
Uvod
Pri različnih utesnitvenih sindromih je kirurška sprostitev omejenih prostorov telesa edino možno
zdravljenje. Rezultat dekompresivne laparotomije je bolnik z laparostomo, torej odprtim trebuhom
(OT). To pogosto vodi v izgubo telesnih tekočin in toplote, okužbe, nastanek enterokutanih in
enteroatmosfernih fistul, ventralnih kil ter številne druge zaplete. Tako zdravljenje je časovno in
stroškovno zahtevno z nepredvidljivimi zapleti in izidom. Kljub temu je v zadnjih desetletjih opazen
skokovit porast števila bolnikov, zdravljenih z laparostomo. Zdravljenje z laparostomo se je pokazalo
za učinkovito pri zmanjševanju smrtnosti in neposrednih zapletov po kirurških posegih. Z vse
pogostejšo uporabo se pojavlja nova skupina bolnikov, pri kateri se obolevnost kaže kasneje v
kliničnem poteku. Pri teh bolnikih so nujni dodatni kirurški posegi za reševanje prej slabo poznanih
zapletov. Zaradi večje kompleksnosti poškodb se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavil
princip »damage control« kirurgije (DC) ter večstopenjske oskrbe kritično bolnih in poškodovanih.
Dokončno je laparostomo kot uspešen način zdravljenja umestilo prepoznavanje abdominalnega
kompartment ali utesnitvenega sindroma (AKS) kot pomembnega dejavnika za povečano smrtnost
kritično bolnih. Z razumevanjem odziva organizma na poškodbo in AKS se je spremenil odnos
kirurgov do DC in zdravljenja z laparostomo. Danes sta DC laparotomija in laparostoma uveljavljeni
tehniki zdravljenja kritično bolnih, tako poškodovanih kot bolnikov z AKS, abdominalnimi okužbami
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idr. Dejavniki tveganja, pri katerih moramo uporabiti načela DC ob laparotomiji so: pH < 7,2, telesna
temperatura < 34 o C, izguba krvi > 4 l, sistolični tlak < 70 mmHg, laktat > 5 mmol/l in aPTČ > 50 s.
Razvoj številnih tehnik začasne zapore trebušne stene (ZZTS) je spodbudilo naraščanje števila
bolnikov, zdravljenih z laparostomo. Optimalna tehnika ZZTS mora zadržati organe v trebušni votlini
med oživljanjem in prevozom, preprečiti kontaminacijo rane, evisceracijo in izsušitev predvsem
črevesa, omogočiti odstranitev proste tekočine v trebuhu in zmanjševanje edema črevesa, preprečiti
nastanek zarastlin, omogočiti lahek in hiter ponoven dostop v trebušno votlino ob ponovnem
kirurškem posegu in hkrati ščititi robove fascije in kože, preprečiti pomik mišic in fascij trebušne
stene v stran in s tem izgubo pokrova trebušne stene ter preprečiti nastanek sekundarnega AKS. Ob
tem posebno pozornost posvečamo čimprejšnji vzpostavitvi peristaltike, zgodnji enteralni prehrani
in normovolemiji. Po končanem zdravljenju z DC in laparostomo želimo omogočiti zgodnjo zaporo
trebušne stene, če je le mogoče v prvem tednu po posegu. S čimprejšnjo zaporo stene, takoj ko
splošno stanje in razmere v trebuhu to dopuščajo, želimo preprečiti pozne zaplete laparostome, kot
so: enteroatmosferne fistule, abscesi in kasneje velike ventralne kile zaradi izgube trebušnega
pokrova.
Kirurško zdravljenje
Neuspešnost konzervativnega zdravljenja intraabdominalne hipertenzije in napredujoča odpoved
posameznih organskih sistemov sta vzroka za kirurško zdravljenje. Intraabdominalni tlak, večji od 20
mmHg, in napredujoča odpoved organa (pogosto ledvic) sta po mnenju večine znak za kirurško
razprtje trebušne stene – laparostomo. Zadržanost do tovrstnega zdravljenja, ki lahko vodi v številne
zaplete, se zmanjšuje, saj odlaganje kirurškega posega povzroči poslabšanje delovanja organov in
poveča smrtnost teh bolnikov. Pri razvitem AKS je takojšna dekompresija nujna. Pri izbiri optimalne
tehnike laparostome uporabimo mesta predhodnih rezov, sicer pa najpogosteje mediano
laparotomijo. Druga možnost pri nekrozantnem pankreatitisu je transverzalni obojestranski rez. Rez
pri laparostomi sega skozi vse plasti trebušne stene. Sprednja abdominalna fasciotomija v linei albi
brez prekinitve peritoneja je uspešna v polovici primerov. Uporabna je zgolj pri bolnikih, ki ne
potrebujejo posega v trebuhu. Randomiziranih raziskav, ki bi primerjale različne načine ni, zato so
odločitve odvisne od kirurga, glede na izkušnje in poznavanje prednosti in slabosti posameznih
tehnik.
Opredelitev in razvrstitev laparostom
Stanje bolnika, ko med kirurškim posegom namenoma pustimo trebušno steno razprto, imenujemo
laparostoma. Postopek mora biti načrtovan in začasen, z namenom stabilizacije bolnika in pridobitve
časa za dokončno kirurško oskrbo. Zaradi vrednotenja rezultatov zdravljenja z laparostomo in
oblikovanja smernic za takšno zdravljenje je bila v letu 2009 sprejeta razvrstitev laparostom (Tabela
1). Namen oblikovanja smernic zdravljenja bolnikov je, da preprečimo poslabšanje stanja in nastanek
bolj zapletenih oblik OT pri bolnikih ter zagotovimo takšno oskrbo, da bo stopnja OT najnižja možna
in bo omogočila končni cilj, to je odloženo primarno zaporo trebušne stene takoj, ko bo to klinično
primerno.
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Tabela 1
Razvrstitev odprtega trebuha (OT)
Stopnja
1A
1B
2A
2B
3
4

Opis
Čist OT brez zarastlin med črevesom in trebušno steno in brez lateralizacije
trebušne stene
Kontaminiran OT brez zarastlin in brez lateralizacije
Čist OT z zarastlinami in/ali začetno lateralizacijo trebušne stene
Kontaminiran OT z zarastlinami in/ali začetno lateralizacijo trebušne stene
OT z nastalo enteroatmosferno fistulo
OT z zraslim in nepremakljivim črevesom, ki ga kirurško ne moremo zapreti, s
fistulo ali brez

Metode začasne zapore trebušne stene (ZZTS)
Metode lahko razdelimo na: tehnike zapore kože, tehnike zapore fascije in tehnike z uporabo
negativnega tlaka.
Tehnike zapore kože
Mednje prištevamo tekoči šiv kože, zaporo z gazo in »Bogota bag« tehniko. Njihove skupne slabosti
so: možnost evisceracije, ponovni nastanek AKS, nestabilnost trebušne stene, nekroza kože,
nabiranje proste tekočine v votlini in okužbe. Zaradi visoke stopnje zapletov in pojava AKS v do 36 %
te metode opuščajo. Zaporo trebušne stene omogočajo v manj kot 30 %. Njihova prednost je nizka
cena in dokaj nizka pogostost nastanka fistul (15 %).
Tehnike zapore fascije
Skupna značilnost je vstavljanje umetnih ali bioloških, resorbilnih ali neresorbilnih mrežic med
robove fascije brez napetosti. Mrežico zmanjšujemo vsak drugi dan, dokler robov fascije ne
približamo na 2 cm razdalje. Nato trebušno steno dokončno zapremo. Uporabne so predvsem takrat,
ko primarne zapore trebušne stene ne dosežemo v prvem tednu. S temi tehnikami preprečimo
izgubo trebušne stene in varujemo kožo. Slaba stran je možnost poškodbe fascije, nastanek zarastlin
med črevesom in trebušno steno ter nezmožnost odstranitve proste tekočine iz trebuha, kar poveča
nevarnost ponovnega nastanka AKS. Z uporabo neresorbilnih mrežic se je uspešnost primarne
zapore trebušne stene dvignila na do 90 % ob visoki stopnji nastanka fistul (18–75 %). Med tehnikami
zapore fascije z dobrimi rezultati izstopa Wittman Patch, saj s to tehniko primarno zaporo dosežejo
v 80–100 % ob zelo nizki stopnji nastanka fistul (< 4 %).
Tehnike z uporabo negativnega tlaka (NT)
Visoka stopnja zapore trebušne stene 35–92 % in nizka stopnja zapletov, manj kot 6 % fistul, sta
spodbudili nadaljnji razvoj in prevlado tovrstnih tehnik. Pri laparostomi vedno uporabljamo stalni NT
v razponu 75–125 mmHg. Le pri difuznih krvavitvah lahko prehodno dvignemo NT na 200 mmHg za
obdobje dveh do treh ur. Sistem je namenjen odstranjevanju proste tekočine, zmanjševanju edema
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organov v trebušni votlini, mobilizaciji trebušne stene in s tem zmanjšanju njene izgube zaradi
stranskega vleka mišic. Velika prednost je tudi zgodnja povrnitev peristaltike črevesa, kar omogoči
zgodnje enteralno hranjenje. Le-to pomembno vpliva na zmanjšanje nastanka fistul, okužb, ležalne
dobe in stroškov. Bolniki, zdravljeni s tovrstno tehniko, ki stabilizira trebušno steno, pogosto ne
potrebujejo umetne ventilacije, ki je bila nujno potrebna pri drugih oblikah zdravljenja bolnikov in
poškodovancev z OT. Zaporo trebušne stene dosežemo v 70–100 % ob nizki stopnji nastanka fistul
(< 3 %). Tveganje za nastanek fistul naraste ob okužbah trebušne votline, neposredni izpostavljenosti
anastomoz debelega črevesa trebušnemu delu sistema in s trajanjem zdravljenja z OT. Najpogosteje
uspemo trebušno steno primarno zapreti v kombinaciji s tehnikami z vlekom fascije. Najbolj uporabni
so dinamični fascialni šivi, ki ne poškodujejo fascije in jih ob menjavah zategujemo in s tem
približujemo robova fascije.
Zdravljenje v intenzivni enoti pred operacijo in po njej
Bolnike moramo pred posegom in po njem intenzivno zdraviti. Z neprekinjenim hemodinamičnim
nadzorom (LIDCO, PICCO) spremljamo hemodinamične spremenljivke, da lahko natančno
nadomeščamo tekočine. Preobremenitev s tekočinami lahko vodi do prestopa tekočine v tretji
prostor, kar še dodatno okvarja že okrnjeno delovanje organov, črevesna sluznica postane še bolj
edematozna. To dodatno viša intraabdominalni tlak (IAT). Zlasti pomembno je to pri bolnikih z že
hudo prizadetim delovanjem ledvic. Najbolj primerno je, da vzdržujemo ničelno ali rahlo negativno
bilanco.
V primeru hemodinamske nestabilnosti infundiramo koloidne raztopine in/ali dajemo vazopresorje
v infuziji za vzdrževanje zadovoljivega sistemskega tlaka.
Večkrat dnevno je treba izračunati abdominalni perfuzijski tlak (APT) zaradi vzdrževanja tistega
arterijskega tlaka, pri katerem je prekrvitev organov kar najboljša. V pomoč pri oceni prekrvljenosti
organov so vrednosti laktata in pH arterijske krvi.
Z infuzijo inotropnih zdravil povečamo krčljivost srca, oziroma minutni srčni iztis, kadar je pri bolniku
delovanje srca oslabljeno.
Pri hemodinamično stabilnih bolnikih lahko diuretiki (furosemid, spironolakton) do določene mere
znižajo povišani IAT, hkrati pa z njimi pospešujemo diurezo pri okvarjeni ledvični funkciji.
Skrbeti moramo za elektrolitno in acidobazno ravnovesje, zlasti kalija, kalcija in natrija. Vzrok za
patološke vrednosti teh elektrolitov je prizadetost črevesne sluznice in sočasno okvara ledvic. Če ni
potrebna dializa, lahko povišane vrednosti kalija popravimo z infuzijo koncentrirane glukoze z
inzulinom in acidozo z natrijevim bikarbonatom z vzdrževanjem pH arterijske krvi > 7,3.
Vzdržujemo primerno raven krvnega sladkorja, ki je zaradi odziva organizma na stres običajno
povišan. S kratkodelujočim inzulinom vzdržujemo krvni sladkor okoli 7–10 mmol/l.
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V primeru hipoalbuminemije nadomeščamo albumine za vzdrževanje primernega onkotskega tlaka.
Skrbimo za optimalne vrednosti hemoglobina, zlasti pred operacijo.
Strjevanje krvi je pogosto okvarjeno. Poleg globalnih testov hemostaze opravimo tudi
trombelastometrijo/grafijo, ki omogoča boljši vpogled v trenutno stanje hemostaze. Če pri bolniku
ob zmerno patološkemu izvidu ni krvavitve, faktorjev strjevanja ne nadomeščamo. Po potrebi naj
dobiva K-vitamin. Ob pojavu krvavitev mu dajemo poleg koncentriranih eritrocitov tudi svežo
zmrznjeno plazmo, fibrinogen in koncentrirane faktorje strjevanja krvi. Pred posegom moramo
bolnika vsekakor hemostatsko urediti. Število trombocitov naj bo vsaj 50x109/l.
Bolnike hranimo paranteralno pred posegom in še po njem. Če je pooperacijsko stanje zadovoljivo
in je ob tem IAT primeren, lahko po nekaj dneh preidemo na enteralno hranjenje, saj s tem
stimuliramo gibanje črevesja in izboljšamo integriteto črevesne sluznice. Pričnemo z minimalnimi
odmerki, ki jih postopno povečujemo, če bolnik hranjenje dobro prenaša. Pomembno je preverjanje
ostanka hrane v želodcu vsakih 6 do 8 ur.
Okužbe zdravimo z antibiotiki, po možnosti glede na izvid kužnin in antibiogram. Po operaciji lahko
antibiotike zamenjamo glede na izvid kužnin, odvzetih med operacijo.
Od farmakoloških sredstev so v uporabi prokinetiki (neostigmin) in črevesne klizme, predvsem pred
operacijo, po njej pa po posvetu s kirurgom.
Ob povišanem tlaku v trebuhu je povišan tlak tudi v prsni votlini in zato je dihalna sposobnost
bolnikov oslabljena ter potrebna mehanična ventilacija. Le-to uravnavamo glede na pO2, pCO2 in
SatO2 v arterijski krvi, SatO2 v mešani venski ali osrednji venski krvi. Običajno izberemo s tlakom
kontrolirano ventilacijo, ki zagotavlja dovolj velik dihalni volumen.
Po operaciji bolnika čim prej prevajamo na podporne oblike ventilacije.
Pri oliguričnih bolnikih z zvišanimi vrednostmi dušičnih retentov in/ali s sočasno preobremenitvijo s
tekočino in/ali hiperkaliemijo in/ali hudo acidozo opravljamo nadomestno ledvično zdravljenje,
predvsem hemodializo z ultrafiltracijo že pred operativnim posegom.
Tako pred operacijo kot po njej je potrebna zadostna analgezija s sedacijo ali brez, kar dodatno
izboljšana podajnost abdominalne stene. Vse omenjene ukrepe izvajamo do okrevanja, ki bolniku
dovoljuje premestitev v polintenzivno enoto.
Zaključki
Laparostoma je stanje, s katerim se vse pogosteje srečujemo pri poškodovancih in kritično bolnih, in
je cena, ki jo moramo plačati za reševanje življenj teh bolnikov. Z dokazi je podprta uporaba
laparostome pri vseh poškodovancih in bolnikih z nastajajočim AKS. Vse več dokazov opravičuje
uporabo laparostome tudi pri hudih okužbah trebušne votline in tudi retroperitoneja. S sodobnimi
tehnikami ZZTS se tveganje za nastanek zapletov zmanjšuje in uspešnost odložene zapore trebušne
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stene povečuje. Z nadaljnjim tehnološkim razvojem in kliničnimi spoznanji bo uporabnost metode še
naraščala.
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BOLEZNI PREBAVIL PRI OTROCIH
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Izvleček
Bolezni prebavil v novorojenčkovem in otroškem obdobju predstavljajo pomemben delež pri otrocih,
ki poleg kirurškega potrebujejo tudi intenzivno zdravljenje. Tako večina težjih prirojenih napak v
razvoju novorojenčkovih prebavil potrebuje zdravljenje v specializirani terciarni ustanovi z
usposobljenimi otroškimi kirurgi, anesteziologi in pediatri intenzivisti. Med najtežje bolezni prebavil
spadajo npr. nekrotizantni enterokolitis, različne zapore in perforacije črevesa, akutni pankreatitis in
akutna jetrna odpoved, čeprav so bolezni jeter in trebušne slinavke pri otrocih redkejše.
Uvod
Bolezni prebavil razdelimo v: prirojene napake v razvoju prebavil, pridobljene bolezni prebavil,
akutni pankreatitis in akutno jetrno odpoved.
Prirojene napake v razvoju prebavil
Prirojene napake v razvoju prebavil so omfalokela, gastroshiza, zapora črevesa (malrotacija in
volvulus črevesa, atrezija in zožitev dvanajstnika, jejunuma, funkcionalne zapore črevesja in druge
napake.
Omfalokela
Je napaka popka, ki nastane približno pri enem otroku na 6000 živorojenih. Zanjo je značilno, da je
na mestu popka vidna obsežna odprtina, v kateri so trebušni organi, pokriti z mezenhimsko
membrano. Sam popek je na vrhu membrane. Pogosto so tej napaki pridružene še napake drugih
trebušnih in izventrebušnih organov. Zdravljenje je kirurško in podporno v enoti za intenzivno
terapijo neposredno po kirurškem posegu.
Gastroshiza
Je napaka trebušne stene in se pojavlja nekoliko pogosteje kot omfalokela, to je približno pri enem
na 3000 živorojenih. Črevo prosto leži zunaj trebušne votline, pridružene so malrotacija črevesja in
napake črevesja, npr. atrezija. Zdravljenje je kirurško, med transportom iz porodnega bloka do
intenzivne enote in nato v operacijski blok je treba črevesje pokriti s toplimi vlažnimi oblogami, da
preprečimo izsušitev površine črevesja, podhladitev otroka in izgubljanje tekočine. Ker je med
nosečnostjo ostalo črevo zunaj trebušne stene, je trebušna votlina majhna in je velikokrat potrebno
stopenjsko kirurško zdravljenje z našitjem sterilne vrečke okoli odprte trebušne stene. Po tem
postopku črevesje postopoma zdrsne nazaj v trebušno votlino. Ko zdrsne popolnoma, s šivi zaprejo
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trebušno odprtino. Zdravljenje je največkrat dolgotrajno in z zapleti na črevesju, dihalih in obtočilih,
pogoste so okužbe krvi (sepsa) in dihal.
Kongenitalna pilorostenoza
Nastane kot posledica hipertrofije in hiperplazije gladkih mišic piloričnega in antralnega dela želodca,
največkrat konec prvega ali v začetku drugega meseca življenja. Otroci izbruhajo zaužito mleko v loku
brez primesi žolča, razvije se dehidracija, zaustavi se pridobivanja telesne mase in razvijejo se
elektrolitske motnje. Diagnosticiramo jo s kliničnim pregledom, pri katerem zatipamo tumorsko
maso velikosti olive v predelu duodenuma, in z ultrazvočno preiskavo trebuha. Zdravljenje je kirurško
– piloromiotomija; pred operacijo je treba popraviti dehidracijo in elektrolitno neravnotežje pri
otroku. Otrok lahko že nekaj ur po posegu začne uživati majhne količine mleka, ki jih postopoma
večamo do polnega hranjenja.
Zapora dvanajstnika
Je lahko delna ali popolna, nastala zaradi vzrokov v samem lumnu dvanajstnika oziroma pritiskanja
na dvanajstnik od zunaj. Na radiološki sliki trebuha vidimo znak dvojnega mehurčka, klinično pa
bruhanje žolčne vsebine brez napetega trebuha. Pogosto so pridružene druge prirojene napake.
Zdravljenje je kirurško, pomembno je, da razbremenimo želodec z vstavljeno sondo ter
nadomeščamo izgubljene tekočine in elektrolite.
Atrezija in zožitev jejunuma
Se kažeta kot napet trebuh, dojenček bruha žolčno vsebino. Rentgenogram trebuha prikaže široke
črevesne vijuge. Osnovni ukrepi so razbremenilna gastrična sonda, rehidracija in nadomeščanje
tekočih izgub ter poprava elektrolitskih motenj, čemur sledi nujen kirurški poseg.
Zapora črevesa
Je lahko visoka in poteka od proksimalnega do distalnega ileuma, ali nizka, ki poteka vzdolž
distalnega ileuma in kolona. Malrotacija črevesa nastane zaradi nepravilne rotacije črevesja v
embrionalnem razvoju. Novorojenček ima lahko manjše ali večje težave, odvisno od stopnje
malrotacije. Znaki so: napet trebuh, bruhanje žolčne vsebine, šokovno stanje. Težave lahko
nastanejo zgodaj v obdobju novorojenčka ali kasneje po prvem letu starosti. Zdravljenje je kirurško
in podporno.
Volvulus
Je podtip malrotacije, pri katerem se črevo na eni točki zvije okoli mezenterija in povzroči zaporo
črevesja in žil, ki ga prehranjujejo. To je nujno kirurško stanje, ki zahteva takojšnjo operacijo, da bi
preprečili odmrtje črevesja.
Med napake v trebušni votlini, steni ali v povezavi s črevesom ali popkom lahko štejemo tudi napake
urahusa in napake zaradi nezakrnjene povezave z rumenjakovo vrečo. To so v nekaterih primerih
izredno resna obolenja in zahtevajo hitro ukrepanje.
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Napake urahusa
Se lahko pokažejo v različnih oblikah: kot sinus, ki je lahko kompletni ali nekompletni, cista urahusa,
ki lahko leži kjerkoli med popkom in sečnim mehurjem, ter divertikel urahusa. Diagnozo postavimo
klinično, potrdimo z ultrazvočno preiskavo, in če je treba, opravimo še kontrastne preiskave sinusa
ali fistule in nato kirurški poseg.
Napake zaradi nezakrnjenja povezave z rumenjakovo vrečo (vitelline abnormalities ali
Omphalomesenteric duct – OMD)
OMD je skupina bolezenskih motenj, ki nastanejo v telesu, ker ne pride do zakrnjenja oz. involucije
OMD. Involucija OMD je proces, ki je običajno končan v 8. do 9. zarodkovem tednu. Najbolj pogosta
oblika je Meckelov divertikel, ki leži na antimezenterialni strani terminalnega ileuma, lahko pa ostane
OMD v celoti odprt ali pa je odprt samo del blizu popka v obliki sinusa. Če OMD zakrni v obliki
fibroznega tračka, lahko pride do volvulusa ali znotrajtrebušne kile ali lahko ostane celo
asimptomatski oziroma brez jasnih kliničnih znakov.
Perforacija Meckelovega divertikla
Je izredno redka, zgodi se nenadoma in jo je nemogoče predvideti. Večina težav z Meckelovim
divertiklom se pojavi v kasnejšem otroškem obdobju, nekako do drugega leta starosti, in se kaže kot
krvavitev iz njega ali kot vodilo pri nastanku invaginacije črevesja ali kot nekatere še redkejše oblike
težav, ki jih po navadi dokažejo šele med operacijo. Tudi slikovne preiskave, ki jih uporabljajo v
diagnostiki akutnega dogajanja v trebuhu (rentgenogram trebuha, ultrazvok trebuha), ne bodo
pokazale, da obstaja Meckelov divertikel, dokler ne pride do zapletov, kot je perforacija, pri kateri
slikovna diagnostika prikaže prost zrak v trebuhu ali pa obilo proste vnetne tekočine ali mekonija.
Pridobljene bolezni prebavil
Črevesne invaginacije so med najpogostejšimi vzroki akutnega abdomna pri otrocih in majhnih
dojenčkih. Invaginacija pomeni, da proksimalni del črevesa zdrsne v sosednji distalni segment. Lahko
so ileokolične, ileoilealne, jejunoilealne. Vzrok nastanka v večini primerov ni znan, lahko pa pride do
njih po raznih virusnih okužbah črevesa, v zelo majhnem deležu jih lahko povzročijo Meckelov
divertikel, polip, nevrofibrom, itd. Klinična slika je tipična in se kaže kot triada: akutne trebušne
kolike, krvavo blato in tipna podolgovata tvorba v trebuhu. Diagnosticiramo jih z anamnezo,
rentgenogramom trebuha in ultrazvočnim pregledom trebuha. Zdravljenje je konzervativno z
ultrazvočno vodeno hidrokolonografijo ali s kirurško razrešitvijo invaginacije.
Spontano predrtje stene črevesa ali želodca redko vidimo pri zelo majhnih nedonošenčkih v povezavi
z zdravljenjem odprtega Botallovega voda z nesteroidnimi antirevmatiki, npr. indometacinom.
Krvavitve iz prebavil so v otroškem obdobju redke, pogosteje jih vidimo pri otrocih, zdravljenih v
intenzivni enoti. Vzroki so najrazličnejši, kot npr. sepsa z diseminirano intravaskularno koagulopatijo,
zaradi stresa – stresni ulkus itd. Pri večjih otrocih so vzroki podobni kot pri odraslih bolnikih.
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Funkcionalne črevesne zapore
Med funkcionalnimi črevesnimi zaporami v novorojenčkovem obdobju sta pomembni dve bolezni,
mekonijski čep in Hirschsprungova bolezen. Normalno večina novorojenčkov odvaja mekonij v prvih
24 urah, le majhen delež v 48 urah. Če mekonija ne odvajajo, moramo pomisliti na eno izmed teh
dveh entitet. Medtem ko je pri mekonijskem ileusu vzrok v zelo viskoznem, črnem, vlecljivem
mekoniju, je vzrok za Hirschsprungovo bolezen ali kongenitalno intestinalno aganglionozo v moteni
migraciji in diferenciaciji nevralnih celic v črevesno steno. Izključiti moramo cistično fibrozo, sicer je
pri Hirschsprungovi bolezni potrebna radiološka in histološka preiskava vzorca sluznice. Zdravljenje
je odvisno od teže bolezni in je kirurško ter podporno.
Akutni pankreatitis
Akutni pankreatitis je pri otrocih redek in lahko nastane v poteku nekaterih sistemskih bolezni,
prirojenih napak trebušne slinavke, hudih topih poškodb trebuha, žolčnih kamnih ali virusnih
boleznih ter uživanju zdravil. Pri akutnem pankreatitisu brez jasnega vzroka moramo pomisliti tudi
na cistično fibrozo. Klinična slika, potek, diagnostika in zdravljenje se ne razlikujejo od odraslih
bolnikov, možnost ozdravitve pa je odvisna od osnovnega vzroka, ki je privedel do akutnega
pankreatitisa.
Akutna jetrna odpoved
Akutna jetrna odpoved je tudi eno izmed stanj, ki se lahko razvije pri otrocih v različnih starostnih
obdobjih. Pediatrična skupina za akutno jetrno odpoved (The Pediatric Acute Liver Failure PALF
Study Group) je sprejela naslednjo opredelitev jetrne odpovedi: pri dojenčkih in majhnih otrocih je
akutna jetrna odpoved opredeljena kot odpoved jeter, ki se razvije v osmih tednih po začetku
kliničnih znakov prizadetosti jeter pri bolnikih, ki pred tem niso imeli znane jetrne bolezni. Pojavi se
nepopravljiva koagulopatija, pri kateri je mednarodno izenačeno razmerje (international normalized
ratio – INR) enako ali večje od 1,5 ob hepatični encefalopatiji, oziroma enako ali večje od 2 brez
hepatične encefalopatije. Vzroki za akutno jetrno odpoved so najrazličnejši, od virusne okužbe,
prirojenih presnovnih motenj, zastrupitev z zdravili (acetaminofen), gobami, do pomanjkanja
določenih encimov. Atrezija žolčnih vodov tudi vodi v jetrno odpoved. Zdravljenje se ne razlikuje od
zdravljenja odraslih bolnikov in obsega vse ukrepe od podpornega zdravljenja do končne odločitve,
to je kirurške transplantacije jeter.
Nekrotizirajoči enterokolitis
Nekrotizirajoči enterokolitis (NEC) se pojavi pri 1–5 % sprejetih v enoto intenzivne terapije. Prizadene
7–12 % nedonošenčkov z zelo nizko porodno težo. Zanj sta značilni ishemična in vnetna nekroza
črevesa, najpogosteje končnega ileuma in proksimalnega dela širokega črevesa.
Patogeneza
Najpomembnejši dejavnik tveganja je nedonošenost in z njo povezana nezrelost funkcij črevesa:
motilitete, absorpcije, imunske obrambe, delovanja črevesne pregrade in uravnavanja prekrvitve
črevesne stene. Kolonizacija z mikroorganizmi, do katere pride po rojstvu, v črevesnem lumnu
nedonošenčka sproži obsežno vnetno reakcijo, ki spremeni delovanje zaščitne pregrade črevesne
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sluznice. V patogenezo so vključeni tudi drugi dejavniki (genetska dovzetnost, ishemija, enteralno
hranjenje), ki prispevajo k okvari črevesne sluznice. Temu sledi vdor bakterij v steno črevesa in
nabiranje zraka znotraj nje. Posledica napredovanja vnetja je nekroza črevesa s perforacijo in
peritonitisom.
Klinična slika in diagnoza
NEC se tipično razvije 8–10 dni po rojstvu. Kaže se z znaki, povezanimi s prebavili, in s sistemskimi
znaki. Zgodnji znaki: apnoične atake, bradikardija, letargija in temperaturna nestabilnost so
nespecifični. Lokalni znaki so povezani z neprenašanjem hrane, pojavi se bruhanje, poveča se količina
ostankov hrane v želodcu med obroki, trebuh postane napet, novorojenček odvaja krvavo blato.
Znaki napredovale bolezni so bolj specifični. Trebuh postane boleč, pojavita se eritem ali modrikasto
prosevanje trebušne stene, včasih razširjene črevesne vijuge lahko celo tipamo. Sistemsko se lahko
razvije dihalna odpoved, vidimo znake šoka s presnovno acidozo, motnjami v strjevanju krvi in
trombocitopenijo. Znaki lahko v nekaj urah napredujejo od blago napetega trebuha do perforacije s
šokom.
Diagnozo postavimo na podlagi kliničnega pregleda, izvidov laboratorijskih preiskav in rentgenskega
slikanja trebuha, ki jih redno ponavljamo. Bellova diagnostična merila so bila prvič predstavljena l.
1978 in kasneje večkrat predelana.
Merila za I. stopnjo – domnevno NEC – so nespecifični znaki: blaga napetost trebuha in/ali
neprenašanje hranjenja, kri v blatu, razširjene vijuge na rentgenski sliki trebuha. Za II. stopnjo –
potrjeni NEC – so značilni napet trebuh z radiološkimi znaki zraka v črevesni steni (intestinalna
pnevmatoza) in/ali zraka v portalnem venskem sistemu. Na rentgenski sliki trebuha lahko vidimo še
fiksirane, razširjene črevesne vijuge in znake ileusa. Vrednosti v laboratorijskih izvidih kažejo
presnovno acidozo in trombocitopenijo. Pri III. stopnji – napredovalem NEC – na rentgenski sliki
trebušnih organov vidimo znake prostega zraka in ileus, zraka v črevesu pa ne. Klinično in
laboratorijsko se stanje slabša (znižanje števila nevtrofilnih levkocitov in trombocitov). Pri diagnozi
se ne moremo zanašati na specifičnost laboratorijskih preiskav. Število levkocitov je lahko povišano
ali znižano, v diferencialni beli krvni sliki vidimo pomik v levo. Pri 50 % novorojenčkov z dokazanim
NEC je število trombocitov pod 50 x 109/l. Vidimo še presnovno ali kombinirano acidozo, hiper- ali
hipoglikemijo, motnje strjevanja krvi, povišan CRP. Poleg rentgenske slike nam je pri diagnozi NEC in
spremljanju stanja v pomoč UZ pregled trebuha, s katerim lahko ocenimo debelino in prekrvljenost
črevesne stene ter peristaltiko, vidimo prosto tekočino in zračne mehurčke v portalnem sistemu
jeter.
Diferencialna diagnoza
Pri nedonošenčkih z zelo nizko in ekstremno nizko porodno težo se pogosto pojavijo znaki
neprenašanja hranjenja, napet trebuh in blato, ki je pozitivno na kri. Pri njih smo posebej pozorni na
razvoj NEC, vendar se ta v večini primerov ne razvije.
Spontana perforacija črevesa se razvije pri nedonošenih in donošenih novorojenčkih v prvih dneh
življenja. Ni v povezavi z enteralnim hranjenjem. Vnetje in nekroza črevesa sta minimalna in omejena
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na mesto perforacije. Podobno klinično sliko kot NEC imajo sepsa, bakterijske in virusne črevesne
okužbe, nekatere prirojene (npr. malrotacija z volvolusom) in pridobljene (npr. invaginacija) bolezni
prebavil.
Zdravljenje
Večino novorojenčkov z NEC (stopnja I in II po Bellu) pozdravimo konzervativno. Če domnevamo, da
gre za NEC, prekinemo enteralno hranjenje za 24 ur in uvedemo cevko za razbremenitev želodca. Po
odvzemu kužnin uvedemo antibiotike (gentamicin in metronidazol) za tri dni, zagotovimo dober žilni
pristop in predpišemo popolno parenteralno prehrano. Če se NEC razvije, hranjenje prekinemo za
7–10 dni in za enako obdobje podaljšamo antibiotično zdravljenje. Novorojenčku nadziramo
življenjske funkcije, spremljamo bilanco tekočin, merimo obseg trebuha in na 6–8 ur ponavljamo
laboratorijske preiskave in rentgensko slikanje trebuha. Pri napredovalem NEC, za katerega je
značilna perforacija črevesa, je ob zgornjih ukrepih nujno še kirurško in podporno zdravljenje z
nadzorovanim predihavanjem, uporabo vazopresorjev in inotropov, popravo elektrolitnega
neravnovesja in acidoze. Relativna indikacija za kirurško zdravljenje je pojav znakov grozeče
perforacije črevesa: hitro slabšanje kliničnega stanja in širjenje rdečine trebušne stene ter
poglabljanje trombocitopenije. Kirurško zdravljenje potrebuje do 50 % novorojenčkov z NEC.
Poznamo dve obliki: laparotomijo z odstranitvijo nekrotičnega dela črevesa in konstrukcijo stome
ter primarno peritonealno drenažo.
Zapleti
Dolgoročni zapleti so pogostejši in hujši pri tistih, ki potrebujejo kirurško zdravljenje. Bolezen se
ponovi pri 5 % bolnikov. Pozna zapleta NEC sta zožitev črevesa ali sindrom kratkega črevesa zaradi
obsežne resekcije. NEC je neodvisni dejavnik tveganja za zaostanek v rasti in okvaro osrednjega
živčevja, povezano z razvojnim zaostankom.
Preprečevanje
Zgodnje hranjenje novorojenčkov z majhnimi količinami izbrizganega materinega mleka je
najučinkovitejši ukrep za preprečevanje NEC. Materino mleko vsebuje številne učinkovine, ki naj bi z
ugodnim vplivom na prebavljanje hrane, prekrvitev črevesne stene, delovanje sluznične pregrade,
kolonizacijo z bakterijami in imunski odziv ščitile pred nastankom NEC. To so: nitriti/nitrati, L-arginin,
glutamin, oligosaharidi, laktoferin in rastni faktorji. Številne raziskave skušajo dokazati pozitivni
učinek probiotikov (potencialno koristnih bakterij) na preprečevanje NEC. Izsledki letos objavljene
metaanalize so spodbudni, saj kažejo pomembno zmanjšanje pojavnosti NEC in smrtnosti pri
nedonošenčkih z zelo nizko porodno težo, ki so jim dodajali probiotike. Za določitev optimalne vrste
in odmerka probiotičnih bakterij so potrebne nadaljnje raziskave.
Zaključek
Bolezni prebavil v novorojenčkovem in otroškem obdobju predstavljajo pomemben delež pri otrocih,
ki poleg kirurškega potrebujejo tudi intenzivno zdravljenje. Med temi boleznimi so nekatere
življenjsko nevarne in zahtevajo takojšnje intenzivno podporno in kirurško zdravljenje. Sodelovanje
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specialistov različni strok, intenzivistov, kirurgov, anesteziologov, radiologov in gastroenterologov
ter drugih je nujno, da lahko najtežje primere uspešno pozdravimo.
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AKUTNA ODPOVED PREBAVNEGA TRAKTA
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Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični
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Izvleček
Čeprav je intestinalna odpoved pogosta tudi med kritično bolnimi, je Evropsko združenje za klinično
prehrano in metabolizem šele letos oblikovalo formalno opredelitev in funkcionalno ter
patofiziološko razvrstitev tako akutne kot tudi kronične intestinalne odpovedi. Intestinalna odpoved
je opredeljena kot zmanjšanje delovanja črevesja pod minimum, ki je potreben za absorpcijo
makronutrientov in /ali vode in elektrolitov. Razvrstitev loči tri funkcionalne tipe intestinalne
odpovedi in opredeljuje tudi patofiziološka stanja, povezana z njo. V prispevku je prikazan primer
bolnika, pri katerem je med zdravljenjem zaradi politravme prišlo do akutne odpovedi prebavil tipa
I in je bil zato hranjen popolno parenteralno.
Uvod
Intestinalno odpoved (IO) sta prvič opredelila leta 1981 Fleming in Remington kot "zmanjšanje mase
funkcionalnega črevesja pod minimalno količino, potrebno za ustrezno prebavo in absorpcijo hrane".
Lahko je posledica pridobljene ali prirojene, gastrointestinalne ali sistemske, benigne ali maligne
bolezni, ki zajame vse starostne kategorije. Za razliko od kronične intestinalne odpovedi, ki terja
trajno parenteralno prehrano na domu, je bila akutna odpoved črevesja v preteklosti slabše
opredeljena.
Prikaz primera
43-letni bolnik (TT 89 kg, TV 177 cm, BMI 28,4 kg/m 2) je bil sprejet v Enoto za intenzivno terapijo
(EIT) po več poškodbah, ki jih je utrpel v prometni nesreči kot voznik osebnega vozila. Ob prihodu
reševalne ekipe na kraj nesreče je bil nezavesten, spontano dihajoč, sprva še normotenziven, a
tahikarden. Po začetni oskrbi na terenu je bil prepeljan v Centralni urgentni blok UKC Ljubljana, kjer
so v diagnostičnem postopku ugotovili zlome vretenc hrbtenice, reber, prsnice, stegnenice, golenice
in podlahtnice levo, petnice desno ter medeničnih kosti. Imel je tudi pnevmotoraks desno, zaradi
katerega je bil vstavljen torakalni dren. Računalniška tomografija (CT) abdomna s kontrastnim
sredstvom je pokazala aktivno ekstravazacijo kontrasta v področju desne ledvice, kjer je bila vidna
tudi kontuzija, nekaj proste tekočine v trebuhu ter retroperitonealni hematom. Zaradi vztrajanja
hipotenzije in tahikardije kljub hidraciji, nadomeščanju krvnih komponent in namestitvi
medeničnega pasu so abdominalni kirurgi opravili eksplorativno laparotomijo, med katero so odkrili
200 ml krvi intraperitonealno, brez vidnega mesta krvavitve. Nato so travmatologi s pomočjo
zunanjih fiksatorjev stabilizirali zlome leve spodnje okončine in namestili mavčevi longeti na levo
zgornjo okončino ter desno stopalo.
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Med devetnajstdnevnim zdravljenjem na našem oddelku je bil bolnik po izključitvi poškodbe glave
in hemodinamski stabilizaciji operiran, in sicer je bila stabilizirana medenica s sakroiliakalnimi vijaki
ter opravljena stabilizacija devetega torakalnega vretenca. Zaradi razvoja akutne ledvične odpovedi
je bil redno hemodializiran. Po ukinitvi sedacije je bil stik z njim omejen, zato smo pred premestitvijo
opravili traheotomijo. Med zdravljenjem smo na osnovi povišanja pankreatičnih encimov pomislili
na poškodbeni pankreatitis, ki smo ga potrdili tudi z ultrazvočnimi preiskavami in kontrolno CT
preiskavo trebuha.
Dva dni po sprejemu, ko se je bolnik hemodinamsko stabiliziral in ni bilo kontraindikacij za začetek
hranjenja, smo pričeli enteralno hranjenje. Kljub minimalnemu vnosu hranil (10 ml/h neprekinjeno
po nazogastrični sondi) smo takoj ugotovili povišanje želodčnih rezidualnih volumnov. Poleg tega je
tudi pričel bruhati manjše količine hrane, zato smo enteralno hranjenje prekinili in bolnikove
kalorične ter tudi proteinske potrebe zadostili s parenteralnimi preparati. Ob tem smo poskrbeli tudi
za zadosten vnos vitaminov in mikroelementov. Določanje potrebnih kalorij je temeljilo na uporabi
empirične formule, in sicer prvih nekaj dni parenteralnega hranjenja 20 kcal/kg idealne telesne teže
(ITT) in nato 25 kcal/kg ITT. Glede beljakovin smo dosegali vnos 1,0–1,3 g/kg ITT. Pri vsakodnevnem
izračunavanju kalorij smo upoštevali tudi dodaten vnos kalorij v obliki nosilnih raztopin (5-odstotna
glukoza) in medikamentov (2-odstotni propofol).
Kljub dajanju prokinetikov (metoklopramid, eritromicin) in tudi sredstev za spodbujanje peristaltike
(neostigmin) ter antagonistov opiatnih receptorjev črevesja (metilnaltrekson), tako klinično kot tudi
z ultrazvokom nismo ugotovili delovanja peristaltike. Zaradi meteorizma je dobival klizme in
črevesne cevke. Sicer je bil trebuh v prvih dneh hospitalizacije napet, kasneje pa je postal mehak.
Intraabdominalni pritisk, ki je bil na začetku povišan (17–20 mmHg), se je kasneje znižal (11–14
mmHg).
Bolnika smo po stabilizaciji organskih sistemov po 19 dneh zdravljenja premestili v Enoto za
intenzivno nego Kliničnega oddelka za travmatologijo. Takrat je še vedno imel popolno parenteralno
prehrano.
Teden dni po premestitvi na oddelek je bil zaradi septičnega zagona ponovno sprejet v CIT. Tudi med
drugo hospitalizacijo so bili poskusi enteralnega hranjenja še vedno neuspešni zaradi pareze
črevesja. Peristaltika se je pojavila šele med nadaljnjim zdravljenjem na oddelku, pred premestitvijo
na rehabilitacijo. Bolnik je bil več kot mesec dni hranjen popolno parenteralno.
Razprava
Na osnovi priporočil ESPEN iz leta 2015 je intestinalna odpoved (IO) opredeljena kot zmanjšanje
delovanja črevesja pod minimum, ki je potreben za absorpcijo makronutrientov in/ali vode in
elektrolitov. Zato je za vzdrževanje zdravja in/ali rasti potrebno intravensko nadomeščanje. O
intestinalni insuficienci pa govorimo, ko zmanjšanje funkcionalnosti prebavil ne zahteva
parenteralnega nadomeščanja.
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Na osnovi začetka odpovedi, presnovnih sprememb in pričakovanega izida ločimo intestinalno
odpoved:




tipa I, za katerega je značilen akuten začetek in je kratkotrajno, samoomejujoče stanje;
tipa II, pri katerem gre za podaljšano akutno stanje, pogosto pri presnovno nestabilnem
bolniku, ki terja parenteralno nadomeščanje substanc tedne, tudi mesece;
tipa III, ki je kronične narave, pojavi se pri presnovno stabilnem bolniku, zaradi katerega
mesece ali leta dobiva intravenske nadomestke. Kronična IO je lahko popravljiva ali
nepopravljiva.

V okviru akutne IO se tip I pojavlja pri 15 % bolnikov v oboperacijskem obdobju pri abdominalnih
posegih ali pri kritično bolnih s poškodbo glave, pljučnico ali akutnim pankreatitisom. Zanj je značilna
razmeroma hitra povrnitev delovanja črevesja, zato je parenetralno hranjenje kratkotrajno. Za
razliko od navedenega je tip II redkejši, najpogosteje se razvije v okviru intraabdominalnih
"katastrof" (npr. peritonitis v sklopu visceralne poškodbe) in je skoraj vedno povezan s septičnimi,
presnovnimi in kompleksnimi prehranskimi zapleti. Začetek je akuten, pojavi se pri predhodno
zdravih ljudeh ali kot zaplet posega na črevesju. Parenteralno nadomeščanje hranil in tekočine ter
elektrolitov je potrebno tedne ali mesece. V 40 % primerov se popolno delovanje črevesja povrne, v
10 % hrano enteralno dovajamo v distalno črevesje, v preostalih 50 % pa je potrebna parenetralna
prehrana na domu (IO tip III).
Primer, ki je opisan, predstavlja IO tipa I, ki se je razvila kot posledica poškodbe. Poleg samega
retroperitonealnega hematoma in manjše krvavitve v trebuh smo v dneh po sprejemu diagnosticirali
tudi pankreatitis, katerega vzrok je bila poškodba. Čeprav v prikazanem primeru ni bilo penetrantne
poškodbe, temveč je šlo za topo poškodbo in bolnik ni potreboval resekcije črevesja, sta sama
poškodba in kasnejša hipoperfuzija ob hipotenziji pripeljala do razvoja črevesne dismotilitete. Poleg
gastropareze je prenehala delovati tudi propulzivna peristaltika tankega črevesja. Tudi kasnejši
razvoj pljučnice in sepse najverjetneje nista ugodno vplivala na ponovno vzpostavitev delovanja
črevesja. Poskusi zdravljenja z zdravili so bili neuspešni, zato smo bolnika ves čas hranili
parenteralno.
Zaključek
S primeri odpovedi delovanja črevesja se srečujemo pri vsakodnevnem delu v EIT. Ker v preteklosti
ni bilo jasnih meril za opredelitev IO in tudi ne formalne klasifikacije tega stanja, je bila pogostost IO
podcenjena. S tem primerom smo hoteli opozoriti na novo oblikovano opredelitev in funkcionalno
ter patofiziološko razvrstitev akutne IO. Slednje bo olajšalo opredelitev odpovedi in s tem
komunikacijo ter sodelovanje med različnimi profili, tako v kliničnem delu kot tudi na področju
raziskav.
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Izvleček
Akutni akalkulozni holecistitis predstavlja 10 % vseh akutnih holecistitisov. Gre za življenje
ogrožajoče stanje, ki se večinoma pojavlja kot zaplet pri bolnikih, ki se zdravijo v enotah intenzivne
terapije. Pomemben je zaradi težjega poteka bolezni in večje umrljivosti v primerjavi z akutnim
kalkuloznim holecistitisom. Ker se večinoma razvije pri bolnikih, ki potrebujejo mehanično
ventilacijo, je klinična slika lahko zakrita in prepoznava otežkočena. Ustrezno zdravljenje je kirurško
(holecistektomija), vendar pogosto zaradi splošnega slabega stanja bolnika ni možno. V tem primeru
prilagodimo antibiotično zdravljenje. V prispevku bomo prikazali primer bolnika, pri katerem je med
zdravljenjem v enoti intenzivne terapije prišlo do akutnega akalkuloznega holecistitisa.
Uvod
Akutni akalkulozni holecistitis (AAH) je vnetje žolčnika, do katerega večinoma pride pri bolnikih, ki se
zdravijo v enotah intenzivne terapije (EIT) zaradi težko potekajočih okužb ali poškodb. Večinoma se
pojavlja pri bolnikih, ki potrebujejo mehanično ventilacijo, in ki imajo več pomembnih pridruženih
bolezni. Pomemben je, ker je potek bolezni težji v primerjavi z akutnim kalkuloznim holecistitisom.
AAH predstavlja približno 10 % vseh akutnih holecistitisov. Ustrezno zdravljenje AAH je kirurško
(holecistektomija, drenaža), možnosti zanj pa omejuje splošno stanje bolnika. Če kirurško zdravljenje
ni možno, bolnika zdravimo z antibiotiki in s podporo delovanju organov. V nadaljevanju je prikazan
primer bolnika z AAH med zdravljenjem v EIT.
Prikaz primera
78-letni bolnik je bil sprejet v EIT po kratkotrajni obravnavi na internističnem urgentnem oddelku
zaradi akutne dihalne odpovedi ob levostranski pljučnici. V zadnjih treh dneh pred sprejemom se je
slabše počutil, imel je vročino do 38 °C, pojavil se je kašelj z gnojnim izmečkom. Sicer se je zdravil
zaradi arterijske hipertenzije in peroralno zaradi sladkorne bolezni tipa II, pred šestimi leti je prebolel
akutni miokardni infarkt spodnje stene (vstavljeno je imel eno opornico v desno koronarno arterijo).
Imel je znano periferno arterijsko bolezen, pred tremi leti je imel vstavljen aortobifemoralni obvod.
Takoj po sprejemu v EIT je bila potrebna intubacija, pričeli smo mehanično ventilacijo. Zaradi
hipotenzije, ki se ni odzivala na infuzijo tekočin, smo uvedli vazopresorno podporo (noradrenalin).
Po odvzemu kužnin smo empirično uvedli ceftriakson in azitromicin. V laboratorijskih izvidih ob
sprejemu je bila vidna presnovna acidoza (pH 7,2, pCO2 4,2 kPa, HCO3 14,5 mmol/l, laktat 5,4
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mmol/l), povišani so bili dušični retenti (urea 14,8 mmol/l, kreatinin 255 mol/l) in vnetni kazalci
(CRP 307 mg/l, PCT 20,3 ng/ml). Ledvična odpoved je vztrajala kljub hemodinamični stabilizaciji
(upad laktata po šestih urah na 2,6 mmol/l), postal je anuričen. V naslednjem tednu so se vnetni
parametri znižali, kljub temu je ledvična odpoved vztrajala, ostal je anuričen. Enteralno hranjenje
kljub večkratnim poskusom zaradi bruhanja ni bilo mogoče, zato smo uvedli parenteralno prehrano.
Šesti dan zdravljenja smo bolnika pričeli prevajati na spontano dihanje, osmi dan je dihal spontano
preko T-člena, vendar je bila deveti dan ponovno potrebna mehanična ventilacija. Iz
endotrahealnega tubusa smo aspirirali obilo gnoja, na pregledni rentgenski sliki prsnega koša so bili
vidni novi infiltrati obojestransko perihilarno. Vnetni parametri so ponovno pričeli naraščati. Zopet
smo odvzeli kužnine in empirično uvedli cefepim. Zaradi potrebe po dolgotrajni mehanični ventilaciji
smo naredili traheotomijo.
Po prehodnem izboljšanju se je tretji teden zdravljenja stanje ponovno poslabšalo. V treh dneh se je
postopoma povečala poraba noradrenalina (z 0,2 mcg/kg/min na 0,6 mcg/kg/min), vztrajal je
povišan CRP na vrednosti okoli 100 mg/l. Holestatični encimi (GGT na 12,3 mg/dl) in transaminaze
so postopoma pričeli naraščati (AST na 8,4 mg/dl, ALT na 6,2 mg/dl). V tem času smo opravili več
preiskav za opredelitev izvora okužbe (pregledne rentgenske slike prsnega koša, preiskave urina,
mikrobiološke preiskave), vendar jasnega izvora nismo odkrili. Klinični pregled bolnika ni bil poveden.
Z ultrazvokom smo ugotovili povečan žolčnik z zadebeljeno steno in minimalno količino
periholecistične tekočine. Ponovno smo prilagodili antibiotično zdravljenje (meropenem).
Posvetovali smo se z abdominalnim kirurgom, vendar se po dogovoru z njim zaradi splošnega slabega
stanja za operativni poseg nismo odločili. Ob podpornem in antibiotičnem zdravljenju so vnetni
parametri pričeli upadati. V naslednjem tednu je potreboval višji pozitivni tlak ob koncu izdiha (okoli
12 cmH2O) in delež vdihanega kisika (okoli 50 %). Ob ukinitvi sedacije je bil nemiren in nesodelujoč,
prišlo je do delirija.
Četrti teden zdravljenja so vnetni parametri pričeli upadati. Ponovno smo pričeli prevajanje na
spontano dihanje. Na bolnišnični oddelek smo ga premestili 25. dan zdravljenja. Ves čas zdravljenja
smo izvajali fizioterapijo, vendar je bil ob odpustu negibljiv in popolnoma odvisen od tuje nege in
pomoči. Na bolnišničnem oddelku je 45. dan umrl.
Razprava
Prikazali smo primer bolnika, ki je bil sprejet v EIT zaradi levostranske pljučnice. Imel je več
pomembnih pridruženih bolezni (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen tipa II z zapleti, ishemična
bolezen srca po akutnem miokardnem infarktu, periferna arterijska bolezen spodnje stene).
Zdravljenje v EIT je bilo dolgotrajno in je potekalo z zapleti (bolnišnična pljučnica) že pred nastankom
AAH. Pred postavitvijo diagnoze AAH smo izključevali ostale izvore okužbe. Takojšnja postavitev
diagnoze je bila otežkočena zaradi prekrivanja klinične slike s pridruženimi boleznimi, bolnik je
dobival analgetik, bil je sediran in mehanično ventiliran. Diagnozo smo postavili šele glede na
laboratorijske preiskave in ultrazvok trebuha. Zaradi velikega tveganja za zaplete se za kirurško
zdravljenje nismo odločili. Bolnika smo zdravili prilagojeno z antibiotiki in podporo delovanju
organov.
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AAH predstavlja približno 10 % vseh akutnih holecistitisov in se pojavlja predvsem pri bolnikih, ki se
zdravijo v EIT in potrebujejo mehanično ventilacijo. Nastane zaradi holestaze pri kritično bolnih (2).
Pri AAH je potek bolezni v primerjavi z akutnim kalkuloznim holecistitisom težji zaradi pogostejših
perforacij in gangrene žolčnika. Postavitev diagnoze je zahtevnejša, saj anamneza zaradi bolnikovega
stanja pogosto ni možna, s kliničnim pregledom pa ne dobimo dovolj zanesljivih podatkov (bolniki
dobivajo anagletike, so sedirani in mehanično ventilirani). Lahko ugotovimo povišano telesno
temperaturo in bolečo palpacijo pod desnim rebrnim lokom. V laboratorijskih izvidih lahko vidimo
levkocitozo, povišane vnetne parametre in patološke jetrne teste. Mikrobiološke preiskave so
negativne pri polovici bolnikov, najverjetneje zaradi hkratnega antibiotičnega zdravljenja, ki je v tej
populaciji pogosto. Slikovne preiskave (ultrazvok trebuha, CT trebuha) pokažejo zadebeljeno steno
žolčnika, lahko je vidna periholecistitična tekočina. Ustrezno zdravljenje je kirurško (laparoskopska
ali odprta holecistekomija), možna je perkutana drenaža žolčnika ali vstavitev opornice v žolčne vode
za zagotovitev notranje oz. zunanje drenaže. Če kirurško zdravljenje ni možno, je potrebna
prilagoditev antibiotičnega zdravljenja z uvedbo širokospektralnih antibiotikov, ki delujejo na
povzročitelje trebušnih in biliarnih okužb. V retrospektivni raziskavi, ki jo je opravil Gu s sodelavci, so
ugotovili, da ni bilo pomembnih razlik v izidu zdravljenja pri bolnikih, ki so bili zdravljeni kirurško, v
primerjavi s tistimi, ki so jih zdravili konzervativno.
Zaključek
AAH je pomemben zaplet zdravljenja pri bolnikih, ki se dalj časa zdravijo v EIT. Klinična slika je
pogosto zabrisana, zato je treba AAH pogosto aktivno izključevati kot izvor bolnišnične okužbe.
Ustrezno zdravljenje je kirurško, pri odločitvi za takšno zdravljenje pa nas pogosto omejuje splošno
slabo stanje bolnika.
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AKUTNA ODPOVED JETER

Rade Stanić
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Zaloška 2, 1525 Ljubljana
Izvleček
Akutna jetrna odpoved je nenadna odpoved delovanja jeter, ki lahko poteka zelo hitro in že v nekaj
dneh povzroči smrt.
Prikazan je primer 34-letnega bolnika, pri katerem je akutna jetrna odpoved nastala zaradi
policitemije rubre vere in Budd-Chiarijevega sindroma. Klinična slika zelo slabega stanja bolnika,
cirkulatornega šoka in večorganske odpovedi se je hitro izboljšala po uspešni presaditvi organa.
Čeprav je smrtnost še vedno razmeroma visoka, se je preživetje bolnikov z akutno jetrno odpovedjo
v zadnjem desetletju zaradi napredka pri intenzivnem zdravljenju in presaditvi jeter močno povečalo.
Uvod
Akutna jetrna odpoved (AJO) je nenadna odpoved delovanja jeter, ki ne traja dlje od 26 tednov in se
pokaže s koagulopatijo in hepatično encefalopatijo pri osebi brez poprejšnje jetrne bolezni. V klinični
sliki prevladujejo hepatična encefalopatija, zlatenica in močno porušena koagulacija. AJO lahko
poteka zelo hitro in že v nekaj dneh povzroči odpoved organa in smrt, lahko pa traja tudi nekaj
tednov.
Delež presaditev jeter zaradi akutne odpovedi je 3 do 7 % vseh jetrnih presaditev (v Sloveniji 1–3
AJO/leto).
Prikaz primera
Pri 34-letnem bolniku je AJO nastala zaradi Budd-Chiarijevega sindroma in policitemije rubre vere.
Najprej se je razvila masivna pljučna embolija z znaki obstruktivnega šoka (9. 9.). Po uspešnem
trombolitičnem zdravljenju se je bolnikovo stanje zopet poslabšalo (10. 9.). Pojavile so se motnja
zavesti, hipotenzija, tahikardija in oligurija. Ultrazvočna preiskava srca je pokazala primerno krčljivost
srca, ni pa bilo znakov dilatacije desnih votlin. Računalniška tomografska (CT) angiografija je pokazala
trombozo spodnje votle vene s širjenjem tromba v levo skupno iliakalno veno ter trombozo jetrnih
ven. Opravljena je bila ponovna tromboliza. CT glave ni pokazal možganske otekline.
Laboratorijski izvidi so pokazali znake akutne jetrne odpovedi (povišani jetrni encimi, bilirubin,
amonijak, podaljšani testi strjevanja krvi), akutne ledvične odpovedi (oligurija, povišan kreatinin) in
presnovne acidoze (povišan laktat).
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Slika 1
Prikazuje vrednosti S-AST: aspartat aminotransferaze v µcat/l; S-ALT: alanin aminotransferaze v
µcat/l; LDH: laktatne dehidrogenaze v µcat/l; celotnega bilirubina v µmol/l ter amonijevega iona v
µmol/l
Bolnik je bil hemodinamsko zelo nestabilen, za vzdrževanje krvnega tlaka je potreboval velike
odmerke vazoaktivnih zdravil (noradrenalin 2 µg/kg/min, vazopresin 2,5 IE/H). Opravljali smo
hemodializo in plazmaferezo. Uvrstili smo ga na seznam za nujno presaditev jeter.
Presaditev jeter je bila narejena 13. 9. Operativni poseg je trajal devet ur. Med posegom je bil
hemodinamsko nestabilen. Dobil je 1000 ml kristaloidov, 500 ml koloidov, 1000 ml KE, 6000 ml SZP,
7800 ml avtotransfuzije. Po presaditvi jeter je bil sprejet v Center za intenzivno terapijo, umetno
predihavan s 60-odstotnim kisikom, hipotenziven (noradrenalin 1,4 µg/kg/min). Z UZ ter CTA smo
14. 9. ugotovili prehodno ožilje presadka.
Po operaciji se je bolnikovo stanje izboljševalo, hemodinamsko se je stabiliziral, ukinili smo
vazoaktivno podporo. Upadale so vrednosti jetrnih encimov, normalizirali so se testi strjevanja krvi.
Ledvici sta začeli izločati urin, ni več potreboval hemodializnega zdravljenja. Vrednosti laktata so se
normalizirale.
Četrti dan po operaciji smo bolnika ekstubirali, šesti dan pa zavestnega, brez nevroloških izpadov,
cirkulatorno stabilnega, z normalnim delovanjem jeter in ledvic premestili na oddelek.
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Slika 2
Prikazuje vrednosti S-AST: aspartat aminotransferaze v µcat/l; S-ALT: alanin aminotransferaze v
µcat/l ter laktata v mmol/l po presaditvi jeter
Razprava
Vzroki akutne jetrne odpovedi so raznoliki in se razlikujejo po zemljepisnih območjih in starostnih
skupinah. Pri otrocih so najpogostnejši vzrok prirojene anomalije žolčnih vodov ali presnovne
bolezni, pri mladostnikih prevladujejo zastrupitve z drogami, pri odraslih pa z zdravili, strupenimi
gobami ter hepatitisa A in B.
Tabela 1
Vzroki fulminatne jetrne odpovedi
Virusne okužbe

Med nosečnostjo

Zdravila

hepatitis A, B, C, D, E
citomegalovirus
herpes simplex
paramiksovirus
Epstein-Barrov virus
parvovirus D19
akutna steatoza
sindrom HELLP (H- hemolitična anemija, EL – elevated liver enzymes, LP –
low platelets)
paracetamol
antibiotiki in antimikotiki
antidepresivi (amiltriptilin, nortriptilin)
antidiabetiki (troglitazon)
antiepileptiki (fenitoin, valproična kislina)
anestetiki (halotan)
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Zdravila

Strupi

Žilni vzroki

Presnovne bolezni

antilipemiki (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
imunosupresivi (ciklofosfamid, metotreksat)
nesteroidni antirevmatiki
salicilati (Reyev sindrom)
propiltiouracil
nitrofurantoin
disulfiram
amiodaron
Droge:
kokain
metamfetamin (ekstazi)
Zeliščna ali alternativna zdravila:
ginseng
polajevo olje (Mentha pulegium)
germandrov čaj
kavakava (Piper methysticum, polinezijski poprovec)
Herbalife
Amanita phalloides
toksin Bacilusa cereusa
cianobakterijski toksin
organska topila (tetraklorogljik)
rumeni fosfor
ishemični hepatitis
akutni Budd-Chiarijev sindrom
venookluzivna jetrna bolezen
tromboza portalne vene
tromboza hepatične arterije (po presaditvi jeter)
akutna steatoza med nosečnostjo
pomanjkanje alfa-1-antitripsina,
fruktozna intoleranca
galaktozemija

Osnovni vzrok AJO je obilen propad (nekroza, apoptoza in nekroapoptoza) hepatocitov. Okvara je
lahko direktno citotoksična (paracetamol, virusni hepatitis A), imunska (virusni hepatitis B, halotan,
zdravila) ali kot pri opisanem primeru zaradi motnje prekrvitve jeter. Budd-Chiarijev sindrom
povzroči zaporo iztoka iz jeter na katerikoli ravni, od malih jetrnih venul pa vse do združitve jetrnih
ven s spodnjo votlo veno in do desnega preddvora. Najpogosteje nastane zaradi trombofilije,
navadno v sklopu mieloproliferativnih bolezni (policitemija rubra vera, …).
Akutna jetrna odpoved je povzročila globalno okvaro vseh organskih sistemov in hude presnovne
motnje, razvilo se je stanje, zelo podobno sepsi z večorgansko odpovedjo ali septičnemu šoku.
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Povzroči lahko akutno hepatično encefalopatijo (HE) in možganski edem, ki se pri našem bolniku ni
razvil. Ta je sprva toksičen (hiperamoniemija), a se mu pozneje pridruži še vazogeni dejavnik.
Pomemben je nadzor znotrajlobanjskega in prekrvitvenega možganskega tlaka.
AJO hudo okvari sistemsko cirkulacijo. Zgodnja hemodinamska sprememba je sistemska arterijska
vazodilatacija, ki povzroči hipotenzijo. Hipoperfuzija organov privede do tkivne hipoksije, ki je eden
od vzrokov hude hiperlaktatemije. Za vzdrževanje hemodinamske stabilnosti je bolnik potreboval
velike odmerke vazoaktivnih zdravil, vrednosti laktata pa so bile visoke.
Zaradi kolapsa jetrnih sinusoidov je prišlo do akutne portalne hipertenzije z ascitesom, z nastankom
abdominalne hipertenzije in intraabdominalnega utesnitvenega sindroma pa se stanje še
poslabšalo.
Hemodinamske spremembe v sistemski cirkulaciji so vodile v večorgansko odpoved. Z njimi sta
povezana značilna sindroma jetrne odpovedi: akutni hepatorenalni in akutni hepatopulmonalni
sindrom.
Tako kot pri večini bolnikov z AJO se je tudi pri opisanem bolniku razvila akutna ledvična odpoved
(ALO). Oligurija in anurija sta nastali zaradi hipovolemije. Ker zaradi presnovne nesposobnosti jeter
ne deluje urea ciklus, raven sečnine ni bila zvišana. Zaradi tega je boljši kazalec ALO vrednost
kreatinina.
Dihalni zapleti se pojavijo pri 50 % bolnikov z akutno jetrno odpovedjo. Pogosti zapleti so plevralni
izliv, atelektaze, slaba podajnost dihal zaradi intraabdominalne hipertenzije ali edema stene
prsnega koša.
Zaradi poglavitne vloge jeter v presnovi se pri AJO pojavijo presnovne in acidobazne motnje. Med
njimi so zlasti nevarne tiste, ki poslabšujejo HE. Najnevarnejša je hipoglikemija, ki je posledica izgube
poglavitnega mesta glukoneogeneze, nesposobnosti jeter za mobilizacijo glikogena iz zalog in
povečane koncentracije cirkulirajočega inzulina. Zaradi HE je klinična slika hipoglikemije zabrisana.
Med intenzivnim zdravljenjem smo bolniku nadomeščali glukozo v neprekinjeni infuziji.
Elektrolitske motnje so posledica jetrne okvare, nadomeščanja elektrolitov in vode, uporabe zdravil
in napredovanja akutne ledvične odpovedi.
Hiperlaktatemija (80 % bolnikov z AJO) je bila posledica več dejavnikov: znižanega očistka laktata iz
obtoka zaradi okvarjene presnovne zmogljivosti (glukoneogeneze) jeter, anaerobne presnove v
tkivih in sproščanja laktata iz nekrotičnih hepatocitov.
Pri bolnikih z AJO je anemija posledica krvavitev, bolezni kostnega mozga ali neposrednega vpliva
povzročitelja jetrne odpovedi na kostni mozeg. Koagulopatija z internacionalnim normaliziranim
razmerjem (INR) > 1,5 je sestavni del opredelitve AJO. INR pri našem bolniku je imel vrednost več kot
10. Jetra so poglavitno mesto sinteze koagulacijskih faktorjev in njihovih zaviralcev, beljakovin
fibrinoliznega sistema in trombopoetina ter očistka aktiviranih koagulacijskih faktorjev in njihovih
presnovkov. Ker je določitev vrednosti protrombinskega časa (PČ) in INR eden od poglavitnih

153

Šola intenzivne medicine 2015, Bolezni prebavil

napovednih dejavnikov za pravočasno odločitev o presaditvi jeter, jih pri AJO ne popravljamo.
Koagulacijske faktorje nadomeščamo samo, kadar bolnik zakrvavi ali pred operativnimi posegi.
Od sprožitve zahteve po organu za nujno presaditev jeter pa do pridobitve organa in presaditve
navadno mine od 48 do 72 ur. V tem času se bolnikovo stanje lahko dramatično poslabša. Določiti
trenutek, ko je bolnikovo stanje takšno, da ne opravičuje več presaditve, je strokovno in čustveno
izjemno težko.
Pri zdravljenju bolnika z AJO je zelo pomembna primerna intenzivna oskrba ter pravočasna odločitev
za presaditev jeter.
Kadar organa za presaditev ne moremo pridobiti dovolj hitro, imajo ponekod za premostitveno
zdravljenje na voljo naprave, ki odstranjujejo strupe iz telesa s pomočjo sorbentov (umetna jetra) ali
jetrnih celic (umetna biološka jetra). Najbolj uporabljan sistem umetnih jeter je MARS (Molecular
Adsorbent Recirculation System), ki uporablja kombinacijo albuminske dialize za odstranjevanje na
albumin vezanih spojin in običajne hemodialize, ki odstranjuje vodotopne snovi. Pri našem bolniku
smo opravljali neprekinjeno hemofiltracijo in plazmaferezo.
Po presaditvi jeter se je klinično stanje bolnika začelo hitro popravljati in se je povrnilo delovanje
organov, ki so bili prizadeti zaradi AJO.
Zaključek
AJO povzroči globalno okvaro vseh organskih sistemov in hude presnovne motnje, stanje je zelo
podobno sepsi z večorgansko odpovedjo ali septičnemu šoku. Prikazani primer pokaže, kako se je
bolnikovo zelo slabo stanje v obliki cirkulatornega šoka, jetrne in ledvične odpovedi dramatično
izboljšalo po presaditvi jeter. Čeprav je smrtnost še vedno razmeroma visoka, se je preživetje
bolnikov z AJO v zadnjem desetletju močno povečalo. S pravočasnimi ter pravilnimi ukrepi in
odločitvami preživi danes tri četrtine bolnikov.
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NEKROTIZIRAJOČI ENTEROKOLITIS PRI NOVOROJENČKU Z MIELOMENINGOKELO

Tina Kaparić, Aida Granda
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Nekrotizirajoči enterokolitis je pomemben vzrok umrljivosti novorojenčkov v enoti intenzivne
terapije. Pri bolezni gre za vnetno nekrozo in ishemično okvaro črevesa. Pogosteje prizadene
nedonošene novorojenčke. Pri donošenih je bolezen posledica druge prirojene okvare ali zdravljenja
le-te. Diagnozo postavimo glede na klinično sliko, laboratorijske izvide in radiološke preiskave.
Zdravljenje je konzervativno, v primeru perforacije črevesa kirurško. Smrtnost je visoka in celokupno
znaša 20–30 %. Preživeli bolniki imajo lahko dolgotrajne posledice (sindrom kratkega črevesa,
nevrološke motnje, motnje v psihomotornem razvoju).
Uvod
Nekrotizirajoči enterokolitis (NEC) je pridobljena bolezen prebavil, ki se pojavlja pri novorojenčkih,
predvsem nedonošenčkih. Za bolezen sta značilni ishemična in vnetna nekroza črevesa. Pri
donošenih novorojenčkih se pojavlja ob dejavnikih tveganja, kot so hipoksija, prirojena srčna napaka,
zgodnja sepsa in policitemija. Skupna vsem tem stanjem je zmanjšana prekrvitev črevesa. Med
najhujše zaplete bolezni sodi perforacija črevesa, pri kateri je nujno kirurško zdravljenje.
V prispevku je prikazan primer donošenega novorojenčka z mielomeningokelo, pri katerem je prišlo
do nekrotizirajočega enterokolitisa.
Prikaz primera
Deček je bil rojen z gestacijsko starostjo 36 tednov in 5 dni, porodno težo 2120 gramov ter dolžino
46 centimetrov v regionalni porodnišnici. Porod se je pričel spontano z razpokom plodovih ovojev in
je trajal 19 ur in pol. Zaradi dolgotrajnega razpoka plodovih ovojev je mama dobila odmerek
cefuroksima. Porod je bil dokončan z nujnim carskim rezom zaradi patološkega zapisa na
kardiotokogramu (CTG). Ocena po Apgarjevi je bila po eni minuti 9 ter po petih minutah 10.
V statusu je bila v ledvenem področju vidna mielomeningokela premera 4 cm, pokrita s kožo. Velika
fontanela je bila v ravni lobanjskih kosti. Deček je spontano gibal s spodnjimi okončinami. Ostali
somatski status je bil brez posebnosti.
Diagnoza je bila potrjena z magnetnoresonančnim slikanjem. V starosti treh dni je bil deček operiran
(rekonstrukcija cistične mielomeningokele in kritje tkivnega defekta z vezanim režnjem) in nato
sprejet v enoto intenzivne terapije Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC
Ljubljana.
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Po operaciji je bil deček sediran, analgeziran in umetno predihavan, potreboval je vazoaktivno
podporo z dopaminom. Četrti dan po operaciji se je njegovo splošno stanje poslabšalo. Pomislili smo
na sepso in po odvzemu kužnin uvedli empirično antibiotično zdravljenje (cefepim, vankomicin in
metronidazol). Na rentgenogramu in pri ultrazvočni preiskavi trebuha smo videli pnevmatozo
želodčne stene in vključke zraka v portalnem sistemu. Zaradi hemodinamske nestabilnosti smo
uvedli noradrenalin, kasneje pa še hidrokortizon v trajni infuziji. Sedmi dan po operaciji je bil na
rentgenogramu trebuha viden prosti zrak v trebušni votlini. Deček je bil istega dne operiran, med
posegom so našli številne perforacije tankega in debelega črevesa ter pnevmatozo stene v fundusu
želodca. Celotna želodčna stena je presevala črno, vendar perforacije ni bilo. Narejena je bila
subtotalna kolektomija in ileostoma, sigmoidno črevo je bilo slepo zaprto. Po operaciji smo
nadaljevali s karenco in popolno parenteralno prehrano. Postopno smo ukinili vazoaktivno podporo.
V naslednjih dneh je bil želodec močno razširjen, razbremenjevali smo ga preko nazogastrične cevke.
Dečkovo stanje se je nato postopno izboljševalo, vrednosti vnetnih parametrov so se znižale.
Dogajanje v trebušni votlini smo spremljali z ultrazvokom. Deveti dan po drugi operaciji, ko je bil brez
vazoaktivne podpore, smo ga pričeli enteralno hraniti z glukozno-elektrolitno mešanico, od
šestnajstega dne dalje smo ga hranili s prilagojenim mlekom. Enteralni vnos smo postopno
povečevali, saj je hrano dobro prenašal, hkrati smo zmanjševali dodatek parenteralne prehrane.
Dečku smo devetnajsti dan po drugi operaciji uspešno odstranili umetno dihalno pot – tubus in ga
nato za nadaljnjo obravnavo premestili na oddelek. Tam smo nadaljevali povečevanje enteralnega
vnosa in zmanjševali količino parenteralne prehrane. Izgube tekočine in elektrolitov po ileostomi
smo ustrezno nadomeščali. Postopno je deček pričel pridobivati telesno težo tudi po ukinitvi
parenteralne prehrane.
Razprava
NEC se razvije pri enem na 1000 živorojenih novorojenčkov. Sama pojavnost je obratno sorazmerna
gestacijski starosti in porodni teži. Tako znaša pri novorojenčkih z nizko porodno težo 30/1000
živorojenih in 70/1000 živorojenih pri novorojenčkih z zelo nizko porodno težo.
NEC se lahko razvije tudi pri donošenih novorojenčkih z dejavniki tveganja – nezrelostjo prebavil,
ishemijo prebavil, enteralnim hranjenjem (prehitro povečevanje količine hrane, hiperosmolarna
mlečna formula), okužbo zunaj prebavil, translokacijo bakterij, prirojenimi okvarami. Vse to prispeva
k okvari črevesne stene, temu sledita vdor bakterij v samo steno ter nabiranje zraka znotraj nje. V
prikazanem primeru je prišlo do razvoja NEC pri novorojenčku, rojenem v gestacijski starosti 36
tednov in 5 dni s prirojeno mielomeningokelo. Klinični znaki NEC so se razvili po operativnem posegu
zaradi osnovne bolezni. Vzrok zato je lahko zmanjšana prekrvitev črevesa zaradi operativnega posega
in potrebe po vazoaktivni podpori po operaciji. Upočasnjena motiliteta črevesa po operaciji in ob
motenem oživčenju zaradi meningomielokele pospeši razrast bakterij.
Pri nedonošenih novorojenčkih je najpogosteje prizadet ileum, pri donošenih pa debelo črevo. V
histoloških vzorcih največkrat vidimo vnetje ter koagulacijsko nekrozo. V opisanem primeru je šlo za
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spremembe stene tankega in debelega črevesa s perforacijami, nekrotično pa je bila prizadeta tudi
stena želodca.
Diagnozo postavimo glede na klinično sliko, laboratorijske izvide in radiološke preiskave.
V prikazanem primeru se je splošno stanje bolnika poslabšalo v smislu kardiocirkulacijske
nestabilnosti, v laboratorijskih izvidih smo videli porast vnetnih kazalcev, na rentgenogramu
trebušnih organov in pri ultrazvočnem pregledu trebuha so bile vidne značilne spremembe za NEC
(pnevmatoza črevesne stene in prosti zrak, zračni mehurčki v portalnem sistemu). Pri otroku, ki je
sediran in nadzorovano predihavan, klinične znake bolezni, kot so slabo prenašanje hrane, bruhanje,
zaostanki hrane v želodcu, letargija in apnoične atake, težko opazimo. Prvi znak pri opisanem
primeru dečka je bila hemodinamska nestabilnost, do katere je prišlo četrti dan po operaciji.
Smrtnost je pri NEC velika, celokupno znaša 15–30 %. V primeru konzervativno zdravljenih bolnikov
je smrtnost manjša od 5 %, v primeru bolnikov, ki potrebujejo kirurški poseg, znaša kar do 50 %, v
primeru prizadetosti celotnega črevesa pa celo več kot 90 %.
Zdravljenje je odvisno od stopnje razvitosti bolezni. V primeru domneve, da gre za NEC, ukinemo
enteralno hranjenje za 24 ur in razbremenimo želodec, zagotovimo dober žilni pristop. Ko NEC
dokončno potrdimo, prekinemo enteralno hranjenje za 7–10 dni ter uvedemo antibiotično
zdravljenje z gentamicinom in metronidazolom za 7–10 dni. V primeru napredovale oblike NEC s
perforacijo črevesa pa je poleg teh ukrepov potrebno tudi operativno zdravljenje. V našem primeru
je bila operacija potrebna ob sočasnem antibiotičnem zdravljenju ter prekinjenem enteralnem
hranjenju.
Potreba po kirurškem zdravljenju je povezana s slabšim izidom in več poznimi zapleti. NEC se lahko
ponovi v 5 %, dolgotrajno lahko pride do zožitve črevesa in razvoja sindroma kratkega črevesa. Lahko
pride do zaostanka v rasti, nevrološke okvare, zaostanka v psihomotornem in umskem razvoju.
Zaključek
NEC je eno najpogostejših nujnih gastrointestinalnih stanj pri novorojenčkih. Čeprav se veliko
pogosteje pojavlja pri nedonošenih novorojenčkih, lahko prizadene tudi donošene, ki pa imajo
navadno neko drugo prirojeno bolezen in se NEC pojavi kot zaplet zdravljenja osnovne bolezni.
Bolezen lahko poteka zelo hitro, začetni znaki pa so lahko nespecifični. Smrtnost pri NEC je velika in
je povezana z gestacijsko starostjo in porodno težo. Preživeli bolniki imajo lahko dolgotrajne
posledice, od prehodne malabsorbcije do sindroma kratkega črevesa in odvisnosti od popolne
parenteralne prehrane.
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ČETRTI DEL: PREHRANA
ENTERALNA PREHRANA

Suada Fileković Ribarič
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Prehranska podpora je sestavni del zdravljenja bolnikov v enotah intenzivne terapije. Primarno
obliko hranjenja pri večini kritično bolnih predstavlja enteralno hranjenje, ki ima številne ugodne
učinke pri vzdrževanju delovanja črevesja. Pri odločanju o hranjenju bolnika najprej določimo
kalorično-beljakovinske cilje ter izberemo način in začetek hranjenja ter najprimernejšo formulo.
Priporočljiv je zgodnji začetek enteralnega vnosa hrane oz. takoj, ko bolnikovo stanje to dovoljuje.
Kljub vsem ugodnim učinkom enteralno hranjenje ni brez slabosti, saj občasno težko zadovolji
energetske in proteinske potrebe, prav tako je povezano tudi z zapleti.
Uvod
Beljakovinsko-kalorična podhranjenost prizadene 40 % bolnikov v EIT in pomembno vpliva na njihovo
obolevnost in umrljivost. Njihova prehrana zato ni zgolj podporna, temveč prednostna oblika
zdravljenja, ki naj se začne čim prej po stabilizaciji obtočil in dihal. Enteralno hranjenje je primarna
oblika hranjenja pri bolnikih v EIT in ima ugodne učinke, povezane z vzdrževanjem delovanja
črevesja.
Enteralno hranjenje ali hranjenje v črevo je prednostni način vnašanja umetne hrane v organizem. V
primerjavi s parenteralnim hranjenjem ima dovajanje hranil v črevesje trofične učinke nanj zaradi:




energetskega vira za enterocite, ki se hranijo retrogradno iz črevesne svetline;
spodbujanja izločanja hormonov, od katerih gastrin in enteroglukagon delujeta trofično na
ozko in široko črevo ter
mehanskega spodbujanja črevesja.

Če z enteralnim hranjenjem bolniku ne moremo zagotoviti zadostnega vnosa hranil, bomo črevesne
učinke hranjenja vzdrževali že z minimalno enteralno prehrano, torej z neprekinjenim dovajanjem
(10–15 ml/h) ali večkratnimi posameznimi odmerki (50 ml) standardne hrane v črevesje.
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Indikacije in kontraindikacije
Enteralno hranjenje bomo uvedli bolnikom, ki zanj nimajo kontraindikacij:




bolnikom, pri katerih popolno oralno hranjenje ne bo možno v treh dneh po sprejemu v EIT;
bolnikom, ki so že ob sprejemu podhranjeni in sami ne morejo užiti zadostne količine hrane
za kritje potreb;
bolnikom s pričakovanim katabolizmom zaradi hudega stresa.

Absolutne kontraindikacije za enteralno hranjenje so redke:






zadosten peroralni vnos hranil (>80 % potrebne energije);
nefunkcionalno črevesje:
 anatomska prekinitev,
 popolna zapora črevesja,
 ishemija,
 nekroza črevesja;
generaliziran peritonitis;
huda hemodinamična nestabilnost (t. i. šokovno stanje).

V primeru hude driske, napetega trebuha, velikih želodčnih preostankov, zelo kratkega črevesja,
fistule z velikim izločanjem, paralitičnega ileusa ali lokaliziranega abscesa znotraj trebušne votline
govorimo o relativni kontraindikaciji. Te bolnike lahko hranimo minimalno enteralno ali pa hranimo
distalno od obolelega področja.
Načini enteralnega hranjenja
Hranjenje v črevo lahko poteka po cevki, t. i. sondi, ki jo vstavimo skozi usta ali nos ali po stomi v
želodec ali jejunum.
Zaradi enostavnosti vstavitve cevke v želodec (predpilorični pristop) in bolj fiziološke prebave, ki se
začne v želodcu, predstavlja ta oblika začetni način hranjenja. Sprva uvedemo širšo, razbremenilno
cevko, ki jo po nekaj dneh (če ni velikih preostankov želodčne vsebine) zamenjamo za ožjo, hranilno
sondo. Ta je manj travmatska za okolno sluznico. Nazo- ali orogastrično hranjenje je primerno za
krajše obdobje, pri potrebi po dolgotrajnem hranjenju (> šest tednov) pa je smiselno vstaviti
gastrostomo. Pravilnost položaja cevke, vstavljene v želodec, mora biti potrjena pred začetkom
hranjenja, prav tako pa je potrebno tudi občasno preverjanje položaja, saj se cevka lahko ob
kašljanju, bruhanju, ekstubaciji ali nazogastrični sukciji premakne.
Ob neuspešnem hranjenju v želodec lahko poskusimo s hranjenjem v jejunum (postpilorični pristop).
Vstavitev cevke "na slepo" je v tem primeru bistveno manj uspešna, vendar jo lahko z uporabo
prokinetika in duodenalne sonde s premerom 10 Fr uspešno uvedemo v 70 % primerov. Lego cevke
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pri navedenem načinu prav tako preverjamo radiografsko. Obstaja tudi možnost endoskopsko ali
fluoroskopsko vodenega vstavljanja jejunalne cevke.
Hranjenje v želodec lahko poteka neprekinjeno; na to obliko lahko preidemo tudi, če se pojavi
intoleranca za hrano. V primeru sonde v ozkem črevesju pa mora hranjenje vedno potekati
neprekinjeno.
Hrano lahko vnašamo tudi po stomi v želodec ali jejunum (gastro- ali jejunostoma). Slednjo lahko
oblikujemo operacijsko, perkutano-endoskopsko ali radiološko. Operacijska gastrostoma je
priporočljiva pri bolnikih po laparotomijskih posegih na zgornjih prebavili. Perkutano oblikovanje
stome, še posebno endoskopsko, ima prednosti pred kirurškim, saj potrebuje minimalno sedacijo in
ustrezno analgezijo, je obposteljen, varen in cenovno ugoden poseg. Absolutni kontrindikaciji za
uvedbo stome sta peritonitis in motnja v strjevanju krvi, medtem ko so ascites, portalna hipertenzija,
lokalna abdominalna okužba, karcinomatoza peritoneja, želodčni rak in želodčne razjede relativne
kontraindikacije.
Sestava enteralnih diet
Priporočljiva je uporaba standardiziranih, komercialno pripravljenih formul v obliki izoozmotskih
(300 osmol/l), polimernih raztopin, ki imajo energetsko vsebnost 1,0 do 2,0 kcal/ml ter so brez
glutena in laktoze. Sestava naj bi bila naslednja:





45–60 % energetskih potreb zagotavljajo ogljikovi hidrati;
20–35 % energije je v maščobah, in sicer v obliki srednje- in dolgoverižnih maščobnih kislin;
15–20 % energije vsebujejo beljakovine;
vlaknine, katerih dnevni odmerek naj ne bi bil večji od 35 g.

Prilagojene formule, ki vsebujejo večji delež maščob in manjši delež ogljikovih hidratov, manj
beljakovin ali več razvejanih aminokislin, so na tržišču, vendar ni trdnih dokazov za njihovo prednost
pred standardnimi.
Zapleti enteralnega hranjenja
Čeprav velja enteralno hranjenje za varno in učinkovito, so z njim povezani tudi zapleti. Te delimo na
mehanske, prebavne in presnovne.
Mehanski zapleti so:



aspiracija v pljuča,
zapleti, povezani s sondo ali stomo.

Pljučna aspiracija se pojavlja pri 1–4 % bolnikov v EIT, pogostost mikroaspiracij je še višja. Dejavniki
tveganja za aspiracijo so gastroezofagealna refluksna bolezen, vzravnano vzglavje, uporaba sond z
velikim premerom in veliki želodčni preostanki. Zaradi tega je priporočeno merjenje ostankov
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želodčne vsebine, ob čemer moramo poudariti, da se priporočila o pogostosti merjenja in količinah,
pri katerih se svetuje ukrepanje, razlikujejo od države do države.
Ko govorimo o zapletih, povezanih s sondo ali stomo, imamo v mislih:




zaporo zaradi nezadostnega spiranja po zdravilih ali hrani, kadar jo dovajamo občasno ali v
enkratnih odmerkih. Zapora se pojavi tudi v primeru prepogiba sonde ali stome;
neustrezen položaj sonde ali stome;
nameščena sonda ali stoma lahko povzroči razvoj nekroze, preležanine in nastanek abscesa.

Prebavni zapleti
Pogosteje kot mehanski se pri bolnikih, hranjenih enteralno, pojavljajo prebavni zapleti, kot so:




driske,
slabost in bruhanja,
zaprtost.

Presnovni zapleti
enteralnega hranjenja so enaki kot pri parenteralnem. Le njihova pogostost in intenzivnost sta
manjši. Natančen nadzor lahko prepreči ali zmanjša njihovo pojavnost. Še posebno se je treba
zavedati življenje ogrožajočega presnovnega zapleta – sindroma ponovnega hranjenja.
Zaključek
Prehranska podpora lahko nadomesti negativno energijsko in proteinsko ravnotežje, vendar ne
more popolnoma zaustaviti katabolizma v tkivih. Svetujejo, da je vsaj del hrane vnesen enteralno
zaradi ugodnih učinkov na prebavno in imunsko funkcijo. Zavedati se moramo tudi možnih zapletov
enteralne prehrane.
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PARENTERALNA PREHRANA

Milica Lukić
Oddelek intenzivne terapije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
Parenteralna prehrana je nadomestna prehranska podpora, ki jo lahko uporabimo, kadar enteralno
hranjenje ni možno ali pa ne zadostuje za zadovoljitev dnevnih kaloričnih potreb bolnika. Zaradi
preprečevanja možnih škodljivih učinkov je priporočljivo smotrno predpisovanje ter klinično in
laboratorijsko spremljanje.
Uvod
Podhranjenost bolnikov v enotah intenzivne terapije (EIT) je težava, ki kljub priporočilom ostaja izziv
povsod po svetu. Glavni razlog za podhranjenost kritično bolnih je neuspešno ali nezadostno
enteralno hranjenje. Parenteralna prehrana (PP) je dodaten oziroma nadomestni način hranjenja, ki
ga lahko uporabimo, kadar enteralno ni mogoče vnesti zadostne količine hranil ali pa je enteralni
vnos kontraindiciran.
Indikacije in odmerjanje
Zaradi potencialnih škodljivih učinkov rutinska uporaba PP pri bolnikih z nepoškodovanim in
delujočim prebavnim traktom ni priporočljiva. Po priporočilih Evropskega združenja za klinično
prehrano in metabolizem (ESPEN) je treba pri bolnikih, pri katerih je EP kontraindicirana ali pa jo
bolniki slabo prenašajo, PP pričeti že v prvih 48 urah po sprejemu v EIT. V ameriških priporočilih
(ASPEN) je čas za uvedbo PP daljši, saj ocenjujejo, da pri predhodno zdravih, oziroma bolnikih, ki pred
kritično boleznijo niso bili podhranjeni, PP lahko pričnemo uvajati šele osmi dan po sprejemu v EIT.
Žal je zaradi pomanjkanja kakovostnih raziskav stopnja obeh priporočil nizka. Do optimalnega časa
uvajanja PP se ne opredeljujejo niti najnovejša priporočila Kanadskega združenja za intenzivno
medicino (CCCS). Kot novost pa se v teh priporočilih pojavlja sicer šibko priporočilo o uporabi zgodnje
PP pri prehransko ogroženih bolnikih z relativno kontraindikacijo za enteralno hranjenje.
V zadnjem času je več raziskav ocenjevalo učinek dodatne PP (DPP) pri bolnikih, pri katerih z EP ni
bilo možno zadovoljiti potreb organizma po energiji in beljakovinah. Čeprav so v nekaterih raziskavah
dokazali ugodne učinke takšnega načina, pa podatki še vedno ne zadostujejo za oblikovanje
priporočila. Trenutno stališče je, da PP ne uvajamo sočasno z EP, odločitev o morebitni uvedbi DPP
pa naj bi bila individualna in odvisna od razmerja med potencialnimi koristmi in tveganji. Pred uvedbo
DPP pa je treba upoštevati vse strategije za optimizacijo enteralnega vnosa hranil (hranjenje v
jejunum, prokinetiki).
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Ocena dnevnih energijskih potreb je pri kritično bolnih težavna. V zadnjem času se v nekaterih
centrih v ta namen uporablja indirektna kalorimetrija, žal pa tudi v letošnjih priporočilih ta metoda
ni dobila prednosti pred uporabo enačb za izračun energijskih potreb. Za sedaj velja, da je ciljni vnos
25 kcal/kg/dan, dosežemo pa ga postopno, v dveh do treh dneh.
Sestava parenteralne prehrane
Namen PP je zagotoviti dovolj kalorij ter ustrezen vnos makrohranil (beljakovine, ogljikovi hidrati,
maščobe) in mikrohranil (vitamini, minerali, oligoelementi).
Aminokisline
Priporočen vnos beljakovin je 1,3–1,5 g/kgTT/dan. Parenteralnega dodatka glutamina trenutno ne
priporočajo. Novo priporočilo temelji na nedavnih odmevnih, žal pa tudi metodološko vprašljivih
raziskavah, ki so postavile pod vprašaj varnost dodajanja glutamina.
Ogljikovi hidrati
Osnovna potreba je 2 g/kg TT. Vrednosti glukoze v krvi je treba redno meriti in vzdrževati med 7–9
mmol/l. Hiperglikemijo uravnavamo z infuzijo kratkodelujočega inzulina. Inzulina nikoli ne dodajamo
v 'all in one' vrečo, ampak ga dajemo po posebnem infuzijskem sistemu s črpalko. Pri bolnikih na PP
je potreba po inzulinu približno 25 % večja kot pri bolnikih na EP.
Maščobe:
Maščobe so v PP v obliki emulzij trigliceridov z dolgo/srednjeverižnimi maščobnimi kislinami (MK).
Priporočeni vnos za zadovoljitev osnovnih potreb po energiji in esencialnih MK (linolna, ɑ linolenska)
je 1–2 g/kgTT/dan. Pri nas uporabljamo mešanice MK na osnovi sojinega (omega 6 MK) olja z
dodatkom kokosovega (srednjeverižne MK), olivnega (omega 9 MK) in/ali ribjega olja (omega 3 MK).
Omega 6 MK so prekurzor v sintezi eikozanoidov, ki imajo močan vnetni učinek. Čeprav trenutno
priporočajo uporabo mešanic z zmanjšanim deležem omega 6 MK, pa še ni jasno, katere MK bi bile
najbolj primerno nadomestilo. V zadnjem času največ omenjajo omega 3 MK, ki delujejo protivnetno,
pa tudi omega 9 MK, ki so imunsko nevtralne.
Intravenske maščobne emulzije lahko varno dovajamo s hitrostjo 0,7 g/kg do 1,5 g/kg v 12 do 24
urah. Ob prehitrem dovajanju lahko pride do sindroma preobremenitve z maščobami (angl.
'fatoverloadsyndrome').
Mikrohranila
: V evropskih priporočilih iz leta 2009 dodajanje vitaminov in elementov v sledovih (Cu, Zn, Co, Se,
Fe, Cr, I, F) priporočajo, čeprav je stopnja priporočila nizka. V zadnjih kanadskih priporočilih
dodajanja vitaminov in elementov v sledovih ne priporočajo. Do spremembe priporočila je prišlo
zaradi pomanjkanja dokazov o pozitivnih učinkih omenjenih dodatkov. Pri zdravljenju alkoholikov je
treba v prvih treh dneh pričeti nadomeščanje tiamina (100–300 mg/dan) zaradi preprečevanja
nastanka Wernicke-Korsakoff psihoze ob infuziji glukoze. Dodajanje cinka je pri nekaterih skupinah
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bolnikov lahko koristno, (opečenci, bolniki z gastrointestinalno fistulo), vendar pa je trenutno na
voljo premalo dokazov za oblikovanje priporočila.
Način aplikacije in monitoring
Večina raztopin za parenteralno prehrano je hiperosmolarnih, zaradi česar jih je treba dovajati skozi
osrednji venski kateter. Skozi periferni žilni kanal lahko dovajamo le nizkoosmolarne (≤ 850 mosm/l)
pripravke. Ker so raztopine parenteralnih hranil zelo dobra gojišča za bakterije, okužbe pa eden
najpogostejših zapletov PP, je treba pri aplikaciji upoštevati vsa načela sterilnega dela. Možnost
bakterijske kontaminacije pripravka zmanjšamo z uporabo vnaprej pripravljenih raztopin ('all in one
bag') in z menjavo infuzijskih sistemov na 24 ur.
Med parenteralnim hranjenjem je treba redno spremljati vrednosti krvnega sladkorja, elektrolitov
(fosfat, magnezij, klorid, kalij), sečnine, albuminov in trigliceridov. Če serumska vrednost trigliceridov
preseže 4,6 mmol/l, je infuzijo maščobnih emulzij treba upočasniti, ob višjih vrednostih pa prekiniti.
Zapleti
PP v nasprotju z EP povzroča več zapletov, med katerimi so najpomembnejši okužbe osrednjih žilnih
katetrov, presnovni zapleti (hiperglikemija, hipoglikemija, hiperlipidemija), preobremenitev s
tekočino, okvara jeter, zavora imunskega sistema in alergijske reakcije. Eden najresnejših zapletov je
t. i. 'refeeding' sindrom (hipokaliemija, hipomagneziemija, hipofosfatemija, hipotenzija, motnje
srčnega ritma). Sindrom se lahko pojavi pri hudo podhranjenih bolnikih, ki dobivajo PP (ali pa EP) v
polnem odmerku.
Zaključek
PP je učinkovit nadomestni način hranjenja bolnikov v EIT, pri katerih enteralni vnos hranil ni mogoč
ali ni zadosten. Zaradi pomanjkanja dobrih raziskav so trenutna priporočila pomanjkljiva, predvsem
na področju časa uvajanja PP, pomena DPP, sestave maščobnih emulzij in pomena dodatkov, kot so
glutamin, vitamini in oligoelementi.
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TARČNE VREDNOSTI PROTEINOV IN ENERGIJE PRI BOLNIKIH V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE

Rihard Knafelj
Klinični oddelek za interno intenzivno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Praviloma bolniki, ki jih zdravimo v enoti intenzivne terapije, tvorijo heterogeno skupino. Pomembno
se razlikujejo glede na telesno maso (sarkopenični, debeli), sestavo, stanje prehranjenosti, čas
zdravljenja v EIT, glede na to, kako težka in v kateri fazi je bolezen (števila prizadetih organskih
sistemov, predvsem potrebe po nadzorovanem predihavanju), in na spremljajoče kronične bolezni.
Po začetni hemodinamični stabilizaciji bolnika pričnemo enteralno hranjenje v nizkih odmerkih (20–
30 mL/h) in v treh dneh skušamo doseči predviden beljakovinski (1,1–1,5 g/kg idealne telesne
mase/dan) in kalorični vnos (25 kcal/kg idealne telesne mase/dan). Po 3–7 dnevih pričnemo bolnika
dohranjevati parenteralno. Dodatek parenteralne prehrane pred 5–7 dnevom je povezan s
podaljšanim zdravljenjem v enoti intenzivne medicine in ni v skladu s sodobno, z dokazi podprto
medicino.
Uvod
Prehranska podpora mora biti del celostne obravnave bolnika v EIT, saj velja, da je prekomerno
hranjenje (angl. overfeeding) ali nezadostno hranjenje (angl. underfeeding) povezano z zapleti
zdravljenja.
Kakšne so dnevne kalorične potrebe bolnika v EIT?
Zlati standard za določanje potrebe po hranilih je indirektna kalorimetrija, ki je zaradi pomanjkanja
aparatov redko dostopna, nekateri aparati, ki so na tržišču, pa so neustrezno umerjeni. Uporabo
enačb za določanje prehranskih potreb odsvetujejo, saj so v primerjavi z indirektno kalorimetrijo v
več kot 50 % neustrezne – podcenijo ali precenijo potrebe.
Kakšne so dnevne beljakovinske potrebe bolnika v EIT?
Izkaže se, da z oceno 25 kcal/kg idealne telesne teže na dan in 1,1–1,5 g/kg idealne telesne mase
beljakovin na dan zagotovimo optimalen kalorični in beljakovinski vnos za večino bolnikov. Stremimo
k zadostnemu vnosu beljkovin, kalorični vnos je sekundarni cilj.
V zgodnjem obdobju zdravljenja v EIT je aktiviran katabolizem; ne glede na beljakovinski (ali
kalorični) vnos katabolizma v celoti ni možno zavreti, lahko pa zmanjšamo razgrajevanje beljakovin
iz skeletnih mišic 3.
V obdobju okrevanja povišamo kalorični vnos na 25–30 kcal/kg idealne telesne mase na dan, z
vnosom beljakovin 1,1–1,5 g/kg idealne telesne mase preprečujemo razgrajevanje mišic. Ob
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prehranski podpori je potrebna ustrezna lokomotorna fizioterapija. Zadosten beljakovinski vnos ima
ugodne kratkoročne učinke; podatkov o dolgoročnih učinkih (> 90 dni) nimamo.
Ali imajo bolniki s sepso drugačne potrebe po hranilih in kalorijah?
Pri bolnikih s sepso in septičnim šokom je nižji vnos beljakovin (0,7 g/kg idealne telesne mase na dan)
in kalorij (15 kcal/kg/ idealne telesne mase na dan) verjetno povezan z manj zapleti, minimalno
enteralno hranjenje (angl. minimal enteral nutririon, MEN) vzdržujemo do sedem dni. Druge
raziskave so dale nasprotne rezultate, zato avtorji svetujejo celoten vnos hranil in kalorij do tretjega
dne.
Podhranjeni, debeli in starostniki v EIT
Pri močno podhranjenih in debelih bolnikih z indeksom telesne mase (BMI), manjšim od 17 in večjim
od 28, je priporočen beljakovinski vnos 2–2,5 g/kg dejanske telesne mase na dan. Pri starostnikih in
bolnikih z BMI <17 je nevarnost prekomernega vnosa hranil še posebej visoka.
S prekomernim vnosom hranil (ne glede na substrat!) izpostavljamo bolnika hiperglikemiji, maščobni
infiltraciji jeter in povečanemu nastanku CO2. Povečan nastanek CO2 vodi v povečano dihalno delo
in podaljšan čas mehanskega predihavanja.
Avtofagija
Zgodnji in agresivni vnos hranil zavre avtofagijo, preprečuje regeneracijo tkiv in je eden od
dejavnikov, ki vodi v miopatijo in nevropatijo kritično bolnega. Avtofagija je celični mehanizem, pri
katerem se v lizosomih razgrajujejo odpadni proteini, poškodovani celični organeli in
mikroorganizmi. Razgradni produkti avtofagije služijo kot substrati (aminokisline, glikoza, maščobe).
Rezultati raziskav so pokazali, da je dodatek parenteralne prehrane z namenom doseganja tarčnih
ciljev vnosa beljakovin in kalorij znotraj enega tedna od sprejema v EIT povezan s številnimi zapleti.
Še vedno velja, da MEN omogoča trofično hranjenje črevesnih resic in preprečuje translokacijo
bakterij iz prebavne cevi.
Zaključek
Z minimalnim enteralnim hranjenjem pričnemo ob sprejemu v EIT, ko je bolnik hemodinamsko
stabilen. V naslednjih 38 urah večamo količino hrane do doseganja tarčnega vnosa. Če imamo
možnost, potrebe izmerimo z indirektno kalorimetrijo. V akutni fazi bolezni moramo zagotoviti 20–
25 kcal/kg idealne telesne mase na dan, v obdobju okrevanja pa 25–30 kcal/kg idealne telesne mase
na dan. Priporočen vnos beljakovin je 1,1–1,5 g/kg idealne telesne mase. Pri debelih je priporočen
vnos beljakovin 2–2,5/kg dejanske telesne mase na dan.
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PREHRANA KRITIČNO BOLNEGA OTROKA

Aida Granda
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Zagotavljanje optimalne prehranske podpore predstavlja pomemben del zdravljenja kritično bolnega
otroka. Premajhen vnos kalorij in beljakovin imata za posledico višjo obolevnost in smrtnost
bolnikov, zdravljenih v enoti intenzivne terapije. Otroci so zaradi skromnih zalog in večjih energijskih
potreb posebej dovzetni za razvoj podhranjenosti, zato je zgodnje dovajanje hranil zanje toliko bolj
nujno. Prizadevamo si za čimprejšnjo vzpostavitev enteralnega hranjenja, kadar je to neizvedljivo ali
nezadostno pa uporabimo parenteralno prehrano. Vpeljava algoritma za uvajanje enteralne
prehrane se je izkazala za učinkovito orodje za doseganje prehranskih ciljev.
Uvod
Med pomembne izzive zdravljenja kritično bolnih otrok v enoti intenzivne terapije (EIT) brez dvoma
sodi zagotavljanje optimalne prehranske podpore. Nezadosten energijski vnos in nezadosten vnos
beljakovin pri odraslih in otrocih, zdravljenih v EIT, bistveno vplivata na končni izid zdravljenja.
Poveča se tveganje za nastanek okužb, moteno je delovanje črevesa, pri bolnikih po operativnih
posegih je celjenje ran počasnejše. Bolniki so dalj časa odvisni od nadzorovanega predihavanja, dlje
ostajajo v bolnišnici, celo stopnja preživetja je nižja.
Temu se skušamo izogniti z natančno oceno prehranjenosti ob sprejemu in pravilno oceno potreb
po energiji in beljakovinah. Poleg tega moramo vsakodnevno preverjati ustreznost predpisanega
vnosa energije in proteinov ter skrbeti za zadostno dovajanje hranil.
Ocena prehranjenosti
Stanje prehranjenosti otrok najpogosteje ugotavljamo z antropometričnimi (višina, teža, obseg
nadlahti) in laboratorijskimi kazalci. Pomemben kazalec suhe teže je telesna teža ob sprejemu v
bolnišnico. Bolj pomembne so zaporedne meritve telesne teže, a so v EIT pogosto nezanesljive in
neizvedljive. Med novejšimi metodami za določanje sestave telesa je bioelektrična impedanca, ki pa
se v klinični praksi še ne uporablja. Laboratorijski kazalci stanja prehranjenosti so albumin (zaradi
dolge razpolovne dobe ni dober kazalec akutnega stanja), transferin, fibronektin, prealbumin,
retinol-vezalni protein in IGF-1.
Ocena energijskih potreb
Otroci imajo v primerjavi z odraslimi večje energijske potrebe in razmeroma majhne zaloge, zato jih
dolgotrajnejši katabolizem med presnovnim stresnim odzivom bolj ogroža in je zato čimprejšnje
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dovajanje hranil toliko bolj nujno. Tako so osnovne potrebe po energiji, če preračunamo na telesno
težo, pri novorojenčku trikrat večje kot pri odraslem, zaloge beljakovin pa dvakrat manjše.
Priporočen dnevni vnos beljakovin na kilogram telesne teže je zato pri donošenem novorojenčku
skoraj trikrat večji, pri nedonošenčkih pa kar tri- in polkrat večji kot pri odraslem. Zaloge maščob so
ob rojstvu majhne, še posebej pri nedonošenčkih, in se s starostjo povečujejo. Zaloge ogljikovih
hidratov ostanejo razmeroma majhne tudi kasneje.
Stresni odziv povzroči povečanje skupnih energijskih potreb, vendar je to po novejših podatkih
bistveno manj obsežno, kot je veljalo prej. Nanj vplivajo predvsem vzrok za kritično bolezen, njen
obseg in trajanje. Energijske potrebe v štirih petinah pediatričnih enot intenzivne terapije
izračunavajo z enačbami. Dobljene vrednosti slabo sovpadajo z vrednostmi, izmerjenimi s pomočjo
indirektne kalorimetrije. Uporaba le-te velja za zlati standard določanja energijskih potreb, saj pri
porabi energije v mirovanju obstajajo velike individualne razlike (1). Respiratorni količnik, ki ga
izmerimo z indirektno kalorimetrijo, je razmerje med količino nastalega ogljikovega dioksida in
porabljenega kisika. Upoštevati moramo, da pri nadzorovano predihavanih bolnikih na točnost
meritve vplivata uhajanje plinov iz sistema in visok odstotek dodanega kisika v vdihani mešanici. V
praksi za zgornjo mejo kaloričnih potreb pri kritično bolnih otrocih upoštevamo priporočen dnevni
vnos energije za zdrave otroke.
Presnovni stresni odziv
Za zgodnjo fazo stresnega odziva je značilna zmanjšana hitrost presnavljanja maščob, ki se kasneje
poveča. Novejše ugotovitve kažejo, da so proste maščobne kisline glavni vir energije pri otrocih med
presnovnim stresnim odzivom. Pozorni moramo biti na dovajanje esencialnih maščobnih kislin, saj
med povečanim obratom maščob ob omejenih zalogah lahko pride do njihovega pomanjkanja.
Obrat beljakovin pri odraslem znaša 3,5 g/kg/dan, pri zdravem novorojenčku 6,7 g/kg/dan, pri
kritično bolnem pa se podvoji. Razgradnja beljakovin prevlada nad njihovim nastajanjem, pride do
negativne bilance beljakovin, ki se kaže z izgubo suhe telesne teže, atrofijo skeletnih mišic in
motenim delovanjem imunskega sistema. Aminokisline se porabljajo za nastajanje beljakovin,
potrebnih za stresni odziv (vnetni mediatorji, celjenje). K negativni bilanci beljakovin prispeva
glukoneogeneza, s katero iz preostanka aminokislin nastaja glukoza. Pri bolnikih z nižjo telesno težo
je obseg glukoneogeneze večji, verjetno zaradi večjega razmerja med težo možganov in telesno težo,
posledica je večja potreba po glukozi. Dovajanje energije izključno v obliki glukoze med stresom ne
zmanjša obsega glukoneogeneze, za razliko od stradanja. Z dovajanjem aminokislin se poveča
nastajanje beljakovin, medtem ko razgradnja ostane enaka. Za doseganje pozitivne bilance
beljakovin kritično bolan otrok potrebuje vsaj 1,5 g proteinov/kg/dan ob energijskem vnosu vsaj 57
kcal/kg/dan. Če je beljakovin preveč, lahko pri bolnikih s slabšim delovanjem ledvic in jeter pride do
uremije in presnovne acidoze.
Hiperglikemija pri kritično bolnih je posledica povišane koncentracije glukagona, kateholaminov in
kortizola ter odpornosti na inzulin. Povezana naj bi bila z višjo smrtnostjo in dolgotrajnejšim
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zdravljenjem v EIT, vendar za sedaj ni dokazov za korist strogega nadzora koncentracije glukoze v
krvi pri otrocih, zato je le priporočeno izogibanje dolgotrajnejši hiperglikemiji.
Načini dovajanja hranil
Kritično bolnim otrokom hrano lahko dovajamo enteralno, parenteralno, ali s kombinacijo obeh
načinov. Enteralni način hranjenja ima prednost pred parenteralnim, saj je fiziološki in ohranja
delovanje prebavil. Bolnike hranimo po cevki, uvedeni v želodec ali tanko črevo. S slednjim načinom
hitreje dosežemo polno hranjenje, saj ga bolniki bolje prenašajo. Tveganje za aspiracijo želodčne
vsebine pri bolnikih s počasnim praznjenjem želodca ali bolnikih z gastroezofagealnim refluksom se
tako zmanjša, prav tako ni potrebe po večurni prekinitvi hranjenja pri poskusih ekstubacije. Z
zgodnjim enteralnim hranjenjem naj bi lažje vzpostavili pozitivno bilanco beljakovin v akutni fazi.
Sicer pa so v raziskavi, v kateri so pri otrocih z opeklinami primerjali učinke zgodnjega (znotraj 15 ur
po sprejemu) in kasnejšega (več kot 48 ur po sprejemu) začetka enteralnega hranjenja ugotavljali,
da ni bilo razlik v smrtnosti, pogostnosti sepse, trajanju mehanskega predihavanja, trajanju
zdravljenja v bolnišnici, meritvah osnovnih energijskih potreb in bilanci beljakovin. Parenteralno
prehrano uporabljamo, kadar enteralni način ni mogoč ali ne zadošča. Dovajamo jo po osrednjih
žilnih katetrih, njena uporaba pa je povezana z resnimi zapleti (okužbe, jetrna okvara).
Razlogi za podhranjenost med zdravljenjem v EIT
Med raziskavo v terciarni pediatrični EIT, v katero je bilo vključenih 42 bolnikov, so le pri polovici
dosegli zadovoljitev osnovnih energijskih potreb kadarkoli med zdravljenjem. Če so zadovoljitev
energijskih potreb dosegli, so v povprečju za to potrebovali sedem dni. Bolniki po srčnih operacijah
so imeli statistično pomembno nižji energijski vnos. Omejitev tekočine je bila glavna ovira za
doseganje energijskih potreb pri dveh tretjinah bolnikov, sledile so ji prekinitve hranjenja zaradi
posegov in prebavnih motenj. Vnos beljakovin pri kritično bolnih otrocih je po raziskavah prav tako
prenizek, saj so bolniki dobili le 40–75 % predpisane količine beljakovin. Vpeljava algoritma za
uvajanje enteralne prehrane v vsakodnevno prakso in podpora prehranskega tima sta se izkazali za
učinkovito pri doseganju prehranskih ciljev.
Zaključek
Boljša osveščenost zdravnikov o vplivu ustrezne prehranske podpore in tehnološki napredek
medicine v zadnjih desetletjih žal nista prinesla bistvenega izboljšanja glede števila podhranjenih
otrok, sprejetih v EIT, saj ta še vedno znaša med 20 in 30 %. Hkrati se je potrebno zavedati
negativnega vpliva prekomernega hranjenja. Ta lahko prav tako podaljša potrebo po nadzorovanem
predihavanju in povzroča maščobno transformacijo jeter.

173

Šola intenzivne medicine 2015, Prehrana
Literatura
1. Hulst JM, Joosten KF, Tibboel D, van Goudoever JB. Causes and consequences of inadequate substrate supply to
pediatric ICU patients. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2006; 9:297–303.
2. Mehta NM, Jaksic T. The critically ill child. V: Duggan in sod. Nutrition in Pediatrics, 4. izdaja. Ontario, Canada: BC
Decker Inc; 2009.
3. Mehta NM, Duggan CP. Nutritional deficiences during critical illness. Pediatr Clin N Am. 2009; 56: 1143–60.
4. Derganc M, Lazar I. Prehrana kritično bolnega otroka. Šola intenzivne medicine 3. letnik- zbornik predavanj. Novo
mesto: Slovensko združenje za intenzivno medicino; 2011. 139-142.
5. Bechard LJ, Parrott S, Mehta NM. Systematic review of the influence of energy and protein intake on protein balance
in critically ill children. J Pediatr. 2012; 161: 333–9.
6. Sauerwein HP, Serlie MJ. Optimal nutrition and its potential effect on survival in critically ill patients. The Netherlands
Journal of Medicine. 2010; 68: 119–22.
7. Joffe A, Anton N, Lequier L, Vandermeer B, Tjosvold L, Larsen B, Hartling L. Nutritional support for critically ill children
(review). The Cochrane Collaboration 2009; 1–26.
8. Rogers EJ, Gilbertson HR, Heine RG, Henning R. Barriers to adequate nutrition in critically ill children. Nutrition. 2003;
19: 865–68.
9. De Neef M, Geukers VGM, Dral A, Lindeboom R, Sauerwein HP, Bos AP. Nutritional goals, prescription and delivery.
Clinical Nutrition. 2008; 27: 65–71.
10. Mehta NM, Bechard LJ, Cahill N, Wang M, Day A, Duggan CP, Heyland DK. Nutritional practices and their relationship
to clinical outcomes in critically ill children- an international multicenter cohort study. Crit Care Med. 2012; 40: 2204–
11.
11. Kyle UG, Jaimon N, Coss-Bu JA. Nutrition support in critically ill children: underdelivery of energy and protein
compared with current recomendations. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2012; 112: 1987–92.

174

Šola intenzivne medicine 2015, Prehrana

PREHRANA SEPTIČNEGA BOLNIKA

Milica Lukić
Oddelek intenzivne terapije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični
center Ljubljana
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Izvleček
V enotah intenzivnega zdravljenja se zelo pogosto srečujemo z bolniki s sepso. Žal je na področju
prehranske podpore prav pri tej skupini bolnikov veliko nejasnosti. Priporočila za prehrano septičnih
bolnikov temeljijo na pomanjkljivih dokazih, zato se pogosto odločamo za individualni pristop, ki
temelji na klinični oceni in značilnostih posameznega bolnika.
Uvod
Sepsa je eden najpogostejših sindromov pri kritično bolnih. Kljub temu je na področju prehrane
septičnih bolnikov še veliko neznanega. Razlog za to je pomanjkanje kontroliranih, randomiziranih
raziskav, ki bi ocenjevale učinke prehrane (enteralne ali parenteralne) v podskupini septičnih
bolnikov. Priporočila glede prehrane bolnikov s sepso namreč temeljijo na raziskavah, ki so
obravnavale bodisi heterogene skupine kritično bolnih, bodisi bolnike z ARDS. Za začetno fazo vseh
kritičnih bolezni sta značilna vnetni odziv in katabolizem različnih stopenj. Pri septičnih bolnikih je
vnetni odziv na okužbo pogosto intenzivnejši kot pri drugih boleznih. Odziv gostitelja na okužbo
obsega tako vnetne kot protivnetne, na imunski sistem zaviralne odzive. Izrazita prevlada enega ali
drugega odziva ima neugodne posledice za izid bolezni. Neobvladan vnetni odziv vodi v smrt zaradi
večorganske odpovedi v začetni fazi sepse, pretiran protivnetni odziv pa onemogoča odstranitev
patogena, ustvarja stanje imunske pomanjkljivosti, s tem pa ugodne razmere za nastanek
sekundarnih bolnišničnih okužb 2. Prehrana septičnega bolnika bi morala biti naravnana tako, da v
fazi hudega vnetja ne ustvarja dodanih vnetnih procesov, v fazi oslabljenega imunskega odziva pa ne
deluje dodatno zaviralno.
Prikaz primera
60-letni bolnik je bil sprejet v enoto intenzivne terapije zaradi septičnega šoka. Ob sprejemu je bil
analgosediran, intubiran, mehansko ventiliran (FiO2 0,8), dobival je noradrenalin v odmerku 0,8
mcg/kg/min, ob tem je bil hemodinamsko nestabilen. Ocenjena telesna teža bolnika je bila 90 kg.
Vstavljena je bila nazogastrična sonda, po kateri smo aspirirali 500 ml zelenkaste vsebine. Dan po
sprejemu se je bolnik hemodinamsko stabiliziral, dobival je noradrenalin 0,5 mcg/kg/min. Pričeli smo
ga enteralno hraniti v odmerku 500 kcal/dan. Četrti dan hospitalizacije smo odmerek pričeli
postopno višati do 15 kcal/kg/dan. Šesti dan smo ugotovili velike rezidualne volumne (RV, do 500
ml), bolnik kljub dodajanju prokinetikov ni odvajal, ocenili smo, da gre za paralitični ileus. Zmanjšali
smo odmerek enteralne hrane na 500 kcal/dan. V naslednjih dneh je odvajal manjšo količino blata,
RV so bili še vedno visoki. Odločili smo se za uvedbo dodatne parenteralne prehrane v odmerku 1000
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kcal/dan. V naslednjih dneh so RV upadli, postopno smo večali enteralni vnos ter manjšali
parenteralni. Dvanajsti dan smo prešli na popolno enteralno prehrano v odmerku 25 kcal/dan.
Razprava
Pri septičnih bolnikih naj bi enteralno hranjenje pričeli v prvih 48 urah po prepoznavanju
sepse/septičnega šoka. V prvem tednu bolezni priporočajo nizkokalorični vnos (do 500 kcal/dan),
odmerek se lahko postopno veča, če bolnik hranjenje dobro prenaša. V prvih sedmih dneh ne
priporočajo popolnega parenteralnega hranjenja ali kombinacije enteralne in parenteralne hrane,
prednost ima enteralno hranjenje z dodatkom glukoze v intravenski infuziji. Dodajanje
imunomodulatornih hranil (glutamin, arginin, omega 3 maščobne kisline) ni priporočeno 1.
Pri predstavljenem bolniku smo večinoma ravnali v skladu s priporočili. Vsa našteta priporočila so
zaradi pomanjkanja dokazov nizke stopnje in kot taka dopuščajo razmislek oziroma prilagoditev
glede na značilnosti posameznega bolnika.
Zaključek
Primer je zanimiv, ker pri kliničnem delu redno zdravimo septične bolnike, načini prehranske
podpore pa utegnejo biti zelo različni. Razlog za to je predvsem pomanjkanje jasnih priporočil, kar za
zdaj dopušča odstopanja in individualno prilagajanje glede na oceno bolnikovega stanja in potreb.
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SINDROM PONOVNEGA HRANJENJA

Rihard Knafelj
Klinični oddelek za interno intenzivno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Sindrom ponovnega hranjenja je hud zaplet, ki ogroža življenje, in se razvije pri bolnikih, ki jih po
daljšem času stradanja prekomerno (na)hranimo. Pogost je pri bolnikih z motnjami hranjenja, po
dolgotrajnem zdravljenju v bolnišnicah, pri starostnikih in alkoholikih.
Uvod
Nezadosten vnos mikro in makrohranil je praviloma posledica neustreznega prehranjevanja zaradi
osebnih odločitev. Pri bolnikih, ki so dlje časa zdravljeni v bolnišnici, starostnikih in ljudeh z
nevsakdanjimi prehranskimi navadami (npr. ortoreksija) se ob “navidezno normalnem” vnosu kalorij
razvijejo hipokaliemija, hipofosfatemija, hipomagnezemija, motnje srčnega ritma in dihalna
odpoved. V nadaljevanju prikazujemo primer 42-letne bolnice.
Prikaz primera

42-letna kahektična bolnica (TV 162 cm, TT 36 kg, BMI 13,7) z napredovalo anoreksijo je bila
sprejeta v EIT zaradi hipoksemične respiratorne odpovedi ob lobarni pljučnici. Ob sprejemu
smo jo sedirali, intubirali in pričeli mehansko ventilacijo. Po odvzemu aspirata traheje in
hemokultur smo pričeli zdravljenje s standardnimi odmerki amoksicilina/klavulanske kisline
in azitromicina. Iz hemokultur in aspirata smo izolirali S. pneumoniae in deeskalirali
antibiotik s penicilinom G. Po tekočinskem zdravljenju smo kmalu po sprejemu pričeli nižati
odmerke noradrenalina, zaradi zmanjšanega iztisnega deleža levega prekata (30 %) in nizke
zasičenosti s kisikom v mešani veni (52 %) smo dodali dobutamin. Po šestih urah je laktat
pričel upadati, vzpostavile so se spontane diureze; pričeli smo enteralno hranjenje. V 24 urah
je bolnica dobila 200 mg vitamina B1 in 50 mg vitamina B6 ter 300 kcal enetralne hrane, v
naslednjih 24 urah 400 kcal, nakar je prišlo do hipomagnezemije (S-Mg 0,4 mmol/L),
hipokaliemije (S-K 2,5 mmol/L), hipofosfatemije (S-fosfat 0,6 mmol/L). Enteralni vnos hrane
smo zmanjšali (250 kcal /dan), nadaljevali smo z visokimi odmerki vitaminov B1 in B6,
korigirali elektrolitske motnje, dodatno je dobivala preparate vodotopnih in maščobotopnih
vitaminov ter mikroelementov. V naslednjih dneh smo postopno višali odmerek enteralne
hrane.
Po osmih dneh smo opravili indirektno kalorimetrijo – osnovna presnova je znašala 680 kcal,
bolnica je zaradi bruhanja dobivala 500 kcal enteralne hrane, zato smo se odločili za
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parenteralno dohranjevanje. V triprekatno vrečo smo dodali glutamin, vitamine in minerale.
Po 24 urah kombinirane prehrane smo vnesli skupno 900 kcal in zopet povzročili sindrom
ponovnega hranjenja. Po korekciji elektrolitov, uvedbi antiemetikov in prokinetikov, smo
postopno dosegli enteralni vnos 700 kcal.
Zdravljenje se je zapletlo s zlomom stegnenice pri obračanju – bolnica je imela izrazito
osteoporozo s številnimi starimi patološkimi zlomi vretenc; zlom je bil kirurško oskrbljen.
Skupno je bila nadzorovano predihavana 30 dni. Ob prehranski podpori (beljakovinski vnos
1,7 g/kg/dan), dodatku propranolola, olanzapina, testosterona, estrogena, kalcija ter
lokomotorni in respiratorni fizioterapiji je bila 40. dan premeščena na oddelek. Ob odpustu
je samostojno jedla, v jedilnik je vključila tudi mesnine.
Razprava
Sindrom ponovnega hranjenja

(angl. refeeding sindrome) je življenje ogrožajoče stanje, pri katerem se pojavi motnja
elektrolitskega in acidobaznega ravnovesja. Laboratorijsko se kaže s hipofosfatemijo,
hipomagnezemijo in hipokaliemijo, klinično pa z mišično oslabelostjo, odpovedjo dihanja,
motnjami srčnega ritma in smrtjo. Neprepoznan in nezdravljen je v visokem odstotku
smrten.
Mehanizem

Do sindroma ponovnega hranjenja pride ob vnosu energetsko bogatih hranil po daljšem
času stradanja ali enolične, vitaminsko in elektrolitsko neustrezne prehrane.
Ob ponovnem vnosu hranil se prične sproščati inzulin, ki povzroči transport kalija in glukoze
v celico. Fosfat se prične porabljati v procesu oksidativne fosforilacije, zato pričnejo celične
in serumske koncentracije hitro upadati. Hipofosfatemija preprečuje porabo glukoze,
povzroča alkalozo na ravni ledvic in skupaj s hipokaliemijo povzroča motnje srčnega ritma in
slabšo mišično moč. Upoštevati moramo, da so mišice spremenjene že zaradi osnovnega
stanja, zaradi dolgotrajnega stradanja pride do razgradnje skeletnih mišic in srčne mišice.
Skeletna mišična vlakna so tanjša, srčna mišica se preoblikuje, razvije se dilatativna
kardiomiopatija.
Vitamin B1 sodeluje v presnovi kot kofaktor, ob pomanjkanju se razvijejo srčno popuščanje,
Wernickejeva encefalopatija (ataksija, pareza bulbomotorike, motnja zavesti) in Korsakoff
sindrom (psihoza z motnjami spomina in konfabulacijami). V tabeli 1 navajamo skupine
bolnikov, pri katerih obstaja tveganje za nastanek sindroma ponovnega hranjenja.
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Tabela 1
Skupine bolnikov, ki so nagnjeni k sindromu ponovnega hranjenja
bolniki z anoreksijo (BMI < 16)
alkoholiki
starostniki
stradanje (> 7 dni)
debeli
prebežniki
bolezni, povezane z malabsorbcijo
dolgotrajna uporaba antacidov, diuretikov
sindrom tankega črevesa
onkološki bolniki
izguba > 15 % telesne mase v 6 mesecih
Prehranska priporočila

Bolnike, pri katerih je verjetnost nastanka sindroma ponovnega hranjenja velika (Tabela 1)
pričnemo hraniti s 5–10 kcal/kg/dejanske telesne mase na dan. Sočasno dodajamo visoke
odmerke vitamina B 1 (200–300 mg), dvakrat na dan določamo in po potrebi korigiramo
serumske vrednosti kalija, magnezija in fosfata, uravnavamo normoglikemijo (Tabela 2).
Sproti ocenjujemo porabo hranil ter večamo energetski in beljakovinski vnos.
Tabela 2
Nadomeščanje fosfata in magnezija
Elektroliti
fosfat
dnevno vzdrževanje
S-fosfat 0,6–0,85 mmol/L
S-fosfat 0,3–0,6 mmol/L
S-fosfat < 0,3 mmol/L
magnezij
dnevno vzdrževanje
S-Mg 0,5–0,7 mmol/L
S-Mg < 0,5 mmol/L

Nadomeščanje
0,3–0,6 mmol/kg/dan p.o.
0,3–0,6 mmol/kg/dan p.o.
9 mmol* i.v. v 12 urah
18 mmol* i.v. v 12 urah
0,2 mmol/kg/dan i.v.
0,4 mmol/kg/dan p.o.
0,5 mmol/kg/dan 24 ur, nato
0,25 mmol/kg/dan 5 dni zapored
24 mmol v 6 urah, nato
0,25 mmol/kg/dan 5 dni zapored

Opomba: * glukoza-1-fosfat ali kalijev fosfat
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Zaključek
Sindrom ponovnega hranjenja je življenje ogrožajoč iatrogeni zaplet, pri katerem je smrtnost
visoka, če ni dovolj hitro prepoznan. Pri bolnikih moramo aktivno iskati elektrolitsko
neravnovesje, ga korigiriati ter ustrezno prilagoditi vnos hranil. Ponovno se izkaže, da “less
is more”.
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PREHRANA PODHRANJENEGA OTROKA V EIT

Tina Kaparić, Aida Granda
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Izvleček
Prehrana kritično bolnega v enoti intenzivne terapije je za potek zdravljenja bistvenega pomena.
Slaba prehranjenost lahko vodi v večje število zapletov, prinaša lahko tudi dolgotrajne posledice.
Za otroke so značilne večje energijske potrebe ob majhnih zalogah. V stresnem stanju pride do
presnovnega stresnega odziva z dlje časa trajajočim katabolizmom. Zato je pri otrocih tveganje za
razvoj podhranjenosti večje.
Uvod
Prehrana kritično bolnega otroka v enoti intenzivne terapije (EIT) velikokrat predstavlja velik izziv.
Povečan katabolizem v stanju presnovnega stresa in majhne zaloge pogosto vodijo v podhranjenost,
ki nosi večje tveganje za zaplete in tudi dolgoročne posledice. V prispevku bomo prikazali primer
novorojenke, zdravljene v EIT zaradi prirojene srčne hibe ter pridruženih zapletov, pri kateri je
ustrezna prehrana predstavljala velik izziv.
Prikaz primera
Deklica je bila rojena v gestacijski starosti 40 tednov in en dan v regionalni porodnišnici s porodno
težo 3310 gramov, porodno dolžino 54 centimetrov, oceno po Apgarjevi po eni minuti 8 in po petih
minutah 7. Zaradi poglabljajoče cianoze je bila intubirana in kasneje nadzorovano predihavana.
Zaradi domneve, da gre za prirojeno cianotično srčno napako, je bila uvedena trajna infuzija
prostaglandina. Za nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje je bila premeščena v EIT Kliničnega oddelka
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) UKC Ljubljana.
Ob sprejemu smo z ultrazvočno preiskavo srca potrdili, da gre za transpozicijo velikih žil. Istega dne
so napravili balonsko atrioseptostomijo. Nadaljevali smo z infuzijo prostaglandina, ki jo je dobivala
do popolne poprave srčne hibe. Drugi dan smo pričeli hranjenje s prilagojenim mlekom po
nazogastrični cevki, ki ga je sprva dobro prenašala. Deklico smo četrti dan ekstubirali.
Štiri dni kasneje sta bila zaradi nenadne motnje dihanja potrebna ponovna intubacija in nadzorovano
predihavanje. Z ultrazvočno preiskavo srca smo ugotovili oslabljeno krčljivost obeh prekatov. Zaradi
nizkih vrednosti krvnega tlaka smo uvedli podporo z dopaminom, noradrenalinom in adrenalinom.
Deseti dan zdravljenja smo klinično, laboratorijsko in radiološko ugotovili, da je prišlo do
nekrotizirajočega enterokolitisa. Istega dne je bila operirana, resecirali so gangrenozni del
transverzalnega kolona in naredili kolostomo. Naslednji dan je bila potrebna kirurška revizija zaradi
krvavitve iz jeter. Po operaciji smo lahko ukinili adrenalin ter nato čez nekaj dni tudi dopamin in
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noradrenalin. Pet dni po operaciji smo deklico pričeli hraniti z glukozno-elektrolitsko mešanico.
Izgube po stomi so bile obilne, tako da smo hranjenje prehodno prekinili. Dva dni po tem smo jo
začeli hraniti z majhnimi količinami prilagojenega mleka. Enteralni vnos smo nato zelo počasi
povečevali, ob tem je ves čas dobivala dodatek parenteralne prehrane. Od petindvajsetega dne dalje
je bila polno enteralno hranjena, nadomeščali smo tudi izgube tekočine in elektrolitov po stomi. Težo
je pridobivala zelo počasi. Sedemindvajseti dan zdravljenja smo deklico ekstubirali, ob tem smo
prehodno prekinili enteralno hranjenje. Štirinajst dni kasneje je ob manjšem posegu prišlo do
kratkotrajne bradikardije in poslabšanja splošnega stanja. Ponovno smo jo intubirali, nadzorovano
predihavali in uvedli vazoaktivno podporo.
Petinštirideseti dan zdravljenja v EIT je bila napravljena popolna poprava srčne hibe. Enteralno
hranjenje je bilo v tem času začasno prekinjeno. Po operaciji je potrebovala podporo z dopaminom,
adrenalinom in milrinononom, ki smo jo v naslednjih dneh postopno ukinili. V nekaj dneh se je
pojavil obojestranski hilotoraks. Deklico smo hranili izključno parenteralno in uvedli infuzijo
somatostatina. Kljub temu je bila zaradi obilnega iztoka po torakalnih drenih potrebna plevrodeza
na levi strani. Devetinsedemdeseti dan smo pričeli enteralno hranjenje s prilagojenim mlekom brez
maščob, vendar se je količina plevralnega izliva povečala, pojavil se je tudi perikardialni izliv. Uvedli
smo karenco, omejili parenteralni vnos tekočin in z vzpodbujanjem diurez vzdrževali negativno
tekočinsko bilanco. Pri telesni teži je deklica v tem obdobju napredovala zelo počasi. Nato smo
ponovno postopno uvedli enteralno prehrano ob dodatku parenteralne. Hilotoraks je vztrajal do
štiriindevetdesetega dne, ko smo lahko odstranili torakalna drena, dva dni kasneje pa še perikardialni
dren.
Pet dni za tem smo deklico ekstubirali in jo nato čez nekaj dni premestili na oddelek. Ob premestitvi
je bila polno enteralno hranjena s formulo BasicF. Tehtala je 3620 gramov, torej je v stošestih dneh
zdravljenja v EIT pridobila le 310 gramov.
Razprava
Kritično bolne otroke ogroža podhranjenost, ki se v EIT pogosto pojavlja zaradi presnovnega odziva
na stres. Ta se kaže v povečanem katabolizmu ob že tako majhnih zalogah, ki jih imajo novorojenčki
in majhni dojenčki ob znani večji osnovni presnovi in večjih potrebah po posameznih hranilih. Izsledki
raziskav opozarjajo, da le 50% otrok, zdravljenih v EIT, dobiva primeren kalorični vnos po sedmih
dneh zdravljenja. Poleg vpliva na telesno rast in razvoj podhranjenost in pomanjkanje specifičnih
hranil vplivata tudi na rast možganov, za katero sta ključni prvi dve leti življenja.
Pri oceni prehranjenosti otroka ob sprejemu v EIT se večinoma zanašamo na meritve telesne teže in
višine. Telesna teža ob sprejemu predstavlja suho težo otroka. Pri kritično bolnih so meritve teže
pogosto nezanesljive. Metode, ki bi dale bolj natančne podatke, rutinsko redko uporabljamo.
Energijske potrebe tako izračunavamo na podlagi formul, ki pa dajo le oceno in ne natančnih potreb.
Razlogi za premajhen vnos kalorij in hranil so pri otrocih, zdravljenih v EIT, številni. Pogosto imajo
omejen vnos tekočin, hkrati pa potrebujejo številna parenteralna zdravila, ki jih je treba ustrezno
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razredčiti. Enteralna prehrana ima prednost pred parenteralno, kadar je to mogoče in bolnik hrano
prenaša. Hranjenje poteka po cevki, vstavljeni v želodec ali duodenum, v enkratnih odmerkih ali
neprekinjeno. Zaradi številnih posegov je pogosto treba enteralno hranjenje prekiniti. Pri otrocih s
prirojeno srčno hibo se lahko pojavi zmanjšana prekrvitev črevesa, h kateri prispeva tudi uporaba
vazoaktivnih zdravil. Kadar enteralno hranjenje ni mogoče ali ne zadostuje, bolnikom dovajamo
parenteralno prehrano po osrednjih žilnih katetrih, kar poveča tveganje za sistemske okužbe in druge
zaplete.
V opisanem primeru smo obravnavali deklico s številnimi vzroki za pogoste prekinitve in počasno
nadaljevanje enteralnega hranjenja (nekrotizirajoči enterokolitis s hudim potekom, pogosti posegi in
operacije, huda poslabšanja stanja s potrebo po vazoaktivni podpori, hilotoraks). Zaradi omejitve
tekočin je dobivala manjšo količino parenteralne hrane, kot bi bila optimalna zanjo. Vse našteto je
imelo za posledico slabo napredovanje telesne teže, saj je v treh mesecih in pol pridobila le 310
gramov, medtem ko zdrav novorojenček v prvem mesecu pridobiva 15–40 gramov na dan.
Zaključek
Podhranjenost je pogost pojav pri zdravljenju kritično bolnih otrok v EIT. Vodi v večjo pojavnost
zapletov v akutni fazi zdravljenja, dolgoročno vpliva na rast in razvoj ter pojavnost presnovnega
sindroma, ki je pri podhranjenih bolj pogost.
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PREHRANA KRITIČNO BOLNEGA S PREKOMERNO TELESNO TEŽO

Barbara Hudournik
Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Izvleček
Prehranska podpora kritično bolnih s prekomerno telesno težo je zaradi številnih nerazrešenih dilem
pogosto neustrezna. Velik delež maščevja in spremljajoči edemi prikrijejo nizek delež mišične mase,
ki se ob dolgotrajni kritični bolezni še zmanjša. Večina formul za oceno potreb osnovne presnove ni
bila preizkušena na kritično bolnih s prekomerno telesno težo. Akutna bolezen, stradanje oz. izguba
telesne teže pred razvojem kritične bolezni lahko pri bolnikih s prekomerno težo privedejo do
podhranjenosti. V sestavku je prikazan primer bolnika z indeksom telesne mase 38,8, pri katerem je
v času obravnave v bolnišnici prišlo do zapletov tako zaradi prekomernega kot nezadostnega vnosa
hranil s pojavom sindroma ponovnega hranjenja in sliko sarkopenične debelosti.
Uvod
Debelost je od leta 1997 prepoznana kot svetovna epidemija. Leta 2008 je bilo po ocenah Svetovne
zdravstvene organizacije 500 milijonov odraslih debelih, kar je pomenilo več kot 10 % odrasle
svetovne populacije. Raziskavi, opravljeni v Sloveniji v letih 2001 in 2004 sta ugotovili, da ima 55,1 %
Slovencev prekomerno telesno težo z indeksom telesne mase (BMI) med 25 in 29,9, debelih
(BMI>30) pa je 15,1 %. Debelost prizadene skoraj vsak organski sistem in močno otežuje
diagnostične, terapevtske in negovalne postopke pri kritično bolnih. Eden od večjih izzivov je
ustrezna prehranska podpora kritično bolnega s prekomerno telesno težo.
Prikaz primera
74-letni bolnik je bil sprejet v enoto intenzivne terapije (EIT) po poškodbi glave. Neposredno pred
poškodbo ni bil akutno bolan. Zdravil se je zaradi dilatativne kardiomiopatije, arterijske hipertenzije,
kronične fibrilacije atrijev, sladkorne bolezni, Parkinsonove bolezni, trikrat je utrpel možgansko kap.
Ob sprejemu je tehtal 122,7 kg, velik je bil 178 cm. Njegov BMI je bil 38,8 kg/m², kar ga je uvrščalo v
II. razred debelosti. Izračunana idealna telesna teža je znašala 75 kg.
V EIT je bil zdravljen standardno. Prvih 72 ur je potreboval vazopresorno podporo. Petnajst ur po
sprejemu je pričel dobivati čaj po sondi, po 24 urah pa enteralni pripravek, primeren za sladkorne
bolnike (30 ml/h), ter parenteralni pripravek, ki vsebuje 75 g beljakovin z dodatkom vodotopnih in
maščobotopnih vitaminov ter elementov v sledeh. Proteini in albumin v serumu so bili blago znižani
(51 g/l in 34 g/l). Po 48 urah je dobival le enteralno hrano. Razvila sta se aspiracijska pljučnica s
hipoksično hiperkapnično dihalno stisko ter subileus. Bolnik je prehodno prenašal zgolj minimalni
enteralni vnos, zato je bil dohranjevan parenteralno. Tekočinska bilanca je bila v prvih dneh
pozitivna, po hemodinamski stabilizaciji je ob diuretičnem zdravljenju postala negativna. Delovanje
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prebavil in dihal se je izboljšalo, izzvenela je tudi hiponatriemija. V nadaljnjem poteku je bil hranjen
enteralno. V Tabeli 1 so prikazani podatki o enteralnem in parenteralnem vnosu ter vnosu beljakovin
in tekočinski bilanci.
Tabela 1
Vnos energije, beljakovin, vitaminov in elementov v sledeh ter tekočinska bilanca
Dan
v EIT

Beljakovine
(g/kg idealne TT)

Dodatki

Sprejem
1

Energijski vnos
(kcal/kg dejanske TT)
Enteralno/Parenteralno/∑
Čaj
5,8/12,8/18,6

/
1,4

2
3
4
5

11,5/0/11,5
18,2/0/18,2
16,4/0/16,4
4,1/12,3/16,4

0,8
1,4
1,4
1,3

6
7
8

15,0/0/15,0
17,5/0/17,5
4,6/12,9/17,5

1,2
1,3
1,3

9
10

17,0/0/17,0
Premestitev

1,2

/
vodo/lipodotopni
vitamini, elementi v
sledeh
fosfatni prašek 2 g
fosfatni prašek 2 g
/
vodo/lipodotopni
vitamini,elementi v
sledeh
magnezijev sulfat
/
vodo/lipodotopni
vitamini,elementi v
sledeh
/

Bilanca
tekočin
(ml)
+2190
+1190

-810
+1250
+1250
-320

-460
-240
-90

-700

Opomba: EIT – enota intenzivne terapije, TT – telesna teža, ∑ - celoten vnos parenteralno in enteralno

Bolnik je bil premeščen na travmatološki oddelek, kjer je po 48 urah zaradi nezmožnosti izkašljevanja
prišlo do dihalne odpovedi s sekundarnim srčnim zastojem. Po uspešnem oživljanju se je razvila
odpoved več organov. Hranjen je bil parenteralno do vključno tretjega dne, nato se je splošno stanje
izboljšalo do te mere, da je dihal samostojno in prenašal enteralno hrano. Premeščen je bil na
oddelek, kjer je po 40 dneh ponovno prišlo do sekundarnega zastoja srca z uspešnim oživljanjem. V
tem času je dobival povprečno 1050 kcal/dan (8 kcal/kg dejanske teže oz.14 kcal/kg idealne teže) iz
pretežno nebeljakovinskih virov (le povprečno 45 g beljakovin na dan, kar znaša 0,6g beljakovin / kg
idealne teže). Ob ponovnem sprejemu v EIT je tehtal 117 kg. Imel je enteralno prehrano, ki jo je kljub
prokinetikom slabo prenašal, zato je bil dohranjevan parenteralno. Energijski vnos je znašal 21
kcal/kg idealne teže, vnos beljakovin 1,5 g/kg idealne teže. Laboratorijski izvidi so kazali znižano
vrednost fosfata, magnezija in kalija, razvilo se je obojestransko srčno popuščanje. Zaradi
domnevnega sindroma ponovnega hranjenja je poleg nadomeščanja omenjenih elektrolitov
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prehodno dobil manj kalorij (14 kcal/kg idealne teže). Uporabili smo pripravek z najvišjo vsebnostjo
beljakovin. Kljub temu smo ugotovili negativno bilanco dušika (-1,1 g dušika/dan), zato je dodatno
dobil parenteralni pripravek aminokislin. Vrednosti elektrolitov so se normalizirale. Postopno smo
dvignili vnos kalorij. Zaradi slabega stanja zavesti (brez smiselnega kontakta) se za nadaljnje
intenzivne postopke nismo odločili.
Razprava
Prehrana debelih kritično bolnih je običajno deležna manjše pozornosti zaradi domneve, da imajo ti
bolniki zadostne zaloge tako makro- kot mikrohranil. Pokazalo se je, da pričnemo debele kritično
bolne hraniti kasneje kot tiste z normalno ali nizko telesno težo. Zlati standard za oceno osnovnih
presnovnih potreb ostaja indirektna kalorimetrija, ki je redko na voljo v klinični praksi. Ocena
osnovnih presnovnih potreb pri debelih bolnikih s pomočjo različnih formul močno preceni (pri
uporabi dejanske telesne teže) ali podceni (pri uporabi idealne ali prilagojene telesne teže) potrebe
osnovne presnove.
Tabela 2
Formule za oceno osnovnih presnovnih potreb.
Harris Benedict
Mifflin-St Jeor
Ireton –Jones*

Penn State (1998)*
ESPEN
ACCP
SCCM/ASPEN

moški: 66,5 + 13,8 x TT (kg) + 5 x V (cm) – 6,8 x leta
ženske: 655,1 + 9,6 x TT (kg) + 1,8 x V (cm) - 4,7 x leta
moški: 10 x TT (kg) + 6,26 x V (cm) – 5 x leta + 5
ženske: 10 x TT (kg) + 6,26 x V (cm) – 5 x leta – 161
Ventilirani: 1925 – 10 x leta + 5 x TT (kg) + 281 (moški) +291
(poškodba) + 851 (opekline)
Spontano dihajoči: 629 – 11 x leta + 25 x TT (kg) – 609 (BMI>27)
Harris Benedict x 1,1 + 32 x Min Vent (L=min) + 140 x T max - 5340
20 – 25 kcal/kg dejanske teže/dan
20 kcal/kg dejanske teže/dan
11 – 14kcal/kg dejanske teže/dan

Opomba: TT – telesna teža, V – višina, * formuli, ki se v ameriški literaturi najpogosteje uporabljata pri debelih
kritično bolnih
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Slika 1.
Sarkopenična debelost
S porastom telesne teže raste tudi pusta telesna teža, vendar nesorazmerno s porastom odstotka
maščevja Tako je manj zanesljiva tudi uporaba t. i. prilagojene telesne teže. Spremenjena presnova
pri kritični bolezni onemogoča izkoriščanje energije, shranjene v obliki maščobnih zalog, kar privede
do izgube mišične mase in pojava t. i. sarkopenične debelosti. Hkrati so debeli bolniki bolj
izpostavljeni zapletom zaradi prekomernega hranjenja (hiperglikemija, maščobno spremenjena
jetra, hipertrigliceridemija, hiperkapnična dihalna odpoved, tekočinska preobremenitev). Zaradi
tega predvsem v ameriški literaturi svetujejo t. i. hipokalorično prehrano z visoko vsebnostjo
beljakovin, ki predvideva vnos 11–14 kcal/kg dejanske teže oz. 22–25 kcal/kg idealne teže (60 %–70
% predvideni kaloričnih potreb). Predvideni vnos beljakovin znaša ≥ 2,0 g/kg idealne teže za bolnike
z BMI 30–40 (razred debelosti I in II) ter ≥ 2,5 g/kg idealne teže za bolnike z BMI ≥ 40 (razred debelosti
III). Cilj je preprečevanje izgube mišične mase ob hkratnem preprečevanju zapletov zaradi
prekomernega hranjenja. Takšen način se je izkazal za najmanj enakovrednega „evkalorični“
prehrani z visoko vsebnostjo beljakovin 6 in v raziskavah so ugotovili skrajšanje časa bivanja v EIT,
skrajšal se je čas mehanskega predihavanja, manjša je bila uporaba antibiotikov. Pri bolnikih z
ledvično in jetrno odpovedjo je pri visokem vnosu beljakovin potrebna previdnost. Večina tako
enteralnih kot parenteralnih pripravkov, ki jih uporabljamo v vsakodnevni praksi, vsebuje
razmeroma nizek delež beljakovin in pogosto ne omogoča vzdrževanja pozitivne (ali vsaj ničelne)
bilance dušika.
Bilanca dušika nam je v pomoč pri oceni ustreznosti prehranske podpore. Raven različnih beljakovin
v krvi moramo za oceno stanja prehranjenosti pri kritično bolnih uporabljati previdno. Kljub številnim
bolezenskim stanjem, ki so posledica debelosti, le-ta kot neodvisni dejavnik tveganja ne povečuje
smrtnosti pri bolnikih v intenzivnih enotah, umrljivost v bolnišnici pa je celo nižja.
V prikazanem primeru je bolnik dobil prehransko podporo v časovnem okviru, ki ga priporočajo
evropske smernice. Vnos kalorij je bil v prvih dneh višji, kot je priporočen pri hipokalorični prehrani
z več beljakovinami, kar je poslabšalo tekočinsko bilanco in hiperkapnično respiratorno odpoved.
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Vnos beljakovin je bil ves čas obravnave premajhen, kar je poleg kritične bolezni in fizične
neaktivnosti prispevalo k izgubi puste telesne mase. Prav mišična šibkost je bila poleg slabega stanja
zavesti vzrok za dihalno odpoved. Po dolgem obdobju majhnega vnosa tako energije kot beljakovin
je ob ponovni obravnavi v EIT prišlo do sindroma ponovnega hranjenja. Ta sindrom pri debelih
bolnikih s kritično boleznijo pogosto spregledamo.
Zaključek
Načrtovanje prehranske podpore debelega kritično bolnega je zahtevno predvsem zaradi težavne
ocene dejanski potreb in neprepoznane izgube mišične mase, kar se je pokazalo tudi v
predstavljenem primeru. Ta je zanimiv tudi zaradi pojava sindroma ponovnega hranjenja, ki ga
običajno pričakujemo pri podhranjenih bolnikih.
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Izvleček
Prehranska podpora in obravnava bolnikov z akutnim pankreatitisom se razlikujeta glede na
težavnost obolenja. Pri blagem akutnem pankreatitisu enteralno prehrano priporočajo le pri
bolnikih, ki 5–7 dni po začetku bolezni ne morejo uživati običajne hrane. Pri hudem akutnem
pankreatitisu pa je enteralna prehrana indicirana in jo je treba uvesti takoj, ko je mogoče. Enteralno
hranjenje večina bolnikov dobro prenaša in ima dokazane pozitivne učinke na izid bolezni.
Parenteralno prehrano uvedemo le, kadar z enteralno ne moremo zadostiti kaloričnih potreb bolnika
ali obstajajo kontraindikacije za enteralni način vnosa. Prikazujemo 27–letnega bolnika s hudim
nekrotizirajočim pankreatitisom s številnimi pridruženimi zapleti.
Uvod
Zdravljenje akutnega pankreatitisa (AP) in s tem tudi prehranska podpora se razlikujeta glede na
stopnjo obolenja. Blago vnetje trebušne slinavke malo vpliva na prehransko stanje in presnovo. Hud
AP pa s sistemskim vnetnim odzivom poveča presnovne potrebe in vodi v večorgansko bolezen. V
preteklosti je veljalo, da enteralna prehrana (EP) negativno vpliva na potek bolezni zaradi
spodbujanja eksokrine funkcije in večje avtodigestije trebušne slinavke. Čeprav so prehranski
primanjkljaji pri hudo potekajočem AP pogosti, so prehrano kot del zdravljenja te bolezni v
preteklosti pogosto zanemarjali.
Pri blagem do zmernem AP prve dni poteka bolezni zdravimo vzrok, bolniku dajemo analgetike,
parenteralno nadomeščamo tekočine in elektrolite ter ga zmerno stradamo. Po 3–7 dneh, ko
bolečina popusti in upadajo pankreatični encimi, uvedemo oralno hranjenje z dieto, bogato z
ogljikovimi hidrati in zmerno s proteini in maščobami. Če bolnik prenaša oralno hranjenje,
postopoma preidemo na normalno dieto. EP priporočajo le pri bolnikih, ki 5–7 dni po začetku bolezni
ne morejo uživati običajne hrane.
Za hudo obliko AP so značilne nespecifične in specifične presnovne spremembe. Zaradi vnetnega
odziva in bolečine je zvišana osnovna raven presnove, kar poveča celotno energijsko porabo. Pri
hudem nekrotizirajočem pankreatitisu je 80 % bolnikov v katabolnem stanju, z veliko porabo energije
in povečano razgradnjo beljakovin. Treba se je izogibati stradanju, ki je daljše od sedmih dni, saj
energijski in beljakovinski katabolizem vodita v podhranjenost. Zvišana raven presnove in razgradnje
beljakovin pri akutnem pankreatitisu povečata potrebo po vnosu lipidov (30 %) in ogljikovih hidratov
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(50 %). Zaradi inzulinske odpornosti in poškodbe celic Langerhansovih otočkov je pogosta
hiperglikemija. Tudi hiperlipidemija je pri akutnem pankreatitisu pogosta, a se vrednosti serumskih
lipidov med regresom bolezni normalizirajo.
Prikaz primera
27–letni bolnik je zbolel s slabostjo, inapetenco in hudimi bolečinami v celotnem trebuhu.
Ultrazvočna (UZ) preiskava je pokazala povečan žolčnik brez konkrementov. V laboratorijskih izvidih
so izstopale povišane vrednosti amilaze, lipaze in jetrnih encimov, zato je bil z diagnozo akutni
alkoholni pankreatitis sprejet na gastroenterološko kliniko. Kljub hidraciji z infuzijami
nebalansiranega kristaloida sta se razvila hemokoncentracija in šok. Poglabljali sta se presnovna
acidoza in hipoksemija. Naraščale so vrednosti ledvičnih retentov in jetrnih testov. Trebuh je bil
močno napet. Izmerjene vrednosti intraabdominalnega tlaka (IAP) so znašale do 23 mmHg, kljub
rednim klizmam in vstavljeni NGS. Kontrolna UZ preiskava je izključila biliarni vzrok poslabšanja.
Razvila se je respiracijska insuficienca s fr. dihanja >40/min. Ob tem je bil tahikarden (140/min),
hipertenziven (180/80 mmHg), potreboval je dodatek kisika preko 31 % venturijeve maske. Po
premestitvi v enoto intenzivne medicine (EIM) je dobil analgetike in pomirjevala ter bil intubiran.
Abdominalni kirurg je napravil dekompresijo trebušne votline, lavažo ter namestil terapijo z
negativnim tlakom (angl. vacuum assisted closure, VAC). Ob sprejemu v kirurško EIM smo pričeli
intenzivno nadomeščanje kristaloidnih raztopin, vendar je bolnik ostal anuričen, zato je potreboval
hemodializo. Računalniško-tomografska (CT) preiskava je prikazala skoraj v celoti nekrotičen
pankreas s peripankreatičimi nekrotičnimi kolekcijami in nazogastrično sondo (NGS) v distalnem delu
želodca. V dogovoru z abdominalnim kirurgom EP nismo uvajali, zato smo drugi dan hospitalizacije
uvedli parenteralno prehrano (Tabela 1). Četrti dan so intraoperativno uvedli nazojejunalno sondo
(NJS) in hkrati ohranili že prej vstavljeno razbremenilno NGS. Pričeli smo hranjenje po NJS (10 ml/h),
a smo zaradi naraščajočih vrednosti IAP (do 20 mmHg) ob vstavljenem VAC, EP še isti večer ustavili.
Zaradi razvoja paralitičnega ileusa in vztrajajočih visokih vrednosti IAP smo EP odložili do razrešitve
zapletov. Med hospitalizacijo so bile večkrat opravljene menjave VAC, dodatne nekrektomije ter
odstranitve abscesov. Zaradi okužbe trebušne votline je imel ves čas hospitalizacije večtirno
antibiotično zdravljenje. Kljub preventivnim ukrepom se je pri bolniku razvila pljučnica. V tem
vmesnem času je bil hranjen izključno parenteralno. Petnajsti dan smo ponovno uvedli enteralno
prehrano in postopno poviševali vnos hranil, 36. dan pa smo bolnika premestili na oddelek
abdominalne kirurgije.
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Tabela 1
Dnevni vnos energije, proteinov in vrednosti intraabdominalnega tlaka
Dan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Energijski vnos (kcal/kg)
0
1200
1300
1300
1420
1652
2080
2080
2100
2080
2080
2080
2080
2080
2968
2968
3088
2820
2820
2936
2320
2320
2320
2320
2560
2560
2656
2420
2420
2420
1384
1384
1384
1384
1504
1504
1504

Vnos proteinov (g)
0
60
96
96
116
184
136
136
146
136
136
136
136
136
156
156
176
176
176
176
176
176
176
176
176
157
157
161
161
161
130
130
130
130
150
150
150

Intraabdominalni tlak (mmHg)
13
21
19
16
14
17
18
18
18
15
16
16
14
13
15
15
12
10
15
12
10
13
16
15
17
12
6
10
11
12
15
18
16
15
16
15
15
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Razprava
Zgodnji začetek EP pri hudi obliki AP izboljša potek bolezni, zmanjša incidenco nozokomialnih okužb
in trajanje vnetnega odziva ter je povezan z zmanjšano smrtnostjo. Za vzdrževanje črevesne bariere
in preprečitev bakterijske translokacije je priporočljivo začeti EP že v prvih 24–48 urah po sprejemu.
Hranjenje po sondi je mogoče pri večini bolnikov z akutnim pankreatitisom, varno je tudi ob zapletih
(fistule, psevdociste, ascites). Če bolnik ne prenaša hranjenja v želodec, je treba uvesti jejunalno
hranjenje. Nazogastrični in nazojejunalni vnos hrane sta primerljiva po učinkovitosti in varnosti. Pri
motnjah praznjenja želodca lahko uporabimo dvolumenske sonde, ki omogočajo postpilorično
hranjenje in aspiracijo želodčne vsebine. Če se pojavi ileus, je EP omejena, zato bolnika hranimo
parenteralno, hkrati pa dovajamo manjšo količino (10–30 ml/h) hrane neprekinjeno po NJS. Uvajanje
zgodnje enteralne prehrane je lahko omejeno s težavnostjo bolezni in razvojem ileusa, a hkrati lahko
s takojšnjim pričetkom enteralnega vnosa zmanjšamo obdobje paralize črevesja. V primeru
vztrajajočega ileusa hranimo bolnika v jejunum, vendar pa omenjeni ukrepi pri našem bolniku ileusa
niso razrešili. V vseh primerih ima prednost neprekinjena infuzija hranil pred enkratnim vnosom.
Edina kontraindikacija za enteralno hranjenje je črevesna zapora.
Kadar z EP ne moremo zadovoljiti kaloričnih potreb bolnika, dodamo še parenteralno prehrano.
Izključno parenteralno hranjenje ni indicirano, saj je povezano s povečanjem tveganja za razvoj
katetrske sepse in čezmernega hranjenja. Če hranimo parenteralno, moramo nadzirati vrednosti
plazemskih lipidov in glukoze (triacilgliceridi <12 mmol/l, glukoza <10 mmol/l).
Pri hudem AP naj bi bolnikova dieta vsebovala: energijo 25–35 kcal/kgTT/dan, proteine 1,2–1,5
g/kgTT/dan, ogljikove hidrate 3–6 g/kgTT/dan in maščobe do 2 g/kgTT/dan. Zaenkrat ni zadosti
dokazov, da bi bilo rutinsko dodajanje dodatkov k enteralni prehrani upravičeno (npr. arginina,
glutamina, omega-3 maščobnih kislin in prebiotikov).
Prve tri dni hospitalizacije je bil kalorični vnos pri opisanem primeru suboptimalen, kljub temu da
pacient ni bil šokiran, in da je bil vnos tekočin liberalen. Tretji dan hospitalizacije smo dosegli želeni
proteinski vnos (približno 140 g/dan), nato pa je bil vnos proteinov povečan na 180 g/dan. Zaradi
povišanih vrednosti triacilgliceridov (8,2 mmol/l) nismo parenteralno dodajali maščob, kljub temu
da smernice dopuščajo vrednosti do 12 mmol/l.
Prehod s hranjenja po sondi na oralno hranjenje naj bo čim zgodnejši in prilagojen kliničnemu
poteku. Oralno hranjenje lahko začnemo takoj, ko praznjenje želodca ni več moteno, če tako
hranjenje ne povzroča bolečin, in če so zapleti pod nadzorom.
Zaključek
Večina bolnikov z AP ima blago obliko bolezni in ne potrebuje dodatne prehranske podpore. Pri hudi
obliki pa je poleg nadomeščanja tekočin in elektrolitov pomembna tudi optimalna prehranska
podpora. EP uvedemo takoj, ko je mogoče, priporočljivo že v prvih 24–48 urah. Parenteralno pa
hranimo le takrat, ko z enteralnim ali oralnim načinom ne uspemo zadovoljiti dnevnih potreb ali
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obstajajo kontraindikacije za enteralni vnos. Uspeh prehranske podpore je v tem, da uporabljamo
način, ki ga bolnik najbolje prenaša in ima najmanj pridruženih zapletov.
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