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ABDOMNIMALNI KOMPARTMENT SINDROM 

Franci Svenšek  

Oddelek za intenzivno interno medicino, Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor,  

 

Izvleček 

Povišan tlak in utesnitveni sindrom v trebušni votlini sta povezana s povečano obolevnostjo in umrljivostjo 

kritično bolnih bolnikov. Klinična preiskava nam pomaga najti bolnike z dejavniki tveganja za razvoj 

povišanega tlaka v trebušni votlini, vendar nam šele redno merjenje tega omogoča ustrezno obravnavo in 

zdravljenje. Pri večini kritično bolnih bolnikov je normalna vrednost tlaka v trebušni votlini 5–7 mmHg, o 

povišanem tlaku v trebušni votlini pa govorimo v primeru vrednosti nepretrgoma ali večinoma ≥ 12 mmHg. 

Utesnitveni sindrom v trebušni votlini pomeni okvaro ali odpoved organa kot posledico povišanega tlaka v 

trebušni votlini, zato moramo povišan tlak v trebušni votlini ugotoviti čimprej in ga ustrezno zdraviti. 

 

Uvod 

V človeškem telesu imamo področja, kjer nenadno povečanje volumna tkiv in/ali organov povzroči povišanje 

tlaka v teh področjih, kar lahko vodi v utesnitveni (kompartment) sindrom. Povišan tlak povzroči najprej 

moten venski odtok krvi, pri višjih vrednostih tlaka je moten tudi arterijski pretok, kar povzroči moteno 

prekrvljenost (perfuzijo) organov, ki vodi v okvaro in njihovo odpoved. Področja, kjer lahko pride do 

povišanega tlaka in v najtežjih oblikah do kompartment sindroma, so trebušna in prsna votlina, okončine in 

lobanja. 

 

Abdominalna hipertenzija (IAH) in abdominalni kompartment sindrom (ACS) 

Normalno je v trebušni votlini tlak, ki ga imenujemo (intra)abdominalni tlak (IAP) in je enak atmosferskemu 

tlaku (0 mmHg), lahko je tudi subatmosferski. Pri večini kritično bolnih bolnikov je normalna vrednost IAP 5–7 

mmHg, v primeru vrednosti IAP nepretrgoma ali večinoma ≥ 12 mmHg pa govorimo o (intra)abdominalni 

hipertenziji (IAH) (1, 2). Izjema so kritično bolni hudo debeli bolniki in nosečnice, kjer so lahko asimptomatske 

vrednosti IAP do 15 mmHg. Prevalenca IAH je pri kritično bolnih okrog 60 %, nastanek IAH predstavlja 

neodvisni napovedni dejavnik umrljivosti bolnikov. Svetovno združenje za abdominalni kompartment 

sindrom (WSACS) deli IAH v štiri stopnje (1, 3, 4): 
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1. stopnja I: IAP 12–15 mmHg, 

2. stopnja II: IAP 16–20 mmHg, 

3. stopnja III: IAP 21–25 mmHg, 

4. stopnja IV: IAP > 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 bolnikih. Kronična IAH predstavlja 

povišanje IAP v nekaj mesecih (nosečnost) ali letih (huda debelost) in ne povzroča abdominalnega 

kompartment sindroma (ACS), predstavlja pa višje tveganje za ACS v primeru akutne ali subakutne IAH (2). 

Abdominalni perfuzijski tlak (APP) predstavlja tlak za ustrezno perfuzijo trebušnih organov, izračunamo ga iz 

razlike med srednjim arterijskim tlakom (MAP) in IAP (APP = MAP – IAP). Za ohranjanje perfuzije trebušnih 

organov je verjetno smiselno vzdrževanje APP ≥ 60 mmHg (1). 

ACS pomeni okvaro ali odpoved organa kot posledico IAH. ACS je po WSACS definiran kot nepretrgoma 

povišan IAP > 20 mmHg z APP ≤ 60 mmHg ali brez in je povezan z okvaro ali odpovedjo vsaj enega organa (1). 

Klinično lahko ACS opredelimo tudi kot okvaro ali odpoved organa kot posledico IAH, ne glede na vrednosti 

IAP. Bolniki z vrednostjo IAP < 10 mmHg praviloma nimajo ACS, bolniki z vrednostjo IAP > 25 mmHg 

praviloma imajo ACS. Bolniki z vrednostjo IAP 10−25 mmHg pa lahko imajo ali nimajo ACS, odvisno od 

različnih parametrov, kot sta naprimer arterijski krvni tlak in podajnost (komplianca) trebušne stene. 

 

Etiologija IAH in ACS 

Dejavnike tveganja za nastanek IAH in ACS lahko razdelimo na dejavnike znotraj trebušne votline (primarni) 

in zunaj trebušne votline (sekundarni), lahko so prisotni oboji. Primarna IAH in ACS sta povezana z boleznijo 

ali s poškodbo v trebušni votlini in pogosto zahtevata zgodnje kirurško ali interventno radiološko zdravljenje. 

Sekundarna IAH in ACS sta posledica bolezni izven trebušne votline in praviloma ne zahtevata zgodnjega 

kirurškega zdravljenja. Razvoj sekundarnega ACS je pogosto povezan s potrebo po nadomeščanju tekočin, 

zato je treba ves čas voditi bilanco tekočin in ob pojavu ACS ustrezno ukrepati. Ponovna (ang. recurrent) IAH 

in ACS se pojavita po predhodnem zdravljenju primarne ali sekundarne IAH in ACS. Med dejavnike tveganja 

za nastanek IAH in ACS spadajo (1,4): 

 

1. zmanjšana podajnost trebušne stene: 

a. akutna dihalna odpoved, posebej ob povišanem tlaku v prsni votlini; 

b. centralna debelost ali povišan indeks telesne mase (BMI) > 30; 

c. dvig glave in prsnega koša > 30°; 
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d. ležanje na trebuhu pri bolnikih z ARDS (ang. prone positioning); 

e. mehanična ventilacija s PEEP-om (pozitivni tlak na koncu izdiha) > 10 cmH2O; 

f. obsežne opekline; 

g. obsežne poškodbe (politravma); 

h. trebušna (abdominalna) operacija; 

2. povečana vsebina v votlih organih trebušne votline: 

a. ileus (obstrUniverzitetni klinični center ijski, paralitični); 

b. pareza želodca (gastropareza); 

c. pseudoobstrUniverzitetni klinični center ija debelega črevesa; 

d. retenca urina; 

e. volvulus; 

3. patološka vsebina v trebušni votlini: 

a. akutni pankreatitis; 

b. peritonealna dializa; 

c. prosta tekočina v trebušni votlini (npr. hemoperitonej, ascites); 

d. prosti zrak v trebušni votlini (pnevmoperitonej); 

e. tumorji v trebušni votlini ali retroperitonealnem prostoru; 

4. povečana prepustnost kapilar (capillary leak)/nadomeščanje tekočin: 

a. acidoza (pH < 7,2); 

b. akutni pankreatitis; 

c. hipotenzija ali šok; 

d. hipotermija (centralna temperatura < 33 °C); 

e. laparatomija za kontrolo poškodbe (ang. damage control laparotomy); 

f. motnje strjevanja krvi (trombociti < 55 x 109/l ali aPTČ > dvakrat normalna vrednost ali INR > 1,5); 

g. nadomeščanje tekočin > 5 litrov v 24 urah; 

h. obsežne opekline; 

i. obsežne poškodbe (politravma); 

j. bakteriemija/sepsa; 

k. transfuzije koncentriranih eritrocitov > 10 enot v 24 urah. 

 

Vpliv IAH in ACS na delovanje organov 

IAH lahko vpliva na vse organe, eden od prvih znakov je akutna ledvična odpoved, ki se ob predhodno 

normalni ledvični funkciji in normovolemiji kaže z oligurijo pri IAP 15 mmHg in anurijo pri IAP 30 mmHg. 

Akutna ledvična odpoved zaradi IAH je posledica zmanjšanega pretoka skozi ledvice zaradi zmanjšanega 
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minutnega volumna srca (MVS) in pritiska na ledvični parenhim in ledvične vene, kar povzroči motnje v 

mikrocirkulaciji in okvaro ledvičnih glomerulov in tubulov, posledica je oligoanurična akutna ledvična 

odpoved (5,6). 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 (7). Zaradi zmanjšanega venskega priliva se poviša tudi hidrostatični tlak v venah 

spodnjih okončin, kar vodi v nastanek perifernih edemov in povečano tveganje za nastanek globoke venske 

tromboze. Posledica IAH je zmanjšana perfuzija prebavil, kar povzroči ishemijo, intersticijski edem, prehod 

bakterij iz črevesa v kri (translokacija bakterij), kar še pospeši sistemski vnetni odgovor in vodi v večorgansko 

odpoved. Vpliv IAH na dihala je zaradi premika diafragme navzgor, posledično se zmanjša volumen prsnega 

koša in povišajo tlaki v prsnem košu, zmanjša se volumen pljuč. Vse skupaj pri mehanični ventilaciji vodi v 

povišanje najvišjega tlaka v dihalnih poteh (ang. peak airway pressure) in tlaka na koncu vdiha (ang. plateau 

pressure) ter do atelektaz pljučnega parenhima in do zmanjšane kompliance pljuč. Poveča se nesorazmerje 

med ventilacijo in perfuzijo pljuč, poveča se volumen mrtvega prostora, 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) 

 

Klinična slika in diagnostika 

IAH je zaželeno diagnosticirati čim prej, da lahko začnemo ustrezno zdravljenje, še preden pride do razvoja 

ACS. Pri kritično bolnih bolnikih je zaradi njihovega splošno slabega kliničnega stanja oteženo 

sporazumevanje, zato je pri večini pridobivanje anamneze neizvedljivo. Pri kliničnem pregledu je pri večini 

bolnikov sicer prisoten močno napet trebuh, vendar je klinični pregled trebuha slab napovednik morebitnega 

ACS. Pri bolnikih z ACS najpogosteje najprej opazimo zmanjšanje urne diureze in nastanek oligoanurične 

akutne ledvične odpovedi. Ob tem lahko pride tudi do poslabšanja ventilacije, znižanja arterijskega krvnega 

tlaka, tahikardije, perifernih edemov in šoka z laktacidozo. 

Slikovne preiskave (npr. ultrazvok, radiološke preiskave) nam neposredno ne pomagajo postaviti diagnoze 

ACS, saj za dokončno diagnozo potrebujemo meritve IAP. Slikovne preiskave nam lahko pomagajo pri iskanju 

vzrokov za nastanek ACS.  
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Merjenje IAP 

S kliničnim pregledom ne moremo natančno določiti IAP, zato ga moramo izmeriti. V vsakdanji klinični praksi 

ga merimo posredno v mehurju preko urinskega katetra in dodatnega sistema za merjenje tlaka. Tlačno 

krivuljo umerimo na raven srednje aksilarne linije, IAP 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 bolnikih z enim dejavnikom tveganja ali več dejavniki za 

nastanek IAH in ACS izvajamo meritve IAP vsakih 4–6 ur (9. 

 

Zdravljenje IAH in ACS  

Pri zdravljenju IAH in ACS uporabljamo nekirurške in kirurške metode zdravljenja. Cilj nekiruršega zdravljenja 

pri IAH je vzdrževanje IAP ≤ 15 mmHg brez okvare ali odpovedi organov, ob tem je verjetno smiselno 

vzdrževanje APP ≥ 60 mmHg. Za zagotavljanje teh ciljev upoštevamo naslednje ukrepe (3,4,7,8,10): 

1. povečanje kompliance trebušne stene: 

a. ustrezna analgezija in/ali sedacija; 

b. ne dvigujemo glave in prsnega koša > 20°; 

c. ne uporabljamo položajev na trebuhu; 

d. uporabljamo položaj z nogami navzdol (obrnjen Trendelenburgov položaj); 

e. uporaba relaksantov; 

2. odstranjevanje vsebine iz votlih organov trebušne votline: 

a. želodčna in/ali črevesna dekompresija (želodčna (nazogastrična) cevka, črevesna cevka); 

b. uporaba prokinetikov (npr. neostigmin); 

c. klizma; 

d. zmanjšamo ali ukinemo enteralno prehrano; 

e. kolonoskopska dekompresija; 

f. vstavitev urinskega katetra; 

3. odstranitev vsebine v trebušni votlini: 

a. abdominalna punkcija (paracenteza); 

b. perkutana drenaža; 

4. optimalizacija tekočinskega zdravljenja: 

a. izogibamo se velikim volumnom tekočin; 

b. uporabljamo hipertonične raztopine in koloide; 

c. ničelna bilanca tekočin tretji dan zdravljenja; 
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d. pri hemodinamsko stabilnih bolnikih odstranjujemo odvečno tekočino z diuretiki; 

e. pri bolnikih, neodzivnih na diuretično zdravljenje, za odstranjevanje tekočine uporabimo ledvično 

nadomestno zdravljenje (ang. renal replacement therapy); 

5. optimalizacija sistemske in regionalne perfuzije organov: 

a. vzdrževanje optimalne ventilacije, manever pridobivanja pljuč (ang. lung recruitment), uporaba 

čezstenskih (transmuralnih) pljučnih tlakov (npr. pplateau(tm) = pplateau – IAP/2); 

b. uporaba nepretrganega hemodinamskega nadzora in po potrebi vazopresorno in/ali inotropno 

zdravljenje, uporaba volumskih kazalcev venskega priliva (npr. GEDV = volumen v srcu na koncu 

diastole). 

V primeru ACS, kjer IAP kljub nekirurškemu zdravljenju ostaja nepretrgoma > 20 mmHg in pride do okvare ali 

odpovedi organov, prihaja v poštev kirurško zdravljenje z dekompresijsko laparotomijo in začasnim zaprtjem 

trebušne stene s pomočjo sistemov za zdravljenje ran z negativnim tlakom (ang. NPWT − negative pressure 

wound therapy) (11-13). 

 

ZAKLJUČEK 

Meritve IAP so osnovni pristop pri kritično bolnih bolnikih z dejavniki tveganja za nastanek IAH in ACS. 

Nekirurške metode zdravljenja so pomembne pri preprečevanju IAH kakor tudi pri začetnem zdravljenju 

bolnikov z dokazano IAH, kirurško dekompresijsko zdravljenje prihaja v poštev pri nastanku ACS. 
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JETRNA ODPOVED – SINDROM MULTIPLE ORGANSKE DISFUNKCIJE 

Alenka Goličnik 

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana  

 

Izvleček 

Jetrna odpoved lahko poteka kot akutna jetrna odpoved pri prej zdravih osebah ali kot akutna odpoved pri 

kronični bolezni jeter. Lahko gre tudi za sekundarno odpoved jeter v sklopu sistemskih bolezni. Citokinska 

disregulacija, SIRS, hemodinamska nestabilnost in nevrotoksični učinki amoniaka in drugih snovi so 

patogenetska osnova za multiorgansko odpovedovanje v sklopu jetrne odpovedi. Zdravljenje je večinoma 

podporno, vključno s sistemi, ki podpirajo / nadomeščajo jetrno funkcijo, v redkih primerih je zdravljenje 

vzročno. Bolniki z jetrno odpovedjo potrebujejo zgodnjo obravnavo v centru z možnostjo transplantacije, saj 

je zdravljenje zaradi odpovedovanja drugih organov zahtevno, pri dokončni odpovedi jeter, v kolikor bolnik 

izpolnjuje pogoje, pa je edina možnost zdravljenja transplantacija organa.  

 

Uvod 

Jetra so osnoven presnovni organ odgovoren za detoksifikacijo krvi, sintezo plazemskih proteinov in faktorjev 

koagulacije, tvorbo hormonov in žolča. Ob jetrni odpovedi se poleg prenehanja funkcij samega organa 

zgodijo tudi sistemske spremembe, ki so posledica aktivacije vnetnega odziva preko sproščanja razpadnih 

molekul iz samih jeter (ang. DAMPs – danger associated molecular patterns) in bakterijske translokacije (ang. 

PAMPs – pathogen associated molecular patterns). Aktivacija vnetnega odgovora direktno vpliva na 

delovanje drugih organov, hkrati pa vodi v vazodilatacijo, ki je osnovno patofiziološko dogajanje ob jetrni 

odpovedi, ki posledično poleg toksinov in metabolnih neravnovesij vodi v dodatno okvaro drugih organov in 

razvoj multiorganske disfunkcije / odpovedi.  

 

Jetrna odpoved 

Jetrno odpoved glede na etiologijo in klinični potek delimo na akutno jetrno odpoved (ang. acute liver failure 

– ALF), kjer gre za odpoved do tedaj zdravega organa, akutno na kronično jetrno odpoved (ang. acute on 

chronic liver failure – ACLF), kjer gre za odpoved predhodno kronično spremenjenih jeter in sekundarno 

odpoved jeter v sklopu ne-jetrnih bolezni. V vseh primerih proces vpliva na delovanje drugih organov preko 

podobnih patofizioloških mehanizmov in vodi v multiorgansko prizadetost. 
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Akutna jetrna odpoved (ALF) 

Izraz akutna jetrna odpoved / okvara se pogosto uporablja kot definicija jetrne disfunkcije v okviru drugih 

sistemskih bolezni (sepsa, srčna dekompenzacija, poškodba ...) ali poslabšanja jetrne funkcije pri bolnikih z 

znano kronično boleznijo jeter. Pravilno pa lahko o ALF govorimo le, kadar gre za odpoved jeter pri bolniku 

brez predhodne prizadetosti jeter, kjer v obdobju nekaj dni do tednov pride do odpovedi delovanja organa. 

Klinično je sindrom ALF definiran kot pojav koagulopatije, zlatenice in klinično izražene hepatične 

encefalopatije - HE. Če ugotavljamo le koagulopatijo s porastom vrednosti aminotransferaz, brez HE, 

govorimo o akutni jetrni okvari (ang. acute liver injury - ALI). Enaka klinična slika se lahko razvije tudi v okviru 

prizadetosti jeter v sklopu drugih sistemskih bolezni, vendar takrat govorimo o sekundarni jetrni okvari in ne 

ALF.  

ALF glede na časovni potek pojava HE od pojava zlatenice razdelimo na hiperakutno (pojav HE v obdobju 7 

dni od pojava zlatenice), akutno (pojav HE med 8. in 28. dnevom od pojava zlatenice) in subakutno (pojav HE 

do 5-12 tednov po pojavu zlatenice). V kolikor se HE razvije po več kot 28 tednih govorimo o kronični jetrni 

prizadetosti. 

Časovni potek je pomemben s stališča etiologije jetrne okvare (fulminanten potek je značilen pri virusni in 

vaskularni (Budd-Chiari) etiologiji in ALF v povezavi z nosečnostjo) in prognoze – fulminanten potek ima kljub 

bolj dramatični klinični sliki in pomembni ekstrahepatični prizadetosti večjo verjetnost spontanega izboljšanja 

ob podpornem zdravljenju. 

Najpogostejši vzrok za ALF v razvitem svetu je z zdravili povzročena jetrna okvara (najpogosteje 

paracetamol), v deželah v razvoju pa vodijo virusne okužbe (hepatitis A, B, E; redkeje CMV, VZV, HSV, virus 

Dengue). Med pomembne vzroke za ALF sodijo še prizadetost jeter v sklopu nosečnosti (HELLP, AFLP – acute 

fatty liver of pregnancy), avtoimuni hepatitis, Wilsonova bolezen in žilni vzroki ALF (sindrom Budd-Chiari in 

hipoksični hepatitis). Kljub temu, da gre pri slednjih za že obstoječ kronični proces, se akutna prezentacija s 

pojavom HE šteje za ALF.  

Etiologija ALF je ključni prognostični dejavnik, ki odločilno vpliva na odločitev o načinu zdravljenja in izhod le-

tega. ALF je redek sindrom, natančnih podatkov o incidenci in prevalenci ni. Kar v 56% vzrok ALF ni znan. Po 

podatkih ELTR (European Liver Transplant Registry) je le v 8 % transplantacij jeter vzrok ALF. 

 

Akutna na kronično jetrna odpoved (ACLF) 

Za razliko od ALF o ACLF govorimo, kadar gre za sindrom akutne dekompenzacije kronične jetrne bolezni 

(AD), ki poleg poslabšanja jetrne funkcije vključuje tudi odpovedovanje enega ali več drugih organov in je 

povezan z visoko kratkoročno umrljivostjo. 
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O AD govorimo, ko bolezen, ki sicer poteka tiho (kompenzirana faza) postane klinično zaznavna s pojavom / 

poslabšanjem ascitesa, zlatenice, GI krvavitev in / ali HE. Zdravljenje in odprava vzroka (abstinenca od 

alkohola, sanacija okužbe, zdravljenje virusnega hepatitisa) lahko privede do rekompenzacije, v nasprotnem 

primeru pa je potrebno oceniti možnost transplantacije jeter, saj je ocenjeno preživetje teh bolnikov 3-5 let. 

Za natančnejšo oceno prognoze teh bolnikov se poslužujemo točkovnikov Child-Pugh in MELD. 

Za razliko od izolirane AD ima ACLF visoko kratkoročno (28-dnevno) umrljivost. Pojavi se pri približno 30% 

bolnikov hospitaliziranih zaradi AD in je eden vodilnih vzrokov smrti pri teh bolnikih s kar 50% umrljivostjo. 

Stopnja ACLF je odvisna od števila prizadetosti ekstrahepatičnih organov (ocenjenih s točkovnikom CLIF-

Organ Failure), pri čemer je predvsem prizadetost ledvic ali pojav HE povezana z visoko umrljivostjo. 

Dejavniki, ki vplivajo na pojav ACLF so lahko primarno 'jetrni' kot je naprimer večji alkoholni prekršek, 

reaktivacija virusnega hepatitisa, z zdravili ali toksini povzročena okvara ali pa je sprožilni dejavnik okužba, 

hemodinamska nestabilnost ob krvavitvi ali operativni poseg. V velikem deležu ACLF ostane sprožilni dejavnik 

nepojasnjen. 

 

Patofiziologija in klinična slika organskih odpovedi v sklopu jetrne odpovedi  

V tem delu prispevka je predstavljen kratek pregled organskih odpovedi v sklopu jetrne odpovedi. Omenjenih 

je tudi nekaj glavnih razlik poteka v sklopu ALF in ACLF. 

 

Centralni živčni sistem 

HE je glavna manifestacija ALF, pri ACLF pa povezana z dodatno slabo prognozo. Po West Haven klasifikaciji jo 

delimo v stopnje 0 do 4, pri čemer je ob stopnji 3 (somnolenca, stupor) potrebna intubacija in mehanska 

ventilacija, pri stopnji 4 (koma) pa ukrepi za nevroprotekcijo. Patogeneza HE še vedno ni docela pojasnjena. 

Zaradi presnovne nezmožnosti bolnih jeter se v telesu kopičijo snovi, ki delujejo zaviralno na centralno 

živčevje. Med njimi je najpomembnejši amonijak in aromatske aminokisline, ki se v jetrih slabše razgrajujejo. 

V možganih iz njih nastajajo neučinkoviti lažni nevrotransmitorji. Kopičenje amonijaka, ki se presnavlja v 

glutamin, okvarja delovanje mitohondrijev v osrednjem živčevju in pomembno vpliva na intracelularno 

osmolarnost. Mediatorji vnetja še dodatno poslabšujejo encefalopatijo z vplivom na permeabilnost 

hematoencefalne bariere in preko vazodilatacije ter vpliva na možganski krvni pretok. Ker je nastanek 

hiperamonemije pri ALF ponavadi hiter, se v možganih ne razvijejo kompenzatorni osmotski mehanizmi, kar 

pomeni, da lahko pride do razvoja možganskega edema. Verjetnost nastanka intrakranialne hipertenzije je 

največja, če vrednosti amoniaka vztrajajo nad 200 mcg/L. Obravnava komatoznih bolnikov z ALF torej mora 

vključevati monitorizacijo centralnega živčnega sistema (klinična ocena, TCD, v nekaterih centrih ICP), ukrepe 

za preprečevanje infektov, vzdrževanje stabilnega možganskega pretoka, vzdrževanje serumskega natrija in 

kontrolo amonijaka v krvi. V primeru pojava intrakranialne hipertenzije se poslužujemo standardih ukrepov 
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za zmanjševanje intrakranialnega tlaka. Za razliko od ALF je intrakranialna hipertenzija pri bolnikih z ACLF 

zaradi že nastalih mehanizmov kompenzacije redka. 

 

Kardiovaskularni sistem 

V sklopu jetrne odpovedi pride do pomembnih hemodinamskih sprememb, ki se kažejo z zmanjšanim 

sistemskim žilnim uporom, znižanim srednjim arterijskim tlakom, prerazporeditvijo krvnega obtoka v 

splanhnično področje in zmanjšanim minutnim volumnom srca ter posledično aktivacijo vazokonstriktornih in 

antiduretičnih mehanizmov, med katerimi sta najpomembnejša aktivacija sistema RAAS in simpatičnega 

živčnega sistema. Značilna je hiperdinamična cirkulacija, ki je v marsičem podobna hemodinamiki v sklopu 

septičnega šoka. Citokinsko sprožena vazodilatacija sistemske in splanhnične cirkulacije zmanjša efektivni 

cirkulirajoči volumen krvi in poveča minutni volumen srca. Če ta ni zadosten pride do razvoja srčne odpovedi 

z visokim minutnim volumnom (ang. high-output heart failure). Povišane vrednosti laktata so v prvi fazi 

najverjetneje posledica hipoperfuzije perifernih tkiv in relativne hipovolemije, pogosto pa vztrajajo tudi po 

volumski korekciji in odražajo resnost jetrne okvare in zmanjšano zmožnost njegovega metabolizma v jetrih. 

V sklopu kronične jetrne okvare ob portalni hipertenziji prihaja do bakterijske translokacije in sproščanja 

proinflamatornih faktorjev ter posledične aktivacije vnetnega odgovora in vazodilatacije, kar še dodatno 

zahteva višji minutni volumen krvi. Hkrati je v sklopu kronične jetrne bolezni možen tudi razvoj cirotične 

kardiomiopatije, ki se manifestira z diastolično disfunkcijo, zmanjšano sistolično rezervo in podaljšanjem 

intervala QTc in lahko doprinese k ACLF. Hemodinamska optimizacija bolnikov z jetrno odpovedjo je nujna, 

vendar zaradi nezanesljivosti nekaterih klasičnih kazalcev kot sta laktat in SvO2 ter spremenjene fiziologije ob 

portalni hipertenziji in ascitesu v primeru ACLF pogosto zahtevna. 

 

Ledvice  

Ledvična odpoved se pojavi v visokem deležu ALF in ACLF. V osnovi je odpoved prerenalna in posledica 

kombinacije hemodinamskih sprememb v sklopu splanhnične vazodilatacije, zmanjšanega efektivnega 

cirkulirajočega volumna in kompenzatorne intrarenalne vazokonstrikcije. V zadnjem času se uveljavlja 

koncept, ki poleg prerenalnega vpliva spremenjene hemodinamike vključuje tudi direkten negativen vpliv 

citokinov na nivoju nefrona. Pri bolnikih z ACLF so lahko dodatni dejavniki, ki vplivajo na ledvično delovanje 

še povišanje intraabdominalnega tlaka ob ascitesu ter terapija z diuretiki in neselektivnimi beta zaviralci. 

Zdravljenje je simptomatsko preko optimizacije volumskega in hemodinamskega statusa, paracenteze, 

substitucije albuminov in dializnega zdravljenja. 

 

Pljuča  

V sklopu ALF so pljuča najpogosteje prizadeta posredno preko okvare zaradi aspiracije želodčne vsebine ali 

pa je predihavanje potrebno zaradi motene zavesti. Pojav ARDS v sklopu ALF je redek. Pogosteje so pljuča 
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prizadeta pri bolnikih s kronično jetrno okvaro kar lahko doprinese k razvoju ACLF. Delovanje pljuč je lahko 

omejeno zaradi hepatičnega hidrotoraksa, hepatopulmonalnega sindroma ali portopulmonalne hipertenzije. 

Hepatopulmonalni sindrom je motnja oksigenacije, ki nastane zaradi intrapulmonalne vazodilatacije in 

redkeje razvoja plevralnih ali pulmonalnih arteriovenskih komunikacij v sklopu portalne hipertenzije. Okvara 

jeter preko različnih posrednikov vpliva na povečano sproščanje dušikovega oksida, ki pospešuje 

vazodilatacijo pljučnega ožilja. Intrapulmonalna vazodilatacija vpliva na V/Q razmerje, ustvarja šant krvi in 

posledično hipoksemijo in dispnejo. Značilna je dispneja, ki se poslabša v stoječem položaju (ortodeoksija). 

Portopulmonalna hipertenzija je pojav pljučne hipertenzije pri bolniku s portalno hipertenzijo brez drugih 

etioloških dejavnikov za pljučno hipertenzijo (kronična pljučna bolezen, kronični trombembolizmi, kronično 

levostransko srčno popuščanje). 

 

Nadledvičnici  

Insuficienca nadledvičnic naj bi bila prisotna pri 50% bolnikov z ALF in kar pri 42% ne-kritično bolnih z jetrno 

cirozo. Zaradi zmanjšane ravni serumskega kortizol vezajočega globulina in albuminov pri bolnikih z jetrno 

odpovedjo lahko s standardnimi testi precenimo pogostnost insuficience nadledvičnic in je zato pri teh 

bolnikih priporočljivo merjenje prostega kortizola ali kortizola v slini. Pri bolnikih z jetrno cirozo je insuficienca 

najverjetneje posledica zmanjšane perfuzije nadledvične žleze, okvare sinteze holesterola in učinka 

proinflamatornih citokinov. Jasnih priporočil za substitucijsko zdravljenje pri bolnikih z jetrno odpovedjo ni. 

Pri bolnikih z ALF priporočila sledijo priporočilom za septični šok, ki temeljijo na zmanjšanju potrebe po 

vazopresorjih, ne pa tudi učinku na preživetje. Pri bolnikih s kronično jetrno okvaro pa uporaba substitucije 

trenutno ni priporočena zaradi večje verjetnosti relapsa šoka in GI krvavitev. 

 

Metabolizem 

ALF je pogosto povezana z metabolnimi in elektrolitnimi motnjami. Hipoglikemija je posledica zmanjšane 

glukoneogeneze. Metabolna acidoza se pojavi kot posledica povečanega nastajanja in zmanjšanega klirensa 

laktata in zmanjšane koncentracije bikarbonata. Pogosta in prognostično neugodna tako pri ALF kot ACLF je 

hiponatriemija, ki jo je zaradi neugodnega vpliva na intrakranialni tlak potrebno nadzorovati in korigirati še 

posebej v sklopu ALF. Pojavijo se motnje v ravnovesju kalija, magnezija, kalcija in fosfata. Poleg tega je jetrna 

odpoved stanje visokega katabolizma in porabe energije. Pri kaloričnem vnosu moramo pri teh bolnikih 

redno spremljati vrednosti amonijaka in prilagajati vnos beljakovin. 

 

Hemostaza  

Zmanjšana sintetska funkcija jeter je temelj koagulopatije, ki je eden od osnovnih kriterijev jetrne odpovedi. 

Poleg podaljšanja časov koagulacije zaradi zmanjšane sinteze faktorjev koagulacije je pogosto pridružena še 

trombocitopenija ob supresiji kostnega mozga in splenomegaliji. Kljub pogosto močno patološkim testom 
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hemostaze pa le-ti večinoma ne korelirajo s samim tveganjem za krvavitev, saj je sinteza faktorjev koagulacije 

(faktor II,VII, X in XI) znižana v približno enaki meri kot sinteza inhibitorjev koagulacije (antitrombin III, protein 

C in S). Ker ima vrednost protrombinskega časa v sklopu ALF napovedno vrednost, preventivna korekcija 

testov hemostaze pri bolniku, ki ne krvavi, ni zaželjena. Indikacija za korekcijo hemostaze je le pomembna 

aktivna krvavitev ali korekcija hemostaze pred vstavitvijo elektrode za merjenje ICP. 

 

Imunski sistem 

Jetrna odpoved vodi v odpoved oz. porušeno delovanje imunskega sistema. Ob jetrni okvari pride do 

aktivacije prirojenega (innate) imunskega odziva, okvare delovanja nevtrofilcev, aktivacije komplementa, 

zmanjšanja fagocitoze in opsonizacije ter posledično imunopareze. Ob nekrozi jetrnih celic se sproščajo 

proinflamatorni citokini in kemokini ter DAMP (ang. damage associated molecular patterns), ki aktivirajo 

monocite, limfocite in nevtrofilce. Posledično pride do razvoja SIRS, povečane žilne permeabilnosti in 

aktivacije trombocitov ter koagulacije, odpovedi mikrocirkulacije in tromboz. Povečana žilna permeabilnost 

ob SIRS vodi v začaran krog dodatne tkivne okvare. Aktivacija kompenzatornega protivnetnega odgovora 

(ang. CARS – compensatory antiinflammatory response) pa je povezana s supresijo imunskega odziva, večjo 

dovzetnostjo za okužbe in sepso. Slednje so pri bolnikih z jetrno odpovedjo klinično in laboratorijsko težje 

zaznavne oz. imajo neznačilen potek, zato se ob sumu na okužbo (poslabšanje HE, neodzivna hipotenzija, 

poslabšanje ascitesa, znaki SIRS) priporoča rutinsko jemanje mikrobioloških vzorcev in zgodnje empirično 

protimikrobno zdravljenje.  

 

Zaključek 

Jetrna odpoved je sistemsko bolezensko dogajanje, ki vodi v multiorgansko odpovedovanje. Osnovno gonilo 

multiorganske prizadetosti v sklopu jetrne odpovedi je aktivacija vnetnega odgovora, ki prizadene delovanje 

ostalih organov neposredno in preko sprememb na hemodinamskem nivoju. Razvoj multiorganskega 

odpovedovanja v sklopu odpovedi jeter ima visoko umrljivost, vzročno zdravljenje pa je možno le izjemoma, 

zato je ključna pravočasna prepoznava in ocena možnosti za transplantacijo jeter. 
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JETRNA ODPOVED – IZZIVI PRI TRANSPLANTACIJI 

Rade Stanić 

Center za intenzivno terapijo, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, 

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 

Izvleček 

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

jetrno boleznijo. Bolniki z dokončno jetrno odpovedjo imajo moteno delovanje več drugih organov in 

organskih sistemov. Poseben izziv za anesteziologa in intenzivista je perioperativno zdravljenje bolnikov z 

nenadno odpovedjo delovanja jeter. Nova imunosupresivna zdravila, boljše poznavanje poteka in napovedi 

posameznih jetrnih bolezni, napredek kirurške in anestezijske tehnike ter intenzivnega zdravljenja so 

omogočili uspešnejše presaditve in večje preživetje bolnikov.  

 

Uvod 

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

jetrno boleznijo. Bolniki z dokončno jetrno odpovedjo imajo moteno delovanje več drugih organov in 

organskih sistemov. Prvo poročilo o presaditvi jeter sega v leto 1963. Uvedba učinkovitih imunosupresivnih 

zdravil, izboljšana izbira bolnikov za presaditev na osnovi boljšega poznavanja poteka in napovedi 

posameznih jetrnih bolezni, napredek kirurške in anestezijske tehnike ter intenzivnega zdravljenja so 

omogočili uspešnejše presaditve in večje preživetje bolnikov. Delež preživelih leto po presaditvi se je povečal 

s 30 % v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na današnjih 85 %. Prva presaditev v Sloveniji je bila opravljena 

leta 1995. 

Za anesteziologe in intenziviste je zdravljenje bolnikov z jetrno in pogosto spremljajočo večorgansko 

odpovedjo med in po presaditvi jeter zelo zahtevno in povezano s številnimi izzivi. 

 

Perioperativno zdravljenje 

Bolniki so med presaditvijo jeter pogosto hemodinamsko nestabilni, krvavijo in imajo motnje strjevanja krvi 

ter presnovno in elektrolitsko neravnovesje. Poznavanje bolnikovega stanja in poteka kirurške tehnike je 

ključno za razumevanje patofizioloških procesov med presaditvijo. Poseg običajno traja med 6 in 12 ur in ima 

tri značilna obdobja. 
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Pre-anhepatičnno obdobje Bolniki pred posegom praviloma niso tešči. Zaradi portalne hipertenzije in 

splanhnične venske kongestije imajo varice požiralnika, splenomegalijo, ascites in povišan intraabdominalni 

tlak. Med uvodom v anestezijo jih namestimo v anti-Trendelenburgov položaj. Za uvod v anestezijo 

uporabimo tehniko hitre sekvenčne intubacije in izberemo anestetike, ki ne se ne presnavljajo v jetrih. Smo 

posebej previdni pri uvajanju nosno želodčne cevke in transezofagealne ultrazvočne sonde (TEE). 

Med posegom bolnikove življenjske funkcije nadziramo z razširjenim invazivnim hemodinamskim 

monitoringom. Pljučni arterijski kateter uporabimo redko, praviloma pri bolnikih s pljučno hipertenzijo. 

Pogosteje uporabljamo manj invazivne oblike hemodinamskega monitoringa. Čedalje večkrat z TEE 

ocenjujemo velikost srčnih prekatov, polnitev srca ter krčljivost srčne mišice. Pozorni smo pri bolnikih z 

varicami požiralnika. 

Bolniki s končno jetrno odpovedjo imajo različne hematološke spremembe. Vzroki za anemijo so sekvestracija 

rdečih krvničk, slaba prehranjenost ali kronične krvavitve. Trombocitopenija nastane zaradi povečane vranice 

ali z imunoglobulini povzročene destrUniverzitetni klinični center ije trombocitov. Pogosto je motena tudi 

funkcija trombocitov. Okvarjena sinteza dejavnikov strjevanja krvi povzroči številne motnje strjevanja. 

 

V anhepatičnem obdobju se koagulopatija pogosto poslabša, razvije se presnovna acidoza in poveča 

koncentracija laktata i pojavi hipoglikemija. Včasih je potrebno nadomeščati raztopine glukoze, korigirati 

acidozo ali celo pri bolnikih z ledvično odpovedjo medoperativno izvajati hemnodializo. 

 

V reperfuzijskem obdobju po oblikovanju venskih in arterijskih anastomoz se iz presajenih jeter v krvni obtok 

prejemnika sprosti mrzla, acidotična in hiperkaliemična vsebina, ki lahko povzroči motnje srčnega ritma, 

odpoved srca in tudi srčni zastoj. Povzroči zmanjšanje sistemskega žilnega upora, motnje strjevanja krvi (tudi 

fibrinolizo) krvavitve, hipotermijo in reperfuzijski sindrom (znižanje krvnega tlaka po reperfuziji, ki traja več 

kot 1 minuto). Hiperkaliemijo zdravimo že v pred reperfuzijskem obdobju.  

 

Krvavitev in motnje strjevanja krvi 

Krvavitve so pogoste v vseh obdobjih operativnega posega in so povezane z že obstoječimi motnjami 

strjevanja krvi, predhodnimi kirurškimi posegi v trebušni votlini, portalno hipertenzijo, ponavljajočimi se 

spontanimi bakterijskimi peritonitisi in pogostimi obilnimi paracentezami. 

Izgube krvi so lahko zelo obsežne in je velikokrat potrebna hitra infuzija velikih količn krvi, krvnih pripravkov, 

kristaloidnih in koloidnih raztopin. Priporočljiva je uporaba ohranjevalnika rdečih krvničk in sistema za hitro 
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infuzijo tekočin. Zaradi motenj strjevanja krvi je uvajanje arterijskih in širokih ter večlumenskih venskih 

katetrov povezano z morebitnimi zapleti. 

S trombleastografskimi in trombelastometričnimi metodami (ROTEM,TEG) prikaza oblikovanja strdka cele krvi 

bolje razumemo motnje strjevanja in jih lahko ustrezneje zdravimo. Uporaba standardnih laboratorijskih 

preiskav v zelo dinamičnih okoliščinah operativnega posega je omejena.  

V jetrih poteka z izjemo von Willebrandovega faktorja sinteza večine dejavnikov strjevanja krvi, tudi 

antitrombotičnih dejavnikov (protein C, S, antitrombina III) ter komponent fibrinolitičnega sistema. Sinteza in 

odstranjevanje dejavnikov je moteno, pri nekaterih bolniki je tvorba strdkov celo pospešena. Lahko pride do 

pojava pljučne embolije, tvorbe strdka v srcu, portalni veni ali jetrni arteriji. Pri nekaterih bolnikih je potrebno 

dodati heparin. Motnje strjevanja lahko poslabša masivna izguba krvi, razredčitev, hipotermija, 

hipokalciemija, acidoza in zgodnje nedelovanje presadka.  

Motnje strjevanja zdravimo z sveže zamrznjeno plazmo in koncentriranimi trombociti, v nekaterih centrih 

rutinsko uporabljajo antifibrinolitike, ponekod imajo na voljo krioprecipitat in koncentrate določenih 

dejavnikov strjevanja. Rekombinantni fator VII uporabimo pri neustavljivih krvavitvah.  

 

Presaditev jeter pri akutni jetrni odpovedi (AJO) 

Poseben izziv za anesteziologa in intenzivista je perioperativno zdravljenje bolnikov z nenadno odpovedjo 

delovanja jeter.  

AJO povzroči globalno okvaro vseh organskih sistemov in hude metabolične motnje, stanje je zelo podobno 

sepsi z večorgansko odpovedjo ali septičnemu šoku. Značilna sta akutna hepatična encefalopatija in 

možganski edem. Ta je sprva toksičen, a se mu pozneje pridruži še vazogeni dejavnik, ki povzroči 

znotrajlobanjsko hipertenzijo in herniacijo možganov. Poglavitni vzrok hepatične encefalopatije (HE) je 

nevrotoksičnost hiperamonijemije. Okvara avtoregulatornih porocesov povzroči popolno odvisnost 

možganske prekrvitve od sistemskega krvnega pretoka. Zelo pomemben je nadzor znotrajlobanjskega in 

prekrvitvenega možganskega tlaka. Uvajanje elektrode za merjenje znotrajlobanjskega tlaka je povezana z 

nevarnostjo znotrajmožganske krvavitve. Ustrezen možganski pretok vzdržujemo z uravnavanjem 

hemodinamskega in nadzorom volumskega stanja bolnika, tudi z hemodializnim zdravljenjem. Možganski 

edem preprečujemo z infuzijo hiperosmotskih raztopin manitola in NaCl, s preprečevanjem hiperkapnije, 

hipotermijo in globoko sedacijo. 
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AJO okvari sistemsko cirkulacijo, povzroči vazodilatacijo in hipotenzijo. Hipoperfuzija organov povzroči tkivno 

hipoksijo, ki je eden od vzrokov hiperlaktatemije. Hipotenzijo zdravimo z nadomeščanjem tekočin in 

vazopresornimi zdravili. Vazokonstrikotorni odgovor na alfa adrenergična zdravila je znižan, odgovor na beta 

adrenergične pa neokrnjen. Vazopresin in terlipresin lahko povzročita vazodilatacijo možganskega ožilja. 

Noradrenalin bi naj imel ob enakem vazopresornem odgovoru manj stranskih učinkov kot dopamin, le ta pa 

ima ugodnejši učinek na mikrocirkulacijo. Dobutamin lahko poglobi hipotenzijo. Adrenalna insuficienca je 

lahko vzrok hipotenzije, ki ne odgovori na zdravljenje.  

Hemodinamične spremembe v sistemski cirkulaciji vodijo v večorgansko odpoved. Z njimi sta povezana 

značilna sindroma jetrne odpovedi: akutni hepatorenalni in akutni hepatopulmonalni sindrom. 

Akutna ledvična odpoved (ALO) se pojavi večini bolnikov z AJO. Zaradi hipovolemije je oligurija vedno 

prisotna, lahko pa se pojavi tudi anurija. Ker je zaradi jetrnega presnovnega nedelovanja moten urealni 

ciklus, raven sečnine pogosto ni zvišana. Vrednost kreatinina je boljši kazalec akutne ledvične odpovedi. 

Vendar niti normalni koncentraciji uree in kreatinina v serumu ne izključujeta akutne ledvične odpovedi. 

Pogosten in spregledan vzrok akutne ledvične odpovedi pri akutni jetrni odpovedi je abdominalni utesnitveni 

sindrom, ki je lahko posledica ascitesa, znotrajtrebušne krvavitve ali hudega edema črevesne stene. 

Za ledvično nadomestno zdravljenje se odločimo zgodaj. Priporočljiva je neprekinjena venovenska filtracija, ki 

cirkulatorno manj destabilizira bolnika, prepreči volumsko preobremenitev in odstrani amonijak iz krvi. 

Zaradi poglavitne vloge jeter v presnovi so pri AJO prisotne skoraj vse presnovne in acidobazne motnje. Med 

njimi so zlasti nevarne tiste, ki poslabšajo hepatično encefalopatijo. 

Najpogostnejša in nevarna je hipoglikemija, ki jo ima polovica bolnikov z akutno jetrno odpovedjo. 

Hipoglikemija izpričuje izgubo poglavitnega mesta glukoneogeneze, nesposobnost jeter za mobilizacijo 

glikogena iz zalog in povečano koncentracijo cirkulirajočega insulina. Zaradi hepatične encefalopatije je 

klinična slika hipoglikemije zabrisana. Med intenzivnim zdravljenje je potrebno nadomeščati glukozo v 

neprekinjeni infuziji. 

Hiponatriemija je praviloma dilucijska, vrednosti serumskega natrija so pogosto pod 120 mmol/l. Nevarna je, 

ker lahko povzroči ali poslabša možganski edem, njena prehitra uravnava pa sproži demielinizacijo možganov, 

ki je kontraindikacija za presaditev jeter. 

Pri bolnikih z akutno jetrno odpovedjo 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 definicije akutne jetrne odpovedi in tudi eden od 

poglavitnih prognostičnih dejavnikov za pravočasno odločitev o presaditvi jeter, zato ga pri AJO ne 

popravljamo. Dejavnike strjevanja nadomeščamo samo, kadar bolnik zakrvavi, ali pred operativnimi posegi. 
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Pri zdravljenju bolnika z AJO je zelo pomembna pravočasna odločitev za premestitev v transplantacijski 

center in primerna intenzivna oskrba ter pravočasna odločitev za presaditev jeter. Določiti trenutek ko je 

bolnikovo stanje takšno, da ne opravičuje več presaditve je strokovno in čustveno izjemno težko. 

  

 Zaključek 

Jetrna odpoved povzroči globalno okvaro vseh organskih sistemov in hude presnovne motnje. Stanje je zelo 

podobno sepsi z večorgansko odpovedjo ali septičnemu šoku.  

Presaditev jeter je skoraj edini uspešen način zdravljenja bolnikov z jetrno odpovedjo. Zdravljenje bolnikov z 

jetrno in pogosto spremljajočo večorgansko odpovedjo med in po presaditvi jeter je izziv za anesteziologe in 

intenziviste. Z razvojem transplantacijske medicine se je preživetje bolnikov po presaditvi jeter močno 

izboljšalo. Razvoj tehnologije in zunajtelesne jetrne podpore lahko nadomesti delovanje jeter dokler ni na 

voljo organ za presaditev ali omogoči okrevanje prizadetih jeter. Z različnimi načini lahko povečamo število 

razpoložljivih organov in vplivamo na boljše preživetje bolnikov, ki čakajo na presaditev. 
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Izvleček 

Trebuh je drugi najpogostejši vir okužbe pri bolnikih sepso. Intraabdominalna sepsa se najpogosteje razvije 

po predrtju votlega organa, ishemični nekrozi in penetrantnih poškodbah trebušnih organov. Okužbe v 

trebuhu so običajno polimikrobne. Mikrobiološka diagnostika s sterilnim odvzemom kužnin na mestu okužbe 

je smiselna pri bolnikih z večjim tveganjem za težji potek bolezni in kritično bolnih. Glavni ukrepi za 

zdravljenje intraabdominalne sepse so zgodnja uvedba ustreznega protimikrobnega zdravljenja, čimprejšnja 

odstranitev vira okužbe in podporno zdravljenje organske odpovedi.  

 

Uvod 

Okužbe v trebuhu (OT) so drugi najpogostejši vir okužbe pri bolnikih s sepso. Po podatkih velike mednarodne 

raziskave o prevalenci okužb na oddelkih za intenzivno zdravljenje (OIZ), v katero so vključili več kot 14000 

bolnikov, je imelo 51% vseh bolnikov okužbo; najpogostejše so bile okužbe dihal, 20% bolnikov pa je imelo 

okužbo v trebuhu. O podobnih rezultatih so poročali v evropski raziskavi o incidenci sepse na OIZ, v kateri so 

ocenili, da ima 22% bolnikov, sprejetih na OIZ zaradi sepse oziroma septičnega šoka, intraabdominalno sepso 

(IS). Smrtnost zaradi IS skokovito narašča s stopnjo resnosti bolezni. Rezultati raziskave WISS kažejo, da je 

smrtnost bolnikov z OT brez sepse nizka (1,2 %); nekoliko višjo smrtnost so ugotavljali v skupini bolnikov z OT 

in sepso (4,4%), medtem ko je v skupini bolnikov z OT in septičnim šokom umrlo kar 67,8% bolnikov. 

Z izrazom okužbe v trebuhu označujemo širok spekter bolezni, ki se med seboj razlikujejo glede na mesto in 

obseg okužbe, etiologijo, patogenezo ter klinično stanje bolnika. Klasifikacije OT, ki bi upoštevala vse naštete 

vidike, žal zaenkrat nimamo na voljo. Najbolj enostavna in najširše sprejeta je klinična razdelitev OT na 

enostavne in zapletene; enostavne so omejene na en organ, pri zapletenih pa pride do širjenja okužbe v 

trebušno votlino in lokalnega ali difuznega peritonitisa. Glavna pomanjkljivost tovrstne razdelitve je, da ne 

upošteva nekaterih drugih vidikov kot so starost in osnovne bolezni bolnika, bolnikova fizična zmogljivost ter 

resnost OT ter z njo povezana morebitna organska okvara. Poznavanje osnovnega stanja bolnika in dobra 

klinična ocena resnosti bolezni sta poleg ocene razširjenosti OT ključni za ustrezno načrtovanje zdravljenja, 

pa tudi za oceno prognoze bolezni. Težji potek ter slabši izid zdravljenja ZOT je treba pričakovati pri 

starostnikih, imunsko oslabelih bolnikih, bolnikih z malignim obolenjem ter bolnikih, ki so zaradi različnih 

bolezni, stanj ali starosti izrazito fizično izčrpani. Prav tako je tveganje za hujšo bolezen in slab izid zdravljenja 
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večje pri bolnikih s kliničnimi znaki difuznega peritonitisa ter bolnikih, pri katerih je prišlo do odpovedi enega 

ali več organskih sistemov. Na voljo imamo več točkovnih sistemov za oceno resnosti in prognoze ZOT 

(Mannheim Peritonitis Index – MPI, P-POSSUM, Peritonitis Index Altona – PIA), vendar je njihova uporabnost 

v redni klinični praksi zaenkrat vprašljiva.  

 

Etiologija in patogeneza intraabdominalne sepse 

IS se najpogosteje razvije po predrtju votlega organa, ishemični nekrozi in penetrantnih poškodbah trebušnih 

organov, ko zaradi poškodbe prebavne cevi pride do masivnega vdora mikrobov in njihovih produktov v 

sterilne dele prebavil in kri. Neredko se IS pojavi kot zaplet hudega akutnega pankreatitisa ali pa 

pooperativno, zaradi puščanja anastomoze prebavne cevi. Povzročitelje okužbe lahko predvidimo glede na 

mesto okužbe ter glede na to, ali gre za doma pridobljeno ali bolnišnično okužbo. Okužbe, ki izvirajo nad 

proksimalnim ileumom, povzročajo preteženo grampozitivne in gramnegativne aerobne ter fakultativno 

anaerobne bakterije. Če je mesto okužbe distalneje vzdolž prebavne cevi, je možno pričakovati več 

gramnegativnih aerobnih in anaerobnih bakterij. V veliki mednarodni multicentrični raziskavi de Waelea in 

sodelavcev, ki je zajela 1392 kritično bolnih z IS, so ugotovili, da so najpogostejši gramnegativni povzročitelji 

doma pridobljenih ZOT bakterije Escherichia coli (28,5%), Enterobacter spp (8,5%), Klebsiella spp (8,1%) in 

Proteus spp (5,0%) , med tem ko so v skupini grampozitivnih povzročiteljev prevladovali enterokoki (17%). 

Bakterija Pseudomonas aeruginosa je bila dokazana pri 6,5% doma pridobljenih in 10,3% bolnišničnih ZOT. 

Manjša prospektivna raziskava kritično bolnih z IS je pokazala, da gramnegativne bakterije prevladujejo v 

peritonealnih kužninah bolnikov, pri katerih je prišlo do predrtja prebavne cevie cevi v področju kolona, 

rektuma in slepiča, najmanj gramnegativnih povzročiteljev pa so dokazali pri bolnikih s perforacijo želodca in 

duodenuma. Pri slednjih je bila v kužninah pogostejša tudi Candida spp (40%). Okužbe z odpornimi 

bakterijami in glivami so pogostejše pri bolnikih z podaljšanim perioperativnim bolnišničnim zdravljenjem, pri 

tistih, ki so predhodno prejemali antibiotike ter pri bolnikih, pri katerih je ZOT nastala kot zaplet operativnega 

posega v trebuhu. Posebna oblika bolnišničnih ZOT je terciarni peritonitis, za katerega je značilno vztrajanje 

oziroma ponovitev peritonitisa kljub zdravljenju. Terciarni peritonitis se pogosteje pojavlja pri kritično bolnih 

ter imunsko oslabljenih bolnikih, povzročitelji pa so, zaradi predhodnega protimikrobnega zdravljenja, 

praviloma odpornejše bakterije in glive.  

 

Posebnosti mikrobiološke diagnostike abdominalne sepse 

Hemokultura je zlati standard za mikrobiološko diagnostiko sepse. Žal je pri kritično bolnih z IS občutljivost 

preiskave slaba, saj so hemokulture pozitivne pri manj kot 20% bolnikov. Možne povzročitelje okužbe lahko 

dokažemo z osamitvijo mikrobov iz sterilno odvzetih kužnin v trebušni votlini. Tovrstna mikrobiološka 

diagnostika je vedno potrebna pri bolnikih z bolnišničnimi ZOT, pri bolnikih z doma pridobljenimi ZOT in 

dejavniki tveganja za okužbo z odpornimi mikroorganizmi, ter pri kritično bolnih. Prav tako se priporoča 
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odvzem ustreznih kužnin ob vsakem ponovnem operativnem posegu v trebuhu. Ustrezen vzorec za 

mikrobiološke preiskave je vsaj 5 ml tekočine ali tkiva, odvzetega na mestu okužbe. Odvzete kužnine 

prenesemo do mikrobiološkega laboratorija v anaerobnem sistemu. Od mikrobioloških preiskav je potrebno 

naročiti barvanje kužnine po Gramu, aerobno in anaerobno kulturo ter testiranje občutljivosti izoliranih 

mikrobov na protimikrobna zdravila. Bris trebušne votline in vsebina abdominalnega drena, posebno če je bil 

le-ta vstavljen več kot 24 ur pred odvzemom vzorca, nista primerni kužnini.  

 

Pristop k zdravljenju intraabdominalne sepse 

Zgodnja klinična diagnoza, čimprejšnja uvedba ustreznega protimikrobnega zdravljenja, čimprejšnja 

odstranitev vira okužbe ter podporno zdravljenje organske odpovedi so ključni ukrepi pri obravnavi bolnika z 

IS. Izkustveno protimikrobno zdravljenje izberemo glede na lokalno epidemiološko situacijo, mesto okužbe, 

dejavnike tveganja za okužbo z odpornimi povzročitelji in oceno resnosti bolezni. Antibiotično zdravljenje 

mora biti usmerjeno proti grampozitivnim in gramnegativnim bakterijam ter anaerobom, v primeru 

zapletenih bolnišničnih okužb pa tudi proti večkratno odpornim povzročiteljem in glivam. Predvsem pri 

kritično bolnih, je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznem odmerjanju protimikrobnih zdravil 

(polnitveni odmerki hidrofilnih antibiotikov, podaljšana infuzija betalaktamskih antibiotikov). Prav tako je 

treba upoštevati, da vsi antibiotiki ne prehajajo enako dobro v peritonealni prostor. Raziskave kažejo, da so 

za zdravljenje hudih ZOT potrebni višji odmerki ceftazidima, meropenema in imipenema, medtem ko 

standardnih odmerkov cefepima in cefotaksima ni potrebno dodatno večati. Izkustveno protiglivno 

zdravljenje je upravičeno le pri bolnikih z doma pridobljeno ZOT in septičnim šokom ter pri bolnikih s hudimi 

pooperativnimi OT. Trajanje protimikrobnega zdravljenja je zaenkrat dobro definirano le pri nezapletenih OT 

ter pri bolnikih z ZOT, ki niso huje bolni. Pri bolnikih z IS je trajanje zdravljenja odvisno od zmožnosti 

odstranitve vnetnega žarišča, občutljivosti povzročiteljev na protimikrobna zdravila in kliničnega stanja 

bolnika.  

Odstranitev vira okužbe (angl. source control) je ukrep, ki poleg ustreznega protimikrobnega zdravljenja 

dokazano vpliva na izboljšanje preživetja bolnikov z IS. Glede na priporočila, je ukrep odstranitve vira okužbe 

pri bolnikih z difuznim peritonitisom potrebno izvesti takoj, ko bolnikovo stanje to dopušča, oziroma takoj po 

začetni stabilizaciji bolnika in uvedbi protimikrobnega zdravljenja. Izjemoma se operativni poseg lahko preloži 

do maksimalno 24 ur in to le v primerih, ko ima bolnik lokalizirano okužbo ter se že zdravi z ustreznim 

antibiotikom.  

Pri podpornem zdravljenju IS se upoštevajo obstoječa priporočila za zdravljenje sepse in septičnega šoka. 

Posebna previdnost je potrebna pri tekočinskem zdravljenju, ki mora biti kar se da konzervativno. 

Preobremenitev s tekočino vpliva na povečanje edema trebušne stene in črevesja, kar vodi v 

intraabdominalno hipertenzijo ter nastanek sindroma abdominalnega kompartmenta. V zadnjem času se 
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vrstijo poročila o uspešni uporabi metod za izventelesno odstranjevanje vnetnih mediatorjev pri bolnikih z IS 

in septičnim šokom, vendar je zaenkrat na voljo premalo dokazov, s katerimi bi podprli rutinsko uporabo teh 

metod v klinični praksi. 

 

Zaključek 

Pri zdravljenju IS sta zgodnja uvedba ustreznega protimikrobnega zdravljenja in odstranitev vira okužbe 

ključna za izboljšanje preživetja. Pred uvedbo protimikrobnega zdravljenja je potrebno upoštevati 

epidemiološko situacijo, mesto okužbe, dejavnike tveganja za okužbo z večkrat odpornimi bakterijami in 

glivami ter oceno resnosti bolnikovega stanja. Zdravljenje IS zahteva multidisciplinarni pristop, ob čemer je 

ključno sodelovanje specialistov intenzivne medicine, abdominalne kirurgije, radiologije, infektologije in 

klinične mikrobiologije.  
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ABDOMEN V PEDIATRIČNI INTENZIVNI MEDICINI – ABDOMINALNA HIPERTENZIJA IN SINDROM 

ABDOMINALNEGA KOMPARTMENTA 

Miha Ciringer, Gorazd Mlakar 

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška Klinika, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana 

 

Povzetek  

Zanimanje za abdominalno hipertenzijo (IAH) in abdominalni kompartment sindrom (ACS) se je v zadnjih letih 

povečalo, kar se pri zdravljenju odraslih že kaže v boljšem prepoznavanju in zmanjšani umrljivosti. V 

pediatričnih enotah intenzivne terapije smrtnost zaradi IAH/ACS zaenkrat ostaja visoka, za kar obstajajo 

številni razlogi. Glede na smernice svetovnega združenja za abdominalni kompartment sindrom je IAH 

definirana kot znotrajtrebušni tlak >10 mmHg, ACS pa kot IAH z novonastalo odpovedjo vsaj enega 

organskega sistema. Referenčnih mej za posamezne starostne skupine pediatrične populacije zaenkrat 

nimamo. Etiologija IAH/ACS v pediatrični populaciji ima svoje posebnosti, prav tako tudi pristopi zdravljenja. 

 

Uvod 

V zadnjih letih se je v povečalo klinično in akademsko zanimanje za abdominalno hipertenzijo (angl. 

intraabdominal hypertension – IAH) in abdominalni kompartment sindrom (angl. abdominal compartment 

syndrome – ACS). Vse od objave smernic Svetovnega združenja za abdominalni kompartment sindrom (angl. 

World society of abdominal compartment syndrome - WSACS) se povečuje število objav iz področja, 

izboljšalo se je klinično prepoznavanje ter tudi zdravljenje. Zaradi navedenega se je smrtnost zaradi IAH/ACS 

v odraslih enotah intenzivne terapij (EIT) zmanjšala z 80 % na 37 % (1–4). V pediatričnih EIT ostaja smrtnost 

še vedno visoka in je 40-60 % (5,6). Razlogi za to so številni: prepoznavanje IAH/ACS v pediatričnih EIT je še 

vedno slabo, referenčne meje za posamezne starostne skupine niso natančno določene, prav tako ni 

enotnega mnenja glede ukrepanja, še posebej to velja za dekompresivno laparotomijo (6,7).  

 

Opredelitev IAH in ACS v pediatrični populaciji 

Klinični pregled ni zanesljiv za določanje znotrajtrebušnega tlaka, zato je, kot pri odraslih, potreben merilni 

sistem in kontinuirane oziroma ponavljajoče meritve. V pediatrični EIT največkrat uporabljamo indirektno 

metodo z uporabo katetra v sečnem mehurju, kot priporoča tudi WSACS (2). Thabet s sodelavci pa so v svoji 
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študiji ugotavljali, da distenzija trebušne votline v pediatrični populaciji dobro napoveduje IAH. Zaradi boljše 

podajnosti trebušne stene se pri otrocih premer trebušne stene poveča z večanjem znotrajtrebušnega 

volumna. Distenzijo so definirali s premerom trebušne votline na nivoju umbilikusa, ki je večji kot razdalja 

med ksifoidom in simfizo sramnih kosti. Hkrati v svoji študiji odsvetujejo opustitev meritve IAP, mera 

distenzije naj bi bila zgolj v pomoč oziroma opozorilni klinični znak, ki napoveduje IAH (8). 

Vrednost IAP pri kritično bolnih otrocih, ki nimajo dejavnikov tveganja za IAH, znaša 4-10 mmHg (2). Otroci 

težki <10 kg imajo nekoliko nižji IAP, kot otroci s telesno težko 10-50 kg. Vendar pa ni dokazane korelacije 

med telesno težo in vrednostjo IAP (9). Meja za povišan znotrajtrebušni tlak pri otrocih, torej IAH, je 10 

mmHg. Za neonatalno populacijo so podatki še precej skopi, vendar pa se domneva, da je meja za IAH v 

neonatalni populaciji morda še nižja in da se posledično ACS razvije že pri nižjih vrednostih IAP. To si 

razlagamo z nižjimi vrednostmi krvnega tlaka in posledičnimi hemodinamskimi motnjami že pri nižjih 

vrednostih IAP (10,11).  

ACS je v pediatrični populaciji definiran kot IAH z novonastalo odpovedjo vsaj enega organskega sistema (2).  

 

Etiologija in dejavniki tveganja 

Delitev vzrokov in dejavnikov tveganja za nastanek IAH/ACS na primarne, sekundarne in terciarne je v osnovi 

enaka kot za odrasle (tabela 1). Za pediatrično populacijo so posebej značilne prirojene anomalije, bolezni 

perinatalnega obdobja in nedonošenost tiste, ki lahko vodijo v IAH/ACS.  

Med primarnimi vzroki nastanka IAH/ACS, ki jih vidimo izključno v pediatričnih EIT, so pomembne prirojene 

anomalije trebušne stene in trebušnih organov. Zmanjšana podajnost trebušne votline je značilna za 

omfalokelo, gastroshizo in prirojeno diafragmatično kilo s posledičnim tesnim kirurškim zapiranjem trebušne 

votline. Za prirojene anomalije črevesja, s posledično mehansko zaporo, je značilno povečana količina 

črevesne vsebine, med njimi so: atrezije ozkega črevesa, Hirschrpungova bolezen (aganglionoza širokega 

črevesa) s toksičnim megakolonom, volvulus zaradi malrotacije. V isto kategorijo sodi tudi nekrotizirajoči 

enterokolitis, ki je izključno bolezen neonatalnega obdobja, zlasti pri nedonošenih. Vzroki povečanih 

trebušnih organov oziroma mas, ki so lahko vzrok IAH/ACS v pediatrični populaciji, so: hepatomegalija, 

splenomegalija, solidni abdominalni tumorji, med njimi predvsem teratomi, Wilmsov tumor in nevroblastom, 

limfomi, transplantacija velikostno diskrepantne ledvice ali jeter, cistične bolezni ledvic. Ostali primarni vzroki 

so navedeni v tabeli 1 (2,12). 

Sekundarni vzroki IAH/ACS v pediatričnih EIT se v glavnem ne razlikujejo od vzrokov pri odraslih, našteti so v 

tabeli 1. Redko je vzrok IAH/ACS perinatalna asfiksija z večorgansko odpovedjo, vzrok je lahko tudi fetalni 

hidrops, še posebej neimunski (2,12). Ostali dejavniki tveganja in napovedni dejavniki za IAH/ACS, ki jih 
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navajajo v literaturi so: že prej omenjena distenzija trebušne stene, mehanska ventilacija, tlak platoja >30 

cmH2O, PEEP >10 cmH2O, ≥17 točk po točkovniku PRISM III (angl. Pediatric risk of mortality), hipotermija, 

laktatna acidoza, koagulopatija (2,8,12).  

 

Tabela 1: Dejavniki tveganja in napovedni dejavniki za nastanek IAH/ACS 

Primarna IAH/ACS Sekundarna IAH/ACS 

Zmanjšana podajnost trebušne 

stene 

Povečana vsebina v trebušni 

votlini  
Sepsa 

  Gastroshiza 
 

Poškodbe trebušnih organov 
 

Kardiogeni šok 

  Omfalokela 
 

Perforacija votlega organa 
 

Travmatski šok 

  Diafragmatična kila 
 

Transplantacija ledvice 
 

Sindrom toksičnega šoka 

  Cirkumferentna opeklina 
 

Transplantacija jeter 
 

Opeklinski šok 

Povečana vsebina v votlih organih 
 

Zunajtelesna membranska 

oksigenacija  
Fetalni hidrops 

  Atrezija ozkega črevesja 
 

Wilmsov tumor Ostalo 

  Hirschprungova bolezen 
 

Burkittov limfom 
 

Koagulopatija 

  Malrotacija 
 

Nekrotizirajoči enterokolitis 
 

tlak platoja >30 cmH2O 

  Invaginacija 
 

Tromboza vene mezenterike 
 

PEEP >10 cmH2O 

  
 

Pankreatitis 
 

≥17 točk po točkovniku 

PRISM III           laktatna acidoza 

 

Patogeneza IAH in ACS 

Ne glede na vzrok so za nastanek IAH in posledičnega ACS odgovorni naslednji procesi: ishemija, vnetje, 

povečana prepustnost mikrocirkulacije, edem. Zaradi teh procesov nastaja edem tkiv, tekočina se izgublja 

preko črevesne sluznice in nastaja ascites. Z večanjem volumna v trebušni votlini pride do kompresije 

mezenteričnega žilja in posledično do poslabšanja ishemije, s tem se začne začaran krog in nastopi IAH 

(shema 1). V procesu nastajanja IAH imata pomembno vlogo tudi reperfuzijska poškodba tkiv in edem tkiv 

trebušne stene, ki povzroči zmanjšanje njene podajnosti. Izdatna tekočinska reanimacija dodatno poveča 

prehajanje tekočine iz mikrocirkulacije v zunajžilni prostor (4,12,13).  
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Shema 1: Patofiziološki procesi nastanka IAH/ACS 

 

 

Zdravljenje 

Prvotni cilj terapevtskih ukrepov je preprečevanje nastanka IAH. V kolikor je le mogoče, je potrebno bolnike, 

ki imajo tveganje za razvoj IAH, pravočasno prepoznati in jim z ustrezno metodo določati vrednost IAP. V 

kolikor se že razvije IAH oziroma celo ACS, poznamo na drugi strani tudi rešilne posege. 

 

Nekirurško zdravljenje 

Nekirurški ukrepi so izrednega pomena za preprečevanje nastanka IAH in napredovanja le-te v ACS. 

Posamezni ukrepi so osredotočeni na naslednje: 1. zmanjšanje vsebine znotraj votlih organov, 2. zmanjšanje 

vsebine v trebušni votlini, 3. izboljšanje podajnosti trebušne stene, 4. optimizacijo tekočinskega zdravljenja in 

perfuzije tkiv. 

Bolniki, ki so ogroženi za IAH naj imajo omejen, če ne že preprečen, enteralni vnos hrane in tekočin. V kolikor 

ni kontraindikacij lahko prejmejo prokinetike. Svetuje se vstavitev oro/nazogastrične sonde za razbremenitev 

želodca in uporaba klizme in rektalne cevke za izpraznitev vsebine širokega črevesa. V primeru paralitičnega 

ileusa je potrebna ukinitev možnih zdravil, ki ga povzročajo, ter popravljati elektrolitska neravnovesja (2).  

Tekočina, ki jo najdemo prosto v trebušni votlini je največkrat serozen ascites, lahko gre za krvavitev, v 

primeru nerazrešenega peritonitisa ob perforaciji votlega organa je lahko vsebina tudi sterkoralna in 

purulentna. V kolikor je proces retroperitonealen, je lahko tekočina omejena na ta prostor. Evakuacijo 

tekočine je mogoče opraviti perkutano z vstavitvijo drena. Za nekrotizirajoči enterokolitis (NEC) se domneva, 

da je povišan IAP povezan s kliničnim poslabšanjem. V prid tega govori, da perkutana drenaža ascitesa, 

čeprav je le-ta lahko neznaten, velikokrat izboljša klinično stanje. Pri ekstremno nedonošenih novorojenčkih z 

NEC, s porodno težo <1000 g, lahko perkutana drenaža odloži potrebo po laparotomiji (11,14). 
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Agresivna tekočinska reanimacija je dodatni dejavnik tveganja, zato se za preprečevanje nastanka IAH, kot 

tudi drugih možnih zapletov, svetuje, da se s tekočinskim zdravljenjem ne nadaljuje po normalizaciji 

fizioloških spremenljivk – krvni tlak, laktat, nasičenost krvi v osrednjih venah s kisikom, znižanje koncentracije 

laktata, … Zaradi pričakovanega znižanja onkotskega tlaka, kapilarne in limfatične dinamike se pri bolnikih z 

opeklinami prej kot sicer svetuje uporabo koloidnih raztopin, še posebej pri tistih, ki že imajo IAH in pri 

bolnikih s cirkumferentnimi opeklinami trebušne stene. Znižanje onkotskega tlaka je pričakovano tudi pri 

bolnikih z dekompenziranim srčnim popuščanjem v sklopu prirojenih srčnih napak, bolnikih z jetrno in 

ledvično odpovedjo (12,13).  

Trebušna stena je zaradi svoje spremenljive podajnosti pomembna terapevtska tarča. S študijami je bilo 

dokazano, da se IAP z ustrezno sedacijo in mišično relaksacijo nemudoma zniža, celo za 4-12 mmHg (15). 

Zaradi vpliva na podajnost trebušne stene je potrebno odstraniti vse obveze, ki povzročajo pritisk nanjo 

(12,13). V študiji je Ejike s sod. dokazala, da je pri otrocih pri naklonu ležišča 30° IAP višji za 2.2 mmHg v 

primerjavi z vodoravnim ležiščem. V isti študiji niso dokazali korelacije indeksom telesne mase oziroma 

njegove percentile z višino IAP (16). Obračanje na trebuh, manever, ki se pogosto uporablja pri respiratorni 

odpovedi tudi v pediatriji, prav tako lahko zviša IAP v primerjavi z lego na hrbtu (17). Na podajnost trebušne 

stene lahko pomembno vplivamo s kirurškimi tehnikami. 

 

Kirurško zdravljenje 

Kirurške tehnike za stopenjsko zdravljenje prirojenih anomalij trebušne stene so dober primer 

preprečevalnih ukrepov nastanka IAH. Pri zdravljenju gastroshize, omfalokele in diafragmatične kile primarno 

zaprtje trebušne stene ni vedno mogoče. V tem primeru se trebušne stene ne zapre primarno, ampak se v 

defekt trebušne stene vstavi posebne vrečke iz umetnih materialov, ki zagotavljajo bariero med 

abdominalnimi organi in zunanjostjo. Črevesne vijuge se stopenjsko reponira v trebušno votlino, poseben 

sistem pa dodatno omogoča razteg trebušne stene. S tem se prepreči nastanek IAH (13,18).  

Dekompresivna laparotomija (DL) predstavlja rešilno terapevtsko možnost, kadar s konzervativnimi ukrepi 

nismo uspešni pri zniževanju IAP oziroma kadar IAH, kljub ukrepom napreduje. Trenutne smernice ne dajejo 

napotka glede optimalnega časa oziroma pogojih, ko se za DL odločimo. Kljub temu pa študije dokazujejo, da 

lahko DL izboljša hemodinamske in respiratorne razmere ter tudi zmanjša umrljivost zaradi ACS (5,19,20). 

Študiji, ki so jih opravili Divarci s sod. in Steinau s sod. sta pokazali tudi, da je v pediatrični populaciji meja, ko 

se je smotrno odločiti za DL, IAP >12 mmHg oziroma >15 mmH z novo nastalo disfunkcijo zgolj enega 

organskega sistema. V obeh omenjenih študijah so v svoji študijski populaciji opažali tudi izjemno visoko 

preživetje 78.6 % oziroma 84 % (20,21).  
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Zaključki 

Prepoznavanje IAH/ACS je v pediatričnih EIT še vedno slabo. Kljub siceršnjemu večjemu zanimanju za 

problematiko je smrtnost zaradi ACS pri otrocih še vedno visoka in se zaenkrat ne zmanjšuje. Bistveno je, da 

se pri bolnikih, ki imajo visoko tveganje, prične z meritvami IAP in s terapevtskimi postopki v prvi vrsti 

preprečuje nastanek IAH. Napredek kirurškega zdravljenja prirojenih anomalij trebušne stene je dober 

primer preventivnega ukrepanja. V kolikor IAH bolnika že ogroža, je potrebno z aktivnimi ukrepi IAH zniževati, 

glede na podatke študij je ob težki klinični sliki potrebno že zgodaj razmišljati o agresivnejših pristopih. Glede 

na posebnost pediatrične populacije bo v prihodnje s študijami potrebno določiti referenčne meje IAP za 

posamezne starostne skupine ter dopolniti smernice glede odločanja. To še posebej velja za rešilne ukrepe, 

kot je dekompresivna laparotomija. 
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KRVAVITEV IZ PREBAVIL 

Samo Plut 

Klinični oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center 

 

Izvleček  

Akutna krvavitev iz prebavil je pogost vzrok za hospitalizacijo. Glede na lokalizacijo izvora krvavitve je 

diagnostična in terapevtska obravnava različna. Najpogostejše so ne-varikozne krvavitve iz zgornih prebavil, 

približno 25-30% bolnikov zakrvavi iz spodnjih prebavil, redkejše pa so krvavitve iz varic zgornjih prebavil. 

Obravnava bolnikov s hemodinamsko pomembno krvavitvijo vključuje na prvem mestu intenzivno zdravljenje 

s hemodinamsko stabilizacijo, nadomeščanjem kri ter v primeru krvavitev iz zgornjih prebavil čimprejšnjim 

medikamentoznim zdravljenjem. Sodobne diagnostične endoskopske in radiološke metode nam omogočajo 

opredelitev izvora krvavitve in učinkovito zdravljenje, ki je v veliki meri uspešno. Zadnja rešitev ostaja kirurška 

intervencija. 

 

UVOD  

Akutna krvavitev iz prebavil je potencialno življenje ogrožujoče stanje in je pogost vzrok za hospitalizacijo. 

Glede na anatomsko lokalizacijo izvora krvavitev opredelimo kot krvavitev iz zgornjih prebavil (od požiralnika 

do Treitzovega ligamenta), krvavitev iz srednjih prebavil (tankega črevesa) in krvavitev iz spodnjih prebavil 

(kolona in rektuma). Ocenjena letna incidenca je okoli 150 na 100.000 prebivalcev, najpogosteje bolniki 

zakrvavijo iz zgornjih prebavil (40-150/100.000), redkeje pa iz spodnjih prebavil (20-24/100.000). Pomembne 

akutne krvavitve iz srednjih prebavil so redke. Je dvakrat pogostejša pri moških, incidenca narašča s starostjo. 

Kljub napredku v medikamentoznem zdravljenju in tehniki endoskopske hemostaze je še vedno lahko 

smrtna. Umrljivost je v svetovnem merilu ocenjena na 3-11%. V razvitem svetu je umrljivost, ki je posledica 

neuspešnega zdravljenja in posledičnega hemoragičnega šoka okoli 2%. Slabšo prognozo imajo starejši in 

polimorbidni bolniki.  

Klinično se krvavitev iz prebavil kaže kot hematemeza (bruhanje sveže krvi ali kavni usedlini podobne 

vsebine), melena (črno, mazavo blato) ali hematohezija. Hemodinamsko pomembna krvavitev se kaže z znaki 

šoka. V diagnostičnem postopku ima osrednjo vlogo endoskopski poseg, ki nam omogoča hitro in zanesljivo 

postavitev diagnoze in hkrati nudi možnost terapevtskega ukrepanja. Urgentno endoskopijo je potrebno 

napraviti v roku 24 ur. Pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih je svetovana endoskopija v roku 12 ur, za 

endoskopijo je potrebno bolnika stabilizirati. V kolikor krvavitve endoskopsko ni možno obvladati, ali pa 

endoskopija ni možna je smiselno napraviti CT in angiografijo, ki je diagnostična za krvavitev več kot 0,5 

ml/min in omogoča embolizacijo žile v povirju krvavitve. Kirurško zdravljenje je nujno v primeru endoskopsko 
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ali radiološko neobvladanih krvavitev, a je povezano z visoko umrljivostjo in številnimi perioperativnimi 

zapleti. Na srečo se 80% krvavitev iz prebavil ustavi sama. 

Jemanje antiagregacijskih in antikoagulantnih zdravil je znan dejavnik tveganja za krvavitve iz prebavil. V 

Sloveniji so štirje odstotki prebivalcev zdravljeni z acetilsalicilno kislino (ASK), druga antiagregacijska zdravila 

pa prejema odstotek populacije. Antiagregacijske učinkovine zvišujejo tveganje za vse vrste krvavitev in so 

vzrok 14,5 % vseh krvavitev iz zgornjih prebavil. Tveganje za krvavitev iz prebavil je pri bolnikih, ki prejemajo 

ASK dvakrat večje kot pri bolnikih brez ASK. Dvotirno antiagregacijsko zdravljenje v primerjavi z ASK poveča 

tveganje za krvavitev iz prebavil za dva do trikrat. Iz prebavil vsako leto zakrvavi 1-4% bolnikov, ki so 

zdravljeni z oralnimi antikoagulantimi zdravili. Pomembne neželjene stranke učinke na prebavila imajo tudi 

nesteroidni antirevmatiki (NSAR). Tuje metaanalize ugotavljajo pojavnost krvavitev iz zgornjih prebavil ob 

NSAR med 2,7 do 33,9 %.  

 

Ne-varikozna krvavitev iz zgornjih prebavil 

Najpogosteje pride do ne-varikozne krvavitve iz zgornjih prebavil iz peptičnih ulkusov (v več kot 50% vseh 

krvavitev iz zgornih prebavil), ostali vzroki so erozije v zgornjih prebavilih, Mallory-Weiss sindrom in maligne 

bolezni. Poglavitna etiopatogenetska dejavnika peptičnih ulkusov v zgornjih prebavili sta okužba s H. pylori in 

jemanje nesteroidnih antirevmatskih zdravil ter aspirina. Redkeje so ulkusi posledica Zollinger-Ellisonovega 

sindroma, okužbe s citomegalovirusom ali virusom herpesa, v sklopu Mb. Crohn ali sarkoidoze, posledica 

ishemije in mieloproliferativnih bolezni. 

Smernice evropskega združenja za gastrointestinalno endoskopijo (ESGE) priporočajo stopenjski pristop k 

bolniku z ne-varikozno krvavitvijo. Predendoskopska  

obravnava vključuje takojšnjo oceno hemodinamskega statusa in ustrezno laboratorijski diagnostiko (krvna 

slika, elektroliti in dušični retenti, testi koagulacije). Pri nestabilnem bolniku nadomeščamo tekočine s 

kristaloidi. Kri s transfuzijo nadomeščamo restriktivno, ciljni hemoglobin po korekciji naj bo 70-90 g/L. Že 

pred endoskopijo pričnemo z intravenskim zdravljenjem z zaviralcem protonske črpalke v bolusnem odmerku 

80 mg in nato s kontinuirano infuzijo 8 mg/h. V primeru perzistentne hude krvavitve dodatek eritromicina 

250 mg 30-120 minut pred endoskopijo izboljša preglednost ob endoskopiji. Glasgow-Blatchford točkovnik 

nam omogoča pred endoskopsko oceno tveganja za krvavečega bolnika. Bolniki z GBS 0 ali 1 ne potrebujejo 

zgodnje endoskopske intervencije ali hospitalizacije.  
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Tabela 1: Glasgow-Blatchford Score (GBS) 

Sistolni krvni tlak, mmHg 100-109 

90-99 

<90 

1 

2 

3 

Sečnina, mmol/l 6.5-7.9 

8.0-9.9 

10.0-24.9 

>25.0 

2 

3 

4 

6 

Hemoglobin (M), g/L 120-129 

100-119 

<100 

1 

3 

6 

Hemoglobin (Ž), g/L 100-119 

<100 

1 

6 

Srčna frekvenca >100 1 

Melena  1 

Sinkopa  2 

Jetrna bolezen  2 

Srčno popuščanje  2 

 

Naslednja stopnja v obravnavi je endoskopija. ESGE priporoča zgodnjo endoskopijo v roku 24 ur. Pri zelo 

ogroženih bolnikih (hemodinamsko nestabilni, znaki aktualne krvavitve med hospitalizacijo, nezmožnost 

prehodne opustitve antikoagulantne terapije) pa naj bi jo napravili v roku 12 ur. Krvaveče lezije je potrebno 

opredeliti po Forrestovi klasifikaciji in pri tveganih ulkusih (FI in FIIa) napraviti ustrezno endoskopsko 

hemostazo – uporabimo lahko injekcijsko terapijo s sklerozacijskimi sredstvi in adrenalinom, mehansko 

hemostazo z postavitvijo sponk ali termokoagulacijsko hemostazo.  
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Slika 1. Forrestova klasifikacija krvavečih lezij (povzeto po 2) 

 

 

Po opravljeni endoskopski terapiji nadaljujemo z medikamentoznim zdravljenjem z zaviralcem protonske 

črpalke v kontinuirani infuziji do skupno 72 ur z namenom preprečevanja ponovne krvavive. Bolnik lahko 

uživa bistre tekočine kmalu po uspešno opravljeni endoskopiji. V primeru recidivne krvavitve je potrebna 

ponovna endoskopska ocena in poskus endoskopske hemostaze. Če le ta ni možna, napravimo angiografijo in 

radiološko embolizacijo ali kirurško hemostazo. Potrebno je testirati in zdraviti morebitno okužbo s 

Helicobacter pylori. S ponovno antikoagulantno terapijo pri bolnikih z visoko ogroženostjo za 

trombembolične zaplete pričnemo kakor hitro je to mogoče, odločamo se individualno. Pri ostalih bolnikih jo 

ponovno uvedemo po 7-15 dneh. Antiagregacijskega zdravljenja naj bolnik do endoskopije ne prejema. V 

primeru primarne preventive z aspirinom, le tega ukinemo. Pri bolnikih, ki prejemajo antiagregacijsko z 

indikacijo sekundatne preventive in imajo nizko tveganje za ponovno krvavitev (FIIc in FIII), nadaljujemo z 

antiagregacijsko terapijo (monoterapijo ali kombinirano terapijo) takoj po posegu. Pri bolnikih z visokim 

tveganjem za ponovno krvavitev uvedemo vsaj antiagregacijsko monoterapijo najkasneje tretji dan po 

krvavitvi. Pri zelo ogroženih bolnikih na dvotirni antiagregacijski terapiji nadaljujemo zdravljenje z aspirinom 

takoj po posegu. 
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Varikozna krvavitev iz zgornjih prebavil 

Vzrok portalne hipertenzije je v večini primerov ciroza jeter, drugi vzroki so redkejši (npr. necirotična fibroza 

jeter, tromboza portalne vene, obstrUniverzitetni klinični center ija jetrnih ven, policistična bolezen jeter, 

jetrne metastaze, konstriktivni perikarditis. Najpogostejša vzroka za jetrno cirozo sta prekomerno uživanje 

alkohola in virusni hepatitis. 

Krvavitev iz varic požiralnika ali želodca je vzrok za 5-11% vseh krvavitev iz zgornjih prebavil in pri 70% 

krvavitev iz zgornjih prebavil pri bolnikih z jetrno cirozo. Krvavitev se ustavi sama v 40%, do zgodnje 

ponovitve krvavitve v obdobju šestih tednov po prvi krvavitvi pride pri 40 % bolnikov. Tveganje ponovitve je 

največje prvih pet dni, nato se šest tednov postopoma zmanjšuje in se po tem obdobju skoraj izenači s 

tveganjem za krvavitev pred prvo krvavitvijo. Na tveganje ponovitve in uspeh zdravljenja močno vpliva 

stopnja ciroze in velikost varic. Prva krvavitev iz varic se v do 30 % primerov konča s smrtjo bolnika.  

Osnovni cilji zdravljenja krvavitve iz varic požiralnika in želodca so: korekcija hipovolemije in hemodinamska 

stabilizacija, čim hitrejša zaustavitev krvavitve, preprečevanje ponovne zgodnje krvavitve (znotraj 72 ur) in 

preprečevanje zapletov povezanih s krvavitvijo. Kri nadomeščamo previdno in vzdržujemo koncentracijo 

hemoglobina med 70-80 g /l oz. več glede na bolnikovo starost, pridružene bolezni, hemodinamski status in 

aktivnost krvavitve. Sistolni tlak bolnika naj bo 90-100 mm Hg, srčna frekvenca 100 /min ali manj. 

Nadomeščanje trombocitov in zdravljenje koagulopatije ni potrebno. Bolnike z močno iztirjeno koagulacijo 

T<30000/mikroL ali PČ <0.3 lahko zdravimo z koncentriranimi trombociti ali svežo zmrznjeno plazmo. 

Zdravljenje z rekombinantnim faktorjem VIIa ni smiselno. Antibiotično zdravljenje je pomemben del 

zdravljenja varikozne krvavitve. Krvavitev iz varic je v 30–40 % povezana z okužbo. Preventivno zdravljenje z 

antibiotiki je priporočljivo takoj ob ugotovitvi krvavitve in pred endoskopskim zdravljenjem. Zdravljenje 

znižuje število bakterijskih okužb, zmanjšuje možnost ponovne krvavitve in umrljivost. Bolnike zdravimo z 

amoksicilinom in klavulansko kislino 1,2 g/8 ur iv ali z norfloksacinom 2 x 400 mg p.o ali ceftriaksonom 1g na 

dan i.v. Zdravljenje naj traja 7 dni. Bolnike s prisotno hepatično encefalopatijo zdravimo z laktulozo ali visoko 

klizmo. 

 

Pri sumu na krvavitev iz varic pričnemo takoj in še pred endoskopskim posegom z zdravljenjem z enim od 

vazoaktivnih zdravil. Zdravila dajemo v kontinuirani infuziji ali v obliki iv injekcij: 

1. Somatostatin 250 mcg iv v bolusu, nato 250 mcg/h v infuziji (v primeru hude krvavitve npr. aktivna 

krvavitev ob endoskopiji, lahko uporabimo dvojni odmerek) 

2. Oktreotid 50 mcg iv v bolusu, nato 50 mcg/h v infuziji 

3. Terlipresin 2 mg iv/ 4 ur, nato, če bolnik ne krvavi več po 24 urah 1 mg iv /4 ure 

Zdravljenje z vazoaktivnimi zdravili nadaljujemo do 5 dni po začetku krvavitve. Po petih dneh pričnemo z 

uvajanjem sekundarne profilaktične terapije z neselktivnim betablokerjem. 
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Bolnike z varikozno krvavitvijo endoskopiramo čim prej po hemodinamski stabilizaciji oz. najkasneje 12 ur po 

sprejemu v bolnišnico. Ligacija varic je priporočena metoda zdravljenja varic požiralnika. Skleroterapija je 

primerna, če je ligacija varic tehnično prezahtevna zaradi pogojev med posegom. Pri neuspešni hemostazi 

lahko za največ 24 ur vstavimo balonsko tamponado s Sengstaken-Blakemorovo sondo. Krvavitev iz varic 

želodca ustavljamo s tkivnim adhezivom. V primeru vztrajanja krvavitve kljub zdravljenju z vazoaktivnimi 

zdravili in endoskopskem posegu je indicirana vstavitev urgentnega TIPSS. V primeru zgodnje ponovne 

krvavitve po sprva uspešni hemostazi poskusimo krvavitev najprej ustaviti endoskopsko, v primeru neuspeha 

pa je potrebna vstavitev TIPSS. Zgodnja vstavitev TIPSS po krvavitvi (v roku 72 ur) je smiselna tudi pri bolnikih 

z veliko verjetnostjo za ponovno krvavitev – to so pacienti z jetrno cirozo Child C (vendar Child-Pugh score 

<14) in pri bolnikih z jetrno cirozo Child B in aktivno varikozno krvavitvijo med endoskopijo kljub zdravljenju z 

vazoaktivnimi zdravili in antibiotiki. 
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Slika 2 Algoritem obravnave akutne varikozne krvavitve (povzeto po 3) 
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Krvavitev iz spodnjih prebavil  

Vzroki za krvavitev iz spodnjih prebavil so številni. Hemoroidalna krvavitev je vzrok pri približno 50% bolnikov, 

ki zakrvavijo s hemohezijo. Pogosti vzroki so krvavitev iz divertiklov, angiektazij, ishemičnih/z zdravili 

pozvročenih (NSAR) ulkusov in neoplazem. Vzroki krvave driske so lahko infekcijski, lahko pa gre za kronično 

vnetno črevesno bolezen. Pri mlajših bolnikih moramo pomisliti tudi na krvavitev iz Meckelovega divertikla. 

Bolniki lahko zakrvavijo tudi nekaj dni po opravljenem endoskopskem posegu – polipektomiji.  

Obravnava bolnika z krvavitvijo iz spodnih prebavil vključuje anamnezo, klinični pregled z oceno 

hemodinamskega statusa in ustrezno laboratorijski diagnostiko (krvna slika, elektroliti in dušični retenti, testi 

koagulacije). Pri nestabilnem bolniku nadomeščamo tekočine s kristaloidi. Kri s transfuzijo nadomeščamo 

restriktivno, ciljni hemoglobin po korekciji naj bo 70 g/L-90 g/L. Cilj hemodinamske stabilizaije je 

normalizacija srčne frekvence in krvnega tlaka. Ker je vzrok hemodinamsko pomembni hemoheziji lahko tudi 

krvavitev iz zgornjih prebavil, je le to potrebno izključiti s zgornjo endoskopijo. Alternativna možnost 

diagnostike, če endoskopija ni možna, je vstavitev nazogastrične sonde in apiracija želodčne vsebine oz. 

lavaža želodca. Pri bolnikih s HD pomembno krvavitvijo je pred endsoskopijo ali drugimi interventnimi posegi 

je potrebna korekcija hemostaze do INR<1.5. Vrednost trombocitov vzdržujemo nad 50. Pri bolnikih, ki zaradi 

krvavitve potrebujejo veliko količino (>4) koncentriranih eritrocitov je potrebno premisliti o morebitni 

sočasni transfuziji trombocitov in sveže zmrznjene plazme.  

Pri bolnikih z HD pomembno krvavitvijo iz spodnjih prebavil, ki jih ne moremo ustrezno hemodinamsko 

stabilizirati in ustrezna priprava na kolonoskopijo ni možna, je prva diagnostična metoda CT angiografija (po 

predhodnji izključitvi morebitne krvavitve iz zgornjih prebavil), ki ji sledi angiografija z emolizacijo. V primeru 

neuspeha je na mestu kirurška hemostaza. 

Pri bolnikih, ki ustrezno odgovorijo na ukrepe hemodinamske stabilizacije, je prva diagnostična metoda 

urgentna kolonoskopija, ki jo napravimo po ustrezni pripravi, v roku 24 ur. Bolnika na kolonoskopijo 

pripravimo z peroralno čistilno raztopimo (naprimer 2l preparata Moviprep in 2 litra Donata), ki jo naj bolnik 

zaužije tekom 3-4 urah pred kolonoskopijo. Pri bolnikih ki tekočine ne zmorejo popiti se priporoča vstvitev 

nazogastrične sonde. Smernice kolonoskopijo brez predhodnje priprave odsvetujejo.  

V primeru, da kolonoskopsko najdemo mesto krvavitve, napravimo endoskopsko hemostazo v primeru 

aktualne krvavitve ali znakov nedavne krvavitve z velikim tveganjem za ponovno krvavitev (viden krn žile ali 

strdek). Za vzpostavitev preglednosti lahko uporabimo injekcijsko terapijo z razredčenino adrenalina, ki pa ji 

mora slediti dodaten hemostatski poseg (kombinirana hemostaza). Krvavitev iz divertikla tako zaustavimo s 

skleroterapijo in aplikacijo hemostatskega klipa, za krvavitev iz angiektazij pa je priporočema argonska 

koagulacija. V primeru krvavitve iz mesta predhodnje polipektomije je potrebna dodatna mehanska 

hemostaza z postavitvijo klipa in/ali termokoagulacija. V primeru recidivne krvavitve je indicirana ponovna 

kolonoskopija. 
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Slika 3 Algoritem obravnave bolnika z krvavitvijo iz spodnjih prebavil (po 4) 

 

 

Zaključek 

Akutna manifestna krvavitev iz prebavil ostaja kljub sodobni obravnavi, endoskopskem in radiološkem 

zdravljenju življenje ogrožujoče stanje z znatno mortaliteto. Nujna je čimprejšnja prepoznava stanja že v 

urgentni ambulanti in nato ustrezna obravnava v bolnišnici.  
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Prehrana starostnika v enoti intenzivne terapije 

Nada Rotovnik Kozjek 

Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana 

 

Povzetek 

Odpoved prebavil/črevesja je posledica zmanjšanja njihove funkcije pod minimum, ki je potreben za 

absorbcijo hranil in/ali vode ter elektrolitov iz gastrointestinalnega trakta, zato je v tem stanju potrebno 

njihovo intravensko nadomeščanje za zagotavljanje zdravja in/ali rasti. Kadar je funkcija prebavil zmanjšana, 

vendar še ni potrebno intravensko nadomeščanje, bolezensko stanje opredelimo kot prizadetost prebavil. Tip 

I in II predstavljata akutno obliko odpovedi prebavil. To resno klinično stanje se lahko razvije po operativnih 

posegih na prebavilih, ko je funkcija črevesja prizadeta zaradi spremenjene anatomije (stome, fistule) ali pa 

so vzrok drugi dejavniki: sepsa, kratko črevo, huda podhranjenost. Akutna odpoved prebavil zahteva 

multidisciplinarno obravnavo, ki lahko prepreči razvoj odpovedi prebavil tipa III. Tip III predstavlja kronično 

obliko odpovedi prebavil, ko bolniki potrebujejo parenteralno prehrano na domu. 

 

Uvod 

Odpoved prebavil oziroma črevesja (ang. intestinal failure) sta Fleming in Remington opredelila leta 1981 kot 

»zmanjšanje mase črevesja po minimalno količino, ki je še potrebna za zadostno prebavo in absorbcijo 

hrane« (1).V naslednjih letih je več skupin ekspertov predlagalo dopolnitve te opredelitve in leta 2014 je bila 

predstavljena sedanja opredelitev odpovedi prebavil Evropskega združenja za klinično prehrano in presnovo 

(ESPEN), ki je tudi izhodišče za smernice za prehransko obravnavo odpovedi tega organskega sistema (2) (3).  

Odpoved prebavil je lahko pridobljena ali prirojena in se pojavi se v kateremkoli obdobju življenja. Njen 

nastanek je posledica akutne prizadetosti prebavil ali hude sistemske bolezni, bodisi benigne ali maligne.  

Najpogosteje je odpoved prebavil posledica progresivnega propadanja prebavil ob različnih kroničnih 

obolenjih. Pri številnih bolezenskih stanjih prepoznamo različne oblike prizadetosti prebavil, ki so odvisne od 

lokacije bolezenskih sprememb v prebavnem traktu. Kadar pa stanje prizadetosti prebavil napreduje in/ali se 

akutna odpoved črevesja ne popravi, se razvije stanje dolgotrajne ali celo končne odpovedi prebavil. Terapija 

odpovedi prebavil temelji na programih za »rehabilitacijo« prebavil z individualno usmerjeno prehransko 

intervencijo, farmakološko in tudi kirurško terapijo. Kadar so prebavila preveč okvarjena ali pa je terapija 

neuspešna, potrebujejo bolniki z ireverzivilno okvaro prebavil trajno parenteralno prehrano na domu, zelo 

redko se kot terapevtska možnost uporablja transplantacija črevesja oziroma dela prebavil (4).  
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Klasifikacija in vzroki odpovedi prebavil 

Odpoved prebavil/črevesja klasificiramo na osnovi hitrosti razvoja bolezenskega stanja, presnovnih 

značilnosti in ciljev terapevtske obravnave (3, 4) (Tabela 1). 

b 

Tabela 1: Klasifikacija tipov odpovedi prebavil (povzeto po (3)) 

 Opis  

 

Trajanje Primeri Cilj terapevtske obravnave 

Tip I 

akutna  

Akutno stanje. 

Pogosto prisotna 

disfunkcija drugih 

organov. 

Praviloma prehodna, 

dokler se ne popravi 

delovanje prizadetih 

organov. 

Dnevi Pooperativni 

paralitični ileus 

Del sindroma MOD 

(multiorganska 

disfunkcija). 

Preživetje akutne faze. 

Stabilizacija homeostaze. 

Delovanje prebavil se 

ponovno vzpostavi. 

Tip II 

akutna 

Podaljšano akutno 

stanje. 

Pogosto presnovno 

nestabilni bolniki. 

 

Tedni 

do 

meseci 

Ponavljajoče 

abdominalne 

sepse z/ali brez 

fistul. 

Akutna faza 

sindroma kratkega 

črevesja. 

Terapevtski ukrepi so 

usmerjeni v zdravljenje sepse 

in odprave disfunkcije 

organov. V tej fazi se 

odpoved prebavil pozdravi ali 

pa postane tip III. 

Tip III 

kronična 

Kronična odpoved 

organa, brez hkratne 

disfunkcije 

 drugih organov. 

Stabilno presnovno 

stanje. 

Meseci 

do leta 

Sindrom kratkega 

črevesja. 

Intestinalna 

dismotiliteta. 

Vzdrževanje homeostaze. 

Optimizacija prehranskega 

stanja. Podpora celjenja ran. 

Vzpostavitev integritete 

črevesja, vedno ko je možno. 
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Tip I odpovedi prebavil se pojavi v perioperativnem obdobju pri pribižno 15% bolnikov po operativnih 

posegih v abdomnu ali pa v povezavi z kritičnimi obolenji kot so poškodbe glave, pljučnica, akutni pankreatitis 

in operacijah srca. V intezivistični literaturi najdemo za ta stanja tudi opise »akutna gastrointestinalna 

poškodba« stopnje I, ki se spontano popravi, in stopnje II, ki zahteva terapijo z parenteralno prehrano. 

Obravnava teh stanj je enaka, kot so priporočila za obravnavo Tipa I odpovedi prebavil. 

Tip II odpovedi prebavil je resno klinično stanje, ki ga spremljajo septični, presnovni in kompleksni prehranski 

zapleti. Na splošno je razvoj odpovedi prebavil v tem primeru povzročen zaradi poškodbe črevesja zaradi 

bolzenskih stanj kot so: intestinalni volvulus, strangulirana hernija, mezenterična tromboza ali neposredna 

abdominalna travma, ki jih zdravimo z zahtevnim kirurškim posegom. Odpoved prebavil Tipa II se v 32% lahko 

razvije tudi kot zaplet zdravljenja operativnih posegov na črevesju, kot so: puščanje anastomoze, nastanek 

fistule, dehiscence tebušne stene. Drugi pogosti vzroki v povezavi z bolezenskimi stanji so še Chronova 

bolezen (21%), žilne poškodbe (13%) in maligne bolezni (8%) (5).  

Zdravljenje bolnikov z tipom II odpovedi prebavil zahteval posebej izobraženo medicinsko osebje, pgosto se 

bolnike zdravi v speciliziranih enotah za odpoved prebavil. 

 

Obravnava akutne odpovedi prebavil tipa II 

Akutno opoved prebavil tipa II obravnavmo multidisciplinarno. Ključni problem je zdravljenje osnovne bolezni 

ali stanja, ki je privedlo do odpovedi prebavil. 

Na Nizozemskem so za obvladovanje številnih oblik odpovedi prebavil tipa II razvili SOWATS sistem (ang. S-

sepsis control, O- optimization of nutritional care, W- wound care, A- anatomy of bowel and fistula), ki ga 

lahko povzamemo kot zdravljenje sepse, optimalna prehranska podpora in oskrba ran ter natančno 

anatomsko in funkcionalno ovrednostenje prizadetosti prebavil (6). Podoben koncept so razvili angleži in ga 

poimenovali SNAP (ang. Sepsis, Nutrition, Anatmy, Plan) (5). 

Kontrola sepse zajema predvsem zgodnje odkrivanje znakov sepse, radiološko ali kirurško drenažo kolekcij 

tekočine/gnoja in individualizirano antibiotično terapijo. 

Prehranska podpora je namenjena optimizaciji prehranskega stanja po predhodni stabilizaciji acido-baznega 

ravnovesja, ravnovesja elektrolitov in stanja hidracije. Rehidracijska terapija je večinoma zahtevna, vendar je 

za optimalno prehransko podporo je ključno da pri bolniku izvedemo rehidracijske ukrepe. Bolnika lahko 

rehidriramo parenteralno ali preko prebavil (enteralno, oralno), vendar je v primeru driske ali pretiranega 

izločanja po stomi oziroma visokih izmetih preko fistul, potrebno upoštevati da morajo rehidracijske tekočine 

vsebovati elektrolite in sol. Primerna je uporaba rehidracijskih praškov. V takšnem primeru uživanje tekočin, 

kot so voda, čaj, sok in kava ni primerno. Ob teh ukrepih praviloma dodamo tudi antisekretorne agense 
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(pravilom inhibitorje protonske črpalke) in zaviralce peristaltike (loperamid, kodein). Prehransko podporo 

individualiziramo in kot pot vnosa vedno uporabimo dopolnilno prehrano v tisti del črevesja, ki še deluje. Ta 

pot vnosa hranil lahko vključuje fistuloklizo, ko v distalni del črevesja, ki še deluje, infudiramo vsebino fistule. 

Pri uvajanju prehranske terapije smo pozorni na razvoj sindroma vnovičnega hranjenja. 

Ker so vsi bolniki z odpovedjo rpebavil prehransko ogroženi, pri njih vedno izvajamo prehransko obravnavo. 

Za preverjanje in prilagajanje prehranske terapije, vključno z hidracijo, je nam v veliko pomoč ustrezna 

interpretacija meritev sestave telesa z metodo bioimpedance. Pri oceni tekočinskega stanja in drugih telesnih 

mas z to medodo upoštevamo dejavnike, ki so povezani z bolnikovim stanjem. Zato so zelo povedni trendi 

spremembe telesnih mas, ki hkrati odražajo klinično stanje bolnika in učinek prehranske terapije. V 

vsakodnevni klinični praksi nam je v veliko pomoč tudi meritev faznega kot, ki predstavlja marker tkivnega 

zdravja, ki je odvisen od celične mase telesa, integritete celičnih membran in funkcionalnega stanja 

bolnika(7). Meritve faznega kota imajo napovedno vrednost za prognozo različnih bolezenskih stanj, vključno 

bolnikov v Enotah intenzivne terapije, ter so občutljiv parameter s katerim lahko spremljamo prehranske 

intervencije (8). Za oceno prehranskega stanja in resnosti bolezni uporabljamo več krvnih preiskav, v klinični 

praksi so uporabne predvsem naslednje preiskave krvi: albumini, sečnina, kreatinin, delež limfocitov v beli 

krvni sliki. Dehidracijo lahko ocenjujeno z meritvijo koncentracije Na v enkratnem vzorcu rina (< 10-20 

mmol/l). 

Nega abdominanih ran zahteva specializirano znanje, pogosto se uporabljajo tudi sistemi za vakuumsko 

podporo celjenja ran. Pri tem pri načrtovanju prehranske strategije upoštevamo dodatne izgube beljakovin. 

Natačno je potrebno beležiti izgube preko ran in fistul, ter poskrbeti za zaščito zdrave kože. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi mobilizaciji bolnikov. Pretirano ležanje pripomore k 

generalizirani izgubi funkcionalne mase telesa in spodbujanje k telesni aktivnosti ter ustrezna strokovna 

pomoč fizioterapevtov, bo pripomoglo tudi k večjemu uspehu postopka rehabilitacije bolnikov z odpovedjo 

prebavil.  

Odpoved prebavil pa ni samo »telesni problem«, nemalokrat gre za psihološko zelo stresno stanje, ki je 

povezano z dolgotrajno hospitalizacijo, in v primeru postoperativnih zapletov, tudi s stresom zaradi 

neugodnega kliničnega poteka zdravljenja. Pogosto se razvijejo stanja, ki predstavljajo obliko postravmatskih 

stresnih motenj in se še nadgradijo z dodatno stisko zaradi nezmožnosti uživanja hrane. Obravnava teh 

bolnikov zahteva izjemno potrpežljivost in kontinuirano psihološko podporo. 

Odpovedi prebavil se lahko pridružijo tudi zapleti zaradi same odpovedi fiziološkega delovanja 

gastrointestinalnega trakta, pogosto je moteno delovanje jeter. Funkcijo jeter neposredno prizadene moteno 

delovanje hepatobiliarne osi in dodatno še pogosti septični zapleti. Prizadetost jeter je dodatni dejavnik, ki 
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zahteva individualno prilagojeno prehransko podporo, še zlasti je potrebno skrbno načrtovati parenteralni 

vnos hranil (3).  

Zaradi zahtevnosti obravnave bolnikov z odpovedjo prebavil je za to skupino bolnikov optimalna obravnava v 

specializiranih bolnišničnih enotah, ki predstavljajo obliko intenzivne nege bolnikov. V enoti za zdravljenje in 

obravnavo odpovedi črevesja naj bi sodelovali kirurgi, gastroenterologi, zdravniki s specialističnimi znanji 

intenzivne medicine in klinične prehrane in ustrezno izobražene medicinske sestre, še posebej na področju 

nege ran, intenzivne terapije in klinične prehrane. Nepogrešljivi sodelavci so tudi fizioterapevti in psihologi. 

Takšna enota mora imeti 24-urni dostop do specialističnega mnenja in ustreznih postopkov, možnosti 

vzpostavitve venskih kanalov in dejavnosti interventne radiologije. 

 

Zaključek 

Obravnava in zdravljenje bolnikov z odpovedjo prebavil je zahtevno in kompleksno področje medicine. 

Obravnava odpovedi prebavil predstavlja prehod od intenzivne terapije bolnikov do specialzirane enote za 

terapijo odpovedi prebavil. Zahteva stalno in povezano sodelovanje med številnimi specialističnimi področji. 

Še posebej je zahtevna terapija odpovedi prebavil tipa II, ki lahko v veliki meri prepreči nastanek dokončne 

odpovedi prebavil tipa III, ki praviloma zahteva doživljenjsko parenteralno prehrano na domu. 
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Povzetek 

Akutni pankreatitis se lahko pojavlja v obliki blagega vnetja pankreasa ali kot zmerno huda in huda oblika, ki 

jo označuje sistemski vnetni odgovor, ki vodi v večorgansko odpoved. Leta 2012 je bila sprejeta popravljena 

Atlantska klasifikacija, ki jasneje opredeljuje obliko in stopnjo resnosti obolenja. Najobčutljivejša 

laboratorijska preiskava je povišana serumska vrednost lipaze, radiološka pa kontrastna računalniška 

tomografija. Zdravljenje je podporno in usmerjeno v primerno nadomeščanje tekočin na podlagi 

hemodinamskega monitoringa. Priporočeno je zgodnje enteralno hranjenje, ki zmanjšuje vnetni odgovor in 

zaplete. Pomemben je nadzor nad povišanim intraabdominalnim tlakom in stanju prilagojena dihalna 

podpora s primernim protibolečinskim zdravljenjem. Antibiotično zdravljenje naj bo ciljano. Priporočenega 

specifičnega zdravila za zdravljenje akutnega pankreatitisa še ni na voljo, nove raziskave pa potekajo v smeri 

njegovega odkrivanja. 

 

Uvod 

Akutni pankreatitis (AP) je tretje najpogostejše abdominalno obolenje. V Evropi se obolenje pojavlja v 

razponu med 4.0 – 45.3 primerov / 100.000 prebivalcev. Bolezen se kaže kot vnetje trebušne slinavke, ki je 

lahko različne intenzitete, od blagega vnetja, ki se pojavlja v 80%, pa vse do hudega akutnega pankreatitisa s 

sistemskim vnetnim odgovorom in večorgansko odpovedjo, katerega incidenca je okoli 20%. Smrtnost se pri 

hudem akutnem pankreatitisu giblje od 10% pa vse do 85 % medtem, ko je celokupna smrtnost vseh akutnih 

pankreatitisov 5%. Čeprav etiologija in patogeneza obolenja še nista  popolnoma jasna je do sedaj znano, da 

so najpogostejši vzrok za nastanek AP v zapadnem svetu žolčni kamni (38%) in alkoholizem (36%). Ostali 

dejavniki tveganja za akutni pankreatitis so še hipertrigliceridemija (2-5%), hipercalciemija in uporaba 

določenih zdravil (1-4%). V 8 – 20% je vzrok akutnega pankreatitisa idiopatski. Poleg omenjenih je vzrok 

akutnega pankreatitisa lahko tudi jatrogeni, ki se razvije po endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji 

(angl. endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP), do AP pa lahko privede tudi poškodba 

trebuha ali prsnega koša. 
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Patifiziologija akutnega pankreatitisa 

Akutni pankreatitis je posledica prevelikega sproščanja in aktivacije pankreatičnih digestivnih encimov. 

Ključni neaktivni encim prekurzor pankreasa je tripsinigen. V fizioloških pogojih se tripsinogen v duodenumu 

pretvori v aktivno obliko tripsin, kjer sodeluje pri prebavi proteinov. Pri pankreatitisu pa lizosomalni encim 

katepsin aktivira tripsinogen v tripsin v sami trebušni slinavki. Ker je ob tem izločanje tripsina iz slinavke 

okrnjeno, se razvije vnetje pankreasa, kar sproži vnetno kaskado citokonov, med katerimi IL-1, IL-6 in IL-8, 

faktor tumorske nekroze α (angl. tumor necrosis factor α, TNF α) in faktor aktivacije trombocitov ( angl. 

platelet-activating factor, PAF). Izločanje pro-vnetnih citokinov in njihov povišan serumski nivo, privede do 

sistemskega vnetnega odgovora ter sinteze proteinov akutne faze v jetrih, kot je C-reaktivni protein (CRP), 

prokalcitonin (PCT). Aktivacija in migracija levkocitov predstavlja, kot manifestacija vnetnega odgovora, 

dejavnik, odgovoren za lokalne in sistemske zaplete. 

 

Opredelitev in razvrstitev akutnega pankreatitisa 

Leta 1992 so na simpoziju v Atlanti osnovali Atlantsko klasifikacijo akutnega pankreatitisa. Čeprav je bila 

klasifikacija za tisti čas uporabna, se je zaradi vse boljšega razumevanja patofizioloških dogajanj pri AP ter 

izboljšanih diagnostičnih postopkov, izkazala potreba po njeni prenovitvi. Leta 2012 je bila sprejeta 

popravljena Atlantska klasifikacija, ki opredeljuje kriterije za diagnozo akutnega pankreatitisa, razlikuje dve 

obliki pankreatitisa (intersticijski edematozni in nekrotizantni), razvršča AP v tri stopnje glede na resnost 

obolenja ter opredeljuje morfološke spremembe, ki so posledica zapleta akutnega pankreatitisa. 

 

Opredelitev diagnoze akutnega pankreatitisa 

Za potrditev diagnoze AP morata biti izpolnjena dva od naslednjih treh pogojev: 1. akutna, huda, 

nepopuščajoča epigastrična bolečina, ki pogosto seva v hrbet; 2. vrednost serumske lipaze ali amilaze, ki je 

vsaj trikrat višja od zgornje normalne vrednosti; 3. značilne najdbe akutnega pankreatitisa s slikovno 

diagnostiko kot je kontrastna računalniška tomografija (angl. contrast-enhanced computed tomography, 

CECT), magnetna resonanca (MR) in s transabdominalno ultrazvočno preiskavo. 

 

Opredelitev pričetka akutnega pankreatitisa 

Čas nastopa obolenja je opredeljen s časom nastopa akutne bolečine. 

 

Opredelitev tipa akutnega pankreatitisa 
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Akutni pankreatitis se pojavlja v dveh oblikah. Kot akutni intersticijski edematozni pankreatitis (angl. acute 

interstitial edematous pancreatitis, AEP) in akutni nekrozantni pankreatitis (angl. acute necrotizing 

pancreatitis, ANP). 

 

Intersticijski edematozni pankreatitis 

Pri večini bolnikov je pankreas difuzno povečan zaradi vnetnega edema. CECT kaže relativno homogeno 

trebušno slinavko, obžlezna maščoba je vnetno spremenjena. Često obdaja pankreas tudi prosta tekočina 

(slika1). Klinični znaki intersticijskega edematoznega pankreatitisa se običajno poležejo v prvem tednu 

obolenja. Pojavlja se pri 75 – 85% vseh pankreatitisov, smrtnost je 3%. 

 

Slika 1. A. Akutni intersticijski edematozni pankreatitis s  

peripankreatično tekočinsko kolekcijo. B. Popolna 

normalizacija stanja po nekaj tednih. 

 

Nekrozantni pankreatitis 

Pri okoli 15 – 20% bolnikov se v pankreatičnem parenhimu, peripankreatičnem tkivu, največkrat pa v obeh, 

pojavijo nekroze (slika 2). Smrtnost je pri nekrozantnem pankreatitisu okoli 15%. Nekroze se razvijejo šele po 
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določenem času, zato jih na zgodnjem CECT ni zaznati. V prvih dneh bolezni je pankreatični parenhim 

mestoma nehomogen, lisast, po prvem tednu se ta mesta demarkirajo, kar lahko ocenimo kot parenhimsko 

nekrozo. V primeru zgolj peripankreatičnih nekroz ima lahko pankreas izgled kakršnega ima pri 

intersticijskem edematoznem pankreatitisu. Pri bolnikih, ki razvijejo nekroze le v peripankreatičnem tkivu je 

morbiditeta večja, prav tako pa zahteva ta oblika tudi več kirurških posegov kakor pri bolnikih z intersticijskim 

edematoznim pankreatitisom. Pankreatične in peripankreatične nekroze ostanejo lahko solidne, se 

utekočinijo, ostanejo sterilne ali se okužijo, lahko perzistirajo ali pa sčasoma izginejo. Okužba nekroz se 

pojavlja redko v prvem tednu obolenja. Na okužbo posumimo, kadar so na CECT vidni vključki zraka 

ekstraluminalno v pankreasu ali/in v peripankreatičnem tkivu ali kadar je mikrobiološki izvid perkutane, 

ultrazvočno vodene punkcije aspirata pozitiven. V primeru okužbe nekroz je potrebno antibiotično 

zdravljenje. 

 

 

Slika 2. Akutni nakrozantni pankreatitis z 

nekrozami v pankreatičnim parenhimu. 

 

Zapleti akutnega pankreatitisa 

Opredelitev organske odpovedi 

Številni točkovni sistemi so bili razviti z namenom opredelitve resnosti obolenja in napovedi preživetja. 

Revidirana Atlantska klasifikacija akutnega pankreatitisa priporoča upoštevanje modificiranega 

Marshallovega točkovnega sistema. Za določitev okvare organov je potrebno oceniti tri organske sisteme: 

respiratorni, kardiovaskularni in ledvica. Odpoved organa je potrjena z dvema ali več točk za posamezni 

organski sistem.  

Marshallov sistem točkovanja je enostaven, uporaben v vseh mednarodnih centrih in zlahka ter objektivno 
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opredeli resnost bolezni. SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score) točkovna lestvica je namenjena 

oceni prizadetosti organov bolnikov, zdravljenih na oddelku intenzivne terapije. Oba omenjena točkovna 

sistema izpolnimo ob sprejemu in nadaljujemo dnevno. APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation), točkovna lestvica namenjena bolnikom v intenzivni terapiji, je po mnenju večine avtorjev 

najnatančnejši točkovni sistem za napoved hudega pankreatitisa. APACHE II točkovno lestvico, ki zajema 

podatke preteklih 24 ur, lahko izpolnjujemo dnevno in zasledujemo ujemanje s kliničnim izboljšanjem ali 

poslabšanjem. APACHE II > 8 točk napoveduje 11 – 18% smrtnost. Od ostalih točkovnih sistemov so v uporabi 

še Ransonov točkovni sistem, CTSI (angl.Computed Tomography Severity Index), BISAP ( angl. Bedside Index 

for Severity of Acute Pancreatitis), Glasgow točkovni sistem.  

 

Opredelitev lokalnih zapletov 

Pod te spadajo: akutna peripankreatična kolekcija tekočine (angl. acute peripancreatic fluid collection, APFC), 

pankreatična pseudocista, akutne nekrotične kolekcije (angl. acute necrotic collection, ANC), inkapsulirane 

nekroze (angl. walled-off necrosis, WON), okužene nekroze, želodčna disfunkcija, tromboza splanhničnih in 

portalnih ven, nekroze debelega črevesa. Na lokalne zaplete posumimo kadar bolečina v trebuhu vztraja ali 

se ponovno pojavi, če zasledimo ponovni serumski porast vrednosti pankreatičnih encimov, odpoved drugih 

organov ali klinične znake sepse.  

 

Akutna peripankreatična kolekcija tekočine  

Pojavlja se pri intersticijskem edematoznem pankreatitisu, v zgodnji fazi obolenja. Na CECT ni jasno omejena, 

je homogena, nahaja se retroperitonealno, kolekcij je lahko več. Tekočinske kolekcije ostanejo običajno 

sterilne in se same resorbirajo ter v glavnem ne potrebujejo posebnega zdravljenja. 

 

Pankreatična pseudocista 

Psevdocista pankreasa se pojavlja najpogosteje kot pozni ( > 4 tedni) zaplet intersticijskega edematoznega 

pankreatitisa. Psevdocista je kolekcija tekočine v peripankreatičnem tkivu, ki je omejena z dobro definirano 

steno in ne vsebuje solidnih elementov. Nastale naj bi iz prekinjenega glavnega pankreatičnega voda ali 

njegovih intrapankratičnih vej, polni se s pankreatičnim sokom in predstavlja perzistentno, lokalizirano 

kolekcijo. Pojavlja se lahko tudi pri akutnem nekrotizantnem pankreatitisu in več tednov po operativni 

nekrektomiji. 

 

Akutna nekrotična kolekcija 
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Predstavlja kolekcijo tekočine in nekrotičnega tkiva pankreasa ali peripankreatičnega tkiva, lahko so multiple 

in se pojavlja v prvih 4 tednih obolenja. Lahko so okužene. Medtem, ko je ANC v prvem tednu obolenja težko 

ločiti od APFC, pa je po prvem tednu razlika jasna saj so, tako s transkutano ultrazvočno preiskavo kakor z 

magnetno resonanco, vidni solidni elementi v kolekciji. 

 

Inkapsulirane nekroze 

Za te je značilno, da so pankreatične ali peripankreatične nekroze obdane z dobro omejeno, vneto steno. 

Običajno nastanejo po > 4 tednih od pričetka nekrotizantnega pankreatitisa. Pojavljajo se lahko na od 

pankreasa oddaljenih mestih, lahko so multiple in inficirane. S CECT jih je težko diagnosticirati, zato je 

primernejša diagnoza z MR in s transkutanim ultrazvokom. 

 

Opredelitev sistemskih zapletov 

Pod sistemske zaplete razumemo poslabšanje bolnikovih kroničnih obolenj (koronarni arterijski sindrom, 

kronična pljučna obolenja, itd.) zaradi AP. 

 

Obdobja akutnega pankreatitisa 

Zgodnje obdobje 

V tem obdobju prihaja do sistemskih motenj, ki so posledice odgovora organizma na lokalno okvaro 

pankreasa. Traja okoli enega tedna, lahko pa se podaljša še v drugi teden. Vnetje pankreasa privede do 

aktivacije kaskade citokinov, kar se klinično kaže kot sistemski vnetni odgovor (angl.systemic inflammatory 

response syndrome, SIRS). Če SIRS traje in se stanje ne popravlja, lahko ta privede do odpovedi organa ali 

večorganske odpovedi (angl. multiple organ failure, MOF), kar lahko potrdimo z modificiranim Marshall-ovim 

točkovnim sistemom. Prisotnost in trajanje odpovedi organov odraža resnost obolenja v zgodnji fazi. Če se 

funkcija organa izboljša v 48 urah to imenujemo »prehodna organska odpoved«, če je funkcija organa 

okvarjena > 48 ur, je to »trajna organska odpoved«. Lokalni zapleti pakreasa v zgodnji fazi ne določajo 

resnosti obolenja, saj morfološke spremembe niso direktno sorazmerne z resnostjo organske odpovedi. Zato 

temelji opredelitev resnega in zmerno resnega akutnega pankreatitisa v zgodnji fazi na prisotnosti in trajanju 

odpovedi drugih organov. 

 

Pozno obdobje 

To obdobje označujejo znaki sistemskega vnetnega odgovora ali prisotnost lokalnih zapletov 

(peripankreatična kolekcija tekočine, akutne nekrotične kolekcije). Zato se pozno obdobje pojavi samo pri 

bolnikih z zmerno resnim ali resnim AP. Ker se lokalni zapleti pojavljajo v poznem obdobju je pomembno, da 
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te s slikovno diagnostiko morfološko natančno opredelimo, saj je od tega odvisno zdravljenje bolnika. 

Odpoved organov opredeljuje resnost obolenja.  

 

Opredelitev resnosti akutnega pankreatitisa  

 Blagi akutni pankreatitis 

Zanj je značilna odsotnost odpovedi organov ter odsotnost lokalnih ter sistemskih zapletov. Smrtni izzidi so 

izjemno redki. 

 

Zmerno hudi akutni pankreatitis 

 Spremlja ga prehodna odpoved organov in/ali lokalni zapleti ali sistemski zapleti, brez trajne organske 

odpovedi. Zmerno hudi AP z akutno tekočinsko kolekcijo kot lokalnim zapletom, se lahko pozdravi brez 

kirurškega posega, medtem, ko je lahko zdravljenje obsežnih sterilnih nekroz kljub odsotnosti organske 

odpovedi dolgotrajno. 

 

Hudi akutni pankreatitis 

Označuje ga trajna odpoved enega ali več organov, kar se lahko zgodi tudi v zgodnjem obdobju obolenja in je 

posledica aktivacije citokinov ter sistemskega vnetnega odgovora organizma. Bolniki imajo ob tem 

najpogosteje tudi enega ali več lokalnih zapletov. Smrtnost je, pri bolnikih pri katerih se odpoved organov 

razvije v prvih dneh od pričetka obolenja, zelo visoka in doseže 36-50%. 

• Blagi akutni pankreatitis 

- brez odpovedi organov 

- brez lokalnih ali sistemskih zapletov 

• Zmerno hudi akutni pankreatitis 

- odpoved organov, ki se popravi v 48 urah (prehodna  

organska odpoved) in/ali 

- lokalni ali sistemski zapleti brez trajne odpovedi organov 

• Hudi akutni pankreatitis 

- trajna organska odpoved ( > 48 ur) 

* odpoved enega organa 

* odpoved več organov 
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Diagnoza akutnega pankreatitisa 

Laboratorijska diagnostika 

Pri akutnem pankreatitisu se pankreatični encimi amilaza, lipaza, elastaza in tripsin izločajo v krvni obtok. 

Očistek posameznega encima je različen. Serumska lipaza ima večjo dijagnostično vrednost kot amilaza, saj je 

bolj specifična za akutni pankreatitis in je serumski nivo povišan dlje časa kakor nivo amilaze. Amilaza je v 10 

% primerov AP normalna, prav tako je lahko serumska vrednost nizka pri kroničnem pankreatitisu zaradi 

zmanjšanega števila acinusnih celic pankreasa. Posebna previdnost pri interpretaciji nivoja serumske amilaze 

je potrebna pri bolnikih s hipertrigliceridemijo, saj je v tem primeru njena vrednost lažno nizka. Serumska 

amilaza pa je lahko povišana pri parotitisu, črevesni zapori, infarktu, holecistitisu, perforaciji ulkusa in 

nekaterih vrstah karcinoma. Vrednosti alanin aminotransferaze > 150 IE/l potrjujejo v 95% biliarni vzrok 

akutnega pankreatitisa. Povišane vrednosti tripsinogen aktivacijskega peptida (TAP) v urini v zgodnjem 

obdobju obolenja napovedujejo hudi akutni pankreatitis (58% občutljivost, 73% specifičnost v prvih 24 urah). 

Zelo enostaven parameter, ki opredeljuje resnost akutnega pankreatitisa je hematokrit. Vrednost 

hematokrita > 44% ob sprejemu, ki se v naslednjih 24 urah ne zniža nakazuje na hudi akutni pankreatitis v 

zgodnjem obdobju obolenja. Študije navajajo, da ima odsotnost hemokoncentracije ob sprejemu negativno 

napovedno vrednost za razvoj nekroz. Vrednosti prokalcitonina, IL 6, IL 8 imajo napovedno vrednost pri 

opredelitvi resnosti nekrotizirajočega pankreatitisa v prvih dneh obolenja. Na podlagi navedb različnih 

avtorjev so pomembni klinični, biokemični in radiološki parametri , ki opredeljujejo resnost obolenja: 

debelost; APACHE II > 8 ob sprejemu; CRP > 150mg/l, 48 ur po sprejemu; Glasgow točkovni sistem > 3, 48 ur 

po sprejemu; nekroze na CECT; PC > 1.8 ng/ml. Katerakoli prisotna kombinacija omenjenih parametrov 

nakazuje na hudi potek pankreatitisa, zato morajo biti bolniki zgodaj zdravljeni na oddelku intenzivne 

terapije. 

 

Radiološka diagnostika 

Ker so najpogostejši vzrok akutnega pankreatitisa žolčni kamni, je transabdominalni ultrazvok (UZ) 

najpogostejša začetna radiološka preiskava. Z UZ je mogoče dobro zaznati kamne v žolčniku, slabo pa v 

žolčnem vodu. Prav tako je otežen pregled retroperitonealnega prostora pri akutnem pankreatitisu. Pri 

bolnikih s postavljenim sumom na akutni pankreatitis je radiološka dijagnostika izbora kontrastna 

računalniška tomografija. S CECT je mogoče potrditi ali ovreči dijagnozo AP, določiti stopnjo resnosti obolenja 

ter zaznati spremljajoče zaplete. Potrebno pa je upoštevati, da je za to pomemben čas, ko je CECT opravljen. 

Nekroze pankreasa ne bodo vidne v prvih 48 urah po pričetnih kliničnih znakih obolenja. Po mnenju 

nekaterih avtorjev je idealen čas prvega CECT 72 ur po prvih znakih bolezni. Magnetno resonančna 

holangiopankreatografija (angl. magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP) je postala vse bolj 

uveljavljena radiološka preiskava. Z njo lahko zaznamo žolčne kamne v žolčnem in pankreatičnem vodu, 
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prekinjen pankreatični vod, pankreatične kolekcije ali abscese, skupaj z angiografijo pa je primerna 

diagnostična metoda za dokazovanje krvavitev v pankreasu, peripankreatičnih kolekcij, pseudocist  in 

pseudoanevrizem. Pri dokazovanju žolčnih kamnov, tudi mikrolitiaz, v žolčnem vodu je vse bolj upoštevana 

preiskovalna metoda endoskopski ultrazvok (angl. endoscopic ultrasound, (EUS), ki zaradi svoje varnosti 

vedno bolj nadomešča endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (angl. endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography, ERCP). 

 

Zdravljenje akutnega pankreatitisa 

Nadomeščanje tekočin 

Lokalni in sistemski vnetni odgovor, ki se javlja pri zmerno hudem in hudem akutnem pankreatitisu, privede 

do cirkulatorne nestabilnosti, ki se zaradi povečane kapilarne propustnosti in prestopa tekočine iz 

intravaskularnega v tretji prostor še poglablja. Zato je pomembno, da bolnike stabiliziramo z zadostnim 

vnosom tekočine. Nezadostna hidracija poglablja šokovno stanje, kar vodi do nezadostne prekrvavitve 

organov, do organske odpovedi ter posledično večje umrljivosti bolnikov. Prevelik vnos tekočin, ki je bil 

priporočen v preteklosti, se je izkazal za neustreznega, saj lahko privede do respiratorne insuficijence in 

povišanega intraabdominalnega tlaka (IAT), ki ima negativen vpliv na intraabdominalne organe. Z Lidco in 

PICCO monitoringom spremljamo hemodinamske parametre in ocenjujemo adekvaten vnos tekočin z 

varijacijo udarnega volumna (angl. stroke volume variation, SVV), ki naj bo okoli 10% in indeksom globalnega 

volumna krvi na koncu diastole (angl. global end-diastolic blood volume index, GEDI). SVV je, kot dinamični 

parameter predobremenitve (angl. preload), boljši pokazatelj polnjenosti pri mehanično ventiliranih bolnikih 

kakor GEDI. Neinvazivno ocenjujemo hidriranost bolnika z UZ pregledom diametra vene kave. Cilj 

tekočinskega nadomeščanja je vzdrževati srednji arterijski pritisk (angl. mean arterial blood pressure, MAP) ≥ 

65 mmHg, urno diurezo ≥ 0.5ml/kg/uro, hematokrit ~ 35%. Ob tem izvajamo neprekinjen monitoring 

nasičenosti arterijske krvi s kisikom (SaO2), IAT ter spremljamo vrednosti laktata in ostalih laboratorijskih 

izvidov v krvi.  Kadar pri bolniku kljub tekočinskemu nadomeščanju ne dosežemo želenih ciljev, v zdravljenje 

vključimo vazoaktivna zdravila. Od tekočin so najprimernejše balansirane kristaloidne raztopine. 

 

Protibolečinsko zdravljenje 

Abdominalna bolečina je prevladujoči simptom bolnikov z akutnim pankreatitisom, zato potrebujejo 

primerno protibolečinsko zdravljenje. Poleg lajšanja bolečine se ob primerni analgeziji upočasni tudi 

frekvenca dihanja in zmanjša vzdražnost simpatičnega živčevja. Opioidi so ustrezna in učinkovita 

protibolečinska zdravila pri bolnikih z AP. Najpogosteje se uporablja fentanyl in sufentanyl, sledita pa 

piritramid in tramadol. Lahko pa jih kombiniramo tudi s paracetamolom ali nesteroidnimi protivnetnimi 

zdravili (angl. nonsteroid anti-inflammatory drugs, NSAID), če ti niso kontraindicirani. Opioidi zmanjšajo 
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potrebo po dodatnih analgetikih. Trenutno študije potrjujejo, da ni nobene razlike v tveganju zapletov 

pankreatitisa ali klinično resnih neželenih dogodkov med opioidi in drugimi protibolečinskimi zdravili. 

Vse več je novih dokazov iz predkliničnih in kliničnih študij, ki potrjujejo ugodne učinke torakalne epiduralne 

analgezije (TEA) pri akutnem pankreatitisu. To so povečana  splanhnična, pankreatična in ledvična 

prekrvavitev, zmanjšana okvara jeter in vnetni odziv ter zmanjšana smrtnost. TEA pa lahko povzroči 

funkcionalno hipovolemijo in sekundarno hipotenzijo, kar se večinoma kaže pri obsežnem torakolumbalnem 

bloku. V prisotnosti sepse ali SIRS-a, ko kardiovaskularna disfunkcija vodi do zmanjšanega vaskularnega tona, 

bi lahko bila TEA škodljiva. Daudel et al., je v eksperimentalnem modelu endotoksemije dokazal, da 

epiduralni blok T2-T10 ni vplival na kardiopulmonalne hemodinamske pogoje in na globalni transport kisika. 

Večcentrične randomizirane študije so potrebne  za proučitev učinkov TEA na obolevnost in smrtnost 

bolnikov s hudo obliko AP. 

 

Dihalna podpora 

Akutna okvara pljuč (angl. acute lung injury, ALI) in sindrom akutne respiratorne stiske (acute respiratory 

distress syndrom, ARDS) predstavljata najpogostejšo in najzgodnejšo organsko disfunkcijo pri AP, ki se 

pojavlja pri 30 – 50% bolnikov. Pljučni infiltrati, plevralni izliv in hipoksemija so označevalci prizadetosti pljuč. 

Dokazano je, da nasičenost s kisikom 92% ali manj predstavlja neodvisni napovedovalec resnosti AP. Običajno 

imajo bolniki tudi povišan intraabdominalni tlak (IAT). Ob povišanem IAT se ta preko diafragme prenaša na 

prsni koš, kar privede do rigidnosti toraksa, kompresije pljuč in povišanega tlaka v dihalnih poteh. Posledično 

je zaradi tega zmanjšana totalna pljučna kapaciteta (TLC), podajnost celotnega dihalnega sistema (angl. 

respiratory system compliance, CRS), pljučna podajnost (angl. lung compliance, CL) in podajnost prsne stene 

(angl. chest wall compliance, CCW). Vse to povečuje dihalno delo, kar vodi v utrujenost dihalnih mišic in 

posledične hiperkapnije. Quintel et al. in Santos et al. v svojih člankih opisujeta, da IAH ob že prisotni okvari 

alveolo-kapilarne membrane (ARDS) pospeši okvaro pljuč, povečuje pljučni edem, preprečuje limfatično 

drenažo iz pljuč in povečuje intratorakalni pritisk, kar privede do atelektaze pljuč, zapore dihalnih poti in 

oslabljene mehanike dihanja ter izmenjave plinov. Mehanska ventilacija (MV) je bistvenega pomena za 

izboljšanje stanja . Kdaj začeti MV ostaja negotovo. Medtem, ko je pri blagem akutnem pankreatitisu in 

hipoksemičnem tipu akutne dihalne odpovedi ( angl. acute respiratory failure, ARF) mogoče uporabiti 

neinvazivno ventilatorno podporo, je pri resnem akutnem pankreatitisu indicirana zgodnja invazivna 

ventilatorna podpora. Na podlagi številnih študij pri bolnikih z ARDS, ki ga spremlja IAH, Pelosi et al. 

priporoča: a) da se opravljajo meritve IAT, požiralničnega tlaka (angl. oesophageal pressure, Peso) in 

hemodinamskega monitoringa; b) bolnike naj bi ventilirali s protektivnimi dihalnimi volumni, izvajali 

odpiralne manevre ter uporabili vrednosti PEEP-a, pri kateri sta CL in  CRS najboljša; c) bolniki naj bi bili 

globoko sedirani, lahko kratkotrajno tudi mišično relaksirani; d) pri bolnikih s hudim ACS je indicirano 
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operativno odprtje abdomna. Ob tem je indicirana tudi uporaba inhalacijskih vazodilatatorjev in 

kortikosteroidov. 

 

Intraabdominalna hipertenzija 

IAT, ki je višji od 12 mmHg, imenujemo intraabdominalna hipertenzija (IAH), če je višji od 20 mmHg pa 

abdominalni kompartment sindrom (angl.abdominal compartment syndrome, ACS). Incidenca 

intraabdominalne hipertenzije (IAH) pri bolnikih s hudim akutnim pankreatitisom je približno 60-80%. 

Običajno se pojavi že v zgodnjem obdobju in je posledica  vnetnega procesa, ki privede do 

retroperitonealnega edema, kolekcij tekočine, ascita in ileusa ter jatrogena posledica agresivnega oživljanja s 

tekočinami. Prav tako se lahko pojavi kasneje, pogosto v povezavi z lokalnimi zapleti trebušne slinavke. IAH 

ima negativen vpliv na funkcijo intraabdominalnih organov, kardiovaskularnega sistema, pljuč, ledvic in 

centralnega živčnega sistema, kar lahko privede do večorganske odpovedi. IAH vodi v razvoj abdominalnega 

kompartment sindroma (angl. abdominal compartment syndrome, ACS). Smrtnost je pri bolnikih, ki razvijajo 

ACS, še vedno visoka (50-75%). Svetovno združenje za abdominalni kompartment sindrom (angl.  World 

society for abdominal compartment syndrome,WSACS) priporoča merjenje IAT pri vseh bolnikih ob sprejemu 

v enoto intenzivne terapije ter neprekinjeno merjenje pri tistih, ki imajo vsaj dva dejavnika tveganja za razvoj 

IAH. Zlati standard merjenja IAT predstavlja indirektna metoda preko urinskega katetra v sečnem mehurju. 

Zaradi negativnih vplivov, ki jih ima IAH je potrebno že zgodnje zdravljenje in zniževanje povišanega 

intraabdominalnega tlaka s konzervativnimi metodami. To so: 1. primerna analgezija in sedacija, po potrebi 

tudi mišična relaksacija; 2. razbremenitev z nazogastrično sondo in rektalno cevko; 3. zdravljenje s 

prokinetičnimi zdravili ( metoclopramide, neostigmin), eritromicinom, kadar prokinetiki ne privedejo do 

želenega učinka in methylnaltrexonom za konverzijo učinkov opioidov na peristaltiko; 4. preprečevanje 

preobremenitve s tekočinami, uporaba hipertoničnih ali koloidnih raztopin; 5. vzdrževanje primernega 

abdominalnega perfuzijskega tlaka (angl. abdominal perfusion pressure, APP) ≥ 60 mmHg; 6. vzdrževanje 

ciljnega srednjega arterijskega tlaka in uporaba inotropnih in/ali vazoaktivnih zdravil, če so potrebna; 7. 

diuretiki pri preobremenitvi s tekočino; 8. nadomestno ledvično zdravljenje pri oliguričnih/anuričnih bolnikih; 

9. optimalna mehanska ventilatorna podpora; 10. parenteralno hranjenje v akutni fazi obolenja in 

čimzgodnejši prehod na enteralno hranjenje, začenši z nizkimi urnimi odmerki. Kirurška dekompresija se 

običajno izvede pri IAT ≥ 20 mmHg potem, ko so pretehtane prednosti in tveganja operativnega posega. 

Nekateri avtorji so mnenja, da se je za operativno dekompresijo potrebno odločiti glede na APP. 

 

Prehrana bolnikov z akutnim pankreatitisom 

Akutni pankreatitis označuje nagli metabolizem maščob in proteinov zaradi hiperkatabolnega stanja. Cilj 

prehranske podpore je zagotoviti ustrezno količino kalorij in modulirati odziv na oksidativni stres že v 

https://www.google.si/search?client=firefox-b&dcr=0&q=WSASC+world+society+for+abdominal+compartment&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyydaNvLTaAhWN-qQKHWqQBu4QkeECCCMoAA&biw=1680&bih=916
https://www.google.si/search?client=firefox-b&dcr=0&q=WSASC+world+society+for+abdominal+compartment&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyydaNvLTaAhWN-qQKHWqQBu4QkeECCCMoAA&biw=1680&bih=916
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začetnem obdobju akutnega pankreatitisa, s čimer se izognemo negativnim kataboličnim učinkom. Pri 60% 

bolnikov z AP je permeabilnost črevesne sluznice povečana. Klinične raziskave kažejo, da ima enteralna 

prehrana številne prednosti pred popolno parenteralno prehrano. Enteralna prehrana ohranja motiliteto 

črevesja, preprečuje atrofijo črevesne sluznice in ohranja njeno integriteto, kar preprečuje translokacijo 

bakterij iz črevesja. Študije dokazujejo, da je bila pri bolnikih, ki so bili enteralno hranjeni, manjša smrtnost, 

sistemske infekcije in večorganska odpoved kakor pri bolnikih na popolni parenteralni prehrani. Mnenja o 

tem, kdaj pričeti z enteralnim hranjenjem so še vedno deljena. Medtem, ko nekateri avtorji zagovarjajo 

zgodnje enteralno hranjenje (48 – 72 ur po sprejemu) pa drugi dokazujejo, da to nima prednosti pred 

odloženim pričetkom hranjenja. Popolno parenteralno hranjenje je indicirano v primeru, če bolnik 

enteralnega hranjenja ne prenaša, če ni mogoče vzpostaviti poti hranjenja (nazogastrična, nazojejunalna 

sonda) ali dokler s samim enteralnim hranjenjem (ob začetnih nizkih odmerkih 20 ml/uro) ne moremo 

zadovoljiti kaloričnim potrebam. Aminokislina glutamin izboljša imunski celični odgovor in deluje 

antioksidativno. Študije dokazujejo, da glutamin, dodan parenteralni prehrani, zmanjšuje zaplete in smrtnost 

bolnikov z akutnim pankreatitisom. Glutamin dodan enteralno ni privedel do zmanjšane črevesne 

propustnosti in endotoksemije. Omega -3 maščobne kisline imajo imunomudolatorni učinek zato dokazujejo, 

da dodane parenteralni ali enteralni prehrani zmanjšujejo pojavnost SIRS, povišujejo nivo protivnetnih 

citokinov in izboljšajo zdravljenje zapletov, ki spremljajo AP. Večina raziskav, v katerih so bolnikom z AP 

dodajali probiotoke, niso dokazale, da bi ti vplivali na zmanjšanje črevesne permeabilnosti in endotoksemije. 

 

Antibiotično zdravljenje 

Sekundarne okužbe povečujejo smrtnost pri bolnikih z akutnim pankreatitisom. Mnenja raziskovalcev glede 

profilaktične uporabe antibiotikov so deljena. Prevladuje pa mnenje, da rutinska uporaba antibiotikov pri AP 

ni indicirana. Študije namreč niso dokazale signifikantno nižje smrtnosti, če so bolniki prejemali antibiotike 

profilaktično. Prav tako antibiotična profilaksa ni signifikantno zmanjšala okužb nekroz pankreasa. Edina 

upravičena uporaba antibiotika so dokazane okužene nekroze pankreasa in peripankreatičnega tkiva. 

Najpogostejši povzročitelji so: E. coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Bacteroides fragilis, 

Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, anaerobi. Glivične okužbe so običajno pojavljajo v poznem poteku 

bolezni kot posledica superinfekcije. Priporočil za empirično zdravljenje. Številni avtorji so naklonjeni uporabi 

imipenema, ertapenema ali moxifloxacina, ki dobro prodirajo v nekrotično tkivo in delujejo na omenjene 

bakterije in anaerobe. To omogoča tudi odložitev operativnega posega, ki po novih smernicah ni več 

primarna terapija izbora. Manj invazivne metode (perkutana drenaža, endoskopska transluminalna drenaža, 

laparoskopija) so indicirane pred popolno kirurško laparotomijo, kar zmanjšuje obolelnost in smrtnost 

bolnikov. Najprimernejši način izbora antibiotičnega zdravljenja pa je zagotovo ciljano zdravljenje na podlagi 

antibiograma mikrobioloških izvidov odvzetih kužnin. Kužnine iz okuženih nekroz pankreasa ali 
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peripankreatičnega dela dobimo z ultrazvočno ali CT vodeno igelno aspiracijo, iz vsebine perkutanega drena 

ali iz področja operativnega polja, če je bila indicirana operacija.  

 

Specifično medikamentozno zdravljenje 

Somatostatin ali zaviralni hormon somatotropina, naj bi inhibiral pankreatično ekzokrino sekrecijo, zmanjšuje 

splanhnični pretok krvi, stimulira jetrni retikuloendotelni sistem in modulira vnetno kaskado citokinov. Meta 

analiza sedmih publikacij je pokazala zmanjšano smrtnost, ne pa zmanjšane pojavnosti zapletov pri bolnikih, 

ki so prejemali somatostatina.  

Octreotid, sintetični analog somatostatina  v nekaterih študij ni pokazal nikakršnih pozitivnih učinkov v 

zdravljenju bolnikov z zmerno hudim in hudim pankreatitisom, medtem, ko so druge raziskave dokazovale 

manjšo incidenco sepse, akutne dihalne stiske, dolžino trajanja hospitalizacije in manjšo smrtnost. Dokončnih 

zaključkov še ni. Inhibitor protease (aprotinin) so aplicirali po drenu in izvajali peritonealno lavažo. Ob tem so 

pri bolnikih zaznavali manj pankreatičnih nekroz in manjšo aktivacijo komplementa C3a, smrtnost ni bila 

nižja. Domnevajo, da bi imel lahko aprotinin ugodnejše učinke na zdravljenje AP ob višjih odmerkih zdravila. 

Nafomostat je novejši potenten sintetični inhibitor proteaze, ki so ga v študijah dovajali v neprekinjeni 

področni arterijski infuziji skupaj z antibiotikom. Ob tem so zaznavali manjšo smrtnost in nižjo incidenco 

nekroz. Zdravilo je do sedaj najobetavnejše, čeprav so potrebne še nadaljne študije. Nekaj predkliničnih 

študij zaključuje, da profilaktično zdravljenje s steroidi zmanjšuje vnetno kaskado, aktivacijo levkocitov in 

posledično okvaro pankreasa. Potrebne so nadaljne raziskave. C1 esteraze inhibitor inhibira vrsto 

proteolitičnim encimov, vključno z aktiviranim komplementom C1 kompleksom in kalikreinom. Predklinične 

in klinične študije so dokazale protektivni učinek C1 esteraze inhibitorja na hudi akutni pankreatitis. Raziskave 

se nadaljujejo. 

 

Zaključek 

Akutni pankreatitis, zlasti huda oblika, je obolenje, ki zaradi številnih zapletov vodi v večorgansko odpoved in 

v številnih primerih do smrti bolnika. Zato je pomembna zgodnja diagnostika in zdravljenje v enoti intenzivne 

terapije. Spremljanje hemodinamskih parametrov in preprečevanje zapletov je ključnega pomena. 

Specifičnega zdravljenja še ni na razpologo, raziskave pa potekajo v odkrivanje zdravila, ki bi v prihodnosti to 

omogočilo. 
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Izvleček 

Preživetje bolnikov starih 80 let in več zdravljenih na oddelku za intenzivno medicino (OIM) je v primerjavi z 

mlajšimi nizko, pa še vedno dovolj visoko, da lahko zagovarjamo smiselnost sprejemanja na OIM. Pomembno 

je prepoznati bolnike z dobro prognozo, ki naj bi bili deležni intenzivnega zdravljenja, po drugi strani pa tudi 

tiste, pri katerih so vsi nadaljni ukrepi nesmiselni in niso bolniku v korist. Starost sama po sebi ne sme biti 

razlog za odstop do intenzivnega zdravljenja. Točkovni sistemi, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem 

kliničnem delu pri ocenjevanju prognoze starostnikov, niso uporabni. Čeprav so mnenja nasprotujoča 

obstajajo dokazi, da sta najboljša napovedna dejavnika funkcionalni status in zadovoljiva prehranjenost 

starostnika pred sprejemom.  

 

Uvod 

Zaradi demografskih sprememb prebivalstva opažamo izrazit porast števila kritično bolnih starostnikov 

sprejetih na oddelke intenzivne medicine (OIM). Čeprav imajo običajno starostniki zmanjšano fiziološko 

rezervo in več pridruženih bolezni, med njimi obstajajo velike individualne razlike. Biološka starost bolnika se 

marsikdaj razlikuje od kronološke. Intenzivist je pri zdravljenju postavljen v vlogo koordinatorja med zdravniki 

različnih specialnosti, mora pa biti tisti, ki “vleče” rdečo nit, postavlja ključne odločitve in komunicira s svojci. 

Na podlagi naših opažanj in s primerjavo z rezultati iz literature smo prišli do nekaterih zaključkov, ki jih 

opisujemo v tem prispevku.  

 

Mortaliteta med kritično bolnimi starostniki je visoka 

V zadnjih 5 letih smo na našem oddelku zdravili 5496 bolnikov, od tega 1172 starih 80 let in več. Kljub 

intenzivnemu zdravljenju in pogosto podaljšani hospitalizaciji je bila smrtnost na OIM med starostniki 26,7%, 

hospitalna pa kar 43% (1). Naši rezultati so primerljivi z rezultati velikih observacijskih študij, kjer navajajo 

smrtnost na OIM med 15% in 25%, medtem, ko je hospitalna med 25% in 45%. Leto po odpustu iz bolnišnice 

je preživetje le 30% (2). Bolniki, ki so sprejeti zaradi urgentnega poslabšanja zdravstvenega stanja, imajo v 

primerjavi z bolniki zdravljenimi na kirurških OIM običajno večjo smrtnost. 
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SLIKA 1: Smrtnost bolnikov sprejetih na naš oddelek v letih 2013 do 2107 glede na starost. STEMI – miokardni 

infarkt z dvigom spojnice ST, NSTEMI – miokardni infarkt brez dviga spojnice ST 

 

Ugotavljamo, da imajo najvišjo smrtnost ob sprejemu hemodinamsko prizadeti bolniki in da se smrtnost s 

starostjo veča ne glede na vrsto šoka (SLIKA). Izrazito slabo prognozo imajo bolniki sprejeti v kardiogenem in 

septičnem šoku, na našem oddelku jih je polovica umrla že med zdravljenjem (1). Smrtnost se v skupini 

bolnikov v septičnem šoku v zadnjih letih ne spreminja, podobno velja za bolnike s kardiogenim šokom. V 

obdobju zadnjih 5 let je bilo na naš oddelek sprejetih 337 bolnikov s kardiogenim šokom, od tega 83 starih 80 

let in več. Večinoma se ukrepi v primerjavi z mlajšimi bolniki niso razlikovali (revskularizacija, aortna črpalka, 

mehanična ventilacija, dializa, vazopresorji in inotropi, monitoring). Kljub temu je bila smrtnost v primerjavi z 

mlajšimi bolniki v skupini s kardiogenim šokom zaradi STEMI pomembno višja 52,3% (v primerjavi z 41,7 % pri 

mlajših od 80 let). 

Pri kritično bolnem starostniku je pomemben dejavnik preživetja čimprejšnji začetek zdravljenja. Zaradi 

daljših predhospitalnih bolnikovih zamud je pri miokardnem infarktu kot tudi sepsi poznano, da smo pri 

starostnikih pogosto priča poznim prezentacijam z že napredovalim šokom. K nejasni diagnozi ob sprejemu in 

zato odloženemu ali le konzervativnemu zdravljenju pripomorejo atipični simptomi in znaki bolezni pri 

starejših ter zaradi pridruženih bolezni prikrita klinična slika, otežena komunikacija, odsotnost svojcev ob 

sprejemu, kot tudi oteženo sodelovanje bolnika pri diagnostičnih in terapevtskih posegih. Pri bolnikih z 

miokardnim infarktom je dokazano, da tudi po tem, ko je diagnoza jasna, starostniki pogosto ne dobijo 

ustrezne diagnostične obravnave in ustreznega zdravljenja v primerjavi z mlajšimi. Čeprav so poznane 
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smernice zdravljenja, ki so nastale na podlagi študij narejenih na mlajših bolnikih, pri zdravljenju starostnikov 

vedno obstaja dvom med koristnostjo in visokim tveganjem zapletov, kar je poglavitni razlog, da se zdravniki 

odločajo za bolj konzervativni pristop.  

 

Če je le možno, so manj agresivni posegi bolj zaželjeni in z boljšim izhodom  

Pri starostniku je potrebno narediti vse potrebne ukrepe hitro, če je le možno čim manj agresivno in 

predvsem ciljano na glavni akutni problem. Pri 18% bolnikov s kardiogenim šokom zaradi nekoronarnih 

vzrokov (bradikardija, aortna stenoza, zaplet TAVI, stresna kardiomiopatija, posledica zdravil), je mortaliteta 

znašala le 26,7%, saj smo vzrok poslabšanja lahko hitro odpravili (vstavitev začasnega spodbujevalca, 

perikardiocenteza, balonska dilatacija aortne zaklopke). Ob hemodinamskem poslabšanju zaradi hude aortne 

stanoze se pri starostnikih tudi v akutnih stanjih odločamo za balonsko dilatacijo in/ali TAVI, kar je za razliko 

od klasičnega kirurškega posega mnogo manj agresiven poseg. Pri naših kontrolirano ventiliranih bolnikih 

starih 80 let in več je bila smrtnost 40%. V zadnjih 5 letih smo se kar pri 32% strarejših bolnikov sprejetih z 

respiratorno insuficienco med zdravljenjem na našem oddelku odločili za neinvazivno ventilacijo (NIV). Zlasti 

pri bolnikih, ki so bili sprejeti v pljučnem edemu, se je predihavanje z NIV izkazalo kot zelo uspešno. Pri 

starostnikih z miokardnim infarktom lahko tveganje zapletov invazivne diagnostike ter krvavitev zaradi 

agresivnega medikamentoznega zdravljenja zmanjšamo. Zaradi pogosto nepredvidljivega učinka heparin 

vedno odmerjamo ob merjenju ACT ali aPTČ in če je le možno, ne dajemo inhibitorjev trombocitnih 

receptorjev GP IIb/III. Ob perkutani koronarni angioplastiki (PCI) svetujejo radialni pristop in enostaven, ciljan 

poseg le na mestu ruptiuriranega plaka, zaradi preprečevanja nefropatije pa uporabo čim manjše količine 

kontrasta.  

 

Odločanje o triaži in sprejemu na OIM 

Starostniki pogosto niso sprejeti na OIM kljub kliničnemu stanju, ki bi to zahtevalo. Ob upoštevanju realnih 

možnosti preživetja mora biti odločanje o sprejemu individualno za vsakega bolnika posebej. Odločitve glede 

intenzivnosti zdravljenja pri starostnikih, bi bile lažje, če bi imeli na voljo zaneslijive načine ocene tveganja in 

prognoze. Točkovni sistemi, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem kliničnem delu, so se izkazali kot 

neuporabni. Pri naših 244 zaporednih bolnikih starih 80 let in več smo ugotovili, da smo s APACHE II in IV za 

kar 45% precenili smrtnost (APACHE II 50%, APACHE IV 50%, dejanska smrtnost 28%), kot tudi čas zdravljenja 

v OIM (APACHE IV 6 dni, dejanska 3 dni, p < 0,005) (3). Dokazano je, da imajo boljše preživetje bolniki z 

manjšim številom pridruženih bolezni in prizadetih organskih sistemov. Disfunkcija enega ciljnega organa – 

hipotenzija, akutno ledvično ali srčno popuščanja so ob diabetesu in debelosti dejavniki, ki so neodvisno 

povezani z višjo hospitalno smrtnostjo. Čeprav so mnenja nasprotujoča obstaja veliko dokazov, da je ob 
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upoštevanju osnovne bolezni najboljši napovedni dejavnik za izid zdravljenja splošni funkcionalni status in 

zadovoljiva prehranjenost starostnika pred sprejemom v bolnišnico (4). 

Odtegnitev in opustitev zdravljenja ob neuspešnem zdravljenu  

Čedalje pogosteje se uveljavlja praksa, da se že ob sprejemu v bolnišnico zdraniški konziliji dogovori, kako 

agresivno bodo zdravili bolnika. Taka strategija se izkaže za zelo učinkovito predvsem v primerih, ko pride do 

nenadnega poslabšanja in se je treba odločiti, ali bomo kritično bolnega (ne glede na starost) sprejeli v EIT. V 

času zdravljenja na OIM pa je potrebno dovolj zgodaj prepoznati, kdaj zdravljenje postane nekoristno in 

brezizhodno in nadaljevati le s paliativnim zdravljenjem. Sistematično in dokumentirano obravnavanje 

bolnikov glede opustitve in odtegnitve zdravljenja je bilo uvedeno leta 2015. Retrogradna raziskava 737 

zaporednih bolnikov je pokazala, da smo se za paliativno zdravljeje odločili pri 66 bolnikih (8,9%). Pri 6,5% 

bolnikov smo se odločili za opustitev zdravljenja, pri 0,5% za odtegnitev zdravljenja, pri 1,9% pa smo se ob 

drugem odločanju namesto opustitve odločili za odtegnitev (5). Najpogosteje se odločimo za opustitev 

vazopresorne podpore, antibiotikov in hemodialize, kot analgosedacijo običajno uvedemo morfij v 

kontinuirani infuziji. 

 

Zaključek 

Preživetje starostnikov zdravljenih na OIM je v primerjavi z mlajšimi nizko, pa še vedno dovolj visoko, da v 

odsotnosti rigoroznih administrativnih ukrepov lahko zagovarjamo smiselnost sprejemanja v ICU. Pomembno 

je prepoznati bolnike z dobro prognozo, ki naj bi bili deležni intenzivnega zdravljnenja, po drugi strani pa tudi 

tiste, kjer so vsi nadaljni ukrepi nesmiselni in niso bolniku v korist. Ker je odločitev o sprejemu na OIM v času 

akutne obravnave pogosto težka, se zdi najbolj smiseln način “ICU trial”, ko v nekaj dneh intenzivnega 

zdravljenja dobimo boljši vpogled v klinično stanje bolnika in potek bolezni, odločitve pa so lažje in predvsem 

pravilnejše. Tak način dela pa bi zahteval povečanje (sedaj mnogo premajhnega) števila postelj na vseh OIM, 

več tudi t.i. “polintenzivnih” enot in s tem povezanih kadrovskih kapacitet. 

Edini cilj zdravljenja bolnika pa ni le preživetje, temveč dober funkcionalni izhod. Po uspešnem zdravljenju naj 

bi bil vsak bolnik po uspešni akutni obravnavi bolnik deležen celostne fizične, socialne in psihološke 

rehabilitacije, kar pa žal pri nas ni sistemsko urejeno. Staranje populacije namreč ni le odraz boljših življenskih 

razmer in napredka medicine, temveč tudi nastajajoč problem, na katerega pa tako družba kot zdravstvo 

očitno nismo pripravjeni. 
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Izvleček 

Izhodišče: Delež kritično bolnih starostnikov na oddelkih za intenzivno medicino (OIM) narašča. Zaradi 

zmanjšane fiziološke rezerve so ugodni učinki intenzivnega zdravljenja pri starostnikih manj gotovi/verjetni. 

Ne obstajajo jasna priporočila za triažo in sprejem starostnikov na OIM ter za intenzivnost zdravljenja. 

Namen raziskave je analizirati demografske značilnosti kritično bolnih, prevalenco spremljajočih bolezni in 

primerjati njihov kratko- in dolgoročni izid zdravljenja na OIM in v bolnišnici v kontekstu podatkov iz 

literature. Metode: V raziskavo je bilo vključenih 4.416 bolnikov v obdobju 2010 -2017. Analizirali smo 

starost, akutnost sprejema, tip bolnika, vzroke za sprejem, stopnjo disfunkcije/odpovedi organov, 

spremljajoče bolezni, novo nastale odpovedi organov, izid zdravljenja in odločitev o prehodu na paliativno 

oskrbo. Podatke smo analizirali z orodjem Prosafe®. Rezultati: Starost bolnikov na OIM se progresivno 

povečuje. Prevalenca spremljajočih bolezni je pri starostnikih večja. Obseg in teža akutnega obolenja sta 

bila pri bolnikih nad 65 let v primerjavi z mlajšimi ocenjena kot večja. Razlik v ravni oskrbe nismo opazili. 

Prehod na paliativno oskrbo je pri starejših od 75 let največji (8,8%). Umrljivost starostnikov nad 65 let s 

sprejemno diagnozo septični pok, poškodba, urgentni kirurški poseg in ledvična odpoved je večja kot pri 

mlajših od 65 let. Zaključek: Kohorta bolnikov na našem OIM je glede na delež starostnikov, njihovo 

umrljivost na OIM in v bolnišnici primerljiva z mnogo večjo kohorto kritično bolnih zdravljenih na italijanskih 

OIM. Odločitev o sprejemu bolnika na OIM in glede intenzivnosti zdravljenja ne temelji na starosti, temveč 

na pridruženih boleznih, akutnosti bolezni/poškodbe, funkcionalnega statusa pred sprejemom, prisotnosti 

geriatričnega sindroma in na morebitni vnaprejšnji volji bolnika. 

 

Uvod 

Z demografskim prehodom z visokih stopenj rodnosti in smrtnosti na nizke narašča število starostnikov (po 

WHO definiciji starejši od 65 let). Po Eurostatovih projekcijah prebivalstva se bo staranje prebivalstva 

intenzivno nadaljevalo, do leta 2020 bo četrtina prebivalcev EU starejših od 65 let, do leta 2060 pa že 30%. 

V Sloveniji bo teh starostnikov 33,4%. Delež starostnikov na oddelkih za intenzivno medicino (OIM) je med 

40 in 50%. Delež kritično bolnih starejših od 80 let, je 15%. 
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Staranje je progresivni proces, ki spreminja zdrav, uravnan organizem v manj zdrav, homeostatsko krhek 

organizem. Proces staranja je pogojen z več dejavniki. Glavno vlogo v procesu staranja imajo poškodbe DNA 

(ROS), okvara mitohondrijev, okvarjena sinteza lizosomskih encimov, kopičenje napačno glikoziliranih 

proteinov in amiloida, okvara naravne in specifične imunosti, kronično vnetje, okvara žilja ter maligne 

bolezni. 

Kritično bolne starostnike na OIM dodatno ogrožata večji delež pridruženih kroničnih bolezni s posledično 

polipragmazijo in prisotnost geriatričnega sindroma, za katerega je značilna zmanjšana funkcionalna rezerva 

organov. Proces staranja zmanjša prag za disfunkcijo organov in njihovo odpoved, kar pomeni, da se lahko 

disfunkcija razvije že pri blagih, majhnih odstopanjih fizioloških parametrov. 

TABELA 1. Klinični in krvni pokazatelji ter molekularni biomarkerji staranja organov. 

Krvni pokazatelji  Molekularni biomarkerji  

Presnovni 

dejavniki 
HbA1C, celokupni holesterol, HDL Krajšanje telomer 

Srčna funkcija 
Sistolični in diastolični krvni tlak, utrip v 

mirovanju 

Epigenetske spremembe histonov 

(acetilizacija, metilacija), mikroRNA 

Pljučna funkcija Forsirani ekspiratorni volumen Izguba homeostaze proteinov 

Ledvična funkcija Kreatinin, sečnina 
Disregulacija inzulinu podobnega 

rastnega faktorja 

Jetrna funkcija Alkalna fosfataza, albumin Mitohondrijska disfunkcija 

Imunski sistem 
CRP, delež limfocitov/ monocitov/ 

granulocitov 
Celična senescenca 

Krvna slika 
Število levkocitov, eritrocitov, 

trombocitov, Hb in Ht 
 

 

Posledice fiziološkega procesa staranja organov imajo pri obravnavi kritično bolnih starostnikov naslednje 

praktične značilnosti: atipična klinična slika sepse, spremenjena farmakokinetika, zmanjšana toleranca na 

hipovolemijo zaradi zmanjšanega deleža vode v telesu, pogostejši razvoj delirija zaradi upada kognitivne 

funkcionalne rezerve, postopen upad pljučne funkcije ter pogosto le na videz normalna ledvična funkcija. 

Glomerularna filtracija se z leti zmanjšuje, vendar pa je kreatinin zaradi sakopenije pri starostniku lahko 
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normalen. Zlatega standarda za oceno biološke starosti nimamo. TABELA 1 prikazuje klinične in krvne 

pokazatelje ter za raziskovalne namene uporabne molekularne biomarkerje staranja organov. 

 

Krhkost kot prognostični dejavnik 

Krhkost organizma je sindrom za katerega je značilna zmanjšana fizična, psihološka in kognitivna rezerva. 

Sindrom krhkosti ima značilne molekularne in fiziološke značilnosti, kot sta povečana koncentracija vnetnih 

posrednikov in povečana metilacija DNA (zmanjšana regulacija izražanja genov). Tipični krhki bolniki so 

manj mobilni, slabotni, njihova mišična masa je zmanjšana in so slabše prehranjeni. Takšni bolniki so 

dovzetnejši na zunanje stresorje. Prevalenca krhkosti pri kritično bolnih je 30%, njihovo bolnišnično in 

dolgoročno preživetje je v primerjavi z bolniki, ki so opredeljeni kot ”fit” pomembno manjša. Čeprav je 

krhkost pogostejša pri starostnikih, pa krhkosti in staranja ne moremo enačiti. Prevalenca krhkosti je 25% 

pri bolnikih starejših od 65 let in 50% pri bolnikih starejših od 85 let. 

Zaradi vedno večjega deleža akutnih hospitalizacij in omejenih kapacitet OIM smo intenzivisti pri obravnavi 

starostnikov pogosto soočeni z naslednjimi dilemami: kakšne naj bodo indikacije za sprejem, triažni kriteriji 

in kakšna raven oskrbe pri določenih skupinah bolnikov. Zaradi zmanjšane fiziološke rezerve je namreč za 

pričakovati, da so ugodni učinki intenzivnega zdravljenja pri starostnikih manj gotovi/verjetni. Velike razlike 

v klinični praksi in stališčih 162 evropskih OIM, ki jih povzema raziskava VIP1, kažejo na pomanjkanje 

dogovora in nizko raven dokazov. Raziskava že iz leta 2009 kaže, da so specialisti urgentne in intenzivne 

medicine zelo zadržani pri sprejemu bolnikov nad 80 let na OIM, kljub temu, da bolniki izpolnjujejo 

standardne kriterije za sprejem. Neodvisni dejavniki, ki ne napovedujejo sprejema na OIM so starost, aktivni 

malignom, neznani pogoji življenja, visoko stopnja krhkosti, kaheksija, razlog sprejema (urgentni vs. 

elektivni kirurški poseg, internistični problem) in kronično uživanje psihotopnih substanc. Jasna priporočila 

za sprejem starostnikov na OIM niso znana. 

Prispevek analizira demografske značilnosti kritično bolnih na polivalentnem kirurškem OIM, ocenjuje 

prevalenco spremljajočih bolezni starostnikov in primerja njihov kratko- in dolgoročni izid zdravljenja na 

OIM in v bolnišnici v kontekstu podatkov iz literature. 

 

Metode 

Načrt raziskave: Avtorji so izvedli retrospektivno, longitudinalno, opazovalno, kohortno raziskavo v obdobju 

od 1.1.2010 do 31.12.2017.  

Pacienti: V raziskavo so bili vključeni vsi zaporedno sprejeti življenjsko ogroženi bolniki, ki so bili 

obravnavani na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok 

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER Ljubljana. 
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Zbiranje podatkov: Značilnosti bolnikov v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2013 smo zbirali s pomočjo 

statistične medicinske priloge, po 1.1.2014 pa z orodjem Prosafe®, ki ga je sprva v projektu razvilo 

italijansko strokovno združenje GiViTi (Gruppo Italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia 

Intensiva). Prosafe je sedaj prepoznan sistem nadzora kvalitete dela na OIM, ki omogoča oceno in 

primerjavo učinkovitosti posameznih OIM. Za namen analize smo zbirali naslednje podatke: starost bolnika, 

akutnost sprejema, tip bolnika, vzroki za sprejem, stanje ob sprejemu (stopnja disfunkcije/odpovedi 

organov, spremljajoče akutne in kronične bolezni, GCS, SAPS II, SOFA), značilnosti zdravljenja (zapleti, novo 

nastale odpovedi organov na OIM, vrsta in trajanje kirurških in nekirurških posegov, vrste in trajanje 

monitoringa) ter izid zdravljenja na OIM in ob odpustu iz bolnišnice. Pri bolnikih s poškodbo glave smo 

dodatno ocenjevali izid zdravljenja 6-mesecev po poškodbi. Opisno smo analizirali tudi skupino bolnikov, pri 

katerih je bila sprejeta odločitev o ukinitvi in/ali odtegnitvi ukrepov za podporo/nadomeščanje funkcije 

posameznih organov. 

Statistična analiza: Demografske značilnosti, pridružene bolezni, stanje bolnika ob sprejemu, zaplete med 

zdravljenjem in izide zdravljenja smo analizirali z enostavno deskriptivno statistiko. Bolnike smo 

kategorizirali v štiri starostne skupine: 17–45 let, 46–65 let, 66-75 let in >75 let. Za oceno primerljivosti 

našega OIM z 229 italijanskimi OIM smo uporabili kalibracijski pas (angl. calibration-belt), ki primerja 

opazovano bolnišnično umrljivost (na osi y) s pričakovano umrljivostjo (na osi x, slednja se izračuna s 

pomočjo logističnega modela GiViTi za vsako leto posebej). Kalibracijski pas lahko odkrije podskupine 

bolnikov, pri katerih zaznamo statistično značilno razliko med napovedano verjetnostjo za smrt in 

dejanskim opazovanim številom smrti (npr. tiste bolnike, ki so ob sprejemu ocenjeni z dobro prognozo). 

Prognostični model GiViTI je uporaben le, če je njegova razločevalna (diskriminacijska) in kalibracijska 

sposobnost dobra. Ker po definiciji dobro umerjen model pravilno napove število dogodkov (p=e) je 

kalibracijski pas, ki vsebuje bisektor obeh osi pokazatelj dobre kalibracije. Skupina GiViTi je pri življenjsko 

ogroženih bolnikih ugotovila slabo prileganje podatkov v bazi Prosafe s prognostičnimi modeli SAPS II, 

PELOD in PIM2, zato se le-ti slabo obnašajo pri oceni binarnega izhoda (smrt, preživetje) in so za naše 

življenjsko ogrožene bolnike neuporabni. Točkovni sistemi oz. napovedni modeli SAPS II, PELOD in PIM2 so 

bili namreč razviti na značilnostih bolnikov pred več kot 20 leti, ko intenzivna medicina še ni bila na nivoju 

kot je dandanes. 

 

Rezultati in diskusija 

Starostno strukturo kritično bolnih smo ocenili na vzorcu 4.416 bolnikov (obdobje 2010-2017), podrobnejšo 

analizo posameznih starostnih kategorij kritično pa smo izvedli na vzorcu 2.187 bolnikov (obdobje 2014-

2017). Povprečna starost se je v opazovanih 10 letih povečala od 57 (leta 2010) na 62 let (leta 2017). V letih 

2014-2017 se progresivno zmanjšuje delež od 46-75 let starih bolnikov in povečuje delež bolnikov nad 75 
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let (SLIKA 1). Prevalenca pridruženih bolezni je bila pri bolnikih starejših od 75 let večja kot pri mlajših. SLIKA 

2 prikazuje pogostnost in vrsto kroničnih pridruženih bolezni. 

 

SLIKA 1: Starostna struktura bolnikov (n=2.187) v obdobju 2014-2017. 

 

SLIKA 2. Prevalenca in vrsta pridruženih kroničnih bolezni pri bolnikih startificiranih v dve starostni obdobji 

(n=2.187) v obdobju 2014-2017 



27. mednarodni simpozij intenzivne medicine: abdomen in starostnik v intenzivni medicini 

72 

 

 

Umrljivost kritično bolnih na OIM in ob odpustu iz bolnišnice, kategoriziranih v tri starostna obdobja, je 

prikazana na SLIKI 3 IN 4. 

 

SLIKA 3. Umrljivost bolnikov na OIM (n=2.187) v obdobju 2014-2017 glede na starost. 

 

SLIKA 4. Umrljivost bolnikov ob odpustu iz bolnišnice (n=2.187) v obdobju 2014-2017 glede na starost. 
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Obseg in teža akutnega obolenja ob sprejemu na OIM sta bili pri bolnikih nad 65 let v primerjavi z mlajšimi 

večji (glede na vrednosti SAPS II in število odpovedi organov). Razlik v ravni oskrbe (invazivna ventilacija, 

vazopresorji, hemodializa, antibiotiki) med bolniki v različnih starostnih obdobjih nismo opažali. Delež 

bolnikov pri katerih smo se odločili za ukinitev in/ali odtegnitev ukrepov za podporo/nadomeščanje funkcije 

posameznih organov (prehod na paliativno oskrbo) je bil največji v starostni skupini >75 let (8,8%), v skupini 

med 66- 75 leti 5,4 %, pri mlajših od 65 let pa je bila ta delež najnižji (1,7%). 

Umrljivost na OIM in v bolnišnici vseh sprejetih bolnikov, bolnikov s septičnim šokom, poškodovancev, 

bolnikov po urgentnem kirurškem posegu in tistih s prisotno ledvično odpovedjo ob sprejemu (n=576) v 

letu 2017 prikazuje tabela 2 in sicer ločeno za dve starostni obdobji. V skupini 350 bolnikov starejših od 75 

let, ki so utrpeli poškodbo glave in bili obravnavani na OIM, je 6-mesečna umrljivost kar 73%. 

 

TABELA 2: Umrljivost na OIM in v bolnišnici vseh sprejetih bolnikov, bolnikov s septičnim šokom, 

poškodovancev, bolnikov po urgentnem kirurškem posegu in tistih s prisotno ledvično odpovedjo ob 

sprejemu na OIM (n=576) v letu 2017. 

 
65 let ali več <65 let 

 
N 

OIM-

umrljivost 

Bolniš. 

umrljivost 
N 

OIM-

umrljivost 

Bolniš. 

umrljivost 

Vsi bolniki 280 23,6% 47,8% 296 11,8% 17,6% 

Septični šok 69 40,6% 60,6% 148 13,5% 18,1% 
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Travma 102 22,5% 37,6% 196 12,8% 16% 

Urgentni kirurški poseg 165 26,1% 50,6% 225 11,6% 16,1% 

Ledvična odpoved ob 

sprejemu 
130 34,6% 58,5% 177 16,4% 21,5% 

Specifična umrljivost je prikazana ločeno za dve starostni obdobji. 

 

Učinkovitost zdravljenja bolnikov v letu 2015 smo primerjali z 50.000 kritično bolnimi iz baze Prosafe. Že 

rezultati opisne statistike (povprečna starost, umrljivost na OIM in v bolnišnici) dokazujejo, da je kohorta 

naših bolnikov zelo podobna italijanski (SLIKA 5). Primerjava opazovane umrljivosti naših bolnikov, starih 

več kot 65 let v letu 2015 kaže, da se naši podatki dobro prilegajo modelu GiViTi iz leta 2014 (p=0,152). Na 

osnovi oblike kalibracijskega pasu zaključujemo, da so rezultati obravnave starejših od 65 let na našem OIM 

enako dobri kot pri naših zahodnih sosedih. 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 5. Starostna struktura, umrljivost na OIM in bolnišnici v Italiji, Sloveniji in drugih državah. 
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SLIKA 6. Opazovana in pričakovana umrljivost 257 bolnikov, starejših od 65 let, v letu 2015 v primerjavi s 

podatki 27.951 italijanskih bolnikov. Prileganje podatkov modelu GiViTi 2015 je odlično (p=0,152). 

 

 

Resnost akutnega obolenja/poškodbe in starost vplivata na preživetje kritično bolnih. Preživetje kritično 

bolnih se v skupini starostnikov proporcionalno zmanjšuje: pri starejših od 65 let je več kot pol manjše kot 

pri mlajših od 45 let. Vendar pa cilj intenzivne medicine ni preživetje, temveč povrnitev osebe v domače 

okolje z zadovoljivo kvaliteto življenja. Veliko starostnikov, ki so premeščeni na oddelke za post-akutno 

obravnavo, umre znotraj 3 mesecev po odpustu z OIM zaradi vztrajajoče disfunkcije organov. Zato bi bilo 

pri razmišljanju o primernosti sprejema starostnika na OIM primerneje upoštevati 6 mesečno preživetje 

namesto kratkoročnega preživetja (OIM, bolnišnica). Odločitev o sprejemu starostnika na OIM naj temelji 

na prisotnosti spremljajočih kroničnih boleznih, akutnosti bolezni in funkcionalnega statusa bolnika pred 

sprejemom v bolnišnico (kvaliteta življenja, neodvisnost v domačem okolju). Perioperativna umrljivost in 

prevalenca poperativnih zapletov po elektivnem kirurškem posegu sta pri starostnikih večji. Pogosto 

opažamo številne pooperativne zaplete po elektivnih kirurških posegih tudi pri starostnikih, ki so na prvi 

pogled ”fit in zdravi” (t.j. imajo ocenjeno fiziološko starost nižjo od kronološke). Lahko rečemo, da kirurški 

nož na koncu vse uravnoteži. 

 

Zadnje raziskave za skupino kritično bolnih starostnikov kažejo, da je 6-mesečno preživetje v neizbrani 

kohorti starostnikov okoli 50%, prav tako pa ni dokazov, da intenzivno zdravljenje pomembno doprinese k 
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dolgoročnim koristim starostnika. Enoletna umrljivost starostnikov nad 80 let znaša 65%, pri polovici 

preživelih pa je kvaliteta življenja močno okrnjena. 

Nedavna raziskava VIP1 (Very Old Patient in ICU) kaže, da je umrljivost starostnikov nad 80 let na OIM 

22,1%, 30-dnevna umrljivost pa 32,6%. Krhkost so avtorji ocenjevali s pomočjo klinične lestvice krhkosti 

(več kot 5 točk) in ugotovili, da je njena pojavnost v omenjeni skupini bolnikov 40%, ter da je neodvisno 

povezana s 30-dnevno umrljivostjo. Avtorji priporočajo oceno krhkosti s pomočjo klinične lestvice krhkosti 

pred pojavom akutne bolezni/poškodbe oz. pred sprejemom v bolnišnico (SLIKA 7). 

 

Slika 7: Klinična lestvica za oceno krhkosti. 

 

 

Zaključek 

Procesi staranja zmanjšajo prag za disfunkcijo in odpoved organov, ker je funkcionalna rezerva posameznih 

organov zmanjšana. To ima praktične posledice pri obravnavi kritično bolnih starostnikov. Sprejem, triaža, 
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raven oskrbe kritično bolnih starostnikov v EIM zahteva poglobljeno razumevanje procesa staranja, krhkosti 

in zavedanje o spremenjeni demografiji prebivalstva.  

Starost sama po sebi ni kriterij po katerem bi triažirali kritično bolne. Odločitev o sprejmu starostnika na 

OIM naj temelji na prisotnosti pridruženih bolezni, akutnosti bolezni/poškodbe, funkcionalnem statusu 

bolnika pred sprejemom v bolnišnico, prisotnosti geriatričnega sindroma (krhkost, sarkopenija, delirij, 

demenca), pri čemer upoštevamo vnaprejšnjo opredelitev bolnika do ukrepov za podporo/nadomeščanje 

funkcije posameznih organov. Pri oceni preživetja starostnikov in pri odločitvah o omejitvi/odtegnitvi 

zdravljenja moramo vedno upoštevati krhkost bolnika, ki se ocenjuje pred nastopom kritične bolezni oz. 

pred sprejemom v bolnišnico s pomočjo klinične lestvice krhkosti. 
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ODLOČANJE O NAČINU IN INTENZIVNOSTI ZDRAVLJENJA, OCENA PROGNOZE IN REZULTATI 

ZDRAVLJENJA PRI STAROSTNIKIH – POGLED KIRURGA 

Miha Petrič 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, 

 

Izvleček 

Pristop k starostniku s številnimi pridruženimi stanji in diagnozo akutni abdomen je zahtevna naloga za 

kirurga. Potrebna je hitra in natančna diagnostika, ocena splošnega stanja in načrt predvidene obravnave ter 

multidisciplinaren pristop k zdravljenju. V kolikor je indiciran kirurški poseg, mora biti ta opravljen s strani 

izkušenega kirurga. Nujni kirurški posegi v trebušni votlini so pri starostniku povezani z višjo stopnjo 

morbiditete in mortalitete v primerjavi z mlajšo populacijo. Uporaba minimalno invazivne kirurške tehnike 

ima prednost pred klasično, odprto tehniko.  

 

Uvod 

V zadnjih desetletjih v razvitih državah narašča delež starostnikov. Leta 2015 so starejši (tj. osebe, stare 65 ali 

več let) predstavljali 17,9 % prebivalstva, leta 2057 naj bil bilo v tej starostni skupini skoraj 31% prebivalcev 

Slovenije (1). S staranjem prebivalstva naraščajo tudi stroški zdravljenja. OMGE2 raziskava je pokazala 

nekajkratno povišanje incidence nekaterih stanj pri starostniku v primerjavi z mlajšo populacijo. Akutno 

vnetje žolčnika (20.9% proti 6.9%), ileus (12.3% proti 2,5%), vnetje divertiklov črevesja (5,5% proti 0,1%), 

akutni zapleti maligne bolezni (4,1% proti 0,1%), ukleščene kile (3,1% proti 0,1%) ter žilni zapleti (2,3% proti 

0,1%) so najpogostejša stanja pri starostniku v urgentni ambulanti ali oddelku za intenzivno nego. Številne 

pridružene bolezni, podhranjenost in krhkost so povezani z visoko pooperativno morbiditeto in mortaliteto 

po nujni operaciji v trebušni votlini. 

 

Specifični izzivi pri starostniku 

Podhranjenost, sarkopenja in sarkopenična debelost 

Podhranjenost in posledično sarkopenija (tj. izguba moči in mase skeletne mišičnine) sta pogost pojav pri 

starostnikih. Študije (3) so pokazale, da je prisotnost podhranjenosti pri starostnih, ki živijo doma relativno 

nizka (5,8%), medtem ko je incidenca podhranjenosti starostnikov v domovi za ostarele ali bolnišnicah visoka 

(13,8% ter 38,7%). Sarkopenična debelost je stanje zmanjšane mišične mase ter povečane mase telesne 

maščobe in je prisotna pri 5 do 10% starostnikov (4). Nizka telesna teža in morbidna debelost sta neposredno 

povezani s povišano incidenco morbiditete in mortalitete pri bolnikih, starejših od 65 let. Al Snih (5) s 
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sodelavci je pokazal, da je optimalni indeks telesne teže pri starostniku okoli 25, medtem ko je stopnja 

preživetja najboljša med indeksom telesne teže 25 in 30. 

 

Krhkost 

Campbell in Buchner (6) sta definirala krhkost kot stanje ali sindrom, ki je rezultat sistemske prizadetosti in 

zmanjšanja fiziološke kapacitete posameznih organskih sistemov, ki meji na simptomatsko odpoved 

posameznega organskega sistema. Ključni elementi krhkosti so nenamerna izguba telesne teže, utrujenost, 

šibkost in nizka fizična aktivnost. Bolniki s sindromom krhkosti imajo majhno fiziološko rezervo zato so nujni 

kirurški posegi povezani z visoko morbiditeto in mortaliteto. Za kirurga je ključno zavedanje prisotnosti 

sindroma krhkosti pri bolniku ter ustrezno informiranje bolnika in svojcev o morebitnih posledicah kirurškega 

zdravljenja. 

 

Funkcionalni propad bolnika 

Pri starostnikih, ki zaradi akutnega obolenja ali kirurškega posega, večino časa ležijo v postelji lahko pride do 

razvoja funkcionalnega propada (7, 8). Le ta je povezan z izgubo mišične mase, kar vodi v izgubo moči in 

mobilnosti. Posledično je povečano tveganje za padec in poškodbo ter razvoj preležanin. Ob daljši 

neaktivnosti se razvijejo motnje prehranjevanja (inapetenca, anoreksija), motnje v prebavi (zaprtost, 

inkontinenca), anksioznost, delirij in depresija. Funkcionalni propad po kirurškem posegu je v večini primerov 

reverzibilen, vendar dolgotrajen postopek (do 6 mesecev). Taki bolniki potrebujejo intenzivno 

multidisciplinarno obravnavo tudi po končani bolnišnični obravnavi (7, 8). 

 

Starostnik z akutnim kirurškim abdomnom 

Diagnoza akutni abdomen, pomeni življenje ogrožajoče stanje, pri katerem ima v določenih primerih kirurški 

poseg prednost pred natančno diagnostično obravnavo. Starostniki so, razen v redkih primerih, izjema. Že 

sama postavitev diagnoze akutni abdomen je pri starostniku zahtevna. Demenca, stanje po možganski kapi 

zmanjšajo možnost komunikacije. Tudi preostale pridružene bolezni ter atipična klinična slika lahko oteži in 

zavede zdravnika pri postavitvi pravilne diagnoze.  

 

Etiologija akutnega abdomna pri starostniku 

Najpogostejša stanja, ki pri starostniku privedejo do akutnega abdomna, se razlikujejo od tistih pri splošni 

populaciji. Med ta stanja pri starostniku sodi akutno vnetje žolčnika z zapleti (perforacija, empiem, 

holecistoduodenalna fistula, vnetje trebušne slinavke). Holecistolitiaza je pogosta pri bolnikih starejših od 65 

let (50%) (2, 8, 9). Starostniki z akutno vnetim žolčnikom predstavljajo približno petino bolnikov v urgentni 
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abdominalni ambulanti (20.9%) (2, 8, 9). ObstrUniverzitetni klinični center ijski ileus zaradi zarastlin, 

ukleščenih kil ali malignih bolezni predstavlja večji del diagnoz v populaciji starostnikov v urgentni 

abdominalni ambulanti (12,3% do 39%) (2, 8, 9). Divertikulitis in akutno vnetje slepiča sta relativno pogosti 

stanji (5,5% in 10%) (2, 8, 9), vendar sta pri starostniku, zaradi atipične klinične slike in pridruženih bolezni, 

ugotovljeni pozno in se kažeta kot septično stanje zaradi sekundarnega peritonitisa ob perforaciji. Podobno 

velja za perforacijo ulkusa dvanajstnika ali želodca (12%) (2, 8, 9). Akutna mezenterialna ishemija predstavlja 

manjši del diagnoz (do 5%) (2, 8, 9), vendar je zaradi atipične slike pogosto spregledana in zato povezana z 

izredno visoko mortaliteto. 

 

Ocena tveganja  

Sistematski pregled literature (10) je pokazal uporabo 25 različnih točkovnikov za določitev tveganja za 

pooperativno smrtnost. Najpogosteje uporabljeni so ASA, APACHE II in P-POSSUM točkovnik. Zaradi 

heterogenosti podatkov, neenotnega poročanja o pooperativnih zapletih in smrtnosti ter razlikovanja v 

patologiji je ocena napovedne kvalitete posameznega točkovnika trenutno nemogoča. Vseeno pa se je 

APACHE II točkovnik izkazal kot dober napovednik preživetja po nujni operaciji v trebušni votlini (10, 11). P-

POSSUM in ASA (12) točkovnik sta zmerno dobra napovednika preživetja pri starostniku po nujnem 

kirurškem posegu v trebušni votlini.  

 

Kirurški posegi in druge invazivne intervencije pri starostniku. 

Vsak poseg, ki ga nameravamo opraviti pri starostniku, mora biti skrbno premišljen in načrtovan ter rezultat 

temeljite diagnostične in multidisciplinarne obravnave. Velja pravilo izbora najmanj invazivnega posega, ki bo 

prinesel največjo korist bolniku.  

Ob omejenih vnetnih kolekcijah in splošni neprizadetosti velja poizkusiti z ultrazvočno ali CT vodeno drenažo 

ognojkov ter antibiotično terapijo. V kolikor je potreben kirurški poseg, je smiselno razmisliti o uporabi 

minimalno invazivne laparoskopske tehnike pred uporabo odprte klasične tehnike. Laparoskopska tehnika 

ima dokazano prednost pred klasično odprto tehniko v manjšem stresnem odzivu po operaciji, krajši ležalni 

dobi, manjši pooperativni bolečini, hitrejši mobilizaciji in rehabilitiaciji, manjši prizadetosti dihalne funkcije in 

manjši incidenci okužb pooperativnih ran. Absolutna kontraindikacija za uporabo laparoskopske tehnike je 

hemodinamska nestabilnost bolnika. Operativni poseg pri starostniku mora opraviti izkušen kirurg, potrebno 

je nežno ravnanje s tkivi ter čim krajši čas operacije. 

Zapleti po operaciji so neposredno povezani z vrsto operativnega posega, prekrvavitve trebušnih organov in 

stopnje vnetja v trebušni votlini. Ob odstranitvi vnetno spremenjenega organa (žolčnik, slepič) in lokalnem 

vnetju je možnost zapletov bistveno nižja, kot ob večjih posegih zaradi ileusa in perforacije črevesja, 
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perforiranih ulkusov dvanajstnika ali želodca, ishemije trebušnih organov z generaliziranim sekundarnim 

peritonitisom. Razlog za višjo stopnjo zapletov je tudi dehiscenca anastomoze (9). Med tako imenovane 

anastomoze z nizkim tveganjem uvrščamo anastomoze med vijugami tankega črevesja, tankim črevesjem in 

želodcem, tankim črevesjem in kolonom ter tankim črevesjem in rektumom. Visoko rizične anastomoze so 

povezave med jejunumom in požiralnikom, jejunumom in krnom trebušne slinavke, jejunumom in 

žolčevodom ter med kolonom in rektumom. Posledično se v primeru resekcije dela prebavne cevi z visokim 

tveganjem za dehiscenco anastomoze napravi diskontinuitetna operacija s formacijo stome.  

 

Morbiditeta in mortaliteta 

Morbiditeta pri starostnikih po nujnem kirurškem posegu v trebušni votlini je zelo visoka. V literaturi so 

podatki o do 70% morbiditeti pri starejših bolnikih, medtem ko znaša pri bolnikih nad 90 let morbiditeta celo 

okoli 80% (7, 8, 9). Glavna vzroka sta dva. Prvi je poslabšanje ali odpoved organskih sistemov zaradi narave in 

posledic stanja, zaradi katerega je bil starostnik operiran. Drugi razlog je poslabšanje funkcije organskih 

sistemov ter zapleti pridruženih bolezni zaradi krhkosti in funkcionalnega propada starostnika po kirurškem 

zdravljenju ter dolgotrajni hospitalizaciji. Morbiditeta je neposredno povezana z mortaliteto, zato ni 

presenetljivo, da je najpogostejši vzrok smrti pri starostniku sepsa (42%) (8, 9). Kirurško zdravljenje 

sekundarnega peritonitisa pri starostniku (vnetja po perforaciji intraabdominalnih organov) je povezano s 

53% smrtnostjo (8, 9). Pri starostniku je mortaliteta pri katerikoli operaciji višja v primerjavi z mlajšo 

populacijo, tudi pri posegih, ki imajo sicer nizko mortaliteto (npr. po operaciji akutnega vnetja slepiča je 

šestkrat višja (11)). Na splošno se mortaliteta povečuje z vsako dekado nad 50 letom starosti in dosega 40 do 

50% v starosti nad 80 let (11, 13).  

 

Etične dileme in odstop od kiruškega zdravljenja 

Vse pogosteje se pri vsakodnevnem delu srečujemo z starostnikom, ki je tako hudo prizadet oziroma ima 

pridružene številne komorbiditete, da ni pričakovati pozitivnega izida zdravljenja. Starost nad 90 let, ASA 

ocena 5, septični šok, visoke vrednosti levkocitov in WHO ocena stanja zmogljivosti 3 do 4 so negativni 

napovedni dejavniki, ki so povezani z več kot 90% mortaliteto (14). Prisotnost sarkopenije (15) je povezana s 

slabim izidom zdravljena in visoko smrtnostjo.  

V takem primeru je v izogib nesmiselnim kirurškim posegom, s katerim bi zgolj podaljševali agonijo bolnika ali 

celo neposredno povzročili njegovo smrt, potrebna multidisciplinarna ocena bolnika ter pogovor z bolnikom 

in njegovimi svojci. V kolikor ima bolnik vnaprej izraženo željo, je to potrebno v celoti upoštevati. Zdravnik 

mora v ospredje postaviti dobrobit bolnika in ne sme podlegati vplivu in željam svojcev ter mora pri bolniku 

uvesti simptomatsko, paliativno oskrbo.  
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Zaključek 

Starostnik v urgentni abdominalni ambulanti ali enoti intenzivne nege/terapije potrebuje multidisciplinaren 

pristop k zdravljenju. Potrebna je hitra in natančna diagnostika. Kirurški poseg mora opraviti izkušen kirurg v 

čim krajšem možnem času. Uporaba minimalno invazivne kirurgije ima prednost, pred klasično odprto 

tehniko. V primerih, kjer ni mogoče pričakovati uspešnega izhoda zdravljenja je indicirana simptomatska, 

paliativna terapija.  

 

Literatura 

1. Statistični urad Republike Slovenije: Projekcije 2015: v 2080 naj bi bilo prebivalcev Slovenije manj kot danes, delež starejših 

višji. 

2. De Dombal FT et al. The OMGE acute abdominal pain survey. Progress report, 1986. Scand J Gastroenterol Suppl. 

1988;144:35-42. 

3. Kaiser M. J. et al. Frequency of Malnutrition in Older Adults: A Multinational Perspective Using the Mini Nutritional 

Assessment. J Am Geriatr Soc. 2010;58:1734-1738. 

4. Lee D-C, Shook PR, Drenowatz C, Blair SN. Physical activity and sarcopenic obesity: definition, assessment, prevalence and 

mechanism. Arch Gerontol Geriatr 2016; 56(1):270–8. 

5. Al Snih S, Ottenbacher KJ, Markides KS, Kuo YF, Eschbach K, Goodwin JS. The effect of obesity on disability vs mortality in 

older Americans. Arch Intern Med 2007;167:774–80. 

6. Campbell AJ, Buchner DM. Unstable disability and the fluctuations of frailty. Age Ageing. 1997;26(4):315-8. 

7. Søreide K, Desserud KF. Emergency surgery in the elderly: the balance between function, frailty, fatality and futility. 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2015;23:10. 

8. Torrance ADW, Powell SL, Griffiths EA. Emergency surgery in the elderly: challenges and solutions. Open Access Emergency 

Medicine : OAEM. 2015;7:55-68. 

9. Green G, Shaikh I, Fernandes R, Wegstapel H. Emergency laparotomy in octogenarians: A 5-year study of morbidity and 

mortality. World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2013;5(7):216-221. 

10. Oliver, C.M. et al.Risk assessment tools validated for patients undergoing emergency laparotomy: a systematic review. 

British Journal of Anaesthesia , 115(6):849-860. 

11. Desserud KF, Veen T, Søreide K. Emergency general surgery in the geriatric patient. Br J Surg. 2016 Jan;103(2):52-61. 

12. Sharrock AE, McLachlan J, Chambers R, Bailey IS, Kirkby-Bott J. Emergency Abdominal Surgery in the Elderly: Can We 

Predict Mortality? World Journal of Surgery. 2017;41(2):402-409. doi:10.1007/s00268-016-3751-3. 

13. Racz J, Dubois L, Katchky A, Wall W. Elective and emergency abdominal surgery in patients 90 years of age or older. 

Canadian Journal of Surgery. 2012;55(5):322-328. 

14. Al-Temimi MH, Griffee M, Enniss TM, Preston R, Vargo D, Overton S, et al. When is death inevitable after emergency 

laparotomy? Analysis of the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program database. J Am Coll Surg. 

2012;215(4):503–11. 

15. Du Y, Karvellas CJ, Baracos V, Williams DC, Khadaroo RG. Sarcopenia is a predictor of outcomes in very elderly patients 

undergoing emergency surgery. Surgery.2014;156(3):521–7. 

 



27. mednarodni simpozij intenzivne medicine: abdomen in starostnik v intenzivni medicini 

83 

PREHRANA STAROSTNIKA NA ODDELKU ZA INTENZIVNO MEDICINO 
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Izvleček 

Prehranske potrebe kritično obolelih starostnikov se spreminjajo s fazo bolezni in okrevanja. Bolnikove 

prehranske potrebe je potrebno oceniti že zgodaj v začetni fazi zdravljenja in prehransko terapijo prilagajati v 

vseh fazah zdravljenja.  

Ker so starostniki že ob sprejemu na Oddelek za intenzivno medicine (OIM) v primerjavi z ostalimi 

populacijskimi skupinami pogosteje prehransko ogroženi, je prehranska terapija pomeben dejavnik, ki vpliva 

na izhod zdravljenja kritično obolelega starostnika. Podhranjenost namreč še poglobi sarkopenijo, ki spremlja 

staranje in/ali kahektično katabolno stanje zaradi pridruženih kroničnih bolezni. Vse to vpliva na spremenjen 

sistemski odziv, na bolezensko stanje in sposobnost okrevanja. Prehranska terapija kritično obolelega 

starostnika zagotavlja presnovno podporo, ki zmanjša in modulira sistemski vpliv bolezenskega stanja na 

starostnika in je zato lahko ključen dejavnik preživetja starostnika in kvalitete njegovega življenja po dopustu 

iz bolnišnice.  

 

Uvod 

Zdravljenje starostnika na Oddelku za intenzivno medicino (OIM) predstavlja zahtevno področje medicine. 

Stari bolniki imajo pogosto več sočasnih problemov in bolezni, ki v medsebojni povezavi privedejo do 

geriatričnih sindromov, kot so onemoglost, motnje kognicije, inkontinenca, padci in preležanine. Pri starejših 

od 55 let je polimorbidnost prisotna pri več kot tretjini populacije (1). 

Zaradi zmanjšane fiziološke rezerve številnih organov in organskih sistemov se bolezensko stanje, ki 

starostnika vitalno ogroža, pogosto izrazi kot posledica odpovedi najšibkejšega člena ob povečanem stresu 

(2). Tako je lahko usmerjenost v 'vodilni' simptom lahko zavajajoča. 

Dodatno zdravstveno tveganje predstavljajo strostnikovo prehransko in presnovno stanje. Motnje 

prehranjenosti zmanjšujejo starostnikovo fiziološko rezervo in sposobnost, da okreva po poškodbi (3). 

Ob sprejemu na kirurški ali internistični OIM naj bi bilo prehransko ogroženih 23–34% starostnikov (4). Prav 

tako je pri več kot polovici geriatričnih travmatoloških bolnikov ob sprejemu v akutno obravnavo že prisotna 

prehranska ogroženost, kar je povezano s slabšim telesnim, psihološkim in kognitivnim zdravjem in 
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pogostejšim razvojem multiorganske odpovedi (5). To napoveduje za več kot 2-krat večjo možnost da se 

starostnike iz travmatološkega centra ne odpusti domov, temveč v druge ustanove.  

 

Prehransko in presnovno stanje posameznika vpliva na njegov odziv na bolezensko stanje, ki ga vitalno ogroža 

Poškodba oziroma bolezensko stanje, ki starostnika vitalno ogroža, predstavlja nenadno prizadetost telesa na 

katero odgovori telo z takojšnjim nevrohumoralnim, srčnožilnim in vnetnim odzivom, čemur sledijo 

presnovne spremembe (SLIKA 1) (6). Te pomembno vplivajo tudi na okrevanje starostnika po poškodbi. 

Zaradi zmanjšane fiziološke rezerve in pogosto že nastavljenega katabolizma zaradi kahektične presnove in 

sarkopenije je patofiziološki odziv starostnika kompleksen in vsako zdravljenje, tudi prehransko, zahteva 

individualno naravnano obravnavo starostnikov. Praviloma sta zdravljenje in okrevanje zahtevnejša kot pri 

mlajših bolnikih, priporočljiva je multimodalna oblika rehabilitacije v okviru multidisciplinarnega tima. 

Primerna prehranska podpora je pomemben del zdravljenja, ker omogoča presnovno podporo v akutni fazi 

bolezni, ublažitev katabolnih učinkov odziva na poškodbo in presnovno podporo med procesom okrevanja. 

 

SLIKA 1. Poškodba je povezana z integriranim odzivom, ki pospeši tkivni katabolizem 

Pogosto je del stresnega odziva na akutno obolenje pri starostnikih tudi disfunkcija delovanja prebavil, kar še 

dodatno doprinese k oteženemu okrevanju po poškodbi. 

 

 

Motnje prehranjenosti in njihova opredelitev 

Podhranjenost je stanje, pri katerem neuravnotežen vnos energije ali posameznih hranil povzroči 

spremembe v sestavi telesa, njegovem delovanjem in kliničnem poteku bolezenskih stanj (7). Podhranjenost 

je lahko povzročena tudi zaradi pomanjkljivega privzema ali izkoristka hrane v sklopu kaheksije ali bolezenske 

malabsorbcije (odpovedovanja prebavil), ob sicer zadostnem peroralnem vnosu hrane (3). Prehranska 

srčno-žilni 
odziv

• krvavitev

• tkivna poškodba

• bolečina

• anksioznost

sistemski 
vnetni 
odziv

• nastanek citokinov

• sproščanje proteinov akutne faze

• edem

presnovni 
odziv

• povečanje presnove

• sproščanje stresnih hormonov

• razvoj insulinske rezistence in hiperglikemije

• katabolizem beljakovin

• celjenje ran 

Katabolni odziv na bolezensko stanje 
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ogroženost, ki vodi v motnje prehranjenosti pri starejših odraslih, je predvsem posledica nezadostnega vnosa 

hrane, vpliva presnovih učinkov različnih bolezenskih stanj, predvsem kroničnih bolezni (kaheksija) ali 

napredovale starosti (npr. >80 let) (8). Klinična prehrana obravnava medsebojni vpliv vnosa energije in 

posameznih hranil (hrane) na presnovno in posledično tudi prehransko stanje posameznikov (3). V stroko 

klinične prehrane se vključuje tudi znanje o pomenu in obravnavi sestave telesa ter presnovnih motenj, ki 

vplivajo na sestavo telesa. Z ukrepi klinične prehrane tako pri kritično obolelem starostniku moduliramo 

katabolni odziv na bolezensko stanje. Zato pri prehransko ogroženih geriatričnih bolnikih v EIT ukrepi klinične 

prehrane predstavljajo paralelno terapevtsko pot (9). 

Pri opredelitvi prehranskega stanja posameznika ločimo motnje prehranjenosti in s prehranjenostjo 

povezane presnovne motnje (TABELA 1) (3). Pogosto spregledano in še slabo raziskano stanje motnje 

prehranjenosti je sarkopenična debelost, ki pri zdravljenju v EIT povzroča klinične zaplete povezane tako z 

debelostjo, kot tudi sarkopenijo (10). 

 

TABELA 1. Motnje prehranjenosti. 

 

 

Diagnoza podhranjenosti in sarkopenije in njun klinični pomen  

Podhranjenost 

Prehransko stanje v klinični praksi opredelimo z več kriteriji. Najpogosteje uporabljamo kriterije, ki jih je 

razvilo Evropsko združenje za klinično prehrano ESPEN (3). Za klinično prakso so priporočljivi tudi kriteriji 

Ameriškega združenja za klinično prehrano ASPEN, ki so prikazani v TABELI 3 (11). Strokovna združenja si 

prizadevajo za poenotenje diagnostičnih kriterijev. 

 

 

 

 

 

Motnje prehranjenosti

•Podhranjenost

•Prekomerna telesna masa/ Debelost

•Motnje mikrohranil (elektroliti, elementi v sledovih)

•Sindrom vnovičnega hranjenja (ang. refeeding sindrom)

S prehranjenostjo povezane motnje

•Krhkost

•Sarkopenija

•Kaheksija
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TABELA 2. Opredelitev podhranjenosti (ESPEN, ASPEN). 

ESPEN ASPEN 

1. prehranska ogroženost +  ITM<18,5 ali 

2. izguba 10% TM v 6 mesecih + ITM <20 do 70 let              

(< 22, 70 ali več let) ali FFMI <15 Ž, <17 M 

1. energijski vnos 

2. izguba TM 

3. izguba MM 

4. izguba subkutanega maščevja 

5. zadrževanje tekočine 

6. znižana moč stiska roke 

ITM indeks telesne mase, TM telesna masa, MF maščobna masa, FFMI fat free mass - nemaščobna pusta 

masa, Ž ženske, M moški 

 

Za kritično obolelega starostnika je diagnoza podhranjenosti klinično pomembna, še zlasti če nenamerno 

hujša. Kadar je izguba telesne mase večja kot 10 %, se bistveno povečajo obolevnost in druge zdravstvene 

težave (TABELA 3).  

TABELA 3: Podhranjenost in pridružena obolevnost. 

 

Sarkopenija 

Pri prehranski obravnavi sarkopeničnega starostnika na OIM moramo prepoznati presnovne dejavnike, ki so 

prispevali k nastanku sarkopenije in so izhodišče za ustrezne prehranske in druge terapevtske ukrepe pri 

kritično obolelih starostnikih. Vzroki za razvoj sarkopenije in z njo povezanih sprememb v sestavi telesa pri 

starostniku so različni: anoreksija zaradi staranja, zmanjši vnos hrane, hormonske spremembe v povezavi s 

staranjem (zmanjšana sinteza rastnega in spolnih hormonov, resistenca na leptin, insulin in ščitnične 

hormone), nevrodegenerativni procesi, telesna (ne)aktivnost, vnos beljakovin in energije in status vitamina D 

(12). 

Podhranjenost povečana nevarnost okužb

upočasnjeno celjenje ran

moteno delovanje srčnožilnega in dihalnega sistema 

mišična šibkost

depresija

slaba kvaliteta življenja

povečano tveganje pooperativnih zapletov

povečana umrljivost 
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Spoznanja metabolomskih raziskav so pokazala, da je za starajočo mišico značilen nižji obrat proteinske 

presnove z znižano stopnjo proteinske sinteze in povečanim katabolizmom. Padec proteinske sinteze je 

povezan z večjo splanhnično ekstrakcijo aminokislin, kar zmanjšuje njihovo presnovno dostopnost in je 

osnovni razlog za zmanjšan anabolni učinek aminokislin, ki jih vnesemo s hrano (13). Hkrati je zmanjšan tudi 

antikatabolni učinek insulina. Sarkopenija neposredno prispeva k zmanjšanju bazalne presnove in zmanjšanju 

energetskih prehranskih potreb. Sarkopenija je torej na splošno povezana s povečanim deležem telesnega 

maščevja. To velja za oba spola in ni odvisno od ITM, zato sarkopenično sestavo telesa najdemo tudi pri 

normalno težkih in celo “presuhih” posameznikih. S starostjo se vedno več ektopičnega maščevja kopiči 

intramuskularno, intrahepatično in tudi v trebušni slinavki. Ker nakopičeno maščevje deluje kot vnetni in 

endokrini organ, se pri sarkopeniji nastavlja hormonska in endokrina konstelacija, ki jo prepoznavamo pri 

debelosti. Aktivirani makrofagi, ki se nahajajo v nakopičenem maščevju prožijo vnetni odziv in nastavljajo 

kahektično presnovno stanje. To opazimo kot insulinsko resistenco pri suhih sarkopeničnih starostnikih in le-

ta nadalje vodi do razvoja stanja, ki ga prepoznavamo kot metabolni sindrom in pridružena bolezenska 

stanja, kot so kardiovaskularne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2.   

 

Prehranska obravnava starostnika v EIT 

Prehranska obravnava starostnika zahteva poznavanje presnovnih značilnosti staranja in presnovno ter 

prehransko stanje posameznega starostnika. Uvod v prehransko obravnavo starostnika je vedno presejanje 

na prehransko ogroženost. Za presejanje prehranskega statusa starostnikov uporabljamo več orodij. V 

bolnišnicah je za presejanje prehranske ogroženosti primeren NRS 2002, lahko pa uporabimo tudi »Mini 

prehranski pregled« (MPP) in SGA (4, 14). 

Kadar na osnovi prehrasnkega presejanja ugotovimo da je starostnik prehransko ogrožen, izvedemo 

prehransko obravnavo. Pri prehranskem pregledu opredelimo tudi pridružene motnje prehranjenosti: 

kaheksijo, sarkopenijo in kaheksijo. Prehranska in presnovna diagnoza predstavljata izhodišče za prehransko 

terapijo starostnika v EIT.  

 

Prehranski terapevtski plan  

Pri prehrani kritično bolnega starostnika upoštevamo značilnosti njegovega akutnega bolezenskega stanja, 

prizadetost posameznih organov in prognostično oceno zdravljenja. Pri analizi teh dejavnikov je vedno 

potrebno izhajati iz bolnikovega fiziološkega ozadja, ki ima dve glavni komponenti: prehransko stanje in 

komorbidnosti (TABELA 4) (15). 
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TABELA 4. Ključne komponente za oceno prehranske terapije pri kritično obolelem starostniku 

 

Ko se bolnik pomika po spektru bolezenskega stanja od faze akutne bolezni do rehabilitacije, se spreminjajo 

tudi njegovo presnovno stanje in prehranske potrebe, ki jih lahko pokrijemo v danem trenutku. V različnih 

fazah bolezni se lahko spreminjajo tudi poti vnosa hranil in delovanje prebavil. Zato je prehranska terapija 

starostnika v intenzivni enoti zahtevna, pri predpisovanju energijskega in hranilnega vnosa je potrebno 

nenehno prilagajanje stanju posameznika. Učinke prehranske terapije je zato potrebno nenehno spremljati in 

v okviru priporočil za prehrano kritično obolelih spreminjati glede na bolnikovo trenutno stanje bolezni (15). 

Za oceno optimalnega bolnikovega energijskega vnosa je v klinični praksi priporočljiva uporaba indirektne 

kalorimetrije. Proteinski katabolizem in izguba puste telesne mase spadata med značilna presnovne 

spremembe pri kritično obolelih. Ker naj bi s povišanim vnosom beljakovin zmanjšali proteinski katabolizen in 

posledično izgubo puste telesne mase, je za kritično obolelega starostnika ključno, da dosežemo optimalen 

vnos beljakovin. Raziskovalni podatki in priporočila kažejo, da je priporočeni vnos beljakovin okoli 1,2-1,8 

g/kg telesne mase na dan (16). Nedavni rezultati metabolomskih raziskav proteinskega obrata pri kritično 

obolelih pa nakazujejo izboljšano proteinsko bilanco brez povečanja oksidacije aminokislin tudi pri vnosih 

aminokislin 2 g/kg telesne mase na dan (16).  

 

Zaključek 

Na osnovi prikazanih izhodišč je razumljivo da prehranske terapije kritično obolelega starostnika ne moremo 

predstaviti v obliki recepta. Prispevek obravnava izhodišča za prehransko obravnavo starostnikov v EIT in 

predstavlja prehransko terapijo kot dejavnik, ki ključno vpliva na preživetje in izhod zdravljenja kritično 

bolnega starostnika.  
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POLIPRAGMAZIJA – PROBLEM TUDI PRI ZDRAVLJENJU NA ODDELKU ZA INTENZIVNO MEDICINO? 

Knafelj Rihard, Mikuž Urša, Miša Fister, Peter Radšel, Peter Kordiš 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interne klinike 

 

Uvod 

Polipragmazijo definiramo kot sočasno jemanje (pre)več zdravil, predolgo jemanje zdravil ali jemanje 

previsokih odmerkov zdravil. 

Polifarmacija pomeni varno in učinkovito jemanje vsaj 5 zdravil, njihova kombinacija pa temelji na 

ugotovitvah z dokazi podprte medicine. 

Po 65 letu pričene strmo naraščati število predpisanih zdravil. 60 - 80% starostnikov redno jemlje vsaj 1 

zdravilo, pribilžno 30% jih jemlje vsaj 3 predpisana zdravila. 

Pri starostnikih se zaradi številnih komorbidnosti polipragmaziji praviloma ne moremo izogniti. Verjetnost za 

pojav stranskih učinkov se 10-krat poveča v primerjavi z mlajšimi bolniki in dosega do 40%. Nekateri avtorji 

poročajo o sočasni uporabi več kot 9 zdravil, podobno ugotavljamo tudi ob sprejemu na naš oddelek. 

 

Polipragmazija na Oddelku za intenzivno medicine (OIM) 

Bolniki, starejši od 80 let imajo ob sprejemu na Klinični oddelek za intenzivno interno medicino (KOIIM) 

predpisanih več kot 10 zdravil, nekaj manj jih imajo predpisanih tisti, ki so sprejeti prek Internistične prve 

pomoči (IPP) oz. naravnost od doma. 

Se pa pri starostnikih srečujemo tudi s pomanjkljivo predpisanimi zdravili. Pri starostnikih se večkrat ne uvaja 

zdravila v primerih, ko bi bilo to upravičeno (npr. antikoagulantno zdravljenje pri atrijski fibrilaciji) ali pa se 

predpiše prenizek odmerek (npr. antikoagulantno zdravljenje na nižjih vrednostih INR z namenom zaščite 

pred krvavitvijo). 

Še posebej so polipragmaziji izpostavljeni starostniki s sladkorno boleznijo tipa II, ki prejemajo peroralna 

zdravila. Zaradi primarne preventive pogosto prejemajo aspirin in statin, kadar so sočasno prisotne še druge 

žilne bolezni (ishemična bolezen srca, napredovala ateroskleroza s periferno obstruktivno arterijsko 

boleznijo, možganska kap) in srčno popuščanje (sistolično, diastolično), se število zdravil močno poveča. 

Pri stanjih, kjer je potrebno zdravljenje z več zdravili, je nujno poznavanje njihovih stranskih učinkov in 

medsebojnega učinkovanja. Pred uvedbo novega zdravila je potrebno skrbno pretehtati, ali ga bolnik sploh 

potrebuje. Z izboljšanjem stanja, je potrebno zdravila, ki jih bolnik ne potrebuje, ukiniti. Pogosto srečamo 

kombinacijo statina, ki ga bolnik prejema po miokardnem infarktu, in zdravila proti demenci. 
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Ob sprejemu na OIM imajo praviloma vsi bolniki predpisan zaviralec protonske črpalke. Vsak bolnik po 

miokardnem infarktu, ne glede na starost, praviloma prejme statin in zadnjo generacijo antiagregacijskih 

zdravil. Tak način zdravljenja bolnikov je povezan z večjimi stroški, hkrati pa bolnike izpostavljamo 

nepotrebnemu tveganju.  

Le redka zdravila so klinično preiskušena pri starostnikih. Izogibati se moramo benzodiazepinov in zolpidema, 

saj starostniki nanje odreagirajo nepredvidljivo, večkrat je bilo dokazano, da so povezni s pogostejšo 

pojavnostjo delirija. 

Pri zdravljenju hipertenizije težimo k nekoliko višjim tlakom (140 - 145 mm Hg). Za zdravljenje so varni in 

učinkoviti diuretiki (tiazidni in indapamid), pri jemanju spironolaktona so pogostejše hiperkaliemije. V kolikor 

so diuretiki kontraindicirani, izberemo dihidripiridinske kalcijeve antagoniste, nedihidropiridinskim 

(verapamil, diltiazem) se izogibamo. Pri uporabi zaviralcev konvertaze in sartanov moramo skrbno 

nadzorovati ledvično delovanje in raven kalija v krvi. Uporabo zaviralcev adrenergičnih receptorjev alfa 

(doksazosin) avtorji odsvetujejo zaradi posturalne hipotenzije in padcev. 

O farmakokinetiki antibiotikov, sedativov, analgetikov, statinov, zaviralcev angiotenzin pretvarjajočega 

encima (ACEI), nesteroidnih analgetikov pri starostnikih je le malo znanega. 

Ogromno terapije, ki je predpisana starostniku skozi vrsto let, se “vleče naprej”. Praviloma se nova zdravila le 

dodajajo, stara pa se ne ukinjajo. Vedno sproti je potrebno preveriti ali so vsa zdravila res indicirana, v kolikor 

je mogoče, je potrebno v tim vključiti kliničnega farmacevta/farmakologa.  
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FARMAKOTERAPIJA PRI STAROSTNIKIH 

Samo Rožman 

Onkološki inštitut Ljubljana 

 

Izvleček 

Staranje je naraven proces postopnega pešanja telesnih funkcij. Nekatere vzroke staranja lahko upočasnimo 

z zdravim življenjskim slogom, nemalokrat pa je starost povezana z nastopom bolezni, pri katerih je potrebna 

uporaba zdravil. Zaradi spremenjene farmakokinetike in farmakodinamike zdravil pri starostnikih, je uporaba 

zdravil pri tej populaciji kompleksen proces. Učinek ob uporabi zdravila se lahko kaže kot povečan ali 

zmanjšan klinični odgovor, pogostejši je pojav neželenih učinkov, terapevtsko okno se zmanjša. Prav tako so 

starostniki izpostavljeni določenim tveganjem ob uporabi zdravil. 

 

Uvod 

Staranje je normalen proces postopnega upada fizioloških funkcij. Je posledica odgovora telesa na 

zdravstveno stanje in življenjske navade človeka, okoljske stresorje ter genetske predispozicije (1). V letu 

2016 je bilo v Evropski uniji starejših od 65 let 29,6% ljudi, okoli leta 2070 pa naj bi teh več kot 50% (2). Pri 

starejših od 75 let, je vsaj dva tedna v letu zdravilo na recept uporabljalo do 96% ljudi (3). Podatki iz 

Združenih držav Amerike kažejo, da so starejši bolniki (≥ 65 let) vzročno povezani z 34% porabe zdravil, 36% 

hospitalizacij, 40% z zdravili povezanih hospitalizacij ter 50% z zdravili povezanih smrti (1). Predpisovanje 

zdravil pri starostnikih je zahteven in kompleksen proces, zlasti zaradi velike heterogenosti kliničnega 

odgovora na uporabljeno zdravilo (4). Heterogenost je posledica spremenjene farmakokinetike in 

farmakodinamike pri starostnikih, kaže pa se lahko kot povečan ali zmanjšan klinični odgovor oz. neželeni 

učinek (5). Poleg sprememb v farmakokinetiki in farmakodinamiki, bodo v članku predstavljeni še nekatera 

najpogostejša z zdravili povezana tveganja pri starostnikih. 

 

Farmakokinetične spremembe povezane s staranjem 

S staranjem so povezane številne fiziološke spremembe, ki pa so zaradi razlik v genetiki, življenjskem slogu in 

okolju med seboj zelo variabilne. Pogoste fiziološke spremembe pri starostnikih, ki lahko spremenijo 

farmakokinetiko zdravil so predstavljene v TABELI 1 (5). 

 

 

 

 

 

 



27. mednarodni simpozij intenzivne medicine: abdomen in starostnik v intenzivni medicini 

93 

TABELA 1. Fiziološke spremembe povezane s staranjem 

Organ 
Fiziološke spremembe povezane 

s staranjem 
Učinek na farmakokinetiko 

GI trakt 

↑ želodčnega pH 

↓ pretoka krvi 

počasnejše praznjenje želodca 

počasnejši GI prehod 

↓ absorbcije zdravil in hranil, ki potrebujejo kislo 

okolje 

↑ čas absorbcije 

Koža 
tanjšanje dermisa 

↓ podkožne maščobe 
↓ rezervoarja za transdermalne obliže 

Sestava telesa 

↓ celokupne telesne vode 

↓ puste mišične mase 

↑ telesnih maščob 

↓ serumskih albuminov 

↑ VD lipidotopnih zdravil 

↓ VD vodotopnih zdravil 

↑ prostega deleža zdravil, ki se vežejo na 

albumine 

Jetra 

↓ mase jeter 

↓ pretoka krvi do jeter 

↓ količine jetrnih encimov CYP 

↓ predsistemskega in sistemskega metabolizma 

↑ t1/2 in ↓ očistka zdravil z visokim deležem 

predsistemskega in sistemskega metabolizma 

Ledvica 

↓ očistek glomerulne filtracije 

↓ pretoka krvi skozi ledvica 

↓ tubularna sekrecija 

↓ mase ledvic 

↓ renalno izločanje številnih zdravil 

↑ t1/2 zdravil, ki se izločajo preko ledvic 

VD – volumen distribucije; t1/2 – razpolovni čas, CYP – citokrom P450; GI – gastrointestinalni  

 

Farmakokinetika se ukvarja s proučevanjem procesov ADME (absorbcija, distribucija, metabolizem, 

eliminacija), katerim je podvržena zdravilna učinkovina. Pri starostnikih so lahko spremenjeni vsi ADME 

procesi (5, 6).  

 

Absorbcija 

 Zmanjšana kislost v želodcu privede do slabše absorbcije železa, kalcija, vitamina B12 in antimikotikov. 

 Počasnejše praznjenje želodca zviša tveganje za ulceracijo ob uporabi acetilsalicilne kisline, 

nesteroidnih antirevmatikov, bisfosfonatov in kalcijevega klorida. 
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 Transdermalne formulacije zdravil navadno potrebujejo podkožno maščevje, ki predstavlja rezervoar 

za zdravilno učinkovino. Posebna previdnost je potrebna pri starejših suhih ali kahektičnih bolnikih. 

  

Distribucija 

 Lipidotopni benzodiazepini (npr. diazepam) imajo večji volumen distribucije in podaljšan razpolovni 

čas. 

 Zdravila, ki se z visoko afiniteto vežejo na serumske albumine (npr. fenitoin), imajo večji delež proste 

(aktivne) učinkovine. 

 P-glikoprotein je efluksni transporter za številne organe, vključno z možgani. Njegova sposobnost z leti 

upada, kar vodi do višjih koncentracij v nekaterih učinkovin (npr. opioidov) centralno-živčnem sistemu. 

 

Metabolizem 

 Zaradi zmanjšanja predsistemskega metabolizma, je zmanjšan očistek morfina in propranolola. 

 Metabolizem, ki vključuje fazo I (oksidacija) in citokrome P450, je zelo variabilen, nanj vpliva starost, 

spol, sočasna zdravila in genetika. Metabolizem faze II (konjugacija) se z leti bistveno ne spreminja. 

 

Eliminacija 

 Zdravila, ki se izločajo z glomerularno filtracijo, je potrebno prilagajati glede na individualno oceno 

ledvične funkcije. 

 Cockcroft-Gaultova metoda je validirana metoda za oceno očistka kreatinina pri starostnikih. 

 Starostniki imajo manjšo mišično maso, ki proizvede manj kreatinina, zato izjemno nizek serumski 

kreatinin, preceni dejansko ledvično funkcijo (7).  

 

Farmakodinamične spremembe povezane s staranjem 

Farmakodinamične spremembe povezane s staranjem lahko razdelimo v tri skupine (5, 6): 

 Povečana občutljivost: benzodiazepini, opioidi, antipsihotiki, metoklopramid, triciklični antidepresivi, 

varfarin, nesteroidni antirevmatiki in antiholinergična zdravila. 

 Zmanjšana občutljivost: agonisti in antagonisti adrenergičnih receptorjev beta. 

 Okvarjena hemostaza za elektrolite in telesno vodo: diuretiki, zaviralci angiotenzinske konvertaze 

 

Z zdravili povezana tveganja pri starostnikih  

Optimalna farmakoterapija pri starostnikih je tista, kjer dobrobit terapije pretehta tveganja za neželene 

učinke. Odmerke nekaterih zdravil je zaradi spremenjene farmakokinetike in farmakodinamike potrebno 
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spremeniti, terapevtsko okno nekaterih zdravil pa se močno zmanjša. Pri uporabi zdravil pri starostnikih, 

moramo biti zlasti pozorni na tveganja povezana z uporabo zdravil (5, 6). 

 

Prekomerna uporaba zdravil 

Pozorni smo na nepotrebna zdravila ter na morebitno terapevtsko podvojevanje. Prekomerna uporaba je 

lahko posledica predpisovalne kaskade (uporaba zdravila za blaženje neželenega učinka drugega zdravila), 

številnih predpisovalcev zdravil ter prehoda bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe. 

 

Premajhna uporaba zdravil 

Največkrat gre za namerno izpuščena, vendar nujna zdravila, ali nepravilno odmerjanje. Primeri takšnih 

zdravil so pogosto antikoagulanti, statini in antihipertenzivi.  

 

Neadherenca 

Zaradi kompleksnih režimov jemanja zdravil, gre občasno za nenamerno neadherenco, lahko pa tudi 

demenco ali druge kognitivne motnje. Nekaterim bolnikom oviro predstavlja tudi cena zdravila. 

 

Odtegnitveni sindromi. 

Nenadna ukinitev nekaterih zdravil lahko povzroči izrazitejše simptome ali celo delirij. Primeri takšnih zdravil 

so antihipertenzivi, antidepresivi, anksiolitiki, antikonvulzivi in opioidi.  

 

Neprimerna zdravila za starostnike. 

Nekatera z dokazi podprta orodja nam služijo za prepoznavo potencialno neprimernih zdravil pri starostnikih, 

kot npr. Beers kriteriji (8) ali Priscus lista (9). Primeri potencialno neprimernih zdravil pri starostnikih so 

antiholinergiki, benzodiazepini z dolgim razpolovnim časom, starejši antipsihotiki, triciklični antidepresivi, 

nekateri antidiabetiki, nesteroidni antirevmatiki itn. 

 

Zaključek 

Pri vseh bolnikih je potrebno izvajanje smotrnega predpisovanje zdravil, zlasti ranljiva populacija pa so 

starostniki. Pred predpisom novega zdravila moramo najprej opraviti kritičen pregled trenutne terapije. 

Morebitno nepotrebna zdravila ukinemo, razmislimo tudi, ali je nov simptom morda posledica neželenega 

učinka drugega zdravila. Ob ustrezni indikaciji uvedemo nova zdravila, izmed širokega nabora zdravil pa se 

poslužujemo čim bolj varnih alternativ. 
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STAROSTNIKI IN DELIRIJ 

Tatjana Pintar 

Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni kliničmi center Ljubljana 

 

Izvleček 

Delirij je akutni organski cerebelarni sindrom. Značilna je skaljena zavest, motena pozornost, halucinacije, 

blodnje, spominske motnje, motnje v ritmu budnosti in spanja ter psihomotorno nemirno vedenje. Posebno 

ogroženi so kritično bolni starejši bolniki zdravljeni na intenzivnih oddelkih, še zlasti po večjih operativnih 

posegih. Delirij pomembno zvišuje obolevnost in umrljivost bolnikov in podaljša zdravljenje v intenzivni enoti, 

zato ga je potrebno preprečevati, pravočasno prepoznati in tudi zdraviti. 

 

Uvod 

Delirij je akutno nastala motnja v delovanju možgan povzročena s sistemskimi vzroki. Kaže se z zmedenostjo, 

ki vpliva na zavest in povzroči izpade koncentracije z zmanjšano možnostjo osredotočenje, kognitivne motnje 

in motnje spomina. Vse to vodi v časovno in krajevno neorientiranost. Značilne so tudi motnje motorike ter 

motnje ritma budnosti in spanja. Pogoste so prisotne tudi motnje zaznav kot so halucinacije in iluzije, 

značilne so vidne halucinacije. Delirij ima značilno nihajoč potek, simptomi se spreminjajo preko dneva in so 

ponavadi hujši zvečer in ponoči (1, 2). 

 

Klinična slika, potek in diagnoza 

V literaturi so naštete zelo velike razlike v pogostosti pojavljanja delirija na oddelekih za intenzivno medicino 

(OIM), od 4% do 89%. Širok razpon je nedvomno povezan z rizičnimi dejavniki bolnika in z organizacijo dela 

na OIM. Zadnja meta-analiza 19 člankov, ki je spremljala pojavnost delirija je bila objavljena letos v Australian 

Critical Care. Delirij so opazovali v 4% do 55% s srednjo vrednostjo in standardno deviacijo 29% ± 14%. V tej 

študiji niso mogli pojasniti velikih razlik v pojavnosti z organizacijski dejavniki, kot so vrsta bolnišnice, uporaba 

različnega testiranja in pogostost testiranja, za katere so imeli podatke (3). 

Glede na motnjo zavesti in psihomotorno vedenje delirij delimo na: hiperaktivno obliko (psihomotorna 

agitacija, halucinacije, čustvena labilnost), hipoaktivno obliko (psihomotorno retardacijo, apatijo, zmanjšan 

odgovor na dražljaje) in mešano obliko (2). Ponavadi nastane akutno, najpogosteje v 36 do 72 urah po 

sprejemu na OIM in lahko traja od nekaj ur do več tednov (4). Najtežje je prepoznati in zato zdraviti 

hipoaktivni delirij. Če ga ne prepoznamo in zdravimo, ti bolniki pogosto končajo v negovalnih bolnišnicah ali v 

domovih za starejše občane in si nikoli ne opomorejo. 
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Delirij je neprijeten tako za zdravstveno osebje na OIM in za družino ter močno podaljša in podraži 

zdravljenje. Bolniki z delirijem imajo povečano obolevnost in smrtnost, slabše telesno in kognitivno okrevajo 

in imajo slabšo kvaliteto življenje tudi po odpustu iz bolnišnice. 

Točnega mehanizma nastanka ne vemo, kot možen mehanizem nastanka navajajo motnje v ravnovesju 

živčnih prenašalcev. Ugotavljajo znižano aktivnost živčnega sistema s prenašalcem acetilholinom in žvišano 

dejavnost živčnega sistema s prenašalcem dopaminom (2). Poznamo številne sprožilne dejavnike, ki se 

pogosto pojavljajo hkrati. Najpogostejši sprožilni dejanik na OIM je okužba (TABELA 1) in zdravila (TABELA 2) (1, 

2). 

TABELA 1. 

Najpogostejši sprožilni dejavniki za razvoj delirija v EIT 

Povišana temperatura, akutna okužba, sepsa 

Demenca ali prebolela možganska kap 

Možgansko žilne bolezni 

Poškodba glave 

Bolečina 

Starejše življensko obdobje 

Predhodne delirantne epizode 

Slaba prehrana ali dehidracija 

Elektrolitne motnje 

Huda, kronična ali terminalna bolezen 

 

TABELA 2. 

Zdravila, ki lahko sprožijo delirij v EIT 

Benzodizepini 

Furozemid 

Digoksin 

Antiholinergiki  

Antihistaminiki  

Anksiolitiki 

Analgetiki – morfinski 

Antidepresivi 

Antiparkinsoniki  

Antikonvulzivi  

Antiastmatiki  

 

 

Sledijo še dejavniki tveganja povezani z okoljem in z organizacijo dela na OIM, kot so: mehanska ventilacija, 

imobilizacija, hrup, novo okolje, pomanjkanje spanja, motnje vida in sluha. Da bi pravilno postavili diagnozo 

delirija je potrebno bolnike testirati. V svetu sta uveljavljeni in priznani dve metodi testiranja bolnikov, ki se 

zdravijo na OIM: Confusion Assesment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU), ki ima 81% senzitivnost 

in 96% specifičnost in Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC), s senzitivnostjo 99% in slabšo 

specifičnostjo 64% (4, 5, 6). Zaradi nihajoče, spreminjajoče se simptomatike, je testiranje potrebno vsaj na 8 

ur in dodatno ob spremembi klinične slike. 

 

Obravnava bolnika z delirijem 

Kadar postavimo diagnozo delirija, ga je potrebno zdraviti. Namen zdravljenja je zmanjšanje simptomov in 

skrajšanje časa delirija. Pri bolniku in okolici moramo zmanjšati ali odstraniti vse možne dejavnike, ki vplivajo 
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na razvoj delirija. Zdravimo akutna stanja, kot so sepsa, odpovedi delovanja organov. Potrebno je optimalno 

lajšanje bolečine. Zelo je pomembna zgodja mobilizacija in pogovor, da bolnik ve, kje je in kaj se dogaja okoli 

njega. Priskrbeti mu moramo očala, slušni aparat in omogočiti mirno okolje ter nočno spanje. Poskrbeti 

moramo za čimprejšnje odvajanje od ventilatorja. Potrebno je poznati in zdraviti abstinenčne krize 

(odtegnitev od alkohola, kajenja, zdravil). 

Prepoznati moramo, da je pasivno vedenje lahko znak za hipoaktivni delirij, saj imajo ti bolniki lahko 

halucinacije ali paranoične misli. 

Praviloma je potrebno tudi simptomatsko zdravljenje z zdravili. Pri hiperaktivnem deliriju imajo prvo mesto 

antipsihotiki. Edini, ki ga imamo v intravenski obliki je haloperidol, ki blokira serotoninske in dopaminske 

receptorje tip 2. Pri bolniku titriramo 2 mg odmerke haloperidola do učinka na 20 min. Pri hudi simptomatiki 

prejmejo lahko od 2 do 10 mg na 2 do 4 ure, maksimalni dnevni odmerek naj ne bi presegel 20 mg. Kljub 

temu, da se ga poslužujemo kot prvo sredstvo izbora v številnih enotah za intenzivno terapijo in je v številnih 

mednarodnih smernicah naveden kot zdravilo za zdravljenje delirija, ni narejena nobena randomizirana, 

dvojno slepa s placebom kontrolirana, študija, ki bi potrdila učinkovitost in varnost uporabe antipsihotikov za 

zdravljenje delirija (1). Ostali atipični antipsihotiki, ki jih uporabljamo za zdravljenje delirija so še kventiapin, 

risperdon in olanzepin in so samo v obliki tablet. Zdravljenje z zdravili moramo nadaljevati vsaj še 24 ur po 

prenehanju simptomov. 

Infuzija deksmedetomidina, selektivnega agonista α 2 adrenergičnih receptorjev, je v zadnjih letih v 

intenzivnih enotah za zdravljenje delirija nepogrešljiva. Uporablja se kot edino zdravilo ali v kombinaciji z 

antipsihotiki. Ima sedativni, analgetski in simpatikolitični učinek. Naj bi tudi skrajšala trajanje delirija. Infuzijo 

deksmedetomidina titriramo do učinka do odmerka 1,4 µg/kg/h. 

Zdravila je skoraj praviloma potrebno kombinirati in odmerke titrirati glede na resnost simptomov. 

Zdravljenje je potrebno tudi pri hipoaktivnem deliriju. Potrebni so nižji odmerki zdravil. Pri hipoaktivnem 

deliriju bolnik prejme haloperidol 0,5 do 1 mg na 8 ur. Prognoza hipoaktivnega delirija, ki je pogostejši in 

večkrat spregledan, je slabša. 

Pri bolnikih, ki imajo abstinenco zaradi odvisnosti od alkohola ali jemanja benzodiazepinov in prepovedanih 

drog zdravimo z benzodiazepini. Čeprav še ni dokazov za uspešno zdravljenje abstinenčnega delirija po 

odtegnitvi alkohola ali pri uživalcih nedovoljenih i.v. drog z infuzijo deksmedetomidina, imamo v našem timu 

dobre izkušnje. Pri teh bolnikih je vodenje delirija lažje in manjša potreba po uporabi drugih zdravil za 

lajšanje simptomov abstinenčne krize.  
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Preventivna farmakološka terapija 

Do sedaj ni dokazov, da preventivno dajane haloperidola zmanjša pojavnost delirija. Tudi REDUCE študija 

objavljena letos v reviji JAMA ni dokazala, da bi preventivno dajanje haloperidola zmanjšalo pojavnost delirija 

in izboljšalo preživetje kritično bolnih z visokim tveganjem za razvoj delirija (7). 

V meta-analizi randomiziranih študij, ki je bila objavljena 2014 ugotavljajo, da bi deksmedetomidin lahko 

zmanjšal pojavnost delirija pri kritično bolnih (8). V prospektivni randomizirani študiji, so primerjali sedacijo z 

benzodiazepini in z deksmedetomidinom pri mehansko ventiliranih bolnikih in so ugotavili zmanjšano 

incidenco delirija ob sedaciji z deksmedetomidinom. Hkrati so bili ti bolniki krajši čas mehansko ventilirani (9). 

Pri bolnikih po srčnih operacijah, ki so jih po operaciji sedirali z deksmedetomidinom, se je pojav delirija 

pomembno zmanjšal v primerjavi z bolniki, ki so bili sedirani s propofolom ali midazolamom (10). 

 

Zaključki 

Delirij se pogosto pojavlja pri kritično bolnih na OIM. Pomembno prispeva k višji obolevnosti in smrtnosti. 

Podaljša zdravljenje na OIM in v bolnišnici ter lahko povzroči pomemben kognitivni upad bolnika tudi po 

odpustu iz bolnišnice. Pogosto ostaja neprepoznaven in nezdravljen. Pomembno je preprečevati nastanek 

delirija. Če nastane, ga je potrebno čimprej ugotoviti, odpravljati vzroke za nastanek in ga zdraviti z 

antipsihotiki in deksmedetomidinom.  
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