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BESEDA UREDNIKOV UČBENIKA 2. LETNIKA PODIPLOMSKE ŠOLE INTENZIVNE MEDICINE
Pred vami je učbenik 2. letnika Šole intenzivne medicine, ki predstavlja eno redkih oblik
neprekinjenega podiplomskega izobraževanja s tako dolgo tradicijo v Sloveniji. Slovensko združenje
za intenzivno medicino (SZIM) letošnjo že 23. šolo organizira v zdraviliškem kraju Rogaška Slatina.
Termin intenzivna medicina (ang. critical care medicine) je bil prvič predstavljen leta 1950 v Kaliforniji
in izhaja iz načela, da imajo življenjsko ogroženi bolniki in poškodovanci veliko večjo verjetnost
preživetja, če so ustrezno obravnavani in nadzorovani. Obravnava življenjsko ogroženih je bila
zaupana skupini za to posebej namenjenih zdravnikov in medicinskih sester. Od takrat pa do danes je
obravnava življenjsko ogroženih zaradi napredka v medicini in tehnologiji skoraj neprimerljiva.
Vendar spoznanje, da težko bolni potrebujejo posebno zdravljenje, nadzor in nego, ni novo. Že leta
1800 je bil narejen poskus koncentracije takih bolnikov v bolnišnici v Newcastlu v Angliji. Epidemija
poliomielitisa po drugi svetovni vojni je prinesla potrebo po ustanovitvi specializiranih enot. Enote za
intenzivni nadzor in nego so najprej nastajale na kirurških oddelkih kot sobe za prebujanje (recovery
room) in sobe za pooperativni nadzor (šok sobe), kasneje pa tudi v okviru katetrskih laboratorijev s
strani kardiologov. Uspehi in bogate izkušnje s koncentracijo svežih operirancev na enem mestu so
spodbudile tudi preostale nekirurške stroke, da so začeli zdraviti bolnike v posebnih enotah. Tako so
začele nastajati koronarne enote, opeklinski centri, dializni centri …
Če smo v prvem letniku Šole intenzivne medicine govorili o značilnostih in zdravljenju dihalne
odpovedi in odpovedi hemodinamike, so letošnja izbrana poglavja namenjena obravnavi specifičnih
bolezni srca, obtočil in dihal kritično bolnih. Drugi letnik obravnava še endokrinološke probleme ter
vzroke in zdravljenje motenj koagulacije.
Vsi prispevki so urejeni po enotnem uredniškem konceptu, strokovno in jezikovno pregledani in
recenzirani ter izdani kot univerzitetni učbenik v okviru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem avtorjem za prispevke, članom strokovnega odbora SZIM, tehničnemu
uredniku, recenzentom in lektorici za odlično opravljeno delo.

Uredniki:
Primož Gradišek

Miha Mežnar

Gorazd Mlakar
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ENDOKRINOLOGIJA
STRESNI ODZIV PRI KRITIČNO BOLNEM
Primož Gradišek
Izvleček
Odgovor organizma na fizični ali psihični stres predstavlja skupek prilagoditvenih vedenjskih,
fizioloških in celičnih odgovorov posameznika. Kontroliran odgovor sproži prilagoditvene in zaščitne
celične mehanizme ter omogoča preživetje, pretiran stresni odgovor pa ima številne neugodne
učinke, kot je npr. disfunkcija organov. Kritična bolezen je v osnovi s stresom povzročeni
»dekompenzacijski« sindrom, ki nastane kot posledica nevrogenega, endokrinega, metabolnega in
imunskega odgovora na stresorje. Nekritična uporaba določenih načinov zdravljenja življenjsko
ogroženega lahko dodatno prispeva k disfunkciji organov, poslabšanju stanja in zapoznelemu
okrevanju bolnika. Odpornost organizma proti stresu predstavlja medsebojni učinek individualnih
predispozicijskih dejavnikov, količine stresa in telesu lastnih odzivov. Odpornost proti stresu se med
kritično boleznijo spreminja. Ker je le-ta merljiva, omogoča individualno prilagajanje načinov
zdravljenja. Omenjeno je še posebej pomembno med polno razvito disfunkcijo organov, ko ima
zdravljenje, usmerjeno k »normalnim vrednostim« škodljive učinke.
Uvod
Med evolucijo se je v človeškem organizmu razvil zapleten sistem reagiranja na stres, ki združuje
nevrogeni, endokrini, metabolični in imunski odgovor organizma. Omenjena prilagoditvena reakcija
se imenuje stresni sindrom in je bila v evoluciji verjetno izbrana, ker omogoča boljše preživetje.
Odgovor organizma na stres je po Cutherbetsonu (1900–1989) razdeljen na dve fazi. Za prvo, t. i. ebb
fazo, so značilni zmanjšana presnovna aktivnost in poraba kisika, povečana koncentracija glukoze,
zadrževanje natrija in tkivni edem kot posledica povečane prepustnosti kapilar. Ta faza naj bi trajala
od 24 do 48 ur po poškodbi, nato naj bi prešla v drugo, t. i. flow fazo ali hipermetabolno fazo (od 3 do
10 dni). Povečanje katabolizma s proteolizo, glukoneogenoezo in zmanjšanimi maščobnimi zalogami
povzroči negativno dušikovo bilanco. Krvni obtok je hiperdinamičen. Ebb faza preneha začetek
celjenja, ko presnova preide v anabolno fazo. Opisani koncept ebb-flow predstavlja osnovo za
reanimacijo bolnikov, ki so v šoku.
Odgovor organizma na stres
Odgovor organizma na stres je posledica medsebojnega delovanja centralnega, perifernega in
celičnega podsistema stresnega odgovora (slika 1).
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Slika 1: Nevrogena, endokrina, metabolna in imunska komponenta odgovora organizma na stres
Centralni elementi stresnega sistema se nahajajo v primitivnih možganih (diencefalon in možgansko
deblo). Aferentni živčni impulzi se stekajo iz senzoričnih receptorjev na koži ali v notranjosti telesa in iz
prefrontalne skorje (kognicijo), limbičnega sistema (čustva) ali iz hipokampusa (spomin). Periferni
elementi stresnega sistema so hipofiza, simpatični in parasimpatični živčni sistem, nadledvičnici in celice
imunskega sistema. Medsebojno delovanje simpatičnega, parasimpatičnega in imunskega sistema
privede do sproščanja citokinov. Sproščanje kortizola, adrenalina in citokinov je medsebojno povezano
prek negativne in pozitivne povratne zanke. Mitohondriji predstavljajo končno skupno tarčo stresnega
odziva. Njihova kratkotrajna izpostavljenost stresnim citokinom in hormonom (kortizol, kateholamini)
poveča razpoložljivost substratov, količino ATP in termogenezo. Pretirana akutna in/ali kronična
izpostavljenost istim citokinom in hormonom pa povzroči nastanek prostih kisikovih radikalov, torej
škodljivih učinkov oksidativnega stresa (apoptoza, nekroza). Genetske razlike v mitohondrijski DNA so
vzrok za individualno pogojeno občutljivost na stres (npr. pri sepsi).
Poleg nevrogene aktivacije stresnega sistema nastane na mestu poškodbe lokalna reakcija, ki poteka
kot vnetje na ravni mikrocirkulacije in predstavlja odgovor na različne dražljaje (komplement,
hipoksijo, hormone, imunoglobuline, osmolarnost; slika 2). Najprej se aktivira nespecifična obramba
– komplementni sistem, in sicer prek alternativne poti (polisaharidi, endotoksin, poškodba mehkega
tkiva). Komplementni sistem aktivira druge kaskadne sisteme, kot so koagulacijsko-fibrinolitični in
kininsko-kalikreinski sistem. Ob tem se sproščajo lizozomalni encimi, vazoaktivni amini in
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prostaglandini. Pride do vazodilatacije, povečane prepustnosti kapilar in tvorbe strdkov. Komplement
C3a in C5a deluje kemotaktično na polimorfonuklearne levkocite (PMN) in monocite, aktivira dejavnike
sproščanja trombocitov (thrombocite releasing factor – TRF), ki delujejo kemotaktično na makrofage,
fibroblaste, endotelne celice.

TKIVNA POŠKODBA

LOKALNA REAKCIJA
VAZODILATACIJA
 PROPUSTNOST KAPILAR
TVORBA STRDKA
AKTIVIRANI TRF

KOMPLEMENT

HISTAMIN
KININ
SEROTONIN

KEMOTATKTIČNO

KOAGULACIJA

MAKROFAGE
FIBRINOBLASTE
ENDOTELNE CEL.

KININ
KALIKREIN

FIBRINOLIZA

C3 a
C5 a

PMN

SISTEMSKA REAKCIJA
 TEMPERATURA
LEVKOCITOZA
AKTIVACIJA IMUNSKEGA IN
KOAGULACIJSKEGA SISTEMA
 SEDIMENTACIJA
 Zn,
Zn, Fe

RECEPTOR
(CELICA)

CITOKINI
STIMULIRAJO SINTEZO V JETRIH
APP
(ŠČITIJO ORGANIZEM PRED
BAKTERIJAMI IN PREPREČUJEJO
OKVARO TKIV)

Slika 2: Lokalna reakcija na mestu poškodbe in sistematizacija lokalne reakcije
Legenda: TRF – dejavnik sproščanja trombocitov, PMN – polimorfonuklearni nevtrofilci, APP – proteini
akutne faze
Omenjene celice se tako okrepijo na mestu same poškodbe. Lokalna reakcija lahko sproži sistemski
akutni vnetni odgovor. Cirkulirajoči citokini reagirajo s specifičnimi receptorji na ciljnih organih in
povzročajo sistemske učinke, kot so: povečana telesna temperatura, levkocitoza, aktivacija imunskega in koagulacijskega sistema, povečana sedimentacija, zmanjšanje koncentracije cinka (Zn) in
železa (Fe). Poleg tega citokini spodbujajo sintezo proteinov akutne faze, kot so C-reaktivni protein,
ceruloplazmin in fibrinogen, ki ščitijo organizem pred mikrobi in okvaro tkiv.
Glavni regulatorji imunskega odziva so: nevroendokrini sistem (kortizol, kateholamini …), serumski
dejavniki (kaskadni sistemi) in imunski posredniki (citokini, bioaktivni lipidi, reaktivni kisikovi in
dušikovi metaboliti) ter zdravila.
Citokini
Citokini so majhne, hormonom podobne peptidne molekule s številnimi biološkimi učinki, s katerimi
posredujejo med celicami imunskega sistema in presnovo. Njihovo delovanje je usmerjeno v uničenje
mikrobov, obnovo poškodovanih tkiv in organov. Citokine izločajo makrofagi, limfociti T in B,
mastociti, fibroblasti in endotelne celice. K citokinom prištevamo: tumor nekrozni faktor (TNF),
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interlevkine (IL), interferon, kolonije stimulirajoči faktor ter faktorje transformiranja rasti (TGF).
Poznamo provnetne (so ključni mediatorji vnetja: IL-1, IL-6, IL-8, TNF) in protivnetne citokine (IL-4, IL10, IL-13).
V vnetnem procesu nastali učinki provnetnih citokinov in oksidantnih molekul so lahko za organizem
koristni ali škodljivi, kar je odvisno predvsem od koncentracije citokinov. Njihovo čezmerno
nastajanje vodi do sistemskega vnetnega odgovora organizma ali včasih do diskunkcije organov in do
sepse. Znano je, da oksidanti, ki se sproščajo, kot prosti kisikovi radikali (superoksidni anion O 2-,
vodikov peroksid H2O2 itd.), dušikov oksid v procesu ishemije-reperfuzije skupaj s citokini povečujejo
zbolevnost in smrtnost. Nastajanje citokinov in delovanje oksidantov kontrolira kompleksni sistem, ki
vključuje: hormone hipotalamo-hipofizne-adrenalne osi, proteine akutne faze, endogene zaviralce IL1, tumor nekrozni faktor (TNF), endogene (glutation) in eksogene antioksidante (dietetike, kot so
tokoferoli, karoteni, askorbiti), ki nevtralizirajo oksidante. Delovanje preostalih imunskih posrednikov
in nevroendokrinega sistema presega okvir pisnega prispevka.
Klinični pomen stresnega odgovora in njegov vpliv na način zdravljenja
Odgovor organizma na stres oz. odpornost proti stresu je odvisna od individualnih predispozicijskih
dejavnikov (kot so geni, starost, pridružene bolezni, fiziološka rezerva), obsežnosti in trajanja stresa
(poškodbe) in od telesu lastnih odgovorov.
Lokalna reakcija, nastala zaradi poškodbe, je potrebna za celjenje ran in obrambo proti mikrobom.
Kontroliran sistemski odgovor je v osnovi koristen. Če traja dlje časa in je preveč intenziven, lahko
postane škodljiv, saj začne okvarjati posamezne organe (pljuča – ards; več organov - MOF). Odgovor
je lahko zmanjšan pri imunsko neodpornem bolniku, pri čemer pretiran sistemski vnetni odgovor vodi
v povečano sprejemljivost za razvoj sepse in MOF. V fazi MODS se metabolizem celic zmanjša zaradi
manjše aktivnosti mitohondrijev, kar poveča možnost preživetja celic in organov. Celica se namreč
prilagodi tako, da zmanjša svoj metabolizem.
Anoreksija kot posledica delovanja provnetnih citokinov omogoča sproščanje in dostavo endogenih
substratov, potrebnih za vnetni proces. Razumemo jo lahko tudi kot prilagoditveni mehanizem, da se
organizem izogne prehrani, ki bi neželeno vplivala na odgovor organizma na stres. Paradoksni učinek
dodajanja hranil v tem času se kaže s povečanim nastajanjem citokinov in povečano umrljivostjo.
Organizem je sposoben vplivati na vnetni odgovor in ga do določene stopnje uravnavati (modulirati).
Prav tako naj bi potencialne eksogene imunomodulacijske učinkovine preprečile čezmeren vnetni
odgovor (ščitile naj bi celice za vnetni in imunski odziv pred pretirano aktivacijo in izčrpanjem). Zaradi
nevarnosti pojava okužbe pri bolniku morajo take strategije modificirati celoten imunski odgovor, ne
pa zavirati posameznih mediatorjev vnetja. Čeprav so eksperimentalni rezultati blokade posameznih
stopenj citokinske kaskade (s pomočjo monoklonskih protiteles proti TNF in antagonistov receptorjev
za IL-1) navdušujoči, se njihovi ugodni učinki na obolevnost in umrljivost v kliničnih raziskavah niso
potrdili. Stresni odgovor je možno uravnavati še z glukokortikoidi, anestetiki, klorpromazinom,
vodikovim sulfidom (H2S), hipotermijo, dodajanjem ščitničnih hormonov (T4), rastnim hormonom,
infuzijo glukoze in inzulina, zaviralci receptorjev beta, klonidinom in deksmedetomidinom.
Večina trenutnih načinov zdravljenja kritično bolnih temelji na vzdrževanju konstantnega notranjega
okolja. Fiziološke spremenljivke so med stresom spremenjene do te mere, da ustrezajo
pričakovanemu odzivu centralnega živčevja na stres. Korekcija fizioloških spremenljivk na normalne
vrednosti je torej v tej fazi popolnoma neprimerna, celo bolj je škodljiva. Optimalno zdravljenje je
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odvisno od faze stresnega odgovora, v kateri je kritično oboleli (tabela 1). Med začetno fazo
odgovora na stres (akutna faza kritične bolezni, faza I) je zdravljenje usmerjeno v vzdrževanje
normalnih vrednosti fizioloških spremenljivk. Govorimo o konceptu »zlate ure«, ki poskuša ponovno
vzpostaviti normalno fiziologijo in preprečiti disfunkcijo organov.
Tabela 1: Faze I, II in III stresnega odgovora glede na najbolj citirana avtorja in predlog stategije
zdravljenja.
Avtor
Cuthbertson
Bone
Strategija
zdravljenja

Faza I
Ebb
Sistemski vnetni odgovor
(SIRS)
Zgodnje k cilju usmerjeno
zdravljenje (zlata ura)

Faza II
Zgodnja flow
Disfunkcija več organov
(MODS)
Permisivna hiperkapnija,
hipoksemija, hipotenzija,
oligurija in anemija

Faza III
Pozna flow
Okrevanje/smrt
Vzdrževanje
normalnih (fizioloških)
vrednosti

V popolnoma izraženi fazi kritične bolezni (faza II), ko nastopi odpoved organov, so koristne
strategije, ki vzpodbujajo intrinzične mehanizme za zaščite celic in razvoj tolerance. Patofiziološkega
odgovora v tej fazi torej ne smemo interpretirati kot fiziološke motnje, ampak način prilagoditve
organizma na začetni inzult. Toleriramo torej permisivno hiperkapnijo, hipoksemijo, hipotenzijo,
oligurijo in anemijo, sicer v nasprotnem primeru tvegamo iatrogeno povzročeno poslabšanje
bolnikovega stanja. A ko bolnik začne okrevati (faza okrevanja oz. reparacije kritične bolezni, faza III),
naj bo naš terapevtski cilj vzpostavitev normalnih vrednosti.
V prihodnosti bomo z novejšimi tehnologijami (funkcionalna genomika v realnem času, proteomika in
računalniško modeliranje) lahko identificirali osebe z velikim tveganjem, pri katerih bo usmerjeno
imunomodulacijsko zdravljenje uspešno obvladovalo odgovor na poškodbo ali okužbo.
Zaključek
Končni učinek stresa na organizem je odvisen od številnih dejavnikov, predvsem od usklajenega
medsebojnega delovanja nevrogenega, endokrinega, metaboličnega in vnetnega odgovora.
Poznavanje stresnega sistema je osnova za razumevanje treh popolnoma različnih načinov
zdravljenja: med akutno fazo kritične bolezni, v času odpovedi organov in v fazi okrevanja oz.
reparacije. Omenjeno je še posebej pomembno med polno razvito disfunkcijo/odpovedjo organov, ko
je zdravljenje, usmerjeno v normalizacijo fizioloških spremenljivk, škodljivo.
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KRITIČNA STANJA PRI ENDOKRINOLOŠKIH BOLEZNIH
Tomaž Kocjan
Izvleček
Addisonska kriza je poleg akutnih zapletov sladkorne bolezni najpomembnejše nujno stanje v
endokrinologiji. To je sorazmerno redka, vendar ne izjemna bolezen, ki lahko povzroči smrtno
nevarno poslabšanje zdravstvenega stanja. Ker je na voljo usmerjeno in zelo učinkovito zdravljenje, ki
reši življenje bolniku, mora addisonsko krizo znati vsak zdravnik, še zlasti pa intenzivist, pravočasno
prepoznati in ustrezno zdraviti. Na kratko bomo predstavili še feokromocitom, motnje v presnovi
kalcija in nujna stanja v tirologiji.
Uvod
Addisonska kriza je poleg akutnih zapletov sladkorne bolezni (glej ustrezno poglavje)
najpomembnejše nujno stanje v endokrinologiji. Omenili bomo še feokromocitom in ukrepanje pri
motnjah presnove kalcija, na kratko pa tudi nujna stanja v tirologiji.
Addisonska kriza
Addisonska kriza (akutna odpoved nadledvičnic) je nujno stanje, ki zahteva takojšnjo diagnozo in
zdravljenje. Na 100 bolnikov-let doživi addisonsko krizo od pet do deset bolnikov z odpovedjo
nadledvičnic, od katerih eden umre. Večino smrti je mogoče s pravočasnim in pravilnim ukrepanjem
preprečiti.
Vzroki
Najpogosteje krizo sproži okužba, zlasti gastroenteritis, redkeje operacija, napor, poškodba ali
psihični pretres, lahko pa tudi opustitev ali neustrezna prilagoditev nadomestnega zdravljenja pri
bolniku z že znano primarno ali sekundarno odpovedjo nadledvičnic. Najpomembnejši napovednik
krize je že prebolela epizoda v preteklosti. Največja skupina ogroženih bolnikov ima sekundarno
zavoro hipotalamo-hipofizno-nadledvične osi zaradi sintetičnih glukokortikoidov. Insuficientni so vsi
bolniki, ki so videti cushingoidno ali so prejemali vsaj 16 mg metilprednizolona (oz. ekvivalent)
dnevno vsaj tri tedne. Do zavore osi običajno ne pride, če dajemo glukokortikoide krajši čas, vendar
to ni povsem zanesljivo.
Klinična slika
Bolniki v addisonski krizi so zelo prizadeti, hudo izsušeni, hipotenzivni in šokirani. Dodatno navajajo
še nespecifične simptome, kot so izguba apetita, slabost in bruhanje. Pogosto je v trebuhu prisotna
difuzna bolečina neznanega vzroka, ki se poslabša ob globoki palpaciji in lahko posnema akutni
abdomen. Povišana telesna temperatura je posledica okužbe ali osnovne bolezni same. Kasneje v
poteku lahko prevladujejo simptomi s strani centralnega živčevja, kot je zaspanost, zmedenost ali
koma. Če gre za bolnika z neprepoznano primarno kronično odpovedjo, opazimo na tipičnih mestih
(obraz, vrat, hrbtišča dlani, komolci, kolena, členki, dlančne gube, prsne bradavice, perinej, popek,
notranja stran ustnic in bukalna sluznica) značilne rjavkaste hiperpigmentacije, ki nastanejo zaradi
odlaganja melanina ob kronično povišanem ACTH. Pri akutno nastali primarni odpovedi (npr. zaradi
nenadne krvavitve oziroma infarkta v obeh nadledvičnicah) in vseh oblikah sekundarne odpovedi
hiperpigmentacij ni.
Definicija
O addisonski krizi lahko govorimo, če gre za prizadetega bolnika, ki ima vsaj dva od naslednjih
kliničnih simptomov in znakov oziroma laboratorijskih najdb:
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–
hipotenzija (sistolični krvni tlak < 100 mm Hg),
–
slabost ali bruhanje,
–
huda utrujenost,
–
povišana telesna temperatura,
–
somnolenca,
–
hiponatremija (< 132 mmol/l) ali hiperkaliemija,
–
hipoglikemija.
Obvezen dodaten diagnostični kriterij je klinično izboljšanje po parenteralni aplikaciji hidrokortizona.
Diagnostika
Če sumimo na addisonsko krizo, čakanje na diagnostiko ali celo rezultate testov v nobenem primeru
ne sme odložiti začetka zdravljenja. Naredimo le osnovne laboratorijske preiskave. Hemogram
pokaže blago normocitno anemijo in limfocitozo, včasih tudi značilno eozinofilijo. Če gre za krvavitev
v nadledvičnici, ugotovimo nenaden padec hemoglobina in hematokrita. Povišani so lahko dušični
retenti v smislu prerenalne ledvične odpovedi. Med biokemičnimi preiskavami je najznačilnejša
hiponatremija. Najdemo lahko hiperkaliemijo in hipoglikemijo, redko pa blago hiperkalcemijo in
metabolno acidozo. Začetni endokrinološki testi so omejeni na odvzem vzorca krvi za kasnejšo
določitev kortizola (in ACTH).
Zdravljenje
Agresivno nadomeščamo tekočino kot petodstotno glukozo v fiziološki raztopini. V prvi uri naj dobi
bolnik 1 liter infuzije, kasneje glede na hemodinamsko in kardialno stanje. Čim prej damo
hidrokortizon 100 mg i. v. v bolusu, nato v prvih 24 urah še 200–300 mg v kontinuirani infuziji.
Intenzivno iščemo in zdravimo sprožilni dejavnik. Pogosto kontroliramo elektrolite. Takšno
zdravljenje običajno privede do bistvenega izboljšanja že v 24 urah. Dnevni odmerek hidrokortizona
lahko nato vsak dan razpolovimo. V treh do petih dneh preidemo na peroralno terapijo v odmerku 20
mg zjutraj + 10 mg 5 h po prvem odmerku + 10 mg 4 h po drugem odmerku. Uvedemo
mineralokortikoid fludrokortizon, če je potrebno. Kasneje odmerek hidrokortizona znižamo do
vzdrževalnega, ki je običajno še za polovico nižji. Šele sedaj lahko opravimo hitri test ACTH za
potrditev diagnoze. Dodatne preiskave za razlikovanje med primarno in sekundarno odpovedjo so v
domeni endokrinologa. Delovanje hipotalamo-hipofizno-nadledvične osi se po ukinitvi
glukokortikoidov postopno popravi, v vseh preostalih primerih bo nadomestno hormonsko
zdravljenje vseživljenjsko.
Preprečevanje
Vse bolnike opremimo z dvojezično evropsko kartico, ki opozarja na nujnost parenteralne aplikacije
hidrokortizona (ali drugega glukokortikoida, npr. metilprednizolona) v stresnih situacijah. Dobro
izobražen bolnik naj dobi tudi pripomočke za nujno (samo)aplikacijo 100 mg hidrokortizona v mišico
ali pod kožo. Njega in svojce opozorimo, da mora v stresnih razmerah, kot so razne okužbe ali manjši
kirurški posegi v lokalni anesteziji, peroralni odmerek hidrokortizona prehodno podvojiti ali potrojiti.
V primeru bruhanja ali driske je indiciran hidrokortizon 100 mg parenteralno, kar lahko po potrebi
ponovimo čez (6–)12 ur. Pri večjih kirurških posegih v splošni anesteziji in med porodom priporočamo
hidrokortizon v kontinuirani infuziji 200 do 300 mg/dan s postopnim zniževanjem odmerka. Pred
invazivnimi diagnostičnimi preiskavami, kot je kolonoskopija, ko je potrebno čiščenje, moramo
bolnika hospitalizirati čez noč, mu dati 100 mg hidrokortizona i. m. in ga hidrirati z infuzijo.
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Feokromocitom
Feokromocitom je redek, običajno benigen tumor sredice nadledvičnice z letno incidenco od dva do
osem primerov na milijon in ocenjeno prevalenco 0,1 odstotka. Zraste lahko tudi iz simpatičnega
ganglija v trebuhu ali prsnem košu, takrat ga imenujemo paragangliom. Pojavlja se večinoma
sporadično, lahko pa tudi v sklopu dednih sindromov.
Klinična slika
Nekontrolirano izločanje kateholaminov iz tumorja povzroča pri dobri polovici bolnikov tipične
napade porastov krvnega tlaka, glavobola, palpitacij, znojenja in bledice. Pri večini preostalih
bolnikov je krvni tlak stalno povišan in težko obvladljiv. Možne so epizode anksioznosti, nervoze in
panike, bolniki hujšajo, imajo težave z utrujenostjo. Manj specifični simptomi so tresenje, povišana
telesna temperatura, sladkorna bolezen, zaprtje in srčno popuščanje. Tipični feokromocitomski
napadi trajajo od nekaj sekund do nekaj ur, pojavljajo pa se v različnih intervalih, lahko le vsakih nekaj
mesecev. Sprožijo jih lahko diagnostični postopki, indukcija anestezije, zdravila, alkohol ali določena
hrana.
Feokromocitomska kriza je redko nujno stanje z visoko umrljivostjo (15–30 odstotkov), ki nastane
zaradi kateholaminsko povzročene hemodinamske nestabilnosti s posledično multiorgansko
odpovedjo. Pogosto je prizadeto srce z difuzno hipokinezijo ali z značilno ehokardiografsko sliko
(inverzne) takotsubo kardiomiopatije, zato moramo pri bolnikih z nepojasnjenim kardiogenim šokom
vedno pomisliti tudi na feokromocitomsko krizo.
Diagnoza
Diagnozo načelno postavimo z ugotovitvijo povišanih kateholaminov (adrenalina, noradrenalina) v
24h-urinu in njihovih presnovkov (metanefrini, normetanefrini) v 24h-urinu ter plazmi. V času
zbiranja urina oz. 12 h pred odvzemom krvi moramo upoštevati določena pravila, da bi se izognili
lažno pozitivnim vrednostim. To pri kritično bolnem pogosto ni mogoče, zato je v EIT osnovna
diagnostična preiskava kar CT trebuha, v katerem je 90 odstotkov tumorjev. Na voljo je še
scintigrafija telesa z 123-I meta-jodo-benzil-gvanidinom (MIBG). Nekateri bolniki potrebujejo
genetsko testiranje.
Zdravljenje
Metoda prvega izbora je operacija, načelno šele po dva- do tritedenski pripravi z blokatorjem alfa
fenoksibenzaminom. Po nekaj dneh dodamo še blokator beta, lahko tudi dolgo delujoč kalcijev
antagonist. Hipertenzivno krizo obvladamo z nitroprusidom. Blažje poraste krvnega tlaka zdravimo z
običajnimi peroralnimi hitro delujočimi antihipertenzivi. Veno-arterijski ECMO lahko izboljša
preživetje v najtežjih primerih, ko se je morda treba odločiti tudi za zgodnjo operacijo
feokromocitoma brez običajne priprave z zdravili.
Pooperativna hipotenzija zahteva obilno nadomeščanje tekočine, hipoglikemijo pa preprečimo z
infuzijo glukoze. Bolniki potrebujejo dolgoletno spremljanje.
Hiperkalcemija
O hiperkalcemiji govorimo, kadar je koncentracija serumskega kalcija večja od 2,6 mmol/l.
Najpogostejša vzroka hiperkalcemije sta hiperparatiroidizem in maligna bolezen (90 odstotkov vseh
primerov).
Izrazitejša hiperkalcemija, ne glede na vzrok, povzroča utrujenost, izgubo apetita, slabost, bruhanje,
zaprtje, depresijo, duševne motnje, bolečine v trebuhu (redko zaradi pankreatitisa), spremembe v
EKG (skrajšanje dobe QT) in včasih motnje srčnega ritma. Neposredno deluje na tubule in prepreči
normalno reabsorpcijo vode, kar pripelje do nefrogenega diabetes insipidusa in poliurije, izrazite žeje
in pogosto do znatne dehidracije. Klinična slika ni vedno v soodvisnosti z nivojem serumskega kalcija.
Odzivnost na hiperkalcemijo je namreč individualna, pomembna je tudi hitrost njenega nastanka.
Simptomi so pogostejši pri serumski koncentraciji kalcija nad 3,0 mmol/l. Posledica kronično visokih
serumskih koncentracij kalcija (nad 3,2 mmol/l) so kalcifikacije v ledvicah (ledvični kamni ali
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nefrokalcinoza), koži, žilni steni, roženici, pljučih, srcu in želodcu. Razvije se lahko ledvična odpoved.
Kalcifikacije se pojavijo že ob normalnem serumskem fosfatu, še hitreje pa, če je ta zvišan zaradi
ledvične bolezni. Huda hiperkalcemija (nad 3,7–4,5 mmol/l) ogroža življenje. Bolnik lahko pade v
komo, grozi mu tudi srčni zastoj.
Če poznamo vzrok hiperkalcemije, jo skušamo zdraviti vzročno, kot npr. pri zastrupitvi z aktivnimi
analogi vitamina D, ki jih takoj ukinemo. Asimptomatskih bolnikov s serumsko koncentracijo kalcija
pod 3,0 mmol/l urgentno ne zdravimo. Simptomatski bolniki s hiperkalcemijo, večjo od 3,0 mmol/l, in
vsi s kalcijem nad 3,5 mmol/l ne glede na simptome potrebujejo takojšnje zdravljenje (tabela 1).
Ključna je rehidracija, kar poveča izplavljanje kalcija skozi ledvice. Bolnikom s srčnim popuščanjem ali
z okrnjeno ledvično funkcijo lahko po rehidraciji, če je potrebno, dodamo tudi furosemid intravensko,
s čimer preprečimo hipervolemijo in hkrati pospešimo izplavljanje kalcija.
Po rehidraciji priporočamo še intravenski bisfosfonat, običajno zoledronsko kislino, vendar le takrat,
ko ledvična funkcija ni močneje okrnjena (oGF > 35 ml/minuto). Če je, uporabimo denosumab. Polni
učinek teh zdravil se pokaže v dveh dneh. Za premostitev lahko uporabimo kalcitonin, ki ima sicer
hiter, vendar zaradi tahifilaksije le prehoden hipokalcemični učinek. Glukokortikoidi so uporabni le pri
povečani absorpciji kalcija iz prebavil (npr. zaradi presežka vitamina D pri sarkoidozi in drugih
granulomatozah ali pri zastrupitvah z vitaminom D). Učinkoviti so tudi pri hiperkalcemiji zaradi
limfoma ali plazmocitoma. Pri hiperkalcemiji, ki je ne moremo obvladati z zdravili, naredimo
hemodializo z dializno raztopino brez kalcija.
Hipokalcemija
Hipokalcemija je znižanje serumskega kalcija pod 2,1 mmol/l. To je pogost klinični problem. Redko je
vzrok hipoparatiroidizem, večinoma kot posledica operativnih posegov na vratu. Pogosteje se
srečamo s pomanjkanjem ali motnjami v presnovi vitamina D. V teh primerih se pomembna
hipokalcemija večinoma razvije le, če bolniku damo močan antiresorptiv, npr. denosumab ali
zoledronsko kislino. Hipokalcemijo zasledimo še pri kronični ledvični bolezni in pri izraziti
hipomagnezemiji.
Prava ali zaradi znižane serumske koncentracije albumina le navidezna hipokalcemija se lahko
prehodno pojavi pri bolnikih s sepso, obsežnimi opeklinami ali akutno ledvično odpovedjo. Pri
bolnikih z akutnim pankreatitisom se lahko razvije hipokalcemija, ki sovpada z resnostjo bolezni.
Klinična slika je odvisna od stopnje in trajanja hipokalcemije. Kronična hipokalcemija je lahko kljub
zelo nizki koncentraciji serumskega kalcija povsem asimptomatska. Bolniki z akutno hipokalcemijo
imajo najpogosteje simptome, ki so posledica povečane živčno-mišične vzdražnosti. Najprej se
pojavijo parestezije s pozitivnim Chvostekovim in/ali Trousseaujevim znakom. Ob bolj izraženi
hipokalcemiji se pojavi tetanija z značilnimi karpopedalnimi spazmi, mišičnimi trzljaji in krči. Pri
najhujši hipokalcemiji lahko pride do laringospazma, bronhospazma, epileptičnega napada in kome. V
EKG je podaljšan interval QT, pojavijo se lahko aritmije in srčno popuščanje.
Bolnika s simptomatsko hipokalcemijo zdravimo s kalcijevim glukonatom intravensko (10 ml 10 %
raztopine v 100 ml 5 % glukoze intravensko v desetih minutah), nadaljujemo z dolgotrajno infuzijo
kalcijevega glukonata do izginotja simptomov. Praktičen napotek za zdravljenje: 10 ampul 10 %
kalcijevega glukonata damo v 1 liter 5 % glukoze v infuziji, ki teče s hitrostjo 50 ml na uro. Zelo
previdno moramo dajati kalcij pri bolnikih, ki so digitalizirani, da ne sprožimo motenj ritma. Dodamo
lahko tudi kalcitriol 1,02,0 g intravensko. Sočasno je treba zdraviti morebitno hipomagnezemijo.
Kronično hipokalcemijo zdravimo praviloma z nadomeščanjem kalcija v obliki tablet, z vitaminom D
oziroma z aktivnimi analogi vitamina D in včasih tudi s tiazidnimi diuretiki. Glede na osnovni vzrok
hipokalcemije lahko uporabimo tudi bolj specifično zdravljenje, če je na voljo.
Hipertirotična kriza
Hipertirotična (tirotoksična) kriza je nenadno hudo poslabšanje hipertiroze, ki prizadene več
organskih sistemov in ima visoko smrtnost (> 10 odstotkov). Večinoma se razvije zaradi bazedovke,
redkeje zaradi avtonomnega tkiva v ščitnici, obremenitve z jodom in drugih vzrokov. Najpogostejši
sprožilci so okužba, kirurški poseg, opustitev tirostatikov, obremenitev z jodom in zdravljenje z
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radiojodom. Zvišanje vrednosti ščitničnih hormonov ni v korelaciji s prizadetostjo bolnika, zato je za
diagnozo pomembnejša klinična slika (tabela 2).
Zdravljenje s tirostatiki zmanjša sintezo ščitničnih hormonov. Prva izbira je tiamazol 40–80 mg
intravensko vsakih osem ur. Običajno uporabimo tudi neselektivni blokator beta propranolol, nudimo
podporno zdravljenje in ukrepamo proti sprožilnim dejavnikom. Vse pomembnejši način zdravljenja
je strumektomija v prvih 24 do 48 urah. Pred operacijo koristi plazmafereza.
Hipotirotična kriza
Hipotirotična kriza (miksedemska koma) je redek zaplet dolgotrajne, nezdravljene hipotiroze z visoko
smrtnostjo (15–20 odstotkov). Sprožilec je okužba, redkeje podhladitev, zdravila (sedativi, anestetiki,
narkotiki, amiodaron), možganska kap, srčno popuščanje ali poškodba. Osnovna bolezen je večinoma
kronični limfocitni tiroiditis (Hashimotov), redko hipotiroza po tiroidektomiji ali radiojodu.
Klinično lahko ugotovimo znižano telesno temperaturo, motnje spomina in koncentracije, depresijo,
motnje zavesti do kome, bradikardijo, tihe srčne tone, srčno popuščanje, hipotenzijo, hipoventilacijo,
plevralni izliv, motnje požiranja, slabost, bolečine v trebuhu, zaprtje in paralitični ileus. Ščitnična
hormona sta običajno močno znižana, zlasti T4.
Levotiroksin dajemo sprva intravensko, in sicer prvi dan 500 μg, nato še dva do tri dni 300 μg, kasneje
običajne vzdrževalne odmerke. Ob minimalnem sumu na okužbo damo antibiotik, ukrepamo proti
drugim sprožilcem, skrbimo za hemodinamsko in respiratorno podporo.
Zaključek
Nujna stanja pri endokrinoloških boleznih je pomembno čim prej prepoznati, saj je večinoma na voljo
usmerjeno in učinkovito zdravljenje, ki lahko bolniku reši življenje. Najboljše klinične rezultate daje
interdisciplinarno sodelovanje intenzivistov z endokrinologi, anesteziologi in kirurgi.
Tabela 1: Zdravljenje hiperkalcemije
Zdravilo
fiziološka raztopina (rehidracija)

Odmerek
24 l/dan

furosemid (po rehidraciji, če ima bolnik srčno 2040 mg/1x do 2x/dan iv.
popuščanje ali ledvično odpoved)
pamidronat (zavora kostne razgradnje)

6090 mg v 250–500 ml fiziološke raztopine v 2–4
urah

zoledronska kislina (zavora kostne razgradnje)

4 mg v 100 ml fiziološke raztopine v vsaj 15
minutah

denosumab (zavora kostne razgradnje)

60–120 mg sc.

kalcitonin (zavora kostne razgradnje, pospešuje 48 IE/kg telesne teže/6–8 ur sc.
izločanje kalcija z urinom)
metilprednizolon ali ekvivalent (zavira absorpcijo 40–60 mg/dan
kalcija iz črevesa, pri zastrupitvi z vitaminom D, hidrokortizon 100 mg/8 ur iv. (akutna, izrazita
sarkoidozi, limfomu)

hiperkalcemija)

hemodializa
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Tabela 2: Diagnostični kriteriji za hipertirotično krizo (povzeto po Burch HB, Wartofsky L. Lifethreatening thyrotoxicosis: thyroid storm. Endocrinol Metab North Am. 1993;22(2):263–77)
Parameter
Temperatura (0C)
37,2 do 37,7
37,8 do 38,2
38,3 do 38,8
38,9 do 39,3
39,4 do 39,9
≥ 40,0
Učinki na CŽS
odsotni
blagi (agitiranost)
zmerni
(delirij,
psihoza, letargija)
hudi (krči, koma)
Učinki na prebavila
odsotni
blagi (driska, slabost,
bruhanje, bolečina v
trebuhu)
hudi (ikterus)
Skupni seštevek točk
Zelo verjetna kriza
Grozeča kriza
Malo verjetna kriza
Parameter
Tahikardija (/min)
90–109
110–119
120–129
130–139
≥ 140
Srčno popuščanje
odsotno
blago
zmerno (zastojni poki)
hudo (pljučni edem)
Atrijska fibrilacija
odsotna
prisotna
Anamneza o bolezni
ščitnice
ne
da

Točke
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
0
10

20
≥ 45
25 do 45
≤ 25
Točke
5
10
15
20
25
0
5
10
15
0
10

0
10
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MOTNJE URAVNAVANJA NATRIJA PRI HUDIH OKVARAH OSREDNJEGA ŽIVČNEGA SISTEMA
Viktor Švigelj
Izvleček
Možgani delujejo v izredno zapletenem okolju, ki zahteva natančno regulacijo elektrolitov. Nadzor
nad njihovimi koncentracijami in premiki prek predelkov je bistven, kadar so mehanizmi moteni, saj
se lahko razvijejo nevrološke manifestacije ali se poslabšajo že nastale. Motnje uravnavanja natrija so
elektrolitske motnje, ki najpogosteje vodijo v poslabšanje klinične slike oz. okvarijo primarno ali
sekundarno osrednje živčevje. Sprememba koncentracije natrija v zunajcelični tekočini povzroči
premik vode, kar vodi v otekanje ali patološko krčenje možganov. Če so ti pojavi razsežni ali hitri,
lahko povzročijo nevarne motnje možganskih funkcij ali celo smrt možganov. Sicer se adaptivni
mehanizmi hitro odzivajo na spremembe v velikosti celice s povečevanjem ali zmanjševanjem
znotrajceličnih topljencev, da obnovijo velikost celice na normalno. Če ne gre za obsežen, difuzen
možganski edem ali je ta vztrajajoč, običajno korekcija natrija povrne delovanje možganov v
normalno stanje. Če je stopnja korekcije prehitra ali pride do prevelike korekcije, se pojavi nova
nevrološka manifestacija kot posledica sindroma osmotske demielinizacije, kar poslabša izhod
zdravljenja in lahko vodi v persistetno vegetativno stanje.
Uvod
Telesna tekočina je vodna raztopina z elektroliti kot glavnimi sestavinami ter se nahaja v
znotrajceličnih in zunajceličnih predelkih. Čeprav znotrajcelična tekočina (ZnCT) pogosto pomeni en
sam velik predelek, ima vsaka celica lastno ločeno okolje, ki komunicira z drugimi celicami samo prek
intersticijske tekočine (IT) in plazme. Glavna funkcija ZuCT je, da je vodnik med celicami in med
organi. Naloga plazme je zagotoviti hitrost prehoda, IT pa je počasna zalogovnica, ki s tekočino okoli
celice omogoča, da se celotna površina celice uporabi kot območje izmenjave. Da deluje ZuCT
učinkovito kot cevovod, zahteva vzdrževanje optimalnega zunajceličnega volumna, zlasti plazme, ki
deluje kot vodnik za hiter transport skozi cirkulacijo. Dodatna pomembna funkcija ZuCT je tudi
uravnavanje znotrajceličnega volumna in njegove ionske moči. Zaradi zahteve po osmotskem
ravnovesju med celicami in ZuCT, vsaki spremembi v zunajcelični osmolalnosti sledi enaka
sprememba znotrajcelične osmolalnosti, običajno s spremljajočo spremembo volumna celice. Iz tega
sledi, da so tekočinsko stanje v telesu, homeostaza elektrolitov in kislinsko-bazična uravnoteženost
klinični parametri kritičnega pomena pri obravnavi bolnika. V prispevku bomo opredelili motnje
uravnavanja homeostaze natrija, ki je v tesni povezavi s količino vode in je lahko posledica razsežne
okvare osrednjega živčnega sistema (OŽS).
Porazdelitev telesnih tekočin in sestava
Tekočine v telesu predstavljajo od 45 do 60 odstotkov skupne telesne mase. Na ta odstotek vplivata
starost in pusta telesna masa. Dve tretjini celotne telesne vode je ZnCT, ena tretjina pa je v
zunajceličnih predelih (80 odstotkov v intersticijskem predelku in 20 odstotkov v znotrajžilnem
predelku – 1/5 je proksimalno, preostale 4/5 pa distalno od arteriol). Glavni znotrajcelični kation je
K+, zunajcelični pa Na+. Vendar ni samo razlika v profilu elektrolitov (slika 1), temveč tudi v vsebnosti
proteinov. Ta višja koncentracija beljakovin v ZnCT, predvsem albuminov, je glavni dejavnik za visok
koloidni osmotski tlak seruma, ki je glavni regulator razporeditve tekočine med obema
zunajceličnima predelkoma. Odnos med koloidnim osmotskim tlakom in hidrostatskim tlakom
uravnava gibanje vode prek kapilarne membrane.
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Slika 1: Znotrajcelični in zunajcelični predelek telesnih tekočin in elektrolitski profil v teh tekočinah (v
fizioloških razmerah) (enote so v mEq na liter vode in ne na liter telesne tekočine)
Stanje volumna telesnih tekočin in sestavo elektrolitov v veliki meri določata ledvici, glavni
določevalec osmolalnosti pa je hormon zadnjega dela hipofize, antidiuretični hormon (ADH), ki se
sprošča kot odgovor na povečano serumsko osmolalnost. Glavni določevalec reabsorpcije Na+ je
koncentracija Na+ v ledvičnem filtratu in večina se ga (60–70 %) reabsorbira v proksimalnih tubulih.
Čeprav je gibanje ionov in proteinov med različnimi tekočinskimi predelki običajno omejeno, voda
med njimi prosto difundira in zato v fizioloških razmerah osmolalnost v vseh tekočinah ostaja enaka,
običajno približno 290 mOsm/kg. Nadzorovanje osmolalnosti poteka z uravnavanjem vnosa vode s
hrano in izločanjem skozi urin ter perspiracijo.
Motnje regulacije vode in elektrolitov
V patoloških razmerah se poruši ravnovesje, bodisi na račun motnje volumskega statusa v smislu
hipo- ali hipervolemije (ni predmet obravnave tega prispevka in je opisano drugje) ali nastane motnja
v uravnavanju regulacije posameznih elektrolitov. V nadaljevanju obravnavamo motnje, ki nastanejo
po okvari možganov, ali zaradi bolezni (npr. možganska kap, subarahnoidna krvavitev) ali poškodbe
ali iatrogeno. Motnje elektrolitskega statusa se lahko pojavijo neodvisno druga od druge, vendar so
pogosto tesno povezane. Tako kot motnje volumskega ravnovesja tudi motnje homeostaze
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elektrolitov lahko vodijo od blagega in neustreznega do hudega in lahko takoj smrtno nevarnega
stanja. Zato je pomembno, ko uravnavamo elektrolitno motnjo, da iščemo osnovni vzrok zanjo.
Motnje uravnavanja natrija, hiponatremija in hipernatremija so odraz presežka ali izgube telesne
vode. Tako pomembno odstopanje homeostaze Na+ izraža znatne tonične motnje plazme in
posledično sčasoma tudi osmolalnosti celega telesa, posledica tega je lahko razsežna okvara
osrednjega živčnega sistema.
Hiponatremija
Hiponatremija je primarno posledica uravnoteženja vode, kjer je relativni presežek te v primerjavi s
celotno vsebnostjo telesnega Na+ in K+ (običajno v povezavi z motnjo delovanja ADH) in je
opredeljena kot koncentracija Na+ v serumu < 135 mmol/l. Ob tem je celotna količina Na+ v telesu
lahko zmanjšana, normalna ali celo povečana. Pogosta je pri kritično bolnem ali postoperativno.
Pojavi se lahko ob visoki hiperglikemiji ali katerem koli drugem stanju, v katerem osmotsko aktivna
raztopina potegne vodo iz ZnCT v zunajcelični prostor. V takem primeru je treba za pravilno oceno
izračunati popravljeno vrednost Na+, in sicer:
Korigirani Na+ (mmol/l) = Izmerjeni Na+ v krvi (mmol/l) + 0,016 x ((glukoza (mmol/l) v krvi) x 18 – 100)
Nekateri menijo, da je namesto korekcijskega faktorja 0,016, ki se ga uporablja pri pretvorbi iz enote mg/dl v
mmol/l, primernejša vrednost korekcijskega faktorja 0,024, vendar jasne obrazložitve za to ni, zato večina
avtomatskih pretvornikov upošteva v zgornji formuli uporabljeni korekcijski faktor.

Je tudi posledica bolezenskega stanja, kot je sindrom izgube možganske soli, ob bolezni jeter,
kongestivnem srčnem popuščanju ali sindroma nepravilnega izločanja ADH (SIADH). Vse to lahko
nastane pri bolnikih, ki imajo samo primarni možganski dogodek, ali so zraven prisotna še
komorbidna stanja. Nastanejo spremembe serumske osmolalnosti, ki jo določa sprememba
koncentracije Na+ v serumu in z njim povezani anioni. Za razumevanje tega je pomembno, da
razlikujemo koncept skupne osmolalnosti in učinkovite osmolalnosti ali toničnosti. Skupna
osmolalnost je opredeljena kot koncentracija vseh topil v določeni masi vode (mOsm/kg), ne glede na
to, ali lahko ti osmoli prečkajo biološke membrane. Toničnost pa se nanaša na število topljencev, ki
prispevajo h gibanju vode med znotrajceličnimi in zunajceličnimi predelki, in je funkcija lastnosti
relativne propustnosti membran, ki ločujejo ZnCT in ZuCT, za topljence. Tako lahko le učinkoviti
topljenci ustvarjajo gradient osmotskega tlaka prek celičnih membran, ki vodijo do osmotskega
gibanja vode med predelkom z ZnCT in ZuCT. Tako tudi v možganih v večini primerov hiponatriemija
izraža nizko učinkovito osmolalnost ali hipotoničnost, ki povzroči simptome celičnega edema,
možganske celice nabreknejo v prostoru s sicer konstantno prostornino (t. i. Monro-Kelliejeva
hipoteza). Sprememba zavesti (kvalitativne ali kvantitativne motnje) in epileptični napadi se običajno
ne pojavijo, dokler koncentracija serumskega Na+ ni ≤ 120 mmol/l. A lahko se (redko) pojavi
hiponatremija v situaciji, ko je serum izotoničen ali hipertoničen, če je prisotnih veliko dodatnih
topljencev, kot so npr. glukoza ali ob uporabi manitola. Simptomi hiponatremije, ki jo povzroči edem
možganov in povečanje znotrajlobanjskega tlaka (ZLT), so posledica primarne okvare možganov, ko
začnejo možganske celice nabrekati, ker se voda premakne iz ZnCT v ZuCT zaradi razlike v učinkoviti
osmolalnosti med možgani in plazmo. To se navadno pojavi, ko se hiponatremija hitro razvije in
možgani nimajo dovolj časa, da se prilagodijo hipotoničnemu okolju. Sčasoma možgani nato
zmanjšajo število osmotsko aktivnih delcev v svojih celicah (večinoma je to K+ in organska topila) kot
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poskus obnove volumna OŽS. Ta proces traja približno od 24 do 48 ur, kar je tudi prag za razlikovanje
akutne od kronične hiponatriemije.
Večina bolnikov ima tako hipotonično hiponatremijo, opazujemo pa lahko tudi psevdohiponatremijo,
ki je laboratorijska napaka, ki se pojavi ob zelo visoki vsebnosti lipidov ali proteinov v preiskovančevi
krvi, ki moti pravilnost meritve Na+. V takem primeru je treba izmeriti tudi serumsko osmolalnost, ki
je praviloma normalna, ni pomika vode. Pri nosečnicah lahko tudi opažamo višje koncentracije Na+ v
serumu, ki nastanejo zaradi spremembe nagiba osmoregulacijske krivulje kot posledica drugačne
začetne vrednosti. Pri nehipotoničnih hiponatremijah, kot je npr. izotonična hiponatremija, nastane
presežek topljencev, ki povečajo učinkovito osmolalnost in tako zmanjšajo koncentracijo Na+, ker
pritegnejo vodo iz ZnCT (npr. glukoza, manitol, glicin). Pri hipertonični hiponatremiji nastane dilucija
(npr. pri hiperglikemiji) zaradi hiperosmolalnosti. Tu je pomembno, da razločujemo izmerjeno in
učinkovito osmolalnost, ki jo izračunamo po naslednji formuli:
Učinkovita osmolalnost (mmol/kg H2O) = 2 x (serumski Na+ (mmol/l) + serumski K+ (mmol/l)) +
serumska glukoza (mmol/l)
To vključuje samo topljence, ki so omejeni na volumen ZuCT. Ko se voda vrne v ZnCT med
zdravljenjem hiperglikemije, bi se morala koncentracija Na+ v serumu povečati, kar se posledično
kaže v konstantni učinkoviti osmolalnosti. To je pomembno razumeti, ker če se to ne zgodi, se lahko
pojavi možganski edem zaradi prekomernega upada učinkovite osmolalnosti. Visoka koncentracija
sečnine lahko poviša izmerjeno osmolalnost, vendar to ni pomembno, saj sečnina ni učinkovit
topljenec, ker lahko enostavno prehaja skozi celično membrano in načeloma ne spremeni učinkovite
osmolalnosti in ne veže vode ter ne povzroči hiponatremije. A hipotonična hiponatremija lahko
nastane ob zmanjšanem volumnu ZnCT in normalni koncentraciji Na+, ki povzroči povečanje sekrecije
ADH, in retenci vode kljub hipotoničnosti. Kljub temu, da se ADH v tej situaciji nepravilno izloča
(gledano z gledišča osmoregulacije), je namen vzdržati znotrajžilni volumen, zato se šteje to kot
pravilno izločanje ADH (s cirkulatornega gledišča).
Izguba soli je lahko v gastrointestinalnem traktu (npr. driska, bruhanje, metabolna alkaloza), skozi
kožo (močno znojenje), skozi ledvice (diuretiki), ob primarni nezadostnosti izločanja nadledvičnic, pri
z možgansko okvaro povzročeni izgubi soli (najpogosteje pri subarahnoidni krvavitvi), pri nekaterih
oblikah nefropatije po npr. kemoterapiji, pri z analgetiki povzročeni nefropatiji, cistični bolezni ledvic
ali uporabi nekaterih zdravil.
Tudi stanje, kjer je presežek tekočin v t. i. tretjem prostoru, npr. pri obstrukciji črevesja,
pankreatitisu, sepsi, poškodbi mišic, nastane zmanjšanje učinkovitega znotrajžilnega volumna in
posledična baroreceptorska aktivacija ter sproščanje ADH. Še posebno v tej situaciji je apliciranje
hipotoničnih raztopin nevarno in poslabša hiponatremijo.
Hipotonična hiponatremija z normalnim ZuCT (euvolemična hiponatremija) je posledica absolutnega
povišanja telesne vode zaradi pretiranega vnosa in motene ekskrecije vode kot posledica
nepravilnega izločanja ADH (SIADH – povečano sproščanje iz hipofize ali ektopičnega mesta ali
pretirane aktivnosti v zbirnih tubulih ledvic) ali zaradi nizke vsebnosti topljencev. Še nekatera stanja
pri kritično bolnem lahko povzročijo motnjo regulacije natrija, in sicer sekundarna neučinkovitost
nadledvičnic (aldosteronska motnja), hipotiroidizem, pri pretiranem pitju vode in manku uživanja
topljencev (ni ADH-aktivnosti). Pri kritično bolnem, ki ima še ledvično bolezen, nastane t. i.
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hipotonična hiponatremija s povečanim volumnom ZnCT, kjer ni več regulacije odstranjevanja proste
vode z delovanjem ADH, temveč s številom izločenih osmolov, ki nastane pri nekompliantnih
primarno ledvičnih bolnikih. Tudi bolniki s kronično hujšo obliko srčnega popuščanja, jetrno motnjo in
nefrotskim sindromom razvijejo hiponatremijo in taka komorbidna stanja so tudi prisotna pri bolnikih
v EIM, ki so imeli okvaro OŽS.
Iz povedanega izhaja, da je ločitev sindroma hiponatremije glede na koncentracijo Na+, osmolanost
seruma, volumskega stanja, stopnje nevroloških simptomov in znakov ter trajanje nastajanja padca
natrija. Pri npr. nehipotonični hiponatremiji moramo upoštevati tudi razumevanje kinetike. To
pomeni, da ko se presežek glukoze zmanjša ali se izloči aplicirani manitol ali glicin oz. se metabolizira,
se zmanjša tudi serumska osmolalnost. To zniža osmostski gradient, kar ima za posledico, da manj
vode preide iz celic, s čimer se spontano omeji stopnja hiponatremije in Na+ spontano narašča. Če
tako serumska glukoza pade bolj, kot poraste koncentracija Na+ v serumu, bo padla serumska
učinkovita osmolalnost in nastane možganski edem ali se poslabša. Zato je poleg zdravljenja
hiponatremije pomembno v tem času tudi računanje učinkovite serumske osmolalnosti. Problem
lahko nastane ob uporabi diuretikov, ko ne vemo, ali gre za povišan, normalen ali znižan volumen
ZuCT oz. cirkulairajoči volumen, saj lahko natriureza, povzročena z diuretiki, sproži t. i. »pravilno«
izločanje ADH in posledično hiponatremijo (in hipovolemijo).
Pri opredeljevanju hiponatremije je pomembna tudi osmolalnost urina, ki nam da odgovor o
aktivnosti ADH. Pri tem moramo imeti v mislih tudi dejstvo, da ni jasnih študij, ki bi opredeljevale
ustrezno specifičnost in senzitivnost metode oz. oceno praga za pravilnost interpretacije. Praviloma
je sicer pri zavrtem izločanju ADH osmolalnost urina < 100 mOsm/kg, za razliko od stanja, ko ni
zavore izločanja ADH, pri čemer je osmolalnost praviloma višja od serumske, pa je v območju med
tema dvema stanjema t. i. sivo področje. Tudi ocena izločanja Na+ v urinu nam je lahko v pomoč,
kadar opredeljujemo hiponatremijo (euvolemija oz. hipovolemija vs. hipervolemija), pri čemer
koncentracija Na+ > 30 mmol/l pomeni ali uporabo diuretikov ali bolezen ledvic, vrednosti ≤ 30
mmol/l pa pomeni stanje hipovolemije.
Zdravljenje znakov in simptomov motnje OŽS, ki jih je mogoče pripisati hiponatremiji ob tudi hudi
okvari tega sistema, ki jo bodisi sproži ali je posledica, je z apliciranjem običajnih fizioloških raztopin
in omejitev aplikacije proste vode, nikakor pa ne uporabljamo hipertonične raztopine soli, razen če
koncentracija Na+ pade zelo hitro. V tem primeru je nadomeščanje počasno, saj hitra korekcija
povzroči zaplet, kot je osmotična demielinizacija. V primeru SIADH lahko uporabimo tudi preparate
antagonistov vazopresina (npr. vaptan). Sama priporočila za zdravljenje presegajo okvir tega
prispevka in jih bralec lahko najde v priporočeni literaturi.
Hipernatremija
Hipernatremija se nanaša na stanje povečane koncentracije Na+ v plazmi nad 145 mmol/l. Ker je Na+
največ prispeva k osmolalnosti plazme, je hipernatremija vedno povezana s stanjem
hiperosmolalnosti, medtem ko obratno ne drži, saj hiperosmolalnost ni vedno posledica
hipernatremije, ampak je lahko posledica hiperglikemije ali hiperurikemije pri bolnikih z ledvično
odpovedjo.
Tako kot pri hiponatremiji so simptomi hipernatremije predvsem nevrološki in so povezani s stopnjo
poraščanja koncentracije Na+ in tudi časom nastajanja patologije. Kronična hipernatremija povzroča
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manj nevroloških simptomov kot akutna. Počasi naraščajoč Na+ na vrednosti do 170 mmol/l pogosto
bolniki dobro prenašajo, a če je nastop akuten, se obsežni simptomi običajno pojavijo že pri
koncentracijah Na+ v plazmi med 158–160 mmol/l, vrednosti > 180 mmol/l pa so povezane z visoko
umrljivostjo. Ob takih stanjih nastopi skrčenje možganov, čemur sledi ruptura možganskih žil z
žariščnimi znotrajmožganskimi krvavitvami ali subarahnoidno krvavitvijo, kar lahko sproži tudi
sekundarno epileptične napade, čeprav je slednje verjetnejše, če hitro korigiramo hipernatremijo. Pri
bolnikih, ki imajo podaljšano stanje hipernatremije, lahko nastopi ob hitri normalizaciji Na+ razsežen
možganski edem in nagla smrt možganov. Hipernatremija je rezultat premika v razmerju Na+ in vode
v smislu manj vode in/ali več Na+. Primarna vzroka ekstrarenalne izgube vode sta znojenje in driska ali
je vzrok zaradi osmotske diureze pri hiperglikemiji ali aplikacija raznih zdravil, npr. manitola, kar so
vse stanja, ki se lahko pojavijo ob akutni okvari OŽS. Nastane lahko kot posledica prenizkih vrednosti
ADH (ledvični diabetes insipidus (DI) ali prenizke vrednosti ADH v cirkulaciji (centralni DI). Kljub veliki
izgubi vode se hipernatremija na splošno ne bo razvila, če je mehanizem žeje nedotaknjen in je voda
dostopna ter neomejena. Primarni hiperaldosteronizem, Cushingov sindrom in preveliki vnosi natrija
s hipertoničnimi intravenskimi ali peroralnimi raztopinami pa povzročijo hipernatremijo z
zadrževanjem natrija nasproti vode. Povišanje osmolalnosti ZuCT vodi v hiter premik vode iz prostora
ZnCT, kar povzroči krčenje oz. dehidracijo celic. Čeprav to malo vpliva na druge organe, delovanje
OŽS to zelo okrne in okvari, vendar se možgani v nekaj urah takemu hiperosmolarnemu stresu začno
prilagajati. Poveča se število znotrajceličnih osmotsko aktivnih partiklov, kar pritegne vodo v celice, v
namene povrnitve na njeno normalno velikost. To se zgodi tako, da celice najprej potegnejo v
znotrajcelični prostor topljence, nato pa ti potegnejo v celice tudi vodo iz likvorja prek intersticijskega
prostora. Prvi topljenci, ki vstopijo v celice, so Na+, K+ in Cl-, nato jim sledijo idiogeni topljenci, kot so
mioinozitol, glutamin, glutamat in taurin. Poznavanje tega mehanizma je pomembno, saj ima ta pojav
pomembne terapevtske posledice. Ko so možgani izpostavljeni hipertoničnemu stanju, ki traja več ur
ali dni, se aktivirajo kompenzacijski mehanizmi in kopičenje topljencev naredi možganske celice zelo
dovzetne za oteklino ob aplikaciji hipertoničnih tekočin. Zato moramo korigirati hiperosmolarno
stanje zelo previdno in počasi (več dni!), da preprečimo ponoven edem možganov. Hipernatremija je
običajno posledica kombinacije nezadostnega sproščanja ADH iz nevrohipofize in neustreznega vnosa
vode ob lahko pojavu tudi poliurije in zavrtem mehanizmu žeje, ali je ta okrnjen (sedacija, analgezija
pri npr. hudi okvari OŽS) ali je vnos vode lahko nezadosten in ne sledi izgubam. V redkih primerih
lahko, kot smo že opisali, huda hipernatremija povzroči dehidracijo možganov do te mere, da se
pojavi tudi drugačna vrsta krvavitev, ki je posledica raztrganja premostitvenih ven, subduralnega
hematoma. Nastane lahko tudi iatrogeni vzrok za hipernatremijo, če ne vodimo dobro bilance tekočin
in ustrezno priredimo tekočine ter povzročimo prevelike izgube proste vode. Poleg tega z uporabo
osmotskega zdravljenja z manitolom ali hipertonično raztopino NaCl pri bolnikih s hudo okvaro OŽS
pogosto sprožimo hipernatremijo, saj manitol deluje na povečanje izgube telesne vode in
hipertonična raztopina NaCl na relativen dvig serumskega Na+ glede na telesno vodo. Stanje, ki ga
opisujemo kot centralni oziroma nevrogeni DI in je posledica akutne okvare OŽS. Nastane zaradi
nezmožnosti hipotalamusa, da izloča ustrezne količine ADH, pri ledvičnem DI pa je okvara delovanja
ADH na tubule. Izloča se velika količina razredčenega urina, aplikacija mineralokortikoidov pa to celo
ojači, predvsem v smislu stimulacije resorbcije Na+ in izločanje K+ v zbirnih ledvičnih tubusih
(hiperaldosteronizem).
Najpomembnejši del zdravljenja je preprečevanje nastanka s točnim vodenjem tekočinske bilance. Če
nastane, je potrebna počasna korekcija takega stanja (približno 10 mmol/dan oz. pri akutni in
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simptomatski hipernatremiji 1,5–2 mmol/h). Pri tem je zelo pomembno, da izračunamo primanjkljaj
vode, ki je razlika med idealno celokupno telesno vodo in trenutno telesno vodo, oz. izračunamo
količine vode, ki jo moramo nadomestiti. Izračunamo ga s formulo:

Primanjkljaj vode = [Na (mmol/l) x telesna teža (kg) x 0,5 (pri moškem oz. 0,4 pri ženski)] /140[telesna teža (kg) x 0,5 (pri moškem oz. 0,4 pri ženski)]
Hipovolemično hipernatremijo zdravimo z nadomeščanjem izotonične raztopine NaCl, dokler ne
dosežemo ustrezne cirkulacije oz. korekcije volumna, medtem ko pri hipervolemični hipernatremiji
apliciramo diuretike. Pri nevrogenem DI je terapija izbora sintetični analog vazopresina, intranazalno
ali intravensko, vendar moramo biti s ponavljanjem aplikacij previdni, saj lahko sprožimo stanje
razredčenja plazme in posledično hiponatremijo. Pri ledvični obliki DI pa uporabimo tiazidni diuretik
in diuretike, ki varujejo izločanje K+, da sprožimo blago hipovolemijo, ki nato sproži v ADH-neodvisnih
regijah ledvic (predvsem proksimalni tubuli) povečano resorbcijo vode.
Zaključek
Pri kritično bolnih bolnikih, ki so doživeli okvaro možganov, se lahko pojavi motnja regulacije
elektrolitov, in to najpogosteje Na+. Da ne sprožimo dodatne motnje, moramo poznati natančno
uravnavanje metabolizma vode in elektrolitov, kar je glavni vzrok za nastale težave in nevrološke
posledice tako zaradi primarne kot morebitne sekundarne okvare OŽS. Pri kritično bolnem bolniku, ki
je odvisen od zunanje regulacije, mehanizem žeje in z njim povezana homeostaza vode in elektrolitov
ne delujeta. Odvisen je od natančnega vodenja bilance tekočin in čim manjše aplikacije zdravil, ki
delujejo na to homeostazo.
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ENDOKRINOLOŠKE MOTNJE PRI KRITIČNO BOLNIH OTROCIH
Maruša Selič Serdinšek, Primož Kotnik
Izvleček
Endokrinološke motnje se pogosto razvijejo pri kritično bolnih otrocih. Prispevek obravnava krvožilne
motnje (insuficenca nadledvičnic) in motnje metabolizma (hipo- in hiperglikemija, evtirotično stanje
pri kritično bolnem). Insuficienca nadledvičnic, povezana s kritično boleznijo, je dinamičen proces, ki
označuje nezadostno kortikosteroidno aktivnost za resnost pacientove bolezni. Hipoglikemija je pri
otrocih zaradi nekajkrat večje porabe glukoze pogostejša kot pri odraslih. Ob hudem stresnem
dogajanju tudi pri kritično bolnih otrocih pride do povečane produkcije glukoze in posledične
hiperglikemije. Evtirotično stanje pri kritično bolnem je najpogostejša nepravilnost ščitnice pri kritično
bolnih otrocih in je najverjetneje nevroendokrina adaptacija, s katero organizem varčuje z energijo.
Uvod
Endokrinološke bolezni redko predstavljajo primarni vzrok sprejema v enoto pediatrične intenzivne
terapije (diabetična ketoacidoza, primarna insuficienca nadledvičnih žlez …), pogosteje se
endokrinološke motnje razvijejo ob kritični bolezni otrok.
Endokrinološke motnje, ki se najpogosteje pojavijo pri kritično bolnih otrocih, delimo na:
– motnje metabolizma = hipo- in hiperglikemija, evtirotično stanje pri kritično bolnem (NTI),
angl. non-thyroidal illness,
– krvožilne motnje = insuficienca nadledvičnic, povezana s kritično boleznijo (CIRCI), angl.
critical illness-related corticosteroid insufficiency,
– motnje tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja = sindrom neustreznega izločanja
antidiuretskega hormona (SIADH), diabetes insipidus (DI), sindrom izgube soli zaradi
možganskih vzrokov (CSW), angl. cerebral salt wasting syndrome.
Pogoste primarne endokrinološke bolezni, ki zahtevajo intenzivno obravnavo, so opisane v učbeniku
Šole intenzivne medicine iz leta 2014. Tokratni prispevek obravnava insuficienco nadledvičnic,
povezano s kritično boleznijo otrok, in motnje metabolizma, ki spremljajo kritično bolne otroke.
INSUFICIENCA NADLEDVIČNIC, POVEZANA S KRITIČNO BOLEZNIJO OTROK
Patofiziologija: Izpostavitev stresom (huda okužba, poškodba, opekline, operacija ...) povzroči
koordiniran odziv telesa, ki poveča verjetnost preživetja. Stresni odziv posredujeta dva funkcionalno
povezana sistema: simpatikoadrenalni in hipotalamo-hipofizno-nadledvična os (HPA), angl.
hypotalamic-pituitary-adrenal axis. Simpatikoadrenalni sistem ob aktivaciji izloča adrenalin in
noradrenalin iz sredice nadledvičnice. Aktivacija HPA prek povečanega izločanja kortikotropina (CRH)
iz hipotalamusa spodbudi izločanje adrenokortikotropnega hormona (ACTH) iz anteriorne hipofize.
ACTH spodbudi povečano izločanje kortizola, androgenov in v manjši meri mineralokortikoidov iz
skorje nadledvičnic.
Na izločanje kortizola vpliva mnogo dejavnikov na različnih nivojih. Na nivoju hipotalamusa vplivajo na
izločanja CRH adrenergični agonisti, opiati in vnetni citokini. Na nivoju anteriorne hipofize na izločanje
ACTH vplivajo citokini, kateholamini, serotonin, angiotenzin II in vazoaktivni intestinalni peptid. Poleg
tega se s stresom zmanjša vpliv negativne povratne zanke kortizola na HPA, kar poveča količino
kortizola. Zmanjša se tudi sekrecija kortikosteroidnega vezavnega globulina (CBG), angl.
corticosteroid-binding globuline, kar poveča koncentracijo prostega kortizola. Prav tako se ob kritični
bolezni izgubi cirkadiani ritem izločanja kortizola z vrhom izločanja zjutraj.
Izraz relativna insuficienca nadledvičnic označuje nezadostno aktivacijo HPA, ki se ne more ustrezno
odzvati na dodaten stres, kljub normalnemu bazalnemu kortizolu.Pri kritično bolnih se izraz relativna
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insuficenca nadledvičnic vse bolj zamenjuje z izrazom insuficienca nadledvičnic, povezana s kritično
boleznijo (CIRCI). CIRCI je dinamičen proces, ki označuje nezadostno kortikosteroidno aktivnost za
resnost pacientove bolezni in je posledica motnje kjer koli v poteku HPA ali glukokortikoidne
rezistence v tkivih.
Funkcijo nadledvičnic običajno ocenjujemo s koncentracijo celokupnega serumskega kortizola, ki
vključuje kortizol, vezan na proteine in prosti serumski kortizol. Več kot 90 odstotkov kortizola je
vezanega na proteine – CBG in albumin. Kritično bolni pacienti imajo pogosto nižje vrednosti
serumskih vezavnih proteinov zaradi malnutricije, hemodilucije in sistemskega vnetnega odgovora,
kar lahko vpliva na merjenje celotnega kortizola in s tem na oceno funkcije nadledvičnic. Prosti
serumski kortizol, ki je tudi biološko aktivna oblika hormona, je bolj zanesljiv kazalnik funkcije
nadledvičnic pri kritično bolnih otrocih. Metodologija za določanje prostega kortizola obstaja, a še ni
prešla v razširjeno klinično rabo. Eden od razlogov so nepoznane normalne pediatrične vrednosti.
Obstaja nekaj manjših pediatričnih raziskav, s katerimi so skušali dokazati, da koncentracija kortizola v
slini dobro korelira s prostim serumskim kortizolom in bi se lahko uporabljala za oceno funkcije
nadledvičnic.
Prevalenca insuficience nadledvičnic pri kritično bolnih otrocih je močno odvisna od uporabljanih
diagnostičnih kriterijev in se giblje med 1,4 in 85 odstotki, pri septičnih tudi od 60 do 90 odstotkov.
Klinična slika: Simptomi CIRCI so predvsem šokovno stanje, neodzivno na tekočine in kateholamine.
Predvsem moramo biti na simptome pozorni pri otrocih s povečanim tveganjem za insuficienco
nadledvičnic, ki ga predstavljajo:
– predhodne nepravilnosti hipofize ali nadledvičnic,
– nedavna izpostavljenost pomembnim odmerkom kortikosteroidov,
– menigokokcemija,
– prejem etomidata (zadostuje že en odmerek).
Diagnostika: Insuficenco nadledvičnic pri kritično bolnih najpogosteje definiramo z nizkim bazalnim
serumskim kortizolom in/oz. slabim odzivom na stimulacijo z eksogenim ACTH (delta kortizol =
porast).
Že pri definiciji v pediatriji naletimo na več težav. Do sedaj objavljene pediatrične raziskave niso
enotne glede oblike kortizola, ki ga je treba določiti – celokupni ali prosti kortizol.
Glavna diagnostična metoda za diagnozo CIRCI je v praksi večinoma stimulacijski test z ACTH. Za
pediatrično populacijo še ni splošno določenega ustreznega odmerka ACTH niti časa, v katerem je
treba izmeriti nivo kortizola.
V uporabi sta standardni stimulacijski test z 250 mcg ACTH in nizkodozni test z 1 mcg ACTH.
Nizkodozni test je priporočljiv v neonatalnem obdobju. Običajno se koncentracija kortizola v serumu
izmeri 30 in 60 minut po administraciji ACTH.
Pri odraslih je diagnostični kriterij za CIRCI vrednost delta kortizola manj kot 250 mmol/L. Za zdaj ni
enotnega mnenja, ali je ta definicija primerna tudi za diagnozo CIRCI pri kritično bolnih otrocih.
Terapija: Zaradi omenjenih nejasnosti glede najustreznejše izvedbe ACTH stimulacijskega testa in
interpretacije rezultatov pri kritično bolnih otrocih nekateri avtorji pri odločitvi o nadomestnem
zdravljenju s kortikosteroidi izhajajo predvsem iz kliničnih znakov.
Drugi ob klinični sliki CIRCI priporočajo izvedbo ACTH stimulacijskega testa in takoj po testu začetek
nadomestnega zdravljenja s hidrokortizonom. Nadaljevanje zdravljenja s hidrokortizonom pa
priporočajo le v primeru dokazanega nezadostnega odziva s testom z ACTH.
V OITO (Oddelek otroške intenzivne terapije) se za nadomestno zdravljenje s hidrokortizonom
odločamo ob kliničnih znakih CIRCI. Zdravimo po smernicah, ki smo jih pripravili v sodelovanju s
pediatričnimi endokrinologi in anesteziologi.
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Otrok takoj prejme prvi odmerek hidrokortizon sukcinata v bolusu (50 mg/m2 do max. 100 mg)
intravenozno. Sledi nadomeščanje tekočin z izotonično raztopino glede na potrebe in zdravljenje s
hidrokortizon sukcinatom v trajni infuziji 50–100 mg/m2/dan do maks. 200 mg/dan.
Pripravimo lahko 24-urno mešanico 0,9-odstotnega NaCl in hidrokortizon sukcinata, ki jo dajemo
ločeno od intravenozne mešanice (po svojem iv. kanalu). Razmerje med hidrokortizon sukcinatom in
0,9-odstotnim NaCl mora biti 1 mg/1 ml. Ko se stanje bolnika stabilizira, odmerek hidrokortizona
postopoma zmanjšujemo po 1/3 začetnega dnevnega odmerka vsak dan do postopne ukinitve ali do
vzdrževalnega odmerka oralnega glukokortikoida.
MOTNJE METABOLIZMA
Hipoglikemija
Patofiziologija: Hipoglikemija je posledica nesorazmerja med mehanizmi, ki zvišujejo raven glukoze
(odvisni od adrenalina, glukagona, rastnega hormona, kortizola ...), in tistimi, ki jo znižujejo (odvisni
od inzulina). Najpogosteje je hipoglikemija posledica slabe adaptacije na stradanje, čezmerne
produkcije inzulina, zmanjšanega nastajanja glukagona in nezadostnih glikogenskih zalog.
Pri novorojenčkih in kritično bolnih otrocih je hipoglikemija pogosta, saj je poraba glukoze nekajkrat
večja kot pri kritično bolnih odraslih. Za razliko od preostalih stanj, opisanih v tem prispevku, so
diagnostični kriteriji in zdravljenje hipoglikemije pri otrocih dobro definirani.
Diagnostični kriteriji (glede na plazemsko koncentracijo glukoze):
– Prvi dan življenja < 2,2 mmol/L.
– Kadar koli kasneje < 2,6 mmol/L.
– Pri osebah s sladkorno boleznijo < 3,0 mmol/L.
Simptomi in klinični znaki: So pri novorojenčkih in dojenčkih subtilni in nespecifični:
- razdražljivost,
– motnje hranjenja,
– potresavanje,
– tahipneja ali apneja,
– bledica, hipotermija,
– lahko motnje zavesti in krči.
Pri otrocih in mladostnikih jih delimo na simptome in znake avtonomnega živčevja:
- potenje,
– šibkost,
– tahikardija,
– tremor,
– občutek lakote.
In nevroglikopenične znake (ob dlje trajajoči hipoglikemiji in nižjih vrednostih glukoze):
- razdražljivost,
- zmedenost,
– neznačilno obnašanje,
– hipotermija,
– motnje zavesti in krči.
Diagnostika: Ob potrjeni neopredeljeni hipoglikemiji je treba takoj odvzeti »kritični« vzorec krvi za
določitev:
– krvnega sladkorja,
– laktata,
– inzulina,
– ketonov (β-hidroksibutirat),
– kortizola,
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– rastnega hormona (v prvih mesecih življenja),
– acilkarnitinov (odvzem na filter papir – kot za neonatalni presejalni test),
– aminokislin v plazmi (ali na filter papir, če je odvzem težek).
Odvzeti je treba tudi vzorec prvega urina po hipoglikemiji za določitev ketonov, reducirajočih snovi in
organskih kislin.
Če lahko, v krvi določimo tudi:
– ionogram za izračun anionske vrzeli,
– skupni karnitin,
– amonijak,
– proste maščobne kisline,
– jetrne encime,
– morebitni vzorec za toksikološke preiskave.
Zdravljenje začnemo takoj po odvzemu »kritičnega« vzorca.
Če otrok glukoze ne more zaužiti peroralno, prejme počasen bolus 10-odstotne glukoze v odmerku 2–
5 ml/kg v nekaj minutah. Večji otroci in adolescenti lahko prejmejo 25-odstotno glukozo v odmerku 2
ml/kg.
Po bolusu nadaljujemo kontinuirano infuzijo večinoma 10-odstotne glukoze v začetnem odmerku 6–
10 mg/kg/min, ki ga nato prilagajamo vrednostim krvnega sladkorja.
Krvni sladkor kontroliramo 15 minut po bolusu glukoze in nato v rednih časovnih razmikih.
Potreba po večjih količinah glukoze kaže na možnost hiperinzulinizma kot vzroka hipoglikemije.
Glede na vzrok hipoglikemije je nato indicirano specifično zdravljenje (npr. hidrokortizon, rastni
hormon, diazoksid, subtotalna pankreatektomija).
Hiperglikemija
Patofiziologija: Hiperglikemija pri kritično bolnih otrocih je posledica odziva telesa na stres, ki
povzroči že omenjeno aktivacijo HPA in simpatikoadrenalnega sistema. Posledično povečanje
sekrecije kortizola in kateholaminov, skupaj s povečano sekrecijo citokinov, vodijo v inzulinsko
rezistenco in zvišan krvni sladkor. Krvni sladkor je povišan predvsem na račun povečane produkcije
glukoze in manj zaradi njenega motenega privzema. Med stresom se poveča tudi nastajanje
glukoneogenih produktov (laktat, glicerol, alanin, glutamin), ki se v različnih telesnih tkivih pretvarjajo
v glukozo.
Diagnostični kriteriji za hiperglikemijo pri kritično bolnih otrocih niso splošno sprejeti. Strog nadzor
nad krvnim sladkorjem (4,4–6,1 mmol/L) v multicentrični raziskavi, objavljeni leta 2017 v The New
England Journal of Medicine, ni pokazal pomembnega znižanja umrljivosti ali drugih prednosti pri
kritično bolnih otrocih.
Zdravljenje: Trenutno ni uradnih veljavnih priporočil glede zdravljenja hiperglikemije pri kritično
bolnih otrocih.
V OITO se za zdravljenje s kontinuirano infuzijo inzulina odločamo ob krvnih vrednostih, ki presegajo
11–13 mmol/L in vztrajajo kljub začasni zamenjavi parenteralnih tekočin, ki vsebujejo glukozo.
Zdravljenje pričnemo s hitrodelujočim inzulinom 0,05–0,1 E/kg/h, redčenim v 5 % glukozi. Ob rednih
kontrolah krvnega sladkorja (sprva na 30 minut) odmerke prilagajamo izmerjenim vrednostim.
Za preprečevanje hipoglikemij ob zdravljenju z inzulinom se priporoča kontinuirano merjenje krvnega
sladkorja, ki ga vse pogosteje uporabljamo, sploh pri novorojenčkih.
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Evtirotično stanje pri kritično bolnem (NTI). angl. low T3, euthyroid sick syndrome
NTI je najpogostejša nepravilnost ščitnice pri kritično bolnih otrocih in je najverjetneje
nevroendokrina adaptacija, s katero organizem varčuje z energijo. Pogosto je posledica:
- akutnih ali kroničnih neščitničnih bolezni,
- stradanja,
– febrilnih stanj,
– večjih operativnih posegov,
– določenih zdravil.
Patofiziologija: Ščitnični hormoni imajo pomembno vlogo pri uravnavanju porabe energije,
metabolizma, rasti in razvoja.
Nastajanje ščitničnih hormonov se začne z vstopom jodida v folikularne celice ščitnice. Jodid s
pomočjo tkivne peroksidaze (TPO) reagira s tirozilnim ostankom tiroglobulina (hormonski prekurzor)
in tvori predhodnike ščitničnih hormonov. TPO nato katalizira nastanek tiroksina oz. tetrajodtironina
(T4) in trijodtironina (T3).
Produkcijo ščitničnih hormonov uravnava HPA. Hipotalamus izloča tiroliberin (TRH), ki spodbudi
izločanje tirotropina (TSH) iz hipofize. TSH spodbudi produkcijo in izločanje ščitničnih hormonov in
rast folikularnih ščitničnih celic. Normalno ščitnica v serum izloča 20 % T3 in 100 % T4. Večina T3 nastaja
v perifernih tkivih z dejodiranjem na mestu 5’. T3 je metabolno učinkovitejši kot T4 (prohormon). V
perifernih tkivih se lahko metabolizira v reverzni T3 (rT3), ki je biološko neaktiven. V krvi je večina
ščitničnih hormonov vezanih na prenašalne proteine: tiroksin vezavni globulin (TBG), angl. thyroxinebinding globuline, transtiretin, albumin. V tkivih so učinkoviti le prosti hormoni (pT3, pT4).
Diagnostični kriteriji: Ob kritični bolezni otrok pride najprej do upada celokupnega T3 in prostega T3
ter porasta neaktivnega rT3. Razmerje T3/rT3 je odvisno od resnosti vzročne bolezni. Ob nizkem
celokupnem in prostem T3 je koncentracija T4 običajno normalna oziroma upade šele ob
napredovanju bolezni. TSH je sprva normalen oz. minimalno znižan. Nižji TSH je povezan s slabšo
prognozo. Ob izboljševanju NTI lahko pride do blagega porasta TSH.
Zdravljenje: Za zdaj še ni jasnega sklepa glede ustreznosti zdravljenja NTI pri pediatrični populaciji. Če
je NTI nevroendokrina adaptacija na bolezen, s katero organizem varčuje z energijo, bi bila lahko
normalizacija ščitnične funkcije neustrezna. A pomembno je, da NTI ločimo od primarne in centralne
hipotiroze ter da se o morebitni terapiji posvetujemo s pediatričnimi endokrinologi.
Zaključek
Endokrinološke motnje se pri kritično bolnih otrocih pogosto razvijejo. Enotnih smernic za njihovo
diagnostiko in zdravljenje za zdaj še ni, zato so pomembni predvsem zgodnja klinična prepoznava in
individualna obravnava ter dobro sodelovanje med pediatričnimi endokrinologi in intenzivisti.
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ZDRAVLJENJE S GLUKOKORTIKOIDI PRI KRITIČNO BOLNIH
Milica Lukić
Izvleček
Kortikosteroidi so zdravila s pomembnimi protivnetnimi, imunosupresivnimi in metabolnimi učinki.
Pomembna indikacija za zdravljenje s kortikosteroidi v intenzivni medicini je s kritično boleznijo
povezana insuficienca nadledvičnic. Preostale indikacije za uporabo kortikosteroidov so povezane z
njihovimi močnimi protivnetnimi in imunomodulatornimi učinki. Zdravljenje s kortikosteroidi lahko
spremljajo številni škodljivi učinki, zato je pred začetkom zdravljenja potreben temeljit premislek o
pričakovanih koristih.
Uvod
Glukokortikoidi so steroidni hormoni, ki nastajajo v skorji nadledvične žleze. V človeškem telesu imajo
številne protivnetne, imunosupresivne in presnovne učinke. Glukokortikoidi spodbujajo
glukoneogenezo v jetrih in zmanjšujejo odzivnost maščobnih celic ter skeletnih mišičnih vlaken na
inzulin, posledica česar je hiperglikemija. V skeletnih mišicah povečajo razgradnjo in zmanjšajo
sintezo proteinov. Zaradi delovanja glukokortikoidov pride do inhibicije genov za sintezo številnih pro
in protivnetnih citokinov, posledične zmanjšane proliferacije limfocitov T ter zmanjšane sinteze
imunoglobulinov.
Pri kritični bolezni so serumske vrednosti kortizola povišane, kar je posledica povečanega nastajanja
zaradi aktivacije osi hipotalamus-hipofiza-ledvična žleza ter zmanjšane razgradnje zaradi inaktivacije
razgradnih encimov v jetrih in ledvicah. Kljub temu je delovanje kortizola zaradi zmanjšanje
občutljivosti tkiv na glukokortikoide pogosto nezadostno. S kritično boleznijo povezana insuficienca
nadledvičnic (angl. critical illness-related corticosteroid insufficiency – CIRCI) je stanje, ko organizem
ni sposoben omejiti sistemskega vnetnega odgovora zaradi nezadostnega protivnetnega delovanja
glukokortikoidov. Čeprav vloga zdravljenja s kortikosteroidi v tej situaciji še vedno ni povsem jasna, je
CIRCI pomembna indikacija za uporabo kortikosteroidov pri kritično bolnih. Preostale indikacije za
zdravljenje s kortikosteroidi so povezane z njihovim močnim protivnetnim in imunomodulatornim
delovanjem (astma, poslabšanje KOPB, pljučnica, povzročena s Pneumocystis jirovecii, edem dihalnih
poti, nekatere okužbe osrednjega živčevja).
Ob široki uporabi kortikosteroidov je treba poznati tudi številne neželene učinke tovrstnega
zdravljenja, ki so za kritično bolne lahko usodni. Znan je vpliv kortikosteroidov na povečano pojavnost
bolnišničnih okužb, vključno z invazivnimi glivnimi okužbami, kot sta kandidemija in invazivna pljučna
aspergiloza. Pogost neželeni učinek zdravljenja s kortikosteroidi je težje obvladljiva hiperglikemija,
kar povezujejo s povišano smrtnostjo. Zaradi mineralokortikoidnih učinkov pride do zadrževanja vode
v medceličnini in s tem povezane pogostejše uporabe diuretikov in elektrolitskega neravnovesja.
Uporaba kortikosteroidov je povezana tudi s polinevropatijo in miopatijo kritično bolnih, kar
podaljšuje čas mehanske ventilacije in posledično čas hospitalizacije na oddelku intenzivne medicine
(OIM). Pri kirurških bolnikih je dolgotrajnejša uporaba kortikosteroidov povezana s slabšim celjenjem
ran.
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Indikacije za uporabo kortikosteroidov pri kritično bolnih
Septični šok
Pri septičnem šoku se zdravljenje s kortikosteroidi priporoča pri bolnikih, ki so neodzivni na
tekočinsko zdravljenje ter potrebujejo srednje do visoke odmerke vazopresorjev. V zadnjem
Cochranovem pregledu o uporabi nizkih odmerkov kortikosteroidov za zdravljenje septičnega šoka so
ugotovili, da je zdravljenje s kortikosteroidi povezano s pomembno zmanjšanim tveganjem za smrtni
izid v primerjavi s placebom. Na preživetje je ugodno vplivalo dolgotrajnejše zdravljenje z nizkimi
odmerki (tri ali več dni z odmerki manj kot 400 mg hidrokortizona na dan, nato postopno nižanje). V
letošnjem letu je bila objavljena do zdaj največja randomizirana kontrolirana raziskava o zdravljenju s
kortikosteroidi pri septičnem šoku (ADRENAL), v kateri so avtorji dokazali, da med bolniki, ki so
prejemali hidrokortizon 200 mg na dan, in tistimi, ki so prejemali placebo, ni bilo razlik v 90-dnevnem
preživetju. A je raziskava pokazala, da je bil čas trajanja šoka in čas mehanske ventilacije krajši v
skupini, ki je prejela hidrokortizon. V zadnjih smernicah za zdravljenje sepse in septičnega šoka se
priporoča zdravljenje s hidrokortizonom 200 mg na dan pri bolnikih, pri katerih hemodinamske
stabilnosti ni mogoče doseči s tekočinskim zdravljenjem in vazopresorji. Hidrokortizon lahko dajemo
v odmerkih 50 mg na 6 ur ali v odmerku 100 mg v bolusu, nato pa 10 mg na uro v infuziji. Postopno
nižanje odmerka se priporoča po ukinitvi vazopresorjev.
Sindrom akutne dihalne stiske (ARDS)
Namen zdravljenja s kortikosteroidi pri bolnikih s hudo obliko ARDS (PaO2/FiO2 < 200) je
zmanjševanje hudega lokalnega in sistemskega vnetja v zgodnji fazi bolezni ter preprečevanje
nastanka pljučne fibroze. Raziskave so pokazale hitrejše izboljšanje oksigenacije, znižanje
laboratorijskih označevalcev sistemskega vnetja, skrajšan čas mehanske ventilacije in krajši čas
zdravljenja na OIM. Priporočeno zdravljenje je metilprednizolon v odmerku 1 mg/kg/dan intravensko
za 14 dni, nato se odmerek postopno znižuje. Zdravljenje je treba začeti v prvih 14 dneh od začetka
bolezni, kasnejši začetek zdravljenja je povezan s slabšim preživetjem. Zaradi pomanjkanja dokazov o
vplivu kortikosteroidov na preživetje bolnikov z ARDS in možnih škodljivih učinkih se pristop k
zdravljenju med posameznimi bolnišnicami razlikuje. V prihodnosti je mogoče pričakovati
individualiziran pristop k zdravljenju ARDS z uporabo biomarkerjev. Kadar je ARDS posledica osnovne
bolezni, ki se zdravi s kortikosteroidi (npr. vaskulitis), je uporaba kortikosteroidov potrebna in
utemeljena.
Edem dihalnih poti:
Prisotnost endotrahealnega tubusa lahko povzroči laringealni edem, ki nastane zaradi draženja
glotisa in posledičnega vnetja. Tveganje za nastanek hudega laringealnega edema je večje pri
dolgotrajni intubaciji in ponavljajočih manipulacijah v predelu dihalnih poti. Nedavna metaanaliza je
pokazala, da je pri takih bolnikih profilaktična uporaba kortikosteroidov povezana s pomembno
manjšim tveganjem za postekstubacijski stridor in posledično reintubacijo. Ameriško združenje za
torakalno kirurgijo priporoča dajanje metilprednizolona v odmerku 40 mg vsaj 4 ure pred ekstubacijo
pri bolnikih, pri katerih je test spuščanja mešička (angl. cuff-leak test) negativen.
Bakterijski meningitis (Streptococcus pneumoanie)
Cochranova analiza iz leta 2015 je pokazala, da je uporaba kortikosteroidov pri bakterijskem
meningitisu, povzročenem z bakterijo Streptococcus pneumoniae, povezana z izboljšanim
preživetjem, manjšo slušno prizadetostjo in manjšim številom trajnih nevroloških motenj. Vpliva na
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preživetje niso dokazali, če sta meningitis povzročili bakteriji Haemophilus influenzae in Neisseria
meningitidis. Ključna je uvedba kortikosteroida pred ali sočasno z antibiotičnim zdravljenjem.
Priporoča se deksametazon v odmerku 10 mg na 6 ur intravensko skupno štiri dni, če povzročitelj ni
S. pneumoanie, je zdravljenje treba prekiniti.
Druge indikacije
Kortikosteroidi se v intenzivni medicini uporabljajo tudi pri drugih boleznih in stanjih – to so
anafilaktične reakcije, poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni, adrenalna kriza,
miksedemska koma, intrakranialna hipertenzija zaradi možganskega tumorja in pljučnica, povzročena
s Pneumocystis jirovecii.
Kontraindikacije za zdravljenje s kortikosteroidi
Zdravljenje s kortikosteroidi se odsvetuje pri bolnikih z gripo, bolnikih z Guillain-Barrejevim
sindromom ter pri poškodbah.
Zaključek
Zdravljenje s kortikosteroidi na OIM je področje, na katerem za zdaj primanjkuje dobrih dokazov o
ustreznem času, odmerjanju, trajanju in delovanju tovrstnega zdravljenja. Pri kliničnem delu je zato
pred začetkom zdravljenja s kortikosteroidi treba premisliti in oceniti razmerje med pričakovano
koristjo in možnimi škodljivimi učinki zdravljenja.
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KLINIČNI PRIMER BOLNICE S KOMPLEKSNIM POTEKOM FEOKROMOCITOMSKE KRIZE
Jernej Berden
Izvleček
V prispevku je opisan primer bolnice, ki je ob feokromocitomski krizi zaradi krvavitve v tumor
nadledvičnice doživela akutno obrnjeno kardiomiopatijo takotsubo z refraktarnim kardiogenim
šokom in kratkotrajnim srčnim zastojem. Potrebna je bila vstavitev veno-arterijskega zunajtelesnega
krvnega obtoka. Zaradi napredovalega šoka z večorgansko odpovedjo je bila po le dvodnevni
predoperativni pripravi z blokatorjem alfa adrenergičnih receptorjev narejena urgentna kirurška
adrenalektomija.
Uvod
Nujna endokrinološka stanja predstavljajo za zdravnika, ki obravnava kritično bolnega bolnika,
svojevrsten izziv. Že v procesu začetne obravnave in diagnostike življenjsko ogroženega bolnika je
pogosto treba pomisliti tudi na morebitno obolenje žlez z notranjim izločanjem, ali kot vzrok za
bolnikovo stanje ali kot pridruženo obolenje. Pravilna in hitra diagnoza je ključna za učinkovito
zdravljenje in pogosto tudi za preživetje bolnika.
Feokromocitom je redek tumor, ki sintetizira, shranjuje in izloča kateholamine. Večinoma vznikne iz
kromafinih celic sredice nadledvične žleze, v 15–20 odstotkih primerov pa kot ekstraadrenalni tumor
iz celic simpatičnih ali parasimpatičnih ganglijev (paraganglion). Letna incidenca je od dva do osem
primerov na milijon prebivalcev. Klinična slika, ki je posledica bolj ali manj nekontroliranega izločanja
kateholaminov, je pestra. Le redko se kaže v obliki tipičnih feokromocitomskih napadov (zelo visok
krvni tlak, glavobol, palpitacije, znojenje in bledica). Pogosteje simptomi zajemajo povišan in težko
obvladljiv tlak, ortostatsko hipotenzijo, tahikardne motnje srčnega ritma, napade anksioznosti in
panike ter hujšanje. V redkih primerih lahko pride do nastanka akutne kardiomiopatije s kardiogenim
šokom ali brez njega. Stresna ali kardiomiopatija takotsubo je opredeljena s prehodno okvaro
srednjih in apikalnih segmentov levega prekata, ki so razokroženi in se ne krčijo, bazalnim
segmentom je prizaneseno. Obratno velja za obrnjeno kardiomiopatijo takotsubo, pri kateri so
prizadeti bazalni segmenti. V nadaljevanju je opisan primer bolnice z obrnjeno kardiomiopatijo
takotsubo, nastalo ob feokromocitomski krizi, zaradi katere je prišlo do kardiogenega šoka,
kratkotrajnega srčnega zastoja in potrebe po vstavitvi veno-arterijskega zunajtelesnega krvnega
obtoka (VA ECMO).
Predstavitev kliničnega primera
48-letnica, ki se je zadnja tri leta zdravila zaradi arterijske hipertenzije, je bila zvečer pripeljana v
urgentni center regionalne bolnišnice, ker jo je pol ure pred tem začelo močno boleti v prsnem košu,
bolečina je bila neznosna, parajoča. Ob prihodu reševalcev je ležala na tleh, bila je bolečinsko
prizadeta, mravljinčile so jo roke, navajala je glavobol. V urgentnem centru so izmerili krvni tlak
130/100 mmHg, saturacija je bila kljub dodatku kisika prek maske OHIO le 90 odstotkov, bila je
tahikardna, zmedena, klinično so ugotavljali pljučni edem. Stanje se je hitro poslabševalo, zato so jo
sedirali in intubirali ter začeli mehansko ventilacijo. V EKG je bila prisotna sinusna tahikardija s
frekvenco 130/minuto, vidne so bile difuzne denivelacije spojnice ST ter elevacija ST v aVR. Opravili
so CTA prsnega koša in trebuha ter izključili disekcijo aorte in pljučno embolijo. Opravili so tudi
ultrazvočno preiskavo srca in ugotavljali močno okrnjeno sistolično funkcijo z regionalnimi motnjami
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krčenja ter normalno funkcijo desnega prekata. V laboratorijskih izvidih je bila prisotna levkocitoza,
povišan troponin I in močno povišan laktat (18,6 mmol/L). Konzultirali so dežurnega zdravnika KO za
intenzivno interno medicino v UKC Ljubljana in se dogovorili za premestitev in urgentno
koronarografijo. Ob prelaganju v reševalno vozilo je prišlo do bradikardije in srčnega zastoja. Po petih
minutah oživljanja se je vzpostavil hemodinamsko učinkovit ritem, bolnica je bila hemodinamsko
nestabilna, potrebovala je infuzijo noradrenalina. Kljub volumski ventilaciji z dodatkom 100odstotnega kisika ter visokim PEEP (12 cmH20) se je saturacija med transportom gibala med 85 in 90
odstotki.
Bolnica je bila ob pol dveh zjutraj pripeljana neposredno v katetrski laboratorij, opravili smo
koronarografijo, ki je pokazala normalen koronarogram, na ventrikulografiji se je krčil le apeks levega
prekata, sklepali smo, da gre za obrnjeno kardiomiopatijo takotsubo nejasne etiologije. Med
preiskavo je ponovno prišlo do srčnega zastoja (PEA), potrebna je bila kratkotrajna reanimacija, za
vzdrževanje normotenzije je potrebovala infuzijo noradrenalina v odmerku 1,1 µg/kgTT/min, zato
smo se odločili za vstavitev veno-arterijskega zunajtelesnega krvnega obtoka (VA ECMO). Po zagonu
VA ECMA se je bolnica stabilizirala. Ob sprejemu na oddelek smo zaradi suma na fulminantni
miokarditis odvzeli ustrezne kužnine (bris nazofarinksa na respiratorne in kardiotropne viruse, bris
žrela na atipične bakterije ter urin na antigen legionele). Vnetni parametri so bili, z izjemo precejšnje
levkocitoze brez pomika v levo, nizki. Ugotavljali smo akutno ledvično in jetrno okvaro z iztirjeno
koagulacijo in hipoalbuminemijo. Zaradi ocene morebitne nevrološke okvare po srčnem zastoju smo
bolnico prehodno zbudili, smiselno je odprla in zaprla oči ter stisnila roko, zato se za CT glave nismo
odločili. Laktat je upadel do 5,3 mmol/L, v terapijo smo uvedli tudi infuzijo dobutamina. Čez noč smo
ugotavljali precejšnje skoke krvnega tlaka od 50/35 mmHg do 230/87 mmHg, ki smo jim težko sledili z
odmerki vazopresorja. Dežurna zdravnica je posumila na feokromocitomsko krizo s kardiogenim
šokom.
Na CT-preiskavi, opravljeni v regionalni bolnišnici, so opisovali 5 cm veliko okroglo formacijo v
spodnjem polu leve ledvice, vendar je bila preiskava opravljena le v arterijski fazi, prekrvitve ni bilo
videti. Po telefonu smo konzultirali endokrinologa, ki je menil, da je vzrok za takšno klinično sliko
lahko feokromocitom, ki pa bi moral biti viden na CT-preiskavi. Glede na potrebo po presorju in
inotropu je svetoval le simptomatsko zdravljenje. Odločili smo se ponoviti CT glave, prsnega koša in
trebuha. V pljučih je bil viden pljučni edem, lahko tudi ARDS, v trebuhu pa 7 cm velika formacija, ki se
je bočila iz leve nadledvičnice, s hematomom centralno – verjetno tumor, ki je zakrvavel. CT glave je
bil brez posebnosti. Kljub višjemu tlaku se funkcija srca ni popravljala, iztisni delež smo ocenili na 15–
20 odstotkov. Zaradi vztrajajočega pljučnega edema smo morali bolnico ventilirati na BiPAP z
dodatkom 100-odstotnega kisika in inhalacijskega dušikovega oksida ter visokimi tlaki 30/13 cmH2O,
ob tem smo komaj dosegli zadovoljivo oksigenacijo zgornjega dela telesa, spodnji del telesa je bil
dobro oksigeniran z dodatkom 30% kisika prek ECMO. Ker je ob tem laktat ponovno poraščal in
pretokov na ECMO nismo mogli višati, smo se odločili za vstavitev aortne črpalke preko leve
femoralne arterije, kar smo opravili pod kontrolo trensezofagealnega ultrazvoka, vendar se tudi po
zagonu aortne črpalke stanje ni izboljšalo. Ponovno smo konzultirali endokrinologa, ki je po morebitni
ukinitvi inotropa svetoval odvzem kateholaminov v urinu ter plazemskega metanefrina in
normetanefrina in 123-I-MIBG scintigrafijo za izključitev morebitnih več tumorjev. Napisal je, da bi
bila potrebna 10–14-dnevna medikamentozna priprava na operativni poseg, glede na literaturo je kot
izhod v sili mogoča tudi urgentna operacija. Naslednji dan smo vazopresor in inotrop prehodno res
lahko ukinili. V terapijo smo uvedli blokator alfa receptorjev fenoksibenzamin 10 mg/12 ur po
orogastrični sondi. Zaradi akutne ledvične odpovedi s hiperkalemijo smo tretji dan začeli hemodializo.
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Visoko so porasli vnetni parametri (CRP 270 mg/L, PCT 72 µg/L), zato smo odvzeli kužnine in
empirično uvedli Tazocin v kontinuirani infuziji. Iz urinokulture je porasla E. Coli. Četrti dan
zdravljenja se je stanje ponovno začelo slabšati, laktat je porasel do 9 mmol/L, močno so porasle
transaminaze, bolnica je postala hipotenzivna, ponovno smo morali uvesti vazopresor. Sklicali smo
nujni konzilij intenzivista, endokrinologa in urologa ter se dogovorili za urgentno operacijo. Urolog se
je odločil za klasično adrenalektomijo, med posegom so se sicer pojavljali precejšnji skoki krvnega
tlaka, vendar večjih zapletov ni bilo. Po posegu smo morali višati odmerek noradrenalina do 0,6
µg/kgTT/min, vendar smo lahko že nekaj ur po posegu ECMO odstranili. Do naslednjega dne je laktat
upadel pod 2 mmol/L, zato smo odstranili tudi aortno črpalko. Iztisni delež levega prekata se je
praktično normaliziral.
Zaradi hipervolemije in oligo/anurije je bolnica še nekaj dni potrebovala kontinuirano veno-vensko
hemofiltracijo (CVVH). Na mestu, kjer je imela vstavljeno vensko ECMO kanilo, smo ugotavljali
trombozo femoralne vene, zato smo uvedli standardni heparin v kontinuirani infuziji. Deveti dan
zdravljenja smo vazopresor lahko ukinili ter bolnico uspešno ekstubirali. 13. dan smo jo premestili na
endokrinološki oddelek, od koder je bila še isti dan zaradi respiracijske insuficience premeščena na
KO za žilne bolezni v enoto intenzivne nege. Po intenziviranju diuretične terapije se je stanje
izboljšalo, ponovno je bila premeščena na endokrinološki oddelek, kjer so dodatno uvedli terapijo s
perindoprilom in bisoprololom. Hormonsko testiranje na kateholamine in njihove plazemske
presnovke je bilo negativno. Patohistološki izvid je pokazal, da je šlo za 6,2 cm velik infarciran in
hemoragično prežet maligni feokromocitom.
Diskusija
Akutna kardiomiopatija je redek zaplet nekontroliranega izločanja kateholaminov pri bolnikih s
feokromocitomom, ki sicer večinoma navajajo v uvodu naštete simptome. V literaturi je bilo do konca
leta 2017 opisanih 168 primerov različnih oblik kateholaminsko pogojene kardiomiopatije, vključno z
dilatativno in hipertrofično obstruktivno kardiomiopatijo, klasično in obrnjeno kardiomiopatijo
takotsubo in miokarditisom. Le v štirih odstotkih opisanih primerov so imeli bolniki klasično triado
simptomov (palpitacije, glavobol in potenje). Prepoznava vzroka in resekcija tumorja je v 96 odstotkih
vodila v izboljšanje srčne funkcije, v nasprotnem primeru je bila smrtnost bolnikov kar 33 odstotkov,
11 odstotkov bolnikov je potrebovalo transplantacijo srca. Mehanizem nastanka okvare miokarda ni
povsem razjasnjen, vzrokov je lahko več: prekomerna simpatična stimulacija s povečano inotropijo,
kronotropijo in poobremenitvijo levega prekata zaradi prebitka kateholaminov, makro- in
mikrovaskularna vazokonstrikcija zaradi aktivacije adrenergičnih receptorjev alfa, otrplost oz.
»stunning« miokarda zaradi zmanjšane občutljivosti in deregulacije adrenergičnih receptorjev ter
miocitotoksičnost z nekrozo kardiomiocitov zaradi povečanega vdora kalcija v celice. V redkih
primerih se lahko razvije refraktarni kardiogeni šok, ki ga s konvencionalnimi metodami zdravljenja
ne moremo zdraviti, zato je edina možnost za preživetje bolnika vstavitev in priklop na VA ECMO, ki v
tem primeru ne predstavlja zdravljenja, ampak le premostitev do izboljšanja stanja oz. omogoči
izpeljavo ustrezne diagnostike in začetek etiološkega zdravljenja, vključno s kirurško adrenalektomijo.
Diagnozo postavimo z ugotovitvijo povišanega adrenalina in noradrenalina v 24-urnem urinu in
njunih presnovkov (metanefrini in normetanefrini) v 24-urnem urinu in plazmi. Bolniki ob odvzemu in
dan prej ne smejo prejemati vazopresorjev in inotropov, kar je pri hemodinamsko nestabilnem in
šokiranem bolniku v enoti intenzivne terapije neizvedljivo. V primeru naše bolnice smo diagnozo
lahko postavili le na podlagi klinične slike in CT-preiskave, opravljene po protokolu za nadledvičnico,
ki ima > 95% občutljivost, če ima visoko atenuacijsko vrednost (več kot 10 Hounsfieldovih enot) in se
dobro obarva z intravensko apliciranim kontrastom.
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Zdravljenje je kirurško, vendar šele po ustrezni dvotedenski predoperativni pripravi z dolgodelujočim
alfa blokatorjem (Dybenzyran®, 10 mg 1–2 x dnevno, titriramo do 1 mg/kg TT), ki mu po doseženi
blokadi alfa receptorjev v primeru tahikardije lahko dodamo še enega od beta-blokatorjev. V večini
opisanih primerov v literaturi so bolniki prejemali alfa-blokator vsaj teden dni, ECMO pa je bil
odstranjen že pred adrenalektomijo. Bolnica je v našem primeru alfa-blokator predoperativno
prejemala le dva dni, saj je zaradi poglabljanja šoka z multiorgansko odpovedjo potrebovala
predčasno urgentno operacijo, ki je potekala brez večjih zapletov, ECMO pa smo lahko odstranili še
isti dan.
Zaključek
Feokromocitomska kriza v redkih primerih povzroči akutno nastalo kardiomiopatijo različnih tipov, ki
lahko vodi tudi v kardiogeni šok in srčni zastoj. Klasični simptomi, značilni za feokromocitom, so
pogosto odsotni ali so bolniki pred tem celo asimptomatski, zato je postavitev prave diagnoze lahko
težavna, vendar ključna, saj v nasprotnem primeru nastopi končna srčna odpoved in smrt.
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MOTNJE KOAGULACIJE
PATOFIZILOGIJA HEMOSTAZE
Karla Rener
Izvleček
Hemostaza je kompleksen, zelo natančno uravnavan in hitro odziven sistem v telesu, ki v normalnih
razmerah omogoči učinkovito zaustavljanje krvavitve. Sestavljajo ga trombociti, koagulacijske in
fibrinolitične beljakovine, inhibitorji koagulacije in fibrinolize ter žilna stena. Cilj sistema je
vzdrževanje žilne integritete, pri čemer mora biti sistem v vsakem trenutku v pravem ravnotežju, da
ne pride ali do krvavitev ali do tromboz. Beseda hemostaza izhaja iz grščine (haima – kri, stasis –
ustavljanje) in pomeni ustrezno ustavljanje krvavitev. Razumevanje fiziologije hemostaze in prirojenih
ter pridobljenih bolezenskih stanj, ki jo motijo, je ključno za vrednotenje testov hemostaze in
ustrezno klinično vodenje bolnikov.
Uvod
Proces hemostaze opišemo z več obdobji in v vseh lahko pride do motenj s posledično nagnjenostjo h
krvavitvam ali trombozam. Prispevek obravnava osnovno fiziologijo strjevanja krvi s poudarkom na
motnjah, ki vodijo v nagnjenost h krvavitvam.
Za lažje razumevanje procesa hemostaze le-tega delimo na primarno in sekundarno hemostazo ter
fibrinolizo. Obdobja si predstavljamo kot sosledje dogodkov, vendar se v telesu odvijajo sočasno in so
med seboj prepletena. Ima pa razdelitev klinični pomen, saj je fenotip krvavitve pri motnji na ravni
primarne hemostaze različen od motnje na ravni sekundarne hemostaze, kot je prikazano v tabeli 1.
Tabela 1: Značilnosti krvavitev pri motnjah v primarni in sekundarni hemostazi
MOTJE PRIMARNE
MOTNJE SEKUNDARNE
HEMOSTAZE
HEMOSTAZE
Značilne krvavitve

Kožnosluznične krvavitve

Krvavitve v globoka tkiva
(vključno
s
sklepi
in
mišicami)

Huda krvavitev po manjši Da
ureznini

Ne vedno

Petehije

Pogoste

Redke

Ekhimoze

Majhne in površinske

Lahko veliki podkožni in
mehkotkivni hematomi

Krvavitve po operacijah

Navadno takoj, stopnja je Lahko zakasnjena krvavitev
odvisna od stopnje defekta
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Tabela 2:Osnovni testi hemostaze in najpogostejše bolezenske ter jatrogene motnje, ki motijo
posamezne teste hemostaze
Kaj ocenjujemo?

Trombociti

Vzroki nenormalnih koagulacijskih testov

število trombocitov
• normalne vrednosti
9
150–350 x 10 /L
• huda trombocitopenija
9
< 20 x 10 /L
• trombocitoza
9
> 450 x 10 /L

Bolezenska stanja

Jatrogene motnje

Trombocitopenije:
DIK, TTP, HIT, imunska
trombocitopenija, HELLP, TMA,
odpoved kostnega mozga,
hipersplenizem, okužbe.
Trombocitoze:
vnetja, pomanjkanje železa,
malignomi, mieloproliferativna
obolenja.
Podaljšan:
• von Willebrandova bolezen
• prirojene napake funkcije
trombocitov
• uremija
• mieloproliferativne bolezni

• zdravila
• obsevanje

Zapiralni čas

funkcijo trombocitov

aPTČ

aktivnost v intrinzični koagulaciji (F
XII, HMWK, prekalikrein, F XI, F IX,
F VIII, F V, F X, F II, F I)

Podaljšan:
•prirojena in pridobljena
hemofilija (FVIII, FIX, FXI)
• lupusni antikoagulanti
• DIK

PČ (s), INR
(International
Normalised
Ratio)

aktivnost v ekstrinzični koagulaciji
(F I, F II, F V, F X, F VII)

TČ

pretvorbo fibrinogena v fibrin

Fibrinogen

koncentracijo fibrinogena

Podaljšan:
• pomanjkanje vit. K
• jetrna okvara
• hipo/disfibrinogenemije
• lupusni antikoagulanti
• DIK
Podaljšan:
• prirojeno
pomanjkanje/disfunkcija
fibrinogena
• jetrna okvara, malignomi
Zmanjšan:
• prirojeno pomanjkanje
fibrinogena
• DIK
• jetrna okvara
Zvečan:
• vnetje
• nosečnost
• malignom

D-dimer

koncentracijo
produktov fibrina

razgradnih

• splenektomija

Podaljšan:
• antiagregacijska zdravila
(acetilsalicilna kislina, tiklopidin,
abciksimab, klopidogrel,
prasugrel, dipiridamol,
eptifibatid)
• NSAIR
• ekstrakorporalna cirkulacija
• anestetiki, antibiotiki
• etanol
Podaljšan:
• nefrakcionirani heparin
• travmatska venepunkcija
• rivaroxaban (Xarelto),
apiksaban (Eliquis), dabigatran
(Pradaxa)
Podaljšan:
• kumarini (Marevan, Sintrom)
• rivaroxaban (Xarelto),
apiksaban (Eliquis), dabigatran
(Pradaxa)
Podaljšan:
• nefrakcionirani heparin
• hirudin, argatroban
Skrajšan:
• rFVIIa (Novo Seven)
Zmanjšan:
• masivna transfuzija
• po trombolizi
• asparaginaza

Zvišan:
• trombembolije
• DIK
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Razdelitev hemostaze na intrinzično, ekstrinzično in skupno pot je zelo uporaben koncept za
vrednotenje testov hemostaze in vitro. Osnovni testi hemostaze s kratko obrazložitvijo ter
najpogostejšimi bolezenskimi in jatrogeno povzročenimi motnjami so navedeni v tabeli 2. Osnovni
testi hemostaze ne zaznajo pomanjkanja faktorja XIII.
Najpomembnejši presejalni »test hemostaze« pa je dobra anamneza nagnjenosti h krvavitvam,
prejemanja zdravil, ki motijo hemostazo, in družinska anamneza, ki da vpogled v možno dedno
motnjo.
Določena bolezenska stanja kot tudi jatrogeni vzroki povzročajo kompleksne motnje v strjevanju krvi,
ki se kažejo v kombinaciji več odstopanj v testih hemostaze.
Fiziologija strjevanja krvi
Od koncepta kaskadnega razumevanja koagulacije smo ob novih spoznanjih prešli na celični model
strjevanja krvi, v katerem poleg številnih beljakovin, kot so faktorji koagulacije ali njihovi inhibitorji,
pomembno sodelujejo celični elementi krvi in endotelne celice.
Ko se žila poškoduje, se v nekaj sekundah sproži nastajanje tromba na mestu žilne poškodbe.
Prekinitev žilnega endotela je namreč zelo močan stimulus za aktivacijo hemostaze. Učinkovita
hemostaza pa je ključna za preživetje.
Poskušajmo si predstavljati proces na ravni žilne stene. Intimo žilja sestavlja plast endotelijskih celic
na bazalni membrani ter glikokaliks na površini endotelnih celic. Glikokaliks je produkt endotelnih
celic in je kritična površina, saj z vsebovanjem inhibitorjev koagulacije določa, da površina ni
trombogena. Med najpomembnejšimi molekulami na površini endotela je heparin sulfat, ki deluje kot
kofaktor za aktivacijo antitrombina in trombomodulina, oba inhibitorja koagulacije.
Kadar pride do poškodbe žilne stene, je ta plast prekinjena, izpostavljene so molekule
subendotelijske plasti, ki so zelo trombogene. Mednje spada kolagen, von Willebrandov faktor
(VWF), tkivni faktor (TF) in drugi proteini, ki sodelujejo pri adheziji trombocitov. Ko je žilni endotelij
poškodovan, ali zaradi travme ali vnetja, se aktivirajo endotelijske celice, sprosti se VWF, izpostavi se
kolagen in tkivni faktor, posledica tega je trombogeno in proinflamatorno stanje.
Ko trombociti zaznajo poškodovano žilno steno, se adherirajo, spremenijo svojo obliko in
degranulirajo ter postanejo »lepljivi«. Prek številnih receptorjev na svoji površini se vežejo na
izpostavljen kolagen ter tudi med seboj. Ta proces pomembno ojača VWF. Nastane plast
trombocitov, ki so nalepljeni na mestu poškodbe. Tako aktivirani trombociti sprostijo številne
granule, ki vsebujejo ADP, tromboksan A2, serotonin. Te molekule privabijo še več trombocitov, ki se
aktivirajo, adherirajo, degranulirajo in delujejo vazokonstriktorno. Iz granul se izločijo tudi
dvovalentni ioni. Kalcij je še posebej pomemben pri aktivaciji fosfolipidov na površini trombocitov
(trombocitne membrane so bogate s fosfolipidi), ki služijo za nadaljnjo vezavo faktorjev strjevanja.
Predvsem pa se aktivira eden najpomembnejših integrinov, GPIIb/IIIa. Ta je glavni receptor za
dodatno adhezijo in agregacijo trombocitov in ima pomembno vlogo tudi pri vezavi s fibrinom, VWF
ter sodeluje s citoskeletom trombocita in vpliva na obliko strdka.
Hkrati se aktivacija trombocitov proži tudi s trombinom, ki že nastaja zaradi izpostavljenosti tkivnega
faktorja in aktivacije koagulacije. Tako se razvije proces pozitivne povratne zanke, zaradi katerega se
strdek veča in zapre žilno poškodbo. Ta celotni proces imenujemo primarna hemostaza.
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Nastali strdek je po svoji strukturi krhek in potrebuje za svojo stabilnost učvrstitev s fibrinom.
Proces nastajanja fibrina imenujemo sekundarna hemostaza.
Na mestu nastajanja trombocitnega strdka se začnejo aktivirati faktorji koagulacije, ki se sicer
nahajajo v plazmi v neaktivni obliki. Klasičen opis koagulacije prek ekstrinzične in intrinzične poti, ki
se združita v skupno pot pri aktivaciji F X, nam je v pomoč pri razumevanju testov hemostaze in vitro,
ne vključuje pa vloge celic (endotelijske celice, trombociti), ki so ključne in vivo. In vivo ne gre za dve
pararelni poti koagulacije. Ko je kri v stiku s celicami, ki imajo izpostavljen tkivni faktor (TF) npr. na
subendotelijskem tkivu, se aktivira koagulacija. TF veže cirkulirajoči F VIIa in v prisotnosti FV (izloča se
iz A-granul trombocitov) pretvori FIX v FIXa in FX v FXa. FXa se nato veže na protrombin in tvori
majhno količino trombina, ki ni zadostna za nastanek fibrina. Nastajanje trombina po tej poti ni
robustno in je lahko hitro ustavljeno z inhibitorjem poti tkivnega faktorja (TFPI). Da se proces
koagulacije učinkovito nadaljuje, je potrebnih več pozitivnih povratnih zank, ki proces nadaljujejo in
ojačajo. Vse te ojačitve se pretežno dogajajo na trombocitih in vodijo v dodatno aktivacijo le-teh ter
aktivacijo vse več faktorjev strjevanja, kar vodi v širjenje procesa.
Trombin, ki tako nastane v začetni fazi, nadalje aktivira FV, FVIII in FXI. FVIIIa v kompleksu s FIXa
(intrinzična tenaza) in FVa s FXa (protrombinaza) generirata nove količine trombina, kar imenujemo
trombinski »izbruh«. Količina tako nastalega trombina se poveča za nekaj tisočkrat.
A vse se dogaja na površini trombocitov, kar pomeni, da je proces lokaliziran na mestu poškodbe.
Nastali trombin cepi fibrinogen, da nastane fibrin in hkrati aktivira tudi FXIII, ki dodatno premreži
fibrin in stabilizira strdek.
Interakcija tkivnega faktorja s FVII na mestu tkivne poškodbe je primaren dogodek, ki začne
strjevanje krvi (ekstrinzična pot). Majhne količine trombina, ki tako nastanejo, aktivirajo faktor XI,
kofaktor V in VIII, kar poveča nastajanje trombina (intrinzična pot). Obe poti se srečata pri aktivaciji
faktorja X, ki cepi protrombin v trombin (skupna pot), kar je ključen dogodek.
Koagulacija je regulirana in lokalizirana s številnimi naravnimi antikoagulanti. Najpomembnejši je
antitrombin, ki inhibira trombin, pa tudi F IXa, Xa, XIa, XIIa. Pomemben je tudi inhibitor tkivne poti
(TFPI), ki inhibira TF-FVIIa kompleks in trombin ter aktiviran protein C, ki se veže na trombomodulin in
cepi FVa in VIIIa.
Za ponovno vzpostavitev prehodnosti žilja, ko je celjenje žilne stene zaključeno, poskrbi proces
fibrinolize. Ta se praktično sočasno aktivira, kot se prične proces koagulacije, in je namenjen omejitvi
nastajanja strdka na mestu poškodbe. Je encimski proces, pri katerem ima glavno vlogo plazmin, ki
razgradi fibrinski strdek v razgradne produkte fibrina. Neaktivni prekurzor plazmina je plazminogen,
ki ga aktivira tkivni plazminogenski aktivator (t-PA), in urokinaza, ki se sproščata v kri iz
poškodovanega endotela. Tudi ta proces ima svoje inhibitorje, da se odvija lokalno in da preprečijo
sistemsko fibrinolizo (PAI-1, antiplazmin alfa 2). A ključno je, da je fibrinolitični sistem aktiviran le v
prisotnosti fibrina.
Fibrinoliza, fagocitoza in obnavljanje poškodovane žile trajajo okoli deset dni, tromboliza in
revaskularizacija pa lahko tedne in mesece, če je krvni strdek velik.
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Proces hemostaze na ravni žilne stene je prikazan v shemi 1, na ravni interakcije beljakovin s
prikazom vseh treh poti koagulacije, fibrinolize in delovanja naravnih antikoagulantov pa v shemi 2.

Slika 1: Obdobja koagulacije na mestu poškodbe žile

Slika 2: Shema sekundarne hemostaze, fibrinolize in inhibitorjev koagulacije
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Motnje hemostaze, povezane s krvavitvami
O vzroku krvavitev lahko sklepamo na podlagi kliničnih okoliščin in anamneze. Motnje na ravni
primarne hemostaze imajo praviloma drugačen klinični fenotip kot motnje na ravni sekundarne
hemostaze (glej tabelo 1).
Primarna hemostaza je motena, kadar imamo prisotno trombocitopenijo ali moteno funkcijo
številčno sicer zadostne količine trombocitov. O trombocitopeniji govorimo, ko je število trombocitov
< 150 x 109/L. Večina bolnikov s številom trombocitov > 30 x 109/L spontano ne krvavi. Tveganje
spontanih krvavitev pa se močno poveča, če je število trombocitov pod 10 x 109/L.
Bolniki s trombocitopenijo med 20–30 x 109/L brez spontanih krvavitev ne potrebujejo takojšnjega
zdravljenja za dvig števila trombocitov. Pri vrednostih trombocitov nad 50 x 109/L lahko izvajamo
manjše invazivne posege (npr. namestitev osrednjega venskega kanala, lumbalna punkcija), pri
vrednostih nad 80–100 x 109/L je hemostaza običajno zadostna za zahtevnejše kirurške posege, z
velikim tveganjem za krvavitev, seveda ob predpostavki, da je funkcija trombocitov ustrezna.
V tabeli 2 so navedeni številni jatrogeni vzroki, ki povzročajo motnjo funkcije trombocitov, kot tudi
bolezenska stanja. Prirojene motnje funkcije trombocitov so redke, težave se pokažejo že v otroštvu.
Najpogostejša prirojena bolezen, ki predstavlja motnjo primarne in sekundarne hemostaze je von
Wilebrandova bolezen. Lahko gre za kvantitativno ali kvalitativno motnjo VWF, ki je pomemben pri
adheziji trombocitov in kot nosilec FVIII.
Motnje na ravni sekundarne hemostaze nastanejo zaradi pomanjkanja enega ali več faktorjev
koagulacije, nefunkcionalnosti faktorjev ali jatrogene ojačitve antikoagulacijskih ali fibrinolitičnih
procesov (antikoagulantna terapija, tromboliza, glej tabelo 2). Sistem hemostaze je zelo
redundanten, saj pride do npr. spontanih krvavitev šele, ko so ravni določenih faktorjev zelo nizke
(npr. raven FVIII pod 5 odstotki, normalen razpon je od 50–150 odstotkov). Za določanje ravni
posameznih faktorjev koagulacije ali njihovih inhibitorjev je potreben specializiran hematološki
laboratorij, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana delujoč v sklopu Kliničnega oddelka za
hematologijo.
Pospešena fibrinoliza se prav tako kaže s krvavitvami. Povzročena je s prirojenim pomanjkanjem
antiplazmina ali povečano aktivnostjo t-PA. Lahko je pridobljena zaradi zmanjšane sinteze
antiplazmina in zmanjšanega očistka t-PA ob jetrni odpovedi. Hiperfibrinoliza nastane tudi v
ahepatični fazi pri transplantaciji jeter (pomanjkanje inhibitorjev fibrinolize). Sistemsko aktivacijo
lahko pričakujemo tudi pri operacijah organov, ki vsebujejo večje količine t-PA (maternica, prostata,
pljuča, jetra, prebavila). Pri DIK nastane fibrinoliza zaradi porabe antiplazmina ob nastajanju trombov.
Pomembno je poudariti, da obstajajo bolezenska stanja s krvavitvami, pri katerih v osnovnih testih
hemostaze ne najdemo odstopanj. Mednje spada pomanjkanje faktorja XIII, alfa 2 antiplazmina,
inhibitorja aktivatorja antiplazmina. Poleg tega se v testih hemostaze seveda ne pokažejo
kongenitalne in pridobljene motnje žilja (Osler-Weber-Rendujeva bolezen, Ehler-Danlosov sindrom,
skorbut).
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Motnje hemostaze, povezane s trombozami
Dejavniki za nastanek tromboz so lahko prisotni bodisi v žilni steni, v motenem pretoku krvi (staza
krvi) ali hiperkoagulabilnosti same krvi. Govorimo o t. i. Virchovi triadi. Stanja, ki predstavljajo
trombofilijo, so lahko prirojena ali pridobljena.
Prirojene motnje se pojavljajo v družinah, tromboze se pojavljajo že v mladosti in na neobičajnih
mestih. Mednje spadajo predvsem bolezni, pri katerih pride do pomanjkanja naravnih
antikoagulantov ali njihovega neustreznega delovanja. To so neodzivnost na aktivirani protein C
zaradi mutacije FV Leiden, mutacija protrombina, dedno pomanjkanje antitrombina, pomanjkanje
proteina C, pomanjkanje proteina S, hiperhomocisteinemija.
Med pridobljena trombofilična stanja spadajo HIT, nefrotski sindrom, paroksizmalna nočna
hemoglobinurija (PNH), antifosfolipidni sindrom, hiperkoagulabilnost v sklopu malignomov,
mieloproliferativna obolenja (esencialna trombocitoza, prava policitemija).
Pri vseh teh boleznih so v ozadju različni mehanizmi protrombogenosti, ki v končni fazi vodijo v
porušenje hemostatskega ravnotežja v prid trombotičnega dogajanja.
Diagnostika trombofiličnih stanj je zahtevna, saj ne obstajajo preprosti presejalni testi, kot npr. pri
nagnjenosti h krvavitvam. Ob kliničnem sumu na trombozo si lahko pomagamo z ravnjo D-dimerja, ki
ima predvsem negativno napovedno vrednost, kar pomeni, da je ob nizki ravni tromboza malo
verjetna. Problem D-dimerja je, da ni zvišan le pri trombozah, ampak je reaktivno zvišan pri različnih
bolezenskih stanjih.
Zaključek
Hemostaza je zelo kompleksen sistem, ki je ključen pri vzdrževanju integritete žilja, v klinični praksi pa
pogosto moten ali zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni ali jatrogeno. Vzroki so lahko tudi
kombinirani in takrat so bolniki velik klinični izziv. Poznavanje patofiziologije hemostaze je ob klinični
oceni in poznavanju testov hemostaze ključno za optimalno vodenje bolnikov.
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Izvleček
Razumevanje motenj v strjevanju krvi, ki nastanejo po poškodbi, temelji na razumevanju celičnega
modela strjevanja krvi s centralno vlogo aktiviranega trombocita. Motnja v strjevanju krvi po
poškodbi nastaja deloma prek aktivacije proteina C, sodelujejo pa še številni drugi dejavniki. V različni
meri prispevajo k motnji pomanjkanje fibrinogena, okvara funkcije trombocitov in okvara žilnega
endotela z razpadom endotelnega glikokaliksa. Sodoben pristop k motnjam v strjevanju krvi temelji
na zgodnji prepoznavi z viskoelastičnimi testi in ciljanem zdravljenju s koncentrati fibrinogena ter
protrombinskim kompleksom v kombinaciji s protokolom masivne transfuzije.
Uvod
Poškodbe so še vedno pomemben zdravstveni problem. V Evropi vsaki dve minuti nekdo umre zaradi
poškodbe. Več kot polovica poškodovancev, ki umrejo, umre v prvih 24 urah. Te zgodnje smrti so
največkrat povezane s krvavitvijo. Sodobni pristopi z multidisciplinarnimi timi, sodobno diagnostiko in
s kirurgijo omejevanja škode veliko prispevajo k uspešni oskrbi politravmatiziranih poškodovancev,
vendar 25 odstotkov vseh poškodovancev razvije resne motnje v strjevanju krvi, ki povzročijo
krvavitve, ki jih samo z operativnim posegom ali z embolizacijo ni možno ustaviti. Koagulopatije so
pogostejše pri pacientih, ki so težje poškodovani.
Uspešno zdravljenje teh motenj v strjevanju krvi sedaj temelji na zgodnjem prepoznavanju z uporabo
viskoelastičnih testov strjevanja krvi in agresivnem nadomeščanju izgubljenih dejavnikov strjevanja
ter korekciji vseh dejavnikov, ki motnje v strjevanju krvi poglobijo.
Fiziologija strjevanja krvi – celični model koagulacije
Sistem strjevanja krvi je uravnotežen sistem, ki na eni strani zagotavlja ustavljanje krvavitve in
obnovo žilne stene, kar omogoča vzdrževanje primernega tlaka in pretoka krvi, na drugi strani pa
prepreči nepotrebno strjevanje v žilnem lumnu in posledično zaporo žile. Poenostavljen opis z
intrinzično in ekstrinzično potjo so že pred 17 leti nadomestili s celičnim modelom strjevanja krvi, ki
strjevanje krvi razlaga kot kompleksen proces, ki poteka predvsem na površini aktiviranega
trombocita. Koagulacija poteka v treh prekrivajočih se stopnjah: začetna stopnja (iniciacija), stopnja
ojačenja (amplifikacije) in stopnja širjenja (propagacije).
Poškodba žilne stene izpostavi kolagen, ki se nahaja pod žilnim endotelijem in na katerega se vežejo
trombociti prek glikoproteinskega receptorja GP-VI. Aktivacija trombocita prek receptorja GP-VI
povzroči izločanje adenozin-difosfata (ADP), serotonina in tromboksana-A2, ki pritegnejo še druge
trombocite na mesto poškodbe. Trombociti se na kolagen ob posredovanju von Willenbrandovega
faktorja vežejo tudi prek GP-Ib-V-IX.
Tkivni faktor (TF) je izražen na površini eksponiranih gladkomišičnih celic, pericitov in fibroblastov.
Nanj se veže faktor VII (FVII) in se aktivira. Kompleks TF/FVIIa nato aktivira faktor X (FX), pa tudi
faktor IX (FIX). Skupaj FVIIa/TF in FXa aktivirajo manjše količine trombina. Tako nastali trombin
aktivira bližnje trombocite in faktorje VIII (FVIII), V (FV) in IX.
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Na površini trombocita nastane kompleks tenaza (FIXa/FVIIIa), ki aktivira dodatne količine FXa, ta pa
skupaj s FVa tvori kompleks protrombinaza, ki je odgovoren za trombinski izbruh (angl. thrombin
burst). Velika količina trombina, ki tako nastane, je odgovorna za polimerizacijo fibrina in učvrstitev
strdka. Trombin aktivira tudi faktor XIII (FXIII) in s trombinom aktiviran zaviralec fibrinolize (angl.
thrombin activatable fibrinolysis inhibitor, TAFI), ki še bolj učvrstita strdek in preprečita lizo strdka.
Kompleksa protrombinaza in tenaza se vežeta na fosfolipide na površini trombocitov, zato imajo
trombociti osrednjo vlogo v procesu koagulacije in so nujno potrebni za delujoč sistem strjevanja krvi.
Ta sistem je uravnotežen z naravnimi antikoagulanti, antitrombinom (AT), trombomodulinom (TM),
proteinoma C in S, plazminom in inhibitorjem poti tkivnega faktorja (TFPI). TM se nahaja na intaktnih
endotelijskih celicah in veže trombin. AT veže tako prosti trombin kot FXa. Ob vezavi trombina na TM
se specifičnost trombina spremeni, ne cepi več fibrinogena in ne aktivira trombocitov, ampak z veliko
učinkovitostjo aktivira protein C. Aktivirani protein C (aPC) se veže s proteinom S, kompleks aPC/PS
inhibira faktorje V in VIII ter inhibitor aktivatorja plazminogena. Namen teh procesov je omejiti
nastajanje strdka na mesto poškodbe žilne stene.
Ključni faktor v aktivaciji fibrinolize je plazmin, ki razcepi fibrin v topne degradacijske produkte.
Plazmin nastane z aktivacijo plazminogena. Aktivatorja plazminogena, urokinazni aktivator
plazminogena in tkivni aktivator plazminogena (uPA in tPA), sta pod kontrolo zaviralca (angl. plasmin
activator inhibitor 1, PAI-1). S trombinom aktiviran inhibitor fibrinolize (TAFI) je lahko aktiviran s
trombinom ali plazminom. Ob degradaciji fibrina lizinski konci povzročijo še dodatno konverzijo
plazminogena v plazmin. TAFIa pa inhibira oziroma premesti C-lizinske konce in s tem inhibira
aktivacijo plazminogena.
Patofiziologija motenj strjevanja krvi po poškodbah
Motnje v strjevanju krvi najpogosteje nastajajo pri obsežnih poškodbah in masivni krvavitvi, ki jih
spremlja hipovolemični šok z močno zmanjšanim pretokom v obrobnih tkivih. Številne opazovalne
študije so pokazale povezavo s težo poškodbe. V retrospektivni študiji, ki je vključila 3646
poškodovancev iz različnih delov Evrope, so pokazali, da je motnja v strjevanju krvi prisotna pri 13 do
56 odstotkih (povprečje 36 odstotkov) poškodovancev. Pogostnost in resnost motenj v strjevanju krvi
sta se poglabljali z naraščanjem resnosti poškodbe in prisotnostjo šoka.
Vzrok za motnje strjevanja krvi naj bi bil aktivacija proteina C. Aktiviran protein C (aPC) na eni strani
onesposobi FVa in FVIIIa, na drugi strani pa PAI-1. Poškodba naj bi povečala izražanje in dejavnost
trombomodulina, ker so ugotovili, da poglabljanje metabolne acidoze (zaradi šoka in laktata) poveča
koncentracijo topnega trombomodulina in zmanjša koncentracijo proteina C. Pri šokiranih
poškodovancih naj bi se zmanjšala tudi koncentracija PAI-1, povečala pa koncentracija tPA. V
prospektivni kohortni študiji, ki je zajela 203 poškodovance, so med drugim določali tudi
koncentracijo aPC. Koncentracija aPC je naraščala s težo poškodbe in poglabljanjem šoka. Ugotovili so
tudi, da se je z zviševanjem aPC zmanjševala koncentracija FVa in FVIIIa, povečevala pa se je
koncentracija tPA.
Poglavitno vlogo aPC pri nastanku motenj v strjevanju krvi so nekatere novejše študije postavile pod
vprašaj. Zgodnjo motnjo v strjevanju krvi najdemo tudi pri 36,4 odstotka poškodovancev z izolirano
poškodbo glave. Čeprav so imeli poškodovanci z motnjo v strjevanju krvi v povprečju večji bazni
primanjkljaj, so se motnje strjevanja pojavljale tudi pri poškodovancih, ki niso imeli hipoperfuzije. V
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vsaj dveh študijah povezava med hipoperfuzijo ter zniževanjem FVa in še posebej FVIIIa ni bila
dokazana. V in vitro študiji so pokazali, da je tako plazemski FVa kot tisti, ki je vezan na aktivirane
trombocite, odporen proti aPC v koncentracijah, ki močno presegajo koncentracije, prisotne po
poškodbi. V sicer majhni študiji, v kateri so 25 poškodovancev s fibrinolizo primerjali s 14 zdravimi
prostovoljci, so ugotovili, da raven aktiviranih oblik PAI-1 in kompleksov s tPA ni značilno različna
med skupinama. Kljub temu je hiperfibrinolitična skupina imela značilno višjo raven tPA, kar pomeni,
da se mora tPA sproščati tudi po nekem drugem mehanizmu. Hiperfibrinoliza ni ravno pogosta. V
študiji, v katero so zajeli 191 poškodovancev, so našli samo 18 odstotkov poškodovancev, ki so imeli
Ly30 (ocena obsega fibrinolize po TEG metodi) > 3 %, 18 odstotkov je imelo vrednost Ly30 med 0,81
% in 2,9 %, 63 odstotkov je imelo Ly30 < 0,81 %. Zadnja skupina naj bi imela »ugasnjeno« fibrinolizo
(angl. fibrinolytic shutdown), vmesna skupina s »fiziološko fibrinolizo« je imela manjši delež masivnih
transfuzij in manjšo smrtnost. Največja smrtnost je prisotna v hiperfibrinolitični skupini, v kateri je 66
odstotkov poškodovancev izkrvavelo. Tudi v skupini z »ugasnjeno« fibrinolizo je izkrvavelo 15
odstotkov poškodovancev, večina jih je umrla pozneje zaradi multiple organske odpovedi.
Očitno je dogajanje, ki po poškodbi pripelje do motnje strjevanja krvi, zelo kompleksno in se ga ne da
razložiti z enim samim mehanizmom. Poleg aPC, ki je zagotovo vpleten, so vpleteni še številni drugi
mehanizmi. Endotelne celice, ki so aktivirane ob poškodbi, bi lahko imele pomembno vlogo. Vemo,
da različni dejavniki, mnogi med njimi so prisotni po poškodbi, povzročijo razpad endotelnega
glikokaliksa (EGL). Poleg sprememb v prepustnosti lahko to povzroči endogeno heparinizacijo.
Pomembno vlogo v nastanku motenj v strjevanju krvi lahko igrajo tudi trombociti. Z agregometrijo po
poškodbi pogosto ugotovimo okvaro funkcije trombocitov z znižanjem odgovora na vsaj enega od
agonistov (adenozine difosfat [ADP], arahidonska kislina [AA], trombin receptor aktivirajoči peptid
[TRAP], kolagen).
Najpogosteje po poškodbi ugotovimo pomanjkanje fibrinogena. Pri večini poškodovancev je nizka
koncentracija fibrinogena ključna za koagulopatijo. Več kot polovica bolnikov s podaljšanim
protrombinskim časom (PČ) in 41 odstotkov hipotenzivnih poškodovancev ima nizko koncentracijo
fibrinogena. Fibrinogen pomembno prispeva k čvrstosti strdka in ker so potrebne relativno visoke
koncentracije, je pomanjkanje fibrinogena prvi razlog za motnje strjevanja krvi. Potreba po
fibrinogenu je večja, kot so možnosti za sintezo še posebej pri podhlajenem poškodovancu, ki je v
šoku in metabolni acidozi.
K motnjam v strjevanju krvi prispevajo še hipotermija, metabolna acidoza, anemija in hemodilucija
ter antikoagulantna zdravila. Pri tem velja omeniti, da mora biti hemodilucija precejšnja (verjetno več
kot 50 odstotkov) za to, da pomembno vpliva na koagulacijo, pri čemer je sama po sebi redko vzrok
koagulopatije. Poškodbena koagulopatija je prisotna, še preden dosežemo pomembno dilucijo.
Podobno ima blaga hipotermija sorazmerno majhen vpliv na koagulacijske proteaze. V preteklosti se
je veliko govorilo o porabnostni koagulopatiji, vendar je dokazov, ki bi ta mehanizem podprli kot
vzrok za travmatsko koagulopatijo, malo. Šokovno stanje in posledična tkivna hipoperfuzija sta
močna neodvisna napovednika za slab izhod zdravljenja pri poškodbah. V primeru baznega
primanjkljaja nad 6 mEq/l je podaljšanje časa strjevanja krvi prisotno kar pri 20 odstotkih
poškodovancev. Iz vsega tega lahko povzamemo, da sta šokovno stanje in hipoperfuzija ključna
faktorja pri akutni travmatski koagulopatiji.
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Diagnostika in zdravljenje
Zgodnje prepoznavanje in zdravljenje najbolj vplivata na preživetje. Standardni testi strjevanja krvi
lahko zaznajo motnje v koagulaciji, vendar so dolgotrajni in ne dovolj specifični. Viskoelastični testi,
pri nas ROTEM, so bistveno hitrejši in ponujajo nekoliko več informacij, predvsem ker spremljajo
funkcijo strdka dalj časa. Tipično pri poškodovanem pričakujemo podaljšanje časa strjevanja – CT
(angl. clotting time), zmanjšanja maksimalne debeline strdka – MCF (angl. maximum clot firmness) in
visoko vrednost maksimalne lize ML (angl. maximum lysis).
Zdravljenje poleg običajnih ABC-postopkov in diagnostike vključuje aktivno hemodinamsko
stabilizacijo, hkrati z njo pa mora nujno potekati tudi hemostatska resuscitacija.
V obravnavi in zdravljenju obstajata dva pristopa:
– protokol masivne transfuzije (PMT) z znanimi in vnaprej določenimi količinami in razmerji med
koncentriranimi eritrociti (KE), svežo zmrznjeno plazmo (SZP) in koncentriranimi trombociti (KT) ali
– s ciljem vodeno zdravljenje z uporabo viskoelastičnih testov.
V realnosti se oba pristopa prepletata in dopolnjujeta. Ne glede na to, kateri pristop se uporablja, bi
morali poškodovanci, ki imajo ISS > 16 in so ob sprejemu v hemoragičnem šoku ali pri katerih ROTEM
pokaže znake hiperfibrinolize (EXTEM CT > APTEM CT), dobiti traneksaminsko kislino v odmerku 15–
20 mg/kg telesne teže (TT). Zgodnjo uporabo antifibrinolitika opravičujeta najmanj dva argumenta:
visoka smrtnost pri hiperfibrinolizi in rezultati študije CRASH 2.
Protokol masivne transfuzije vsebuje navodila o količini posameznih krvnih pripravkov, o razmerju
med njimi in o načinu ter časovnih okvirih dostave pripravkov. V študijah (večinoma retrospektivnih)
je bila dokazana znižana 24-urna in 30-dnevna smrtnost in hkrati dejansko manjša poraba krvnih
pripravkov v ustanovah, ki uporabljajo protokole.
S ciljem vodeno zdravljenje z uporabo viskoelastičnih testov, kot sta TEG in ROTEM, prinaša
pomembne prednosti. Najpomembnejša je, da določene informacije o stanju koagulacije dobimo že
10 minut po začetku preiskave.
Eden izmed prvih faktorjev strjevanja krvi, ki pade pod kritično mejo, je fibrinogen. Pod to mejo je
hemostaza okvarjena, kar se klinično kaže s krvavitvijo. Po podatkih nemškega travma registra so
ugotovili, da zgodnja uporaba koncentrata fibrinogena zmanjša umrljivost v prvih šestih urah. Glede
na to, da samo nadomeščanje fibrinogena ni dovolj, so v nekaterih centrih v Evropi (tudi pri nas)
začeli uporabljati protrombinski kompleks (PCC). PCC vsebuje od vitamina K odvisne faktorje
strjevanja (FII, FVII, FIX, FX, PC in PS). V retrospektivni raziskavi so ob uporabi PCC dokazali nižjo
opazovano smrtnost od pričakovane. Uporaba koncentratov fibrinogena in PCC v primerjavi s SZP
sicer ni povezana z nižjo umrljivostjo, a je dokazana nižja potreba po transfuziji, verjetno zaradi
hitrejše normalizacije koagulacije. Mnogokrat se nam postavi vprašanje, ali je treba poškodovancu
dodati še SZP, če je že prejel fibrinogen in PCC. V retrospektivni študiji pri politravmatiziranih
poškodovancih so ugotovili, da je aplikacija SZP potrebna. SZP sicer nima dovolj fibrinogena (njegova
koncentracija se zmanjša tudi med postopkom predelave darovane krvi), vsebuje pa druge
pomembne beljakovine, še posebej FV, FVIII in FXIII. Poleg tega je SZP idealen balansiran koloid.
Pomemben argument v prid uporabe SZP bi lahko bile nedavne raziskave na živalih, ki so pokazale, da
oživljanje s SZP zmanjša, če ne celo prepreči okvaro endotelijskega glikokaliksa.
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Zaključek
V zadnjem desetletju je akutna koagulopatija ponovno področje interesa številnih raziskav o
mehanizmu, učinkih in zdravljenju. Travmatska koagulopatija oziroma s poškodbo povzročena
koagulopatija je posledica šoka s sistemsko hipoperfuzijo, v ta zapleteni patofiziološki mehanizem pa
se vplete še aktivacija proteina C. Poškodovanci, ki imajo ob sprejemu v bolnišnico koagulopatijo,
imajo večjo verjetnost slabšega izhoda zdravljenja. Akutna travmatska koagulopatija poveča potrebo
po transfuziji, incidenco multiorganske odpovedi, podaljša čas zdravljenja v intenzivni enoti in tudi
mortaliteto. Zato moramo biti v prepoznavanju te okvare in zdravljenju hitri, natančni in agresivni.
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MOTNJE HEMOSTAZE PRI KRITIČNO BOLNEM – JE BOLNIK OGROŽEN ZARADI KRVAVITVE
ALI TROMBEMBOLIJE?
Adela Stecher
Izvleček
Hemostaza je uravnotežen proces koagulacije, fibrinolize in inhibicije. Različna stanja in obolenja
kritično bolnih lahko porušijo homeostazo in privedejo do bodisi povečanega nagnjenja h krvavitvam
bodisi do tromboz. Najpogosteje se v enotah intenzivne terapije (EIT) srečujemo s trombocitopenijo,
z motnjami strjevanja zaradi razredčitve faktorjev koagulacije s tekočinami in zaradi acidoze ter s
hiperfibrinolizo pri poškodovancih. Pogosta motnja pri septičnih bolnikih je diseminirana
intravaskularna koagulacija (DIK), do hudih motenj s krvavitvami pa privedejo tudi obolenja jeter in
ledvic. Krvavitve so lahko tudi posledica antiagregacijskih in antikoagulantnih zdravil. Zaradi
zmanjšanega pretoka krvi v venskem ožilju, okvare žilne stene in hiperkoagulabilnosti krvi je dokaj
pogost venski trombembolizem (VTE). Rotacijska trombelastometrija (ROTEM) je za oceno motnje
zanesljivejša kakor standardni testi hemostaze.
Uvod
V fizioloških pogojih poteka ravnovesje med tvorbo in lizo strdka prek procesov, v katerih sodelujejo
faktorji koagulacije, antikoagulanti, sistem fibrinolize in inhibitorji. Trombociti, trombin in fibrinogen
imajo osrednjo vlogo pri tvorbi stabilnega strdka. Adhezijo trombocitov na žilni endotelij omogoča
njihova vezava s von Willebrandovim faktorjem (vWF). Fibrinogen omogoča agregacijo trombocitov z
vezavo na trombocitni glikoprotein IIb/IIIa receptor. Ob vezavi trombina na fibrinogen se ta cepi na
fibrinske polimere, ki so sposobni vezati faktor XIII, kar omogoča verižno prepletanje fibrina in tvorbo
trdne fibrinske mreže. V hemoragičnem šoku se iz endotelnih celic izločajo velike količine tkivnega
plazminogen aktivatorja (tPA), ki aktivira pretvorbo plazminogena v plazmin, ta pa razgrajuje
fibrinogen in fibrin. Na površini endotelnih celic se kopiči trombomodulin, ki vezan na trombin
aktivira protein C. Ta skupaj s svojim kofaktorjem, proteinom S, inhibira koagulacijski faktor VIIIa, Va
in plazminogen aktivator inhibitor 1 (PAI-1), ki je sicer glavni antagonist tPA. Visoke koncentracije tPA
in nizke PAI-1 privedejo do hiperfibrinolize. Zmanjšan pretok krvi v venskem ožilju, okvara žilne stene
in hiperkoagulabilnost krvi (Virchowova triada) so dejavniki, ki pri kritično bolnih privedejo do
pogosto nastalega venskega trombembolizma (VTE), ki vključuje globoko vensko trombozo (GVT) in
pljučno embolijo (PE). Številna patološka stanja privedejo do porušenja homeostaze in posledičnega
povečanega nagnjenja h krvavitvam ali trombozam. Pri posamičnih obolenjih sta obe motnji lahko
prisotni sočasno.
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Patofiziologija motenj hemostaze
Razredčitev faktorjev koagulacije in trombocitov
Vnos velikih količin kristaloidov, koloidov in koncentriranih eritrocitov privede do razredčitve
faktorjev koagulacije in trombocitov. Koloidi, zlasti škrobne raztopine, znatneje okvarijo primarno
hemostazo, saj zmanjšujejo aktivnost vWF. Zmanjšana je tudi vezava fibrinogena na trombocitni
receptor IIb/IIIa, kar privede ob zmanjšani tvorbi trombina (zaradi zmanjšane aktivnosti
cirkulirajočega faktorja VIII) do zmanjšane polimerizacije fibrina in zmanjšane koagulabilnosti krvi.
Nastali krvni strdek je krhkejši tudi zaradi zmanjšane aktivnosti faktorja XIII. Balansirane raztopine
kristaloidov in koloidov naj ne bi vplivale na agregacijo trombocitov.
Metabolna acidoza
Metabolna acidoza, nastala zaradi kateregakoli vzroka, upočasni aktivnost faktorjev koagulacije in
trombocitov ter spremeni funkcijo trombocitov. Pri vrednosti pH ≤ 7,2 je aktivacija faktorjev X, IX,
VIII, V in generacija trombina (faza propagacije) zmanjšana za 50 odstotkov, zmanjšana je aktivnost
faktorja VIIa in kompleksa VIIa/tkivni faktor (TF). Acidoza pospeši fibrinolizo, zato se lahko pojavljajo
obsežne krvavitve. Sinteza fibrinogena je ohranjena, razgradnja povečana, hitrost nastajanja strdka in
trdnost strdka sta zmanjšani.
Podhladitev
Podhladitev imenujemo centralno telesno temperaturo nižjo od 35 oC. Podhladitev upočasni
aktivnost faktorjev strjevanja krvi, zato je zmanjšana generacija trombina (zlasti faza iniciacije),
zmanjša sintezo faktorjev strjevanja krvi (fibrinogena za 50 odstotkov), aktivira fibrinolizo in
reverzibilno oslabi funkcijo trombocitov (zmanjšana aktivnost tromboksana B2). Nastajanje krvnega
strdka je upočasnjeno. Kljub hemoragični diatezi zaradi hipotermije so laboratorijski testi hemostaze
lahko lažno negativni, saj jih opravljajo pri temperaturi 37oC.
Anemija
Dokazano je, da eritrociti zelo vplivajo na hemostazo, in sicer na biokemične procese in delovanje
aktiviranih trombocitov. Eritrociti vsebujejo adenozin difosfat (ADP), ki aktivira trombocitno
ciklooksigenazo, spodbuja tvorbo tromboksana A2 in povečuje aktivnost fosfolipidnih membran
prokoagulantov ter s tem nastajanje trombina. Eritrociti »odrivajo« trombocite k žilni steni in tako
pospešijo njihovo adhezijo na poškodovano žilno steno. Pri nizki vrednosti hematokrita je zato čas
krvavitve podaljšan, a se s transfuzijo eritrocitov navkljub trombocitopeniji ponovno normalizira.
Raziskave so pokazale, da je za izboljšanje hemostaze pri krvavečem bolniku treba vzdrževati
vrednost hematokrita večjo od 25 odstotkov.
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Trombocitopenija
Trombocitopenija (število trombocitov < 150 x 109/l) se pojavlja pri bolnikih, zdravljenih v enotah
intenzivne terapije, zelo pogosto. Raziskave so pokazale, da ima od 20 do 25 odstotkov internističnih
kritičnih bolnikov in od 35 do 41 odstotkov kirurških kritično bolnih število trombocitov < 100 x 109/l,
število trombocitov < 50 x 109/l ima od 12 do 15 odstotkov bolnikov, zdravljenih v EIT. Nizko število
trombocitov korelira z resnostjo obolenja. Najpogostejši vzroki trombocitopenije so: razredčitev s
kristaloidi in koloidi ter sepsa (52 odstotkov), DIK (25 odstotkov), z zdravili povzročena
trombocitopenija (10 odstotkov), masivna krvavitev (8 odstotkov). Pri bolnikih, ki aktivno krvavijo, in
tistih, ki jim preti nevarnost krvavitve, je s transfuzijo trombocitne plazme treba vzdrževati število
trombocitov > 50 x 109/l. Pri nevrokirurških bolnikih je treba vzdrževati število trombocitov > 100 x
109/l. Enota trombocitne plazme poviša število trombocitov za vsaj 5–7 x 109/l. Pri nekrvavečih
bolnikih je število trombocitov 20 x 109/l sprejemljivo, pri različnih hematoloških obolenjih so
sprejemljive vrednosti 5–10 x 109/l. Število trombocitov je zmanjšano tudi pri motnjah, ki se sicer
redkeje pojavljajo pri kritično bolnih, kot je trombotična mikroangiopatija (1 odstotek), s heparinom
izzvana trombocitopenija (angl. heparin-induced thrombocitopenia, HIT) (1–5 odstotkov) in imunsko
posredovana trombocitopenija (3 odstotke), ki zahtevajo specifično zdravljenje.
Sepsa
Ključni dejavniki, ki privedejo do trombocitopenije pri septičnih bolnikih, so okrnjena produkcija
trombocitov, povečana poraba ali razgradnja in sekvestracija trombocitov v vranici. Vzrok
zmanjšanega nastajanja trombocitov je patološki proces aktivne fagocitoze megakariocitov in drugih
hematopoetskih celic z monociti in makrofagi kot odgovor na visok nivo faktorja stimulacije
makrofagne kolonije pri sepsi. Trombin je najpotentnejši aktivator trombocitov. Pri sepsi je
generacija trombina povečana, zato je večja tudi agregacija in s tem poraba trombocitov, kar se lahko
manifestira v sklopu DIK-a ali brez tega.
Trombotična mikroangiopatija
V skupino trombotičnih mikroangiopatij vključujemo trombotično trombocitopenično purpuro (TTP),
hemolitično-uremični sindrom, sindrom HELLP in s kemoterapijo povzročeno mikroangiopatijo.
Navkljub različni etiologiji je vsem skupna okvara endotelija ter posledično povečana adhezija in
agregacija trombocitov, kar privede do znatne trombocitopenije. Ob tem je prisotna tudi hemolitična
anemija zaradi fragmentacije eritrocitov ter zapore žilja mikrocirkulacije ledvic, možganov in drugih
organov. TTP je pridobljena (avtoimuna) ali prirojena motnja, katere vzrok je pomanjkanje ali motnja
proteaze ADAMTS13, ki pri normalni hemostazi cepi velike multimere von Willebrandovega faktorja
tako, da se tvori normalen vWF. Ob odsotnosti ali nezmožnosti delovanja ADAMTS13 ostajajo na
površini endotelijskih celic veliki multimeri, ki se učinkoviteje vežejo na trombocitni receptor GP-Ibα,
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kar vodi do povečane adhezije in agregacije trombocitov ter nastanka trombocitnih trombov, ki lahko
embolizirajo. Klinična slika obsega krvavitve ob trombocitopeniji, znake ishemije posameznih organov
ter znake anemije. Laboratorijsko je poleg trombocitopenije podaljšan čas krvavitve, preostali
globalni testi hemostaze so normalni. Najučinkovitejše zdravljenje je zgodnja plazmafereza,
indicirano je tudi zdravilo rituximab, monoklonalno protitelo proti proteinu CD20 na površini B-celic.
S heparinom izzvana trombocitopenija
S heparinom povzročena trombocitopenija (angl. heparin induced thrombocytopenia, HIT) je
avtoimuna protrombotična motnja, povzročena s protitelesi IgG proti heparinu, ki se vežejo na
heparin – trombocitni faktor 4 kompleks na površini trombocitov. Tako prihaja do masivne aktivacije
trombocitov, porabnostne trombocitopenije in arterijskih ter venskih tromboz. Incidenca je odvisna
od vrste in odmerka heparina ter trajanja zdravljenja. Običajno se pojavi po več kot sedmih dneh
zdravljenja s heparinom, prej pa lahko pri tistih, ki so bili zdravljeni s heparinom v zadnjih treh
mesecih. HIT se pogosteje pojavi pri uporabi nefrakcioniranega kakor nizkomolekularnega heparina.
Tveganje za razvoj tromboze je pri HIT 25–60 odstotkov. Motnjo potrjuje prisotnost protiteles HIT v
serumu in > 50 % zmanjšanje števila trombocitov. V primeru potrditve je treba heparin zamenjati za
drugo antikoagulantno zdravilo. Indiciran je direktni trombinski inhibitor argatroban, direktni
trombinski inhibitor bivalirudin ali sintetični indirektni reverzibilni zaviralec faktorja Xa, pentasaharid
fondaparin.
Z zdravili izzvana trombocitopenija
Trombocitopenija, ki je posledica uporabe določenih zdravil, je pogosta pri bolnikih, zdravljenih v EIT.
Lahko je posledica mielosupresije, ki jo povzročajo zdravila, kot so citostatiki, ali posledica imunsko
posredovanega mehanizma, pri katerem je v nekaterih primerih v serumu mogoče zaznati specifična,
od zdravila odvisna trombocitna protitelesa.
Okrnjena trombocitna funkcija
Uremija ali huda jetrna okvara pogosto močno prizadene funkcijo trombocitov, kar lahko privede do
krvavitev. Znano je, da je pri ledvični okvari okrnjena funkcija trombocitov posledica zmanjšane
aktivnosti vWF, zmanjšane produkcije tromboksana, zvišanega nivoja cikličnega adenozin
monofosfata, uremičnih toksinov, anemije ter spremenjene strukture trombocitnih granul, potrebnih
za tvorbo trombocitnega strdka. Zaradi anemije, ki pogosto spremlja ledvično okvaro, v arteriolah
pretok krvi ni več laminaren, zato eritrociti ne morejo odrivati trombocitov k endoteliju. Običajno se
krvavitev zaradi uremije kaže kot purpura in epistaksa, ob pridruženi drugi motnji hemostaze pa tudi
kot obsežnejša krvavitev. Dializa, zlasti peritonealna, izboljša funkcijo trombocitov. Funkcijo
trombocitov zmanjšuje tudi uporaba antiagregacijskih zdravil. Aspirin je ireverzibilni inhibitor
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trombocitne ciklooksigenaze, katerega učinek traja 5–7 dni oziroma čas življenjske dobe trombocita.
Klopidogrel, prasugrel, tikagrelor so antagonisti P2Y12, katerih razpolovni čas je 6–15 ur. Z
agregometrijo je mogoče ugotoviti, v kolikšni meri je funkcija trombocitov prizadeta, čeprav je
rezultat zanesljiv takrat, ko je število trombocitov ≥ 100 x 109/l. Zapiralni čas potrjuje okrnjeno
funkcijo tudi pri nekoliko nižjem številu trombocitov. V primeru krvavitve ali urgentnem operativnem
posegu nadomeščamo afunkcionalne trombocite s trombocitno plazmo.
Diseminirana intravaskularna koagulacija
DIK je pridobljen sindrom, ki ga označuje sistemska znotrajžilna aktivacija koagulacije, do katere
prihaja zaradi različnih patoloških stanj. Dogajanje zajema v glavnem mikrocirkulacijo, kar povzroča
okvare, ki lahko vodijo do večorganske odpovedi. Sepsa je najpogostejši vzrok DIK-a, sledijo ji travma,
prolongirani šok, opekline, hud akutni pankreatitis. Sprožilni dejavnik so mediatorji vnetja, kot so
proinflamatorni citokini, DAMPs (angl. damage associated molecular patterns) in PAMPs (angl.
pathogen associated molecular patterns), ki sprožijo generacijo trombina prek aktivacije TF/faktor VII
poti, sočasno z znižanjem fizioloških antikoagulantov (antitrombin III, protein C) in fibrinolize, kar
potrjujejo visoke vrednosti cirkulirajočega PAI1. Zato se fibrin nalaga po notranjosti žilnih sten, kar
privede do mikrotromboz v različnih organih. Poraba trombocitov in faktorjev koagulacije se klinično
kaže večinoma kot krvavitev, le v 5–10 odstotkih kot zgolj mikrotromboze. Laboratorijsko zaznavamo
prisotno trombocitopenijo, nizke plazemske nivoje koagulacijskih faktorjev in inhibitorjev, podaljšan
protrombinski čas (PČ) in aktiviran parcialni tromboplastinski čas (aPTČ), prisotna je
hipofibrinogenemija, povišane so vrednosti fibrin razgradnih produktov, kot je D-dimer.
Internacionalno združenje za trombozo in hemostazo določa kriterije za potrditev DIK-a. Število točk
> 5 potrjuje diagnozo. Poleg zdravljenja osnovne bolezni zajema zdravljenje pri krvavitvi
nadomeščanje faktorjev koagulacije s sveže zamrznjeno plazmo (SZP) in koncentratom
protrombinskega kompleksa, nadomeščanje fibrinogena za dosego vrednosti > 1,5 g/l ter vzdrževanje
števila trombocitov > 50 x 109/l s trombocitno plazmo. NMH v preventivnih odmerkih je indiciran v
obdobju povečane koagulabilnosti brez krvavitve.
Hiperfibrinoliza
Do povečane fibrinolitične aktivnosti lahko privede hudo jetrno obolenje, transplantacija jeter,
nekatere vrste karcinoma (karcinom prostate), nemalokrat pa se pojavlja v sklopu motenj v strjevanju
krvi pri hudo poškodovanih bolnikih. Motnjo povzroča veliko izplavljanje plazminogen aktivatorja iz
endotelnih celic. Laboratorijski izvidi pokažejo relativno ohranjeno število trombocitov, nizko
vrednost fibrinogena in visoko vrednost D-dimerov, PČ in aPTČ sta podaljšana. Nivo plazminogena in
α2-antiplazmina v serumu je znižan. Dober vizualni prikaz hiperfibrinolize nam omogoča rotacijska
trombelastometrija (ROTEM), kjer je krivulja v EXTEM/INTEM, FIBTEM koničasta. Če kaže APTEM
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izboljšanje vseh parametrov (angl. clotting time, CT; clot formation time, CFT; maximum clot
firmness, MCF) v primerjavi z EXTEM krivuljo, to kaže na prisotnost fibrinolize, ko je indicirano
zdravljenje z antifibrinolitikom (traneksamična kislina).
Obolenja jeter
Trombopoetin in večina proteinov hemostaze se sintetizira v jetrih. Ob zmanjšani sintetski funkciji
jeter sta zato podaljšana PČ in aPTČ, zmanjšano je število trombocitov, medtem ko je nivo faktorja
VIII in vWF povišan. Zaradi pomanjkljive normalne encimske odstranitve sialicilne kisline iz
fibrinogena je ta afunkcionalen, kar imenujemo disfibrinogenemija, njegova koncentracija pa je
normalna. Polimerizacija fibrina je okrnjena. Pri kronični jetrni okvari je prisotna povečana fibrinoliza
zaradi zmanjšanega metabolizma tPA. Zmanjšana je tudi sinteza fizioloških antikoagulantov, zato je
pri kronični okvari jeter generacija trombina normalna kljub zmanjšani koncentraciji faktorjev
koagulacije. Če bolnik ne krvavi, poprava zgolj laboratorijskih izvidov z njihovim nadomeščanjem ni
indicirana. Primerna je le aplikacija vitamina K.
Antikoagulantna zdravila
Nefrakcionirani heparin (NFH) in nizkomolekularni heparin (NMH) v preventivnih ali terapevtskih
odmerkih sta pogosto uporabljeni antikoagulantni zdravili v EIT. Navkljub spremljanju njune
učinkovitosti z aPTČ za NFH in anti-Xa za NMH se lahko pojavljajo krvavitve, ki z ukinitvijo aplikacije
zdravila prenehajo. V primeru obsežne krvavitve pa je potrebna konverzija antikoagulantnega učinka
s protamin sulfatom ter nadomeščanje faktorjev koagulacije. Trombelastometrija potrjuje motnjo, če
je v INTEM podaljšana vrednost CT v HEPTEM normalna. Krvavitve so lahko obsežne v primeru
bolnikov, ki prejemajo antagoniste vitamina K. Podaljšane vrednosti PČ potrdijo vzrok krvavitve,
koncentrat protrombinskega kompleksa, apliciran skupaj z vitaminom K, pa je učinkovit antidot.
Vedno več je tudi bolnikov, ki prejemajo nova oralna antikoagulantna zdravila (dabigatran,
rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) in so zaradi poškodbe sprejeti v enoto intenzivne terapije. V teh
primerih je pomemben podatek o količini odmerka, zadnjem vzetem odmerku in o funkciji ledvic.
Laboratorijski test tromboplastinskega časa (TT) in diluiranega TT (dTT) za dabigatran ter anti-Xa za
rivaroksaban, apiksaban in edoksaban so nam v pomoč pri oceni učinka zdravil. V primeru življenjsko
ogrožajoče krvavitve in nujnega operativnega posega učinek dabigatrana zavremo s specifičnim
antidotom idarucizumabom, če ta ni na voljo, pa s koncentratom protrombinskega kompleksa, po
potrebi je indicirana tudi dializa. Specifični antidot za rivaroksaban, apiksaban in edoksaban je
adnexanet alfa, ki v Sloveniji še ni registriran. Zato za konverzijo teh uporabljamo koncentrat
protrombinskega kompleksa.
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Poškodbe
Masivna krvavitev zaradi hudih motenj v strjevanju krvi je vodilni vzrok umrljivosti hudo
poškodovanih bolnikov. Motnje se lahko pojavijo še pred sprejemom v bolnišnico, zato so sklop
motenj pri poškodovancih poimenovali akutna poškodbena koagulopatija (angl. acute traumatic
coagulopathy, ATC). Motnje so razdeljene v tri obdobja. Prvo obdobje je akutno popoškodbeno
obdobje, ki vključuje prve ure po poškodbi, za katero je po prvotni porabi faktorjev koagulacije
značilna hipokoagulacija in hiperfibrinoliza. Kljub različnim hipotezam je v večini sprejeto mnenje, da
so resnost poškodbe, šok in posledična hipoperfuzija ključni dejavniki, ki opredeljujejo obseg motnje
strjevanja krvi. Drugo je obdobje oživljanja, ki traja 24–48 ur po poškodbi. Dejavniki, ki slabšajo že
prisotno koagulopatijo, so v tem obdobju metabolična acidoza, hipotermija in hemodilucija zaradi
vnosa velike količine tekočin. Tretje je pozno popoškodbeno obdobje, ki ga opredeljuje povišan
sistemski nivo citokinov in hormonov, kar vodi do aktivacije endotelija, citokinov in trombina ter zato
do postopnega prehoda od antitrombotičnega k protrombotičnemu stanju. Fibrinoliza je
upočasnjena, koncentracija fibrinogena povišana, povečana je nevarnost venskih tromboz.
Zdravljenje z nadomeščanjem koncentriranih eritrocitov, preprečevanje in zdravljenje šoka, aplikacija
traneksamične kisline v prvih treh urah po poškodbi, nadomeščanje faktorjev koagulacije s sveže
zmrznjeno plazmo do izvidov trombelastometrije, nato po izvidu s koncentriranimi faktorji ter
ogrevanje bolnika preprečujejo poglabljanje motnje strjevanja krvi in nadaljnje zaplete.
Venski trombembolizem
Dokaj pogosta in resna zapleta pri kritično bolnih sta GVT in PE. Navkljub farmakološki
tromboprofilaksi je incidenca GVT od 7,5–13,8 odstotka, PE pa 1,3–2,3 odstotka. Pogosto poteka VTE
asimptomatsko in je obolenje odkrito po naključju. Dejavniki tveganja so pri kritičnih bolnikih poleg
splošnih, kot so starost, imobilizacija, debelost, predhodni VTE, neoplazme, poškodbe in operativni
posegi, tudi specifični. To so mehanska ventilacija ter posledično zmanjšan venski priliv, centralni
venski katetri, vazopresorna zdravila, ki zmanjšajo absorpcijo heparina, transfuzija trombocitov, sveže
zmrznjene plazme in koncentriranih faktorjev koagulacije, reaktivna hiperfibrinogenemija pri
poškodovancih in nezadostna tromboprofilaksa. Diagnozo VTE potrdi ultrazvočna kompresija ven in
računalniška tomografska angiografija. Globalni testi hemostaze, kot so PČ, aPTČ in število
trombocitov, običajno ne kažejo na hiperkoagulabilno stanje. Povišana vrednost D-dimera podaja
sum na trombembolizem, vendar test ni specifičen. Trombelastometrična preiskava z znižanimi
vrednostmi CFT in znatno zvišanimi vrednostmi MCF v EXTEM in INTEM potrjuje diagnozo VTE. Za
preprečevanje VTE se v EIT uporablja NMH in NFH. Mehanično zaščito, kot so graduirane
kompresijske nogavice, intermitentne pnevmatične kompresijske nogavice (IPK; angl. intermittent
pneumatic compression device, IPC) in impulzne stopalke (angl. foot impulse devices, FID),
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uporabljamo skupaj s farmakološko zaščito ali samostojno, kadar farmakološka sredstva niso
indicirana. V nekaterih primerih je indicirano trombolitično zdravljenje, v večini primerov VTE
zdravimo z NFH ali NMH.
Monitoring motenj hemostaze
Standardni testi strjevanja krvi so za oceno motnje hemostaze nezanesljivi. Ne prikažejo trdnosti in
stabilnosti krvnega strdka, saj zajamejo le začetek polimerizacije fibrina, ko je generiranega komaj
okoli pet odstotkov trombina. Prav tako ne dajejo podatka o fibrinolizi in hiperkoagulaciji ter o
odnosu med fibrinogenom in trombociti. Z rotacijsko trombelastometrijo lahko ocenimo proces
generacije trombina, polimerizacije fibrina, hipofibrinogenemijo, trdnost krvnega strdka,
hiperfibrinolizo strdka ter pomanjkanje faktorjev koagulacije. Po izvidih standardnih testov lahko
napačno ocenimo, da imajo bolniki koagulopatijo, saj ima kar 14–28 odstotkov bolnikov v EIT
podaljšan PČ in aPTČ, medtem ko je izvid ROTEM-a normalen. Številni bolniki prejemajo na podlagi
ocene standardnih testov sveže zmrznjeno plazmo, trombocitno plazmo in koncentrate faktorjev
koagulacije kljub temu, da klinično krvavitev ni prisotna ali je majhna. Zato je priporočeno, da se ne
»zdravi« laboratorijskih izvidov, pri bolnikih, ki krvavijo, pa naj se zdravljenje izvaja ciljano, s pomočjo
izvidov trombelastometrije.
Zaključek
Motnje hemostaze so pri kritično bolnih številne in pogosto prisotne. Mnoge od njih vodijo do hudih
krvavitev ali tromboz, ki ogrožajo bolnikovo življenje in so vzrok povečane morbiditete in mortalitete.
Zato je potrebna pravočasna in dosledna diagnoza motnje ter na podlagi klinične slike in
laboratorijskih izvidov, zlasti trombelastometrije, ciljano vodeno zdravljenje.
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POSEBNOSTI MOTENJ HEMOSTAZE PRI KRITIČNO BOLNIH NOVOROJENČKIH
Maja Pajek, Lidija Kitanovski
Izvleček
Hemostaza je v neonatalnem obdobju uravnotežen in dinamičen proces, ki še dozoreva, in je odvisen
od gestacijske starosti otroka in starosti otroka po rojstvu. Znanih je več perinatalnih in neonatalnih
stanj, ki lahko zmotijo ravnovesje, kar vodi v povečano tveganje za nastanek krvavitev ali tromboz.
Čeprav večina motenj hemostaze pri novorojenčkih nastane zaradi pridobljenih vzrokov, je treba
misliti tudi na prirojene vzroke.
V prispevku predstavljamo nekaj posebnosti motenj hemostaze, ki so značilne prav za neonatalno
obdobje in je nanje pri obravnavi novorojenčka vsekakor treba pomisliti zgodaj med obravnavo.
Uvod
Sistem hemostaze je pri zdravih novorojenčkih tako kot pri odraslih natančno uravnavan, zato so
krvavitve ali tromboze redke. A vseeno je znanih več perinatalnih in neonatalnih stanj, ki lahko
zmotijo to ravnovesje, kar vodi v povečano tveganje za nastanek krvavitev ali tromboz. Čeprav večina
motenj hemostaze pri novorojenčkih nastane zaradi pridobljenih vzrokov, je treba misliti tudi na
prirojene vzroke.
Hemostaza novorojenčkov
Hemostaza je v neonatalnem obdobju uravnotežen in dinamičen proces, ki še dozoreva, in je odvisen
od gestacijske starosti otroka in starosti otroka po rojstvu. V 10. tednu gestacije začne zarodek tvoriti
beljakovine, ki sodelujejo v procesu strjevanja krvi, njihova koncentracija pa nato narašča do 6.
oziroma 12. meseca starosti, ko dosežejo vrednosti, ki so enake kot v odrasli dobi. Izjema je protein
C, katerega vrednost ostane nizka v celotnem otroštvu.
Za neonatalno obdobje je značilno, da so trombociti manj aktivni, medtem ko je aktivnost von
Willenbrandovega faktorja (vWF) povečana, kar ima za posledico uravnoteženo delovanje primarne
hemostaze. Fiziološko so vrednosti posameznih faktorjev strjevanja krvi v neonatalnem obdobju tudi
za 50 odstotkov nižje kot v odrasli dobi, zato je treba pri interpretaciji rezultatov upoštevati tabelarne
vrednosti glede na gestacijo in postanatalno starost otroka. Prav tako so ob rojstvu nižje vrednosti
antikoagulacijskih faktorjev (antitrombin, protein C in protein S) v primerjavi z odraslim obdobjem,
kar poskrbi za natančno uravnano stanje med prokoagulacijskimi in antikoagulacijskimi faktorji. Pri
zdravih novorojenčkih zato ne ugotavljamo večjega tveganja za nastanek krvavitev ali tromboz.
V neonatalnem obdobju je natančno uravnavana tudi fibrinolitična aktivnost, kljub temu da sta za to
obdobje značilni znižani koncentracija in aktivnost plazminogena. Znano je tudi, da je v neonatalnem
obdobju zvišana plazemska vrednost inhibitorja aktivatorja plazminogena (PAI) v primerjavi z odraslo
dobo, kar nam lahko pojasni večje tveganje za pojav trombemboličnih dogodkov pri novorojenčkih v
povezavi z žilnimi katetri.
Pristop k novorojenčku z motnjo hemostaze
Pri novorojenčkih z motnjo hemostaze je potreben sistematičen pristop. Že ob prvem stiku z otrokom
lahko dobimo vtis, za kakšno motnje hemostaze gre.
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Že iz anamneze lahko izvemo veliko podatkov, ki nas vodijo k postavitvi delovne diagnoze. Zanima
nas mesto krvavitve, izgled in čas nastanka krvavitve. Pri maternalni anamnezi nas zanimajo materine
predhodne nosečnosti in zapleti, povezani z njimi. Zanimajo nas zdravila, ki jih je mati prejemala med
nosečnostjo, porodni potek in morebitni zapleti, ki lahko sprožijo aktivacijo koagulacije in
diseminirano intravaskularno koagulacijo (DIK). Vedno je starše treba vprašati, ali je otrok po porodu
prejel vitamin K. Zanima nas tudi natančna družinska anamneza s poudarkom na motnjah hemostaze.
Natančni anamnezi sledi natančen pregled novorojenčka. Pomemben je izgled otroka – ali gre za
hudo bolnega otroka z vročino, šokovnim stanjem in kožno-sluznično purpuro, kar nam govori za DIK,
ali pa je otrok ob pregledu popolnoma neprizadet. Pomembno je vedeti, da so motnje koagulacije
lahko povezane z nekaterimi drugimi nepravilnostmi, kot npr. da so prirojene srčne napake lahko
povezane s pomanjkanjem faktorja V in da so skeletne anomalije, kot je odsotnost palca ali
koželjnice, povezane s trombocitopenijo z odsotnostjo koželjnice (TAR) ali Fanconijevo anemijo.
Testi hemostaze v neonatalnem obdobju
Po opravljeni natančni anamnezi in kliničnem pregledu se glede na našo delovno diagnozo odločimo
za laboratorijske teste hemostaze. Pri otroku z motnjo hemostaze določimo hemogram, diferencialno
krvno sliko, zapiralne čase in presejalne čase strjevanja krvi. Glede na delovno diagnozo se potem
lahko odločimo tudi za bolj specifične teste. Pri vrednotenju izvidov laboratorijskih preiskav pri
novorojenčkih je potrebna posebna pazljivost in upoštevanje posebnosti, ki se pojavijo v tem
obdobju. Referenčne vrednosti se namreč lahko razlikujejo glede na gestacijsko in postnatalno
starost (slika 1, slika 2).

Slika 3: Referenčne vrednosti testov koagulacije za zdrave donošene novorojenčke v prvih šestih mesecih življenja in
referenčne vrednosti za odraslo populacijo. Vir: Williams MD, Chalmers EA, Gibson BE; Haemostasis and Thrombosis Task
Force, British Committee for Standards in Haematology. The investigation and management of neonatal haemostasis and
thrombosis. Br J Haematol. 2002; 119(2):295–309.
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Slika 4: Referenčne vrednosti faktorjev inhibicije koagulacije za zdrave donošene novorojenčke v prvih šestih mesecih
življenja in referenčne vrednosti za odraslo populacijo. Vir: Williams MD, Chalmers EA, Gibson BE; Haemostasis and
Thrombosis Task Force, British Committee for Standards in Haematology. The investigation and management of neonatal
haemostasis and thrombosis. Br J Haematol. 2002; 119(2):295–309.

Delitev motenj hemostaze
Motnje hemostaze lahko delimo v prirojene in pridobljene motnje hemostaze.
V sklop prirojenih motenj hemostaze uvrščamo hemofilijo A, hemofilijo B, von Willenbrandovo
bolezen (vWB), prirojene trombocitopatije, kot so Glanzmannova trombastenija, Bernard-Soulier
sindrom, psvdo-vWB ter ostali. V sklop prirojenih motenj hemostaze uvrščamo tudi redke motnje
strjevanja krvi, kot so izolirano pomanjkanje faktorja II, V, VII, X, XI ali XIII ter izolirano pomanjkanje
fibrinogena.
V skupino pridobljenih motenj hemostaze uvrščamo več različnih stanj, najpomembnejše v
neonatalnem obdobju so pridobljene trombocitopenije, pomanjkanje vitamina K, DIK in bolezni jeter.
V nadaljevanju prispevka predstavljamo nekaj najpomembnejših entitet motenj hemostaze v
neonatalnem obdobju.

POMANJKANJE VITAMINA K
Vitamin K je maščobotopni vitamin, ki je potreben za γ-karboksilacijo glutamatnih ostankov na
prekurzorjih od vitamina K odvisnih koagulacijskih faktorjev. Novorojenčki so ogroženi glede
pomanjkanja vitamina K, ker se le-ta slabo prenaša prek posteljice, ker je njegova endogena tvorba iz
črevesne bakterijske flore pri še nepopolnoma koloniziranem črevesju nizka in ker ga je le malo
prisotnega v materinem mleku. Dodatni faktorji, ki vodijo v pomanjkanje vitamina K, so še jetrna
bolezen novorojenčka, holestaza in sindrom kratkega črevesa pri materi.
Pojavnost bolezni v Sloveniji je nizka zaradi rutinske aplikacije 1 mg vitamina K intramuskularno vsem
novorojenčkom po rojstvu.
Klinična slika pomanjkanja vitamina K pri novorojenčkih je različna. Zgodnja krvavitev zaradi
pomanjkanja vitamina K se pojavi v prvih 24 urah, krvavitev je običajno težka, kot npr. intrakranialna
krvavitev, lahko pa se kaže tudi kot krvavitev iz popka. Zgodnja krvavitev se pojavi pri novorojenčkih,
katerih matere so med nosečnostjo prejemale oralne antikoagulante, antiepileptike ali zdravila za
zdravljenje tuberkuloze. Druga oblika bolezni je klasična oblika, ki se pojavi med 1. in 7. dnem po
rojstvu in se kaže kot krvavitev iz gastrointestinalnega trakta (GIT), intrakranialna krvavitev, krvavitve
iz popka, ORL-področja, krvavitev iz mesta vboda in/ali kot modrice kože. Ta se pojavi pri
novorojenčkih, ki niso prejeli profilaktičnega odmerka vitamina K in so hranjeni izključno z materinim
mlekom. Tretja oblika pa je pozna krvavitev, ki se pojavi med 2. in 12. tednom življenja in se lahko
kaže z enako klinično sliko kot klasična oblika. Pojavi se pri novorojenčkih, ki niso prejeli profilaktično
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vitamina K, so izključno dojeni ali imajo pridruženo obolenje, ki vpliva na absorpcijo ali preskrbo z
vitaminom K (malabsorpcija, zlatenica zaradi holestaze, cistična fibroza, atrezija žolčnih vodov,
pomanjkanje α1-antitripsina).
Blago pomanjkanje vitamina K se kaže le s podaljšanim protrombinskim časom (PT), težje
pomanjkanje pa se kaže tudi s podaljšanim aktiviranim parcialnim tromboplastinskim časom (aPTČ). V
literaturi se pojavlja več opisov, da je za določitev blagega pomanjkanja vitamina K bolj kot določitev
PT specifična določitev visokih serumskih vrednosti nenormalne oblike protrombina (PIVKA-II), česar
pa v Sloveniji še ne izvajamo. Za krvavitev, ki nastane zaradi pomanjkanja vitamina K, sta značilni
normalna vrednost trombocitov in fibrinogena.
Zdravljenje je odvisno od stopnje bolezni. Novorojenčke, pri katerih se pojavi krvavitev, ki ni življenje
ogrožajoča, zdravimo z vitaminom K intravensko 250–300 µg/kg. Pri življenje ogrožajoči krvavitvi pa
zdravimo s svežo zamrznjeno plazmo, ki naj bo virusno inaktivirana (20 ml/kg), faktorji
protrombinskega kompleksa (50 U/kg) ali aktiviranim rekombinantnim faktorjem VIIa (100 µg/kg).

TROMBOCITOPENIJA IN MOTNJE DELOVANJA TROMBOCITOV
Trombocitopenija je vrednost trombocitov pod 150 x 109/L, čeprav imajo tudi nekateri zdravi
novorojenčki (predvsem tisti z nizko porodno težo) vrednosti trombocitov tudi 100 x 109/L.
Trombocitopenijo razdelimo na blago (100–149 x 109/L), zmerno (50–99 x 109/L) in težko (pod 50 x
109/L) trombocitopenijo. Trombocitopenija predstavlja najpogostejšo motnje hemostaze (35
odstotkov) pri novorojenčkih, sprejetih v enoto intenzivne terapije (EIT). Glede na čas nastanka
ločimo zgodnjo trombocitopenijo, ki nastane v prvih 72 urah po rojstvu, in pozno, ki nastane kasneje.
Vzrok za zgodnjo trombocitopenijo pri nedonošenčkih je najpogosteje kronična intrauterina hipoksija
(zahiranost), pri donošenih novorojenčkih pa je najpogostejši vzrok neonatalna aloimunska
trombocitopenija (NAT). Pozna trombocitopenija najpogosteje nastane kot posledica okužbe (virusne
ali bakterijske) ali nekrozantnega enterokolitisa (NEK) novorojenčka.
Trombocitopenijo lahko razdelimo tudi glede na vzroke za njen nastanek v tri velike skupine, in sicer
na maternalne vzroke, placentarne vzroke in neonatalne vzroke. Med maternalne vzroke prištevamo
kronično intrauterino hipoksijo, ki se pojavlja pri materah s sladkorno boleznijo ali preeklampsijo. Pri
slednji je trombocitopeniji pridružena še nevtropenija in se le-ta navadno spontano popravi v drugem
tednu življenja. Med pomembne maternalne vzroke prištevamo tudi prisotnost maternalnih
protiteles proti trombocitom ploda, kar imenujemo NAT. NAT navadno povzroča težko
trombocitopenijo novorojenčka in je večinoma prisotna takoj po rojstvu. Pomemben maternalni
vzrok trombocitopenije novorojenčka je tudi avtoimunska trombocitopenija, ki nastane zaradi
maternalnih avtoimunskih protiteles proti trombocitom, ki prestopijo posteljico in povzročijo
povečano razgradnjo plodovih trombocitov. Drugi pomembni maternalni vzroki trombocitopenije
novorojenčka pa so še različna zdravila (heparin, hidralazin, tiazidni diuretiki) in okužbe, med njimi so
najpomembnejše tiste, ki jih povzamemo z akronimom TORCH (ang. toxoplasmosis, other (syphilis,
varicella-zoster, parvovirus B19), rubella, cytomegalovirus (CMV), herpes infections).
Placentarni vzroki za nastanek trombocitopenije novorojenčka so redki. Mednje prištevamo
horioangiom posteljice, žilne tvorbe in abrupcijo posteljice.
Neonatalne vzroke trombocitopenije lahko nadalje delimo še v tri velike skupine, in sicer se lahko
trombocitopenija pojavi zaradi zmanjšane tvorbe trombocitov, povečane destrukcije trombocitov ali
motenj v delovanju trombocitov. Zmanjšana tvorba trombocitov je lahko izolirana ali s sklopu drugih
bolezni, kot so npr. TAR, Fanconijeva anemija, rubella sindrom, kongenitalna levkemija, trisomija 13,
18 ali 21, prirojene metabolne motnje, ali v sklopu nekaterih bolezni imunske pomanjkljivosti (npr.
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Wiskott-Aldrichev sindrom). Do povečane destrukcije trombocitov lahko pride v sklopu sepse,
kongenitalnih okužb, še posebej v sklopu CMV-okužbe, lahko pa tudi v sklopu DIK, obporodne
hipoksije, NEK, prisotnosti hemangiomov (Kasabach-Merrit sindrom), splenomegalije ... Pomembni
vzroki za povečano destrukcijo trombocitov so tudi NAT in avtoimunska trombocitopenija. Motnje v
delovanju trombocitov novorojenčkov lahko nastanejo zaradi zdravil, kot je indometacin, ali zaradi
uporabe aspirina med nosečnostjo, lahko pa tudi zaradi različnih metabolnih vzrokov, kot so motnje v
presnovi maščobnih kislin ali sladkorna bolezen matere.
Trombocitopenija se lahko pojavi tudi pri zelo bolnih novorojenčkih. Kar 20 odstotkov hudo bolnih
novorojenčkov ima trombocitopenijo in 20 odstotkov od njih ima težko stopnjo trombocitopenije.
Dodatni dejavniki tveganja, ki poleg omenjenih vplivajo na večjo pojavnost trombocitopenije, so še
nizka porodna teža, nizka gestacijska starost, prisotnost popkovnega katetra, respiratorna podpora,
hiperbilirubinemija, fototerapija in mekonijska aspiracija.
Zdravljenje je odvisno od vzroka za nastanek trombocitopenije. Če je vzrok ozdravljiv, je najprej treba
odpravljati le-tega. Za zdravljenje se odločimo glede na klinično sliko in stopnjo trombocitopenije. Pri
težki trombocitopeniji ob NAT je smiselna transfuzija trombocitov, pri čemer uporabimo oprane in
obsevane materine trombocite ali trombocite HPA (ang. human platelet antigen) kompatibilnega
donorja. A pomembno je, da mati ob naslednji nosečnosti prejme intravenske imunoglobuline in da
še natančneje spremljamo plod. Pri avtoimunski trombocitopeniji so zdravilo izbora pri težki obliki
intravenski imunoglobulini v odmerku 400 mg/kg/dan 3–5 dni oziroma 1000 mg/kg v dveh dneh. Kot
dodatno zdravilo lahko v izjemnih primerih uporabimo tudi prednizolon v odmerku 2 mg/kg/dan (npr.
pri intrakranialni krvavitvi).
Pri plodu s trombocitopenijo je porod lahko vaginalen, a se pri porodu izogibamo uporabi klešč in
vakuuma. Pri težjem poteku poroda je smiseln carski rez, s katerim zmanjšamo nevarnost
intrakranialne krvavitve novorojenčka.
Za transfuzijo trombocitov pri novorojenčkih se odločimo, če gre za aktivno krvavitev ne glede na
koncentracijo trombocitov v krvi oziroma pri vrednosti trombocitov pod 20 x 109 /L brez očitne
krvavitve, če glede na vzrok trombocitopenije pričakujemo porast trombocitov po transfuziji. Ta meja
je pri nedonošenčkih višja, in sicer 50 x 109/L. Odločimo se za transfuzijo ABO in Rh-kompatibilnih
trombocitov v odmerku 10–20 ml/kg.
Trombembolični dogodki v neonatalnem obdobju
Trombembolični zapleti so v neonatalnem obdobju pogostejši kot pri preostali pediatrični populaciji,
saj je rezerva sistema strjevanja krvi majhna, a so vseeno redki. Incidenca je ocenjena na približno 0,5
dogodka na 10.000 živorojenih otrok.
Do trombemboličnega dogodka lahko pride zaradi prirojenih ali pridobljenih stanj. Med prirojene
dejavnike uvrščamo heterozigotno in homozigotno mutacijo v genu za protrombin, mutacijo faktorja
V Leiden, pomanjkanje proteinov C, S ali antitrombina ter povišane vrednosti lipoproteina A. Med
pridobljene dejavnike pa uvrščamo prisotnost žilnih katetrov, predhodne operacije, perinatalne
bolezni (NEK, obporodna hipoksija, prirojene srčne napake …), prejemanje nekaterih zdravil (steroidi,
fibrinolitiki, pripravki za strjevanje krvi) ter antifosfolipidni sindrom matere.
Ločimo arterijsko in vensko trombozo. Med arterijske uvrščamo perinatalno in prenatalno arterijsko
ishemično možgansko kap, iatrogeno (najpogosteje posledica popkovnega arterijskega katetra)
oziroma spontano arterijsko trombozo in purpuro fulminans. Med venske tromboze uvrščamo
trombozo možganskih ven ali sinusov, globoko vensko trombozo, trombozo desnega atrija, trombozo
renalnih ven in trombozo portalne vene.
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Perinatalna in prenatalna arterijska možganska kap je cerebrovaskularni dogodek, do katerega pride
med 28. tednom gestacije in 28. dnevom po rojstvu in ima radiološke ali patološke značilnosti fokalne
arterijske ishemije. Pojavlja se pri 0,5–1 na 1000 živorojenih otrok, najpogosteje je prizadeta srednja
možganska arterija leve hemisfere. Najverjetnejša etiologija je prehod strdka prek formana ovale,
izvor strdka pa je najverjetneje posteljica. Klinično je tako stanje pri nedonošenih večinoma
asimptomatsko in ga največkrat odkrijemo pri rutinskem ultrazvočnem pregledu glave, ki ga
opravimo pri vseh nedonošenčkih. Pri donošenih novorojenčkih pa se najpogosteje kaže kot
cerebralni paroksizem ali dihalni premori. Jasnih smernic za zdravljenje omenjenega stanja ni, saj je
arterijska možganska kap redek dogodek, prav tako pa je težava v določitvi časa nastanka ishemije.
Zdravljenje je predvsem podporno.
Tromboza možganskih ven ali duralnih sinusov se pojavlja pri 0,4 novorojenčka na 1000 živorojenih
otrok. V patofiziologiji nastanka imajo najverjetneje pomembno vlogo različni prirojeni trombofilni
faktorji in pridobljeni dejavniki, kot so perinatalna asfiksija, pridobljena koagulopatija, sladkorna
bolezen matere in okužba matere. Klinično se stanje lahko kaže s cerebralnimi paroksizmi, dihalnimi
premori in motnjo zavesti. Kot že omenjeno so trombembolični dogodki redki, zato jasnih smernic
zdravljenja ni. Vsekakor se za zdravljenje odločimo pri novorojenčkih, pri katerih imamo znake
propagacije strdka, pri multiplih strdkih ali hudem protrombotičnem stanju, se pa za zdravljenje
lahko individualno odločimo glede na klinično sliko in izkušnje tudi pri novorojenčku, pri katerem
omenjenih indikacij nimamo. Zdravljenje s heparinom je kontraindicirano pri možganski krvavitvi.
Purpura fulminans je redko stanje, nastane do 72 ur po rojstvu in se kaže z intravaskularno trombozo
in hemoragičnimi infarkti kože, ki hitro napredujejo in jih spremlja DIK. Bolezen hitro napreduje in je
velikokrat smrtna. Nastane zaradi hudega pomanjkanja proteina C, njena pojavnost je 1 na 1.000.000
živorojenih otrok.
Na splošno je zdravljenje tromboz v neonatalnem obdobju težavno, jasnih priporočil zaradi redkosti
stanja ni. Zdravljenje je omejeno na klinično pomembne tromboze. V Sloveniji pri zdravljenju
tromboz večkrat izhajamo iz ameriških priporočil CHEST.
Za zdravljenje lahko uporabimo nefrakcionirani heparin v trajni intravenski infuziji, ki ga uporabimo
predvsem pri otrocih s povečanim tveganjem za krvavitev ali po operaciji. Za akutno zdravljenje
tromboz največkrat uporabljamo nizkomolekularni heparin, saj ima v primerjavi z nefrakcioniranim
heparinom boljšo biološko razpoložljivost, daljšo razpolovno dobo in predvidljivejši antikoagulantni
učinek. Kot tretjo možnost zdravljenja lahko uporabimo rekombinantni tkivni plazminogen, ki ga v
klinični praksi uporabimo le ob strogih indikacijah. Kot zadnjo možnost zdravljenja omenjamo še
kirurško trombektomijo, ki se uporabi le v izjemnih primerih in se je zaradi težavnosti pri
novorojenčkih izogibamo.
Zaključek
V neonatalnem obdobju sistem hemostaze še dozoreva, normalne laboratorijske vrednosti testov
hemostaze (prokoagulacijski in antikoagulacijski faktorji) pa se v neontalnem obdobju lahko
razlikujejo od normalnih vrednosti v odrasli dobi. V neonatalnem obdobju poznamo nekaj stanj, ki so
za to obdobje značilna in na katere je pri kritično bolnem novorojenčku vsekakor treba pomisliti. V
tem obdobju lahko odkrijemo tudi nekatere prirojene motnje hemostaze težke stopnje.

67

Priporočena literatura
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gomela TL et al. Coagulation disorders. In: Gomela TL et al. Neonatology: management, procedures, on-call
problems, diseases and drugs. McGraw-Hill education. Gomela, 2013: 584–98.
Gomela TL et al. Thrombocytopenia and platelet dysfunction. In: Gomela TL et al. Neonatology: management,
procedures, on-call problems, diseases and drugs. McGraw-Hill education. Gomela, 2013: 902–7.
Williams MD, Chalmers EA, Gibson BE; Haemostasis and Thrombosis Task Force, British Committee for Standards
in Haematology. The investigation and management of neonatal haemostasis and thrombosis. Br J Haematol.
2002; 119(2):295–309.
Kovač A, Paro-Panjan D. Trombocitopenija pri novorojenčkih. Slov Pediatr. 2010; 17: 217–226.
Gunnink SF, Vlug R, Fijnvandraat K, van der Bom JG, Stanworth SJ, et al. Neonatal thrombocytopenia: etiology,
management and outcome. Expert Rev Hematol. 2014; 7 (3):387-95.
Shearer MJ. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in early infancy. Blood Rev. 2009; 23(2):49–59.
Lehman LL, Rivkin MJ. Perinatal arterial ischemic stroke: presentation, risk factors, evaluation, and outcome.
Pediatr Neurol. 2014; 51(6):760–8.
Faganel Kotnik B, Kitanovski L, Jazbec J, Nosan G, Benedik – Dolničar M. Trombembolični zapleti v neonatalnem
obdobju. In: Blejec T, Lučovnik M, Kozak M, et al. Novakovi dnevi 2014. Med Razgl. 2014; 53(3).
Holbrook A, Schulman S, Witt DM, Vandvik PO, Fish J, et al. Evidence-based management of anticoagulant
therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2): 152S-84S.

68

ANTIAGREGACIJSKA IN ANTIKOAGULACIJSKA TERAPIJA PRI KRITIČNO BOLNIH (VKLJUČNO Z
VARNOSTJO POSEGOV)
Marko Miklič
Izvleček
Protitrombotična zdravila so temeljna zdravila pri zdravljenju tromboemboličnih zapletov številnih
bolezni, s katerimi se zdravniki v enotah za intenzivno zdravljenje srečamo vsak dan. Kombinirana
antiagregacijska terapija in antikoagulacijsko zdravljenje povečata tveganje za krvavitev ob invazivnih
posegih, ki so pri kritično bolnih pogosto neizogibni. S poznavanjem načina delovanja zdravil, njihove
farmakokinetike in vpliva na koagulacijske teste lahko načrtujemo varno izvedbo invazivnih posegov,
upoštevati pa je treba stopnjo nujnosti posega, tveganje za krvavitev in tveganje za trombembolični
zaplet ob opustitvi protitrombotičnega zdravljenja. V primeru neodložljivih posegov ali velikih
krvavitev uporabimo tudi zdravila za zavoro učinka protitrombotičnih zdravil.
Uvod
Antiagregacijska zdravila so temeljna terapija za preprečevanje aterotrombotičnih zapletov pri
širokem spektru srčno-žilnih bolezni, medtem ko antikoagulacijska zdravila uporabljamo predvsem za
preprečevanje trombemboličnih zapletov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, vensko trombembolijo in
pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami. Ker so omenjene bolezni pogosto spremljevalec ali celo
vzrok kritičnega stanja bolnika in ker omenjena zdravila neizogibno povečajo tveganje za krvavitev, se
pri obravnavi bolnikov v enotah intenzivne terapije pogosto srečamo z vprašanjem varnosti
protitrombotičnega zdravljenja in izbiro varne priprave bolnika na invazivni poseg. Za ustrezno
oskrbo bolnikov je tako treba poznati način delovanja teh zdravil, njihovo farmakokinetiko in tudi
ukrepe za zavoro protitrombotičnega učinka. Z vse pogostejšo uporabo novejših antiagregacijskih in
antikoagulacijskih zdravil se izkušnje kopičijo in priporočila sproti posodabljajo.
Antiagregacijska terapija
V klinični praksi se najpogosteje srečamo s štirimi antiagregacijskimi zdravili, to so aspirin,
klopidogrel, prasugrel in tikagrelor. Aspirin ireverzibilno zavre encim ciklooksigenaza 1 (COX 1) in s
tem posledično zavre sintezo tromboksana A2. Učinek aspirina tako traja 7–10 dni, kolikor je
življenjska doba trombocita, vendar se po ukinitvi aspirina funkcija trombocitov popravi hitreje
predvsem na račun novonastalih trombocitov v krvnem obtoku. Močnejšo zavoro agregacije
trombocitov lahko dosežemo z dvotirno antiagregacijsko terapijo (angl. DAPT), pri čemer aspirinu
dodamo enega izmed peroralnih zaviralcev ADP receptorja P2Y12, kot so klopidogrel, prasugrel in
tikagrelor. Od navedenih je le tikagrelor reverzibilni zaviralec in je tako v veliki meri prost v serumu.
Lastnosti peroralnih zaviralcev ADP receptorja P2Y12 so predstavljene v tabeli 1. Kombinirana
dvotirna antiagregacijska terapija z aspirinom in novejšimi zdravili (tikagrelor ali prasugrel) je
učinkovitejša kot kombinacija aspirina in klopidogrela pri bolnikih po akutnem koronarnem sindromu
ter po perkutani koronarni intervenciji, vendar v primeru nujnih invazivnih posegov lahko povzroči
več krvavitev. Intravenska antiagregacijska zdravila, kot je kangrelor, in zaviralce GP IIb/IIIa (npr.
eptifibatid) uporabimo redko, večinoma le v primeru zapletenih koronarnih posegov z velikim
trombotičnim bremenom. Prednost intravenskih zdravil je njihov hiter začetek in konec učinka, kar
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lahko s pridom izkoristimo pri perioperativni premostitvi bolnikov z velikim tveganjem za
trombotične zaplete.
Tabela 1: Lastnosti zaviralcev receptorja P2Y12

zavora P2Y12
odmerjanje
predzdravilo
% aktivnega presnovka
začetek učinka
konec učinka
interakcije z zdravili prek
encimov CYP450
interakcije z zdravili prek
p-GP-transporterja

klopidogrel
ireverzibilna
enkrat dnevno
da
15 %
2–8 ur
7–10 dni
CYP2C19

prasugrel
ireverzibilna
enkrat dnevno
da
85 %
30 minut–4 ure
7–10 dni
ne

tikagrelor
reverzibilna
dvakrat dnevno
ne
90–100 %
30 minut–4 ure
3–5 dni
CYP3A4 ali CYP3A5

da

ne

da (šibek zaviralec)

Antikoagulacijska zdravila
Pri kritično bolnih večinoma uporabljamo le parenteralna antikoagulacijska zdravila, peroralna
zdravila uvajamo, ko je klinično stanje bolnika stabilno. Kljub temu je treba dobro poznati tudi
peroralna zdravila, saj se neredko srečamo s kritično bolnimi, ki so pred sprejemom v intenzivno
enoto jemali peroralna antikoagulacijska zdravila in sedaj potrebujejo nujni invazivni poseg. Med
parenteralnimi antikoagulanti najpogosteje izberemo nefrakcionirani heparin in nizkomolekularne
heparine, redkeje (npr. v primeru s heparinom povzročene trombocitopenije) se uporabijo
fondaparin, bivalirudin in argatroban. Lepirudin ni več na voljo na slovenskem tržišču. Nefrakcionirani
heparin ima kratko razpolovno dobo (60–90 minut) in se ne kopiči pri ledvični okvari, vendar zahteva
redno laboratorijsko spremljanje učinka in sprotno prilagajanje odmerka. Nizkomolekularni heparini
se lahko odmerjajo enkrat ali dvakrat dnevno, ne potrebujejo rednih laboratorijskih kontrol in so
enako ali celo učinkovitejši pri preprečevanju in zdravljenju trombotičnih zapletov. V primeru
ledvične okvare je treba odmerke ustrezno zmanjšati. Med peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili
smo vrsto let imeli na voljo le zaviralce vitamina K (varfarin in acenokumarol). Slednja zdravila
onemogočajo karboksilacijo faktorjev strjevanja krvi II, VII, IX in X ter tako zmanjšajo njihov
antikoagulacijski učinek. Zaradi dolge razpolovne dobe zdravila, številnih interakcij z drugimi zdravili
in hrano ter težko predvidljivim učinkom so potrebne redne laboratorijske kontrole in prilagajanje
odmerka. V zadnjih letih vse več bolnikov prejema neposredne peroralne antikoagulante (NOAK), kot
so dabigatran, rivaroksaban in apiksaban, medtem ko edoksaban za zdaj pri nas še ni voljo. Lastnosti
NOAK so predstavljene v tabeli 2. NOAK z enostavnim odmerjanjem in predvidljivim delovanjem ne
potrebujejo rednih laboratorijskih kontrol, hkrati pa enako ali celo učinkoviteje preprečujejo
trombembolične zaplete pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali vensko trombembolijo. Ob zdravljenju z
NOAK je za polovico manj intrakranialnih krvavitev kot pri zdravljenju z varfarinom. NOAK so
kontraindicirani pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami.

70

Tabela 2: Lastnosti neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK)

mesto delovanja
odmerjanje
čas do maksimalne
koncentracije zdravila
razpolovni čas
ledvični očistek (%)
interakcije z zdravili prek
encimov CYP450
interakcije z zdravili prek
p-GP-transporterja

dabigatran
faktor
IIa
(trombin)
dvakrat dnevno
1–3 ure

rivaroksaban
faktor Xa

apiksaban
faktor Xa

enkrat dnevno
2–4 ure

dvakrat dnevno
3–4 ure

12–17 ur
80 %
ne

5–13 ur
33 %
CYP3A4 ali CYP2Y2

12 ur
27 %
CYP3A4 (šibko)

da

da

da

Laboratorijski testi za merjenje učinka protitrombotičnih zdravil
V primeru hemoragičnih zapletov ali nujnih invazivnih posegov je treba vedeti, koliko je še prisoten
učinek protitrombotičnih zdravil. Upoštevajoč čas od zadnjega vzetega odmerka zdravila, razpolovno
dobo zdravila in ledvično funkcijo bolnika lahko ocenimo, ali je učinek zdravila še prisoten v klinično
pomembni meri. Za oceno antiagregacijskih zdravil lahko uporabimo več testov, kot so npr. merjenje
zapiralnih časov, VerifyNow®, Multiplate®, ROTEM® in agregometrija TEG®. Omenjene preiskave
lahko ločijo učinek aspirina od zaviralcev ADP P2Y12 receptorjev in nam podajo podatek o stopnji
zavore agregacije trombocitov. Učinek nefrakcioniranega heparina spremljamo z meritvijo
aktiviranega parcialnega tromboplastinskega časa (aPTČ) ali meritvijo zavore aktiviranega faktorja Xa
(antiXa), medtem ko je za oceno učinka nizkomolekularnih heparinov preiskava izbora le antiXa.
Učinek zaviralcev vitamina K ocenimo z meritvijo protrombinskega časa (PČ) in INR (angl.
international normalised ratio). Za oceno učinka NOAK so klasični testi koagulacije malo uporabni, saj
tudi normalne vrednosti aPTČ in PČ ne izključujejo klinično pomembnega učinka NOAK. Izjema je le
trombinski čas (TČ), ki je podaljšan že pri majhnih koncentracijah dabigatrana. Plazemsko
koncentracijo NOAK lahko sicer natančno ocenimo s specifičnimi preiskavami, kot so prilagojen
trombinski čas (pTČ) ali Haemoclot® za dabigatran in umerjeni antiXa za rivaroksaban ter apiksaban,
vendar omenjene preiskave še niso povsod dostopne, hkrati je še vedno premalo podatkov o
korelaciji dobljenih rezultatov s kliničnim učinkom NOAK. Zavedati se je tudi treba, da našteti testi ne
pokažejo vseh možnih motenj v hemostazi pri kritično bolnih, kot je fibrinoliza in stabilnost krvnega
strdka, zato je treba rezultate vedno vrednotiti v sklopu celovite klinične slike bolnika.
Priprava na invazivni poseg
Pri obravnavi kritično bolnikih v enotah za intenzivno zdravljenje se ne moremo izogniti invazivnim
posegom. Ob sočasnem jemanju protitrombotičnih zdravil lahko s posegi povzročimo krvavitev, ob
morebitni opustitvi zdravil pa se poveča tveganje za trombotične zaplete. Oboje lahko poslabša izid
zdravljenja in poveča umrljivost kritično bolnih. Z ustrezno pripravo na poseg zmanjšamo tveganje za
zaplete, zato je smiselno upoštevati priporočila in v primeru hemoragičnih zapletov poznati tudi
ukrepe za zavoro učinka protitrombotičnih zdravil. V klinični praksi nam je v pomoč razdelitev
posegov glede na stopnjo nujnosti in stopnjo periproceduralnega tveganja za krvavitev, upoštevati pa
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je treba tudi bolnikovo ogroženost za trombembolijo, ki je bila v osnovi povod za uvedbo
protitrombotičnih zdravil.
Večina invazivnih posegov se lahko opravi brez prekinitve aspirina, medtem ko se pri DAPT tveganje
za krvavitev močno poveča. Majhne posege (npr. plevralna punkcija) vseeno večinoma opravimo brez
prekinitve DAPT, v primeru velikih posegov z zmernim tveganjem (npr. bronhoskopija z biopsijo) ali
velikim tveganjem za krvavitev (npr. lumbalna punkcija) pa je smiselno začasno prekiniti zdravljenje z
zaviralcem ADP receptorjev P2Y12. Če je invazivni poseg možno odložiti, se priporoča ukinitev
prasugrela sedem dni pred posegom, klopidogrela pet dni pred posegom in tikagrelora vsaj tri dni
pred posegom. Čas prekinitve lahko optimiziramo z laboratorijskimi preiskavami za oceno
trombocitne funkcije. V primeru velike ogroženosti bolnika za trombotični zaplet (npr. manj kot en
mesec po vstavitvi stenta v koronarne arterije) se lahko v tem času odločimo za premostitev z
intravenskimi antiagregacijskimi zdravili. Eptifibatid je treba uvesti vsaj 72 po ukinitvi peroralnih
zdravil in ga prekiniti šest ur pred posegom, kangrelor pa se lahko ukine le eno uro pred posegom.
Antiagregacijska zdravila ponovno uvedemo šest ur po posegu oziroma glede na doseženo
hemostazo. V primeru neodložljivih posegov z velikim tveganjem za krvavitev lahko učinek aspirina,
klopidogrela in prasugrela zavremo s transfuzijo svežih trombocitov, medtem ko je slednja
neučinkovita pri zdravljenju s tikagrelorjem.
Pri bolnikih na parenteralnih antikoagulacijskih zdravilih je pri pripravi na poseg treba upoštevati
kratko razpolovno dobo zdravil. Infuzijo nefrakcioniranega heparina ustavimo 4–6 ur pred posegom z
velikim ali zmernim tveganjem za krvavitev, medtem ko je po aplikaciji terapevtskega odmerka
nizkomolekularnega heparina smiselno počakati vsaj 24 ur. V primeru neodložljivih posegov lahko
učinek nefrakcioniranega heparina popolnoma zavremo s protamin sulfatom, zavora učinka
nizkomolekularnega heparina s protamin sulfatom pa je nepopolna (60–70 odstotkov).
Zaviralce vitamina K ukinemo pet dni pred predvidenimi invazivnimi posegi, ob tem pa spremljamo
njihov učinek z meritvijo INR. Večina posegov se lahko opravi pri INR < 1,5, le posege z velikim
tveganjem za krvavitev opravimo šele pri INR < 1,3. Pri večini bolnikov premostitev s parenteralnimi
antikoagulanti ni indicirana, za slednje se odločimo le pri bolnikih z zelo velikim tveganjem za
trombembolijo (npr. bolniki z umetnimi srčnimi zaklopkami, antifosfolipidnim sindromom ali svežo
vensko trombembolijo). Učinek zaviralcev vitamina K lahko zavremo z dodatkom vitamina K, vendar
se njegov učinek pokaže šele po 6–12 urah. V primeru nujnih neodložljivih posegov se priporoča
hkratna aplikacija koncentrata protrombinskega kompleksa, ki v minutah popravi hemostazo, vendar
lahko povzroči protrombogeno stanje.
Pri zdravljenju z NOAK, ki imajo kratko razpolovno dobo, je lahko prekinitev za poseg kratka in
premostitev s parenteralnimi antikoagulacijskimi zdravili zato ni potrebna. Majhne posege lahko
opravimo 12–18 ur po zadnjem odmerku NOAK, pri velikih posegih pa je treba ta čas podaljšati glede
na bolnikovo ledvično funkcijo. Pri posegih z zmernim tveganjem za krvavitev in sočasni blagi ledvični
okvari z oGF > 50 ml/min naj od zadnjega odmerka mine vsaj 24 ur, pri zmerni ledvični okvari z oGF
30–50 ml/min pa vsaj 48 ur. Pri posegih z velikim tveganjem za krvavitev naj od zadnjega odmerka
mine vsaj 48 oziroma v primeru dabigatrana in zmerne ledvične okvare vsaj 96 ur. V primeru
neodložljivih velikih posegov lahko učinek dabigatrana popolnoma in hitro zavremo z aplikacijo
idarucizumaba, medtem ko za zaviralce faktorja Xa v Sloveniji še nimamo specifičnega antidota.
Andexanet alfa je v tujini že odobren za zavoro učinka zaviralcev faktorja Xa ob pojavu krvavitev. V
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primeru neodložljivih posegov z velikim tveganjem za krvavitev tako za zdaj priporočamo uporabo
koncentrata protrombinskega kompleksa v odmerku 25–50 enot/kg. V primeru dostopnosti
specifičnih laboratorijskih metod za merjenje koncentracij NOAK je smiselno pred posegi z velikim
tveganjem za krvavitev opraviti ustrezne preiskave. Natančne vrednosti, pri katerih je izvedba
invazivnega posega še varna, niso znane, a ocenjuje se, da so posegi varni pri izmerjeni koncentraciji
zdravil < 30 µg/L.
Med velikim posegom oziroma operacijo lahko s trombelastografijo dodatno opredelimo motnjo v
hemostazi in z ustrezno korekcijo zmanjšamo izgube krvi ter potrebo po nadomestnem zdravljenju s
krvnimi pripravki.
Po opravljenem invazivnem posegu je vedno treba razmisliti o ponovni uvedbi protitrombotičnih
zdravil. V primeru kritično bolnih so smiselni vsaj preventivni odmerki nizkomolekularnega heparina
za preprečevanje venske trombembolije. Odločitev o ponovni uvedbi zdravil naj temelji na
individualni klinični oceni tveganja za krvavitev in trombembolijo.
Zaključek
Antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila so ena izmed najpogostejših zdravil, s katerimi se
srečamo pri obravnavi kritično bolnih. Invazivni posegi ob tem predstavljajo največji izziv, saj se ob
njih močno poveča tveganje za hemoragične in hkrati trombembolične zaplete. Z razumevanjem
načina delovanja protitrombotičnih zdravil, njihovim vplivom na koagulacijske teste ter
upoštevanjem priporočil za pripravo na poseg lahko tudi tej zelo ogroženi skupini bolnikov nudimo
varno in učinkovito zdravljenje.
Priporočena literatura
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, Mayr M, Jaffer AK, Eckman MH, et al. Perioperative Managment of
Antithrombotic Therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of
Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141: e326S-50S.
Patrono C, Morais J, Baigent C, Collet JP, Fitzgerald D, Halvorsen S, et al. Antiplatelet Agents for the Treatment
and Prevention of Coronary Atherothrombosis. Journal of the American College of Cardiology 2017;70:1760–76.
Rossini R, Tarantini G, Musumeci G, Masiero G, Barbato E, Calabrò P, et al. A Multidisciplinary Approach on the
Perioperative Antithrombotic Management of Patients With Coronary Stents Undergoing Surgery: Surgery After
Stenting 2. JACC Cardiovasc Interv 2018;11:417–34.
Kozek-Langenecker SA, Ahmed AB, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe
perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016. Eur J
Anaesthesiol 2017;34:332–95.
Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet JP, Costa F, Jeppsson A, et al. 2017 ESC focused update on dual
antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual
antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European
Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2017.
Godier A, Greinacher A, Faraoni D, Levy JH, Samama C-M. Use of factor concentrates for the management of
perioperative bleeding: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2018;16:170–4.
Mavri A. Priprava na invazivne posege. In: Mavri A. Antikoagulacijsko zdravljenje. Ljubljana: Slovensko zdravniško
društvo; 2017:35–42.

73

TROMBOCITOPENIJA, POVZROČENA S HEPARINOM
Matija Kozak
Izvleček
S heparinom povzročena trombocitopenija je opredeljena z znižanjem števila trombocitov in
nagnjenostjo k trombozam. Nastane zaradi protiteles proti heparinu, vezanem na trombocitni faktor
4, ki s tem povzroči aktivacijo trombocitov in posledične venske ali arterijske tromboze. Umrljivost se
giblje okoli 20 odstotkov. Diagnostika sloni na klinični oceni, narejeni s točkovalnikom, in
laboratorijskih preiskavah. Presejalne imajo visoko negativno in nizko pozitivno napovedno vrednost.
Zato je v primeru, da je rezultat pozitiven, potrebna potrditev s funkcijskim testom. Pri zdravljenju
uporabljamo neheparinska antikoagulacijska zdravila. Zdravljenje traja, če je prisotna le
trombocitopenija ob pozitivnem laboratorijskem izvidu, od štiri do šest tednov, če je dokazan
trombotični zaplet, najmanj tri mesece.
Uvod
S heparinom povzročena trombocitopenija (HIT – heparin-induced thrombocytopenia) je zaplet
zdravljenja s heparinom (H). Prvič so jo opisali že leta 1973. Opredeljena je kot znižanje koncentracije
trombocitov pri bolnikih, ki so zdravljeni s H ali podobnimi polisaharidi. V literaturi sta opisana dva
tipa HIT. Pri tipu 1 mehanizem nastanka sicer blagega znižanja trombocitov ni povsem pojasnjen –
verjetno gre za povečano agregacijo trombocitov, morda pa tudi za neposreden toksični učinek H na
trombocite. Koncentracija trombocitov se zniža običajno drugi dan zdravljenja in se brez posledic
normalizira v naslednjih dneh, tudi če zdravljenje nadaljujemo. Večina avtorjev pa pod imenom HIT
razume HIT tipa 2, ki je avtoimunsko pogojena in je lahko povezana z resnimi zapleti. To
obravnavamo v tem prispevku.
HIT nastane zaradi avtoprotiteles IgG proti kompleksu H in trombocitnega faktorja 4 (PF4). Novi
kompleks povzroči aktivacijo trombocitov, kar sproži koagulacijski proces in s tem nastajanje
znotrajžilnih, predvsem belih, trombov. Ti najpogosteje nastanejo v venskem sistemu (venska
tromboza in pljučna embolija), redkeje v arterijah ali mikrocirkulaciji. Kompleks aktivira tudi
monocite, kar posledično vodi v okvaro endotelija. Endotelij je okvarjen tudi neposredno zaradi
vezave protiteles na H podobne spojine na endotelijski površini. Okvara še poveča nagnjenje k
nastanku znotrajžilnih trombov. Aktivirane trombocite odstranjuje iz obtoka retikuloendotelijski
sistem – predvsem vranica, kar povzroči za bolezen značilno znižanje njihovega števila. Od drugih
bolezenskih stanj, ki jih opredeljuje znižanje števila trombocitov, se HIT razlikuje predvsem v tem, da
ni povezana s krvavitvami, temveč paradoksno s trombozami. V zadnjih letih so ugotovili, da se poleg
heparina lahko na PF4 vežejo tudi drugi polianioni, ki prav tako lahko izzovejo imunsko reakcijo
oziroma nastanek protiteles. Povezujejo jih z okužbami z nekaterimi bakterijami, ki imajo negativni
naboj na celični steni. Učinek oziroma pomen tako nastalih protiteles še ni povsem opredeljen, a
nekateri tako nastali HIT pripisujejo nekoliko drugačen klinični potek. Menijo, da HIT, ki nastane ali se
poslabša po ukinitvi H, HIT, ki vztraja še več kot teden dni po ukinitvi H, spontana HIT brez stika s H,
HIT, ki nastane zaradi minimalnih odmerkov H (pri prebrizgavanju katetrov), in HIT po stiku s
fondaparinom lahko verjetno razložimo z upoštevanjem tega mehanizma.

74

Epidemiologija
HIT lahko nastane pri uporabi tako nefrakcioniranega kot nizkomolekularnega H. Pogostnost
nastanka se med njima razlikuje – pri nefrakcioniranem ga je za okoli desetkrat več kot pri
nizkomolekularnih, kjer ga odkrijejo pri okoli 0,1 odstotka zdravljenih bolnikov. Najbolj so ogroženi
bolniki, ki prejemajo nefrakcionirani H 7–10 dni, in pri tem ni pomembno, ali gre za preprečevalne ali
terapevtske odmerke. Velja namreč, da je HIT bolj odvisna od trajanja uporabe H kot od odmerka
tega zdravila. Pomemben dejavnik predstavljajo operativni posegi. Pri operacijah z uporabo
zunajtelesnega krvnega obtoka protitelesa odkrijejo pri kar polovici operirancev, a jih le do tri
odstotke razvije HIT. Pomembneje so ogroženi tudi bolniki po ortopedskih operacijah, pri njih so jo
odkrili pri do petih odstotkih bolnikov, a je treba pri tem pripomniti, da ti podatki veljajo za obdobje,
ko so se za preprečevanje venske tromboze pri operacijah uporabljali H, ki so ga v zadnjem času
nadomestili neposredni zaviralci koagulacije. Enako velja za poškodovance, a nedvomno je HIT manj
pri nekirurških bolnikih. V intenzivnih nekirurških enotah ga odkrijemo pri okoli 0,5 odstotka
bolnikov. HIT je nekoliko pogostejša pri ženskah, vendar ne pri nosečnicah, kjer je opisana izredno
redko. Pojavi se verjetno enako pogosto tudi pri otrocih, čeprav je dolgo veljajo, da je HIT bolezen
oseb po 40. letu starosti.
Klinična slika in potek
Klinična slika je odvisna od tega, katero žilje in koliko je prizadeto. Tromboze so lahko hkrati v venah
in arterijah. Ob prizadetosti mikrocirkulacije so najpogostejše kožne nekroze. Najpogostejša
manifestacija je sicer venska tromboza, arterijska je redkejša. Opisujejo pa tudi krvavitve v
nadledvičnico, globalno amnezijo, šokovno stanje in smrt. Ob neprepoznani in nezdravljeni HIT je
smrtnost okoli 20 odstotkov. HIT nastane običajno po petih do desetih dneh zdravljenja s H, ne glede
na to, ali gre za prvo ali ponovno aplikacijo zdravila. Ker so protitelesa lahko prisotna v obtoku še do
90 dni (50–85 dni), lahko pri tistih, ki so jih razvili, nastane prej oziroma takoj ob ponovni aplikaciji H.
Redko je ta reakcija tako burna, da spominja na anafilaktično reakcijo ali nenadno novo pljučno
embolijo. Izjema je HIT pri bolnikih, ki že dolgo brez težav prejemajo H in nimajo protiteles. Ta se
lahko pojavijo po večjem operativnem posegu kot nekakšnem sprožilnem dejavniku in to spet
običajno povzročijo HIT po 5–10 dneh. HIT lahko nastane tudi še po tem, ko smo H že ukinili. Ob
zdravljenju se koncentracija trombocitov normalizira po okoli 4–14 dneh.
Diagnostika
Diagnostika ob sumu in znižani vrednosti trombocitov se začne s klinično oceno (slika 1). Priporočajo,
da se določa vrednosti trombocitov ob sočasnem zdravljenju s H pri kirurških bolnikih vsak dan, pri
internističnih, pri katerih je HIT redkejša, pa to ni potrebno. Če pri bolniku ne najdemo drugih
razlogov za trombocitopenijo (npr. večja operacija v 72 urah, sepsa, diseminirana intravaskularna
koagulacija, imunska trombocitopenija, trombotična trombocitopenična purpura, kemoterapija ali
obsevanje znotraj 20 dni itd.), je možnost za HIT večja. Pri klinični oceni uporabimo točkovalnik 4t
(tabela 1), ki je ključen za pravilno ravnanje, saj rezultat zadovoljivo opredeli nadaljnjo uporabo
drugih diagnostičnih postopkov in s tem pomembno izboljša obravnavo bolnikov. Ob tem pa tudi
aktivno iščemo predvsem vensko trombozo. Opravimo ultrazvočne preglede ven udov, ob sumu na
pljučno embolijo pa tudi računalniško tomografsko angiografijo.
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Točkovalnik je po nekaterih raziskavah občutljiv pri nad 90 odstotkih bolnikov, čeprav pa se pojavljajo
raziskave, s katerimi so potrdili HIT pri večjem številu bolnikov, pri katerih je bila s točkovalnikom
ocenjena verjetnost HIT majhna. Točkovalnikov je več, a 4t je najbolj preverjen in v primerjavi z
drugimi vsaj tako dober.

Slika 1: Ukrepi ob trombocitopeniji, povzročeni s heparinom (HIT) (AK – antikoagulacijski, UZ –
ultrazvočni, PF4 – trombocitni faktor 4, SRA – sproščanje serotonina (serotonin release assay), HIPA –
aktivacija trombocitov s heparinom (heparin-induced platelet-activation))
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Tabela 1: Točkovalnik 4T (Thrombocytopenia, Timing, Thrombosis, oThers)
0–3 točke majhna (do 3 %); 4–5 točk srednja; 6–8 točk velika (39–76 %) predtestna verjetnost.

točke

2

1

0

Trombocitopenija –
znižanje T

≥ 50%
9
število T > 20 x 10 /l

≥ 30–50%
9
število T 10–19 x 10 /l

≥ 30 %
9
Število T < 10 x 10 /l

Pojav
trombocitopenije
(dnevi)

5–10 ali ≤ 1 ob
predhodni uporabi H
(še 30 dni)

Več kot 10 ali ≤ 1 ob nedavni
izpostavljenosti H (31–100)

≤ 4 (brez predhodne
izpostavljenosti H)

Tromboza

Nova tromboza ali
kožna nekroza

Napredovanje ali ponovitev
tromboze

Nič

Drugi razlogi za
znižanje T

Ni očitnih

Možni

Jasni, prisotni

Velja, da ob majhni klinični verjetnosti HIT lahko izključimo. Ob srednji in veliki verjetnosti HIT pa je za
potrditev diagnoze treba opraviti še laboratorijske preiskave. Najprej s presejalnim testom določamo
prisotnost protiteles. Pri nas je v uporabi določanje protiteles s tehniko ELISA, ki odkrije tudi druga
podobna protitelesa razreda IgA in IgM, ki nimajo škodljivih učinkov, zmanjšajo pa specifičnost
preiskave na okoli 50 odstotkov. Preiskava ima sicer odlično občutljivost (nad 90 odstotki) in s tem
dobro negativno, a zelo slabo pozitivno napovedno vrednost. Negativni rezultat dovolj zanesljivo
izključi HIT, ob pozitivnem pa moramo opraviti še funkcijski test, s katerim potrdimo diagnozo.
Obstajajo še številne druge preiskave, kot so imunološko določanje delcev v gelu (particle gel
immunoassay (PaGIA)), določanje protiteles s pomočjo lateksovih delcev, testi z uporabo
kemiluminiscence in lateral flow assay (StiC), ki imajo nekatere prednosti, a tudi slabosti v primerjavi
z ELISO. Pri vseh je negativna napovedna vrednost okoli 90 odstotkov, pozitivna pa okoli 50
odstotkov. Pri nas se uvaja STiC, katerega največja prednost je, da je celoten postopek hiter in
enostaven. Rezultat dobimo že po 15 minutah. Test ima odlično negativno napovedno vrednost in je
tudi cenejši kot ELISA. Vsi presejalni testi pa zaradi nizke specifičnosti potrebujejo ob pozitivnem
izvidu še potrditveni test.
Zlati standard med funkcijskimi testi je test sproščanja serotonina (SRA – serotonin release assay), ki
je tehnično zapleten zaradi težje dostopnega radioaktivnega s C14 označenega serotonina. V
referenčnih laboratorijih uporabljajo še test HIPA (heparin-induced platelet-activation test). Oba testa
imata več kot 90-odstotno specifičnost. Obstaja še več drugih testov, ki skoraj vsi potrebujejo
zapleteno in drago opremo ter določene izkušnje pri interpretaciji. Pri nas se uporablja test s
pretočno citometrijo, pri čemer za določanje aktivacije trombocitov uporabljajo P-selektin (CD2), ki
se je izkazal za zanesljiv test za potrditev HIT. Z uporabo točkovalnika, presejalnega testa in obeh
omenjenih je zanesljivost diagnoze blizu 100 odstotkov.
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Zdravljenje
Pri bolnikih že s sumom na HIT (točkovalnik 4T najmanj srednja verjetnost) takoj prenehamo s H in
začnemo zdraviti z drugimi antikoagulacijskimi zdravili (tabela 2) v terapevtskem odmerku tudi, če
bolnik nima tromboze. Zaradi povečanega tveganja predvsem za kožne nekroze je treba tem
bolnikom ukiniti kumarine in njihov učinek, če smo z njimi že začeli zdraviti, tudi zavreti z aplikacijo
vitamina K. Čeprav sta za zdravljenje HIT registrirana le argatroban in danaparoid in ob posegih na
koronarnem ožilju še bivalirudin, večina avtorjev priporoča fondaparin kot najprimernejše in
predvsem za uporabo najenostavnejše zdravilo, saj edini ne potrebuje laboratorijskega nadzora. V
primerjavah se je fondparin izkazal kot vsaj tako dobro zdravilo kot argatroban. A ne moremo ga
uporabljati pri ledvični odpovedi (ocenjena glomerulna filtracija manj kot 30). Kljub včasih
občutnemu znižanju trombocitov zdravljenje s trombociti običajno ni potrebno oziroma se ga
izogibamo.
Tabela 2: Antikoagulacijska zdravila za zdravljenje HIT

Argatroban

Bivalirudin

Danaparoid

Fondaparin

(Argatra®)

(Angiox®)

(Orgaran®)

(Arixtra®)

(intravensko)

(podkožno)

(intravensko) (intravensko)
Odobrena indikacija

DA

Samo za PCI ali
koronarni obvod

DA

NE

Izločanje

jetra

encim. razgrad.,
20 % ledvice

ledvice

ledvice

Razpolovni čas

39–51 min

10–24 min

24 ur

17–21 ur

Laboratorijski test

aPTČ

aPTČ

antiXa

antiXa

Ciljna vrednost

1,5–3 x
podaljšan

1,5–2,5 x podaljšan

0,4–0,6 E/ml,
meritve niso
potrebne

1,20–1,26 mg/L, meritve
niso potrebne

Vpliv na INR

da

da

ne

ne

Začetni odmerek

2µg/kg/min

0,15 mg/kg/h

150–120E/h

< 50 kg 5 mg/dan

aPTČ čez 2 uri

50–100kg 7,5 mg/dan
> 100 kg 10 mg/dan

Pojavljajo se tudi poročila o uporabi neposrednih zaviralcev koagulacije: dabigatrana, apiksabana in
rivaroksabana. Vsi trije neposredni zaviralci koagulacije so se v manjših raziskavah izkazali kot
učinkoviti pri preprečevanju novih trombotičnih dogodkov ob enakem sprejemljivem številu
krvavitev. Vendar kljub ugodnim preliminarnim rezultatom njihova ustreznost za zdaj še ni dovolj
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podprta. Nekateri pred nujnim operativnim posegom tudi priporočajo odstranjevanje protiteles s
plazmaferezo. Tudi to zdravljenje je še nepreverjeno.
Zdraviti z neheparinskim zdravilom začnemo že ob sumu na HIT. Ko se vrednosti trombocitov
stabilizirajo nad 150, lahko začnemo uvajati kumarine, ki so do takrat prepovedani. Hkratno jemanje
drugega antikoagulacijskega zdravila in kumarinov ob njihovem uvajanju je najmanj pet dni. Pri
zdravljenju z argatrobanom je treba vedeti, da to zdravilo podaljša protrombinski čas (INR). Zato
velja, da je, ko odmerjamo kumarine (varfarin), zaželena vrednost INR 4. Ob trombozi zdravimo
bolnike najmanj tri mesece, če bolnik tromboze nima (le pozitivna protitelesa HIT in znižano število
trombocitov) pa od štiri do šest tednov. Po izginotju protiteles (priporočamo določanje po 80 dneh)
lahko H spet uporabimo, če predvidevamo krajšo uporabo (do štiri dni), drugače pa uporabimo druga
zdravila.Ob prepoznani bolezni je prognoza dobra in se ne razlikuje pomembno od prognoze bolnikov
z venskimi trombembolizmi ali arterijskimi zaporami. A če gre za HIT brez tromboze, zapletov ob
pravočasnem in pravilnem zdravljenju ne pričakujemo.
Zaključek
HIT je kljub nizki koncentraciji trombocitov izrazito trombogeno stanje, ki ga spremlja visoka
smrtnost. Prepoznava ni enostavna, saj je znižana vrednost trombocitov kot najznačilnejši izvid
znižana pri številnih drugih stanjih. Diagnoza sloni na klinični oceni in laboratorijskih testih, ki so
zapleteni, večkrat ne povsem zanesljivi in zamudni. Pri zdravljenju uporabljamo neheparinske
zaviralce koagulacije. Njihovo odmerjanje ni enostavno in z zdravljenjem lahko povečamo verjetnost
za pomembne krvavitve.
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KOAGULOPATIJA V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU - prikaz primera
Ksenija Mahkovic Hergouth
Izvleček
Prikazan je primer masivne perioperativne krvavitve in motnje strjevanja krvi (koagulopatije) v
perioperativnem obdobju. Pri koagulopatiji (zlasti če bolnik že krvavi) je nujna hitra in točna
opredelitev. Poleg klasičnih testov so se uveljavili funkcionalni testi strjevanja »in real time« na
osnovi trombelastografije (rotacijska trombelastometrija ROTEM), ki omogočajo ciljano
nadomeščanje. Priprava bolnika z antiagregacijskimi, antikoagulantnimi zdravili, s hematološko,
jetrno ali drugo boleznijo, ki vpliva na strjevanje krvi, je pred načrtovanim kirurškim posegom nujna.
Pomembno je tudi, da ima kirurški oddelek/bolnišnica protokol ukrepov za masivno krvavitev in
transfuzijo z vso logistiko, priporočenim razmerjem nadomeščanja med posameznimi krvnimi
komponentami, nadomeščanja dejavnikov koagulacije, drugih tekočin in načini nadzora.
Uvod
Masivna krvavitev zaradi kirurške ali travmatske poškodbe tkiva in večjih žil je sama po sebi življenje
ogrožajoč zaplet, lahko pa vodi tudi v koagulopatijo in nadaljnjo krvavitev. Tveganje za perioperativno
krvavitev je odvisno od:
1. vrste kirurškega posega,
2. bolnikovih dejavnikov za krvavitev,
3. nastanka koagulopatije.
Ad 1. Kirurški posegi z večjim tveganjem za krvavitev so:
-

velike srčno žilne operacije,
urgentne operacije pri poškodbi z zunanjo ali notranjo krvavitvijo,
nekatere ortopedske operacije (hrbtenica),
nekatere onkološke operacije (na jetrih, retroperitonealni sarkomi, zlasti v medenici ali ob
velikih žilah).
Ad 2. Bolnikovi dejavniki za perioperativno krvavitev so:
-

Farmakološki: antiagregacijska zdravila, antikoagulantno zdravljenje z antagonisti vitamina K,
novimi antikoagulantnimi zdravili ali nizkomolekularnimi heparini.
Nefarmakološki: kronična jetrna bolezen težje stopnje oz. jetrna odpoved, ledvična odpoved,
nekatere hematološke bolezni (hemofilija, von Wilenbrandtova bolezen ...).

Ad3. Koagulopatija
pomeni zmanjšano sposobnost krvi, da se strjuje. V perioperativnem obdobju se krvavitev, ki je lahko
v začetku kirurška, med operacijo ali po njej nadaljuje oz. pojavi v obliki mezenja od vsepovsod v
kirurškem polju ali drugod in jo s kirurškimi ukrepi ne moremo (dovolj) obvladati, ampak se krvavitev
lahko celo stopnjuje. Perioperativno koagulopatijo lahko povzročijo:
-

kronično jemanje zdravil, ki vplivajo na proces nastajanja strdka in niso bila pravočasno
ukinjena/prilagojena (marevan, nova antikoagulantna zdravila – NOAK, terapevtski odmerki
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nizkomolekularnega heparina) ali se jih ne sme ukiniti (aspirin pri IBS, dvojna antiagregacijska
zdravila po sveže vstavljenih žilnih opornicah),
- hemodilucija dejavnikov strjevanja krvi ter trombocitov (nadomeščamo eritrocite, za
volumen pa infundiramo znatno količino kristaloidov, koloidov),
- politravma (pospešena fibrinoliza, ki se sproži ob poškodbi tkiva in aktivaciji endotela žil),
- težja kronična obolenja (jetrna ciroza, odpoved, ledvična insuficienca),
- prirojene bolezni strjevanja krvi (hemofilija ...).
Motnje v strjevanju krvi so zelo različne in jih zato različno zdravimo, imajo pa pogosto podobne
laboratorijske izvide. Za pravilno zdravljenje koagulopatije je zelo pomembno, da postavimo pravilno
diagnozo.
Tabela 1: Laboratorijski izvidi pri različnih trombocitnih in koagulacijskih motnjah
Motnja

Protrombin.
čas

APTČ

Fibrinogen

D-dimer

Čas
krvavitve

Štev.
trombocitov

Antagonisti
vitamina K

podaljšan

normalen

brez sprememb

brez
sprememb

normalno

Aspirin, druga
antiagregacijska
zdravila
Jetrna odpoved –
zgodnja stopnja

brez
sprememb

brez
sprememb/bl
ago podaljšan
brez
sprememb

brez
sprememb

brez sprememb

podaljšan

normalno

podaljšan

brez
sprememb

brez
sprememb

brez sprememb

brez
sprememb

normalno

Jetrna odpoved –
pozna stopnja

podaljšan

podaljšan

znižan

povišan

podaljšan

znižani

Uremija

brez
sprememb

brez
sprememb

brez
sprememb

brez sprememb

podaljšan

normalno

DIK

podaljšan

podaljšan

znižan

povišan

podaljšan

znižani

Trombotična
trombocitopenična
purpura
Hiperfibrinoliza

brez
sprememb

brez
sprememb

brez
sprememb

brez sprememb

podaljšan

zelo znižani

podaljšan

podaljšan

znižan

belo povišan

lahko
podaljšan

normalno

N ENGL J Med 2014;370(9) : 848 (tabelo prevedla K. Mahkovic Hergouth)

Koagulopatijo zaradi antiagregacijskih/antikoagulantnih zdravil ali kroničnih bolezni lahko predvidimo
in bolnika na kirurški poseg ustrezno pripravimo. Akutna travmatska koagulopatija in dilucijska
koagulopatija sta manj predvidljivi, zato moramo biti pri bolniku z masivno kirurško /poškodbeno
krvavitvijo na nastanek koagulopatije še posebej pozorni.
Akutna travmatska koagulopatija, pri kateri je v ospredju hiperfibrinoliza, je verjetno posledica
direktne poškodbe in hipoperfuzije tkiv ter vnetja (aktivacija endotela). Koagulopatijo še poslabšata
podhladitev in acidoza. Kot pomemben ukrep se je uveljavilo dajanje antifibrinolitika v prvih 3 h po
poškodbi (študija CRASH-2), sicer pa se je v zadnjih letih spremenila tudi praksa nadomeščanja krvnih
komponent enako kot pri dilucijski koagulopatiji.
Dilucijska koagulopatija pri masivni transfuziji je posledica normovolemične razredčitve dejavnikov
strjevanja krvi in trombocitov. V preteklosti (na začetku prakse krvnih komponent) sta doktrina in
klinična praksa določali dolgotrajno transfundiranje KE, volumen pa so nadomeščali s kristaloidi in
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koloidi. Svežo zmrznjeno plazmo (SZP) je bolnik dobil šele po izgubi celokupnega volumna krvi,
trombocitno plazmo (TP) pa po dveh ali več volumnih izgube.
Dobri rezultati preživetja vojnih ranjencev po masivnih krvavitvah in več pozitivnih študij so
spremenili priporočila in prakso nadomeščanja krvnih komponent. Kristaloidi za nadomeščanje
volumna so postali nezaželeni, prav tako koloidi – tudi zaradi neposrednega vpliva na strjevanje krvi
(škrobni koloidi lahko znižajo nivo faktorja VIII in von Willebrandovega faktorja, poslabšajo funkcijo
trombocitov, pride tudi do podaljšanja parcialnega tromboplastinskega časa). Uveljavila se je praksa
bolj uravnoteženega nadomeščanja krvnih komponent, in sicer SZP : KE v razmerju 1 : 1 ali vsaj 1 : 2.
Pogosto se uporablja formula za nadomeščanja KE, SZP in TP v razmerju 1 : 1 : 1, za kar še ni
nespornih dokazov. Nadomeščati je treba tudi fibrinogen (želena vrednost > 1,5–2 g/l), protrombinski
kompleks (praksa ponekod v Evropi, namesto SZP) in skoraj rutinsko antifibrinolitik. Preiskava ROTEM
se vedno bolj uveljavlja kot vodnik pri ustrezni izbiri in odmerjanju posameznih komponent in
dejavnikov strjevanja krvi.
Prikaz primera
Moški, star 45 let, ki je v zgodnjem otroštvu prebolel karcinom desne ledvice (desna nefrektomija v
starosti 7 mesecev in obsevanje), je imel l. 2016 ugotovljen nov primarni retroperitonealni
liposarkom levo (14 x 28 cm), ki je segal v medenico in ob levem ishiadičnem živcu proti stegnu.
Odločili so se za kirurško zdravljenje. Bolnik je imel poleg blage kronične ledvične insuficience tudi
urejeno sladkorno bolezen.
Operiran je bil 6. 4. 2016. Operacija je trajala skoraj 18 ur. Pred njo je bil bolniku vstavljen epiduralni
kateter na Th10-Th11, v anesteziji pa centralni venski kateter v desno notranjo jugularno veno,
arterijski kateter v levo radialno arterijo in pa PiCCO femoralni arterijski kateter desno za
hemodinamski monitoring. Na ZTM je bilo za operacijo rezerviranih 6 vrečk KE in SZP, ker je bila
pričakovana večja izguba krvi.
Operacija je potekala v totalni intravenski anesteziji (propofol, sufentanil, rokuronij) v kombinaciji z
epiduralno analgezijo (0,25% Chirocain). Večja krvavitev se je začela v 6. uri operacije – pri preparaciji
tumorja od velikih žil in iz dna medenice. Od 16. do 20. ure je bila izguba 6000 ml, krvavitev se je
nadaljevala; ob 16.30 so začeli s transfuzijo; med 20. in 24. uro je bolnik dobil 15 enot KE, 10 enot
SZP, 1 enoto TP, fibrinogen 2 g in traneksamično kislino 1000 mg intravensko. Krvavitev se je še
stopnjevala (zlasti pri in po odstranitvi tumorja iz medeničnega dna) in v naslednjih 4 urah je dobil še
22 vrečk KE, 31 vrečk SZP, 2 enoti TP, Octaplex 1500 IE, fibrinogen 3 x 2 g in traneksamično kislino 4 x
1000 mg.
Zaradi HD nestabilnosti je potreboval noradrenalin kontinuirano v nizkih odmerkih že od zgodnje faze
operacije in po 14 urah operacije celo majhne boluse adrenalina zaradi kratke epizode PEA. Skupno je
med operacijo prejel 45 enot KE, 47 enot SZP in 3 enote TP. Celotna izguba krvi je bila ocenjena na
30 l. Operacija se je po 18 urah zaključila s tamponado medenice s 5 kompresami na zahtevo
anesteziologa zaradi življenjske ogroženosti bolnika ob le delno obvladani krvavitvi iz medenice.
Tumor (preparat 3900 g) je bil odstranjen skupaj z levim kolonom, rektumom in spodnjim delom
levega ureterja (organi ujeti v tumor), narejena je bila končna transverzostoma. V levo ledvico je bila
vstavljena nefrostoma, ker tehnično ni bila možna povezava preostanka ureterja z mehurjem. Med
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operacijo so ugotovili, da ima bolnik še dva manjša satelitna tumorja. Zaradi težkega poteka operacije
je bila resekcija le-teh odložena. Po operaciji je bil bolnik intubiran premeščen na intenzivni oddelek
ter priključen na respirator. Ni bil podhlajen, imel pa je povišan laktat 6,1 mmol/l, a brez acidoze. V
dveh urah je dobil še 3 enote KE in 2 TP. Po operaciji (tamponada v medenici) ni več krvavel.
Preiskavo ROTEM in hemogram so med operacijo kontrolirali ob 19.30 (po 6 l izgube krvi, ko je dobil
že 5 KE, 5 SZP in 1 TP) in v izvidih ni bilo večjih odstopanj od normale (slika 1, slika 2) razen znižanega
fibrinogena (1,2 g/l).

Slika 1: Izvid ROTEM med operacijo ob 19.30
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Slika 2: Hemogram, elektroliti, testi koagulacije, fibrinogen in ROTEM-extem med op ob 19.30

Hemoglobin in trombociti v izvidih so bili še solidni, fibrinogen so korigirali. Kasnejših kontrol ROTEM
med operacijo ni bilo več, ker je bil verjetno tempo dela za neprekinjeno intenzivno transfuzijo krvnih
komponent več kot 8 ur prevelik in ekipa premajhna, da bi dovoljeval pošiljanje krvi v oddaljeni
laboratorij. Redne so bile kontrole plinske analize arterijske krvi, ki vsebujejo tudi hemoglobin,
elektrolite in laktat (plinski analizator v operacijski).
Naslednji ROTEM je bil kontroliran 2 uri po končani operaciji in je pokazal normalno vrednost tako
fibrinogena (2,2 g/l) kot tudi trombinskega časa, časa strjevanja krvi ter čvrstosti strdka v extem,
intem in fibtem. PČ je bil 0,62; INR 1,34. V izvidih torej ni bilo prepričljivih pokazateljev koagulopatije.
V 2–3 urah po operaciji se je razvila huda ishemija leve noge (klinično hladna, lividna). Z urgentno
angio CT preiskavo je bila ugotovljena zapora leve a.iliake komunis in popolna odsotnost perfuzije
arterij distalno. V a.iliako komunis levo je bil urgentno vstavljen stent, iz arterije femoralis in arterije
femoralis superficialis pa sta bila odstranjena tromba v dolžini 25 in 65 cm. Narejena je bila tudi
fasciotomija. Vzpostavil se je šibek pulz a. dorsalis pedis, stopalo je do večera postalo relativno toplo
in dokaj rožnato.
Kljub hitrim ukrepom se je pri bolniku v naslednjih urah razvil izredno hud utesnitveni sindrom leve
noge z rabdomiolizo in porastom mioglobina v 20 urah do 210 000 µg/l (najvišja vrednost) ter
anurično ALO (hemodializa že od 1. pooperativnega dne). 2. in 3. pooperativni dan je bil ponovno
operiran (podaljšanje fasciotomij), 5. dan pa so odstranili tamponado iz medenice in naredili
nekrektomijo na l. nogi. Kasneje je bil še 15-krat operiran zaradi nekrektomij in aplikacije vakuuma
(VAC) na odprte rane.
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2. dan po operaciji je bila ugotovljena tudi tromboza leve zunanje vene iliake in vstavljen je bil filter
cava. Od zapleta z ishemijo leve noge je kontinuirano dobival heparin.
Po nekaj dneh se je razvila huda sepsa. Dobival je širokospektralno antibiotično in antimikotično
kritje ter ves čas po operaciji vazoaktivno podporo. Problem so bile perzistirajoče okužbe ran na nogi
in tudi v trebuhu.
Po 55 dneh intenzivnega zdravljenja je bil bolnik premeščen na kirurški oddelek s še nameščenim VAC
na l. nogi. Kmalu je bil ponovno sprejet na intenzivni oddelek zaradi hudega zagona sepse z
multiorgansko insuficienco. Narejena je bila nujna nekrektomija na levi nogi, razvil se je ARDS, ki se je
slabšal, sepsa se ni umirjala. Po 4 dneh je bila sprejeta odločitev in izvedena eksartikulacija leve noge,
po čemer je dobro okreval in bil po 14 dneh premeščen na kirurški oddelek.
Bolnik je živel še dve leti po operaciji liposarkoma, bil je sposoben samostojnega gibanja na vozičku in
delne samooskrbe. Živel je doma, v družini je solidno funkcioniral in bil razpoložen, a se je večkrat
vračal zaradi ponavljajočih se seps različne etiologije. Umrl je zaradi sepse maja 2018 ob znanem
progresu bolezni.
Razprava
V opisanem primeru je med operacijo prišlo do izredno velike krvavitve in masivne transfuzije pri
odstranjevanju velikega tumorja iz medenice. V zapisniku operacije navajajo, da je obilna krvavitev
potekala v več zagonih v fazi prepariranja tumorja od medeničnih žil (ligirana je bila leva a.iliaca
interna ter šivana leva vena iliaca communis, šivani tudi desni arterija in vena iliaca interna) in pri
luščenju tumorja iz medeničnega dna. Z vidika nadomeščanja je bolnik 8 ur neprekinjeno potreboval
pospešeno transfundiranje krvnih derivatov. Iz zapisa operacije bi lahko sklepali, da je bila krvavitev
predvsem kirurška. Zaradi poteka operacije v medenici bi lahko bila pospešena tudi fibrinoliza. V
danem primeru je težko presoditi, koliko je h krvavitvi prispevala dilucijska koagulopatija, koliko
fibrinoliza, ker ni bilo rednih kontrol ROTEM in ni podatkov o difuzni krvavitvi. Bolnik je med
operacijo dobil tudi 11000 ml kristaloidov in 3500 ml koloidov (želatina, HES 2:1), kar je prispevalo k
diluciji, čeprav že tudi številne enote KE povzročajo dilucijo trombocitov in dejavnikov koagulacije.
V našem primeru je bolnik poleg koncentriranih eritrocitov dobival SZP v razmerju 1 : 1 z eritrociti,
nekoliko manj je dobil trombocitov (iz 9 l krvi med operacijo in še iz 6 l krvi takoj po operaciji). Dobil
je skupno 8 g fibrinogena in 5-krat antifibrinolitik traneksamično kislino po 1000 mg.
Omenjeni podatki kažejo, da je bil bolnik voden po sodobnem protokolu za masivno transfuzijo
krvnih komponent, a brez rednih preverjanj strjevanja krvi klasično ali z ROTEM (predvsem zaradi
logističnih razlogov), da so bili tako standardni izvidi koagulacije (PČ/INR, APTČ) kot tudi ROTEM
pooperativno v mejah normale in je bil ta protokol glede pokazateljev koagulopatije uspešen ter
bolnik je to obilno krvavitev preživel. Vprašanje je, ali ni bilo česa celo preveč in bi natančnejše
nadomeščanje dejavnikov strjevanja krvi in trombocitov lahko preprečilo pooperativno arterijsko in
vensko trombozo v levi nogi, ki je v končni fazi povzročila izredno hudo posledico izgube noge, lahko
pa je bila arterijska in venska tromboza bolj posledica mehanske poškodbe žil v medenici.
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Zaključek
Perioperativne koagulopatije imajo različne vzroke, med njimi je tudi masivna transfuzija. Na ugoden
potek lahko vsaj deloma vplivamo z učinkovitim spremljanjem procesa strjevanja krvi in nato
ustreznim ukrepanjem glede na izvide in klinično sliko. Pri tem se je uveljavila hitra funkcionalna
metoda ROTEM. A pomembno je tudi, da ima bolnišnica vzpostavljen bolnišnični protokol za masivno
transfuzijo.
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INTERNISTIČNA KRVAVITEV - Klinični primer
Barbara Hudournik
Izvleček
Krvavitve pri kritično bolnih internističnih bolnikih so običajno povzročene z več dejavniki. V primeru
življenje ogrožajoče krvavitve je potrebno podporno zdravljenje z nadomeščanjem krvnih
komponent, manjkajočih faktorjev koagulacije ali uporaba nekaterih zdravil, ki se vpletajo v
koagulacijsko kaskado. Za nekatera antikoagulantna zdravila imamo na voljo specifične antidote. Za
vodenje terapije uporabljamo laboratorijsko diagnostiko, ki vključuje krvno sliko, standardne teste
koagulacije, nivo nekaterih koagulacijskih faktorjev ter antikoagulantnih zdravil, ter rotacijsko
trombelastometrijo (ROTEM). V prispevku predstavljam primer življenje ogrožajoče krvavitve pri
bolniku na antikoagulantnem zdravljenju, pri katerem je prišlo do septičnega šoka, ledvične in jetrne
odpovedi, postavili pa smo tudi diagnozo malignega obolenja.
Uvod
Motnje koagulacije so pogoste pri kritično bolnih internističnih bolnikih. Trombocitopenija, patološki
testi koagulacije in pomanjkanje koagulacijskih faktorjev so lahko asimptomatski ali povezani z
življenje ogrožajočimi krvavitvami. Pogosto pri bolniku najdemo več kot en vzrok motene koagulacije.
Predstavljamo primer življenje ogrožajoče krvavitve pri bolniku na antikoagulantnem zdravljenju, pri
katerem je prišlo do razvoja ledvične odpovedi, prisotna je bila kronična jetrna bolezen, razvila se je
sepsa, postavili pa smo tudi diagnozo malignega obolenja.

Predstavitev primera
76-letni moški je bil napoten v urgentno ambulanto zaradi bolečin v trebuhu, oligurije in hemoptiz.
Zaradi kronične atrijske fibrilacije je prejemal dabigatran, ki ga je izbrani zdravnik zaradi hemoptiz
ukinil teden dni pred sprejemom. Slikovna diagnostika je pokazala prosto tekočino v peritonealni
votlini in krvavitve v pljučnem parenhimu. V laboratorijskih izvidih so izstopali normocitna anemija,
akutna ledvična odpoved, porušeni testi koagulacije in visok nivo dabigatrana v serumu kljub podatku
o ukinitvi terapije teden dni pred sprejemom. Bolnik je prejel krvne derivate (koncentrirane
eritrocite, svežo zmrznjeno plazmo), protrombinski kompleks in antidot dabigatrana. Ob tem so se
testi koagulacije normalizirali. Opravljena je bila kirurška eksploracija trebušne votline, ki je pokazala
stanje po difuzni krvavitvi iz mezenterija in peritoneja. Po začetni korekciji koagulacije so se ponovno
pojavile hemoptize, po drenih je iztekala stara kri, poglobila se je anemija ter ledvična odpoved. Testi
koagulacije so bili ponovno patološki, ponovno je bila v serumu zaznana prisotnost dabigatrana.
Razvila se je akutna jetrna odpoved v predhodno sklerotično spremenjenih jetrih. Postavljen je bil
sum na malignom jeter z zasevki v pljučih in rebrih. Zaradi ponavljajočih se krvavitev v trebušno
votlino so bile opravljene omentektomja, splenektomija ter večkratna tamponada peritonealne
votline brez jasnega mesta krvavitve. Histološki pregled omentuma je pokazal difuzno infiltracijo s
slabo diferenciranim adenokarcinomom. Kljub podpornemu zdravljenju je prišlo do poglabljanja
organskih odpovedi ter smrti.
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Slika 1: ROTEM ob sprejemu (podaljšan je CT (clothing time) v vseh testih, preostali parametri so v
mejah normale)
Razprava
Pomembna krvavitev zahteva tako podporno kot etiološko zdravljenje. Zgolj standardni testi
koagulacije nas redko privedejo do vzroka krvavitve. Na splošno velja, da so standardni testi
koagulacije porušeni, kadar pade nivo faktorjev koagulacije pod 50 odstotkov. Nivo, zadosten za
vzdrževanje hemostaze, je med 25 in 50 odstotki normalnih vrednosti, zato standardni testi pogosto
precenijo klinični pomen motnje koagulacije. Novejši testi, ki se dandanes že rutinsko uporabljajo v
praksi (rotacijska trombelastometrija, ROTEM), tako pogosto zmanjšajo nadomeščanje komponent, ki
sodelujejo v procesu strjevanja krvi.
V predstavljenem primeru so bili ob sprejemu sicer patološki vsi testi kogulacije, vendar je med njimi
izstopal podaljšan trombinski čas (TČ), kar bi lahko kazalo na prisotnost inhibitorja trombina. TČ je
visoko senzitiven za prisotnost inhibitorja trombina dabigatran, specifičnost je nizka. V ROTEM-u je
bil podaljšan čas nastanka strdka (clothing time, CT) tako v INTEMu kot v EXTEMu, kar je značilno že
za terapevtski nivo dabigatrana. Dabigatran je direktni reverzibilni inhibitor trombina (tako prostega
kot vezanega na fibrin) z razpolovnim časom 12–14 ur. Ta se lahko podaljša ob slabi ledvični funkciji
in privede do kopičenja zdravila v plazmi. Zaradi majhne molekulske mase in omejene vezave na
plazemske beljakovine se dabigatran odstranjuje z dializo. Poleg podpornega zdravljenja je v primeru
krvavitve ob dabigatranu na voljo specifičen antidot. Idarucizumab je humano monoklonsko
protitelo, ki se na dabigatran veže 350-krat močneje kot trombin. Daje se v enkratnem odmerku, ki
ga lahko ponovimo glede na klinično sliko. Največjega dnevnega odmerka v študijah niso preučevali.
Trenutno ni na voljo priporočil za uporabo idarucizimaba pri bolnikih z okvarjeno ledvično funkcijo,
saj so bili bolniki z očistkom kreatinina pod 30 ml/min iz študij ali izključeni (RE-LY) ali vključeni v zelo
majhnem številu (REVERSE-AD). Zaradi podaljšane razpolovne dobe dabigatrana pri ledvični odpovedi
lahko pri teh bolnikih pričakujemo ponovni učinek le-tega v plazmi (običajno po več kot 12 in manj
kot 24 urah).V tem primeru lahko odmerek idarucizumaba ponovimo.
V predstavljenem primeru je po začetni stabilizaciji prišlo do ponovne koagulopatije in krvavitve. Ob
tem je bil sicer v krvi ponovno prisoten dabigatran, vendar v nizki koncentraciji. Krvavitev je bila
lokalizirana na nenavadnih mestih (omentum, pljuča). Nadaljnji terapevtsko-diagnostični postopki so
razkrili adenokarcinom mezenterija in pljučne metastaze ter krvavitev v prizadeta področja.
Adenokarcinom sicer pogosto spremlja diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK), ki ima manj
fulminanten potek kot pri sepsi ali travmi, pogosto pa je prisotna tudi mikrovaskularna disfunkcija.
Verjetni mehanizem je sproščanje proteolitičnih encimov (predvsem pri mucinoznih tumorjih), ki
aktivirajo faktor X. V opisanem primeru sicer ni bilo prisotne trombocitopenije, glavnega
laboratorijskega znaka DIK. Prav tako je bila normalna oziroma celo blago povišana koncentracija
fibrinogena, kar bi lahko govorilo v prid kronične DIK ob vaskularni disfunkciji na mestih maligne
infiltracije.
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Pri bolniku je prišlo do sepse. Znano je, da imajo bolniki, ki so umrli zaradi septičnega šoka, na
obdukciji vidne difuzne krvavitve ter hemoragične nekroze organov in tkiv ter mikrotromboze in
tromboze arterij in ven, ki so neposredno povezane z disfunkcijo prizadetih organov. Najpogostejša
sprememba v laboratorijskih izvidih pri sepsi je trombocitopenija, manj očitna pa je motena
agregacija trombocitov, ki je vsaj deloma posledica povečanega sproščanja dušikovega oksida iz
endotelnih celic. Kritično bolni z trombocitopenijo pod 50 x 10⁹ imajo 4- do 5-krat večje tveganje za
krvavitev, vztrajanje trombocitopenije več kot štiri dni po sprejemu v enoto intenzivne terapije ali
padec trombocitov za 50 odstotkov v času zdravljenja pa zviša umrljivost za 6-krat. Število
trombocitov pri kritično bolnih je močan neodvisen napovednik umrljivosti. Mehanizem
trombocitopenije vključuje zmanjšano produkcijo (sekundarna hemofagocitoza), povečano porabo
(DIK) in povečano destrukcijo v vranici. DIK sprožijo lipopolisaharidi, ki tvorijo bakterijsko steno ter t.
i. DAMPS (»damage-associated pattern molecules«), ki se sproščajo iz umirajočih celic in nekaterih
imunskih celic. Povečana je tudi produkcija trombina hkrati z zmanjšanjem nivoja antitrombina III in
proteina C. Bolniki imajo nizko ali hitro padajoče število trombocitov, podaljšanje teste koagulacije,
nizek nivo koagulacijskih faktorjev in inhibitorjev ter povečan nivo razpadnih produktov fibrina. DIK je
tako kot sama trombocitopenija močan neodvisen napovednik umrljivosti pri kritično bolnih. V
primeru življenje ogrožajoče krvavitve je potrebno pri DIK kljub temu, da je osnovni proces
znotrajžilna koagulacija, ustrezno nadomeščati manjkajoče faktorje koagulacije. Le-teh ne smemo
dajati profilaktično. V praksi uporabljamo svežo zmrznjeno plazmo, ki vsebuje vse faktorje
koagulacije, vendar v relativno nizkih količinah glede na volumen. Koncentrat protrombinskega
kompleksa vsebuje od vitamina K odvisne faktorje koagulacije v znanih količinah, zato ga doziramo
glede na stopnjo koagulopatije. V primeru znižanja plazemskega fibrinogena imamo na voljo humani
fibrinogen.
Pri bolniku se je razvila ledvična odpoved. Ledvično odpoved oziroma uremijo pogosto spremljata
disfunkcija trombocitov in motena interakcija trombocitov z endotelijem. Koncentracija faktorjev
koagulacije je običajno normalna ali povečana, standardni testi koagulacije pa niso spremenjeni.
Jetrna odpoved lahko ima za posledico zmanjšano sintezo faktorjev koagulacije, vendar je v primeru
kronične jetrne bolezni kljub podaljšanju predvsem protrombinskega časa običajno znižan tudi nivo
inhibitorjev koagulacije, kar vzpostavi novo ravnotežje. Jetrno disfunkcijo prav tako lahko spremlja
disfunkcija trombocitov in disfibrinogenemija. Tako jetrno kot ledvično odpoved lahko spremlja
hiperfibrinoliza. Standardni testi koagulacije je ne zaznajo, lahko jo dokažemo z rotacijsko
trombelastometrijo (ROTEM). V tem primeru imamo na voljo antifibrinolitike, kot so aprotinin in
analogi lizina (έ-aminkaprojska kislina, traneksaminska kislina).
Tudi sama anemija lahko moti adhezijo trombocitov zaradi spremenjenih reoloških značilnosti krvi.
Ob normalnem hematokritu se eritrociti gibajo v centralnem laminarnem toku, trombociti pa so
zbrani ob žilni steni, kar olajša njihovo adhezijo na endotel. V primeru pomembne anemije je ta
razporeditev porušena.
Kombinacija številnih dejavnikov je pri bolniku kljub podpornemu in etiološkemu zdravljenju privedla
do prolongirane krvavitve, multiorganske odpovedi in smrti. Krvavitev je bila posledica predoziranja
dabigatrana, vaskularne disfunkcije na mestih maligne infiltracije ter koagulopatije ter verjetno tudi
disfunkcije trombocitov, povzročene s kombinacijo adenokarcinoma, septičnega šoka ter jetrne in
ledvične odpovedi.
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Zaključek
Motnje koagulacije pri internističnih bolnikih so pogosto težavne za interpretacijo, saj se pri
polimorbidnih bolnikih prepletajo tako endogeni dejavniki, kot so sepsa, akutna ledvična in jetrna
odpoved, malignomi in diseminirana intravaskularna koagulacija, ter zunanji dejavniki, kot so
antikoagulantna in antiagregacijska zdravila ter nekateri toksini. Opredelitev etiologije in poznavanje
patofiziologije koagulacije nam omogoča ustrezno obravnavo kritično bolnih z motnjami koagulacije.
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BOLEZNI SRCA
AKUTNO SRČNO POPUŠČANJE
Roman Parežnik
Izvleček
Akutno srčno popuščanje označuje hiter začetek ali poslabšanje simptomov in znakov srčnega
popuščanja. Povzroči ga lahko nova okvara srca, pogosteje pa različni sprožilni dejavniki povzročijo
dekompenzacijo pri kronični srčni okvari. V diagnostični obravnavi klinično oceno dopolnjujejo
preiskave: EKG, rentgenogram prsnih organov, ultrazvok srca in pljuč ter laboratorijske preiskave krvi.
Invazivna hemodinamska ocena je lahko v pomoč pri izbranih primerih hemodinamsko nestabilnih
bolnikov. Nekatere vzroke in sprožilce je nujno takoj ugotoviti in ciljano zdraviti (npr. akutni
koronarni sindrom). Zdravljenju z zdravili (diuretiki, vazodilatatorji, inotropi) in kisikom je včasih treba
dodati tudi neinvazivno ali invazivno ventilacijsko podporo, nadomeščanje ledvične funkcije in pri
najhujših primerih mehanično podporo cirkulaciji.
Uvod
Akutno srčno popuščanje (ASP) pomeni hiter začetek ali poslabšanje simptomov in znakov srčnega
popuščanja. Lahko gre za prvi pojav srčnega popuščanja, mnogo pogosteje pa za akutno
dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja. Najhujša oblika ASP je kardiogeni šok z znaki
nezadostne tkivne prekrvitve zaradi majhnega minutnega srčnega iztisa. ASP povzroči nova okvara
srca (akutna okvara miokarda, zaklopk, tamponada perikarda) ali različni sprožilni dejavniki
povzročijo dekompenzacijo pri kronični srčni okvari (okužba, nenadzorovana hipertenzija, motnje
srčnega ritma, nesodelovanje bolnika).
Razvrstitve
Različne razvrstitve ASP temeljijo na različnih merilih in se med sabo tudi prekrivajo. V praksi so
najuporabnejše tiste, ki temeljijo na klinični sliki ob sprejemu bolnika in omogočajo prepoznavo bolj
ogroženih bolnikov in usmerjajo takojšnje zdravljenje.
Glede na vrednosti sistoličnega arterijskega tlaka lahko bolnike z ASP razvrstimo na tiste s povečanim
(> 140 mmHg, hipertenzivno ASP) ali normalnim sistoličnim arterijskim tlakom (90–140 mmHg).
Mnogo redkejši, vendar bolj ogroženi, so bolniki z nizkim sistoličnim arterijskim tlakom (< 90 mmHg,
hipotenzivna ASP), še zlasti če je hipotenziji pridružena nezadostna tkivna prekrvitev.
Glede na vzrok ali sprožilni dejavnik ga lahko razvrstimo na ASP ob: akutnem koronarnem sindromu
(AKS), hipertenzivnih nujnih stanjih, motnjah srčnega ritma, mehaničnih vzrokih in pljučni emboliji.
Glede na prisotnost simptomov in kliničnih znakov kongestije (vlažno ali suho) oziroma periferne
nezadostne prekrvitve (toplo ali hladno) ga razvrstimo v štiri klinične slike s predvidenim različnim
zdravljenjem: toplo/suho, toplo/vlažno, hladno/suho in hladno/vlažno.
Srčno popuščanje ob akutnem miokardnem infarktu razvrstimo po Killipu in Kimballu v štiri razrede: I
– brez srčnega popuščanja, II – zastojni poki nad pljuči in 3. ton, III – pljučni edem, IV – kardiogeni šok
(sistolični arterijski tlak < 90 mmHg in znaki periferne nezadostne prekrvitve).
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Diagnoza in začetna ocena prognoze
Diagnostično obravnavo je treba začeti v predbolnišničnem okolju, saj je pogoj za takojšnje nujno
zdravljenje in smiselno nadaljevanje diagnostike v bolnišničnem okolju. Klinično oceno dopolnjujejo
preiskave: EKG, rentgenogram prsnih organov, ultrazvok srca in pljuč ter laboratorijske preiskave krvi.
S kliničnim pregledom ugotavljamo simptome in znake pljučne kongestije (obremenitvena dispneja,
ortopneja, paroksizmalna nočna dispneja, zastojni poki nad pljuči) in sistemske kongestije (periferni
edemi, prekomerno napolnjene vratne vene, kongestivna hepatomegalija, hepatojugularni refluks,
ascites) ter zmanjšanega minutnega srčnega iztisa z znaki nezadostne periferne prekrvitve
(utrujenost, hladne potne okončine, oligurija, zmedenost, omotičnost).
EKG-preiskava je ob ASP redko povsem normalna (visoka negativna napovedna vrednost). Omogoča
prepoznavo vzroka in morebitnih sprožilcev ASP (akutni koronarni sindrom, motnje srčnega ritma).
Ultrazvočna preiskava srca je nepogrešljiva pri diagnostiki ASP. Takoj jo je treba izvesti, kadar je
bolnik hemodinamsko nestabilen (zlasti v kardiogenem šoku) in kadar sumimo na ogrožajočo
strukturno ali funkcionalno srčno okvaro (mehanični zapleti). Pri manj ogrožajočih stanjih jo lahko
opravimo odloženo. Potrebna je pri bolnikih z novim srčnim popuščanjem in tudi pri bolnikih z akutno
dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja, če srčna funkcija ni znana. V zadnjem času
ultrazvočno preiskavo srca čedalje pogosteje dopolnjuje ultrazvočna preiskava pljuč (odkrivanje
pljučnega edema in plevralnega izliva). Obe preiskavi lahko po potrebi ponavljamo ob poslabšanjih
stanja ali neustreznem odzivu na zdravljenje.
Rentgenogram prsnih organov je še vedno pomembna preiskavna metoda pri ASP. Odkrijemo lahko
pljučno vensko kongestijo, plevralni izliv, intersticijski oziroma alveolarni pljučni edem in
kardiomegalijo. Pomembno se je zavedati, da normalen rentgenogram prsih organov ne izključuje
srčnega popuščanja. Koristen je tudi pri diferencialni diagnostiki nesrčnih vzrokov bolnikovih
simptomov (pljučnica, pnevmotoraks …).
Laboratorijske preiskave krvi so potrebne pri vseh bolnikih z ASP. Nizke vrednosti natriuretičnih
peptidov (BNP, NT-proBNP) pomagajo pri izključevanju ASP kot vzroka akutne dispneje (BNP < 100
pg/ml oziroma NT – proBNP < 300 pg/ml). Težja je interpretacija povečanih vrednosti, saj so pogosto
prisotne zaradi drugih srčnih in izvensrčnih vzrokov. Nepričakovano nizke vrednosti lahko dobimo pri
dekompenzirani končni fazi kroničnega srčnega popuščanja, hitro nastalem pljučnem edemu ali
desnostranskem akutnem srčnem popuščanju.
Z določitvijo krvnega sladkorja, ledvičnih retentov, elektrolitov in jetrnih testov opredelimo stopnjo
okvare organov in zaplete zdravljenja z zdravili (elektrolitske motnje, dehidracija). Plinska analiza
arterijske krvi je potrebna pri bolnikih, pri katerih pulzna oksimetrija ni izvedljiva ali gre za akutno
respiracijsko odpoved.
Srčne troponine določamo za potrjevanje AKS kot vzroka ASP. Pri tem se moramo zavedati, da
dobimo povečane vrednosti pri večini bolnikov z ASP tudi brez očitne miokardne ishemije ali
akutnega koronarnega dogodka. Določitev D-dimera je smiselna ob sumu na pljučno embolijo kot
vzroka ali sprožilca ASP. Označevalci vnetja (levkociti, C-reaktivni protein, prokalcitonin) so v pomoč
pri ugotavljanju okužbe kot vzroka ali sprožilca ASP. Z določitvijo ščitničnih hormonov izključimo
disfunkcijo ščitnice, ki lahko sproži ASP.
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Invazivna hemodinamska ocena s pljučnim arterijskim katetrom, arterijskim ali centralnim venskim
katetrom praviloma ni potrebna za postavitev diagnoze srčnega popuščanja. Pomaga lahko pri
izbranih primerih hemodinamsko nestabilnih bolnikov z neznanim vzrokom poslabšanja.
Zdravljenje
Ker gre za življenje ogrožajoče stanje, je treba začeti farmakološko in nefarmakološko zdravljenje
vzporedno z diagnostično obravnavo. Za zagotovitev varnosti med to obravnavo je potreben takojšen
neprekinjen neinvazivni nadzor: kontinuirani EKG, neinvazivni nadzor arterijskega tlaka, frekvence
dihanja, pulzne oksimetrije in diureze.
Obravnava vzrokov in sprožilcev, ki potrebujejo takojšnje zdravljenje:
–

–

–

–

–

Akutni koronarni sindrom: ne glede na to, ali gre za STEMI ali NSTEMI, pomeni
pridruženo ASP visoko tveganje in je potrebna takojšnja invazivna strategija z namenom
revaskularizacije, neodvisno od sprememb EKG ali vrednosti srčnih troponinov.
Hipertenzivno nujno stanje: praviloma se kaže kot akutni pljučni edem. Treba je hitro
znižati arterijski tlak za 25 odstotkov v nekaj urah z uporabo intravenskih vazodilatatorjev
in diuretikov Henleyeve pentlje.
Tahikardne ali bradikardne motnje srčnega ritma: če menimo, da je motnja ritma vzrok
ASP, je potrebno takojšnje zdravljenje motnje srčnega ritma (antiaritmiki,
elektrokonverzija, začasna elektrostimulacija). Če menimo, da je motnja ritma posledica
ASP, zdravimo vzrok ali sprožilec ASP.
Akutni mehanični vzroki: zapleti AKS, poškodbe srca, zapleti srčnih operacij, akutne
okvare zaklopk, disekcija aorte in obstrukcija (srčni tumorji) zahtevajo neinvazivno ali
invazivno cirkulacijsko podporo do perkutanega ali kirurškega zdravljenja.
Akutna pljučna embolija: bolnike z velikim tveganjem (obstruktivni šok ali hipotenzija)
zdravimo s takojšnjo reperfuzijo (tromboliza, katetrska ali kirurška embolektomija).

Merila za sprejem na intenzivni oziroma koronarni oddelek:
–

–

slabšanje respiracijske odpovedi: huda vztrajna dispneja, vztrajanje saturacije arterijske
krvi < 90 % kljub dodajanju kisika, frekvenca dihanja > 25/min z uporabo pomožnih
dihalnih mišic, potreba po intubaciji;
prisotnost cirkulacijske odpovedi: simptomi in znaki nezadostne prekrvitve, frekvenca
srca < 40/min ali > 130/min, sistolični arterijski tlak < 90 mmHg, ponavljajoče se aritmije,
pridružen AKS.
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Zdravljenje ASP
Kisik dodajamo le hipoksičnim bolnikom (saturacija < 90 %) in zlasti previdno bolnikom s pridruženo
kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Po potrebi delež vdihanega kisika povečujemo do 100
odstotkov in se pri tem izogibamo hiperoksije. Pri bolnikih z vztrajanjem dihalne stiske (saturacija
arterijske krvi < 90 % kljub dodajanju kisika, frekvenca dihanja > 25/min z uporabo pomožnih dihalnih
mišic) čim prej uporabimo neinvazivno umetno ventilacijsko podporo (NIV). Predbolnišnično
priporočajo enostavnejši način CPAP, v bolnišnici pa je bolje uporabiti način Bi-level ali PS-PEEP, še
zlasti pri bolnikih s hiperkapnijo, znaki utrujenosti ali anamnezo pridružene KOPB. Uporaba NIV
zmanjša pogostost potrebe po invazivni mehanični ventilaciji. Če kljub NIV vztrajajo hipoksemija,
hiperkapnija in acidoza (PaO2 < 8,0 kPa, PaC02 > 6,65 kPa, pH < 7,35), ne smemo odlašati z intubacijo
in invazivno umetno ventilacijo. Umetna ventilacija ima poleg odvzema dihalnega dela še druge
ugodne hemodinamične učinke pri srčnem popuščanju (zmanjšanje tako polnitve kot tudi upora proti
iztisu srca).
Intravenski diuretiki Henleyeve pentlje izboljšajo simptome pri hipervolemičnih bolnikih. Povečajo
ledvično izločanje vode in soli ter imajo tudi blag vazodilatacijski učinek. Pri bolnikih z ASP in
nezadostno prekrvitvijo je njihovo uporabo treba odložiti do zagotovitve zadostne prekrvitve. Če
arterijski tlak to dovoljuje, jih kombiniramo z vazodilatatorji. Ob njihovi uporabi je treba skrbno
nadzorovati simptome, diurezo, ledvično funkcijo in elektrolite v krvi. Pri na novo nastalem ASP in
akutni dekompenzaciji kroničnega srčnega popuščanja brez predhodnega diuretičnega zdravljenja je
običajni začetni odmerek furosemida 20–40 mg i. v. Pri bolnikih s kroničnim diuretičnim zdravljenjem
je običajni začetni intravenski odmerek enak predhodnemu oralnemu. Diuretike lahko dajemo v
obliki enkratnih odmerkov ali v neprekinjeni infuziji in njihove odmerke prilagajamo klinični sliki. Pri
bolnikih z upornimi oteklinami in vztrajnimi simptomi lahko diuretike Henleyeve pentlje kombiniramo
s tiazidnimi diuretiki ali spironolaktonom.
Intravenski vazodilatatorji so namenjeni izboljšanju simptomov. Zmanjšajo polnitev (venodilatatorji)
in upor proti iztisu srca (arteriolodilatatorji) ter s tem povečajo utripni volumen srca. Posebej so
koristni pri hipertenzivnem ASP, pri hipotenzivnem ASP pa jih odsvetujejo. Odmerjanje je treba
skrbno uravnavati skladno z nadzorom simptomov in arterijskega tlaka. Posebej moramo biti previdni
pri bolnikih s pomembno mitralno ali aortno stenozo. Odmerke intravenskih vazodilatatorjev
prikazuje preglednica 1.
Preglednica 1: Intravenski vazodilatatorji za zdravljenje akutnega srčnega popuščanja (prirejeno po
(1))

Vazodilatator

Odmerek

Glavni stranski učinek Opozorilo

Nitroglicerin

0,6 mg/h do 12 mg/h

hipotenzija, glavobol

Nitroprusid

0,3 µg/kg/min do 5
µg/kg/min

hipotenzija, toksičnost občutljiv na
izocianata
svetlobo

razvoj tolerance
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Inotrope uporabljamo le pri bolnikih z znaki nezadostnega minutnega srčnega iztisa, kar najpogosteje
srečamo pri hipotenzivnem ASP. Njihovo uporabo odsvetujejo, dokler ne popravimo morebitne
hipovolemije ali drugega potencialno popravljivega dejavnika. Levosimendan ima prednost pred
dobutaminom pri bolnikih z ASP, ki so se predhodno zdravili z zaviralci beta. Ker je tudi vazodilatator,
ga je pri hipotenzivnih bolnikih treba kombinirati z drugimi inotropi ali vazopresorji. Priporočajo
previdno uporabo pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih zlasti ob prisotnosti aritmij. Inotropi, še
posebej adrenergični agonisti beta, povzročajo sinusno tahikardijo ter lahko sprožijo ishemijo
miokarda in aritmije. Ob njihovi uporabi je potreben nadzor EKG. Pri natančnejšem odmerjanju nam
lahko pomagajo metode za merjenje minutnega srčnega iztisa in njegove zadostnosti.
Vazopresorji so potrebni pri hipotenzivnem ASP za normalizacijo arterijskega tlaka in prerazporeditev
krvi k vitalnim organom, seveda pa na račun povečanega upora proti iztisu srca. Najpogosteje v ta
namen uporabljamo noradrenalin in dopamin. Adrenalin je rezerviran za bolnike, ki so neodzivni na
druge vazopresorje, in za kardiopulmonalno oživljanje. Za njihovo varno odmerjanje je potreben
invaziven nadzor arterijskega tlaka. Inotropna in vazopresorna zdravila za zdravljenje ASP prikazuje
preglednica 2.
Preglednica 2: Inotropna in vazopresorna zdravila za zdravljenje ASP (prirejeno po (2))

Zdravilo

Začetni enkratni odmerek

Hitrost infuzije

Dobutamin

ne

2–20 µg/kg/min

Dopamin

ne

3–5 µg/kg/min (inotrop)
> 5 µg/kg/min (inotrop +
vazopresor)

Milrinon

25–75 µg/kg v 10–20 min

0,375–0,75 µg/kg/min

Levosimendan

ne

0,05–0,2 µg/kg/min

Noradrenalin

ne

0,1–1,0 µg/kg/min

1 mg i.v. med reanimacijo/3–5 min

0,05–0,5 µg/kg/min

Adrenalin

Opiati zmanjšajo dispnejo in anksioznost. Priporočajo jih le pri izraziti dispneji, zlasti pri pljučnem
edemu. Neželeni učinki so odvisni od odmerka: nauzea, hipotenzija, bradikardija, depresija dihanja.
Pripisujejo jim povečanje potrebe po invazivni mehanični ventilaciji, nedorečen pa je vpliv na
smrtnost bolnikov.
Digoksin uporabljamo za nadzorovanje srčne frekvence pri atrijski fibrilaciji s tahikardnim odgovorom
prekatov. Če ga bolniki niso prejemali že pred tem, je običajni odmerek 0,2–0,4 mg metildigoksina i.
v. Pri zmerni ali hudi ledvični okvari zadošča polovični odmerek. Pravilni vzdrževalni odmerek je težko
predvideti pri starejših bolnikih in bolnikih s pridruženimi boleznimi ali zdravili, ki vplivajo na
presnovo digoksina, zato je potrebno določanje njegove koncentracije v krvi.
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Zdravljenje z zdravili za zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja je treba prilagoditi:
–
–
–

zmanjšanje odmerkov ali začasna ukinitev ob hipotenziji, bradikardiji, hiperkaliemiji ali
hudi ledvični okvari,
odmerek zaviralca beta ostane enak ali prepolovljen razen ob kardiogenem šoku,
po končani epizodi ASP na novo ali ponovno uvedemo zdravila za zdravljenje kroničnega
srčnega popuščanja.

Zunajtelesno odstranjevanje tekočine z ultrafiltracijo je smiselno pri hipervolemičnih bolnikih, ki se
ne odzovejo na zdravljenje z diuretiki. Za nadomestno ledvično zdravljenje se odločimo: pri vztrajni
oliguriji, na diuretike neodzivni hipervolemiji, hudi hiperkaliemiji (K+ > 6,6 mmol/l), hudi acidozi (pH <
7,2) ali uremiji (urea > 25 mmol/l, kreatinin > 300 µmol/l).
Pri bolnikih z ASP in plevralnim izlivom s plevralno punkcijo ali drenažo izboljšamo respiratorno
funkcijo in simptomatiko. Izpraznilna punkcija ali drenaža ascitesa izboljša simptomatiko, zmanjšanje
tlaka v trebušni votlini pa tudi izboljša ledvično funkcijo.
Mehanična podpora cirkulaciji pri refraktarnem ASP in kardiogenem šoku razbremeni srce in
zagotovi zadostno prekrvitev organov. S kratkoročno podporo pridobimo čas do odločitve ali
dokončnega zdravljenja. Klasične indikacije za podporo z znotrajaortno črpalko (intra-aortic balloon
pump, IABP) so: premostitev do kirurške korekcije akutnih mehaničnih zapletov (npr. mitralna
insuficienca, ruptura interventrikularnega septuma), hud akutni miokarditis, pri izbranih bolnikih z
akutno miokardno ishemijo ali infarktom (pred perkutano ali kirurško revaskularizacijo, med njo ali
po njej). Pri bolnikih s kardiogenim šokom ob akutnem miokardnem infarktu podpora z IABP ne
izboljša preživetja, zato njena uporaba ni indicirana. Naprave za podporo prekatom (ventricular
asssist device, VAD) in druge oblike mehanične podpore cirkulaciji (npr. zunajtelesna membranska
oksigenacija, extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) priporočajo pri bolnikih s kardiogenim
šokom za premostitev časa do odločitve, kandidiranja za transplantacijo, transplantacije ali okrevanja
ter za dolgotrajno podporo pri izbranih bolnikih.
Zaključek
Akutno srčno popuščanje je življenje ogrožajoče stanje, ki ob takojšnji diagnostični obravnavi zahteva
hkratno nujno zdravljenje. Poleg vzroka je treba odkriti in zdraviti tudi morebitne sprožilne dejavnike.
Zdravljenju z zdravili in kisikom je pri hujših oblikah treba dodati tudi neinvazivno ali invazivno
ventilacijsko podporo, nadomeščanje ledvične funkcije in pri najhujših primerih mehanično podporo
cirkulaciji.
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MOTNJE RITMA IN VSADNE SRČNE NAPRAVE
Franc Svenšek

Izvleček
Bradikardne in tahikardne motnje srčnega ritma lahko vodijo v nenadni srčni zastoj ali so prisotne po
vzpostavitvi spontanega krvnega obtoka. Pri zdravljenju bradikardnih in tahikardnih motenj srčnega
ritma uporabljamo ob izključitvi reverzibilnih vzrokov in upoštevanju indikacij vsadne srčne naprave,
med katere prištevamo trajne srčne spodbujevalnike, resinhronizacijske srčne spodbujevalnike in
vsadne kardioverter-defibrilatorje. Zapleti so redki in vključujejo hematom ležišča pulznega
generatorja vsadne srčne naprave, premaknitev (dislokacijo) elektrodnih katetrov, vnetje in nekrozo
kože nad pulznim generatorjem vsadne srčne naprave in okužbo sistema vsadne srčne naprave.
Elektromagnetno valovanje lahko povzroči motnje v delovanju vsadnih srčnih naprav
(elektromagnetna interferenca), v večini primerov gre za prehodne motnje med izpostavljenostjo
elektromagnetnemu valovanju.
Uvod
Fiziološki ritem sinusnega vozla imenujemo sinusni ritem, med aritmije prištevamo vsak srčni ritem,
ki ni fiziološki ritem sinusnega vozla. Normalna frekvenca sinusnega ritma je določena in je
60−99/min, počasnejši srčni utrip imenujemo bradikardija in hitrejši srčni utrip tahikardija.
Bradikardija predstavlja srčni ritem < 60/min, ne glede na vzrok. Sinusna bradikardija je lahko
fiziološka ali je znak bolezni (npr. pri podhladitvi, hipotirozi). Bradikardne motnje srčnega ritma
imenujemo bradiaritmije.
Tahikardija je srčni ritem ≥ 100/min, sinusna tahikardija je lahko fiziološka (npr. ob naporu) ali je znak
bolezni (npr. pri povišani telesni temperaturi, akutnem dihalnem popuščanju, hipovolemiji,
slabokrvnosti, hipertirozi). Tahikardne motnje srčnega ritma imenujemo tahiaritmije. Aritmije so
najpogosteje posledica osnovne bolezni srca, lahko pa so samostojna bolezen brez jasnih patoloških
sprememb na srcu.
Osnovna razdelitev motenj srčnega ritma
Motnje srčnega ritma lahko razdelimo na tiste, ki povzročijo nenadni srčni zastoj (arestne), in tiste, ki
lahko vodijo v nenadni srčni zastoj ali so prisotne po vzpostavitvi spontanega krvnega obtoka po
nenadnem srčnem zastoju (periarestne). Med arestne motnje srčnega ritma prištevamo prekatno
(ventrikularno) fibrilacijo, prekatno (ventrikularno) tahikardijo brez pulza, asistolijo in električno
aktivnost brez pulza (ang. pulseless electrical activity − PEA). Med periarestne motnje srčnega ritma
prištevamo bradikarne in tahikardne motnje.
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Bradikardne motnje srčnega ritma (bradiaritmije)
Bradiaritmije predstavljajo motnje srčnega ritma s frekvenco prekatov pod 60/min, o hudi
bradiaritmiji govorimo pri frekvenci prekatov pod 40/min. Bradiaritmije so posledica motenega
nastanka in/ali motenega prevajanja električnega impulza v prevodnem sistemu srca.
Moteno nastajanje električnega impulza v sinusnem vozlu se kaže kot bolezen sinusnega vozla.
Bolezen sinusnega vozla je največkrat posledica degenerativnih sprememb v sinusnem vozlu, v
standardnem elektrokardiogramu (EKG) se lahko kaže s sinusno bradikardijo, sinoatrijskim blokom,
sinusnim zastojem in s posledičnimi tahiaritmijami (bradikardno-tahikardni sindrom), ki so posledice
sočasne difuzne bolezni preddvora.
Zaradi motenega prevajanja električnega impulza med preddvori (atriji) in prekati (ventrikli) pride do
nastanka atrio-ventrikularnih (AV) blokov, ki so lahko prirojeni ali pridobljeni. Pridobljeni AV-bloki so
pogostejši pri starejših bolnikih, kar je posledica degenerativnih sprememb v prevodnem sistemu.
Glede na standardni EKG ločimo tri stopnje AV-blokov:
a) AV-blok prve stopnje (podaljšana doba PQ > 200 ms);
b) AV-blok druge stopnje:


Mobitz I ali Wenkebachova periodika (postopno podaljševanje dobe PQ do izpada
kompleksa QRS);



Mobitz II (nepredvidljivi izpadi kompleksov QRS, konstantna doba PQ je lahko podaljšana
ali normalna);



napredovalni AV-blok (izpad dveh ali več kompleksov QRS, konstantna doba PQ je lahko
podaljšana ali normalna);

c) AV-blok tretje stopnje (popolna prekinitev prevajanja, prekati delujejo v ritmu nadomestnega
centra vodiča).
Bradiaritmije se lahko pojavljajo v sklopu drugih bolezni, v tem primeru govorimo o možnih
reverzibilnih vzrokih. Med možnimi reverzibilnimi vzroki so lahko akutni miokardni infarkt,
elektrolitske (npr. hiperkaliemija) in metabolne motnje, zastrupitve z zdravili (npr. digitalis, blokatorji
receptorjev beta, kalcijevi antagonisti), hipotiroza, okužbe (npr. virusni miokarditis, lymska bolezen)
in poškodbe srca.
Bolniki z bradiaritmijami so lahko asimptomatski, brez simptomov in znakov, ali simptomatski z
motnjami zavesti, s simptomi in z znaki srčnega popuščanja, z bolečinami v prsnem košu, z arterijsko
hipotenzijo ali s šokom. Pri simptomatskih bolnikih je potrebno takojšnje zdravljenje z začasno
elektrostimulacijo srca (ang. temporary pacing), do začetka začasne elektrostimulacije srca lahko
damo 0,5 mg atropina intravenozno (i. v.) do skupnega odmerka 3 mg i. v. Začasna elektrostimulacija
srca je lahko neinvazivna prek kože (ang. transcutaneous pacing) ali invazivna s prekovensko
vstavitvijo elektrodnega katetra v desni prekat (ang. transvenous pacing). Bolniki z visokim tveganjem
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za asistolijo so bolniki s predhodno asistolijo, bolniki z AV-blokom druge stopnje Mobitz II, bolniki z
AV-blokom tretje stopnje in širokimi kompleksi QRS (QRS > 120 ms) ter bolniki s pavzami prekatne
aktivnosti > 3 sekunde. Pri asimptomatskih bolnikih, pri katerih ni visokega tveganja za asistolijo,
takojšnje zdravljenje ni potrebno, nadaljujemo z monitoriranjem bolnika in iščemo morebitne
reverzibilne vzroke.

Tahikardne motnje srčnega ritma (tahiaritmije)
Tahiaritmije predstavljajo motnje srčnega ritma s frekvenco prekatov 100/min ali več in so pogosto
simptomatske, zato bolniki največkrat poiščejo zdravniško pomoč. Ob prvem stiku z bolnikom ga
moramo ob anemnezi in kliničnem pregledu takoj priključiti na monitor/defibrilator in čim prej
posneti standardni EKG, če to dopušča klinično stanje bolnika.
Če so bolniki simptomatski z motnjami zavesti, s simptomi in z znaki srčnega popuščanja, z
bolečinami v prsnem košu, z arterijsko hipotenzijo ali s šokom, je potrebna takojšnja sinhronizirana
elektrokonverzija, pogosto tudi brez predhodno posnetega standardnega EKG. Če so bolniki
asimptomatski, je treba najprej posneti standardni EKG in ugotoviti osnovno tahiaritmijo in šele nato
začeti zdravljenje, največkrat uporabljamo zdravila – antiaritmike.
Tahikardne motnje srčnega ritma lahko klinično najprej razdelimo na osnovi širine kompleksa QRS in
nato na osnovi ritma, ali je ritem reden oziroma nereden:
1. tahikardije s širokimi kompleksi QRS (QRS > 120 ms):
a) ritem reden (prekatna tahikardija, supraventrikularna tahikardija s kračnim blokom,
supraventrikularna tahikardija z elektrostimulacijo prekatov, antidromna atrioventrikularna krožeča (re-entry) tahikardija − AVRT);
b) ritem nereden (polimorfna prekatna tahikardija, atrijska fibrilacija ali undulacija s
kračnim blokom);
2. tahikardije z ozkimi kompleksi QRS (QRS < 120 ms):
a. ritem reden (neustrezna sinusna tahikardija, sino-atrijska krožeča tahikardija − SANRT,
atrio-ventrikularna nodalna krožeča tahikardija − AVNRT, ortodromna atrio-ventrikularna
krožeča tahikardija − AVRT, žariščna atrijska tahikardija, atrijska undulacija);
b. ritem nereden (atrijska fibrilacija, atrijska undulacija, večžariščna (multifokalna) atrijska
tahikardija).
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Trajni srčni spodbujevalniki
Sistem trajnega srčnega spodbujevalnika je sestavljen iz ohišja pulznega generatorja in iz enega ali
dveh elektrodnih katetrov. V ohišju pulznega generatorja so litij-srebrova baterija, mikroprocesor in
električno vezje. Srčne spodbujevalnike označujemo s petmestno NBG-kodo, ki sta jo vpeljali
severnoameriško in britansko združenje za elektrofiziologijo – North American Society of Pacing and
Electrophysiology (NASPE) in British Pacing and Electrophysiology group (BPEG). Prva črka označuje
spodbujano votlino srca, druga črka votlino, v kateri srčni spodbujevalnik zaznava delovanje srca,
tretja črka način odgovora srčnega spodbujevalnika na zaznavo električne aktivnosti srca in četrta
črka možnost programiranja frekvenčne prilagodljivosti srčnega spodbujevalnika. Peta črka se redko
uporablja in se nanaša na prisotnost ali odsotnost stimulacije na več mestih (ang. multisite) v
preddvorih in/ali prekatih.
Najpogostejši indikaciji za vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika sta bolezen sinusnega vozla in
visokostopenjski in/ali simptomatski AV-blok. Glede na priporočila so nedvomne indikacije (razred I)
za vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika:
a) bolezen sinusnega vozla:


sinusna bradikardija s simptomi, ki so jasno povezani z bradikardijo (običajno pod
40/min);



simptomatska kronotropna nezmožnost (maksimalni srčni utrip < 85 % predvidenega
maksimalnega srčnega utripa glede na starost);

b) pridobljeni AV-blok:


simptomatski ali asimptomatski AV-blok tretje stopnje;



napredovali AV-blok druge stopnje;



simptomatski AV-blok druge stopnje Mobitz II;



simptomatski AV-blok druge stopnje Mobitz I;



simptomatski ali asimptomatski AV-blok druge stopnje Mobitz II s širokimi kompleksi QRS
ali bifascikularnim blokom;



z obremenitvijo izzvani AV-blok druge ali tretje stopnje brez motene prekrvavitve
(ishemije) srčne mišice.

Po ugotovitvi indikacije za vstavitev je potrebna izbira ustreznega tipa in načina delovanja srčnega
spodbujevalnika. Izbira je odvisna od osnovne motnje srčnega ritma, psihofizične kondicije bolnika,
pridruženih bolezni in vpliva načina spodbujanja na potek bolezni in umrljivost bolnikov.
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Po načinu delovanja delimo srčne spodbujevalnike v dve skupini:


enovotlinske, ki spodbujajo in zaznavajo s pomočjo enega elektrodnega katetra v preddvoru
ali prekatu (AAI, VVI);



dvovotlinske, ki spodbujajo in zaznavajo s pomočjo dveh elektrodnih katetrov v preddvoru in
prekatu (DDD).

Srčni spodbujevalnik VVI spodbuja prekat skozi elektrodni kateter, ki je nameščen v desnem prekatu.
Skozi isti kateter zaznava prekatno električno aktivnost in ne sproži impulza, če srčni utrip presega
nastavljeno osnovno frekvenco srčnega spodbujevalnika.
Srčni spodbujevalnik AAI spodbuja preddvor in zaznava preddvorno električno aktivnost skozi
elektrodni kateter, ki je nameščen v desnem preddvoru. Uporabljamo bipolarne elektrodne katetre z
aktivno fiksacijo, ki omogočajo ustrezno namestitev in stabilen položaj. Srčni spodbujevalnik AAI se
lahko uporablja pri bolezni sinusnega vozla z normalnim prevajanjem iz preddvora v prekat. V
primeru nastanka AV-bloka sta potrebni nadgradnja in vstavitev srčnega spodbujevalnika DDD.
Srčni spodbujevalnik DDD spodbuja preddvor in prekat, zaznava preddvorno in prekatno električno
aktivnost, spodbuja prekat po zaznavi vala P in ne sproži impulza po zaznavi prekatne električne
aktivnosti. Z načinom DDD so možne štiri vrste srčnega ritma:


normalni sinusni ritem;



spodbujanje preddvora;



s P-valom usklajeno spodbujanje prekata;



preddvorno-prekatno sekvenčno spodbujanje.

Srčni spodbujevalnik VDD ima dve elektrodi zliti znotraj enega elektrodnega katetra. Prekatni del
elektrodnega katetra spodbuja in zaznava električno aktivnost v prekatu, medtem ko preddvorni
bipol znotraj elektrodnega katetra zaznava preddvorno električno aktivnost. Zaradi nestabilnosti
preddvornega dela elektrodnega katetra je lahko zaznava valov P nezadostna, kar povzroči krajšo ali
daljšo izgubo usklajenosti med preddvorom in prekatom. Ob izgubi usklajenosti med preddvorom in
prekatom srčni spodbujevalnik deluje z osnovno frekvenco na načinu VVI.
Večina srčnih spodbujevalnikov je danes vstavljena s prekovenskim pristopom z aktivno fiksacijo
elektrodnega katetra na endokard srca. Če transvenski pristop ni izvedljiv, lahko uporabimo
epikardialni pristop s pomočjo kirurškega posega. Od leta 2013 je v Evropi odobren srčni
spodbujevalnik brez elektrodnega katetra (ang. leadless cardiac pacing), ki se skozi femoralno veno
vstavi v votlino desnega prekata s pomočjo vodljivih katetrskih sistemov. Trenutno je uporaba
srčnega spodbujevalnika brez elektrodnega katetra omejena na enovotlinsko spodbujanje, v
prihodnje lahko pričakujemo tudi nove možnosti zdravljenja.
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Zapleti pri zdravljenju s srčnimi spodbujevalniki so redki, zaradi pogostega sočasnega
antikoagulacijskega in antiagregacijskega zdravljenja je možen nastanek hematoma ležišča pulznega
generatorja srčnega spodbujevalnika, možne so okužba in nekroza kože nad pulznim generatorjem in
okužba celotnega sistema srčnega spodbujevalnika. Premaknitev (dislokacija) elektrodnega katetra
je najpogostejša v prvih 24 urah po vstavitvi, po šestih tednih je dislokacija redkejša, saj se vrh
elektrodnega katetra že vraste v srčno mišico.
Motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov obsegajo:
a) neučinkovito spodbujanje srca ob prisotnem impulzu srčnega spodbujevalnika (ang. failure to
capture);
Pomeni normalno, vendar neučinkovito spodbujanje srca, saj impulz srčnega spodbujevalnika ne
povzroči depolarizacije in krčenja srčne mišice ter pulznega odgovora. Vzrok za neučinkovito
spodbujanje srca v prvih dneh po vstavitvi je lahko premaknitev elektrodnega katetra, ki ga lahko
ugotovimo s pregledno in stransko rentgensko sliko prsnih organov. Drugi vzrok za neučinkovito
spodbujanje srca je lahko predrtje elektrodnega katetra skozi steno desnega atrija ali prekata, z
ultrazvokom srca ugotavljamo nastanek perikardialnega izliva, v najslabšem primeru je lahko prisotna
tamponada srca.
Vzrok za neučinkovito spodbujanje v prvih štirih do šestih tednih je pogosto prekomerni dvig praga
draženja, ki nastane zaradi tkivne reakcije na mestu stika z elektrodnim katetrom. Med preostalimi
vzroki za prekomerni dvig praga draženja in neučinkovito spodbujanje srca so lahko akutni srčni
infarkt, elektrolitske in presnovne motnje, zdravila in redkeje okvara elektrodnega katetra.
b) neučinkovito spodbujanje brez impulza srčnega spodbujevalnika (ang. failure to pace);
V standardnem EKG-ju pogosto težko ugotavljamo prisotnost impulza zaradi nizke amplitude pri
bipolarnem načinu spodbujanja. Popolna prekinitev ali premik elektrodnega katetra iz pulznega
generatorja lahko privede do izostanka spodbujanja, kar se praviloma vidi na rentgenskem posnetku.
Pri preveliki občutljivosti zaznavanja impulza srčni spodbujevalnik lahko zaznava električne potenciale
zunaj ustrezne votline srca, kar zavre spodbujanje (srčni spodbujevalnik je inhibiran) in povzroči
bradikardijo ali asistolijo. Spodbujanje srca lahko zavirajo električni potenciali prsnih mišic in
prepone, močna električna polja, normalni valovi T in električni impulzi drugih votlin pri srčnih
spodbujevalnikih DDD. Preveliko občutljivost zaznavanja odpravimo z zmanjšanjem občutljivosti;
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c) motnje zaznavanja (ang. failure to sense);
Motnje zaznavanja (ang. sensing) delimo na dejanske – to sta premajhna in prevelika občutljivost
zaznavanja – in funkcionalne motnje. Premajhna občutljivost pomeni nesposobnost zaznavanja
normalnih srčnih potencialov, prevelika občutljivost pa neustrezno zaznavanje potencialov znotraj ali
zunaj srca. Najpogostejši vzrok za motnje zaznavanja so neustrezna lega ali premik elektrodnega
katetra, okvara izolacije katetra, delovanje elektromagnetnega valovanja in izčrpanost baterije.
Funkcionalne motnje zaznavanja nastanejo, kadar srčni spodbujevalnik ne zazna srčnih potencialov,
ki sovpadajo s programirano dobo neobčutljivosti.
Vpliv elektromagnetnega valovanja na srčni spodbujevalnik
Elektromagnetno valovanje biološkega ali drugega izvora, ki ga zaznava srčni spodbujevalnik, lahko
povzroči motnje v delovanju srčnega spodbujevalnika. Posledice vpliva elektromagnetnih motenj na
srčni spodbujevalnik imenujemo elektromagnetna interferenca (EMI). EMI se lahko kaže v motnjah
spodbujanja in zaznavanja, lahko povzroči spremembo programa in okvaro pulznega generatorja
in/ali elektrodnih katetrov. V večini primerov gre za prehodne motnje v času izpostavljenosti
elektromagnetnemu valovanju, po prenehanju izpostavljenosti elektromagnetnemu valovanju se
praviloma vzpostavi normalno delovanje srčnega spodbujevalnika.
Večina gospodinjskih aparatov in ročno orodje ne ustvarjata elektromagnetnega valovanja, ki bi lahko
vplivalo na delovanje, vendar je treba preveriti njihov vpliv na delovanje srčnega spodbujevalnika ob
bolnikovih težavah.
V

bolnišnicah

so

najpogostejši

viri

elektromagnetnega

valovanja

elektrokavterizacija,

elektrokonverzija, defibrilacija, litotripsija, radiofrekvenčna ablacija in magnetna resonanca (MR). V
zadnjih letih so na tržišču pulzni generatorji in elektrodni katetri, ki so primerni za preiskave z MR do
1,5 tesla (ang. MR Conditional). Tudi starejši srčni spodbujevalniki so glede na priporočila Evropskega
kardiološkega združenja (ESC – European Society of Cardiology) iz leta 2013 pod določenimi pogoji
primerni za preiskave z MR do 1,5 tesla. Pri bolnikih, ki so odvisni od srčnega spodbujevalnika, je pred
preiskavo z magnetno resonanco srčni spodbujevalnik treba programirati na način V00 ali D00. Po
preiskavi z MR je potrebno ponovno programiranje in testiranje srčnega spodbujevalnika.
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Resinhronizacijski (biventrikularni) srčni spodbujevalniki
Podatki iz retrospektivnih analiz in randomiziranih raziskav kažejo, da lahko elektrostimulacija
desnega prekata poslabša simptome in znake srčnega popuščanja. Stimulacija desnega prekata
povzroči, da se desni prekat skrči pred levim in s tem povzroči neusklajeno (dissinhrono) krčenje obeh
prekatov. Usklajeno (sinhrono) krčenje obeh prekatov je še posebej pomembno pri bolnikih z
okrnjenim iztisnim deležem levega prekata (ang. left ventricular ejection fraction − LVEF). Zdravljenje
z resinhronizacijskim srčnim spodbujevalnikom (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) je
metoda zdravljenja pri bolnikih z znižanim LVEF in motnjami prevajanja električnih impulzov ter z
izčrpanim zdravljenjem z zdravili. Z usklajenim krčenjem obeh prekatov lahko izboljšamo srčno
funkcijo in preživetje bolnikov v funkcijskih razredih New York Heart Association (NYHA) II−IV,
predvsem pri bolnikih z LVEF < 35 % in širokim kompleksom QRS (QRS > 130 ms) zaradi levokračnega
bloka. Pri vseh bolnikih s srčnim popuščanjem je potrebno najprej ustrezno zdravljenje z zdravili in
izključitev morebitnih reverzibilnih vzrokov (npr. ishemija srčne mišice). Z resinhronizacijskim srčnim
spodbujevalnikom lahko izboljšamo preživetje pri bolnikih z LVEF < 35 %, ki potrebujejo srčni
spodbujevalnik in pri katerih je predvideno > 40 % stimulacije v prekatu.
Pri resinhronizacijskem srčnem spodbujevalniku je sistem za spodbujanje sestavljen iz treh
elektrodnih katetrov, in sicer elektrodnega katetra za spodbujanje desnega preddvora in dveh
elektrodnih katetrov za spodbujanje desnega in levega prekata. Elektrodni kateter za spodbujanje
levega prekata vstavimo prekovensko skozi koronarni sinus v eno izmed velikih srčnih ven.
Vsadni kardioverter-defibrilatorji
Prekatna fibrilacija (VF) in prekatna tahikardija (VT) brez pulza sta pogosta vzroka nenadnega srčnega
zastoja. Za preprečevanje nenadnega srčnega zastoja in vstavitev vsadnih kardioverter-defibrilatorjev
(ang. implantable cardioverter-defibrillator − ICD) se odločimo pri bolnikih v smislu sekundarne in
primarne preventive:
a) sekundarna preventiva nenadnega srčnega zastoja obsega bolnike:


po nenadnem srčnem zastoju zaradi VF/VT ali hemodinamsko nestabilni obstojni VT, kjer
ni najti jasnega reverzibilnega vzroka (izključeni so bolniki v prvih 48 urah po akutnem
srčnem infarktu);



z epizodami spontane obstojne VT ob prisotni bolezni srca (ishemična srčna bolezen,
dilatativna in druge kardiomiopatije);
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b) primarna preventiva nenadnega srčnega zastoja obsega bolnike s povečano verjetnostjo
VF/VT kljub optimalnemu zdravljenju z zdravili:


bolniki s prebolelim akutnim srčnim infarktom pred najmanj 40 dnevi in iztisnim deležem
levega prekata LVEF ≤ 30 %;



bolniki s kardiomiopatijo, funkcionalnim razredom II ali III po NYHA in LVEF ≤ 35 %;



bolniki s sinkopami in strukturno boleznijo srca, pri katerih pri elektrofiziološki preiskavi
lahko sprožimo obstojno VT ali VT s prehodom v VF;



bolniki s prirojenim podaljšanjem dobe QT (ang. long QT syndrome), ki imajo ponavljajoče
se sinkope in/ali polimorfno VT kljub zdravljenju z blokatorji receptorjev beta;



bolniki s hipertrofično kardiomiopatijo in visokim tveganjem;



bolniki s sindromom Brugada in visokim tveganjem.

Vstavitev pulznega generatorja in elektrodnih katetrov poteka enako kot vstavitev srčnega
spodbujevalnika, enaki so tudi morebitni zapleti in vplivi elektromagnetnih valovanj. Vsadni
kardioverter-defibrilator spodbuja srce v primeru bradikardije, uporabi antitahikardno spodbujanje
ali kardioverzijo pri VT in defibrilacijo pri VF. Pri bolnikih, pri katerih vstavitev vsadnega kardioverterdefibrilatorja ni možna zaradi morebitnih anatomskih razmer, zapore ven ali okužb pulznega
generatorja in elektrodnih katetrov, je možna vstavitev podkožnega kardioverter-defibrilatorja (ang.
subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator − S-ICD), pri čemer sta pulzni generator in
elektrodni kateter zunaj prsnega koša. Podkožni kardioverter-defibrilator učinkovito uporabi
kardioverzijo pri VT in defibrilacijo pri VF, ne more pa prekiniti VT s pomočjo antitahikardnega
spodbujanja, ob bradikardiji je možno le kratkotrajno spodbujanje, ki pa je za bolnika zelo boleče.
Zaključek
Pri bolnikih z bradiaritmijami in s tahiaritmijami uporabljamo pri zdravljenju tudi vsadne srčne
naprave. Pri bradiaritmijah je ob izključitvi reverzibilnih vzrokov in ob upoštevanju indikacij vstavitev
trajnega srčnega spodbujevalnika edino ustrezno zdravljenje. Pri določenih skupinah bolnikov s
srčnim popuščanjem se odločimo za vstavitev resinhronizacijskega srčnega spodbujevalnika. Za
preprečevanje nenadnega srčnega zastoja je edino učinkovito zdravljenje vstavitev vsadnega
kardioverter-defibrilatorja, kar velja predvsem pri sekundarni preventivi bolnikov, pri primarni
preventivi bolnikov pa moramo upoštevati ustrezne indikacije.
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AKUTNO SRČNO POPUŠČANJE PRI OTROCIH
Gorazd Mlakar
Izvleček
Akutno srčno popuščanje imenujemo srčno popuščanje, ki nastane v nekaj minutah ali urah oz. se v
tako kratkem času hudo poslabša. Kot tako je urgenca in ga zdravimo v enoti pediatrične intenzivne
terapije. Diagnostične postopke in zdravljenje izvedemo hitro in odločno. Če se stanje kljub temu
slabša, moramo razmisliti o zdravljenju z mehansko podporo. Ta prispevek poskuša čim krajše orisati
vzroke, klinično sliko, diagnostiko in zdravljenje akutnega srčnega popuščanja otrok v različnih
starostnih obdobjih.
Uvod
Srčno popuščanje je sindrom, za katerega je značilno, da srce ne zmore zagotoviti zadostnega
minutnega srčnega iztisa (MV) glede na trenutne presnovne potrebe v organizmu ali ga lahko
zagotovi le ob povišanih polnitvenih tlakih in/ali povišani srčni frekvenci. V pediatrični populaciji je
srčno popuščanje redko in ima večinoma boljšo prognozo kot pri odraslih. Glede na hitrost nastanka
klinične slike ga delimo na akutno in kronično. V tem prispevku bomo obravnavali akutno srčno
popuščanje, ki tudi v pediatrični populaciji pogosto predstavlja izziv za zdravljenje. Akutno srčno
popuščanje (ASP) je opredeljeno kot sindrom, za katerega je značilen hiter nastanek ali poslabšanje
(minute do ure) simptomov in znakov srčnega popuščanja. Je življenje ogrožajoče stanje in
predstavlja absolutno indikacijo za sprejem v enoto pediatrične intenzivne terapije. Pojem akutnega
srčnega popuščanja obsega bolnike, pri katerih se je srčno popuščanje pojavilo prvič (t. i. »de novo«
srčno popuščanje), in tiste, pri katerih je prišlo do nenadnega, hudega poslabšanja že obstoječega
srčnega popuščanja (akutna dekompenzacija). ASP pri otrocih v grobem razdelimo glede na čas
nastanka v srčnem ciklusu na sistolno (okrnjena krčljivost prekata) in diastolno (okrnjena polnitev
prekata) srčno popuščanje. Pri dojenčkih in otrocih s prirojeno srčno napako, za katero je značilna
neka oblika kratkega stika med pljučno in sistemsko cirkulacijo (npr. od Botallijevega duktusa odvisne
srčne napake), lahko ASP nastane zaradi hiperdinamične pljučne (in posledično hipodinamične
sistemske) cirkulacije ali hiperdinamične sistemske (in posledično hipodinamične pljučne) cirkulacije.
Za ta stanja je značilno, da funkcija srčne mišice ni okrnjena (krčljivost je običajno povečana). Za ASP
ob hiperdinamični pljučni cirkulaciji je značilna hipoperfuzija sistemskega krvnega obtoka, za ASP ob
hiperdinamični sistemski cirkulaciji pa je značilna hipoperfuzija pljučnega krvnega obtoka in globoka
cianoza (tu hipoksemija vodi v hipoksijo tkiv). Razmerje med pretokoma krvi skozi pljučno in
sistemsko cirkulacijo (tj. Qp/Qs) določa razmerje med žilnima uporoma v pljučni in sistemski
cirkulaciji (Rp/Rs).
Glede na to, kateri prekat je prizadet, ločimo levo- in desnostransko ASP.
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Etiologija
Vzroki za nastanek ASP so pri otrocih bistveno drugačni kot pri odraslih (ateroskleroza in dolgotrajna
arterijska hipertenzija nista običajni bolezni otroške dobe) – najpogostejša indikacija za sprejem v
pediatrično enoto intenzivne terapije je akutna dihalna odpoved (v pediatrično bolnišnico pa potreba
po zdravljenju s kisikom zaradi akutnega respiratornega infekta), zato ne preseneča, da je tudi
najpogostejši vzrok za ASP pri otrocih (in dojenčkih) ishemija miokarda, ki nastane zaradi hipoksemije
ob akutni dihalni odpovedi. Sama starost otroka ob nastanku ASP nam v veliki meri opredeli možne
vzroke za nastanek ASP.
Vzroki za nastanek ASP in utero (v fetalni dobi) so predvsem motnje ritma – supraventrikularna
tahikardija, huda bradikardija zaradi popolnega bloka prevajanja (srčni blok III. stopnje pri plodu
nosečnic s sistemskim lupusom), miokarditis ipd.
Vzroki za nastanek ASP pri novorojenčku v prvem dnevu življenja so najpogosteje hipoksemija zaradi
akutne dihalne odpovedi (mekonijska aspiracija, hialinomembranska bolezen pljuč, sidrom tahipneje
novorojenčka) ali perinatalna asfiksija, zgodnja neonatalna sepsa ter metabolne motnje, kot sta
hipoglikemija in hipokalcijemija. Pogost vzrok ASP v prvem dnevu življenja so tudi prirojene srčne
napake, za katere je značilna obstrukcija: kritična aortna stenoza, koarktacija aorte (levostransko
popuščanje), popolni anomalni vtok pljučnih ven z obstrukcijo (desnostransko popuščanje). Redkejši
vzrok za nastanek ASP v starosti enega dneva so prirojene srčne napake, za katere je zaradi
nezadostnega mešanja krvi med sistemsko in pljučno cirkulacijo značilna huda cianoza – transpozicija
velikih arterij z intaktnim prekatnim septumom ter sindrom hipoplastičnega levega srca.
V starosti 2–6 tednov se kot ASP ponavadi izrazijo prirojene napake, za katere je značilna
hiperdinamična pljučna cirkulacija – velik defekt v septumu prekatov (VSD), široko prehoden
Botallijev vod (PDA), atrioventrikularni defekt pretina (AVSD), aorto-pulmonalno okno, truncus
arteriosus. Do hiperdinamične pljučne cirkulacije v starosti 2–6 tednov pri teh prirojenih srčnih
napakah pride zato, ker se v tem času še dodatno zmanjša upor v pljučnem žilju (remodeliranje
pljučnih arteriol). Pretok skozi sistemski krvni obtok se ob tem ustrezno zmanjša in pride do ASP (ob
razvoju pljučnega edema in odpovedi kompenzatornih mehanizmov se klinična slika ASP razvije v
nekaj urah).
Pogost vzrok ASP pri dojenčkih (starost od 0–12 mesecev) je tudi akutna dekompenzacija ob
dilatativni kardiomiopatiji (v veliki večini primerov je prizadet levi ventrikel). Vzrok dekompenzacije je
običajno akutni infekt zgornjih dihal. Vzrok kardiomiopatije je približno v 50 odstotkih genetski,
sledijo prirojene motnje metabolizma in idiopatski vzroki.
Vzrok za ASP pri otrocih (starost od 1–18 let) je pogosto miokarditis, dilatativna kardiomiopatija,
akutno poslabšanje srčnega popuščanja po operativni korekciji prirojene srčne napake (npr. pri
otrocih s Fontanovo in Glennovo cirkulacijo), motnje ritma, endokarditis (prizadetost zaklopk),
Kawasakijeva bolezen, prizadetost srca v sklopu revmatične vročice pa je pri nas redka.
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Klinična slika ASP pri otrocih
Tudi klinična slika ASP je pri otrocih precej odvisna od kronološke starosti.
Klinična slika ASP pri dojenčkih je nespecifična in se pogosto kaže kot povišana frekvenca bitja srca
nad 150 utripov/min, frekvenca dihanja nad 50 vdihov/min, hipotenzija (vrednosti normalnega tlaka
so odvisne od starosti!) in oligo/anurija, ki nista nujno prisotni. Poudariti je treba, da je oteklina
(edem) obraza in okončin ter hepatomegalija pri dojenčkih in majhnih otrocih redka tudi, če gre za
akutno poslabšanje kroničnega srčnega popuščanja. Pri dojenčkih s srčno napako z obstrukcijo iztoka
so pulzi slabše tipni povsod (aortna stenoza, hipoplastični aortni lok) ali lahko ugotovimo razliko v
tipljivosti pulza na zgornjih in spodnjih okončinah (npr. koraktacija aorte in prekinjen aortni lok). ASP
pri dojenčkih z od odprtega Botallijevega voda odvisno pljučno cirkulacijo se kaže kot globoka cianoza
in metabolna acidoza (ko pride do zapiranja PDA, se pretok krvi skozi pljuča začne zmanjševati, ob
tem pa se poglablja cianoza in povečuje hipoksemija).
ASP pri otrocih in adolescentih je z naraščajočo starostjo vedno bolj podobno ASP pri odraslih; lahko
je prisoten tudi pljučni edem z dispejo in otrtopnejo. Izraziti so tudi znaki aktivacije simpatičnega
živčnega sistema – tahikardija, potenje. Pogosta je hipotenzija in oligo/anurija.
Diagnostika
Kot je bilo že omenjeno, nam že sama kronološka starost otroka ob nastanku ASP do neke mere zoži
etiologijo ASP. Pri otroku z ASP je od slikovnih preiskav treba opraviti transtorakalno
ekokardiografijo, pregledno rentgensko sliko prsnega koša, pri diagnostiki miokarditisa si pomagamo
tudi z magnetnoresonančnim slikanjem srca in transkatetrsko biopsijo srčne mišice. Občasno je
potrebna tudi katetrizacija srca. Od laboratorijskih preiskav imamo na voljo že uveljavljene kazalnike
srčnega popuščanja – serumsko koncentracijo BNP in Nt-proBNP. Ob sumu na nekrozo srčne mišice
določimo še serumsko koncentracijo troponina in CK-MB. Običajno izmerimo tudi koncentracijo
elektrolitov, sečnine, kreatinina, laktata, hemogram, plinsko analizo arterijske krvi ter laboratorijske
preiskave urina.
Transtorakalna ehokardiografija (TE)
TE je preiskava, ki je nujna in jo moramo opraviti čim prej. Z njo natančno opredelimo vrsto
morebitne prirojene srčne napake, dobimo pa tudi podatke o funkciji srčne mišice (sistolna ali
diastolna disfunkcija). Ti podatki so ključni za nadaljnje zdravljenje in v veliki meri opredelijo
prognozo ASP. Sistolna disfunkcija je pri otrocih definirana kot iztisni delež (EF, ang. ejection fraction)
manj kot 55 odstotkov.
Pregledna rentgenska slika prsnega koša (RTG pc)
RTG pc nam da podatke o velikosti srčne sence (o kardiomegaliji oz. povečani srčni senci govorimo,
ko je razmerje med velikostjo srčne sence in levega hemitoraksa več kot 0,6 pri dojenčkih in več kot
0,55 pri otrocih) ter o prisotnosti pljučnega edema. Poudariti je treba, da imajo dojenčki in majhni
otroci velik timus, na kar moramo biti pazljivi pri ocenjevanju velikosti srčne sence. Vzrok za
kardiomegalijo je pri dojenčkih in majhnih otrocih pogosto L-D-preliv (šant) zaradi prirojene srčne
napake, pri večjih pa kardiomiopatija ali miokarditis.
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Elektrokardiografija (EKG)
EKG nam pri otrocih z ASP pomaga postaviti diagnozo artimij: pri novorojenčkih in dojenčkih so
najpogostejše različne tahikardije z izvorom nad atrio-vetrikularnim vozlom (supraventrikularna,
aktrijska ektopična in junkcijska tahikardija) ter atrio-ventrikularni blok III. stopnje. Pri večjih otrocih
so pogost vzrok ASP tahikardije zaradi preekscitacije (npr. Wolf-Parkinson-White). Z EKG lahko
posumimo na hipertrofijo prekatov in diagnosticiramo infarkt – npr. zobec Q v inferolateralnih
odvodih je značilen za infarkt zaradi zapore anomalno potekajoče leve koronarne arterije (ob hudem
telesnem naporu lahko razširjena aorta pretisne levo koronarno arterijo, ki (anomalno) izvira iz
pljučne arterije).
Slikanje srca z magnetno resonanco (CMRI)
CMRI je diagnostična preiskava pri sumu na miokarditis (na T2 obteženih slikah je vidna oteklina
srčne mišice) in lahko nadomesti biopsijo srčne mišice.
Laboratorijske preiskave
Od laboratorijskih preiskav lahko ASP neposredno potrdimo le z določanjem koncentracije
možganskega natriuretičnega peptida (BNP) oz. NT-pro BNP (amino-terminalni proBNP). Normalne
vrednosti BNP so odvisne od starosti otrok in od preiskovalne metode. Pri otroku z ASP ob NTproBNP odvzamemo še že zgoraj opisane laboratorijske preiskave. Pri sumu na miokarditis
odvzamemo še kri za serologijo oz. PCR na kardiotropne viruse, pri sumu na kardiomiopatijo ter
motnje metabolizma pa kri za genetske in metabolne preiskave in kritični vzorec.
Zdravljenje ASP
Zdravljenje ASP moramo začeti takoj. Namen zdravljenja je čimprejšnja stabilizacija in izboljšanje
hemodinamskega stanja. Zdravljenje ASP delimo na splošne in usmerjene ukrepe. Otroka z ASP takoj
sprejmemo v enoto intenzivne terapije in mu takoj namestimo ustrezen monitoring (EKG, pulzni
oksimeter, po možnosti tudi arterijsko linijo). Vstavimo dva široka periferna venska kanala. Takoj
začnemo dovajati kisik po nosnem katetru (dojenčki in majhni otroci), večjim otrokom in najstnikom
pa po obrazni maski. Če je stanje slabše, otrok pa (še) ni v kardiogenem šoku, se lahko odločimo tudi
za katero izmed oblik neinvazivne ventilacije (nazalni CPAP ali BiPAP), ki ugodno vpliva na
hemodinamske parametre. Bolnike v kardiogenem šoku moramo čim prej sedirati in intubirati (s tem
jim odvzamemo dihalno delo in izboljšamo hemodinamiko). Po intubaciji moramo vstaviti centralni
venski kanal in arterijsko linijo, če je še nismo. Čim prej posnamemo 12-kanalni EKG in opravimo
transtorakalno ultrazvočno preiskavo, ki nam da podatke, ki so potrebni za usmerjeno zdravljenje
(opredelimo morebitno prirojeno srčno napako, sistolno/diastolno disfunkcijo, velikost srčnih votlin,
polnitev srca ipd.). Glede na te podatke se nato odločimo za uvedbo in vrsto zdravil. Na voljo imamo
intravenska inotropna zdravila (dobutamin, dopamin, adrenalin, inhibitorje fosfodiesteraze in
levosimendan). Ob dokumentirani hipotenziji začnemo podporo z inotropi čim prej in jih brez
zadržkov dovajamo na periferni kanal, dokler nismo vzpostavili centralnega venskega dostopa. Pri
novorojenčkih, ki imajo od Botallijevega voda odvisno prirojeno srčno napako, uvedemo
prostaglandin E1 v trajni infuziji z namenom vzdrževanja odprtosti Botallijevega voda. Pri teh
novorojenčkih moramo biti pazljivi, da sta pljučni in sistemski krvni obtok uravnotežena (Qp/Qs = 1),
to pa dosežemo tako, da vzdržujemo nasičenost arterijske krvi s kisikom (SaO2 oz. SpO2) v območju
med 75 in 85 odstotki. SpO2 pod 75 odstotki vodi v hipoksijo tkiv zaradi hipoksemije, SpO2 nad 85
odstotki pa v hipoksijo tkiv zaradi hipoperfuzije. Uravnoteženo razmerje med Qp in Qs dosežemo z

111

ukrepi, s katerimi vplivamo na žilni upor v pljučnem in/ali sistemskem krvnem obtoku (npr. z višanjem
končnega pozitivnega tlaka v izdihu in permisivno hiperkapnijo lahko zvišamo žilni upor v pljučnem
žilju, z dovajanjem NO v vdihano mešanico pa žilni upor v pljučnem žilju zmanjšamo ipd.). Povečano
predobremenitev srca (preload) in pljučni edem zdravimo z intravenskimi diuretiki, zdravila za
zmanjšanje obremenitve srca (afterload) pa so tako kot pri odraslih pri ASP redkeje potrebna. Otroci z
ASP so neredko anemični, kar popravimo s transfuzijo koncentriranih eritrocitov (čim prej). Pri
dojenčkih s prirojeno srčno napako je zaželeno, da koncentrirane eritrocite pred transfundiranjem
tudi obsevamo (možna je koincidenca ASP z T-celičnimi imunskimi pomanjkljivostmi in nastanek
reakcije presadka proti gostitelju). Nekatere prirojene srčne napake, ki se kažejo kot ASP,
predstavljajo absolutno indikacijo za nujen operativni poseg (totalna anomalna drenaža pljučnih ven,
koarktacija aorte, kritična aortna stenoza, nekatere oblike tetralogije Fallot ipd.). Kadar nam z zgoraj
omenjenimi ukrepi ne uspe doseči normalizacije hemodinamskega stanja, moramo uporabiti eno
izmed oblik mehanske podpore srca. S tem namenom lahko uporabimo napravo za podporo prekatu
(angl. ventricle assist device) in veno-arterijski ECMO (ang. extracorporeal membrane oxygenation).
Pred uvedbo mehanske podpore cirkulaciji moramo upoštevati predvsem vrsto osnovne bolezni in
prisotnost in stopnjo morebitne nevrološke prizadetosti. Mehansko podporo cirkulacije izvajamo do
izboljšanja stanja ali pogosto tudi kot premostitev do presaditve srca, če je odpoved srca dokončna.
Zaključek
ASP predstavlja urgenco in je kot tako absolutna indikacija za sprejem v pediatrično enoto intenzivne
terapije. Vzroki srčnega popuščanja so pri otrocih drugačni kot pri odraslih. Ko otroka sprejmemo v
enoto intenzivne terapije, moramo čim prej začeti podporno zdravljenje in ugotoviti vzrok ASP, ki v
veliki meri določa, kakšno je pravilno usmerjeno zdravljenje. Če konservativno zdravljenje ni uspešno,
začnemo eno izmed oblik mehanske podpore srcu. Če gre za končno odpoved srca, moramo razmisliti
tudi o presaditvi srca.
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ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA BOLEZNI SRCA NA ODDELKU INTENZIVNE MEDICINE
Dušan Štajer
Izvleček
Ultrazvočna (UZ) preiskava srca ima na intenzivnem oddelku tri glavne vloge: z njo postavimo
diagnozo, ocenimo hemodinamično stanje bolnika in izvajamo posege. Z diagnostično preiskavo srca
lahko ugotavljamo akutno srčno bolezen, kronično prizadetost srca ali ocenjujemo delovanje (in
morebitno prizadetost) sicer zdravega srca pri kritično bolnem.
Uvod
Ultrazvočna (UZ) preiskava srca je v zadnjih desetletjih pomembno izboljšala kakovost dela na
intenzivnih oddelkih. Korist UZ-preiskave je poleg narave bolezni odvisna od znanja izvajalca,
zmogljivosti UZ-aparata in preglednosti bolnika. Izvajalec je praviloma zdravnik, ki bolnika zdravi;
zaželeno je, da je vešč transtorakalne in transezofagealne UZ-preiskave ter uporabe ultrazvočnega
kontrasta. Po mnenju Evropskega kardiološkega združenja je za izvedbo vseh UZ-preiskav srca pri
kritično bolnih potrebno večje znanje kot za elektivne preglede. To po mnenju drugih ne sme
omejevati širše uporabe UZ, saj študije kažejo, da imajo bolniki dodano korist od preiskav, ki jih
izvajajo zdravniki z osnovnim znanjem ehokardiografije. Glede opreme je zaželeno, da ima intenzivni
oddelek najbolj kakovosten aparat (glede funkcij, ki jih na intenzivnem oddelku uporabljamo), ki ga je
še možno brez težav premikati od bolnika do bolnika na intenzivnem oddelku. Preglednost bolnikov
je praviloma slabša kot pri elektivnih preiskavah, prikaz pa mora biti pri nekaterih obolenjih kljub
temu najnatančnejši, zato je med opremo potreben tudi transezofagealni UZ-pretvornik.
Sama UZ-preiskava ni rutinska in jo sproti prilagajamo glede na naravo bolezni, sprotne najdbe in
preglednost bolnika.
Najpogostejše klinične indikacije so neopredeljena hipotenzija ali šok, dihalna stiska (tudi neuspeh
odvajanja od predihavanja), bolečina v prsih, na novo nastal šum na srcu, poškodba prsnega koša in
nekatere zastrupitve.
Diagnostika akutnih srčnih bolezni
Akutne srčne bolezni prizadenejo srčno mišico, zaklopke in osrčnik.
Pri akutni prizadetosti srčne mišice nas praviloma najbolj zanima prizadetost levega prekata, neredko
tudi desnega prekata, prizadetosti preddvorov praviloma ne ocenjujemo. Prizadetost srčne mišice se
kaže z morfološkimi in funkcionalnimi spremembami. Morfološke spremembe so lahko edem, razteg
(distenzija) prizadetega dela srca, izjemoma ruptura dela srca. Funkcionalne spremembe, ki jih
ugotavljamo, vključujejo motnje krčenja (globalne in regionalne) in motnje polnitve prekata.
Prizadetost srčne mišice je največkrat posledica akutnega koronarnega sindroma, lahko pa tudi
miokarditisa, stresne kardiomiopatije, poškodbe srca in delovanja zdravil.
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Akutni koronarni sindrom (AKS)
AKS se kaže ultrazvočno z motenim krčenjem delov levega prekata, ki jih prekrvlja prizadeta venčna
arterija (regionalna motnja krčenja), pri zapori desne koronarne arterije pa je lahko prizadeto tudi
krčenje desnega prekata.
Srčni infarkt ima številne možne akutne zaplete. Razen motenj ritma vse pomembne zaplete
spoznamo z UZ-preiskavo. Pomembnejši zapleti so poinfarktni perikarditis, anevrizma in
psevdoanevrizma levega prekata, tromb v levem prekatu, ruptura proste stene ali prekatnega
pretina, ishemična mitralna regurgitacija in ruptura papilarne mišice (slika 1).

Slika 1: Transezofagealna preiskava, zgornje ezofagealno okno, presek pri kotu 90 °, protosistola
Posterobazalni del levega prekata (LV) ne poteka normalno (kot je označeno s pikami), ampak je
razširjen v anevrizmo (An), ki je nastala po srčnem infarktu. Puščica prikazuje odtrgan del papilarne
mišice, ki se v sistoli pomakne v levi preddvor (LA).
Akutni miokarditis
Akutni miokarditis se pri večini bolnikov ne kaže z UZ-spremembami, pri težjem poteku pa se pojavijo
motnje krčenja levega prekata, ki se največkrat ne skladajo s povirji koronarnih arterij. Motnja
krčenja levega prekata je pogosto, ne pa vedno globalna. Pogosto je pridružen perikarditis (in
perikardni izliv).
Globalna motnja krčenja je značilna tudi za prizadetost srca ob sepsi (»septična kardiomiopatija«) in
kot stranski učinek ali pri predoziranju zdravil (citostatiki, blokatorji receptorjev beta, blokatorji
kalcijevih kanalčkov).
Stresna kardiomiopatija
Stresna kardiomiopatija (miokardiopatija takotsubo) je sedaj že znana bolezen nepojasnjene
etiologije, pri kateri psihološki ali fizični stres povzroči tipično reverzibilno odpoved krčenja
apikalnega in srednjega dela levega prekata, lahko pa je motnja krčenja tudi manj tipična in
reverzibilna (prizadene npr. bazalni del levega prekata). Nastane lahko tudi kot odgovor na težko
bolezensko stanje. UZ-diagnoza največkrat ni dokončna, brez koronarne angiografije je stresno
kardiomiopatijo težko ločiti od koronarne tromboze.
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Akutne bolezni zaklopk
Akutne bolezni nativnih zaklopk so raznovrstne glede etiologije, stopnje okvare in hemodinamičnih
posledic. Kažejo se z morfološkimi spremembami na zaklopkah in s spremenjenim delovanjem
zaklopk, ob hujši srčni napaki se globalno spremeni tudi hemodinamika, ne utegnejo pa nastati tiste
spremembe strukture srčnih votlin, ki nastanejo pri kroničnih napakah (npr. dilatacija levega
preddvora pri mitralni regurgitaciji). Danes ugotavljamo vse akutne bolezni zaklopk z UZ-preiskavo
srca.
Morfološke spremembe so lahko vnetne narave (vegetacije, abscesi, perforacije), ishemične (ruptura
papilarne mišice, ruptura prekatnega pretina), degenerativne (ruptura subvalvularnega aparata
mitralne zaklopke), posledica poškodbe in disekcije aorte. Na umetni zaklopki lahko nastane še strdek
ali panus. Pri bolnikih s hipertrofijo levega prekata je neredka subvalvularna stenoza, ki se lahko
akutno pojavi ali poslabša ob zmanjšani polnitvi levega prekata, npr. ob hipovolemiji ali perikardnem
izlivu.
Funkcionalno gre pri akutnih boleznih nativnih zaklopk za akutno regurgitacijo, ki jo hitro in zanesljivo
prikažemo z barvno dopplersko preiskavo, medtem ko je ocena stopnje in vzroka regurgitacije
zahtevnejša in jo izvajamo z ustaljenimi ehokardiografskimi metodami. Najpreprostejša ocena
stopnje regurgitacije je z velikostjo barvnega dopplerskega regurgitacijskega signala.
Subaortna stenoza se kaže s turbulentnim tokom krvi v iztočnem delu levega prekata pri barvni
dopplerski preiskavi, dopplersko pa izmerimo povečano hitrost pretoka in izračunamo povečan
gradient v iztočnem delu, ki predstavlja oceno stopnje subaortne stenoze. Subaortna stenoza je pri
kritično bolnih pogostejša od večine preostalih akutnih srčnih napak.
Pri poškodbi prsnega koša (topi ali odprti), ki je ena najpogostejših poškodb, lahko nastane poškodba
trikuspidalne zaklopke. Pri tej poškodbi lahko nastane takojšnje raztrganje trikuspidalne zaklopke ali
subvalvularnega aparata, še pogosteje pa z zamikom več tednov ali dlje, zato tovrstne akutne
trikuspidalne regurgitacije ne srečamo pogosto pri poškodovanih, zdravljenih na intenzivnem
oddelku.
Spremenjena hemodinamika pri akutnih boleznih zaklopk se kaže s povečanimi pljučnimi tlaki in z
zmanjšanim minutnim srčnim volumnom. Pljučni arterijski sistolični in diastolični tlak lahko
ocenjujemo iz signalov trikuspidalne in pulmonalne regurgitacije, ki sta prisotna pri večini
preiskovancev. Minutni srčni volumen ocenjujemo iz hitrosti toka krvi skozi mesto, katerega presek
lahko izračunamo iz premera (največkrat v iztočnem delu levega prekata) in na katerem ni
regurgitacijskega toka. Iz hitrosti toka krvi in preseka izračunamo utripni volumen.
Akutne bolezni umetnih zaklopk so etiološko najpogosteje vnetne, ki lahko povzročijo regurgitacije ob
zaklopki, tromboza in panus pa lahko povzročita slabo zapiranje zaklopke z regurgitacijo ali oteženo
odpiranje in stenozo. Stenozo na zaklopki spoznamo s kontinuirano dopplersko preiskavo, ki prikaže
pospešen pretok skozi zaklopko in tlačno razliko med pretokom skozi zaklopko, ki je višja, kot je
podano za bolnikov tip in velikost umetne zaklopke.
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Prizadetost desnega prekata
Ker ima desni prekat veliko komplianco, se kaže prizadetost desnega prekata s povečanimi desnimi
srčnimi votlinami in slabim krčenjem desnega prekata, včasih se krči samo konica (McConnellov
znak). Pri tem ugotovimo pri povečani poobremenitvi (npr. pljučna embolija) povečano sistolično
tlačno razliko na trikuspidalni zaklopki, pri primarno oslabelem krčenju (npr. pri infarktu desnega
prekata) pa zmanjšano sistolično tlačno razliko na trikuspidalni zaklopki.
Bolezni osrčnika
Pri pregledu osrčnika je najpomembnejša najdba tekočina in/ali strdek v osrčniku. Tekočina se lahko
pojavi na novo zaradi vnetja različne etiologije, karcinoze, okužbe ali krvavitve v osrčnik.
Najnevarnejša je krvavitev, ki je posledica srčnega infarkta, disekcije aorte ali poškodbe (tudi
iatrogene). Pri tekočini v osrčniku moramo oceniti hemodinamični pomen povečanega tlaka v
osrčniku – gre za oceno stopnje vtočne motnje. Ocena vtočne motnje je poleg klinične v veliki meri
ultrazvočna, za hudo vtočno motnjo govorijo ugrezanje desnih srčnih votlin, opletanje srca v
perikardni vreči, nihanje preddvornega pretina z dihanjem in povečano nihanje hitrosti pretoka skozi
zaklopke z dihanjem (slika 2).

Slika 2: Pomanjšano srce na račun velikega perikardnega izliva (PE), zaradi katerega so pomanjšani
levi prekat (LV), desni prekat (RV) in desni preddvor (RA)
Puščica kaže na ugrezanje desnega prekata, dvojna puščica pa na smer nihanja srca v osrčniku; ker je
frekvenca nihanja dvakrat manjša od frekvence utripa, je srce vsak drugi utrip izmenično v drugem
položaju, kar se kaže z izmenjavanjem večjih (2) in manjših (1) kompleksov QRS na
elektrokardiogramu.
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Diagnostika kroničnih srčnih bolezni
Kronična napredovala srčna bolezen praviloma ni vzrok neposredne življenjske ogroženosti bolnika,
tak bolnik je neposredno ogrožen ob dodatnih akutnih bolezenskih stanjih, ki v kombinaciji s kronično
boleznijo pripeljejo bolnika na koncu do kritičnega stanja, ki ga ne preživi. Pomembno je, da pri
kritično bolnem spoznamo morebitne kronične bolezenske spremembe na srcu, ker te omejujejo
srčno rezervo in pomembno vplivajo na možnost ozdravitve kritično bolnega; obenem nam podrobno
poznavanje mehanizma zmanjšane srčne rezerve omogoči uspešnejše hemodinamično zdravljenje.
Tudi pri kroničnih srčnih boleznih nas zanimata diagnoza srčne bolezni in delovanje srčne mišice
(predvsem levega prekata) in zaklopk, ki ju prav tako spoznavamo po morfoloških in funkcionalnih
spremembah srčne mišice in zaklopk.
Bolezni srčne mišice spoznamo po morfoloških spremembah, med katerimi sta najpogostejša
brazgotina (npr. po srčnem infarktu) in preoblikovanje (angl. remodeling) levega prekata, ter po
motnjah krčenja. Motnje krčenja so lahko regionalne (npr. po prebolelem srčnem infarktu) ali
globalne (npr. ob dilatacijski kardiomiopatiji). Regionalne motnje krčenja opišemo, kot jih vidimo na
dvodimenzijski sliki (opisujemo prizadete segmente in stopnjo prizadetosti posameznega segmenta
levega prekata), globalno motnjo krčenja pa lahko ovrednotimo z meritvijo iztisnega deleža levega
prekata iz dvodimenzijske slike ali z utripnim volumnom, izmerjenim z dopplersko preiskavo.
Kronične napake na zaklopkah zaznamo podobno kot akutne z barvno dopplersko preiskavo, stopnjo
okvare pa ocenimo z različnimi dopplerskimi metodami in po morfoloških spremembah, ki jih je
bolezen zaklopke povzročila na srcu (npr. hipertrofija levega prekata ob aortni stenozi).
Ocenjevanje delovanja levega prekata v diastoli (»diastolična (dis)funkcija«) je možna predvsem ob
normalnem krčenju srčne mišice in delovanju zaklopk. Pri starejših bolnikih predstavlja diastolično
srčno popuščanje najpogostejši vzrok za zmanjšano srčno rezervo. Delovanje levega prekata v diastoli
ocenjujemo z dopplerskimi metodami, na oteženo polnitev levega prekata pa lahko pomislimo že na
osnovi geometrije: levi prekat, ki ima sočasno majhen premer in debelo steno, ima pomembno
motnjo polnitve že zaradi zmanjšane kompliance. Komplianca (K) levega prekata je premo
sorazmerna s premerom (d) in obratno sorazmerna z debelino stene (D) prekata (enačba 1).
K∞d/D

Enačba 1

Kronične bolezni osrčnika, ki zmanjšujejo srčno rezervo, so redke, zahtevne za UZ-diagnostiko in jih
ugotavljamo laže z drugimi slikovnimi diagnostičnimi metodami.
Delovanje zdravega srca pri kritično bolnem
Ocena delovanja predhodno zdravega srca pri kritično bolnem vključuje oceno delovanja prekatov in
zaklopk ter hemodinamično oceno.
Največkrat se najbolj osredotočimo na levi prekat, ki je glavna črpalka krvi v telesu, in na njegovo
krčenje. Nekatera bolezenska stanja globalno zmanjšajo krčenje srčne mišice (npr. srčni zastoj z
dolgotrajnim oživljanjem), nekatera krčenje povečajo (npr. anemija), nekatera pa krčenje zmanjšajo
ali povečajo (npr. sepsa). Krčenje ocenjujemo iz dvodimenzijske slike, bolj ponovljiva je dopplerska
metoda meritve utripnega in minutnega srčnega volumna srca.
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Pri nekaterih nujnih in kritičnih stanjih je pomembna ocena spremenjenega delovanja desnega srca.
Desno srce ima zaradi svoje oblike v primerjavi z levim večjo komplianco (velja enačba 1), zato se
kaže povečana pred- ali poobremenitev z dilatacijo desnih srčnih votlin; ob razširjenem desnem
prekatu se pojavi ali poslabša trikuspidalna regurgitacija in oslabi krčenje desnega prekata.
Dopplersko ugotovimo povišan pljučni arterijski tlak.
Zaključek
UZ-pregled srca je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma nadomestil druge pristope za diagnozo
srčnih bolezni pri bolnikih na intenzivnem oddelku. UZ-pregled je zanesljiv, neinvaziven, poceni in
dovolj hiter, da se lahko uporabi tudi med oživljanjem. Ugotavljamo lahko akutne in kronične srčne
bolezni in delovanje sicer zdravega srca pri kritično bolnem. Diagnostična UZ-preiskava na
intenzivnem oddelku je zahtevna; zaželeno je dobro poznavanje ultrazvočne anatomije in
bolezenskih sprememb na srcu, dopplerske in drugih metod hemodinamične ocene bolnika,
transezofagealne preiskave ter osnov ultrazvočnega pregleda prsne in trebušne votline. Tako
obsežnega znanja večina zdravnikov na intenzivnem oddelku nima; kljub temu je korist UZ-preiskave
velika in UZ-aparat je postal del nujne opreme vsakega intenzivnega oddelka.
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OCENA FUNKCIJE DESNEGA PREKATA
Gorazd Voga

Povzetek
Funkcija desnega prekata je ključna za ohranjanje hemodinamske stabilnosti pri kritično bolnih z
nenadno povečano tlačno obremenitvijo ali oslabljeno kontraktilnostjo desnega prekata. Morfološke
značilnosti in funkcijo desnega prekata pri kritično bolnih lahko ob postelji ocenimo predvsem z
ultrazvočno preiskavo srca ali – redkeje – s pljučnim arterijskim katetrom. Zdravljenje disfunkcije
in/ali odpovedi desnega prekata obsega poleg etiološkega zdravljenja ukrepe za optimizacijo
polnitve, zmanjšanje poobremenitve ter izboljšanje koronarne prekrvitve in kontraktilnosti desnega
prekata.

Temeljne anatomske, fiziološke in patofiziološke značilnosti
Do leta 1970 je veljalo prepričanje, da je desni prekat (DP) le pasivni prevodnik krvnega pretoka
oziroma le »šibka sestra« močnejšega levega prekata (LP). Tedaj so vlogo in pomen funkcije DP
ponovno in temeljito preučili ter ugotovili, da je prav odpoved DP vzrok za nastanek šoka pri bolnikih
z masivno pljučno embolijo in miokardnim infarktom DP.

Sprednji in spodnji del DP tvori tanka prosta stena, posterolateralni del pa medprekatni pretin, ki se
normalno boči v DP. Prosta stena DP je zelo podajna in zmore vzdrževati nizek sistemski venski tlak
ter preprečuje pljučni edem pri bolnikih s popuščanjem LP. Koronarna prekrvitev miokarda DP je
neprekinjena v sistoli in diastoli, ekstrakcija kisika je zelo velika, količina adenozintrifosfata pa je
manjša kot v miokardu LP. Zaradi teh značilnosti je DP zelo občutljiv za nezadostno koronarno
prekrvitev in hipoksijo. Oblika DP je geometrično zelo kompleksna, zato modeli, ki veljajo za LP, za
desnega niso primerni. Vtočni in iztočni del DP sta jasno ločena, kontraktilnost pa je manj sinhrona
kot v LP. Kontrakcija začne kot peristaltični val v vtočnem delu in se širi čez konico v iztočni del.
Nihajoče spremembe utripnega volumna DP pri umetnem predihavanju s pozitivnim inspiracijskim
tlakom so v veliki meri odgovorne za dinamične spremembe utripnega volumna LP, ki jih izražamo
kot dinamične kazalnike polnitve in tekočinske odzivnosti (respiratorno nihanje arterijskega tlaka in
utripnega volumna LP).
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V fizioloških pogojih, ko je pljučni žilni upor nizek, je delovanje DP resnično sekundarnega pomena,
pri stanjih s povišanim pljučnim žilnim uporom in/ali močno okrnjeno kontraktilnostjo pa postane
funkcija DP odločilna za ohranjanje zadostnega pljučnega pretoka. DP se ob nenadoma povišani
poobremenitvi in/ali zmanjšani kontraktilnosti dilatira. Ker dilatirani DP v togi perikardni vreči stisne
levega, je zmanjšana njegova polnitev, s tem pa se zmanjšata tudi utripni volumen LP in srednji
arterijski tlak. Arterijska hipotenzija še dodatno poslabša prekrvitev DP (zmanjša se koronarni
perfuzijski tlak) in njegovo sistolično funkcijo.
Funkcija DP je klinično pomembna predvsem pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
(KOPB), primarnih pljučnih žilnih boleznih, pljučnih trombembolizmih, akutni pljučni poškodbi (ALI) ali
respiratornem distresnem sindromu (ARDS) v okviru sepse ter po operacijah na srcu in oživljanju.
Pacienti s KOPB imajo pogosto kronično pljučno srce s hipertrofijo proste stene DP, različno izraženo
dilatacijo, vendar ohranjeno sistolično funkcijo DP. Bolniki s kroničnim pljučnim srcem in dodatno
odpovedjo DP imajo slabe možnosti za ozdravitev zaradi omejenega porasta minutnega srčnega iztisa
in transporta kisika. Pri bolnikih s primarno arterijsko pljučno hipertenzijo postopno povečevanje
tlačne obremenitve povzroči hipertrofijo in dilatacijo DP, okrnjena funkcija DP pa je povezana s
povečano umrljivostjo. Ocena tveganja pri bolnikih s pljučnimi trombembolizmi temelji na stopnji
prizadetosti funkcije DP. Sočasni infarkt DP se lahko pojavi pri tretjini bolnikov s spodnjestenskim
infarktom in je povezan s slabšim izidom pri teh bolnikih. Prav tako sta dilatacija DP in njegova
odpoved povezana s povečano umrljivostjo bolnikov z ARDS. Pri bolnikih po srčnih operacijah je
odpoved DP vzrok za nekatere smrti v zgodnjem pooperacijskem obdobju, saj je tedaj DP zelo
občutljiv za ishemijo, ki lahko povzroči njegovo odpoved. Po presaditvi srca je vztrajno popuščanje DP
povezano s slabim izidom. Strukturne in funkcijske spremembe DP so ugotovili tudi pri bolnikih po
uspešnem oživljanju, ki so potrebovali podporo z vazopresorji zaradi hemodinamske nestabilnosti.
Dilatacija DP je bila povezana s povečano umrljivostjo.

Ocena funkcije desnega prekata
Funkcijo DP lahko ocenimo z različnimi metodami. Klinično se prevladujoča odpoved DP kaže s
čezmerno polnimi vratnimi venami in drugimi znaki sistemske kongestije, brez znakov zastoja na
pljučih in hipotenzijo ter nezadostno sistemsko prekrvitvijo (hladna, vlažna koža, zmedenost,
oligurija, laktatna acidoza). Otekline in ascites se pojavijo le pri bolnikih s kroničnim popuščanjem ali z
disfunkcijo DP.
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V elektrokardiogramu lahko ugotovimo hipertrofijo DP, vendar z nizko občutljivostjo in zanesljivostjo,
kar velja tudi za značilne elektrokardiografske spremembe (S1Q3T3) povečane tlačne obremenitve DP
pri pljučni emboliji. Nasprotno pa so spremembe v desnih prekordialnih odvodih (dvig veznice ST v
odvodih V3R in V4R) značilne za infarkt DP, zato jih je treba posneti pri vsakem bolniku s
spodnjestenskim miokardnim infarktom. Rentgenska slika prsnih organov ni diagnostična za odpoved
DP, kontrastna angiokardiografija pa se uporablja le za diagnostične namene. CT-angiografija, ki je
najprimernejša metoda za potrditev in izključitev pljučne embolije, omogoča tudi detekcijo povečanih
votlin desnega srca in analizo razmerja velikosti med obema prekatoma.
Za oceno morfologije in funkcije DP je trenutno najobčutljivejša in najzanesljivejša magnetna
resonanca, vendar je ni mogoče uporabiti ob bolniški postelji, kar velja tudi za nuklearne metode. Z
manj invazivnimi metodami hemodinamičnega nadzora in transpulmonalno termodilucijo ne
moremo ugotoviti izolirane odpovedi DP.
Ocena funkcije DP pri kritično bolnih temelji predvsem na ehokardiografski preiskavi in na
hemodinamičnih kazalnikih pri tistih bolnikih, ki imajo vstavljen pljučni arterijski kateter (PAK). Pri teh
lahko poleg globalnih hemodinamičnih spremenljivk (tlak v desnem preddvoru, tlaki v pljučni arteriji,
okluzijski tlak v pljučni arteriji, srčni indeks in zasičenost mešane venske krvi s kisikom) izračunamo in
nadziramo tudi iztisni delež DP (REF) in njegovo končno diastolično prostornino (RVEDV). Izračun
oziroma meritev obeh sta pomembna, saj REF lahko vrednotimo le glede na RVEDV, ki je tudi klinično
uporaben kazalnik za oceno polnitve in tekočinske odzivnosti. Pri odpovedi DP je tlak v desnem
preddvoru praviloma višji kot zagozditveni tlak v pljučni arteriji.
Transtorakalna in transezofagealna ehokardiografija sta temeljni metodi za morfološko in funkcijsko
oceno DP. Izračuni, ki jih uporabljamo pri ehokardiografskem pregledu LP, pri pregledu DP niso
uporabni zaradi njegove zapletene morfologije. Zato funkcijo DP orientacijsko najprej ocenimo le z
vizualizacijo. Težave pri prikazu DP so predvsem posledica retrosternalnega položaja DP in težje
opredelitve endokarda zaradi trabekularne zgradbe miokarda DP. Ker pri povišani poobremenitvi in
oslabljeni kontraktilnosti DP pride predvsem do njegove dilatacije, je koristno izmeriti njegove
dimenzije. Širina DP več kot 4 cm v kratki osi in več kot 9 cm v vzdolžni osi ter dilatacija njegovega
iztisnega dela več kot 3,5 cm pomeni hudo dilatacijo DP. V praksi pogosteje primerjamo širini obeh
prekatov. Če je DP sicer nekoliko povečan, vendar še vedno manjši kot levi, govorimo o blagi
dilataciji. Če sta oba prekata enako široka, je dilatacija DP zmerna, a če je DP širši kot levi, je dilatacija
huda. Po meritvah/oceni dilatacije DP izmerimo še debelino proste stene. Hipertrofija DP, za katero
je značilna debelina stene več kot 0,5 cm in izračunana masa DP več kot 35 g/m 2, je posledica
kronične povečane tlačne obremenitve.
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V parasternalnem pogledu lahko v kratki osi ugotovimo paradoksno gibanje pretina in ocenimo
indeks ekscentričnosti LP, ki predstavlja razmerje med dvema osema LP, ki je pri obremenitvi DP
večje kot 1. LP v obliki črke D v diastoli pomeni običajno volumsko, v sistoli pa tlačno obremenitev
DP. Sistolično funkcijo DP lahko ocenimo tudi z izračunom iztisnega dela (EF), vendar je
ehokardiografija za takšen izračun nezanesljiva in je povezanost z EF, izračunano pri
magnetnoresonančni preiskavi (MRI), le zmerna (r = 0,65). Normalna vrednost EF desnega prekata,
izmerjena z MRI, je 61 ± 7 %, vendar je razpon izmerjenih vrednosti zelo velik (47–76 %). Zanesljivejši
je izračun spremembe površine med diastolo in sistolo (FAC; normalne vrednosti v razponu 32–60 %),
ki ga lahko naredimo v pogledu štirih votlin. Pogosto uporabljamo meritev sistoličnega vzdolžnega
pomika trikuspidalnega obroča proti konici srca (TAPSE), ki razmeroma dobro sovpada z EF DP (r ~
0,7), manj pa s stopnjo popuščanja DP. Normalna vrednost je 20–25 mm. Namesto tega lahko z
uporabo tkivnega doplerja za oceno funkcije DP izmerimo sistolično hitrost trikuspidalnega obroča, ki
je normalno več kot 12 cm/s. Stopnjo pljučne sistolične hipertenzije lahko ocenimo tudi z merjenjem
časa pospešitve pretoka skozi pljučno arterijo (normalna vrednost več kot 130 ms), ki je pri hudi
pljučni hipertenziji skrajšan pod 80 ms, pretok pa ima dvogrbo obliko.

Meritve osrednjega venskega tlaka (CVP) kot ocena polnitve DP in sistoličnega pljučnega tlaka (PAPs)
kot ocena poobremenitve DP predstavljajo sestavni del celovite hemodinamične ocene pri bolnikih,
ki jih invazivno hemodinamično nadzorujemo. Oba navedena tlaka lahko ocenimo tudi z
ehokardiografsko preiskavo. CVP ocenimo z meritvijo premera spodnje votle vene in njegove
spremembe med vdihom v subkostalni projekciji (premer spodnje votle vene več kot 2 cm in njeno
respiratorno nihanje manj kot 50 odstotkov sta običajno povezana z vrednostjo CVP več kot 10
mmHg). PAPs ocenimo iz hitrosti trikuspidalne regurgitacije ter ocene CVP.
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Zdravljenje odpovedi desnega prekata
Strategija zdravljenja odpovedi DP (poleg etiološkega zdravljenja) temelji na patofizioloških osnovah
funkcije in disfunkcije DP ter obsega optimizacijo polnitve, zmanjšanje poobremenitve in izboljšanje
prekrvitve in kontraktilnosti DP. Te cilje lahko dosežemo z nadzorovanim tekočinskim zdravljenjem,
podporo z vazopresorji in inotropi ter uporabo selektivnih pljučnih vazodilatatorjev. Tekočinske
boluse lahko uporabimo za optimizacijo polnitve, vendar le ob natančnem spremljanju sprememb
minutnega srčnega iztisa (CO). Dajanje velikih količin tekočin pa lahko povzroči dodatno dilatacijo DP
in pomik medprekatnega pretina v levo, kar še zmanjša polnitev in iztis LP. Diuretično zdravljenje je
indicirano pri bolnikih z močno povečano prostornino DP in sistemsko kongestijo. Pri hipotenzivnih
bolnikih z nezadostno koronarno prekrvitvijo DP najprej uporabimo noradrenalin, pri bolnikih z
ohranjenim arterijskim tlakom pa dobutamin ali levosimendan. Poobremenitev DP lahko zmanjšamo
z inhalacijo dušikovega oksida ali dajanjem prostaciklinov, zaviralcev endotelinskih receptorjev in
inhibitorjev fosfodiesteraze. Pri nekaterih bolnikih s trdovratno odpovedjo DP lahko uspešno
uporabimo mehanično cirkulacijsko podporo.
Poleg navedenih specifičnih ukrepov ne smemo zanemariti splošnih načel podpornega intenzivnega
zdravljenja, kot so preprečevanje trombembolizmov, peptičnih razjed in okužb, optimizacija
hemoglobina, prehrana, uravnavanje krvnega sladkorja ter ustrezna sedacija in analgezija. Umetno
predihavanje lahko ima negativne hemodinamične učinke na DP (poveča tlak v desnem preddvoru in
omeji venski priliv ter tako tudi CO, hkrati pa poveča poobremenitev DP), zato poskušamo uporabiti
čim manjše dihalne volumne ter inspiracijske in ekspiracijske tlake, s katerimi še dosežemo
zadovoljivo oksigenacijo.
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AKUTNI KORONARNI SINDROM
Peter Radšel
Izvleček
Zaradi hitre dostopnosti primarne perkutane koronarne intervencije večina bolnikov z AKS ne
potrebuje zdravljenja v enotah intenzivne terapije. Le pri 10–20 odstotkih bolnikov se stanje zaplete s
srčnim zastojem ali kardiogenim šokom, ki je lahko posledica črpalne odpovedi prekata, aritmij ali
mehaničnih zapletov AKS.
Diagnoza AKS pri ležečih bolnikih v EIT je zapletena, saj je klinična slika zaradi pridruženih bolezni in
pogosto motene zavesti drugačna, prepleta se s srčnim infarktom tipa II, pri čemer patofiziološki
substrat ni tromboza koronarne arterije, temveč nesorazmerje med dobavo in porabo kisika v srčni
mišici.
Ključne besede: akutni koronarni sindrom, kardiogeni šok, primarna perkutana koronarna
intervencija, srčni zastoj, mehanični zapleti
Uvod
AKS predstavlja enega glavnih vzrokov umiranja odraslih na svetu. V ZDA letno AKS doživi okoli 1,5
milijona ljudi. Epidemiološki podatki za Slovenijo niso natančno poznani. Na podlagi preteklih anket,
bolnišničnih registrov in podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjujemo, da imamo v
Sloveniji letno okoli 5000 bolnikov z AKS. Zaradi hitre dostopnosti primarne perkutane koronarne
intervencije (pPCI) in razvoja tehnike je bolnikov z zapletenim potekom AKS malo, > 80 odstotkov
bolnikov med obravnavo ne potrebuje oskrbe v enoti intenzivne terapije (EIT).
Začetna obravnava AKS
Ob prvem stiku bolnika s klinično sliko AKS z urgentnim zdravnikom mora biti 12-kanalni EKG posnet
v manj kot 10 minutah. Če je v EKG prisoten dvig spojnice ST (v vsaj 2 priležnih odvodih,
kontralateralne denivelacije), je treba takoj kontaktirati intervencijski center in se dogovoriti za
urgentno koronarografijo. Čas miokardne ishemije namreč določa prognozo bolnikov. Med potjo
mora biti bolnik ves čas monitoriran z EKG (defibrilator), vstavljen mora imeti venski kanal. Dodatek
kisika potrebujejo le bolniki s pulzno oksimetrijo < 90 %. Nitroglicerin se priporoča pri hipertenzivnih
bolnikih, opioidni analgetiki pa le pri hudi bolečini ali pljučnem edemu. Neposrednih dokazov o
smiselnosti antiagregacijske in antikoagulacijske terapije zunaj bolnišnice nimamo, zato se je za
aplikacijo heparina in inhibitorjev receptorjev P2Y12 smiselno uskladiti z intervencijskim centrom.
Bolnike, ki v EKG nimajo dviga spojnice ST, je treba z enakim nadzorom odpeljati na najbližji urgentni
oddelek, saj je diferencialna diagnoza bolečine v prsih široka. Intervencijski center je smiselno
obvestiti le v primeru jasne klinične slike AKS in sprememb v EKG, ki so sumljive za obsežno ishemijo
miokarda (npr. izrazite denivelacije ST v več odvodih). Algoritem za obravnavo NSTE-AKS je prikazan
na sliki 1 in 2. Antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila nimajo mesta zunaj bolnišnice pri NSTEAKS, preostala terapija in nadzor pa je enak kot pri bolnikih s STEMI.
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.
Slika 1: Pristop k bolniku s sumom na AKS v urgentni ambulanti

Slika 2: Algoritem nadaljnje obravnave bolnikov z NSTE-AKS
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Srčni zastoj
Akutni koronarni sindrom je daleč najpogostejši vzrok za srčni zastoj. Ker večina bolnikov s srčnim
zastojem zunaj bolnišnice umre že na terenu, točnih podatkov o incidenci v Sloveniji nimamo, v
bolnišnici pa predstavlja populacija bolnikov po srčnem zastoju okoli pet odstotkov bolnikov z AKS.
Dokazana je dobrobit zgodnje koronarografije in pPCI pri bolnikih po zastoju srca z dvigom spojnice
ST (STEMI) ne glede na stanje zavesti. Ker sta bolečina v prsih in dvig veznice ST nezanesljiva
napovednika akutne zapore koronarne arterije po srčnem zastoju, je treba invazivno srčno
diagnostiko opraviti tudi pri drugih bolnikih po zastoju srca brez jasnih nekoronarnih vzrokov.
Algoritem obravnave bolnikov ponazarja slika 3. Agresivnejši z diagnostiko in terapijo smo pri bolnikih
z VF/VT kot prvim ritmom, saj imajo ti bistveno boljšo prognozo v primerjavi z bolniki z asistolijo/PEA
kot prvim ritmom v EKG.

Slika 3: Triaža bolnikov po srčnem zastoju
Če pri bolnikih z urgentno koronarografijo ugotovimo akutno lezijo, je smiselna takojšnja pPCI.
Večžilne PCI se pri nezavestnih in šokiranih bolnikih izogibamo, saj je absorpcija antiagregacijskih
zdravil slabša, kar poveča možnost tromboze stenta. Kadar najdemo stabilno koronarno bolezen, je
nadaljnje ukrepanje odvisno predvsem od bolnikovih možnosti za preživetje. Pri zavestnih bolnikih,
pri katerih je preživetje odlično, je potrebna popolna revaskularizacija (PCI ali premostitvena
operacija), pri večini nezavestnih bolnikov pa lahko z revaskularizacijo počakamo in se zanjo odločimo
le v primeru nevrološkega okrevanja.
Neobstruktivna koronarna bolezen ali normalen koronarogram ne izključujeta popolnoma možnosti
za ishemični povod srčnega zastoja, a je verjetnost izjemno majhna. V teh primerih je treba ponovno
presoditi, ali mogoče ne obstaja nekoronarni vzrok srčnega zastoja, in nadaljevati ustrezne preiskave.
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Kardiogeni šok
AKS se zaplete s kardiogenim šokom v 5–10 odstotkih. Običajno gre za bolnike s proksimalno zaporo
arterije LAD (STEMI sprednje stene), ki v povprečju prehranjuje okoli 50 odstotkov mase levega
prekata. Redkeje pride do šoka zaradi ponavljajočih motenj srčnega ritma ali zapore drugih vej
koronarnih arterij (proksimalna zapora desne koronarne arterije z infarktom desnega prekata,
proksimalna zapora velike dominantne veje LCX). Kardiogeni šok se običajno razvije šele po 12–48
urah, pogosteje pri bolnikih z daljšo zamudo do revaskularizacije ali s slabšim uspehom
revaskularizacije. Pri šokiranih bolnikih se pri pPCI omejimo na tarčno koronarno arterijo.
Bolnike s šokom zaradi AKS zdravimo z umetno ventilacijo (odvzem dihalnega dela), tekočinsko
optimizacijo in vazopresorji. Od inotropne podpore se uporabljata dobutamin in levosimendan, ki
ima zaradi manjšega povečanja porabe kisika v miokardu prednost. Antiagregacijsko terapijo
šokiranim bolnikom apliciramo po nazo- ali orogastrični cevki. Podatkov o izboljšanem preživetju z
uporabo mehaničnih pripomočkov cirkulaciji nimamo. Rutinska uporaba intraaortne balonske črpalke
se ni izkazala kot učinkovita, verjetno na račun premajhne podpore cirkulaciji, podatkov o
učinkovitosti invazivnejših metod z možnostjo večje podpore levemu prekatu (Impella, VA-ECMO) pa
prav tako nimamo. Odločamo se individualno.
Mehanični zapleti AKS
Nastanek mehaničnih zapletov pri akutnem miokardnem infarktu je največkrat povezan z velikim
obsegom srčnomišične nekroze in poznim prihodom bolnika (slika 4). Na mehanični zaplet pa
pomislimo pri znakih srčne dekompenzacije, pri kardiogenem šoku in na novo nastalem šumu na
srcu. Ključna preiskava za potrditev diagnoze je ultrazvok srca. Potrjeni diagnozi morata slediti
takojšen dogovor in urgenten transport v intervencijski kardiološki center s 24-urno dostopnostjo
kateterizacijskega laboratorija in srčne kirurgije. V današnjem času so mehanični zapleti zaradi
boljšega reperfuzijskega zdravljenja bistveno redkejši kot v času trombolitičnega zdravljenja.

Slika 4: Načela zdravljenja mehaničnih zapletov po akutnem srčnem infarktu
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AKS pri bolnikih na oddelkih intenzivne medicine (OIM)
Večina bolnikov v OIM je analgosediranih, zaradi česar najpogostejši simptom (bolečina v prsih) ni
izražen. Med njimi so tudi bolniki po zapletenih potekih AKS (srčni zastoj, kardiogeni šok), ki so imeli
nedavno vstavljen stent v koronarno arterijo. V obdobju uravnavanja telesne temperature po srčnem
zastoju in med šokom je motena absorpcija antiagregacijskih zdravil (najpogosteje uporabljamo
tikagrelor), zaradi česar je verjetnost akutne tromboze v stentu bistveno večja kot pri stabilnih
bolnikih z AKS, po nekaterih podatkih celo do 15 odstotkov. Naprednejši monitorji omogočajo
neprekinjen nadzor spojnice ST, s katerim lahko hitro ugotovimo morebitno na novo nastalo
ishemijo, če pa tega ne uporabljamo, je potrebno sekvenčno snemanje 12-kanalnega EKG v največ
nekajurnih razmikih. Tudi pri bolnikih po CABG je v prvih dneh potreben nadzor nad EKG in
koncentracijo troponina v krvi.
Poseben izziv predstavljajo kritično bolni polimorbidni bolniki, ki imajo praviloma povišan troponin v
krvi. Ločevanje med t. i. srčnim infarktom tipa I (AKS) in II (nesorazmerje med porabo in dobavo
kisika) je težko. Spremembe EKG so v obeh primerih lahko nepovedne, prav tako z ultrazvočno
preiskavo v obeh primerih lahko pokažemo globalno in/ali regionalno motnjo krčenja srčne mišice.
Podatkov, ali invaziven pristop koristi bolnikom s srčnim infarktom tipa II, nimamo. V prid invazivni
diagnostiki govorijo pogoste ventrikularne motnje srčnega ritma, večje regionalne motnje krčenja,
višji porasti troponina in podobno. A zagotovo drži, da imajo bolniki s povišanim troponinom slabšo
prognozo. Če ni kontraindikacij, se pri večini odločamo za terapijo z aspirinom in vsaj preventivnimi
odmerki antikoagulacijskih zdravil.
Zaključek
V zadnjih letih se smernice za zdravljenje bolnikov z AKS niso bistveno spremenile. Čimprejšnja pPCI
je najpomembnejša pri zdravljenju bolnikov s STEMI, vedno hitrejši z invazivno diagnostiko pa želimo
biti tudi pri bolnikih z NSTE-AKS. Bolniki s kardiogenim šokom v sklopu AKS imajo visoko umrljivost,
podatkov o uporabi mehaničnih podpornih naprav pa ni dovolj, da bi lahko oblikovali jasno strategijo
zdravljenja za vse. V prihodnje nas čaka tudi veliko izzivov pri diagnostiki in zdravljenju NSTEAKS/miokardnega infarkta tipa II v OIM.
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MIOKARDNA ISHEMIJA IN POVIŠAN TROPONIN PRI KRITIČNO BOLNIH
Gloria Kotnik, Miha Mežnar
Izvleček
Povišane vrednosti serumskega troponina (Tn) so pri kritično bolnih pogoste, najdemo jih pri celo do
70 odstotkih bolnikov na oddelkih intenzivne medicine (OIM). Klinične raziskave dokazujejo višjo
umrljivost bolnikov s povišanimi vrednostmi v primerjavi z bolniki z normalnimi. Vzroki za povišan Tn
so številni, redkeje je to miokardna ishemija zaradi pomembne (obstruktivne) koronarne bolezni,
večkrat gre za nesorazmerje med transportom in porabo kisika v miokardu zaradi več dejavnikov.
Tako diagnostika kot zdravljenje miokardne ishemije sta pri kritično bolnih težavna.
Uvod
Ishemija srca in povišane vrednosti Tn so pri kritično bolnih pogoste. Bolezenska stanja pri kritično
bolnih so povezana s povečanimi presnovnimi potrebami v srčni mišici ali zaradi bolezni same ali
zaradi terapevtskih ukrepov. Bolniki so velikokrat starejši, nekateri imajo znano koronarno bolezen,
poleg tega so izpostavljeni različnim intrinzičnim (bolečina) in ekstrizičnim stresorjem (vazoaktivna
zdravila, vnetje), motnjam v strjevanju krvi, anemiji, hipotenziji, hipoksiji; pomembna je vloga stresa,
povezanega z odvajanjem od mehanske ventilacije. Več študij je pokazalo, da je ishemija srca ali vsaj
določena stopnja poškodbe miokarda pogosta pri kritično bolnih. Ob tem natančnega podatka o
pogostosti ishemije srca v tej skupini bolnikov ni. Ishemija srca je tudi negativni napovednik za slabši
izhod zdravljenja, bolniki z ishemijo imajo višjo bolnišnično umrljivost in umrljivost na OIM. Povišana
vrednost Tn je bila ugotovljena pri 15–70 odstotkih kritično bolnih, vendar so bile populacije bolnikov
v teh raziskavah različne in tudi prag zaznavanja uporabljenih testov Tn se je razlikoval.
Diagnostika ishemije srca pri kritično bolnih je zahtevna. Na OIM je težavno upoštevati smernice in
priporočila iz 3. univerzalne definicije miokardnega infarkta. Smernic za diagnostiko in obravnavo
ishemije srca pri kritično bolnih ni.
Povišan troponin: miokardni infarkt …
Miokardni infarkt (MI) pomeni smrt – nekrozo kardiomiocitov zaradi ishemije.
Po opredelitvi vodilnih svetovnih kardioloških združenj govorimo o MI, če so poleg povišanega
troponina prisotni
-

simptomi ishemije,
nove spremembe spojnice ST in vala T ali na novo nastali LKB v EKG,
razvoj patoloških zobcev Q v EKG,
dokaz izgube viabilnega miokarda s slikovnimi metodami ali nova regionalna motnja krčenja
na ehokardigramu,
- dokaz tromba v koronarni arteriji ali na angiografiji ali pri obdukciji.
Delimo ga na podtipa:
-

TIP 1: Spontani miokardni infarkt – gre za akutni dogodek, ki je povezan z rupturo
aterosklerotične lehe. Tako nastane intraluminalni tromb v eni ali več koronarnih arterijah, ki
prekine distalni koronarni pretok.
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-

TIP 2: MI kot posledica neravnovesja med transportom in porabo kisika v srčni mišici. MI v
tem primeru ni posledica zapore koronarne arterije. Med pogostimi vzroki so anemija,
respiratorna odpoved s hipoksemijo, motnja ritma, hipotenzija, vazospazem, endotelna
disfukcija.
… in stanja, ki to niso
+Tabela 1: Vzroki povišanega troponina, ki niso MI

Poškodba celic zaradi
nesorazmerja med dostavo in
porabo kisika

Poškodba miokarda, ki ni
povezana z ishemijo

Multifaktorski ali nejasen
vzrok

anemija

ablacija

srčno popuščanje

tahiaritmije ali bradiaritmije

udarnina srca

kritično bolni

hipertenzija

kardioverzija

sepsa

hipertrofična kardiomiopatija

miokarditis

pljučna embolija

šok (kardiogeni,
hipovolemični)

kardiotoksična zdravila

kronična ledvična bolezen

direkten toksičen učinek
citokinov ali zdravil

infiltrativne bolezni srca

endotelna disfunkcija

operativni poseg na srcu

akutna nevrološka stanja
kardiomiopatija takotsubo

*ishemična poškodba kardiomiocitov
Simptomi
Simptomi ishemije srca (ishemična srčna bolečina) so zaradi uporabe analgetikov ali sedativov
pogosto odsotni. Veliko bolnikov je intubiranih in mehansko ventiliranih ali so v komi in o svojih
simptomih ne morejo poročati osebju. Pri diagnostiki ishemije se zdravniki zanašajo predvsem na
spremembe v EKG, značilne za ishemijo, ter na vrednost biomarkejev srčne mišice – predvsem Tn in
na možne posredne znake miokardne ishemije.
Biomarkerji nekroze srčne mišice
Biomarkerji nekroze srčne mišice, predvsem srčni Tn, so pogosto povišani pri kritično bolnih.
Povišane vrednosti Tn so povezane s slabšim izhodom zdravljenja ne glede na vzrok sprejema na
OIM. Povišane vrednosti Tn je v sklopu večorganske prizadetosti težko interpretirati. Tn je zelo
občutljiv in njegova povišana vrednost nakazuje prisotnost določene stopnje okvare srčne mišice,
vendar ne pove nič o mehanizmu nastanka te okvare. Pogoste so povišane vrednosti Tn tudi v
odsotnosti hemodinamsko pomembne koronarne bolezni. Dvig Tn pri kritično bolnih lahko povzročijo
ishemični in neishmični dogodki, pogost je ob sepsi, dihalni odpovedi, akutnem poslabšanju kronične
ledvične bolezni, lahko je tudi posledica neposredne okvare miokarda zaradi toksičnih učinkov
kateholaminov ali krožečih toksinov. Pogost je tudi MI tip 2, predvsem pri bolnikih z znano koronarno

131

boleznijo in s povečanimi presnovnimi potrebami srca v sklopu patofizioloških mehanizmov pri
kritično bolnih.
Elektrokardiogram (EKG)
Interpretacija sprememb EKG je zahtevna. Mnoge spremembe na EKG niso zabeležene, saj jih
kontinuiran monitoring ne zazna. Spremljanje bolnikov z nepretrganim 12-kanalnim EKG ni rutinsko,
saj se navadno spremljata le dva odvoda. Dokazali so tudi, da ima 12-kanalni EKG večjo občutljivost
pri odkrivanju ishemije srca kot EKG s 5 elektrodami/2 odvodoma, ki se sicer uporablja za spremljanje
bolnikov. Velikokrat so spremembe v EKG nespecifične. Pri nekaterih skupinah bolnikov, kot so
bolniki s srčnim spodbujevalnikom in levokračnim blokom prevajanja, je interpretacija težavna.
Rutinski 12-kanalni EKG je manj občutljiv za zaznavanje sprememb v določenih predelih srca (npr.
infarkt zadnje stene). Interpretacija EKG se razlikuje med posameznimi zdravniki in je odvisna od
njihovega znanja ter izkušenj. Na odločitev vpliva tudi poznavanje vrednosti Tn in kliničnega poteka
bolezni. Poleg tega so spremembe v EKG, ki so podobne tistim pri MI, lahko posledica tudi nekaterih
drugih bolezenskih stanj pri kritično bolnih, npr. znotrajmožganske krvavitve.
Ehokardiografija
Ultrazvočna preiskava srca je ena od najpomembnejših preiskav ob sumu na pomembno miokardno
ishemijo. Posredni znaki, ki kažejo na miokardno ishemijo, so poslabšanje funkcije prekatov,
regionalne motnje krčljivosti in nekatere funkcionalne motnje delovanja zaklopk.
Koronarna angiografija
Koronarografija ni del rutinskih preiskav v OIM. Zanjo se odločamo predvsem ob sumu na akutni
miokardni infarkt. Koronarne angiografije in perkutane revaskularizacije pri kritično bolnih pogosto ni
možno opraviti zaradi pridruženih stanj in kontraindikacij za antiagregacijsko zdravljenje.
Posredni znaki miokardne ishemije
Pri diagnostiki MI pri kritično bolnih se morajo zdravniki osredotočiti predvsem na posredne znake, ki
bi lahko pomenili prisotnost miokardne ishemije – tahikardija, hipotenzija, pljučni edem idr. Ti so
nespecifični, v skupini kritično bolnih obstajajo tudi mnoga druga bolezenska stanja, ki jih lahko
pojasnijo – pljučnica, atelektaza, krvavitev, stranski učinki zdravil, zato lečeči zdravniki ne pomislijo
vedno na prisotnost ishemije srca.
Perioperativni MI
Posebna oblika miokardnega infarkta pri kritično bolnih je ishemija srca med nesrčnimi operativnimi
posegi in po njih.
Povišane vrednosti Tn so v perioperativnem obdobju pogoste, povezane so z višjo kratkoročno in
dolgoročno umrljivostjo, večina bolnikov pa ob tem nima simptomov ali znakov bolezni. Večina
perioperativnih MI nastopi v treh dneh po operativnem posegu, ko bolniki zaradi analgetičnih zdravil
pogosto nimajo simptomov ali se posredni znaki pripišejo drugim vzrokom. Glavnino perioperativnih
MI predstavljata MI tip 1 in tip 2, slednji je postal še posebej prepoznavan z novo definicijo
miokardnega infarkta in uporabo visoko občutljivih testov Tn.
Razlikovanje med obema tipoma je zahtevno, vendar pomembno, saj se zdravljenje razlikuje.
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Sam kirurški poseg, postopek intubacije in ekstubacije, hipotermija, anemija in ne nazadnje
kratkotrajno obdobje stradanja pred posegom predstavljajo hud stres za organizem. K nastanku
nestabilnosti aterosklerotičnega plaka (ali eroziji le-tega) in s tem MI tipa 1 prispevajo v tem obdobju
zvišani nivoji stresnih hormonov (kateholaminini in koritzol), vazokonstrikcija koronarnih arterij,
tahikardija, hipertenzija, ki povečajo strižne sile, ki delujejo na stene žil. Hkrati je v tem obdobju tudi
povišana raven prokoagulantnih molekul in vnetnih mediatorjev.
Glavni vzrok MI tipa 2 v perioperativnem obdobju je tahikardija, pomembne pa so še anemija, motnje
srčnega ritma, hipokesmija (ob npr. zastoju v pljučnem žilju, atelektazah) in hipotenzija. Obsega širok
spekter stanj, od blage poškodbe srca, ki je klinično nema in se izraža zgolj z blago povišanimi
vrednosti Tn brez sprememb v EKG ali so spremembe prisotne v posameznih odvodih. Lahko so
prisotne spremembe v več odvodih in hkrati višje vrednosti Tn. Spremembe v EKG so predvsem
denivelacije spojnice ST.
Pomembna je prepoznava miokardne poškodbe po nesrčnih operacijah (MINS, ang. myocardial injury
afer non-cardiac surgery), ki je širši pojem kot MI, za njeno diagnozo pa zadoščajo povišane vrednosti
Tn. Povišana vrednost Tn je neodvisni negativni prognostični dejavnik za 30-dnevno umrljivost,
vendar ima le del bolnikov ishemične simptome. Povišane vrednosti Tn so tudi napovednik
pooperativnih zapletov.
Zdravljenje ishemije srca pri kritično bolnih
Odkrivanje bolnikov z ishemijo srca v OIM je pomembno, saj vpliva na nadaljnjo diagnostiko in
zdravljenje. Pri klasičnem MI tip 1 sta najpomembnejša interventni postopek in čimprejšnja
revaskularizacija, bolniki prejmejo antiagregacijska zdravila, kasneje tudi zdravila za zdravljenje
ishemične bolezni srca in srčnega popuščanja. Smernic za zdravljenje ishemije srca pri kritično bolnih
ni in tudi ni študij, ki bi proučevale to temo. Tako ni jasno, ali bi tem bolnikom koristila tradicionalna
antiagregacijska, antiishemična terapija ali intervencijski poseg. Uvedba določene terapije je v sklopu
večorganske prizadetosti nemogoča, kar poudarjajo tudi v 3. univerzalni definiciji MI. Ob prisotni
motnji strjevanja krvi in trombocitopeniji ali nedavnem kirurškem posegu je nemogoča uvedba
antiagregacijske terapije, ob hemodinamski nestabilnosti bolnika je nemogoča uvedba zaviralcev
adrenergičnih receptorjev beta ali nitratov. Dodatna diagnostika in zdravljenje ishemije srca sta tako
pogosto možna šele ob odpustu bolnika iz OIM.
Pri bolnikih v OIM je pogost predvsem MI tip 2, ki ni posledica zapore arterije. Zato ni jasno, ali bi tudi
tem bolnikom koristila antiagregacijsko zdravljenje in kasneje uvedba zaviralcev adrenergičnih
receptorjev beta, zaviralcev ACE, statinov. Najpomembnejše ostaja zdravljenje vzroka za
nesorazmerje med miokardno porabo in dostavo kisika ter zagotovitev zadostne preskrbe s kisikom;
korekcija anemije, vzdrževanje zadostne oksigenacije, preprečevanje obdobij hipotenzije in
vzdrževanje normalne srčne frekvence.
Med bolniki z MI je treba najti tiste z elevacijo spojnice ST, pri njih je nujen urgentni
revaskularizacijski poseg. Pomembno je zgodnje sodelovanje s kardiologom glede nadaljnje
obravnave bolnika.
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Zaključek
Pri kritično bolnih pogosto opažamo povišan troponin. Pomembno je opredeliti, ali gre za pomembno
ishemijo miokarda ali le za »leak« zaradi drugih neishemičnih stanj. Pri tem si pomagamo predvsem z
12-kanalnim EKG in ultrazvočno preiskavo srca. Zdravljenje miokardne ishemije je pri kritično bolnih
težavno, ker njihova osnovna bolezen/poškodba pogosto predstavlja kontraindikacijo za
protiishemično zdravljenje.
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ZDRAVLJENJE PO SRČNEM ZASTOJU
Andrej Markota
Izvleček
Po uspešnem oživljanju po srčnem zastoju je zdravljenje usmerjeno v preprečevanje okvare
možganov po oživljanju, zdravljenje hemodinamske nestabilnosti po srčnem zastoju in zdravljenje
bolezni, ki je povzročila srčni zastoj (npr. akutni miokardni infarkt, pljučna embolija, krvavitev ipd.). Za
uspešno zdravljenje ni dovolj le podporno zdravljenje v enoti za intenzivno terapijo. Nezavest po
povrnitvi spontanega krvnega obtoka ni kontraindikacija za zdravljenje večine bolezni, ki povzročijo
srčni zastoj, uspešno zdravljenje osnovne bolezni (npr. uspešna revaskularizacija miokarda) pa je
povezano z boljšim preživetjem.
Uvod
V Sloveniji se vsako leto zunajbolnišnični srčni zastoj (OHCA, angl. out-of-hospital cardiac arrest)
pojavi pri od 1500 do 2000 bolnikih. Incidenca OHCA je okoli 80/100.000 prebivalcev na leto,
incidenca oživljanja pa je okoli 60/100.000 prebivalcev na leto, kar je primerljivo s preostalimi
državami v razvitem svetu. Preživetje do odpusta iz bolnišnice je od 10 do 15odstotkov (1, 2). Ob
prihodu do bolnika prehospitalna ekipa zaradi jasno izraženih znakov smrti pri približno eni tretjini
bolnikov ne začne oz. ne nadaljuje oživljanja, povrnitev spontanega krvnega obtoka (ROSC, angl.
return of spontaneous circulation) pa doseže pri približno polovici bolnikov, pri katerih se odločijo za
oživljanje (2). Od bolnikov, ki preživijo do sprejema v bolnišnico, jih vsaj polovica umre med
bolnišničnim zdravljenjem. V prvih dneh umirajo zaradi večorganske odpovedi, po prvem tednu pa
večinoma zaradi nevrološke okvare. Zaradi ishemije med srčnim zastojem in reperfuzije po ROSC
nastane okvara več organov, ki jo imenujemo poreanimacijski sindrom (3).
V sklop poreanimacijskega sindroma spadajo:
- okvara možganov po srčnem zastoju,
- disfunkcija srčne mišice po srčnem zastoju,
- sistemski vnetni odziv po oživljanju,
- bolezen, ki je povzročila srčni zastoj.
Prepoznava poreanimacijskega sindroma je pomembna zaradi usmerjenega zdravljenja, ki je
potrebno, če želimo izboljšati preživetje po srčnem zastoju za bolnike, ki imajo dobre napovedne
pokazatelje, oz. uvesti ustrezno paliativno zdravljenje za bolnike, ki imajo slabe napovedne
pokazatelje in trajno možgansko okvaro po oživljanju (3, 4).
Okvara možganov po srčnem zastoju
Okvara možganov po oživljanju se klinično kaže z nezavestjo takoj po ROSC, pozneje pa lahko
dodatno predvsem s krči in motnjo v uravnavanju telesne temperature (3, 4). Okvara možganov je
predvsem posledica prekinitve pretoka oz. zmanjšanega pretoka krvi med srčnim zastojem,
hiperemije po ROSC in izgube avtoregulacije pretoka krvi v prvih dneh po ROSC, dodatno imajo vlogo
pri nastanku možganske okvare tudi drugi dejavniki. Okvaro možganov po ROSC zdravimo pri
bolnikih, ki imajo klinične znake okvare – pri tistih, ki po ROSC ne zmorejo slediti enostavnim
navodilom (npr. »stisnite mi roko«) (3). Okvaro možganov poskušamo zmanjšati z vzpostavitvijo
optimalnega krvnega pretoka, vzdrževanjem krvnega tlaka v območju bolnikovega normalnega
krvnega tlaka in vzdrževanjem krvnega sladkorja v območju pod 10 mmol/l (3).
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Krči se pojavljajo pri približno eni tretjini bolnikov po ROSC. Lahko so mioklonizmi ali epileptični krči.
Če se pojavijo krči in če vztraja nezavest, je za opredelitev krčev treba vsaj intermitentno opraviti
EEG. Optimalen način zdravljenja krčev po srčnem zastoju ni znan, za zdravljenje pa lahko
uporabljamo (samostojno ali v kombinacijah): valproat, levetiracetam, fenitoin, benzodiazepine,
propofol ali barbiturate. Poleg EEG so za opredelitev morebitnih dodatnih dejavnikov, ki lahko
povzročajo krče, potrebne tudi morfološke preiskave (najpogosteje CT možganov) (3, 4).
Za nevrološko oceno je potrebna prekinitev sedacije. V prvih dneh po ROSC je večinoma potrebna
sedacija že zaradi posegov, preiskav in kontroliranega uravnavanja temperature, po približno dveh
dneh pa pri večini bolnikov lahko ukinemo sedacijo in začnemo oceno nevrološkega stanja (3,4).
Kontrolirano uravnavanje temperature je poseben način zdravljenja bolnikov po srčnem zastoju, pri
čemer na umeten način v prvih treh dneh po ROSC vzdržujemo telesno temperaturo v območju 32–
36 °C (3–5). Če telesne temperature ne vzdržujemo v območju 32–36 °C, nastane hipertermija, ki je
povezana s slabšim izidom zdravljenja. Za večino preostalih bolnikov v enotah intenzivne terapije
nimamo določenih ciljnih temperatur oz. je odločitev o ciljni temperaturi odvisna od lečečega
zdravnika. Kontrolirano uravnavanje temperature začnemo takoj, ko je to možno (ne začnemo šele
takrat, ko nastane hipertermija). Kontrolirano uravnavanje temperature lahko izvedemo kot blago
inducirano hipotermijo (telesno temperaturo 24 ur po srčnem zastoju vzdržujemo v območju 32–34
°C, nato bolnika postopno segrejemo do 36 °C in do 3. dne temperaturo vzdržujemo na 36 °C) ali kot
kontrolirano normotermijo (3 dni temperaturo vzdržujemo na 36 °C). Ob kontroliranem uravnavanju
temperature je potreben stalen nadzor temperature sredice (npr. prek trajnega urinskega katetra s
temperaturno sondo). Optimalen način uravnavanja telesne temperature ni znan; uporabimo lahko
zunanje načine uravnavanja telesne temperature (manj učinkoviti, lahko poceni, brez pomembnih
stranskih učinkov) ali notranje načine (učinkoviti, dražji, možni pomembni stranski učinki). Ob
ohlajanju, predvsem ob uporabi zunanjih načinov ohlajanja, lahko nastane drget, ki je pomemben
zaradi močno povečanega nastanka toplote in posledično porasta telesne temperature. Drget je
treba nadzirati in preprečevati z živčno-mišično blokado (3).
Disfunkcija srčne mišice in sistemski vnetni odziv po oživljanju
Hemodinamska nestabilnost po oživljanju je lahko posledica disfunkcije srčne mišice in/ali
vazodilatacije. Klinična slika je podobna septičnemu šoku. Bolniki postanejo tekočinsko odzivni (kar
lahko izkoristimo za ohlajanje z infuzijo na 4 °C ohlajenih tekočin), v primeru indukcije hipotermije pa
tekočinsko odzivnost še povečajo obilne diureze ob hipotermiji. Za hemodinamsko stabilizacijo
uporabljamo tekočino, vazopresorje in inotrope, pri vseh bolnikih je potrebna obposteljna
ehokardiografija. Uspešnost hemodinamske stabilizacije opredelimo z invazivnim merjenjem krvnega
tlaka, srčne frekvence, urne diureze in laktata. Optimalna vrednost krvnega tlaka ni znana, tlak
poskušamo vzdrževati v bolnikovem normalnem območju (oz. v tistem območju, kjer so diureze
primerne). Če bolnikov normalen tlak ni znan, je smiselno vzdrževati sistolični krvni pritisk okoli 120
mmHg. Poleg tega je treba vzdrževati saturacijo v območju 94–98 %, pCO2 pa v območju
normokapnije. Vsi zgoraj našteti ukrepi so večinoma le simptomatski; za uspešno hemodinamsko
stabilizacijo je potrebno zdravljenje bolezni, ki je povzročila srčni zastoj (3).
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Bolezen, ki je povzročila srčni zastoj
OHCA je v večini (okoli 90 odstotkov) posledica bolezni, le manjši del je posledica poškodb. Različne
manifestacije koronarne ateroskleroze (akutni miokardni infarkt, motnje srčnega ritma ob ishemični
kardiomiopatiji ipd.) so najpogosteje vzrok za srčni zastoj, zato je zdravljenje po oživljanju sorodno
zdravljenju akutnega miokardnega infarkta (2, 3). Bolezen, ki je povzročila srčni zastoj, je treba
aktivno opredeliti, in če je le možno, tudi zdraviti, uspešno zdravljenje osnovne bolezni (predvsem
akutnega miokardnega infarkta) pa je povezano z boljšim preživetjem. Za opredelitev bolezni, ki je
povzročila srčni zastoj, je po ROSC pri vseh bolnikih treba opraviti EKG, v primeru nepovednega izvida
pa večinoma CT možganov in/ali CT prsnega koša (3).
Urgentna koronarografija in koronarna intervencija sta pri nezavestnih bolnikih po oživljanju
izvedljivi, nezavest po oživljanju pa ni kontraindikacija za koronarografijo. Če so v EKG po ROSC
prisotni znaki akutnega miokardnega infarkta z elevacijami ST, sta potrebni urgentna koronarografija
in intervencija. Nujno koronarografijo je smiselno opraviti tudi takrat, kadar je zelo verjetno, da je
srčni zastoj povzročila koronarna bolezen (ventrikularna fibrilacija, spremembe v ehokardiografiji
ipd.). Pri odločitvi o urgentni koronarografiji je treba upoštevati, da so po ROSC lahko prisotne
spremembe v EKG in povišan troponin, ki pa niso nujno posledica zapore koronarne arterije (3).
Prognoza
Približno polovica bolnikov, ki se po oživljanju zdravi v enotah za intenzivno terapijo, umre zaradi
posledic hipoksično-ishemične okvare možganov po oživljanju. Bolniki s hipoksično-ishemično okvaro
možganov večinoma umirajo po ukinitvi aktivnega zdravljenja zaradi zelo verjetnega slabega
nevrološkega izida (3, 4).
Odločitev o ukinitvi aktivnega zdravljenja mora temeljiti na multimodalnem pristopu, ki vključuje
klinični pregled, EEG, laboratorijske preiskave in slikovne preiskave. Klinični pregled je potreben
vsakodnevno, potrebna pa je vsaj ocena zeničnih in kornealnih refleksov, odziva na zvok in bolečinske
dražljaje in okvirni nevrološki pregled. Ob kliničnem pregledu je treba upoštevati moteče dejavnike:
predvsem sedacija, živčno-mišična blokada, metabolne in elektrolitske spremembe in hipotermija. Po
uvedbi kontroliranega uravnavanja temperature se je čas do prebujanja pri komatoznih bolnikih
podaljšal na približno tri do pet dni po ROSC, skoraj vsi bolniki, pri katerih se povrne zavest, pa se
prebudijo v prvih desetih dneh (3, 4).
Prva okvirna nevrološka ocena je možna tri dni po ROSC ob ukinjeni sedaciji. Temelji na zeničnih in
kornealnih refleksih (odsotnost obeh je slab napovedni pokazatelj). Slabi napovedni pokazatelji so še:
mioklonični krči v 48 urah po ROSC, visoke koncentracije nevronsko specifične enolaze 48–72 ur po
ROSC, neodziven in maligen vzorec EEG po segretju (vzorec izbruhi tišina), epileptični status in
spremembe na CT možganov (zmanjšanje razmerja sive in bele substance ali zabrisani sulkusi).
Magnetnoresonančna preiskava je natančnejša v primerjavi s CT-preiskavo, vendar je pri mehansko
ventiliranih bolnikih bistveno težje izvedljiva (3, 4).
V primeru nejasnosti nadaljujemo aktivno zdravljenje. V primeru nastanka možganske smrti ravnamo
enako kot pri drugih bolnikih, pri katerih nastane možganska smrt. Stanje po oživljanju ni
kontraindikacija za morebitno donorstvo (3, 4).
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Zaključek
Zdravljenje bolnikov po srčnem zastoju zahteva specifičen pristop in ne le zgolj podpornih ukrepov.
Bistveno je preprečevanje okvare možganov, zdravljenje hemodinamske nestabilnosti in aktivno
zdravljenje bolezni, ki je povzročila srčni zastoj. Ves čas zdravljenja je potrebna ocena nevrološkega
stanja; pri bolnikih, pri katerih je prognoza še negotova, je treba aktivno zdravljenje nadaljevati, pri
bolnikih, pri katerih je napoved izida zdravljenja slaba, je smiselna uvedba paliativnega zdravljenja.
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POOPERATIVNO INTENZIVNO ZDRAVLJENJE PO SRČNIH OPERACIJAH
Špela Mušič
Izvleček
Zaradi hemodinamskih motenj med srčno operacijo pooperativno pričakujemo hemodinamsko
nestabilnost in okvare delovanja organskih sistemov. Bolniki po operaciji okrevajo v enoti intenzivne
terapije (EIT). Po nezapletenih operacijah je potrebna kratka hospitalizacija po načelu hitrega
okrevanja. Po perioperativnih zapletih ter kompleksnih operacijah je ležalna doba v EIT daljša, dokler
se funkcija vitalnih organov ne stabilizira. Zapleti po srčni operaciji so neposredna posledica
intraoperativnih posebnosti srčne operacije, predvsem uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka,
krvavitev in okvare srčne mišice. Glede na predoperativno stanje in vrsto operacije lahko napovemo
številne zaplete po operaciji, nekatere od njih pa lahko z določenimi ukrepi med operacijo in po njej
tudi preprečimo.
Uvod
Med srčno operacijo nastanejo hemodinamske motnje, ki so posledica osnovne srčne bolezni,
krvavitve, nefizioloških razmer zaradi zunajtelesnega krvnega obtoka (ZTKO) in manipulacij srca s
strani kirurga. Posledica so lahko okvare srčne mišice in drugih organov. Stopnja okvare je različna, od
kratkotrajnih in klinično nepomembnih do hudih, ki vodijo v multiorgansko odpoved. Vse bolnike po
operaciji sprejmemo v enoto intenzivne terapije (EIT). Cilj zgodnjega pooperativnega zdravljenja je
stabilizacija hemodinamskega stanja, kontrolirano zbujanje in prevajanje na spontano dihanje ter
odkrivanje in zdravljenje pooperativnih zapletov. Stanje bolnika je odvisno od predoperativnega
stanja, spremljajočih bolezni ter nujnosti, vrste in poteka operacije. Moderna kirurška in anestezijska
tehnika omogočata t. i. »fast track« obravnavo, ki vključuje hitro zbujanje, ekstubacijo v 6–8 urah po
operaciji, zgodnje hranjenje in mobilizacijo bolnika. Takšna obravnava je za dobro izbrane bolnike
varna in omogoča odpust v enoto intenzivne nege v 24–48 urah po operaciji. V tem času začnemo
fizioterapijo, uvajanje terapije za osnovno srčno bolezen ter antiagregacijske in antikoagulantne
terapije. Po nujnih operacijah, ko ima bolnik hudo srčno popuščanje, kardiogeni ali hemoragični šok,
pričakujemo podaljšano zdravljenje s številnimi pooperativnimi zapleti. Po srčni operaciji se
srečujemo z značilnimi zapleti, ki so poleg hemodinamskih motenj posledica embolizmov in vnetnega
odgovora. Glede na predoperativno stanje in vrsto operacije lahko napovemo številne zaplete po
njej, saj so dejavniki tveganja znani. Nekatere zaplete lahko z določenimi perioperativnimi ukrepi
preprečimo. Pomemben dejavnik tveganja je starost. Srčne operacije pri starostnikih so pogoste,
poleg zapletov njihovo okrevanje otežujeta še krhkost in nezmožnost hitre mobilizacije. V
nadaljevanju so opisani najpogostejši zapleti. Zdravljenje zapletov poteka po sodobnih smernicah, ki
se ne razlikujejo od drugih enot intenzivne terapije.
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Krvavitev in tamponada
Vzroki krvavitve so kirurški, koagulopatija zaradi ZTKO in predoperativna zdravila, ki vplivajo na
strjevanje krvi. Krvavitve so redkejše po manj invazivnih operacijah. Dejavniki tveganja za krvavitev in
transfuzijo po srčni operaciji so ženski spol, starost, antiagregacijska zdravila, anemija, dolgotrajne
operacije in reoperacije. Posledice krvavitev so večja umrljivost, kap, srčno popuščanje, podaljšana
mehanska ventilacija, akutna ledvična okvara in okužbe. Ocenjujemo jo po urni drenaži,
hemodinamskih parametrih in laboratorijskih izvidih. Pomembna krvavitev je tista, ki povzroča
hemodinamsko nestabilnost ali tamponado, in tista, zaradi katere je potrebna revizija. UZ tamponade
takoj po srčni operaciji je pogosto neznačilen. Redko vidimo hipoehogeni plašč tekočine v perikardu,
pogosteje hiperehogeno senco zaradi svežih koagulov v osrčniku in lokalizirano vtiskanje ene ali več
srčnih votlin. Krvavitev zdravimo s tekočinami in krvnimi pripravki, s katerimi vzdržujemo
normovolemijo in zdravimo anemijo, obenem nadomeščamo faktorje strjevanja krvi za korekcijo
koagulopatije. Koagulopatijo potrdimo z laboratorijskimi testi, od katerih sta na prvem mestu
tromboelastografija in agregometrija. Kriteriji za revizijo so sum na kirurško krvavitev in tamponada.
Včasih se ob težko obvladljivi kirurški krvavitvi odločimo za tamponado prsnega koša s kompresami in
odloženo zapiranje prsnice. Zaradi škodljivih učinkov transfuzije so izdelani protokoli za varčno
porabo krvi, ki vključujejo pred-, med- in pooperativne ukrepe za preprečevanje krvavitev. Prag za
transfuzijo je pri stabilnih bolnikih brez aktivne krvavitve razmeroma nizek (hematokrit lahko 20%, Hb
80 g/dL). Pri bolnikih z aktivno krvavitvijo, okvaro organov in starejših vzdržujemo višje vrednosti.
Okvara miokarda
Med srčno operacijo lahko pride do okvare miokarda, najpogosteje zaradi ishemično/reperfuzijske
poškodbe po zastoju v kardioplegiji, redkeje zaradi zapore ali embolije v koronarno arterijo, kirurške
poškodbe miokarda, vnetnega odgovora. Okvara je lahko prehodna in se kaže kot okorelost (ang.
»stunning«) ali trajna (miokardni infarkt). Okvara nastane skoraj pri vseh bolnikih po ZTKO (98 %),
vendar je ta večinoma kratkotrajna, klinično nepomembna, brez dolgoročnih posledic. Huda okvara
krčljivosti miokarda lahko vodi v sindrom nizkega minutnega volumna srca (ang. »low cardiac output
sindrom – LCOS«), ki se kaže kot nizek krvni tlak z znaki slabe prekrvavitve organov. Drugi vzroki so
motnje v polnitvi srca, upora proti iztisu ali mehanski vzroki (npr. okvare zaklopk). Pojavi se pri 0,2–6
odstotkih bolnikov. Posledice so odpoved drugih organov (ledvična in respiratorna odpoved,
nevrološki zapleti), podaljšana hospitalizacija v EIT oz. bolnišnici in visoka smrtnost (20 %). Dejavniki
tveganja so starost, svež miokardni infarkt, predhodna okvara miokarda in dolgotrajne srčne
operacije. Okvaro srčne mišice potrdimo s preiskavo TEE. Problem običajno nastane že v operacijski
dvorani. Bolniku uvedemo medikamentozno ali mehansko hemodinamsko podporo, obenem kirurg
razreši mehanski vzrok ishemije, če je prisoten. Če je bila ishemija ustrezno razrešena, se
hemodinamsko stanje po operaciji izboljšuje. Tudi okorelost se običajno hitro izboljša, lahko pa traja
tudi do 48 ur. Če je bila ishemija ireverzibilna ali dolgotrajna, pride do perioperativnega miokardnega
infarkta. Ti bolniki so pogosto več dni odvisni od inotropne podpore. Poleg okvare miokarda je
najpogostejši vzrok za hemodinamsko nestabilnost krvavitev ali tamponada.
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Akutna ledvična okvara
Akutna ledvična okvara (ALO) je resen in pogost zaplet po srčni operaciji z incidenco 7–40 odstotkov.
Dializo potrebujejo 1–4 odstotki bolnikov z ALO. Pogosteje se razvije pri starostnikih, tistih s kronično
ledvično okvaro in drugimi spremljajočimi boleznimi, po nujnih in kompleksnih srčnih operacijah.
Bolniki z ALO imajo daljše trajanje hospitalizacije v EIT in večjo smrtnost, še posebej če potrebujejo
dializo (60–70 %). Že majhen pooperativni porast kreatinina poslabša prognozo bolnika. Mehanizem
ledvične okvare je kompleksen. Je rezultat hipoperfuzije ledvic, ishemično/reperfuzijske poškodbe,
vnetnega odgovora, mikroembolizmov iz aorte, hemolize in nefrotoksičnih dejavnikov. Pojavi se tudi
pri operacijah brez ZTKO. Specifičnega zdravljenja ni. Poudarek je na preprečevanju in pravočasnem
prepoznavanju ledvične okvare. Ključno je intraoperativno vodenje perfuzije med ZTKO za
vzdrževanje ustreznega perfuzijskega pritiska in dostave kisika ledvični sredici, po operaciji
nadaljujemo vzdrževanje hemodinamske stabilnosti in preprečujemo anemijo. Za ledvično funkcijo je
pomembno tudi izogibanje nefrotoksinom, vsaj prvih 48 ur, dokler je ledvica še prizadeta od
intraoperativnih stresnih dogodkov. Med škodljivimi zdravili so pomembni predvsem inhibitorji ACE,
NSAID, nekateri antibiotiki in kontrast. Za pravočasno zaznavanje ledvične okvare in preprečevanje
dodatne okvare priporočajo določanje novejših markerjev ledvične funkcije (NGAL, KIM-1, L-FAB in IL18 v urinu). Serumska koncentracija kreatinina namreč ni niti dober niti zgoden pokazatelj ledvične
okvare. Novi markerji se za zdaj ne uporabljajo rutinsko v klinični praksi.
Pooperativna atrijska fibrilacija in druge motnje ritma
Pooperativna atrijska fibrilacija (POAF) je najpogostejši zaplet po srčni operaciji. Je prehodna aritmija,
ki ima lahko dolgoročne posledice za bolnika (slabše preživetje, srčno popuščanje, kasnejšo KAF).
Pojavi se v 10–60 odstotkih primerov, odvisno od vrste operacije. Najpogostejša je po kombiniranih
posegih. Dejavniki tveganja so številni (npr. starost, predhodna AF, določene kirurške tehnike,
krvavitve). Bolniki imajo zaradi osnovne srčne bolezni strukturno in elektrofiziološko spremenjene
atrije in so dovzetni za nastanek aritmije. Perioperativni sprožilci aritmije so povečana aktivnost
vegetativnega živčnega sistema, kirurška poškodba in edem miokarda, vnetni odgovor, oksidativni
stres, raztezanje atrijev ob hipervolemiji in podobno. Običajno se POAF pojavi drugi do tretji dan po
operaciji in v nekaj dneh mine sama po sebi. Pogosto je bolezen asimptomatska. Pri bolnikih s slabo
sistolično ali diastolično funkcijo miokarda lahko sproži srčno popuščanje. Če so paroksizmi pogosti ali
dolgotrajni, lahko pride do tromboemboličnega zapleta. POAF skušamo že takoj po operaciji
preprečevati z zdravljenjem sprožilnih dejavnikov in z zdravili. Za preprečevanje najpogosteje
uporabljamo zaviralce beta, redkeje amjodaron ter sotalol. Učinkoviti so tudi magnezij in statini.
POAF zdravimo glede na klinično pomembnost. Možnosti so opazovanje, konverzija v sinusni ritem ali
kontrola frekvence. Elektrokonverzija je potrebna pri nestabilnih bolnikih, a je v več kot 75 odstotkih
neuspešna, saj zgoraj omenjeni dejavniki vzdržujejo elektrofiziološko nestabilnost atrijev. V večini
primerov je bolnik s POAF hemodinamsko stabilen. Tedaj se odločimo za konverzijo z zdravili
(amjodaron) ali za kontrolo srčne frekvence z zaviralci beta ali digoksinom. Če paroksizem AF traja
dlje kot 48 ur, je potrebna antikoagulantna zaščita pred emboličnimi zapleti, kar lahko poveča
nevarnost pooperativnih krvavitev.
Po srčni operaciji so pogoste bradikardne motnje ritma, ki so posledica motenj v prevajanju impulzov
zaradi edema srčne mišice ali kirurške poškodbe prevodnega sistema. Vsi bolniki imajo po operaciji
vstavljen začasni epikardialni srčni spodbujevalnik, tako da je zdravljenje bradikardij enostavno.
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Če se bradikardija po nekaj dneh ne popravi, bolniku vstavimo trajni spodbujevalnik. Maligne
ventrikularne motnje ritma (VT, VF) so po operaciji redke, vselej pa so posledica hude okvare
miokarda.
Nevrološke okvare
Po srčni operaciji lahko nastanejo različne nevrološke okvare. Vzroki so mikro- in makroembolizmi ter
hipoperfuzija možganov z ishemično/reperfuzijsko okvaro. Najhujša okvara je kap, ki je redka (3–5 %)
in je posledica embolizacije aterosklerotičnega materiala iz aorte ali velikih žil. Bolnik ima dobro
definiran lokaliziran nevrološki izpad. Potrdimo jo s CT glave oz. MRI, ki je občutljivejša metoda ter
bolje ločuje nove od starih ishemičnih sprememb. Po srčni operaciji so pogoste ishemične lezije na
meji med povirji glavnih možganskih arterij, ki so posledica hipoperfuzije in slabšega izplavljanja
mikroembolusov iz drobnih žil (t. i. »watershed stroke«). Mikroembolizmi (večinoma maščobni) se
pojavljajo pri skoraj vseh bolnikih po srčni operaciji. Posledica je lahko tudi pooperativna
encefalopatija, ki se pojavi pri 15–24 odstotkih bolnikov in se kaže kot zaspanost, počasno zbujanje,
delirij, zmedenost, koma. Možen je tudi pooperativni zgodnji upad kognitivnih funkcij (spomin,
pozornost, koncentracija itd.). Pogostejši je pri starejših in dementnih. Zgodnje kognitivne okvare se
pri večini bolnikov popravijo, a šele po enem do treh mesecih. Po operaciji brez uporabe ZTKO je
manj zgodnjih kognitivnih okvar. Nevrološke okvare preprečujemo med operacijo z ustrezno kirurško
tehniko in perfuzijo za preprečevanje embolij in vzdrževanjem hemodinamske stabilnosti v celotnem
perioperativnem obdobju. Delirij je pogosta okvara po srčnih operacijah, ki se pojavi pri 25 odstotkih
bolnikov. K deliriju so nagnjeni starostniki, bolniki s spremljajočimi boleznimi in določenimi
osebnostnimi profili, manj izobraženi in dementni. Sprožilci delirija so praktično vsi pooperativni
zapleti. Običajno se pojavi 72 ur po operaciji. Večkrat gre za hipo- kot hiperaktivno obliko, zato ga
pogosto ne spoznamo. Za monitoring delirija se uporabljata »confusion assesment method« (CAMICU) in »intensive care delirium screening checklist« (ICDSC) točkovnik. Preprečujemo ga z
nefarmakološkimi ukrepi (psihična priprava na operacijo, prilagoditev okolja v ICU, vidni in slušni
pripomočki, analgezija, mobilizacija, vzdrževanje ritma spanja). Preprečevanje z zdravili ni vedno
uspešno. Deloma so učinkoviti antipsihotiki druge generacije (risperidon) ter dexmedetomidin. Za
zdravljenje razvitega delirija se predvsem uporablja haldol, enako učinkoviti so tudi atipični
antipsihotiki (kvetiapin, olanzapin, rispedidon). Vse manifestacije nevrološke okvare vodijo v
podaljšanje ležalne dobe v EIT in hospitalizacije, večajo potrebo po domski oskrbi, zvišujejo smrtnost
in onemogočajo funkcionalno izboljšanje, ki ga od srčne operacije bolnik in svojci pričakujejo.
Respiratorni zapleti
Operacija v prsnem košu vpliva na mehaniko dihanja, po srčni operaciji pa k respiratornim zapletom
prispevajo tudi ZTKO, srčno popuščanje ter kronične pljučne bolezni. Po sternotomiji so znižani vsi
dihalni volumni, FVC in FEV1 tudi več kot 50 odstotkov glede na izhodne vrednosti. Rezultat so
atelektaze, ki so poleg plevralnega izliva najpogostejši respiratorni zaplet. Vzrok za atelektaze so tudi
intraoperativna manipulacija s strani kirurga ter apneja med ZTKO, po operaciji pa plitvo dihanje
zaradi bolečine, plevralni izlivi in slabo izkašljevanje sekretov. Slednje je predvsem izrazito pri
bolnikih, ki so starejši, kahektični ali imajo nevrološko okvaro. Sistemski vnetni odgovor med ZTKO
okvari alveolokapilarno membrano, kar se v najhujši obliki pokaže kot ARDS. Z uporabo modernih
biokompatibilnih materialov je tovrstna okvara redka, pogosteje se pojavi blažja oblika akutne okvare
pljuč.
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Po operaciji so pogosti tudi plevralni izlivi, ki so posledica krvavitev med operacijo, srčnega
popuščanja in motene limfne drenaže. Ti izlivi se pojavijo zgodaj in so praviloma manjši, drenaža je
redko potrebna. V 2. do 3. tednu po operaciji se pojavijo izlivi, ki so posledica srčnega popuščanja ali
postkardiotomijskega Dresslerjevega sindroma. Takšen izliv je običajno velik in obojestranski.
Potrebni so drenaže in protivnetna zdravila. Od respiratornih zapletov so pogoste tudi okužbe
(pljučnica, bronhitis), poslabšanje KOPB in respiratorna odpoved kot posledica predoperativne
okvare pljuč (npr. pljučnega edema). Možen je tudi TRALI po masivni transfuziji, redkejši zaplet pa so
pareza diafragme zaradi okvare freničnega živca, pljučna embolija in pnevmotoraks.
Zaključek
Okrevanje bolnika po srčni operaciji je lahko enostavno, po načelih hitrega okrevanja, ali dolgotrajno
s številnimi zapleti. Cilj zdravljenja v EIT je stabilizacija bolnika, prepoznava in zdravljenje zapletov.
Narava srčnih bolezni ter intraoperativne posebnosti vodijo k tipičnim zapletom, s katerimi se
srečujemo v EIT. Posebna skupina bolnikov, pri katerih pričakujemo težave, so starostniki s pogostimi
kognitivnimi okvarami, krhkostjo in slabo sposobnostjo za hitro mobilizacijo.
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BOLNIK Z MEHANSKO CIRKULATORNO PODPORO NA ODDELKU INTENZIVNE MEDICINE
Vojka Gorjup
Izvleček
Zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) je oblika zunajtelesne podpore pomembnim
življenjskim funkcijam, ki jo uporabljamo pri bolnikih s hudo odpovedjo srca in/ali pljuč. Z izvajanjem
ECMO izboljšamo bolnikovo oksigenacijo, odstranjujemo ogljikov dioksid in povečamo minutni
volumen srca. Za dober izhod zdravljenja so pomembni dovolj zgodnja in pravilna postavitev
indikacije, dober nadzor in nega bolnika v enoti intenzivne terapije, izurjen kader in dostopnost vseh
specialističnih dejavnosti tako kirurških kot tudi nekirurških strok. Metoda je zelo invazivna. Možnost
zapletov je velika. Poleg VA ECMO lahko za delno podporo cirkulaciji ob srčnem popuščanju
uporabljamo tudi intraaortno balonsko črpalko. V prispevku bodo prikazane indikacije, vodenje
bolnika in možni zapleti.
Uvod
Zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO – ang. Extracorporeal membrane oxygenation) je
metoda zunajtelesnega obvoda, pri čemer s pomočjo kanil, ki jih vstavimo v bolnikove žile, in s
pomočjo črpalke odvzemamo bolnikovo kri in jo prek membrane, kjer se izvaja izmenjava O2 in CO2,
vračamo v bolnikovo telo. V primeru hude okvare pljuč izvajamo veno-venski ECMO, v primeru hude
okvare srčne funkcije pa izvajamo veno-arterijski ECMO. ECMO ni metoda zdravljenja, ampak se
uporablja kot premostitev do ozdravitve prizadetega organa, transplantacije ali v primeru odpovedi
srca do vgraditve umetnega srca. V zadnjem desetletju je metoda doživela velik vzpon, kar je
posledica velikega napredka v razvoju aparatur in materialov. Tako se VA ECMO vedno pogosteje
uporablja tudi pri oživljanju ob neuspeli povrnitvi spontane cirkulacije. Metoda je agresivna. Zapleti
so pogosti, pojavljajo se pri do 35 odstotkov bolnikov in vodijo v povečano smrtnost bolnikov,
zdravljenih z ECMO. So posledica tako osnovne bolezni, ki je zahtevala uporabo ECMO, kot tudi same
ECMO (zapleti ob vstavitvi kanil, mehanski zapleti aparatur, krvavitve, tromboze, okužbe …).
Preživetje bolnikov z odpovedjo pljuč, zdravljenih z ECMO, je okrog 60 odstotkov, bolnikov z
odpovedjo srca pa okrog 45 odstotkov. Preživetje pri bolnikih, pri katerih je bilo izvajano oživljanje s
pomočjo ECMO (E-CPR – ang. ECMO-assisted cardiopulmonary resuscitation), je od 20 do 30
odstotkov. Boljši izhod zdravljenja imajo centri z dovolj veliko bolnikov (> 30 letno) in s tem z več
izkušnjami. Metodo naj bi izvajalo le osebje, ki je za to ustrezno izobraženo, ima izkušnje z uvajanjem,
vodenjem bolnika in prenehanjem zdravljenja. Pravilna in pravočasna izbira bolnika, izvajanje prave
konfiguracije ECMO ter prepoznava zapletov in njihovo reševanje so pogoj za dober izhod zdravljenja
in preživetje bolnikov.
VV ECMO
Kanile za odvzem krvi in vračanje oksigenirane krvi v obtok so vstavljene v velike periferne vene,
običajno femoralne (odvzem) in jugularne (vračanje), možna je tudi femoro-femoralna konfiguracija
ali dvolumenska kanila, ki jo vstavimo v jugularno veno. Tehnika vstavljanja je običajno perkutana po
Seldingerjevi metodi pod UZ-kontrolo (transtorakalna in transezofagealna sonda) ali s pomočjo
diaskopije. Pretok prek membrane, ki je potreben za nadomestitev funkcije pljuč, je 60–100
ml/kg/min. Z V-V ECMO omogočamo ultraprotektivno ventilacijo (tabela 1).
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Tabela 1: Nastavitve ventilatorja ob ultraprotektivni ventilaciji

Dihalni volumen

2–4 ml/kg ITT

Pplat

< 25 cm H20

Frekvenca
dihanja

5–10/min

FiO2

< 40%

PEEP

10–15 cm H20

Pplat: plato pritisk v dihalnih poteh, FiO2: inspiratorna koncentracija kisika, PEEP: pozitivni tlak v
dihalnih poteh na koncu ekspirija

Indikacije za VV ECMO
1. Hipoksična respiratorna insuficienca (primarna ali sekundarna), ki se ne popravlja s
standardnimi načini zdravljenja (umetna ventilacija, obračanje bolnika na trebuh, inhalacijski
ali intravenski dilatatorji pljučnega žilja) in je predvidena smrtnost nad 80 odstotki (tabela 2)
kljub šesturnemu optimalnemu zdravljenju.
2. Hiperkapnična respiratorna acidoza, ki se ne popravlja z mehanskim predihavanjem ob
visokem Pplat (> 30 cm H2O).
3. Hud air leak sindrom.
4. Potreba po intubaciji pri bolniku, ki je na listi za transplantacijo pljuč.

Tabela 2: Izračun predvidene smrtnosti > 80 %

PaO2/FiO2 < 100 ob FiO2 > 90%
Murray score 3–4
AOI > 80
APSS 8
PaO2: delni tlak kisika v arterijski krvi, FiO2: inspiratorna koncentracija kisika, AOI: indeks oksigenacije
pri odraslih, APPS: Apgar točkovnik za ARDS (Age, Plateau, PaO2/FiO2 Score)
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Najpogostejša bolezenska stanja, ki vodijo v hudo dihalno odpoved, ki zahteva ECMO:
1. ARDS
a. Bakterijska ali virusna pljučnica
b. Aspiracija
c. Alveolarna proteinoza
2. Potreba po mirovanju pljuč
a. Obstrukcija dihalnih poti
b. Kontuzija pljuč
c. Inhalacija plinov
3. Transplantacija pljuč (Tx)
a. Premostitev do Tx
b. Zavrnitev pljuč po Tx
c. Intraoperativno
4. Hiperinflacija pljuč
a. Astmatični status
5. Krvavitev v pljuča, masivne hemoptize

Veno-arterijska (VA) ECMO
Za podporo cirkulaciji pri odpovedi srca uporabljamo VA ECMO. Kanilo za odvzem krvi vstavimo v
femoralno veno, za vračanje pa v femoralno arterijo. Vstavitev izvajamo pod rentgensko kontrolo.
Običajno je za boljšo prekrvavitev noge, v katero je vstavljena vračalna (arterijska) kanila, potrebna
dodatna vstavitev perfuzijskega katetra z retrogradno prekrvavitvijo. Zaradi retrogradnega toka krvi v
aorti je potrebno prilagajanje pretoka prek ECMO sistema delovanju bolnikovega srca. Pretok, ki ga
ustvarja ECMO črpalka, prilagodimo tako, da z retrogradnim pretokom v aorti ne povečujemo
pomembno poobremenitve levega prekata. S tem skušamo ohraniti odpiranje aortne zaklopke in
zmanjšati nevarnost koaguliranja v levem srcu in ascendentni aorti, ki je posledica slabega iztisa srca
na eni strani in povečane poobremenitve ob retrogradnem toku v aorti na drugi strani. Če ima bolnik
pred vstavitvijo VA ECMO že vstavljeno intraaortno balonsko črpalko, je ne odstranjujemo, saj s
svojim delovanjem delno izboljša odpiranje aortne zaklopke in perfuzijo koronarnega ožilja.
Indikacija za VA ECMO je refraktaren kardiogeni šok (CI < 2L/min/m2) in hipotenzija kljub zadostni
intravaskularni volumski polnitvi, vazopresorjem in inotropom.
Najpogostejša bolezenska stanja, ki so vzrok za kardiogeni šok in potrebo po VA ECMO podpori:
1. Kardiogeni šok kot posledica
a. Akutni koronarni sindrom
b. Aritmije, ki ne reagirajo na zdravljenje z zdravili ali ablacijo
c. Septična kardiomiopatija
d. Miokarditis
e. Zastrupitve s kardiodepresornimi zdravili
f. Pljučna embolija
g. Akutna anafilaksija
h. Izolirana poškodba srca
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2. Po operacijah na srcu
3. Po transplantaciji srca (zavrnitvena reakcija)
4. Kronična kardiomiopatija
a. Premostitev do LVAD
b. Premostitev do odločitve
5. Premostitev do Tx
6. Periproceduralno ob intervencijah na srcu z visokim tveganjem
Posebna oblika VA ECMO je ECMO, ki ga vstavimo med oživljanjem (E-CPR).
Pogoji za začetek E-CPR (KOIIM)
1. Starost < 60 let, brez znane komorbidnosti
2. Zastoj pred pričami
3. Oživljanje na osnovnem nivoju začeto takoj, pravilno
4. 10 min do začetka oživljanja na višjem nivoju
5. Prvi ritem ventrikularna fibrilacija
6. Klic v ECMO center po 10 minutah, če ne pride do spontane cirkulacije
7. Celokupen čas od zastoja do začetka delovanja ECMO do 60 minut
Kontraindikacije za ECMO
1. Bolnik ni kandidat za Tx ali LVAD
2. Razširjen malignom
3. Huda možganska okvara
4. Srčni zastoj brez očividcev in dolgo oživljanje brez zadostne tkivne perfuzije
5. Disekcija aorte
6. Huda aortna insuficienca
7. Huda kronična odpoved organov (emfizem, ciroza)
8. Huda kronična pljučna hipertenzija (VV ECMO)
Starost, debelost in kontraindikacija za antikoagulantno zdravljenje spadajo med relativne
kontraindikacije.
Zdravljenje in nadzor bolnika na ECMO
Bolniki na ECMO so eni najtežjih bolnikov v enotah intenzivne medicine. Njihovo vodenje je
kompleksno. Zdravljenje zajema tako zdravljenje osnovne bolezni kot pravilno izbiranje in
prilagajanje pretokov krvi, kisika na oksigenatorju, reden nadzor nad delovanjem ECMO sistema,
prepoznavanje zapletov in njihovo takojšnje reševanje. Ob izboljšanju funkcije organa je potrebna
pravočasna odločitev o prenehanju podpore. Dobro sodelovanje s transplantacijsko ekipo (internisti,
kirurgi, anesteziologi) je potrebno pri bolnikih, pri katerih zdravljenje obolelega organa ne napreduje.
Najtežje odločitve so pri bolnikih, pri katerih se funkcija obolelega organa ne popravlja, ni pa kandidat
za Tx in je treba prenehati podporo z ECMO.
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Nadzor nad ECMO sistemom
Osebje mora dobro poznati delovanje ECMO sistema, prepoznati mora vzroke, ki lahko privedejo do
slabšanja njegovega delovanja. Redno spremljanje pretokov črpalke, pretokov plina na oksigenatorju
in tlakov v ECMO sistemu je ključno za zgodnje prepoznavanje zapletov.
Nadzor nad vbodnimi mesti
Kanile so vstavljene v velike periferne vene in arterije. Zagotoviti je treba dobro fiksacijo kanil, ki
prepreči vsako možnost izpada kanile. Poleg tega je treba imeti stalen nadzor nad vbodnimi mesti,
kjer so možne krvavitve in okužbe.
Nadzor nad bolnikom
Poleg vseh ukrepov pri zdravljenju in nadzoru, ki jih poznamo pri bolnikih v intenzivni enoti, izvajamo
pri bolnikih na ECMO še dodatne, pogostejše nadzore za zagotavljanje življenjskih funkcij in
preprečevanje zapletov.
1. Sedacija bolnikov in nadzor nad nevrološkim stanjem bolnika. Do 45 odstotkov bolnikov na
ECMO ima nevrološki zaplet.
a. Sedacija, analgezija vseh bolnikov predvsem na začetku
b. Uporaba BIS
c. Nadzor zenic
d. CT, EEG pp
2. Hemodinamski nadzor je predvsem pri bolnikih na VA ECMU ob dvojni cirkulaciji otežen.
a. Ocena volumskega statusa (diureze, centralni venski tlak, klinična ocena perfuzije,
telesna teža)
b. Inotropi in vazopresorji
c. Vsakodnevna UZ-kontrola srca
d. NIRS
3. Dihalna podpora
a. Ultraprotektivna ventilacija
b. Merjenje intraplevralnih (ezofagealnih) tlakov
c. Pogoste kontrole s plinskimi analizami arterijske krvi
d. Pogoste rentgenske kontrole pljuč
e. Traheotomije pri dolgotrajni ventilaciji ob VV ECMO
4. Prizadetost ledvične funkcije spremlja bolnike na ECMO v 60 odstotkih in je povezana s
sistemsko vnetno reakcijo in kapilarnim likom.
a. Urgentne dialize
b. CVVH
c. Dodatni katetri ali priklop na ECMO sistem?
5. Antikoagulantno zdravljenje
a. Heparin v infuziji
b. Pogoste kontrole testov hemostaze, fibrinogen, TAG
c. HIT
6. Preprečevanje okužb in njihovo zdravljenje
a. Pogostejše jemanje kužnin (1 x tedensko iz sistema)
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b. Pogoste bronhoskopije, BAL
c. Nejasnosti glede doziranja antibiotikov
7. Hematološki nadzor
a. Anemija (Hb > 80 mg/L)
b. Trombocitopenija in trombocitopatija
8. Tekočine, elektroliti, prehrana, odvajanje
a. Po 48 urah negativna ali ničelna tekočinska bilanca
b. Redni nadzori serumskih vrednosti K, Na, Cl, P, Ca
c. Normokalorična prehrana
d. Nadzor nad peristaltiko, klizme

Zapleti zdravljenja bolnikov na ECMU
Zapleti pri vstavljanju kanil
 Poškodba žile – perforacija, disekcija, nepravilna lokacija
 Krvavitev na mestu vstopa kanile
Zapleti, povezani z ECMO sistemom
 Okvara črpalke
 Tromboziranje membrane, cevi, kanil
 Izpad kanile
 Poškodba (ruptura) cevi
 Zračna embolija
Zapleti, povezani z bolnikom
 Krvavitve so najpogostejši zapleti pri ECMO bolnikih (do 34 odstotkov) in pogosto zahtevajo
kirurško zdravljenje. Nastajajo kot posledica heparinizacije, trombocitopenije, disfunkcije
trombocitov.
 Nevrološke okvare so pogoste. Njihovo število se v različnih centrih razlikuje – od 4 do 37
odstotkov (ishemični infarkti, možganske krvavitve, epileptični napadi).
 Sistemske trombembolije kot posledica tromboziranja sistema so redke. Potreben je stalen
nadzor nad možnim nastajanjem trombov v ECMO sistemu. Pojav intrakardialnega
tromboziranja, ki nastane pri VA ECMU, ko ne uspemo doseči odpiranja aortne zaklopke, je
običajno smrten zaplet.
 HIT je redek zaplet. Heparin nadomestimo z bivalirudinom ali argatrobanom.
 Okužbe.
 SIRS ob priključitvi.
 Gastrointestinalni zapleti – krvavitve in ishemija črevesja (visoki vazopresorji, abdominalni
kompartment).
 Hipoksija možganov in ishemija srca ob VA ECMO: dobro oksigenirana kri, ki prihaja v
descendentno aorto retrogradno, zagotavlja dobro oksigenacijo spodnjih okončin in
visceralnih organov, medtem ko so možgani, srce in zgornji okončini prekrvljeni s krvjo, ki jo
črpa bolnikovo srce skozi pljuča in je slabše oksigenirana (Harlekinov sindrom). Boljšo
oksigenacijo lahko dosežemo z dodatno kanilo, ki dovaja oksigenirano kri v desni atrij (VAV
ECMO).
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Intraaortna balonska črpalka
Podpora z intraaortno balonsko črpalko je bila do pred desetimi leti najpogostejše uporabljena oblika
mehanske podpore srcu. Uporaba IABČ je enostavna, vstavitev je neinvazivna. Kateter z balonom se
vstavi prek femoralne arterije do višine odcepa leve arterije subklavije. Balon se napihne v diastoli,
kar povzroči povišan tlak pred balonom in s tem boljšo diastolno polnitev koronarnega žilja. V začetku
sistole se balon izprazni, kar olajša praznjenje levega prekata. Z uporabo IABČ zvišamo minutni
volumen srca do 500 ml. Njena uporaba je v zadnjem desetletju močno upadla, saj je raziskava
pokazala, da ne vpliva na preživetje bolnikov s svežim srčnim infarktom. Poteka pa več raziskav o
njeni uporabi v sklopu drugih indikacij (motnje ritma, v sklopu intervencij na srcu, kronično srčno
popuščanje).
Zaključek
Bolniki, ki potrebujejo podporo vitalnih funkcij z ECMO, so med najkompleksnejšimi bolniki na enotah
intenzivne terapije. Metoda je agresivna, možni so številni zapleti. Za uspeh ECMO programa so
potrebni multidisciplinaren pristop, dobra organizacija dela v intenzivni enoti, finančna sredstva,
predvsem pa dovolj posebej za ECMO izobraženega kadra z izkušnjami, ki je usposobljeno za
vstavljanje, vodenje in transport bolnika 24/7. Za dober izhod zdravljenja je ključna pravilna izbira
bolnika, ki vključuje zgodnjo prepoznavo bolnika, poznavanje indikacij in kontraindikacij za ECMO.
Uporaba intraaortne balonske črpalke pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ob akutnem
miokardnem infarktu je v zadnjih letih močno upadla zaradi negativnih rezultatov raziskav.
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INFEKCIJSKI ENDOKARDITIS: DIAGNOSTIKA, KONSERVATIVNO IN OPERATIVNO
ZDRAVLJENJE
Milica Lukić
Izvleček
Infekcijski endokarditis je vnetje endokarda, ki ga povzročajo mikroorganizmi. V enotah za intenzivno
zdravljenje se zdravijo bolniki, pri katerih so nastali življenjsko nevarni zapleti. Za potrditev diagnoze
infekcijskega endokarditisa morajo biti izpolnjena patomorfološka in klinična merila. Ključna
preiskava za oceno prizadetosti endokarda je ehokardiografija. Protimikrobno zdravljenje mora biti
baktericidno, parenteralno, usmerjeno proti povzročitelju in dolgotrajno. Dodatni načini zdravljenja
obsegajo kirurško zamenjavo prizadete srčne zaklopke in odstranitev okužene znotrajsrčne naprave.
Uvod
Infekcijski endokarditis (IE) je bolezen, za katero je značilno vnetje endokarda, ki ga povzročajo
mikroorganizmi. V enotah za intenzivno zdravljenje (EIZ) se zdravijo bolniki z IE, pri katerih so nastali
življenjsko nevarni zapleti. Običajno so to bolniki s klinično sliko septičnega šoka, bolniki z zapleti na
srcu (akutno srčno popuščanje, maligne motnje srčnega ritma zaradi motenj prevajanja, miokardni
infarkt zaradi embolije v venčne arterije) in bolniki z resnimi nevrološkimi zapleti (ishemični
možganski infarkt, krvavitev v možganovino). V EIZ poteka tudi pooperativno zdravljenje bolnikov, pri
katerih je bilo potrebno kirurško zdravljenje.
Dejavniki tveganja za nastanek IE so degenerativne spremembe srčnih zaklopk, prisotnost umetnih
srčnih zaklopk, srčnih spodbujevalnikov in drugih vsadkov v srcu ter intravenska uporaba drog.
Najpogostejši povzročitelji IE so po Gramu pozitivne bakterije (S. aureus, koagulaza negativni
stafilokoki, zeleneči streptokoki, enterokoki), redkeje mikroorganizmi iz skupine HACEK
(Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), po Gramu negativne bakterije
in glive (1, 2). Klinična slika IE se pogosto kaže kot febrilno stanje oziroma sepsa nejasnega izvora, ki
jo spremlja novoodkriti srčni šum in/ali znaki septičnih embolij. Diagnoza IE temelji na kliničnih in
patomorfoloških merilih (Dukova merila), ki so prikazana v tabeli 1.
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Tabela 1: Patomorfološka in klinična merila za infekcijski endokarditis: Dukova merila (1, 2)

Patomorfološki diagnostični merili za IE sta:
–

Mikroorganizmi, dokazani s kulturo ali histologijo vegetacije na endokardu, v
vegetaciji, ki je embolizirala, ali v intrakardialnem abscesu.
– Patomorfološka sprememba: vegetacija ali intrakardialni absces, potrjen s
histologijo.
Klinična diagnostična merila za IE:
Glavna (major) merila:





pozitivne hemokulture:
– za IE značilne bakterije, osamljene iz krvi: zeleneči streptokoki, S. aureus,
Streptococcus bovis, skupina HACEK, enterokoki brez jasnega primarnega
žarišča,
– vztrajno pozitivne hemokulture,
osamitev Coxiella burnetii iz krvi ali protitelesa IgG proti fazi I v titru > 1 : 800,
dokaz prizadetosti endokarda – oscilirajoča masa na zaklopki, subvalvularnem aparatu;
oscilirajoča masa na umetnih vsadkih v srcu ali znaki za absces; pojav nove
regurgitacije na nativni zaklopki in pojav nove dehiscence na umetni zaklopki;
paravalvularna lezija na CT srca; nenormalna aktivnost v področju umetne zaklopke na
F-FDG PET/CT (če je čas implantacije > 3 mesece).

Pomožna (minor) merila:






nagnjenje k IE – obolenje zaklopk, prirojena srčna napaka, umetna zaklopka in uporaba
intravenskih drog,
zvišana temperatura 38 °C ali več,
žilni pojavi: večje arterijske embolije, septični pljučni embolizmi, mikotične anevrizme,
krvavitev v osrednje živčevje, krvavitve v veznice,
imunski pojavi: glomerulonefritis, Oslerjevi vozliči, Rothove pege, pozitiven
revmatoidni faktor,
mikrobiološki dokazi: pozitivne hemokulture, ki ne izpolnjujejo glavnih meril, ali
serološki dokazi aktivne okužbe z mikroorganizmom, ki lahko povzroči IE.

F-FDG PET/CT – pozitronska emisijska tomografija/računalniška tomografija z radiofarmakom F fluorodeoksiglukozo
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Prikaz primera
60-letnik z znano dvolistno aortno zaklopko, kronično atrijsko fibrilacijo in holecistolitiazo je bil
sprejet zaradi nepojasnjenega vročinskega stanja. Ob sprejemu je bil neprizadet, cirkulatorno
stabilen, slišen je bil sistolni šum nad prekordijem. Iz hemokultur je porasla bakterija Abiotrophia
defectiva. Izkustveno protimikrobno zdravljenje je bilo zamenjano za usmerjeno zdravljenje s
kristalnim penicilinom v visokih odmerkih. Štiri dni po sprejemu je bil opravljen transtorakalni ter
transezofagealni UZ srca (TTE ter TEE), ki je pokazal infekcijski endokarditis na aortni zaklopki s
posledično zmerno do hudo aortno regurgitacijo ter endokarditis na mitralni zaklopki z mikotično
anevrizmo, manjšo perforacijo sprednjega lista mitralne zaklopke ter zmerno mitralno regurgitacijo.
Bolnik je zaradi načrtovanega operativnega posega opravil koronarografijo, UZ vratnih žil ter preglede
za izključitev morebitnih vnetnih žarišč (ORL, UZ abdomna, stomatolog). Po predstavitvi na
kardiovaskularnem konziliju je bilo sklenjeno, da bo operiran po zaključenem štiritedenskem
antibiotičnem zdravljenju. Sedemnajst dni po sprejemu je bolnik padel ter se udaril v glavo. CT glave
je pokazal 33 × 47 mm velik intracerebralni hematom okcipitalno. Istočasno so se pojavili znaki
napredovalega srčnega popuščanja, zaradi česar je bil sprejet v EIZ, kjer je bil intubiran in mehansko
ventiliran. Uvedena je bila inotropna podpora z dobutaminom. Kontrolni TEE je pokazal hudo aortno
regurgitacijo, večjo mikotično anevrizmo na sprednjem lističu mitralne zaklopke s perforacijo v levi
prekat ter perforacijo sprednjega lističa na bazi. Potreben je bil nujni operativni poseg na srčnih
zaklopkah, ki je bil zaradi svežega intracerebralnega hematoma in nevarnosti poslabšanja krvavitve
kontraindiciran. Pri bolniku smo zato nadaljevali konservativne ukrepe. Po enem tednu se je kljub
zdravljenju stanje postopno slabšalo, zato smo se skupaj z anesteziologi, nevrologi, kardiologi in
kardiovaskularnimi kirurgi odločili za prednostni operativni poseg. Dan pred posegom smo ponovili
CT glave, ki je pokazal blago izboljšanje stanja zaradi absorpcije hematoma. Operativni poseg je
obsegal zamenjavo aortne in mitralne zaklopke ter postavitev aortokoronarnegaa obvoda, potekal je
brez zapletov. Tkivo aortne in mitralne zaklopke je bilo sterilno. Pooperativni potek je zaznamovala
huda encefalopatija in posledično večtedensko prebujanje. Kontrolni CT glave ni pokazal poslabšanja.
Ugotavljali smo tudi hudo miopatijo kritično bolnega. Bolnik je prebolel pljučnico zaradi mehanskega
predihavanja. Po skupno 52 dneh smo protimikrobno zdravljenje zaključili. Bolnik se je postopno
zbudil, v izboljšanem stanju je bil premeščen na oddelek. Po skupno treh mesecih zdravljenja je bil
odpuščen v rehabilitacijski center.
Razprava
Predstavljen je primer bolnika z zapletenim potekom IE in ugodnim izidom zdravljenja. Pri bolniku sta
bili izpolnjeni dve glavni merili za diagnozo IE. Za natančno oceno prizadetosti endokarda je bila
ključna uporaba ehokardiografije. Glavne ehokardiografske najdbe, ki potrjujejo diagnozo IE, so
prisotnost vegetacije, abscesa ali psevdoanevrizme in novonastala dehiscenca umetne zaklopke.
Specifičnost ehokardiografije za diagnozo IE je okoli 90 odstotkov, občutljivost pa je odvisna od vrste
zaklopke in načina izvedbe (TTE – 70 odstotkov nativna zaklopka, 50 odstotkov umetna zaklopka; TEE
– 96 odstotkov nativna zaklopka, 92 odstotkov umetna zaklopka) (3). Preostale slikovne preiskave
(CT-angiografija srca, CT glave, MRI glave, PET/CT) se uporabljajo kot dodatna diagnostika za
natančnejšo oceno morfologije srčnih zaklopk in ožilja ter za oceno žilnih sprememb v osrednjem
živčevju.
Najpomembnejša laboratorijska preiskava za diagnozo IE so hemokulture. Ob sumu na IE je treba
odvzeti vsaj tri pare hemokultur (10 ml krvi na stekleničko) v razmiku 30 minut.
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Kadar so hemokulture negativne, je treba opraviti dodatne serološke in molekularne preiskave. Zlati
standard za dokaz IE je dokaz prisotnosti mikroorganizmov v tkivu zaklopke, odvzetem ob
operativnem posegu (1).
Zdravljenje bolnika z IE je v prvi vrsti protimikrobno. Izkustveno izberemo baktericidne antibiotike,
katerih delovanje je usmerjeno proti najverjetnejšim povzročiteljem. Antibiotik vedno dajemo
parenteralno in v najvišjih možnih odmerkih. Protimikrobno zdravljenje je dolgotrajno (praviloma 4–6
tednov), dolžina zdravljenja pa je odvisna od povzročitelja, vrste prizadete zaklopke (nativna ali
umetna) in morebitne prisotnosti septičnih embolizmov. Pomembno dopolnilo zdravljenja z
antibiotiki je kirurško zdravljenje. Indikacije za zamenjavo zaklopke v aktivnem obdobju bolezni so:
napredujoče srčno popuščanje, absces ob zaklopki, raztrganje sinusa Valsave in drugi spoji, glivični IE,
psevdomonasni IE, zgodnji pooperativni IE na umetni zaklopki in obstrukcija umetne zaklopke (2). Tri
glavne indikacije za zgodnje operativno zdravljenje so srčno popuščanje, neobvladana okužba in
preprečevanje emboličnih dogodkov, ki so najpogostejši v prvem tednu zdravljenja (1, 4). Posebno
pozorno je treba spremljati nevrološke zaplete IE – to so embolije v osrednje živčevje, mikotične
anevrizme možganskih arterij in možganske krvavitve. Ishemični možganski infarkt ni kontraindikacija
za operativni poseg, v primeru intracerebralne krvavitve pa je s posegom treba počakati vsaj en
mesec (1).
Zaključek
Pri bolnikih z nepojasnjenim vročinskim stanjem je treba pomisliti na IE. Diagnostika in zdravljenje IE
sta zapletena, zato je za dober izid zdravljenja ključno sodelovanje specialistov različnih strok že v
zgodnjem poteku bolezni.
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OTROK Z AKUTNIM SRČNIM POPUŠČANJEM – PRIKAZ PRIMERA
Milanka Simončič, Gorazd Mlakar, Marko Pokorn
Izvleček
Akutno srčno popuščanje je klinični sindrom, ki nastane v otroštvu najpogosteje zaradi prirojenih
strukturnih srčnih bolezni in pridobljenih bolezni miokarda (dilatativna kardiomiopatija, miokarditis).
Miokarditis je redko obolenje v otroškem obdobju in lahko poteka subklinično ali ima težji potek z
razvojem srčnega popuščanja, kardiogenim šokom, aritmijami in srčno odpovedjo. Najtežje
fulminantne oblike miokarditisa s hudo okvaro srčne funkcije zahtevajo intenzivno zdravljenje z
zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), mehansko podporo levemu prekatu (LVAD) ali
presaditvijo srca.
Uvod
Miokarditis je vnetna bolezen miokarda. Najpogostejši vzrok je infektivni, sledijo avtoimuni in toksični
vzroki. Letna incidenca miokarditisa v svetu je 1–2 otroka/100.000. Bolezen lahko poteka subklinično
ali ima težji potek z razvojem srčnega popuščanja, kardiogenim šokom, aritmijami in nenadno srčno
smrtjo. Zdravljenje je simptomatsko (srčno popuščanje, motnje ritma) in specifično glede na vzrok
(sistemske avtoimune bolezni). Najtežje, fulminantne oblike miokarditisa s hudo okvaro srčne
funkcije zahtevajo intenzivno zdravljenje z zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO),
mehansko podporo levemu prekatu (LVAD – left ventricular assist device) ali presaditvijo srca.
V prispevku bomo predstavili primer dveletne deklice s hudim potekom miokarditisa, razvojem
Prikaz primera
Dveletna bolnica je bila sprejeta v enoto intenzivne terapije Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo (EIT KOOKIT) zaradi znakov srčnega popuščanja z močno oslabljeno srčno funkcijo
in sumom na miokarditis.
Zadnjih 14 dni pred sprejemom je deklica več spala, utrujala se je pri hoji. Imela je blage prehladne
znake z izcedkom iz nosu, občasno je pokašljevala. Zadnje štiri dni se je stanje hitro slabšalo, bila je
skoraj neaktivna, starši so opažali hitrejše bitje srca.
Zaradi znakov srčnega popuščanja (edemi, galopni ritem, hepatomegalija) je bila sprejeta na
Kardiološki oddelek Pediatrične klinike. Klinično so ugotavljali znake srčnega popuščanja, UZ srca je
prikazal globalno oslabljeno sistolno srčno funkcijo z iztisno frakcijo levega ventrikla 15 odstotkov ter
dilatirane vse štiri srčne votline. Na EKG-posnetku je bila prisotna tahikardija (fr. 185/min) s širokimi
kompleksi QRS. Rentgensko je bil prisoten obojestranski plevralni izliv. Pred premestitvijo v EIT je
prejela 12 mg furosemida (Edemid) intravensko.
Ob sprejemu v EIT je bila pri zavesti, utrujenega videza, prisotni so bili edemi okoli oči in stopal. Jetra
so bila tipna 4 cm pod desnim rebrnim lokom. Bila je tahipnoična s fr. 50/min (normalna frekvenca
dihanja za dekličino starost je 25–30/min), dodatka kisika ni potrebovala. Rentgensko je bil viden
obojestranski plevralni izliv ter kardiomegalija. Blago je bila povišana vrednost troponina (1,126 μg/L)
ter vrednost pro BNP (35000 ng/L). UZ srca po sprejemu je prikazal močno dilatirane leve in desne
srčne votline z močno oslabljeno sistolno funkcijo levega prekata z iztisno frakcijo 12 odstotkov. Na
EKG-posnetku je bila prisotna ventrikularna tahikardija s fr. 170/min.
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Po aplikaciji magnezija s 5% glukozo iv (2,48 mmol magnezija) in uvedbi amiodarona v trajni infuziji
(15 μg/kg/min) je prišlo do preskoka v sinusni srčni ritem. Zaradi tahipneje, oligurije in povišane
vrednosti laktata (3 mmol/L) smo začeli zdravljenje z neinvazivno ventilacijo prek obrazne maske
(CPAP) in v terapijo uvedli milrinon (0,53 μg/kg/min).
Dvanajst ur po sprejemu je prišlo do zastoja dihanja in srca, na EKG-posnetku je bila prisotna
električna aktivnost brez pulza (PEA). Deklica je bila intubirana in reanimirana po protokolu. Ker je
vztrajala PEA, smo se odločili za uvedbo zunajtelesne membranske veno-arterijske oksigenacije
(ECMO). Takoj po priklopu na ECMU se je dvignil krvni tlak in srčna frekvenca. Prejemala je visoke
odmerke adrenalina (0,7 μg/kg/min), milrinon in amiodaron. UZ-srca po reanimaciji je prikazal
dilatativno kardiomiopatijo s praktično akinetičnim levim ventriklom brez sistolne funkcije. En dan po
priklopu na ECMO so se ponovno pojavile ventrikularne ekstrasistole in ventrikularna tahikardija,
zaradi katere smo jo večkrat defibrilirali (4 x 50 joulov), prejela je odmerek magnezija, povišali smo
odmerek amiodarona v trajni infuziji. Ker se funkcija levega prekata ni popravljala, smo v terapijo 4.
dan uvedli levosimendan v 24-urni infuziji (0,2 μg/kg/min). V nadaljevanju zdravljenja je prišlo
postopno do izboljšanja funkcije in velikosti srčnih votlin, 5. dan zdravljenja je bila iztisna frakcija
levega ventrikla 50 odstotkov, srčne votline so bile le še blago dilatirane.
Ob izboljševanju dekličinega stanja smo postopno manjšali podporo z ECMO in pri deklici 8. dan
zdravljenja opravili dekanilacijo in odklop od sistema ECMO. Postopno smo lahko ukinili vso
vazoaktivno podporo ter ob odsotnosti motenj ritma tudi amiodaron ter v terapijo uvedli inhibitor
ACE (kaptopril) in spironolakton (Aldacton). Opravili smo MR srca, ki je prikazal normalno velike srčne
votline, levi prekat le z nekoliko zmanjšanim iztisnim deležem, funkcija desnega ventrikla je bila
primerna. 11. dan zdravljenja smo deklico ekstubirali, dihala je brez napora in brez dodatka kisika v
vdihanem zraku.
Med zdravljenjem je bil pri deklici dokazan humani rinovirus tipa B v sluznici žrela, kar je bilo skladno
z okužbo dihal pred pojavom srčnega popuščanja. Pozitivna je bila serologija na enteroviruse
(pozitivni IgM, IgG ter IgA na Enterovirus, Coxsackie, Echovirus), enterovirusi v blatu niso bili potrjeni.
V krvi je bil pozitiven PCR na citomegalovirus (CMV) z nizkim številom kopij.
Razprava
Miokarditis je vnetna bolezen miokarda, ki je pri otrocih najpogosteje povzročena z virusi, redkejši
vzroki so avtoimune bolezni in toksini.
Pred razvojem miokarditisa lahko ima otrok prehladne ali gastrointestinalne znake (bruhanje,
bolečine v trebuhu, neješčnost). Virusni okužbi postopno sledijo znaki srčnega popuščanja
(utrujenost, dispneja v mirovanju, neaktivnost, znojenje, tahikardija, tahipneja, sinkope,
hepatomegalija). Naša bolnica je imela 14 dni pred nastopom bolezni znake okužbe zgornjih dihal,
postopno so se razvijali znaki srčnega popuščanja (utrujala se je pri hoji, več je spala, veliko se je
potila). Srčno popuščanje se je nato hitro poslabšalo (pojavili so se edemi, galopni ritem,
hepatosplenomegalija).
Glede na podatke v literaturi so motnje ritma prisotne v 45 odstotkih že ob začetku bolezni ali se
pojavijo med hospitalizacijo. Najpogostejše so supraventrikularne in vetrikularne motnje ritma ter
redkeje popolni srčni blok. Ventrikularne motnje ritma lahko vodijo v srčni zastoj.
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Laboratorijsko je lahko pri miokarditisu povišana vrednost troponina in vrednost pro BNP. Povišani so
lahko vnetni parametri (CRP in sedimentacija eritrocitov). V plinski analizi krvi je lahko prisotna
metabolna acidoza zaradi nezadostne sistemske perfuzije. Deklica je imela ob sprejemu povišano
vrednost troponina in pro BNP.
Z rentgenskim posnetkom prsnega koša lahko potrdimo kardiomegalijo, pljučno žilno kongestijo in
plevralni izliv. UZ srca lahko prikaže oslabljeno globalno sistolno funkcijo ventriklov ali posamezne
regionalne spremembe, sočasno je lahko prisotna dilatacija srčnih votlin.
Za potrditev diagnoze akutnega miokarditisa smo opravili slikovno diagnostiko – MR srca. Značilno se
po aplikaciji kontrasta prikažejo področja nekroze ali brazgotin v srčni mišici, hiperemija ali edem na
T2-obteženi sliki. Pri odraslih se potrdi diagnoza miokarditisa (80-odstotna verjetnost), če sta prisotna
vsaj dva od naštetih diagnostičnih kriterijev. Leta 2015 je bila objavljena večja študija diagnostike
miokarditisa v otroški populaciji z MR-preiskavo s kontrastom. Z MR-preiskavo s kontrastom so pri 82
odstotkih potrdili diagnozo miokarditis, pri 13 odstotkih diagnoze niso potrdili, pri petih odstotkih je
bila diagnoza negotova. MR-preiskava ima glede na rezultate sicer visoko občutljivost, vendar je
treba upoštevati, da je le pri manjšem deležu otrok opravljena biopsija, s čimer bi lahko potrdili
dejansko stopnjo občutljivosti preiskave. V našem primeru z MR-preiskavo nismo potrdili diagnoze
miokarditis, a je imela deklica klinično sliko skladno s potekom miokarditisa.
Pri otrocih je miokarditis najpogosteje povzročen z enterovirusi (Enterovirus, Coxsackie, Echovirus),
sledijo adenovirus, parvovirus B19, virus Epstein-Barr, citomegalovirus (CMV) in humani herpes virus
6 (HHV-6). Redkejši vzroki so avtoimune bolezni, preobčutljivostne reakcije na zdravila in toksini. Pri
deklici smo v brisu nazofarinska dokazali humani rinovirus tipa B, kar je bilo skladno z okužbo dihal, ki
jo je deklica prebolevala predhodno. Pozitivna je bila serologijo na enteroviruse (Enterovirus,
Coxsackie, Echovirus), kar po mnenju infektologov ni imelo kliničnega pomena zaradi sočasnega
negativnega izvida na enteroviruse v blatu. Prav tako je bila v krvi nizka prisotnost CMV, ki je bila
verjetno posledica postnatalne okužbe, vendar nepovezano z dekličinim obolenjem.
Drugi vzroki za akutno srčno popuščanje v dojenčkovem obdobju so prirojene srčne napake, kasneje
pa bolezni miokarda pri strukturno normalnem srcu (dilatativna kardiomiopatija, miokarditis,
supraventrikularne in ventrikularne motnje ritma, zdravila in toksini, ishemične bolezni miokarda). Z
UZ-preiskavo srca smo izključili strukturne napake srca, potrjena pa je bila dilatativna
kardiomiopatija, ki lahko nastane v sklopu miokarditisa ali je povezana z drugimi etiološkimi
dejavniki. Za potrditev dilatativne kardiomiopatije v sklopu drugih vzrokov smo opravili še genetske
preiskave, vendar izvidov do odpusta iz intenzivne enote še nismo prejeli. Zaradi fulminatno
potekajočega srčnega popuščanja neznane etiologije je po sprejemu in posvetu z imunologi prejela
humane imunoglobuline (Octagam 1 g iv).
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Zaključek
Miokarditis je vnetna bolezen miokarda, ki lahko poteka v blagi obliki subklinično ali hujši obliki z
razvojem kardiogenega šoka, motnjami ritma in srčno odpovedjo. Zdravljenje je simptomatsko v
primeru srčnega popuščanja in motenj srčnega ritma ter usmerjeno glede na vzrok. Umrljivost med
akutno fazo bolezni je od 6 do 16 odstotkov. Večje tveganje za neugoden izid bolezni imajo bolniki s
fulminatnim potekom bolezni, s potrebo po ECMO ali LVAD-podpori, potrebo po inotropni podpori,
prisotnimi motnjami srčnega ritma, hujšo okvaro funkcije levega ventrikla z iztisno frakcijo manj kot
30 odstotkov ter vrednostjo pro BNP več kot 10.000 ng/L. Pri preživelih otrocih se srčna funkcija in
motnje ritma lahko popolnoma popravijo, od 5 do 20 odstotkov otrok pa potrebuje presaditev srca.
Glede na anamnezo, klinično sliko in preiskave je šlo pri deklici v našem primeru za fulminantno
potekajoč miokarditis neznane etiologije.
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ZAPLETEN POTEK PO SRČNI OPERACIJI
Gordana Taleska
Izvleček
V prispevku je opisan primer bolnika z ishemično srčno boleznijo in zapletenim potekom po relativno
nezapleteni srčni operaciji. Bolnik je na oddelku po operaciji utrpel subakutno srčno tamponado s
kardiogenim šokom in srčnim zastojem. Po uspešni reanimaciji in ustrezni diagnostiki je bila narejena
urgentna kirurška revizija z razrešitvijo tamponade in hemostazo. Zaradi slabe krčljivosti obeh
prekatov za tem je bila vstavljena intraaortalna balonska črpalka (IABČ) za razbremenitev delovanja
srca. Par dni po stabilizaciji stanja v enoti kardiovaskularne intenzivne terapije (KVIT) je bila narejena
še perkutana koronarna intervencija (PCI) in vstavljen stent. Med zdravljenjem smo večkrat drenirali
obojestranske plevralne izlive, zdravili paroksizme atrijske fibrilacije, uroinfekt ter krvavitev iz
želodca.
Uvod
Kirurška revaskularizacija miokarda je eden od načinov zdravljenja hemodinasko pomembne
ishemične srčne bolezni. Če anatomija koronarnega ožilja ni primerna za perkutano intervencijo z
vstavitvijo stenta, zlasti pri večžilni koronarni bolezni, pri bolnikih s sladkorno boleznijo, je srčna
operacija metoda izbire. Ta se lahko naredi z uporabo zunajtelesnega obtoka (ZTO) ali brez tega (t. i.
off pump operacija). Okrevanje po off pump operacijah je načeloma hitrejše, kajti izognemo se
negativnemu vplivu ZTO na organske sisteme. V vsakem primeru je pri nezapletenem poteku ter pri
bolnikih, ki so bili predoperativno v kompenziranem stanju, zdravljenje v enoti intenzivne terapije
kratkotrajno. Pri določenih bolnikih se to lahko zaplete, najpogosteje zaradi pooperativne krvavitve,
tamponade, nadprekatnih ali prekatnih motenj ritma, dihalne stiske, ledvične odpovedi in infekta.
Prikaz primera
63-letni bolnik je utrpel NSTEMI (ang.: non ST segment elevation myocardial infarction) ob trižilni
koronarni bolezni s 50-60% stenozo debla leve koronarne arterije (LKA). Med koronarografijo so mu
zato vstavili intraaortalno balonsko črpalko (IABČ) in sprejeli na Klinični oddelek za intenzivno interno
medicino (KOIIM), od koder je bil premeščen v kardiovaskularno operacijsko dvorano za predvideno
kirurško revaskularizacijo miokarda. Sicer je imel ohranjeno funkcijo srca, EF LP 65%, brez regionalnih
motenj krčljivosti blago hipertrofičnega levega prekata (LP). Od spremljajočih bolezni je imel
arterijsko hipertenzijo, hiperlipidemijo, sladkorno bolezen tipa 2 na peroralni terapiji, bil je 40 let
kadilec. Revaskularizacija miokarda je potekala na zunajtelesnem obtoku (ZTO), narejena je bila
LIMA-LAD in dva venska grafta, na marginalno vejo – SVG OM ter ramus intermedius – SVG RI (ki je
imela zelo slab pretok po dopplerskih meritvah).
Po operaciji je bil pacient intubiran, sediran in mehansko ventiliran sprejet v KVIT. Zaradi povečanih
krvavih drenaž (200–300 ml/h) je ostal nekaj ur po sprejemu sediran, nadomeščali so kri, krvne
derivate in faktorje strjevanja. Za vzdrževanje hemodinamske stabilnosti ob tem je potreboval srednji
odmerek vazoaktivne podpore z noradrenalinom. Dežurni kirurg se ob relativni hemodinamski
stabilnosti bolnika in poznejšem umirjanju drenaž ni odločil za kirurško revizijo. Pacienta so prvi
pooperativni dan nato zbudili in zvečer uspešno ekstubirali. Zatem je bil respiratorno kompenziran in
hemodinamsko stabilen ob minimalnem odmerku noradrenalina in IABČ.
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Drugi pooperativni dan je bil opravljen kontrolni UZ srca, ki je pokazal dobro krčljivost obeh prekatov
in minimalni plevralni izliv levo, perikardialnega izliva ni bilo videti. Ni bilo ne kliničnih ne
elektrokardiografskih znakov ishemije srčne mišice. Isti dan, ob upadanju troponina in hemodinamski
stabilnosti, je bila odstranjena IABČ ter uvedena antihipertenzivna terapija po protokolu (bloker beta,
inhibitor ACE). Tretji pooperativni dan popoldne je prišlo do paroksizma atrijske fibrilacije (PAF) s
tahikardnim odgovorom prekatov, ob tem je bil pacient vznemirjen, anksiozen, šel je prehodno v
dihalno stisko in potreboval 100-odstotni kisik. Kontrolni UZ srca je pokazal zadovoljivo globalno
krčljivost obeh prekatov ter do 1,2 cm perikardialnega izliva ob desnem prekatu (DP), brez vtočnih
motenj; prisotna sta bila zmerna plevralna izliva obojestransko (ob že obstoječih drenih, vstavljenih
intraoperativno). Po farmakoloških ukrepih ter intenzivni respiratorni terapiji se je oksigenacija
popravila, kisik je bil lahko znižan do 40%, pacient je po terapiji preskočil nazaj v sinusni ritem. Zaradi
psihološkega nemira je bil v terapiji uveden dexmedetomidine.
Naslednji dan je bil cirkulatorno in respiratorno stabilen na nizkem odstotku kisika, kognitivno stanje
je bilo urejeno, plevralna izliva sta bila ultrazvočno ocenjena kot majhna in so ga premestili v enoto
intenzivne nege (EIN) na oddelku srčne kirurgije.
Enajst dni po operaciji je na oddelku prišlo do srčnega zastoja zaradi tamponade. Po odpustu iz KVIT
je namreč v EIN imel večkrat paroksizme AF, bil je na infuziji amiokordina. Ob ASA so mu uvedli še
tikagrelor zaradi slabih pretokov po koronarnih obvodih. Bil je tudi punktiran zaradi plevralnega izliva
levo (800 ml hemoragičnega izliva). Nato je bil odpuščen na oddelek, kjer se je enajst dni po operaciji
zjutraj stanje poslabšalo, bil je bled in poten, prizadet, šokiran, nakar je izgubil zavest in šel v srčni
zastoj. Začeli so s CPR (masaža, predihavanje). Ob prihodu dežurnega intenzivista iz KVIT je šlo za PEA
(bradikardija s širokimi QRS s frekvenco pribl. 30/min.). Nadaljevali so z zunanjo masažo srca, ga
intubirali in po približno šestih minutah (po 3 mg adrenalina) vzpostavili srčno akcijo. Po reanimaciji
se je ovedel, smiselno pokimal, nato so ga sedirali. Uvedli so vazoaktivno podporo, korigirali
elektrolitno neravnovesje ter izvedli diagnostiko. Ultrazvočno so ugotavljali znake ishemije stranske
stene LP ter indicirali koronarografijo. Sicer je bil šokiran z laktatom 18. Med čakanjem na
koronarografijo so zaradi nestabilnosti ponovili UZ srca in videli 3 cm koagul v perikardu ob LP, ki je
delal vtočne motnje. Bolnika so najprej pripeljali v operacijsko dvorano za revizijo – evakuacijo
tamponade. Večje sveže krvavitve niso našli. Po evakuaciji koagulov so zaradi slabe krčljivosti LP in DP
uvedli IABČ. Po operaciji je bila narejena koronarografija, ki je pokazala sicer prehodne bypasse, a
tanke nativne arterije. Bypass na OM ni polnil LCX, potrebna je bila PCI nativne LCX v stabilni fazi.
Po sprejemu v KVIT so lahko počasi nižali kateholamine, laktat je bil v upadu. Potreboval je še
transfuzije krvi in krvnih derivatov, drenaže so bile zmerno zvišane. Prvi troponin je bil relativno nizek
(1,4). Kontrolni UZ srca je pokazal prazen perikard, hipokinezijo bazalnega dela stranske in spodnje
stene ter zmerno oslabljeno krčljivost DP, sicer pa je bila krčljivost boljša kot prej. Naslednji dan se je
ob ukinitvi sedacije pacient smiselno zbudil in je bil kmalu ekstubiran.
Nevrološki status je bil brez posebnosti. Še vedno je bil na višjem odmerku noradrenalina, nizkem
odmerku dobutamina in IABČ. Prišlo je do akutne ledvične odpovedi z oligo-anurijo in kreatininom
260. Poleg tega so bili prisotni tudi znaki jetrne okvare po šokovnem stanju (AST 207, ALT 83). Čez
dan je potreboval višji FiO2 (60%), na rtg-sliki pljuč je bil viden intersticijski zastoj; izvajal je
respiratorno fizioterapijo z masko CPAP, ob tem je bila oksigenacija zadovoljiva.
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Troponin je bil 14, kar je bilo pripisano izplavljanju po dogodkih od prejšnjega dneva, v EKG je bil brez
vidnih novih ishemičnih sprememb. Tudi UZ-izvid je bil brez poslabšanja, krčljivost stranske stene in
DP je bila celo v rahlem izboljšanju, VTI 17,9 cm. Perikard je bil prazen.
Glede na odločitev, da bi počakali s predvideno PCI do stabilizacije organskih okvar, je bila ta
narejena štiri dni po reviziji zaradi tamponade, dan za tem smo odstranili IABČ. Vseskozi med
hospitalizacijo smo ultrazvočno preverjali funkcijo srca. Do odpusta se je funkcija srca popravila,
prisotni sta bili le minimalna mitralna in trikuspidalna regurgitacija, perikard je bil brez posebnosti.
Zaradi respiratorne insuficience je v dneh po ekstubaciji izvajal naprej neinvazivno ventilacijo (NIV).
Večkrat smo tudi punktirali obojestranske plevralne izlive; zaradi ponavljanja teh in nezmožnosti
uvajanja NSAID ob ledvični insuficienci smo pacientu v terapiji uvedli metilprednizolon. Ob odpustu je
ostal zmeren septiran plevralni izliv levo, ki je bil potrjen s CT prsnega koša s kontrastom. Torakalni
kirurgi se za drenažo tega izliva niso odločili.
Zaradi akutne ledvične odpovedi je bil zdravljen s hemodializo, ob izboljšanju smo odstranili dializne
katetre dva tedna po razrešitvi tamponade. Do konca hospitalizacije se je ledvična funkcija popravila,
kreatinin ob odpustu je bil 101, sečnina 9,4, oGF 68. Vmes je prišlo do uroinfekta z bakterijo Klebsiella
pneumoniae, ki je ob zdravljenju z antibiotiki izzvenel, vnetni parametri so bili ob odpustu iz
bolnišnice nizki.
Ves čas hospitalizacije so se mu občasno pojavljali paroksizmi atrijske fibrilacije, prejemal je
amiodaron, ki naj bi ga nadaljeval predvidoma še tri mesece po odpustu. Zaradi tega je imel poleg
antiagregacijske še antikoagulantno terapijo s standardnim heparinom v infuziji, nato s terapevtskim
odmerkom nizkomolekularnega heparina (NMH).
Par dni pred drugo premestitvijo v EIN je bila ob znakih krvavitve iz prebavil narejena gastroskopija
ter ugotovljen ulkus želodca in dvanajstnika z erozivno gastropatijo, začetno hiatalno hernijo in
duodenogastričnim refluksom. Začeli smo zdravljenje s terapevtskim odmerkom inhibitorja
protonske črpalke in prekinili prejemanje ASA in NMH, zaradi prisotnosti koronarnega stenta je
nadaljeval s klopidogrelom za eno leto. ASA naj bi se čez en teden po presoji osebnega zdravnika ob
odsotnosti gastrointestinalnih težav ponovno uvedel. Po posvetu z zdravniki iz antikoagulantne
ambulante se za ponovno uvedbo antikoagulantne terapije za zdaj nismo odločili do morebitnega
ponovnega paroksizma atrijske fibrilacije.
Pet tednov po prvi operaciji je bil pacient odpuščen v domačo oskrbo, kompenziran, v klinično in
laboratorijsko stabilnem stanju.
Razprava
Perikardialni izliv je pogosta najdba pri bolnikih, operiranih na srcu, kot rezultat pooperativne
krvavitve ali postkardiotomijskega sindroma. Tisti bolniki predstavljajo posebno populacijo bolnikov,
pri katerih se perikardialni izliv pojavi v več kot 60 odstotkih. Perikardialni izliv lahko povzroča vtočne
motnje v delovanju srca – tamponada. Tamponada je urgentno stanje, saj lahko hitro privede do
obstruktivnega šoka in srčnega zastoja.
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Še posebej je zahtevna za diagnozo subakutna oz. pozna srčna tamponada zaradi zapoznelih kliničnih
simptomov. Klasični simptomi tamponade, kot so hipotenzija, tahikardija, pulsus paradoxus, povečan
centralni venski pritisk in tudi slabe diureze, so lahko prikriti po srčni operaciji ali blažji v primeru
počasi naraščajočega perikardialnega izliva. Na incidenco pozne srčne tamponade ne vpliva odložena
odstranitev torakalnih drenov. Tudi dolgotrajna ali nova potreba po podpori s kateholamini ni
občutljiv kazalnik za pozno tamponado, ker nespecifični hemodinamski upad povzročajo tudi drugi
razlogi, kot so okužbe ali težave z dihanjem. Poleg tega večina perikardialnih izlivov po srčni operaciji
ni cirkumferentna (obodna), temveč lokalizirana, nato še zahtevnejša za diagnozo. Lokaliziran
perikardialni izliv in strdki po srčni operaciji se pogosto nahajajo v posteriornem perikardiumu ali v
bližini levega preddvora in prekata z omejeno možnostjo ocenjevanja prek transtorakalne
ehokardiografije (TTE).
Perikardialni izliv po srčni operaciji, ki je hemodinamsko pomemben in lahko vodi v tamponado, je
potencialno življenjsko ogrožajočo stanje, zato sta ključna hitra diagnoza in tretma. Ultrazvok srca je
standardna metoda za diagnozo ter oceno ogroženega polnjenja/praznjenja atrijev in ventriklov. TTE
ima odlično občutljivost in specifičnost pri bolnikih, ki predhodno niso imeli operacije na odprtem
srcu. Na pooperativni transtorakalni TTE pa vpliva spremenjena anatomija ter druge zadeve, kot je
mehanska ventilacija. Ustrezno temu je odkrivanje pooperativnega perikardialnega izliva pri
kardiokirurških bolnikih lahko manj občutljivo in je zato takrat potrebna ocena s transezofagealnim
ultrazvokom (TEE). TEE je hitra metoda in na voljo v enotah intenzivne terapije pri bolnikih na
mehanski ventilaciji po srčni operaciji. Sicer predstavlja semiinvazivno diagnostično metodo, ki je
neprijetna za spontano dihajoče bolnike ter za tiste, ki niso sedirani. V primerih, ko klinično stanje
kaže na tamponado, s TTE pa ni možno tega dokazati, po drugi strani TEE ni na voljo, ostane kot
alternativna diagnostična metoda računalniška tomografija (CT) prsnega koša, seveda, če čas oz.
stanje bolnika to dovoljuje. Po postavitvi diagnoze se mora bolniku takoj evakuirati izliv iz perikarda s
perkutano drenažo (perikardiocenteza) ali po kirurški poti.
Mehanska podpora srca in cirkulacije je področje, ki se hitro razvija. Zdravljenje z intraaortalno
balonsko črpalko (IABČ) je najpogostejša kratkotrajna oblika mehanske podpore pri srčni odpovedi.
Incidenca uporabe IABČ po srčnih operacijah se giblje okoli sedmih odstotkov v različnih ustanovah.
Indikacije za vstavitev IABČ vključujejo dve kategoriji:
-

začasna podpora funkcije prekatov ob srčni odpovedi zaradi miokardnega infarkta ali
intaoperativne poškodbe.
Izboljšanje razmerja med kisikovo dobavo in kisikovo potrebo (oxygen supply/oxygen
demand) za zmanjšanje velikosti ishemične cone ter ohranjanje viabilnosti miokarda.

Intraaortalna balonska kontrapulzacija se uvede z vstavitvijo katetra z vgrajenim raztegljivim
poliuretanskim balonom v descendentno aorto prek femoralne arterije. Čim bližje je balon aortni
zaklopki, večji je dvig diastoličnega tlaka. Očitno je, da lokalni anatomski dejavniki omejujejo položaj
balona znotraj aortnega loka, zato je optimalen položaj balona tisti, kjer se njegova konica nahaja
pod odcepiščem leve arterije subklavije. Konec balona mora ležati nad ledvičnimi žilami. Nepravilen
položaj balona ima za posledico zmanjšano diastolično augmentacijo ali žilno poškodbo zaradi
neposredne intimalne lezije ali poka plaka in embolizacije ali končno neposredne okluzije arterijskega
lumna.
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Helij, s katerim se napihuje balon, se dovaja iz konzole balonske črpalke. Do inflacije oz. napihovanja
balona pride takoj po nastopu diastole. Deflacija se pojavi med izovolumetrično kontrakcijo. V
mehaničnem smislu inflacija balona povzroči volumski premik. Celotni ali regionalni pretok krvi se
potencialno izboljša s kontrapulzacijo. Potencialno se povečata koronarna cirkulacija in perfuzija
trifurkacije aortnega loka. Napihovanje balona IABČ povečuje notranji Windkesselov efekt, kar
izboljša periferno perfuzijo. V času deflacije je intraaortalni krvni volumen zmanjšan s sočasno
redukcijo tlaka. Ta proces se pojavi na koncu diastole, ravno po začetku izovolumetrične kontrakcije,
in zmanjša impedanco, proti kateri mora levi prekat črpati kri. Zato se zmanjša naknadna
obremenitev oz. afterload LP. Torej, uporaba IABČ je upravičena, ker povečanje diastoličnega tlaka
med inflacijo balona črpalke izboljša koronarno cirkulacijo, presistolična deflacija balona pa zmanjša
upor oz. afterload za sistolni udarni volumen. Posledično se delo miokarda zmanjša. Skupni učinek
zdravljenja z IABČ je povečanje razmerja med kisikovo dobavo in potrebo v miokardu in s tem
izboljšanje viabilnosti endokarda.
Učinkovitost IABČ se kaže v pozitivnem izhodu pri veliko bolnikov, pri katerih je bila črpalka uspešno
odstranjena. Stopnja uspeha je večja pri pacientih, pri katerih je bila IABČ zgodaj vstavljena, kar izraža
reverzibilno naravo ishemične patologije in pozitiven prispevek kontrapulzacije k preprečevanju
kaskade zapletov ishemične bolezni srca.
Zaključek
Kirurška revaskularizacija miokarda je metoda izbire pri zdravljenju napredovale ishemične srčne
bolezni, ko perkutane intervencije ni mogoče narediti zaradi anatomije koronarnega ožilja ali
spremljajočih bolezni bolnikov. Pri stenokardiji, hemodinamski nestabilnosti ob infarktu miokarda ali
stenozi debla LKA se bolnikom vstavi IABČ za razbremenitev srca do srčne operacije. Kirurška
revaskularizacija z uporabo ZTO ali brez tega je večinoma nezapleten poseg, po katerem operirani
bolniki potrebujejo par dni oskrbe v enoti kardiovaskularne intenzivne terapije. Pri posameznih
bolnikih lahko nastanejo pooperativni zapleti, kot sta krvavitev in tamponada. Diagnoza tamponade
je klinična in ultrazvočna, terapija pa perikardiocenteza, če stanje to dopušča, sicer pa urgentna
kirurška revizija s hemostazo.
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BOLEZNI DIHAL
ZUNAJBOLNIŠNIČNA PLJUČNICA
Matjaž Jereb
Izvleček
Zunajbolnišnična pljučnica (ZBP) je akutna okužba pljuč, ki nastane v domačem okolju ali do 48 ur po
sprejemu v bolnišnico. Je pomemben vzrok zbolevnosti in umrljivosti. Približno 20 odstotkov bolnikov
s to pljučnico potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega jih je od 10 do 35 odstotkov sprejetih na
oddelek intenzivne medicine (OIM). Smrtnost teh bolnikov je kljub številnim učinkovitim
protimikrobnim zdravilom in sodobni opremi še vedno visoka. Definicija hude zunajbolnišnične
pljučnice ni splošno sprejeta. Večina avtorjev kot tako opredeli pljučnico domačega okolja, ki
potrebuje intenzivno zdravljenje. Kriteriji za sprejem na OIZ se med bolnišnicami in zdravniki
razlikujejo. Sprejem ni vedno odvisen samo od resnosti bolezni, nanj vplivajo tudi prostorske razmere
in razpoložljivost postelj.
UVOD
Incidenca ZBP je pri odraslih bolnikih približno 10/1000 prebivalcev na leto. Okoli 40 odstotkov jih je
starejših od 65 let, v tej skupini se incidenca giblje od 20 do 40/1000 prebivalcev. Pri starejših od 75
let je pljučnica kar devetkrat pogostejša kot v mlajšem obdobju od 15 do 44 let in petkrat pogostejša
kot pri 44- do 64-letnikih. Gre za tretjo najpogostejšo diagnozo ob sprejemu v bolnišnico. V Sloveniji
letno zdravimo približno 6000 bolnikov z ZBP, od tega je od 60 do 70 odstotkov starejših od 65 let
sprejetih v bolnišnico.
Incidenca pljučnice je pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo pogostejša kot pri
preostali populaciji. Že omejeno vnetje pljučnega tkiva, ki posledično spremeni razmerje med
predihavanjem in perfuzijo, lahko vodi v akutno dihalno odpoved. Hujši potek pljučnice pričakujemo
tudi pri bolnikih z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi, srčno ali sladkorno boleznijo, z odstranjeno
vranico, sočasno zdravljenih z glukokortikoidi ali drugimi imunosupresivnimi zdravili ter pri
alkoholikih.
Etiologija in patofiziološke osnove
Streptoccocus pneumoniae in Legionella pneumophila sta najpogostejša povzročitelja hude ZBP. Pri
pljučnicah s hujšim potekom pogosteje osamimo mikroorganizme iz krvi kot pri blažjih oblikah. Poleg
omenjenih pogosto povzročajo hujše oblike pljučnice še naslednji mikroorganizmi: Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae in Pseudomonas aeruginosa; redkeje pa drugi po Gramu negativni
enterični bacili, anaerobne bakterije in atipične bakterije (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae) ali virusi (virus gripe, virus varicella zoster, virus parainfluence, respiratorni sincicijski
virus idr.).
Okužba spodnjih dihal je običajno posledica aspiracij z bakterijami poseljenih ustnožrelnih izločkov,
zlasti med spanjem ali moteno zavestjo. Prenos okužbe iz oddaljenega vnetnega žarišča po krvi,
aerogena okužba z inhalacijo ali neposrednim vdorom mikroorganizmov skozi rano predrtega
prsnega koša so redkejše možnosti. Razvoj in potek pljučnice krojijo mikroorganizmi (glede na
koncentracijo in virulentnost), ki vstopajo v spodnje dele dihal, ter obrambni mehanizmi (mehanski in
imunski), ki posameznika ščitijo pred okužbo. Spodnja dihala imajo razvit zapleten obrambni sistem
za vzdrževanje sterilnega okolja. Predvsem je pomembna mehanična obramba, ki jo opravljajo refleks
poklopca, refleks glasilk, kašelj in mukociliarni epitel. Bakterije, ki premagajo prvo linijo mehanske
obrambe se prilepijo na sluznično površino sapničnobronhialnega vejevja.
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Sledi faza imunske obrambe, v kateri najpomembnejšo vlogo igrajo imunoglobulini, komplement,
proteolitični encimi, nevtrofilci in alveolarni makrofagi. Alveolarni makrofagi fagocitirajo
mikroorganizme, delujejo pa tudi kot posrednik vnetja in s sproščanjem provnetnih citokinov
aktivirajo sistemski imunski odziv. Z raziskavami na živalih so dokazali, da so alveolarni makrofagi kot
najpomembnejši nosilci imunske obrambe sposobni odstraniti do 105 CFU/ml bakterij, kot je S.
aureus. Koncentracija bakterij 107 CFU/ml ali več kljub gostiteljevi normalni obrambi običajno
povzroči aktualno okužbo. Pri tem ni jasno, ali na hujši potek pljučnice odločilno vplivajo
koncentracija in virulenca bakterij ali okrnjena bolnikova imunska obramba. Vdor bakterij v pljučno
tkivo sproži lokalni vnetni odziv, ki mu lahko sledi razširitev vnetja po pljučih in razsoj v kri. Klinična
slika je v prvem delu blaga z minimalnimi radiološkimi spremembami, po razširitvi vnetja pa se lahko
razvije septični šok z obsežnimi vnetnimi spremembami na rentgenski sliki pljuč. Posledica obsežnega
vnetja pljučnega tkiva je izrazito neujemanje predihavanja s perfuzijo, čemur sledijo hipoksija, akutna
dihalna odpoved in v najhujših primerih potreba po mehanskem predihavanju (MP).
Klinična slika
S kliničnega vidika govorimo o okužbi spodnjih dihal pri bolnikih, ki imajo ob kašlju še enega od
naštetih znakov: gnojav izmeček, težko dihanje, z dihanjem povezano bolečino v prsnem košu in
fizikalne znake, skladne s prizadetostjo pljučnega tkiva. Klinična slika je predvsem pri starejših
bolnikih pogosto neznačilna. Povišana telesna temperatura in produktivni kašelj, ki sta značilen del
klinične slike pri mlajših, sta v skupini starostnikov pogosto odsotna. Bolniki so lahko zmedeni,
vrtoglavi, z zmanjšano željo po hrani in tekočini ter nepogovorljivi. Pogosto se poslabša osnovna
kronična bolezen. V zgodnjem poteku okužbe spodnjih dihal je lahko v ospredju samo nepojasnjeno
hitro dihanje ali povišan srčni utrip.
Resnost pljučnice, izid okužbe in verjetnost preživetja ocenjujemo s točkovnimi lestvicami.
Najpogosteje uporabljamo dve: točkovno lestvico za oceno resnosti pljučnice (»Pneumonia Severity
Index – PSI«) in lestvico, ki ocenjuje motnjo zavesti, koncentracijo sečnine v krvi, hitrost dihanja in
krvni tlak (»Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure – CURB-65«). Prognostični model
lestvice PSI je dokaj zapleten (spremljati je treba 20 različnih spremenljivk). Poleg tega je predvsem
pri starejših bolnikih s kroničnimi boleznimi ocena lahko napačna. Število zbranih točk kaže na zaplete
in zahteva sprejem v bolnišnico, čeprav bi marsikaterega neprizadetega bolnika in brez dihalne stiske
lahko obravnavali ambulantno. Lestvica CURB-65 je enostavnejša, ker poleg starosti upošteva merila,
ki so neposredno povezana z okužbo. Vrednosti, ki jih upošteva točkovna lestvica CURB-65, so: ocena
zmedenosti, povišana koncentracija sečnine v krvi (> 7 mmol/l), hitrost pospešenega dihanja (> 30
vdihov/min), znižanje krvnega tlaka (sistolni < 90 mmHg ali diastolni < 60 mmHg) in starost (> 65 let).
Neposreden sprejem na OIM potrebujejo bolniki s pljučnico in sliko septičnega šoka ali s pljučnico in
akutno dihalno odpovedjo, ki potrebujejo intubacijo ter MP. Na odločitev glede sprejema na OIM
vplivajo še klinična, laboratorijska in radiološka merila, ki jih navaja preglednica 1. Že prisotnost treh
pomožnih meril napoveduje hud potek pljučnice, ki jo praviloma zdravimo na OIM.
Diagnoza, diferencialna diagnoza in prognoza
Diagnoza pljučnice temelji na anamnestičnih, kliničnih in radioloških ocenah. Povzročitelja okužbe
opredelimo z dodatnimi mikrobiološkimi preiskavami. Izvidi osnovnih laboratorijskih preiskav niso
specifični. Povečano ali zmanjšano število levkocitov, prevlada nevtrofilcev s presežkom nezrelih oblik
in povečana koncentracija CRP govorijo v prid bakterijske okužbe. Koncentracija PCT je pri pljučnici
lahko majhna (< 0,5 μg/l), povečane vrednosti pa kažejo na bakteremični potek. Velike vrednosti
laboratorijskih kazalnikov vnetja, vključno s PCT, lahko imajo bolniki z legionelno pljučnico. Z
rentgenskim slikanjem pljuč opredelimo morfološke spremembe v pljučnem parenhimu ter
nadziramo napredovanje bolezni in morebitne dodatne zaplete. Rentgenska preiskava je pomembna,
ker omogoča ločevati druge vzroke prizadetosti pljuč od okužbe.
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Povzročitelja pljučnice lahko osamimo iz izpljunka, vzorca, odvzetega z aspiratom iz sapnice, ali
vzorcev, odvzetih z invazivnimi diagnostičnimi metodami. Predvsem izločki iz zgornjih dihal pogosto
niso reprezentativni, saj so lahko lažno negativni ali zaradi lokalne poselitve z bakterijami lažno
pozitivni. Med invazivnimi diagnostičnimi metodami se pri kritično bolnih najpogosteje odločamo za
bronhoskopijo z bronhoalveolarnim izpiranjem (BAL), zaščitenim krtačenjem (ZK) ali z obema, a še to
običajno samo pri bolnikih z ZBP in okrnjeno imunostjo. Pomembno je, da endoskopsko odvzete
vzorce kvantitativno kultiviramo. Za diagnozo je pomembna količina osamljenih mikroorganizmov (>
103/ml pri ZK, > 104/ml pri BAL). Ključna pri načrtovanju endoskopske diagnostike je 24-urna
dostopnost preiskave, saj predhodno antibiotično zdravljenje značilno zmanjša verjetnost osamitve
povzročitelja. Zanesljiva diagnoza temelji na osamitvi povzročitelja iz krvi, plevralne tekočine ali
likvorja ob sočasnem dokazu radioloških sprememb v pljučnem parenhimu in prisotnosti z diagnozo
skladnih kliničnih znakov pljučnice.
Povzročitelje pljučnice lahko dokazujemo tudi s serološkimi testi, ki jih za diagnozo ZBP redkeje
uporabljamo. Gre za retrogradno diagnozo, ki ima predvsem epidemiološki pomen. Povzročitelje,
zlasti atipične bakterije in viruse, dokazujemo še z molekularnimi metodami in dokazom specifičnega
dela genoma v izločkih dihal. Dokaz legionelne pljučnice je prisotnost specifičnega antigena v seču.
Test ima od 70- do 90-odstotno občutljivost in skoraj 100-odstotno specifičnost. Tudi za dokaz
pnevmokokne pljučnice obstajajo testi, s katerimi v krvi ali izločkih dihal dokazujemo bakterijski
genom, v seču pa tudi pnevmokokni antigen (občutljivost od 50 do 80 odstotkov, specifičnost > 90
odstotkov).
S podobnimi kliničnimi in radiološkimi znaki, značilnimi za pljučnico, se kažejo bolezni ali zapleti, kot
so: srčno popuščanje, imunski ali postinfekcijski vnetni zapleti (na primer bronhiolitis obliterans),
toksični učinki zdravil, poškodbe zaradi vdihavanja kemično aktivnih snovi, karcinomatoza pljuč,
nekateri vaskulitisi in drugi.
Na potek bolezni pomembno vplivajo dednost, starost, sočasne kronične bolezni pljuč in drugih
organov ter izbrano začetno protimikrobno zdravljenje. Metaanaliza, ki je zajela 122 kliničnih
raziskav, je izluščila deset neodvisnih dejavnikov tveganja za hud potek pljučnice. Smrtnost je bila
statistično pomembno večja pri moških, bolnikih s sladkorno boleznijo, rakom in boleznimi
osrednjega živčevja ter s povečano frekvenco dihanja, znižanim krvnim tlakom, znižano telesno
temperaturo, zmanjšano koncentracijo levkocitov v periferni krvi, osamitvijo bakterij iz krvi in z
vnetnim infiltratom, ki je zajel več kot dva pljučna režnja.
Danes umre od 2 do 30 odstotkov bolnikov, ki so jih zaradi pljučnice iz domačega okolja sprejeli v
bolnišnico, in od 20 do 53 odstotkov bolnikov, ki jih zaradi pljučnice sprejmemo na oddelek
intenzivne terapije.
Zdravljenje
Navodila za antibiotično zdravljenje ZBP so v posameznih okoljih različna. Na izbiro protimikrobnih
zdravil odločilno vplivajo lokalni epidemiološki podatki in odpornost bakterij proti posameznim
antibiotikom. Za bolnika s pljučnico, sprejetega na OIM, je pomembno, da z izbranim antibiotikom
izkustveno delujemo na S. pneumoniae, tudi na seve odporne proti penicilinu, Legionello spp. in na
po Gramu negativne bakterije. Če okužba s Ps. aeruginosa ni verjetna (pri bolniku, ki predhodno ni bil
zdravljen v bolnišnici, ni prejemal antibiotikov, nima kroničnih pljučnih bolezni in po Gramu
negativnih bakterij v neposrednem razmazu izločkov iz dihal), zdravljenje izkustveno začnemo s
kombinacijo betalaktamskega antibiotika (z dobrim učinkom na pnevmokoke) in makrolida.
Betalaktamski antibiotik lahko kombiniramo z enim od respiratornih fluorokinolonov. Zdravljenje
vedno začnemo s parenteralno obliko zdravila, ki jo po kliničnem izboljšanju, ki se običajno pojavi v
treh do sedmih dneh, zamenjamo za peroralno obliko. Tako učinkovito skrajšamo čas bolnišnične
oskrbe in pocenimo zdravljenje. Merila kliničnega izboljšanja prikazuje preglednica 2.
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Že enkraten odmerek ustreznega antibiotika v 24 urah pomembno zmanjša količino vseh bakterij, ki
najpogosteje povzročajo ZBP. S protimikrobnim zdravljenjem lahko učinkovito vplivamo na omejitev
lokalnega vnetja in potek okužbe spodnjih dihal. Hujši potek in večja umrljivost sta povezana s
prepoznim začetkom zdravljenja ali neustrezno izbiro antibiotika. Bolniku z ZBP smemo antibiotik
ukiniti šele po petih dneh zdravljenja in ko je od 48 do 72 ur brez vročine in nima več kot enega znaka
izmed meril kliničnega izboljšanja (preglednica 2). Zdravljenje podaljšamo, če predhodno izkustveno
ni bilo ustrezno glede na pozneje dokazanega povzročitelja ali pri nastanku zapletov, kot so
bakteremija, infekcijski endokarditis, meningitis, empiem pljuč in podobni.
Preglednica 1: Merila za hudo pljučnico
Pomožna merila pri sprejemu
 Frekvenca dihanja > 30/min
 Razmerje PaO2 (mmHg)/FiO2 < 250
 Prizadetih več pljučnih režnjev
 Zmedenost
 Povišana sečnina > 7 mmol/l
 Levkociti < 4 x 109/l
 Trombociti < 100 x 109/l
 Telesna temperatura < 36 oC
 Hipotenzija
Glavna merila pri sprejemu ali med boleznijo
 Dihalna odpoved
 Podporno zdravljenje septičnega šoka z vazoaktivnimi zdravili
Preglednica 2: Merila za oceno kliničnega izboljšanja
– Telesna temperatura < 37,8 oC
– Frekvenca srca < 100/min
– Frekvenca dihanja < 24/min
– Sistolni krvni tlak > 90 mmHg
– Nasičenost arterijske krvi s kisikom > 90 % ali pO2 > 60 mmHg na sobnem zraku
– Bolnik lahko zaužije zdravilo v peroralni obliki
– Normalen mentalni status
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AKUTNO POSLABŠANJE KOPB/ASTME
Franc Šifrer
Izvleček
Intenzivno obravnavo potrebujejo bolniki, ki se ne izboljšajo po začetnem zdravljenju, pri katerih se
oksigenacija slabša kljub dodajanju kisika vdihanemu zraku, se poglabljata hiperkapnija in acidoza
in/ali motena zavest omejuje terapevtske ukrepe. Ne obstajajo nedvoumni napovedni dejavniki
izhoda poslabšanja, zato je pri obravnavi takega bolnika potrebno posamično klinično odločanje
izkušenega zdravnika s poznavanjem patofiziologije ne le AE KOPB, astme in respiracijske
insuficience, ampak tudi drugih pridruženih internističnih stanj, ki pomembno vplivajo na izhod
zdravljenja. Enako velja glede odločitve za začetek mehanične ventilacije.
KOPB
Običajno je bolnik sprejet v intenzivno enoto po nezadostnem odgovoru na terapijo v prvih urah po
sprejemu v bolnišnico. Začarani krog napredujoče hiperkapnije, motenega spanja in utrujenosti
dihalnih mišic povzroči moteno zavest in odpovedovanje dihanja. Povečan upor v dihalnih poteh,
zmanjšana komplianca dihalnega sistema in dihanje na vrhu krivulje tlak – volumen so soočeni z
zmanjšano mehansko učinkovitostjo trebušne prepone ob povečanih pljučnih volumnih ob koncu
izdiha. Prezgodnje zapiranje malih dihalnih poti v izdihu dodatno bremeni dihalne mišice. Za izdih se
uporabijo trebušne mišice. Zaradi povečane frekvence dihanja in zvečanega mrtvega prostora se
pojavi dinamični upor v izdihu, ki dodatno poveča ujetje zraka v pljučih in poslabša izmenjavo
dihalnih plinov. Povečan pljučni žilni upor zaradi hipoksemije in zmanjšan venski dotok v srce zaradi
hiperinflacije pljuč obremenita desno srce in zmanjšata minutni volumen. Nezadostna sistemska
ponudba kisika doda metabolno komponento respiracijski acidozi. Hipoksemija in acidoza še
poslabšata funkcijo dihalnih mišic. Če kontrolirana oksigenoterapija, uporaba bronhodilatatorjev in
nadomeščanje tekočin ne izboljšajo respiracije, je potrebna dihalna podpora. Potrebo po slednji bolje
kot hipoksemija napovedujeta hiperkapnija in acidoza, bolje trend kot absolutne vrednosti.
Namen mehanične ventilacije je odpraviti acidozo brez dodatne hiperinflacije. To dosežemo z
majhnimi dihalnimi volumni in daljšim časom izdiha. Ker sedacija podaljšuje odstavljanje od
ventilatorja, je treba parametre mehanične ventilacije prilagajati bolnikovemu dihanju.
Odstavljanje od ventilatorja se mora začeti čim prej po obvladanju razloga poslabšanja. Upoštevamo
klinično stanje in meritve dihalnih parametrov: inspiracijske sile, dihalnega volumna, frekvence
dihanja in analizo dihalnih plinov v arterijski krvi.
Mehanična ventilacija prinaša dodatno obolevnost, smrtnost in ceno. Odstavljanje od ventilatorja
(angl. »weaning«) moramo razlikovati od ekstubacije. Škodljivi sta tako prezgodnja kot prepozna
ekstubacija. Uporabno je pojmovanje odstavljanja od ventilatorja kot procesa in ne kot enkratnega
dogodka.
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Zaradi narave bolezni (kronična ireverzibilna obstrukcija, progresivnost bolezni, pridružene bolezni,
splošno telesno propadanje) je odstavljanje od ventilatorja običajno dolgotrajno in ne vedno
uspešno. Zato je odločitev o začetku mehanične ventilacije kompleksna in zahteva poleg znanja tudi
veliko izkušenj. V našem kulturnem okolju še ni v navadi, da bi bolnik skupaj s svojim zdravnikom
vnaprej odločil o uvedbi ali opustitvi diferentnih medicinskih ukrepov.
Pri izbranih bolnikih s poslabšanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni lahko uporaba neinvazivne
mehanične ventilacije (NIMV) zmanjša potrebo po intubaciji, izboljša preživetje, skrajša čas
hospitalizacije in zmanjša smrtnost ter zaplete. Manj je dokazov, da je NIMV koristna pri bolnikih s
pljučnico in KOPB, da omogoča zgodnejšo ekstubacijo, prepreči potrebo po ponovni intubaciji ali
pomaga bolnikom, ki ne želijo biti invazivno ventilirani. Z izbiro bolnikov je treba identificirati tiste, ki
potrebujejo dihalno podporo, in izključiti tiste, ki so preveč bolni, da bi bili varno ventilirani z NIMV.
NIMV lahko pojmujemo kot delno podporo dihanju, ki jo uporabimo pri bolnikih z začasnim in
nepopolnim odpovedovanjem ventilacije. Ni primerna za bolnike, ki potrebujejo popolno dihalno
podporo, ki imajo motnjo zavesti, so nesodelujoči in imajo pomembno pridruženo nestabilno
bolezen.
Izbira ventilatorja je odvisna od usposobljenosti osebja, načina ventilacije, ki ga želimo uporabiti,
želenega respiratornega monitoringa – spremljanja mehanike dihanja in nastavitve alarmov. Načelno
manj stabilni bolniki potrebujejo natančnejši nadzor in s tem bolj sofisticiran ventilator. Verjetno je
pomembneje kot tip ventilatorja izbrati ustrezne nastavitve. Volumska in tlačna ventilacija sta
primerljivo učinkoviti, bolniki pa lažje prenašajo tlačno.
Kot pri invazivnih oblikah ventilacije je tudi pri neinvazivnih treba natančno poznati, razumeti in
uporabljati različne oblike ventilacije z njihovimi ugodnostmi in nevarnostmi vred. Za NIMV običajno
uporabimo tlačno podporo (PSV – pressure support ventilation) z dodanim PEEP. Z višanjem
inspiratornega tlaka povečujemo ventilacijo, z višanjem ekspiratornega pa oksigenacijo. Sam dodatek
PEEP je zaželen tudi zaradi zmanjševanja dihalnega dela ob intrinzičnem PEEP.
ASTMA
Astmo označuje vnetje dihalnih poti. Nasledki tega vnetja se kažejo kot simptomi astme, reverzibilna
zapora bronhijev, bronhialna preodzivnost in zvečana dnevna variabilnost zapore dihal. Poslabšanje
astme pomeni intenziviranje simptomov, poslabšanje pljučne funkcije in povečanje njene
variabilnosti. Običajno se bolezen slabša v dnevih. Približno deset odstotkov poslabšanj je nenadnih.
Poslabšanje astme lahko ogrozi življenje. Astma se poslabša, če bolnik preneha prejemati
preprečevalna zdravila ali jih prejema v premajhnem odmerku. Astma se poslabša ob večji
izpostavljenosti alergenom, onesnaženju zraka, virusnim okužbam in prejemanju zaviralcev beta
adrenergičnih receptorjev. Simptome sproži tudi telesni napor ali hladen zrak. Nekaterim bolnikom
astmo poslabša zaužitje aspirina, nesteroidnih protivnetnih zdravil ali pirazolonskih analgetikov.
Poglavitni kriterij za oceno teže poslabšanja je pljučna funkcija.
Stopnjo poslabšanja podcenjujejo bolniki, svojci, a tudi zdravniki, predvsem kadar stanja bolezni ne
ocenijo z meritvijo pljučne funkcije. Objektivne meritve so veliko zanesljivejši kazalniki obstrukcije
dihalnih poti kot ocena po simptomih.
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Hudo poslabšanje astme prepoznamo pri bolniku, ki ne more dokončati stavka v eni sapi, ko je pulz
več kot 110 na minuto, frekvenca dihanja več kot 25 na minuto in je največji pretok zraka v izdihu
(PEF) manj kot 50 odstotkov najboljše vrednosti (oziroma manj kot 200 l/min), prisoten je paradoksni
pulz.
Za življenje ogrožajoče stanje so značilni apatija in izčrpanost bolnika, tih prsni koš ob avskultaciji,
cianoza, frekvenca dihanja več kot 40 na minuto, bradikardija, PEF manj kot 33 odstotkov najboljše
vrednosti ali bolnik celo ne zmore izvesti testa. Prisotnost enega izmed naštetih znakov je resno
svarilo ogroženosti. Slabšanje hipoksemije ali nastanek hiperkapnije pomeni izčrpanost bolnika in
nevarnost zastoja dihanja. Pojavita se zaradi povečanja dihalnega dela zaradi prenapihnjenosti pljuč
zaradi velikega upora v dihalnih poteh in ventilacije mrtvega prostora (graf 1).
Možnost nastanka barotravme in hipotenzije zmanjšamo z elektivno hipoventilacijo in s tem
permisivno hiperkapnijo. Namen ventilacije je doseči normalno oksigenacijo in čim nižji maksimalni
inspiratorni pritisk. To dosežemo z uporabo majhnih dihalnih volumnov, nizko frekvenco dihanja in
srednje velikimi pretoki – ugodnejši so sicer nizki pretoki (omogočijo nižji tlak), a s tem hkrati
zmanjšamo čas izdiha (slika 1). Za tak način ventilacije je treba bolnika sedirati, pogosto relaksirati.
Ob ventilaciji nadaljujemo farmakološko zdravljenje – aplikacijo bronhodilatatorjev in
kortikosteroidov. Nepotrebne so uporaba antibiotikov ob odsotnosti klinične slike infekta, aplikacija
mukolitikov, antihistaminikov in respiratorna fizioterapija. Prvi znak izboljšanja je zmanjševanje
maksimalnega inspiratornega pritiska. Ko je hiperkapnija odpravljena, je treba ukiniti relaksanse in
sedative ter ob nadaljevanju bronhodilatatorne terapije bolniku dovoliti spontano dihanje.

Graf
1: Nastanek dinamične prenapihnjenosti pljuč zaradi
obstrukcije v dihalnih poteh (FRC – funkcionalna rezidualna
kapaciteta,VT – dihalni volumen, VEI – volumen nad FRC na koncu
vdiha, VDHI – volumen nad FRC zaradi dinamične prenapihnjenosti)
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Slika 1: Dodajanje kisika dovoljuje zmanjšanje minutne ventilacije
Prikazani so alveolarni PO2 (PAO2, modre črte) in arterijski PCO2 (PaCO2, rdeča
prekinjena črta) kot funkcija alveolarne ventilacije pri bolnikih na mehanični
ventilaciji. Izračunani PAO2 je prikazan za dve inspiratorni koncentraciji kisika
(FiO2). Za FiO2 0,21 in alveolarno ventilacijo 3,6 l/min je PAO2 100 mmHg (točka
A) in PaCO2 40 mmHg (točka A'). Če dvignemo FiO2 na 0,30, je ob zmanjšanju
alveolarne ventilacije na 1,6 l/min PAO2 še vedno 100 mmHg (točka B), PaCO2 pa
je ob tej alveolarni ventilaciji 92 mmHg (točka B'). Za izračun je uporabljeno
stalno izločanje CO2 200 ml/min. Navpična črta skozi A in A' kaže normalne
vrednosti.
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PLEVRALNI IZLIV
Janko Vlaović
Izvleček
Plevralni izliv se nahaja v plevralnem prostoru, ki ga omejujeta obe plevri. Najpogostejši vzrok pojava
plevralnega izliva je neravnovesje med izločanjem in resorpcijo. Da lahko izliv pozdravimo, moramo
predvsem odkriti vzrok nabiranja tekočine v plevralnem prostoru. Vzrok plevralnega izliva je lahko
zelo očiten, zelo pogosto pa ga lahko etiološko opredelimo šele iz vzorca izliva, ki ga pridobimo s
torakocentezo. Diagnozo postavimo s pomočjo makroskopske ocene in vonja ter po rezultatih
biokemičnih, citoloških in mikrobioloških preiskav. V primeru potrebnih indikacij moramo vselej čim
prej začeti izvajati torakalno drenažo.
Uvod
Plevralni prostor omejujeta dve pljučni ovojnici, in sicer visceralna in parietalna plevra. Med njima je
plevralni prostor, v katerem je vedno manjša količina (10–15 ml) serozne tekočine, ki zmanjšuje
trenje pri premikanju pljuč med dihanjem. Večino tekočine, lahko tudi več litrov na dan, izločijo višje
ležeči predeli parietalne plevre, medtem ko resorpcija poteka skozi limfatične odprtine, ki so v nižje
ležečih predelih parietalne plevre. Najpogostejši vzrok pojava plevralnega izliva je neravnovesje med
izločanjem in resorpcijo. Klinično se plevralni izliv kaže kot dispneja in tiščanje oziroma bolečina na
prizadeti strani prsnega koša. Nanj posumimo že med kliničnim pregledom, ko ne slišimo dihanja na
prizadetem delu pljuč, prisotna je zamolklina na perkusijo. Diagnosticiramo ga z rentgensko sliko
pljuč ali ultrazvokom plevralnega prostora. Po velikosti jih delimo na majhne (200–500 ml), zmerno
velike (500–1500 ml) ter obsežne (> 1500 ml).
Preiskave plevralnega izliva
Če hočemo izliv pozdraviti, moramo predvsem odkriti vzrok nabiranja tekočine v plevralnem
prostoru. Vzrok plevralnega izliva je lahko zelo očiten, zelo pogosto pa ga lahko etiološko opredelimo
šele iz vzorca izliva, ki ga pridobimo s torakocentezo. Včasih lahko plevralni izliv le opazujemo (npr. v
primeru nekompliciranega srčnega popuščanja in virusnega plevritisa). Indikacija za torakocentezo je
na novo odkrit plevralni izliv, a vsekakor moramo torakocentezo začeti izvajati takoj v primeru
atipičnega poteka ali vztrajanja plevralnega izliva kljub etiološkemu zdravljenju.
Biokemične preiskave
Plevralne izlive biokemično delimo na transudate in eksudate. Transudat nastane kot posledica
spremenjenih hidrostatskih in onkotskih pritiskov v plevralnem prostoru, medtem ko prepustnost
plevre in kapilar ni bistveno spremenjena. Diagnozo transudat največkrat postavimo že na podlagi
klinične slike in izvidov drugih preiskav. Nasprotno lahko eksudativni plevralni izlivi predstavljajo
bistveno večji diagnostični izziv. Bolezen skoraj katerega koli organa lahko povzroči eksudativni
plevralni izliv z množico različnih vzrokov, vključujoč vnetja, malignome, imunološke odzive, limftske
nepravilnosti, neinfekcijska vnetja, iatrogene vzroke ali prehod tekočine iz abdomna prek
diafragmalnih por. Eksudati nastanejo zaradi povečane prepustnosti plevre in/ali kapilar ali zaradi
nezadostne limfne drenaže plevralnega prostora. Nastanejo lahko tudi zaradi gibanja tekočine iz
peritonealnega prostora (akutni ali kronični pankreatitis, hilozni ascites, peritonealna karcinomatoza).
Biokemično razlikujemo transudate ter eksudate na podlagi Lightovih kriterijev, če je vsaj eden od
naštetih kriterijev pozitiven, govorimo o eksudatu:
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1. beljakovine v izlivu : beljakovine v serumu > 0,5
2. LDH v izlivu : LDH v serumu > 0,6
3. LDH v izlivu > 2/3 zgornje normalne vrednosti LDH v serumu
Senzitivnost teh kriterijev je 98 odstotkov, specifičnost pa 83 odstotkov. Namen teh kriterijev je
predvsem, da ne zgrešimo eksudatov pri diagnostiki plevralnega izliva. Posledično moramo vzeti v
zakup, da bo sicer zelo nizko število transudatov napačno opredeljenih kot eksudati.

POGOSTI

MANJ POGOSTI

TRANSUDATI
– Popuščanje srca
– Ciroza jeter
– Hipoalbuminemija
– Peritonealna dializa
– Atelektaza pljuč
– Hipotiroidizem
– Nefrotski sindrom
– Mitralna stenoza
– Pljučna embolija

EKSUDATI
– Maligni izlivi
– Parapnevmonični izliv
– Pljučnica
– Absces v pljučih
– Okužene bronhiektazije
– Pljučna embolija z infarktom pljuč
– Simpatični izliv, npr. pri pankreatitisu
– Revmatoidni artritis
– Avtoimunske bolezni
– Poškodba, operacija, obsevanje, zdravila

Tabela 1: Vzroki plevralnih izlivov (Štupnik, 2013)
Poleg proteinov in LDH določamo v plevralni tekočini še predvsem pH in glukozo. Pri specifičnih
stanjih lahko določimo še trigliceride in holesterol, amilazo in lipazo, hematokrit, adenozin
deaminazo in diferenciacijo celic. Vsekakor to počnemo redkeje in usmerjeno, glede na kliniko ter
makroskopski izgled plevralnega izliva. Torej ob torakocentezi vedno opravimo tudi makroskopsko
oceno izliva ter njegovega vonja. Transudati so ponavadi svetlorumeni, medtem ko so eksudati
zlatorumeni ali rumenorjavi. Krvavi eksudati so najpogosteje maligni, diferencialno diagnostično
moramo pomisliti na pljučno embolijo ali tuberkulozo. Če poaspiriramo čisto kri, gre za krvavitev v
prsni koš. Hematotoraks največkrat povzročijo poškodbe prsnega koša in posegi v prsnem košu, tudi
torakalna punkcija in drenaža. Deoksigenirana kri v zanemarjenem hematotoraksu je temnovijolična,
stara hemolizirana kri pa temnorjava, včasih skoraj črno obarvana. Gost, moten in gnojen je empiem
plevre, ki pogosto zaudarja po anaerobih. Mlečno bel je najpogosteje hilotoraks. Rumenozelen je
plevralni izliv pri revmatoidnem plevritisu, temnozelen je lahko pri iztekanju žolča v prsni koš skozi
bilioplevralno fistulo. Izliv malignega mezotelioma je lahko zaradi hialuronske kisline zelo gost, skoraj
želatinast. Določitev pH in glukoze je pomembna predvsem za razpoznavo plevralnih izlivov, ki jih
moramo čim prej drenirati (zapleteni parapnevmonični izliv, empiem). To je potrebno pri pHvrednostih pod 7,2 ter koncentraciji glukoze pod 3,3 mmol/l. Seveda sama vrednost ni absolutni
indikator za drenažo, saj so lahko takšne vrednosti pH ter glukoze tudi pri stanjih, ki jih zdravimo
etiološko, vendar nujna torakalna drenaža ni vedno potrebna (revmatoidni artritis, lupus, predrtje
požiralnika). Mogoče si je vredno zapomniti, da ste v primeru nizke glukoze (< 3,3 mmol/l) zožili
možne diferencialne diagnoze na naslednja patološka stanja: revmatoidni artritis, komplicirani
parapnevmonični plevralni izliv, empiem, maligni izliv, tuberkuloza, lupus in ruptura požiralnika.
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Citološke preiskave
Citološka analiza plevralne tekočine lahko postavi diagnozo malignega plevralnega izliva, vendar
dosega senzitivnost enega odvzema vzorca približno 60 odstotkov. S povečanjem števila vzorcev
senzitivnost narašča na približno 80 odstotkov pri drugem odvzemu ter 90 odstotkov pri tretjem
odvzemu plevralnega izliva. Zanimivo, da je senzitivnost citologije plevralnih izlivov odvisna od
histološke vrste samega tumorja. Med pacienti s primarnim pljučnim rakom ima citologija
senzitivnost 78 odstotkov pri adenokarcinomih, 53 odstotkov pri drobnoceličnem pljučnem raku ter
25 odstotkov pri epidermoidnem karcinomu pljuč. Da olajšamo delo citologom pri iskanju malignih
celic, moramo na preiskavo poslati čim večjo količino plevralnega izliva. Najmanjša količina je 5 ml,
optimalna pa 60 ml za navaden razmaz in vsaj 150 ml za citoblok. Zaželeno je, da je vzorec svež, na
preiskave ga pošljemo čim prej po odvzemu. Če to ni možno, ga hranimo v hladilniku pri 4
malignih izlivov pa tudi na sobni temperaturi. Citopatologi določijo tudi koncentracijo in razmerja
med posameznimi vrstami krvnih celic. Prevlado granulocitov (nevtrofilci, eozinofilci, bazofilci) v izlivu
povzroči akutno vnetje v plevralnem prostoru, največkrat parapnevmonični izliv in empiem plevre.
Drugi možni vzroki granulocitoze so še pljučna embolija, aktivna tuberkuloza in virusni plevritis.
Vsekakor moramo pri diagnostiki postati zelo pozorni, ko diagnosticiramo predominantno limfocitno
vrsto. Takrat moramo diagnostiko usmeriti v aktivno iskanje malignega obolenja ter izključiti
tuberkulozo. Diferencialno diagnostično so mogoči tudi sarkoidoza, revmatoidni artritis, hilotoraks. V
primeru povišanih eozinofilcev nad 10 odstotkov lahko gre diferencialno diagnostično za
pnevmotoraks, hematotoraks, pljučni infarkt, parazite, glive, zdravila, malignom, azbestozo ali
kronično eozinofilno pljučnico.
Mikrobiološke preiskave
Ob sumu na infekcijsko stanje vedno pošljemo vzorec izliva tudi na mikrobiološke preiskave in
kultivacijo. Pri vseh parapnevmoničnih izlivih poleg mikrobiološke kulture vedno naročimo tudi
gramski razmaz, s katerim ločimo okužen izliv od neokuženega – zapleteni parapnevmonični izliv od
nezapletenega. Pri diagnostiki tuberkuloznega plevritisa je v vzorcu plevralnega izliva skoraj vedno
premalo mikobakterij, da bi jih lahko odkrili z mikroskopom. Kadar jih ne moremo osamiti v
mikrobiološki kulturi vzorca izliva, ugotavljamo prisotnost njihovih nukleinskih kislin s tehniko
pomnoževanja s PCR (angl. Polymerase Chain Reaction), vendar moramo v primeru pozitivnega izvida
povzročitelja dokazati tudi mikrobiološko (ali histološko z biopsijo plevre).
Specifična stanja, ki se zdravijo s torakalno drenažo:
 Parapnevmonični izliv
je eksudativni izliv, ki lahko spremlja bakterijsko pljučnico (v vsaj 40 odstotkih primerov), pljučni
absces ali okužene bronhiektazije. Če je majhen po velikosti, ga lahko le opazujemo in zdravimo
etiološko. Vsekakor takšno zdravljenje zahteva pozornost lečečega zdravnika ter rentgensko ali
ultrazvočno spremljanje. Če najkasneje po treh dneh zdravljenja ne ugotavljamo regresa izliva ali celo
povečanja le-tega, svetujem torakalno drenažo. Drugi način je, da že ob sprejemu opravimo
probatorno punkcijo, nato pa se glede na biokemične izvide (glukoza in pH plevralnega vzorca)
odločimo glede potrebe po torakalni drenaži. Parapnevmonične izlive delimo na enostavne in
zapletene. Večino enostavnih pozdravimo z antibiotikom, niso kisli, relativno bistri, v njih z gramskim
razmazom ne odkrijemo bakterij (pH > 7,3, glukoza > 3,3 mmol/l). Na drugi strani se ukvarjamo z
zapletenimi izlivi, ki so motni, kisli, z zelo nizko vsebnostjo glukoze (pH < 7,2, glukoza < 2,0 mmol/l).
Ker ne znamo napovedati, ali bodo ostali motni eksudati ali se bodo v fazi organizacije spremenili v
empiem plevre, zdravimo vse zapletene parapnevmonične izlive s čimprejšnjo torakalno drenažo. Z
njo želimo preprečiti odlaganje fibrina v plevralni votlini in nastanek fibrotoraksa. V primeru
odlašanja drenaže se takšni izlivi prepletejo s fibrinskimi mrenami, ki praktično onemogočijo
zadostno drenažo, zato je potrebna nadaljnja kirurška obravnava z videotorakoskopskim posegom.
Pri bolnikih, ki niso sposobni za operacijo, fibrinske mrene poskusimo raztopiti z intraplevralno
fibrinolizo.
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 Empiem plevre
lahko diagnosticiramo že z makroskopsko oceno, ko ob punkciji pridobimo gnojno, smrdečo vsebino.
Za diagnozo ne potrebujemo pozitivne kulture, saj pogosto bakterije ne morejo biti kultivirane iz
empiema. Prisotni so tudi splošni znaki vnetja, kot so povišana telesna temperatura, levkocitoza,
splošna oslabelost, prav tako večina pacientov v predelu empiema čuti bolečino, ki jo povzroča
draženje parietalne plevre. Empiem zdravimo s torakalno drenažo in antibiotikom. Z drenažo želimo
popolnoma odstraniti gnojno vsebino ter doseči zaprtje okuženega plevralnega prostora z
razpenjanjem pljuč in/ali krčenjem prsne votline. Pred drenažo je priporočljivo, da se opravi CT
toraksa, ki nas poleg ultrazvočne preiskave plevre vodi pri določanju mesta postavitve drenažne
cevke. Včasih lahko obstajajo ločene empiemske vreče, ki potrebujejo več drenaž na različnih mestih!
Pri otrocih večino empiemov povzročajo okužbe dihal, pri odraslih pa vnetje v plevralno votlino
velikokrat pripotuje od drugod (iz trebušne votline pri subfreničnem abscesu, s prenosom po krvi iz
zanemarjenega zobovja, s kontaminacijo pri penetrantni poškodbi prsnega koša in pri operacijah v
prsnem košu, tudi pri torakalni punkciji in drenaži, iz požiralnika pri predrtju požiralnika, iz pljuč pri
spontanem pnevmotoraksu, pri topi poškodbi prsnega koša, pri razpadajočem tumorju pljuč ipd.).
Vsekakor se možnost nastanka empiema plevre znatno poveča pri imunsko oslabelih ljudeh, kot so
sladkorni bolniki, rakavi bolniki, alkoholiki, podhranjeni bolniki.
Antibiotično zdravljenje začnemo čim prej empirično, nato po antibiogramu. Bolnik naj ga prejema
intravenozno, dokler ni vsaj teden dni brez vročine. Trajanje in način aplikacije antibiotika je treba
določiti za vsakega pacienta posebej in sta odvisna od občutljivosti povzročitelja, odgovora na
začetno zdravljenje, obsega pljučne in plevralne prizadetosti, uspešnosti same drenaže in imunskega
statusa pacienta. Priporočljivo trajanje antibiotičnega zdravljenja dobro dreniranega empiema plevre
je od dva do tri tedne ne glede na vmesni negativen mikrobiološki izvid vzorca plevralne tekočine.

IZVENBOLNIŠNIČNE OKUŽBE: STREPTOKOKI, ANAEROBI, STAFILOKOKI
1. amoksicilin s klavulansko kislino (1,2 g i. v./8 ur**)
2. respiratorni kinolon *** + klindamicin ali metronidazol
moksifloksacin (400 mg i. v./24 h**) ali levofloksacin (500 mg i. v./12 h**)
+ klindamicin (600 mg i. v./8 h**) ali metronidazol (500 mg i. v./12 h**)
3. cefalosporin 2. generacije + metronidazol
cefuroksim (1,5 g i. v./8 h**)
BOLNIŠNIČNE OKUŽBE: PSEUDONAS AERUGINOSA, MRSA
1. piperacilin s tazobaktamom (4,5 g i. v./8 h**)
2. karbapenemi
imipenem s cilastinom (500 mg i. v./6 h**) ali
meropenem (500 mg i. v./8 h**) ali doripenem (500 mg i. v./8 h**)
3. cefalosporini 4. generacije + metronidazol
cefepim (2 g i. v./24 h**) + metronidazol
4. ciprofloksacin*** + klindamicin ali metronidazol
ciprofloksacin (400 mg i. v./8 h**)

± vankomicin, linezolid

* priporočila Komisije za smiselno uporabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji
** običajni odmerek za odrasle
*** pri alergiji na ß-laktamske antibiotike

Tabela 2: Empirično zdravljenje empiema plevre* (Štupnik, 2013)
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 Hematotoraks
nastane pri poškodbah prsnega koša zaradi krvavitve iz medrebrnih arterij in njihovih vej in po
posegih v prsnem košu. Poškodbe, ki vodijo do masivnega hamatotoraksa, so ruptura aorte, ruptura
miokarda in poškodbe hilarnih struktur. Da postane viden na rentgenskem posnetku pljuč, se ga
mora nabrati vsaj 300 ml. Še hitreje ga diagnosticiramo z ultrazvokom, ki je pri diagnostiki plevralnih
izlivov nepogrešljiv diagnostični inštrument. Prvi ukrep pri hematotoraksu je torakalna drenaža z
velikim (minimalno 36 F) torakalnim drenom. Z drenažo lahko učinkovito spremljamo hitrost
krvavitve, hkrati pa izpraznjena plevralna votlina ter tesen stik visceralne in parietalne plevre
povečata možnost za spontano zaustavitev krvavitve. Smernice ATLS (Advanced Trauma Life Support)
zelo jasno določajo kriterije za kirurški poseg pri hematotoraksu, saj odlašanje s posegom vodi v
začarani krog koagulopatije in krvavitve. Absolutne indikacije za kirurški poseg pri hematotoraksu so
šokiran pacient, če po drenu takoj priteče več kot 1500 ml sveže krvi ali po drenu 2–4 ure zapored
izteče več kot 200 ml krvi/uro. Pri stabilnem bolniku lahko izvedemo manj invaziven
videotorakoskopski poseg, krvavitev pa lahko včasih zaustavimo tudi z angiografijo in embolizacijo.
Zaključek
Diagnostika plevralnega izliva je sestavni del obravnave veliko pacientov v enoti intenzivne medicine.
Za uspešno zdravljenje le-teh so potrebni zadostno teoretično znanje, znanje ultrazvoka plevre ter
dobra tehnika opravljanja torakocentez in torakalnih drenaž.
Priporočena literatura:
1.
2.
3.

Štupnik T. Torakalna punkcija in torakalna drenaža, Ljubljana: samozaložba, 2013:24–35.
Murray J., Nadel J., et al. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine.
Sahn SA, Huggins JT, San Jose E, et al. The art of pleural fluid analysis. Clin Pulm Med 2013; 20–77.
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PLJUČNA TROMBEMBOLIJA
Dušan Štajer
Izvleček
Na intenzivnem oddelku zdravimo izbrane težje bolnike s pljučno trombembolijo kot osnovno
boleznijo in bolnike, pri katerih je pljučna trombembolija zaplet, ki nastane med intenzivnim
zdravljenjem drugih bolezni.
Klinična slika pri hudi pljučni trombemboliji vključuje hudo hipotenzijo, šok ali srčni zastoj,
anamnestično pogosto izvemo, da je imel bolnik pred tem napade dispneje ali sinkope. Če je pljučna
trombembolija zaplet v poteku drugih bolezni, se prav tako kaže z nenadnim poslabšanjem
hemodinamičnega ali respiratornega stanja in s srčnim zastojem.
Pri diagnostiki akutne pljučne trombembolije se ravnamo glede na klinično sliko. V najtežjih primerih
(šok, srčni zastoj) opravimo nujno ultrazvočno preiskavo srca, ki pokaže dovolj jasno sliko akutnega
pljučnega srca, da se na osnovi tega že lahko odločamo za trombolitično zdravljenje. Pri preostalih
bolnikih ocenimo verjetnost, da gre za pljučno trombembolijo, in če je verjetnost dovolj visoka,
postavimo ali ovržemo diagnozo s slikovnimi preiskavami.
Zdravljenje je odvisno od bolnikove hemodinamične prizadetosti in tveganja za zaplete zdravljenja.
Bolnike po srčnem zastoju, šokirane in hipotenzivne zdravimo z reperfuzijskim zdravljenjem s
trombolizo, če je ta kontraindicirana, pa s katetrsko ali kirurško embolektomijo. Obenem z
antikoagulacijskimi zdravili preprečujemo ponovni nastanek venske tromboze. Pri manj hudi emboliji
samo preprečujemo ponovno vensko trombozo z antikoagulacijskimi zdravili v terapevtičnem
odmerku. Pri bolnikih s kontraindikacijami za zdravljenje s trombolizo in antikoagulacijskimi zdravili
preprečujemo ponovno embolijo z vstavijo filtra v spodnjo veno kavo.
Uvod
Akutna pljučna trombembolija je zaplet globoke venske tromboze. Obstajajo še druge vrste pljučne
embolije: maščobna, zračna, s tumorskimi masami in z amnijsko tekočino, vendar so te embolije
redkejše. Razen kadar posebej drugače poudarimo, mislimo z izrazom pljučna embolija na akutno
pljučno trombembolijo. Pljučna trombembolija se pojavlja pogosteje pri starejših in pri osebah z
dejavniki tveganja za vensko trombozo, kamor lahko vključimo tudi večino kritično bolnih, ki
praviloma mirujejo in imajo pogosto nagnjenje k povečanemu strjevanju krvi. Na intenzivnem
oddelku zdravimo najbolj ogrožene bolnike s pljučno trombembolijo kot osnovno boleznijo in
bolnike, pri katerih je pljučna trombembolija zaplet, ki nastane med intenzivnim zdravljenjem drugih
bolezni; pri teh bolnikih je pljučna trombembolija neredko naključna najdba. Pljučna trombembolija
pri kritično bolnih je postala mnogo redkejša zaradi primarne preventive z antikoagulacijskimi
zdravili, elastičnimi nogavicami, kompresijskimi komorami in fizioterapijo.
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Patofiziološki učinki pljučne trombembolije
Pljučna trombembolija prizadene delovanje obtočil in dihal.
Pri obtočilih je najpomembnejša posledica pljučne trombembolije povišan pljučni žilni upor, ki
nastane, če je zaprtega vsaj 30–50 odstotkov pljučnega žilja. K povečanemu uporu ne prispeva samo
mehanična zapora žil s strdki, ampak tudi pljučna vazokonstrikcija zaradi sproščanja tromboksana A2
in serotonina iz strdka. Posledica povišanega pljučnega žilnega upora je povečana poobremenitev
desnega prekata, ki se kaže z dilatacijo desnega prekata in preddvora. Tlak v desnem prekatu in
pljučni arteriji naraste, vendar največ do srednjega tlaka okoli 40 mmHg, če bolnik ni imel že prej
pljučne arterijske hipertenzije. Huda dilatacija desnega prekata povzroči ishemijo desnega prekata in
funkcionalno trikuspidalno regurgitacijo, oboje pa slabša črpalno zmožnost desnega srca.
Kateholaminski odgovor, ki sledi obsežnejši pljučni emboliji, in desnokračni blok, ki tudi lahko
nastane, prav tako oslabita črpalno zmožnost desnega srca (slika 1).

Slika 1: Shematični prikaz patofizioloških mehanizmov pri pljučni emboliji, ki vodijo v smrt bolnika
Legenda: RV – desni prekat, AV – arteriovenski, LV – levi prekat, CO – minutni srčni volumen

Dilatiran desni prekat otežuje polnitev levega prekata. Leve srčne votline so ob pomembni akutni
pljučni emboliji zmanjšane, ker so slabo polnjene. Zaradi odpovedovanja desnega prekata in slabe
polnitve levega prekata se zmanjša minutni srčni volumen, kar vodi v šok in smrt.
Pri dihalih je najpomembnejša posledica hude pljučne embolije slabša oksigenacija arterijske krvi. Ta
nastane zaradi več vzrokov. Zmanjšan minutni srčni volumen pripelje do povečane ekstrakcije kisika
iz krvi v tkivih, zato je zasičenost mešane venske krvi s kisikom zmanjšana, kar podaljša čas, potreben
za oksigenacijo venske krvi v preostalih pljučnih kapilarah, kjer se kri zadržuje zaradi hitrejšega
pretoka krajši čas, kot bi bilo normalno, in oksigenacija je lahko zato nepopolna. K hipoksemiji
prispeva tudi neujemanje med ventilacijo in prekrvitvijo v pljučih. Pri bolnikih z odprtim ovalnim
okencem v preddvornem pretinu lahko nastane pravi šant – venska kri se zaradi povišanega tlaka v
desnem preddvoru preliva v levi preddvor. Hipoksemije, ki nastane na ta način, ne moremo popraviti
z zdravljenjem s kisikom; lahko pa pomaga povečana poobremenitev levega srca: če nam uspe
dvigniti tlak v levem preddvoru (vazoaktivna zdravila, reperfuzijsko zdravljenje), se šant zmanjša.
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Diagnoza pljučne trombembolije
Pljučna trombembolija nima nobenega patognomoničnega znaka, zato je diagnoza zahtevna. Po
podatkih študij je pri več kot polovici primerov pljučne embolije s smrtnim izidom diagnoza
postavljena šele po smrti.
Diagnostični postopek je teoretično tristopenjski: Pri sumu na akutno pljučno trombembolijo
skušamo najprej iz prisotnosti dejavnikov tveganja in z osnovnimi preiskavami oceniti verjetnost, da
ima bolnik vensko trombozo in pljučno embolijo, oziroma dokazati drugo bolezen, ki je povzročila
podobno klinično sliko. Če ocenimo, da je verjetnost dovolj visoka, postavimo ali ovržemo dokončno
diagnozo s slikovnimi preiskavami. Pri potrjeni emboliji moramo oceniti bolnikovo ogroženost, ki je
odločilna pri načrtovanju zdravljenja.
Med simptomi in znaki je v ospredju dispneja, večinoma tudi bolečina v prsih, pogosta je tudi sinkopa
in/ali hemoptiza. Pri pregledu so opazne napete vratne vene, natančnejši pregled morda odkrije
poudarjeno pulmonalno komponento 2. srčnega tona, sistolični šum trikuspidalne regurgitacije in
znake globoke venske tromboze. Avskultatorni izvid nad pljuči je največkrat normalen in ne pojasni
dispneje. V najhujših primerih so v ospredju hipotenzija, obstrukcijski šok ali srčni zastoj.
Dejavniki tveganja za pljučno embolijo so dejavniki tveganja za globoko vensko trombozo in so
vključeni v nekatere točkovne napovedne sisteme, med katerimi je najbolj priljubljen Wellsov sistem,
ki ga v poenostavljeni in prilagojeni obliki kaže tabela 1. Poleg dejavnikov tveganja, navedenih v tabeli
1, navajajo še druge: ženski spol, nosečnost, znana trombofilija, kajenje, kronična pljučna bolezen,
debelost, družinska anamneza in druge. Pri kritično bolnih lahko štejemo kot dodatne dejavnike
tveganja še okužbo, transfuzije, srčno popuščanje, uporabo nekaterih zdravil (eritropoetin, aktiviran
protrombinski kompleks).
Tabela 1: Poenostavljen Wellsov napovedni sistem za globoko vensko trombozo
Klinični podatki

Točke

1. V preteklosti prebolela venska tromboza ali pljučna embolija

+1

2. Srčni utrip ≥ 100 na minuto

+1

3. Kirurški poseg ali imobilizacija v zadnjih 4 tednih

+1

4. Hemoptiza

+1

5. Aktivni malignom (zdravljen v zadnjih 6 mesecih ali paliativno obravnavan)

+1

6. Klinični znaki globoke venske tromboze

+1

7. Druge diagnoze manj verjetno od pljučne embolije

+1

Pri seštevku točk 0–1 sta venska tromboza in pljučna embolija malo verjetni, pri seštevku točk ≥ 2 je
pljučna embolija verjetna.
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Poleg klinične ocene opravimo še nekatere preiskave, s katerimi bodisi podpremo sum na pljučno
trombembolijo bodisi ugotavljamo druga bolezenska stanja, ki lahko nastopajo s podobno klinično
sliko, in sicer:
1. Elektrokardiogram; v redkih primerih se pokaže značilna slika za akutno pljučno srce (»Q3, S1, T3,
desnokračni blok«, slika 2). Glavni namen snemanja elektrokardiograma je izključitev akutnega
koronarnega sindroma.
2. Pregledna rentgenska slika prsnih organov; pri pljučni emboliji včasih ugotovimo značilne
spremembe (npr. Westermarkov znak – izpad prekrvitve dela pljuč; pljučni infarkt), običajno pa ni
vidnih sprememb. Glavni namen slikanja je diagnostika morebitne pljučne bolezni, ki se lahko kaže
s podobno klinično sliko.
3. Določimo D-dimer v krvi; ta ima diagnostično vrednost samo, če je vrednost normalna; normalna
vrednost praktično izključi vensko trombozo in s tem tudi pljučno trombembolijo. Pri kritično
bolnih je zelo pogosto povišan iz drugih razlogov in ima zato omejeno uporabnost.
4. Plinska analiza arterijske krvi je rutinska preiskava pri nepojasnjeni dispneji. Pri bolniku s pljučno
embolijo, ki spontano diha in nima kronične pljučne bolezni, bomo ugotovili respiracijsko alkalozo
in hipokapnijo, hipoksemijo pa pri hudi emboliji ali sočasni pljučni bolezni.
5. Laboratorijske preiskave, s katerimi skušamo najti potrdilo za sum na akutni koronarni sindrom
(troponin – ki pa je pozitiven tudi pri pljučni emboliji s hudo obremenitvijo desnega srca),
laboratorijske znake vnetja (potrjujejo okužbo), hemogram (anemija, krvavitev) in druge glede na
klinične okoliščine.

Slika 2: Tipičen elektrokardiogram bolnika z akutnim pljučnim srcem zaradi pljučne embolije (Vidimo
globok val S v I, Q v III, negativen T v III, nekompletni desnokračni blok in negativni T v V1–V3. Takšna
popolna elektrokardiografska slika akutnega pljučnega srca je redka.)
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Diagnoza pljučne trombembolije pri kritično bolnem, ki je zdravljen zaradi druge bolezni, je še bolj
zahtevna iz več razlogov. Klinična slika se ne razlikuje bistveno od hemodinamičnega in/ali
respiratornega poslabšanja zaradi drugih vzrokov. Odkar pri kritično bolnih redno izvajamo primarno
preventivno zdravljenje venske tromboze, ki je večinoma učinkovito, je incidenca pljučne embolije ob
dejavnikih tveganja sorazmerno redka (1–2 odstotka) in ne predstavlja prvega možnega vzroka
poslabšanja, na katerega pomislimo. Glavna posledica pljučne embolije – akutno pljučno srce – je pri
kritično bolnih najmanj specifična, saj je pričakovana najdba tudi pri bolnikih z ARDS, kontuzijo pljuč
ter pri kroničnih pljučnih bolnikih. Diagnostični postopek je nekoliko drugačen kot pri bolnikih, ki so
zboleli primarno s pljučno embolijo. Akutno hemodinamično ali respiratorno poslabšanje
predstavljata indikaciji za nujno ultrazvočno preiskavo srca, ki lahko že v akutni fazi podpre sum na
pljučno embolijo z najdbo akutnega pljučnega srca; v takem primeru opravimo še računalniško
tomografsko angiografijo, če bolnikovo stanje to dopušča, sicer zdravimo brez CT-ja.
Slikovna diagnostika za dokaz pljučne trombembolije
Od slikovne diagnostike uporabljamo večinoma računalniško tomografsko angiografijo, ki zanesljivo
prikaže in izključi proksimalno pljučno embolijo, vendar ne pokaže majhnih perifernih embolij.
Pri bolnikih, ki dihajo spontano, lahko opravimo scintigrafijo pljuč, pri čemer primerjamo ventilacijski
in perfuzijski scintigram. Scintigrafija je zamudnejša in ni ves čas na voljo, v polovici primerov je
preiskava nediagnostična, a prednost predstavlja nekajkrat nižja doza sevanja kot pri računalniški
tomografiji.
Pljučna angiografija je najbolj draga, najzamudnejša in najbolj tvegana, čeprav v izkušenih rokah
najnatančnejša diagnostična metoda, ker prikaže tudi drobne embolije, ki jih računalniška
tomografija ne prikaže. Ker majhne periferne embolije praviloma niso pomembne, je angiografija
izbirna metoda praviloma takrat, kadar načrtujemo poseg nadaljevati z zdravljenjem s katetrsko
embolektomijo ali lokalno trombolizo.
Ultrazvočna preiskava srca je dovolj diagnostična samo pri hudi pljučni emboliji, ne more pa izključiti
zanesljivo manjših embolij. Ultrazvočni znaki pri akutnem pljučnem srcu so povečane desne srčne
votline (večje od levih), akinezija desnega prekata razen konice (McConnellov znak), zmanjšan
sistolični pomik ravnine trikuspidalnega obroča in trikuspidalna regurgitacija s povišano največjo
sistolično tlačno razliko na zaklopki. Včasih ugotovimo proste trombe v desnem srcu, ki so
neposreden dokaz pljučne embolije.
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Ocena ogroženosti bolnika
Pri oceni ogroženosti bolnika s pljučno embolijo si pomagamo z naslednjimi parametri:
1. Klinična ocena, pri čemer so najpomembnejši znaki šoka in pomembna hipotenzija.
2. Ultrazvočna preiskava srca, s katero ugotavljamo znake obremenitve desnega srca; izrazita
obremenitev desnega srca napoveduje večjo ogroženost bolnika.
3. Troponin napoveduje povečano obremenitev in posledično poškodbo srčne mišice desnega
prekata (slika 1) pri bolniku, ki nima porasta troponina zaradi drugega vzroka.
4. Povišane vrednosti možganskega natriuretičnega peptida so odraz akutne obremenitve desnega
srca; pomembna je predvsem normalna vrednost, ker izključuje hemodinamično pomembno
embolijo, pozitivna pa ima slabo specifičnost.
Bolnike razdelimo po ogroženosti v tri kategorije. Šokirani in hipotenzivni in bolniki po srčnem zastoju
so najbolj ogroženi in so kandidati za nujno reperfuzijsko zdravljenje (tromboliza). Med srednje
ogrožene štejemo bolnike z akutnim pljučnim srcem (glede na ehokardiografijo, troponin, možganski
natriuretični peptid), ki niso hipotenzivni. Hemodinamično stabilni bolniki brez pljučnega srca so
najmanj ogroženi. Natančnejša ocena je možna z indeksom PESI (angl. Pulmonary Embolism Severity
Index) oz. sPESI (angl. Simplified PESI).
Na intenzivnem oddelku obravnavamo samo bolnike s hudo obliko pljučne embolije, razen če je
bolnik zdravljen zaradi druge bolezni in predstavlja embolija samo zaplet. Sodobne smernice so samo
delno usmerjene v zdravljenje kritično bolnih in jih moramo pri zdravljenju temu primerno
uporabljati.
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Zdravljenje pljučne trombembolije
Zdravljenje lahko razdelimo na nujno hemodinamično zdravljenje, reperfuzijsko zdravljenje in
preprečevanje ponovitev pljučne trombembolije. Pljučna embolija nastopa v zagonih, ob vsakem
zagonu se ocena ogroženosti lahko spremeni. Zdravljenje moramo sproti prilagajati bolnikovemu
stanju.
Nujno hemodinamično zdravljenje je podobno kot pri drugih nujnih stanjih. Odvisno je od
bolnikovega stanja in pri manjši emboliji ni potrebno, a kadar je potrebno, največkrat vključuje
naslednje ukrepe: infuzijo tekočine, vazoaktivna in inotropna zdravila, kisik in umetno predihavanje,
popravo acidobazičnega in elektrolitnega ravnovesja, oživljanje in izventelesni krvni obtok.
Pomembno je, da je infuzija tekočine nadzorovana, ker lahko privede do dodatne preobremenitve
desnega prekata. Umetno predihavanje lahko zmanjša polnitev desnega srca in privede do
hipotenzije in šoka.
Reperfuzijsko zdravljenje najlaže in najhitreje izvedemo s sistemsko ali lokalno trombolizo. Zaradi
možnih hudih zapletov (možganska krvavitev okoli 1,7 odstotka, druge hude krvavitve okoli šest
odstotkov) je tromboliza indicirana le pri najbolj ogroženih bolnikih (srčni zastoj, šok, huda
hipotenzija). Ni še dorečeno, ali je tromboliza koristna tudi pri bolnikih s srednje hudim tveganjem.
Sistemska tromboliza je izvedljiva tudi med oživljanjem, moramo pa postaviti dovolj zanesljivo
diagnozo akutnega pljučnega srca z ehokardiografijo. Kadar je tromboliza kontraindicirana, lahko
zdravimo s katetrsko ali kirurško embolektomijo, ki sta zamudnejši in imata več zapletov, pogosto
tudi nista izvedljivi.
Ponovno vensko trombozo preprečujemo z antikoagulacijskimi zdravili, ki so indicirana pri vseh
bolnikih s pljučno embolijo razen pri tistih s kontraindikacijami. Praviloma uporabimo heparin v
terapevtičnem odmerku, ki ga uporabljamo v manjši dozi tudi za primarno preprečevanje pljučne
embolije. Pri hemodinamično nestabilnih bolnikih uporabljamo nefrakcionirani heparin zaradi
zanesljivejšega vodenja, pri manj ogroženih pa nizkomolekularni heparin zaradi manjšega števila
zapletov.
Pri bolnikih, ki jih ne moremo zdraviti s trombolizo ali celo ne s heparinom, lahko preprečimo
ponovitev embolije s filtrom v spodnji veni kavi. Filter zmanjša verjetnost nastanka ponovne
pomembne embolije, poveča pa verjetnost nastanka ponovne venske tromboze. Sodobni filtri so zato
takšni, da jih lahko odstranimo, takoj ko lahko bolnika zaščitimo na drug način, s čimer se izognemo
podaljšanemu tveganju za ponovno trombozo.
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Zaključek
Pljučna trombembolija je najpogostejša oblika pljučne embolije. Embolija lahko sama povzroči
kritično stanje ali je zaplet pri zdravljenju kritično bolnih. Kot zaplet je postala redka z rednim
uvajanjem antikoagulacijske zaščite. Diagnostika je zahtevna, najtežji je prvi korak – postavitev suma
in ocena verjetnosti za pljučno trombembolijo. Dokončno diagnozo postavimo največkrat z
računalniško tomografsko angiografijo. Ogroženost bolnikov je odvisna od obsežnosti embolije, kadar
pa predstavlja embolija zaplet, tudi od osnovne bolezni. Reperfuzijsko zdravljenje (tromboliza,
katetrska in kirurška embolektomija) ima nevarne zaplete in je indicirano samo pri najtežjih primerih,
pri bolnikih s srednje visokim in nizkim tveganjem začnemo zdravljenje samo z antikoagulacijskimi
zdravili.
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PLJUČNE BOLEZNI PRI KRITIČNO BOLNIH OTROCIH
Gorazd Mlakar, Silvester Kopriva
Izvleček
Dihalna stiska ali akutna dihalna odpoved zaradi primarnih pljučnih bolezni ali sekundarne
prizadetosti dihal pri boleznih drugih organskih sistemov je pri otrocih najpogostejši razlog za
sprejem v enoto intenzivne terapije. V prispevku opisujeva najpogostejše pljučne bolezni, ki lahko pri
sicer zdravih otrocih vodijo do akutne dihalne odpovedi, to so akutni bronhiolitis, astma ter pljučnica,
od sekundarne prizadetosti pljuč pa akutni respiratorni distres sindrom – ARDS kot posledico
multiorganske odpovedi pri kritično bolnem otroku. Pri teh boleznih navajava nujne posege dihalne
podpore oz. intenzivnega zdravljenja. Poudarjava, da čim mlajši je otrok, prej zapade v dihalno stisko
zaradi nezrelosti dihal in fiziološko omejene dihalne rezerve.
Uvod
Pljuča kot tudi respiratorni sistem v celoti so pri otroku že od rojstva naprej organ z najmanj
funkcionalne rezerve tako po anatomski zgradbi kot fiziološki funkciji. Zato ne preseneča, da so pri
otrocih bolezni dihal najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico, dihalna stiska (DS) oz. akutna
dihalna odpoved (DO) pa najpogostejši razlog za sprejem v enoto intenzivne terapije (EIT). V različnih
starostnih obdobjih se prevladujoči vzroki in teža DS dokaj razlikujejo, na kar pa poleg stopnje razvoja
dihal vplivajo tudi drugi dejavniki otrokove rasti in razvoja v celoti, dozorevanje imunskega sistema
ter prirojene ali pridobljene bolezni. Mlajši kot so otroci, manjšo imajo dihalno rezervo, zato je
običajno pri njih DS hujša, še posebej pri tistih, ki imajo že neko predhodno kronično bolezen dihal,
npr. bronhopulmonalno displazijo, ki izvira iz obdobja nedonošenčka, hipoplazijo pljuč pri prirojeni
diafragmalni kili ali prirojeno srčno napako.
Dejavniki doraščajočih otroških dihal, ki zmanjšujejo dihalno rezervo
Posebnosti zgradbe in delovanja dihal, ki še rastejo in dozorevajo, povečujejo tveganje, da pri
dojenčkih in mlajših otrocih pogosteje in hitreje pride do DS in DO kot pri starejših (tabela).
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Tabela 3: Posebnosti v zgradbi in delovanju dihal pri dojenčku in majhnem otroku ter posledice

Posebnosti

Posledice

Velika žrelnica, nebnici, velik jezik, Večja možnost obstrukcije zgornjih dihal
anteriorno
položeno
grlo,
mehak, zaradi edema, tujka; OSAS
»omegast« epiglotis, ozek subglotis –
povišan upor toku zraka (R = 1/r4!)
Mehka traheja

Vneta traheja kolabira v inspiriju

Majhne in ozke spodnje dihalne poti – višja Hiter nastanek akutne obstruktivne pljučne
Raw
bolezni
Mehak, podajen prsni koš, nerazvite dihalne Manj učinkovito dihanje, otrok se hitro
mišice, velik trebuh; nižja komplianca pljuč – utrudi, hitreje pride do dihalne odpovedi
manj učinkovita mehanika dihanja, manjši
pljučni volumen
Visok zapiralni volumen

Dinamična kompresija nastane zgodaj v
izdihu, večja možnost hipoksije

Manj alveolov – omejena difuzija

Neujemanje V/Q, D-L šant

Sorazmerno debelejši mišični sloj pljučnih Pljučna vazokonstrikcija, večja možnost
arterij
neujemanja V/Q, hipoksije
Nezrelost dihalnega centra

Pojavi hipopneje/apneje

Visoke presnovne potrebe

Večja potreba po kisiku; v DS porabi otok
celo do 40 % energije le za dihanje

Legenda: Raw: upor v dihalnih poteh; V/Q: razmerje med ventilacijo in perfuzijo; D-L šant: desno-levi
šant

Prepoznava dihalne odpovedi
Dihalno odpoved pri otrocih opredelimo enako kot pri odraslih:
– PaO2 manj kot 8 kPa (60 mmHg; motnja oksigenacije) in/ali PaCO2 več kot 6,5 kPa (50 mmHg;
motnja alveolarne ventilacije). Dihalno odpoved klinično in na podlagi plinske analize arterijske krvi
razdelimo na akutno, kronično in akutno poslabšanje kronične DO. Če imamo težave z arterijskim
dostopom, si za plinsko analizo pomagamo s kapilarno krvjo. Na tem mestu velja omeniti, da je pri
otrocih s cianotično srčno napako sprejemljiv tudi PaO2 nižji kot 8 kPa. Pri njih je koncentracija
hemoglobina kompenzatorno povišana, zato je vsebnost kisika v krvi kljub nizkemu PaO2 normalna.
PaCO2 več kot 6,5 kPa pa je lahko prisoten kot kompenzatorni mehanizem metabolne alkaloze (npr.
hudo bruhanje ob akutnem gastroenteritisu, zdravljenje z diuretiki).
Dihalna odpoved se običajno klinično kaže z znaki dihalne stiske:
– znaki povečanega dihalnega dela: tahipneja, ugrezanje prsnega koša, rebrnega loka, medrebrnih
prostorov, juguluma, stokanje (avtoPEEP). Pri respiratornih boleznih, pri katerih je v ospredju
obstrukcija, je izdih podaljšan in aktiven s pomočjo abdominalnih mišic;
– stertor: če je obstrukcija nad grlom (običajno v nosu pri dojenčkih in majhnih otrocih);
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– inspiratorni stridor, če je obstrukcija na nivoju ekstratorakalne traheje;
– apnoične pavze pri dojenčkih;
– bradipneja, dihalni premori (npr. zaradi izčrpanosti dihalnih mišic, hipoksije);
– cianoza in potreba po kisiku;
– Pozor! – odsotnost kliničnih znakov DS še ne pomeni, da otrok ni v stanju DO (utrujene dihalne
mišice zaradi povečanega dihalnega dela, živčno-mišična obolenja).
Dojenčki in majhni otroci v dihalni stiski zavračajo hrano, so najprej nemirni, nato pa se, ko se DS
poglablja, pojavi motnja zavesti – otroci postanejo zaspani ali neodzivni in hipotoni.
Najpomembnejše pljučne bolezni pri otrocih, ki lahko vodijo v dihalno odpoved
Akutne obstruktivne pljučne bolezni
1. Akutni bronhiolitis
To je akutna obstruktivna bolezen dihal (AOBD), ki nastane zaradi vnetja spodnjih dihalnih poti. To je
najpogostejša bolezen otrok do 2. leta starosti. 90 odstotkov vseh bolnikov z akutnim bronhiolitisom
so dojenčki stari od enega do devet mesecev. Zaradi akutnega bronhiolitisa je vsako leto sprejetih v
bolnišnico od dva do tri odstotke vseh dojenčkov v populaciji. Akutni bronhiolitis je najpogostejši
vzrok DS in DO pri otrocih in zato najpogostejši respiratorni vzrok za sprejem v enoto EIT. Etiologija je
primarno vedno virusna; najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa je respiratorni sincicijski
virus (RSV) – v 75 odstotkih. Patofiziološka osnova za nastanek DS sta predvsem obstrukcija na nivoju
malih dihalnih poti in pnevmonitis, stanje pa lahko še poslabša sekundarna bakterijska pljučnica.
Bronhodilatatorji in kortikosteroidi pri zdravljenju akutnega bronhiolitisa niso učinkoviti in jih ne
uporabljamo.
Večina otrok z akutnim bronhiolitisom, ki so sprejeti v EIT, potrebuje neko obliko mehanske podpore
dihanju. Pri dojenčkih, pri katerih so v klinični sliki v ospredju apnoične pavze, najprej poizkusimo s
CPAP-om ali z zdravljenjem z visokim pretokom kisika (VPK). Slednjega že nekaj let uspešno
uporabljajo v enoti intenzivne nege na pljučnem oddelku Pediatrične klinike in so s tem bistveno
zmanjšali število otrok, pri katerih je DS zaradi bronhiolitisa napredovala v DO. Če vseeno pride do
DO, so potrebni sedacija, intubacija in umetno predihovanje. Za sedacijo ob umetni ventilaciji (UV)
uporabljamo opiate in benzodiazepine (fentanil, midazolam) ali ketamin. Na UV naj bodo dihalni
volumni čim manjši (5–7 ml/kg TT) z namenom, da je pozitivni inspiratorni tlak (PIP) čim manjši.
Pozitivni končni ekspiratorni tlak (PEEP) titriramo tako, da ga skušamo po klinični oceni izenačevati z
iPEEP, a da se čim bolj izogibamo hiperinflaciji pljuč. Čas vdiha naj bo kratek, čas izdiha pa čim daljši
zaradi dolge časovne konstante in počasnih dihalnih enot. Frekvenca predihavanja naj bo zato
najnižja možna oz. blizu fiziološki frekvenci dihanja otroka. Kadar je bolezen tako huda, da z vsemi
temi ukrepi le s težavo zagotavljamo zadostno oksigenacijo, uporabimo, zato da se izognemo
nastanku barotravme in atelektaz, povezanih z visokim deležem kisika v vdihani mešanici,
predihovanje s pomočjo visokofrekventnih oscilacij (HFOV). Ob izraziti motnji alveolarne ventilacije je
smiselna permisivna hiperkapnija (PaCO2 od 8 do 9,3 kPa s pH arterijske krvi od 7,2 do 7,35). Če je
pnevmonitična komponenta bronhiolitisa izrazita (številni infiltrati na rentgenski sliki pljuč) in zato
hujše neujemanje ventilacije in perfuzije, dodajamo v vdihano mešanico dušikov monoksid (NO). Ko
tudi vsi našteti ukrepi ne zadoščajo, moramo uporabiti zunajtelesno membransko oksigenacijo
(ECMO).
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Za prikaz izredno težkega poteka akutnega bronhiolitisa navajava primer prej zdrave 20-mesečne
deklice, ki se je okužila s humanim boca virusom. Pri napredovanju bolezni v DO so nastali kritični
zapleti s »kopičenjem zraka izven dihalnih poti« (air-leak syndrom) s pnevmotoraksom,
pnevmomediastinumom, pnevmoperitonejem in obsežnim podkožnim emfizemom. Deklico smo
sprva neuspešno zdravili z različnimi oblikami UV, tudi z HFOV ter z drenažo pnevmotoraksa. Njeno
stanje se je popravilo šele, in to trenutno (!), ko smo naredili kirurško drenažo podkožnega emfizema.
Deklica je bila zaradi dihalne odpovedi v enoti intenzivne terapije hospitalizirana 11 dni.
2. Akutno poslabšanje astme
Akutno poslabšanje astme je v svetu eden izmed vodilnih vzrokov za sprejem v EIT, pri nas pa je takih
otrok sorazmerno malo. V EIT pri otroku s hudim poslabšanjem astme uvedemo ali nadaljujemo s KS
i. v., bronhodilatatorji v inhalacijah, po presoji tudi salbutamol in magnezijev sulfat v trajni infuziji. Z
intubacijo čakamo, kolikor le moremo, ker kakršne koli manipulacije še poslabšajo bronhospazem.
Intubira naj le izkušen zdravnik, najbolj vešč ravnanja z dihalno potjo. Za sedacijo v EIT uporabljamo
zdravila, ki ne sproščajo histamina (ketamin, midazolam v trajni infuziji). V primeru neujemanja med
otrokom in ventilatorjem damo mišične relaksanse. Ker gre pri astmi za AOPB, so principi umetnega
predihavanja podobni kot pri akutnem bronhiolitisu. Kadar s konvencionalnimi načini ventilacije in
zdravili ne moremo zagotoviti zadostne oksigenacije in alveolarne ventilacije, poizkusimo z
dodajanjem bronhodilatatornih hlapnih anestetikov v vdihano mešanico (sevofloran, AnaConDa –
angl. Anesthetic conserving device) ali ventilacijo z mešanico helija in kisika (Heliox). Ko vsi našteti
ukrepi odpovedo, je zadnja možnost ECMO.
Pri majhnih otrocih in dojenčkih je diferencialna diagnoza astme proti akutnemu bronhiolitisu lahko
le teoretična, saj ni diagnostičnih kriterijev za astmo pri najmlajših otrocih. Lahko pa že tudi pri njih
posumimo na »začetek« astme na osnovi anamneze (atopija pri otroku, obremenilna družinska
anamneza, recidivi akutnega bronhiolitisa, starost otroka več kot leto), klinične slike (»tiha pljuča« s
hiperinflacijo) in po klinični presoji pozitivnim bronhodilatatornim poizkusom. Če je ob hudi DS zaradi
akutnega bronhilitisa po presoji teh dejavnikov podan sum na sočasno pridruženo »prvo«
poslabšanje astme, v EIT v terapijo uvedemo bronhodilatator in metilprednizolon ali deksametazon
i.v.
Akutne parenhimske pljučne bolezni
1. Pljučnica
Za razliko od akutnega bronhiolitisa je malo sicer zdravih otrok, ki bi zaradi pljučnice potrebovali
zdravljenje v EIT. Če ga že potrebujejo, je to bolj zaradi splošne prizadetosti otroka z obsežno
bakterijsko pljučnico kot pa pomembno zmanjšane pljučne funkcije. Najpogostejša povzročitelja
doma pridobljene pljučnice pri otroku sta Streptococcus pneumoniae in Mycoplasma pneumoniae,
okužbe s Haemophylus influenzae tip B pa zaradi cepljenja praktično ni več. Nemalokrat zaradi
pljučnice, navadno povzročene z oportunističnimi klicami, zapade v hudo DS otrok, ki je
imunokompromitiran zaradi zdravljenja maligne bolezni.
V EIT sprejmemo malega bolnika s pljučnico, ki kljub terapiji z VPK ali venturijevi maski s FiO2 več kot
0,5 ne vzdržuje normoksemije. Po sprejemu se glede na klinično stanje odločimo za vrsto podpore
dihanju. V primeru blažje DS, spet predvsem pri dojenčkih z apnoičnimi pavzami, začnemo zdravljenje
z nosnim CPAP ali nBIPAP. Za invazivno UV naj intubira le izkušen zdravnik. Ob intubaciji pride
pogosto do padca SaO2 ali do hipotenzije po premedikaciji z zdravili, ki znižujejo tonus ven (opiati,
benzodiazepini) in/ali ročnega predihovanja na masko, kar dodatno zmanjša venski priliv. Da se
izognemo hipotenziji, pogosto damo pri kritično bolnem otroku bolus kristaloidov 10 ml/kg TT
neposredno pred premedikacijo. Podobno priporočilo velja tudi za druge otroke z akutno pljučno
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boleznijo, ki potrebujejo intubacijo in UV. Za sedacijo bolnika s pljučnico, ki je na UV, običajno
uporabljamo fentanil in midazolam v trajni infuziji. Normalno oksigenacijo in alveolarno ventilacijo
navadno brez težav dosežemo z neko obliko konvencionalne ventilacije. Dihalni volumni naj bodo čim
manjši oz. fiziološki (okrog 6 ml/kg TT), enako frekvenca predihavanja (fiziološka frekvenca dihanja se
z otrokovo rastjo in razvojem manjša). Potrebne so pogoste aspiracije in respiratorna fizioterapija.
Parapnevmonični plevralni izliv ali empiem dreniramo. V primeru hude motnje oksigenacije in zelo
»trdih«, nekompliantnih pljuč uporabimo HOFV in/ali dodatek NO v vdihani mešanici. Refraktarna
hipoksemija je indikacija za ECMO.
2. Akutni respiratorni distres sindrom
ARDS ali »šokovna pljuča« so oblika hipoksemične DO. Značilno za ta sindrom je difuzno vnetje pljuč,
ki nastane zaradi sistemskega vnetnega odgovora, najpogosteje zaradi sepse, opekline ali obsežne
poškodbe, pri otrocih največkrat v sklopu multiorganske odpovedi. Patofiziologija in priporočila za
zdravljenje ARDS pri otrocih so večinoma povzeta po raziskavah in smernicah za odrasle, saj je študij
pri otrocih malo. Katero vrsto predihavanja uporabimo (volumsko ali tlačno vodeno), je odvisno od
klinične situacije: ko je težava predvsem ventilatorna motnja s povišanim PaCO2, se odločimo za
volumsko vodeno obliko, ki zagotavlja boljšo alveolarno ventilacijo. Največkrat je pri ARDS težava
predvsem motnja oksigenacije, takrat se odločimo za tlačno vodeno obliko UV, a ob tem je nujno
spremljati dihalne volumne. Standard predihavanja otrok z ARDS je UV s čim nižjimi dihalnimi
volumni (optimalno 5–7 ml/kg TT). Izogibamo se PIP-u nad 30 cm H2O, če je to le mogoče.
Če kljub visokemu FiO2 in UV z visokimi tlaki (npr. PEEP 8-10, PIP 30-35) vztraja hipoksemija, izvajamo
t. i. »recruitement manevre (RM)«, s katerimi poizkušamo odpreti kar največ respiratornih delov
pljuč. Predvsem pri manjšem otroku lahko uspešnost RM ocenjujemo le klinično glede na spremembe
SpO2. Enako kot pri odraslih postopno povečujemo PEEP do najvišje vrednosti SpO2, in ga nato
znižujemo, dokler SpO2 še ostane v sprejemljivem območju, seveda ob manjšanju FiO2 vsaj do 0,5.
Če imamo kljub temu težave z oksigenacijo ob visokem FiO2, poizkusimo z dodatkom NO (5–40 ppm)
in HFOV, ki je po naših izkušnjah odlična za ventilacijo »trdih«, nekompliantnih pljuč (kratka časovna
konstanta, sorazmerno visok MAP ob majhnih tlačnih oscilacijah). Ob nezadostni alveolarni ventilaciji
je smiselna permisivna hiperkapnija z namenom, da z agresivnejšo UV ne povečujemo barotravme.
ECMO uporabimo, ko odpovedo vsi drugi ukrepi, in sicer če prognoza osnovne bolezni, ki je do ARDS
pripeljala, ni brezupna.
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Zaključek
V prispevku sva ob najpogostejših pljučnih boleznih pri kritično bolnih otrocih orisala posebnosti
razvijajočih se otroških dihal, ki predstavljajo tveganje za nastanek DS in DO. Ker se razen peščice
pediatričnih intenzivistov in otroških anesteziologov le redko kdo srečuje z intenzivnim zdravljenjem
dojenčka in majhnega otroka, želiva ponovno poudariti, da naj zdravnik, ki ni zares vešč
endotrahealne intubacije, le-te ne izvaja; dojenčke in majhne otroke je mogoče s primerno sedacijo
zadovoljivo predihovati z masko in balonom ambu do prihoda transportne ekipe EIT. Na tak način se
izognemo potencialno usodnim zapletom, ki so lahko posledica spodletele intubacije. Ob tem, kako
pomembni sta pravočasna prepoznava DO in ustrezna dihalna podpora, je še posebej treba opozoriti,
da sta pri otrocih za razliko od odraslih zastoj srca in potreba po oživljanju največkrat posledica
hipoksije zaradi odpovedi dihanja. Prav zato so tudi smernice za reanimacijo pri otrocih drugačne, tj.,
razmerje med vpihi in masažami je 2 : 15, in ne 2 : 30 kot pri odraslih.
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ASPIRACIJSKA IN INHALACIJSKA PLJUČNA OKVARA
Katja Kopriva Pirtovšek
Izvleček
Po aspiraciji vsebine želodca ali ustne votline v pljuča lahko pride do pnevmonitisa oz. kemične
poškodbe pljuč, pljučnice ali celo do mehanske obstrukcije. Potek aspiracijskega pnevmonitisa je
običajno bolj fulminanten kot potek aspiracijske pljučnice, vendar se lahko simptomi obeh tudi
prekrivajo. Inhalacijska poškodba pljuč je posledica termalnih in kemičnih vplivov, pomembne pa so
tudi snovi, ki okvarijo transport kisika. Ključna je čimprejšnja prepoznava z upoštevanjem možne
latence simptomov in znakov. Pomembno je preprečevanje aspiracije pri bolnikih z večjim tveganjem
zanjo, sicer pa zdravljenje glede na potek aspiracijske kot tudi inhalacijske pljučne okvare od ukrepov
za zmanjšanje le-te do natančnega vodenja podpornega zdravljenja vključno z mehansko ventilacijo.
Uvod
Po aspiraciji vsebine želodca ali ustne votline v pljuča lahko pride do različnih sindromov glede na
vsebino, količino in kislost aspirirane vsebine. Potek je lahko akuten, v nekaterih primerih življenje
ogrožajoč, lahko pa kroničen. V prispevku so opisani trije akutni sindromi, ki jih zdravimo tudi v
enotah intenzivne terapije: aspiracijski pnevmonitis, aspiracijska pljučnica in obstrukcija dihalnih poti.
Inhalacijska poškodba pljuč je najpomembnejši razlog zgodnje umrljivosti pri opečenih bolnikih, lahko
pa nastane tudi brez drugih poškodb. Potrebna je kompleksna obravnava in poznavanje
patofiziologije, predvsem časovnega poteka možnih posledic, ter hitri ukrepi glede na razvoj
poškodbe. V prispevku je podan osnoven pregled tega področja.
Aspiracijska pljučna okvara
Po aspiraciji vsebine želodca ali ustne votline v pljuča lahko pride do različnih sindromov glede na
vsebino, količino in kislost aspirirane vsebine. Potek je lahko akuten, v nekaterih primerih življenje
ogrožajoč kot pri akutnem respiratornem distresnem sindromu (ARDS), lahko pa kroničen, skoraj
neopazen in zahrbten kot pri aspiracijskem bronhiolitisu. V literaturi se v zadnjem času ugotavlja tudi
povezava med mikroaspiracijami oz. gastroezofagealnim refluksom ter kronično obstruktivno pljučno
boleznijo, astmo, idiopatsko pljučno fibrozo ter kroničnim kašljem.
Aspiracijski pnevmonitis je kemična poškodba pljuč, ki nastane po vdihavanju sterilne vsebine
želodca, aspiracijska pljučnica pa je posledica okužbe pljuč, ki nastane z inhalacijo vsebine največkrat
ustne votline, ki je kolonizirana s patogenimi bakterijami. Preostali sindromi so obstrukcija dihalnih
poti, pljučni absces, eksogena lipoidna pljučnica in kronična intersticijska fibroza pljuč.
Zaradi pomanjkanja specifičnih in občutljivih kazalnikov aspiracije ni dovolj epidemioloških študij
aspiracijskih sindromov, poleg tega je težko ločiti nekatere od njih. Povečano tveganje imajo tisti s
stanji okrnjene zavesti (narkomani, bolniki v splošni anesteziji ...), z nevrološko disfagijo, boleznimi
zgornjega gastrointestinalnega trakta (GIT) ali gastroezofagealnega prehoda (traheostoma, tubus,
bronhoskopija, nazogastrična sonda), nosečnice in starejši.
Smrtnost je visoka; aspiracijski pnevmonitis in pnevmonija sta med najpogostejšimi vzroki smrti pri
bolnikih z disfagijo kot posledico nevroloških okvar. Aspiracija ostaja tretji najpogostejši vzrok ARDS.
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Aspiracijski pnevmonitis
Patofiziologija
Aspiracijski pnevmonitis nastane zaradi aspiracije snovi, ki povzročijo poškodbo spodnjih dihalnih
poti. Mendelson je leta 1946 poročal o bolnicah, ki so med ginekološkimi posegi v splošni anesteziji
aspirirale želodčno vsebino, in izpostavil pomen kisline v patogenezi. Tak kemični pnevmonitis je zato
znan tudi pod imenom Mendelsonov sindrom.
Študije so pokazale, da je poškodba pljuč majhna, če se pH pred aspiracijo nevtralizira oz. da je obseg
poškodbe večji, čim večja je količina (> 0,3 ml/kg telesne teže oz. >25 ml za odraslo osebo) in čim nižji
pH (≤ 2,5) aspirata. Zelo verjetno je, da manjše količine in višji pH aspirata vodijo v bolj subtilne
procese in povzročajo manj fulminantne oblike pnevmonitisa.
Aspiracija kisline privede do kemične opekline traheobronhialnega vejevja in parenhima pljuč, ki ima
za posledico vnetno reakcijo. Kavstični učinek je sprva omejen na celice alveolokapilarne membrane,
v drugi fazi pa pride do infiltracije alveolov in pljučnega intersticija z nevtrofilci, sproščajo pa se tudi
provnetni citokini (predvsem TNF in IL-8). Pri fulminantnih oblikah pride glede na študije v treh
minutah do peribronhialnih krvavitev, edema in degeneracije bronhiolarnih epitelijskih celic ter
atelektaz zaradi razgradnje surfaktanta. V štirih urah so v alveolih naberejo levkociti in fibrin, v 48
urah pa nastanejo hialine membrane.
Bakterijska okužba nima pomembne vloge pri aspiracijskem pnevmonitisu. V zgodnjih fazah lahko
nastane le v nekaterih primerih, npr. pri bolnikih z gastroparezo in sindromom kratkega črevesja oz.
tistih, ki prejemajo enteralno hranjenje. Sicer pa lahko pride do bakterijske okužbe v kasnejših fazah
pnevmonitisa.
Prepoznava











hiter začetek z očitno dispnejo,
bronhospazem,
roza in penast izmeček,
tahipneja,
tahikardija,
povišana telesna temperatura – običajno blago,
cianoza,
difuzni poki pri avskultaciji pljuč,
huda hipoksemija,
RTG pc: infiltrati v načeloma spodnjih pljučnih segmentih (po dveh urah).
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stoje/sede
bazalni segmenti

leže

posteriorni
segmenti
zgornjih/ apikalni
deli
spodnjih
lobusov

Slika: Rentgenski znaki glede na položaj v času aspiracije želodčne vsebine v pljuča
Potek je lahko dokaj različen. Pri večini pride do hitrega izboljšanja stanja, pri slabi tretjini pa do
sekundarnega poslabšanja ali ARDS zaradi poškodbe parenhima ali do sekundarne bakterijske
okužbe. Fulminantna oblika z akutnim ARDS ima visoko smrtnost.
Zdravljenje
Takoj po dogodku je treba bolnika namestiti v desni bočni položaj z glavo nagnjeno navzdol in čim
prej izvesti trahealno sukcijo. Lavaža pljuč je verjetno brez pomena, saj pride do kemične poškodbe v
trenutku, pH pa se hitro nevtralizira s fiziološkimi mehanizmi. Intubacija ter mehanska ventilacija sta
smiselni pri bolnikih, ki so nesposobni vzdrževati prosto dihalno pot, sicer pa je glavni terapevtski
ukrep korekcija hipoksije in podpora ventilaciji glede na potrebo. Po potrebi uporabimo tudi
inhalacijske bronhodilatatorje.
Zdravljenje s kortikosteroidi je kontroverzno, glede na študije se jih sicer ne priporoča, vendar
primerjalnih študij, specifičnih za kemično poškodbo pljuč, ni oz. v njih ni dovolj hudih primerov. Prav
tako ni priporočil za uporabo inhalacijskih kortikosteroidov ali kombinacije obeh. V literaturi se
nagibajo k uporabi kortikosteroidov pri tistih, ki imajo od simptomov oz. spremljajočih stanj
bronhospazem, ARDS, pljučnico ter septični šok.
A začenja se obdobje raziskovanj različnih fenotipov ARDS in glede na te prilagojenih terapij. Morda
bo uporaba kortikosteroidov tako v prihodnosti lahko bolj opredeljena, morda tudi uporaba
surfaktanta.
Na splošno profilaktična antibiotična terapija ni priporočljiva, je pa smiselna pri bolnikih, pri katerih
obstaja velika verjetnost kolonizacije zgornjih prebavil z bakterijami.
Z empirično širokospektralno antibiotično terapijo začnemo pri bolnikih, pri katerih se stanje po 48
urah ne izboljšuje, nadaljujemo z usmerjeno glede na vzorce kužnin spodnjih dihal.
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Aspiracijska pljučnica
Patofiziologija
Do inhalacijske pljučnice pride po inhalaciji z bakterijami kolonizirane orofaringealne ali redkeje
želodčne vsebine. Kateri koli vzrok, ki ima za posledico večjo populacijo bakterij v ustni votlini,
posebej pri bolnikih z okvarami obrambnih mehanizmov, lahko vodi v aspiracijsko pljučnico.
Želodčna vsebina je pri zdravem človeku načeloma sterilna. A spremembe pH želodčne vsebine, ki pri
nizkih vrednostih le-tega preprečuje rast bakterij, lahko ustvarijo okolje, ki je sprejemljivo tudi za rast
patogenih organizmov. To se zgodi z uporabo antacidov, antagonistov receptorjev H2 in inhibitorjev
protonske črpalke, do kolonizacije želodca z bakterijami pa lahko pride tudi pri bolnikih s parezo
želodca, pri enteralno hranjenih in tistih s sindromom kratkega črevesja.
Običajno je potek manj fulminanten kot pri aspiracijskem pnevmonitisu, tako tudi lahko ločimo oba
simptoma med seboj. Če pa pride do aspiracije želodčne vsebine pri zgoraj naštetih stanjih, se lahko
simptomi obeh prekrivajo.
Tudi aspiracijska pljučnica lahko vodi v ARDS, pljučno hipertenzijo in pljučno srce.
Prepoznava
Največkrat sama aspiracija niti ni očitna. Diagnozo postavimo na podlagi rentgensko vidnih
»infiltratov« v značilnih bronhopulmonalnih segmentih.
Znaki in simptomi so odvisni od trajanja okužbe do prepoznave, od bakterijskih povzročiteljev ter
splošnega stanja bolnika. Znaki in simptomi so običajno značilni za pljučnico vključno s kašljem,
vročino, gnojnim izmečkom in dispnejo, a bolezen se razvija počasneje, ne v urah, ampak dneh ali
tednih. V kasnejših stadijih je značilna visoka incidenca kavitacij ter pljučnih abscesov pri
nezdravljenih bolnikih.
Večino doma pridobljenih pljučnic je povzročenih z mešano floro, značilno za doma pridobljeno
pljučnico, v bolnišnici pa s floro, ki je značilna za bolnišnične pljučnice tudi glede na lokalne
epidemiološke značilnosti. Večina izoliranih bakterij je po Gramu negativnih bacilov. Po
epidemioloških študijah naj bi bilo 5–15 odstotkov primerov doma pridobljene pljučnice v osnovi
aspiracijske.
Glede na to, da v kužninah, ki so pridobljene neposredno iz spodnjih dihal (transtrahealno) ali iz
plevralne tekočine, anaerobi praktično nikoli ne porastejo, je njihova vloga povzročiteljev aspiracijske
pljučnice, ki je bila pred leti ocenjena kot zelo pomembna, vprašljiva.
Zdravljenje
Antibiotično zdravljenje je pri aspiracijski pljučnici prvotnega pomena. Izbira naj temelji na
epidemioloških podatkih in splošnem stanju bolnika. Empirično kritje anaerobov naj bi bilo po
novejših podatkih potrebno samo pri bolnikih z izgubo zavesti in aspiracijo zaradi alkohola ali
predoziranja z drogami in pri tistih z boleznijo dlesni ter motnjami motilitete požiralnika.
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Trajanje zdravljenja enostavne aspiracijske pljučnice je 7–10 dni, bolniki s kavitacijami ali empiemom
pa morajo biti zdravljeni dlje časa, običajno dokler ne regredirajo rentgenski znaki oz. ne pride do
pomembnega kliničnega izboljšanja.
Obstrukcija dihalnih poti
Patofiziologija
Vsebina aspirata je lahko takšna, da povzroči obstrukcijo dihalnih poti ali zaporo le-teh, ni pa
neposredno toksična za pljuča. Aspiracija velikih volumnov sicer neškodljivih tekočin (kot so slina,
barium, pijače) lahko povzroči takojšnjo zadušitev zaradi mehanske obstrukcije.
Prepoznava
Simptomi in znaki so lahko dramatični. Pri aspiraciji trdih delcev je obseg obstrukcije dihalnih poti
odvisen od relativne velikosti delcev glede na obseg dihalnih poti. Po zaprtju večjega ali glavnega
bronha lahko pride do hude dispneje, cianoze in hipoksemije s hitrim napredovanjem v hud ARDS ter
smrt. Če pa manjši delci dosežejo periferne poti je začetni simptom običajno kašelj zaradi draženja,
RTG pc pa pokaže atelektazo ali obstruktivni emfizem. Po enem tednu nerazrešene obstrukcije pride
običajno do bakterijske okužbe.
Zdravljenje
Pri zaprtju večjih bronhov je prvi ukrep Heimlichov manever. Pri delni obstrukciji odstranjujemo delce
z upogljivim ali rigidnim bronhoskopom, pri tekočinah pa s takojšno trahealno sukcijo.
Preprečevanje aspiracije
Glavni cilj zdravljenja aspiracije je preprečevanje le-te. Prepoznati moramo bolnike z večjim
tveganjem in ukrepati v skladu z dejavniki tveganja – varna intubacija in ekstubacija, uporaba
primernih tubusov oz. tesnilnih mešičkov, sistemov za subglotično aspiracijo, dvignjeno vzglavje in
oralna dekontaminacija pri kritično bolnih, preprečevanje dilatacije želodca pri enteralno hranjenih ...
Inhalacijska pljučna okvara
Inhalacijska pljučna okvara je akutna okvara dihalnega sistema s paro ali strupenimi snovmi, kot so
plini, dimi ali vlaga. Največkrat spremlja opeklino kože (pri 1/3 bolnikov s hudimi opeklinami) in je v
tem primeru tudi najpomembnejši razlog zgodnje umrljivosti, lahko pa nastane tudi brez drugih
poškodb. Mortaliteta je visoka, od 45 do 78 odstotkov.
Patofiziologija
Termalna poškodba nastane z inhalacijo zelo vročega dima, direktna poškodba pod glasilkami je
redka. Razvije se zelo hitro in se kaže kot eritem, ulceracija in življenje ogrožajoč edem ustne votline,
žrela in grla. Edem običajno progredira v 18–24 urah in lahko povzroči nadaljnje poškodbe sluznice
sapnika in bronhov, kar se kaže kot bronhoreja (lahko šele po 36 urah), nastanejo ulceracije in znaki
poškodbe ciliarnega trakta. Zgodnja razpoznava je zato zelo pomembna.
Kemično poškodbo povzročijo citotoksične ali dražeče snovi, pri čemer je obseg odvisen tudi od
temperature ognja ter prisotnosti kisika. Plini, ki so dobro topni v vodi (amonijak, vodikov klorid,
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žveplov dioksid), reagirajo z vodo v sluznici zgornjih dihal in simptomi se pojavijo zgodaj, kar omogoča
zavedanje poškodovanca in hitrejši umik iz okolja, medtem ko manj vodotopne snovi (dušikovi oksidi,
fosgen, kloridi) potujejo do spodnjih dihal. Dim vsebuje tudi delce zgorelih organskih snovi, ki
potujejo tudi do alveolov. Tudi kratkotrajna izpostavljenost reaktivnim dražečim snovem lahko ima za
posledico izgubo cilij in erozije epitelija traheobronhialnega vejevja. Vnetna reakcija v respiratorni
sluznici je mikroskopsko vidna že po dveh urah, mediatorji vnetja dodatno okvarjajo ciliarni
mehanizem in vnetna kaskada lahko vodi v poškodbo parenhima, okvara sufraktanta pa v kolaps
alveolov. Edem spodnjih dihalnih poti nastane zaradi direktnega delovanja toksinov.
Okvara transporta kisika je večnivojska; odvisna je od snovi v vdihanem zraku, ki reagirajo s
transportnimi mehanizmi, ter od koncentracije samega kisika v vdihanem zraku. Hipoksemija vpliva
na mentalne in fizične funkcije, indirektno je toksična za srce. Če traja dlje, vodi v metabolno acidozo.
Inhalacijska okvara poveča možnost nastanka pljučnice (predvsem pri starosti > 60 let ter opeklini >
20 % površine kože). Do ARDS lahko pride nekaj dni po inhalacijski poškodbi.
Prepoznava
Čimprejšnja prepoznava inhalacijske poškodbe respiratornega sistema je sicer ključna za boljšo
prognozo. A je razpoznava večkrat otežena, saj se simptomi in znaki pokažejo tudi šele čez tri do štiri
dni. Pomembna je anamneza izpostavljenosti dimu v zaprtem prostoru.
Simptomi in znaki, ki se pokažejo v nekaj minutah ali po več urah, so zmedenost ali celo okrnjena
zavest, opeklina obraza, vratu, dlak na koži obraza in nosu, hripavost, sajast izmeček, laringealni
stridor, če pride do poškodbe pod glasilkami, pa dispneja, bronhoreja, piski, produktiven kašelj in
znaki, značilni za povečano dihalno delo. Edem zgornjih dihal se lahko razvije hitro, običajno pa prej
kot v 24 urah, prav tako bronhospazem, edem spodnjih dihal pa je lahko asimptomatski tudi do 24 ur
(po nekaterih podatkih nastane v 12–36 urah).
Diagnozo lahko postavimo glede na rezultate plinske analize arterijske krvi (visok delež
karboksihemoglobina, hipoksemija, hiperkarbija, metabolna acidoza). Pri vseh, pri katerih sumimo na
inhalacijsko poškodbo, moramo pomisliti tudi na zastrupitev s CO ter vodikovim cianidom
(podrobneje v priporočeni literaturi).
Za takojšno diagnostiko uporabimo laringoskopijo ali bronhoskopijo, zadnjo tudi za sledenje.
RTG pc pokaže spremembe v 24 do 48 urah (atelektaze, intersticijski ter alveolarni infiltrati), za
diagnostiko uporabljamo tudi CT ali ventilacijsko perfuzijsko scintigrafijo.
Zdravljenje
Pomembna je takojšna ocena prehodnosti dihalne poti, ventilacije in cirkulacije ter respiracije.
Obdržati je treba prehodno dihalno pot; intubacija se priporoča v primeru stridorja, uporabe
pomožne dihalne muskulature, respiratornega distresa, hipoventilacije, globoke opekline obraza ali
vratu, mehurjev ali edema ustnega dela žrela. Pomembna je uporaba širokega tubusa in navlaženega
kisika. Edem zgornjih dihal običajno nastane v 24 urah, regredira po treh do petih dneh, edem
spodnjih dihal pa nastane v 12 do 36 urah.
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V primeru odsotnih znakov, ki kažejo na potrebo po takojšni intubaciji in mehanski ventilaciji, je treba
poškodovanca s sumom na inhalacijsko poškodbo opazovati najmanj 24 ur zaradi možnosti razvoja
edema spodnjih dihalnih poti.
Pri intubaciji se po 48 urah ne sme uporabiti sukcinilholina zaradi možnosti hude hiperkaliemije.
Tudi bolniki, ki jih ni treba intubirati, morajo sprva prejemati čim višji odstotek dodanega kisika za
hitro zdravljenje možne tkivne hipoksije (CO, cianid). Edem spodnjih dihal zdravimo z inhalacijskimi
bronhodilatatorji. S čim boljšim načinom mehanske ventilacije preprečujemo nadaljnjo poškodbo
dihal.
Profilaktično antibiotikov ne uporabljamo, so pa smiselni širokospektralni ob sumu na okužbo.
Zaključek
Aspiracijski pnevmonitis je kemična poškodba pljuč, ki nastane po vdihavanju sterilne vsebine
želodca, aspiracijska pljučnica pa je posledica okužbe pljuč, ki nastane z inhalacijo vsebine največkrat
ustne votline, ki je kolonizirana s patogenimi bakterijami.
Običajno je potek aspiracijske pljučnice manj fulminanten kot pri aspiracijskem pnevmonitisu, tako
tudi lahko ločimo oba simptoma med seboj. Pri bolnikih s parezo želodca, pri enteralno hranjenih in
tistih s sindromom kratkega črevesja lahko pride do kolonizacije želodca z bakterijami. Pri teh
bolnikih se lahko simptomi obeh prekrivajo.
Aspiracija trdih delcev ali velikih volumnov sicer neškodljivih tekočin lahko povzroči takojšno
zadušitev zaradi mehanske obstrukcije. Pri aspiraciji trdih delcev je obseg obstrukcije dihalnih poti
odvisen od relativne velikosti delcev glede na obseg dihalnih poti.
Pomembno je preprečevanje aspiracije pri bolnikih z večjim tveganjem, sicer pa zdravljenje glede na
poškodbo pljuč od prvih ukrepov za zmanjšanje poškodbe do takšnih načinov mehanske ventilacije,
ko je ta potrebna. Odločati se je treba o uporabi dodatnega podpornega zdravljenja glede na
simptome (bronhodilatatorji, sistemski in inhalacijski kortikosteroidi, NOi, ECMO), pri pljučnici pa
prilagajati antibiotično terapijo.
Inhalacijska pljučna okvara je posledica termalnih in kemičnih vplivov, pomembne pa so tudi snovi, ki
okvarijo transport kisika. Ključna je čimprejšnja prepoznava teh vplivov in zdravljenje poškodbe, pri
tistih s sumom na inhalacijsko poškodbo pljuč brez začetnih simptomov in znakov pa vsaj 24-urno
opazovanje zaradi možnosti latentne poškodbe.
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OBOPERATIVNI PLJUČNI ZAPLETI
Michael Jožef Gradišek
Izvleček
Kirurško zdravljenje ni brez nevarnosti za bolnika. Oboperativni pljučni zapleti predstavljajo
najpogostejši oboperativni zaplet, ki pomembno vpliva na obolevnost in umrljivost kirurških bolnikov
ter z njimi povezane trajanje in stroške zdravljenja. Na njihov nastanek vplivajo bolnikovi dejavniki
tveganja ter tudi dejavniki operativnega posega in anestezije. Ker na nekatere od teh lahko vplivamo,
je pomembno, da jih poznamo, in jih poskušamo omiliti s postopki že v predoperativnem obdobju in
jih izvajamo vse do odpusta iz bolnišnice.
Uvod
Kirurško zdravljenje ni brez nevarnosti za bolnika. Poleg zapletov, ki so neposredno povezani s
kirurškim posegom, lahko pooperativno okrevanje zapletejo motnje delovanja drugih organskih
sistemov, ki niso neposredno povezani s kirurškim zdravljenjem. Med slednjimi so zapleti v zvezi z
dihali najpogostejši in pomembno vplivajo na obolevnost ter umrljivost kirurških bolnikov.
Opredelitev
Oboperativni pljučni zaplet (OPZ) lahko opredelimo kot zaplet, ki prizadene dihala med operativnim
posegom in po njem. Leta 2015 je delovna skupina Evropskega združenja za anesteziologijo in
Evropskega združenja za intenzivno medicino objavila definicije oboperativnih zapletov kot kazalnike
kakovosti obravnave kirurških bolnikov (tabela 1). Med omenjenimi zapleti so opredelili OPZ kot
skupino zapletov, ki zajema okužbe dihal, dihalno odpoved, plevralni izliv, atelektazo, pnevmotoraks,
bronhospazem in aspiracijski (kemični) pnevmonitis. Hkrati so opredelili tudi pljučnico, sindrom
akutne dihalne stiske in pljučno embolijo kot samostojen zaplet in kazalnik kakovosti obravnave v
oboperativnem obdobju.
Omenjene opredelitve OPZ naj bi omogočile lažje spremljanje njihove pogostnosti in primerjavo
kakovosti obravnave kirurških bolnikov. Ker so v preteklosti raziskovalci uporabljali različne
opredelitve OPZ, se njihova pogostnost v raziskavah močno razlikuje. Ob tem ne smemo pozabiti
dejstva, da je pogostnost oboperativnih pljučnih zapletov odvisna od vrste kirurškega posega in
drugih značilnosti preučevane skupine bolnikov. Zato ne čudi, da opisovana pogostnost pljučnih
zapletov po večjih operacijah znaša od manj kot 1 do 23 odstotkov, v nekaterih raziskavah celo 80
odstotkov. Glede na razpoložljive podatke so pljučni zapleti pogostejši od srčnih.
Pojav OPZ pomembno vpliva na obolevnost in umrljivost kirurških bolnikov. Bolniki so zaradi njih dlje
časa hospitalizirani (povprečno od 13 do 17 dni) in imajo slabši izhod zdravljenja kot bolniki brez
omenjenih zapletov. Tako je 30-dnevna umrljivost bolnikov z OPZ pomembno višja (14–30 %) v
primerjavi z bolniki brez zapletov v zvezi z dihali (0,2–3 %). Podobno se tudi 90-dnevna umrljivost
pomembno razlikuje med obema skupinama bolnikov (24,4 % proti 1,2 %).
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Tabela 4 Evropske definicije oboperativnih pljučnih zapletov (EPCO – European Perioperative Clinical
Outcome)
Zaplet

Definicija EPCO

Okužba dihal

Antibiotično zdravljenje ob sumu na okužbo dihal ob prisotnem enem ali več
naslednjih kriterijev: nov ali spremenjen izloček dihal, pojav nove ali
sprememba obstoječe zasenčenosti pljuč, vročina, levkocitoza > 12 x 109

Dihalna odpoved

Pooperativni PaO2 < 8 kPa na zraku, razmerje PaO2/FiO2 < 300 mmHg, SpO2 <
90% ob uporabi kisika

Plevralni izliv

Na rentgenski sliki prsnih organov vidno zasenčenje frenikokostalnega
sinusa, neostro omejena hemidiafragma v pokončnem položaju, premik
sosednjih anatomskih struktur, pri ležečem zasenčenje hemitoraksa ob
ohranjeni žilni risbi

Atelektaza

Zasenčenje pljuč s premikom mediastinuma, hilusa pljuč ali hemidiafragme
proti prizadeti strani, s kompenzatorno hiperinflacijo sosednjih, predihanih
pljuč

Pnevmotoraks

Zrak v plevralnem prostoru in odsotnost žilne risbe okoli visceralne plevre

Bronhospazem

Novonastali piski med izdihom, ki se popravijo po bronhodilatatorju

Aspiracijski
pnevmonitis

Akutna okvara pljuč po vdihanju želodčne vsebine

Pljučnica

Zasenčenje, zgostitev, kavitacija na rentgenski sliki prsnih organov in prisotna
vročina > 38 °C ali levkopenija (< 4 x 109) oz. levkocitoza (> 12 x 109) ali
motnja zavesti pri starejših od 70 let (brez drugih razlogov) in vsaj dvoje od
naslednjega: nov ali spremenjen gnojav izmeček, obilnejši sekret, pogostejše
aspiracije, nov ali hujši kašelj, dispneja, tahipneja, bronhialno dihanje s poki,
motnja izmenjave plinov

ARDS

Berlinska definicija ARDS

Pljučna embolija

Nov krvni strdek v pljučnih arterijah
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Patofiziologija nastanka oboperativnih pljučnih zapletov
Kaj se dogaja med operativnim posegom?
Pri odraslem se ob spremembi položaja telesa iz pokončnega v ležeči funkcionalna rezidualna
kapaciteta (FRK) zmanjša za 700 do 800 ml. Ob uvodu v splošno anestezijo se zaradi vpliva
anestetikov poleg zmanjšanega odziva dihalnega centra na hiperkapnijo in hipoksemijo pojavi še
zmanjšanje mišičnega tonusa dihalnih mišic. Posledično se razvije zapora zgornjih dihalnih poti,
poudari torakalna kifoza in zmanjša premer prsnega koša. Hkrati je prepona zaradi pritiska trebušnih
organov potisnjena v prsni koš. Opisane spremembe se razvijejo pri vseh anesteziranih bolnikih,
neodvisno od vrste uporabljenega anestetika (izjema morda ketaminska anestezija) oziroma uporabe
mišičnih relaksantov, s posledičnim zmanjšanjem funkcionalne rezidualne kapacitete za dodatnih 400
do 500 ml v primerjavi z budnimi bolniki, ležečimi na hrbtu. Z začetkom umetnega predihavanja
anesteziranega bolnika se zaradi spremenjene porazdelitve dihalnega volumna v pljučih in
zmanjšanega minutnega volumna srca spremeni ujemanje predihanosti in prekrvavitve pljuč. Pri
skoraj treh četrtinah bolnikov v splošni anesteziji se pojavijo območja popolnoma nepredihanih pljuč,
ki se pojavijo v nižje ležečih delih pljuč ne glede na položaj bolnika. Nastanejo zaradi neposrednega
stisnjenja pljučnega tkiva zaradi kirurškega posega ali pritiska prepone, zapiranja malih dihalnih poti
(ko je funkcionalna rezidualna kapaciteta manjša od zapiralne kapacitete pljuč) in absorpcije plinov v
slabo predihanih alveolih. Slednje, imenovane absorbcijske atelektaze, so bolj izražene ob višjih
inspiratornih koncentracijah kisika. Po nekaterih podatkih 20-odstotna koncentracija dušika v
vdihanem zraku zadostuje za preprečevanje absorbcijskih atelektaz. Za preprečevanje nastanka
atelektaz med splošno anestezijo se zato odsvetuje uporaba 100-odstotnega kisika (tudi med
uvodom v splošno anestezijo in ob zbujanju) in priporoča uporaba zmernih vrednosti pozitivnega
tlaka ob koncu izdiha. Že nastale atelektaze lahko ponovno predihamo z uporabo postopkov
ponovnega razpenjanja zaprtih pljučnih mešičkov (rekrutacijski postopki).
Kaj se dogaja v zbujevalnici?
Hipoksemija je pogost pojav po splošni anesteziji. Nastane zaradi podaljšanega učinka uspaval,
opiatnih analgetikov, ki zmanjšajo odzivnost dihalnega centra na hipoksemijo in hiperkapnijo. Še
pomembnejši so podaljšani učinki mišičnih relaksantov, ki so lahko prisotni, četudi jih z relaksometri
ne zaznamo. Tako so z raziskavami na zdravih prostovoljcih ugotovili, da lahko majhni odmerki
mišičnih relaksantov, ki ne vplivajo na grobo mišično moč, motijo koordinirano delovanje različnih
mišičnih skupin, ki so vpletene v vzdrževanje proste dihalne poti in akta požiranja. Posledično se pri
bolnikih po splošni anesteziji lahko razvijejo zožitev ali celo zapora dihalne poti in aspiracija izločkov
zgornjih dihal ali želodčne vsebine. Zmanjšana FRK in motena oksigenacija se po manjših operativnih
posegih popravita v nekaj urah, kar ne velja za večje kirurške posege. K dolgotrajnejši prisotnosti
atelektaz po operativnem posegu lahko prispevajo vdihavanje 100-odstotnega kisika med zbujanjem
iz splošne anestezije, debelost in podaljšan učinek mišičnih relaksantov, ki v nizkih odmerkih
zmanjšajo moč inspiratornih mišic, in s tem ponovno odpiranje nepredihanih pljuč (zmanjšanje
vitalne kapacitete).
Zakaj motnje dihanja vztrajajo tudi na oddelku?
Po velikih trebušnih operacijah doseže FRK najnižjo vrednost prvi ali drugi pooperativni dan, preden
se povrne na normalno vrednost petega do sedmega dne. Njeno zmanjšanje in spreminjanje v
pooperativnem obdobju lahko ocenjujemo z izračunom alveolo-arterijske razlike v delnem tlaku
kisika.
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Po operativnem posegu je moteno delovanje različnih mišičnih skupin, ki sodeluje pri dihanju. Zaradi
vpliva uspaval, mišičnih relaksantov, opiatnih analgetikov, bolečine, motenj spanja in vnetnega odziva
po operativnem posegu se pojavijo motnje koordiniranega delovanja mišic dihalnih poti, prsnega
koša, trebušne stene in prepone s posledičnimi motnjami normalnih fizioloških refleksov. Posledično
je še nekaj dni po operativnem posegu povečano tveganje zapore dihalne poti, aspiracije žrelnih
izločkov in oteženo izkašljevanje. Po operativnem posegu je moteno tudi delovanje dihalnega centra
z zmanjšanim odzivom na hipoksemijo in hiperkapnijo, kar lahko traja nekaj tednov po operativnem
posegu. Ne nazadnje lahko k pojavu pooperativnih pljučnih zapletov prispeva tudi moteno delovanje
mukociliarnega transporta v dihalnih poteh z motenim odstranjevanjem sekreta iz dihalnih poti.
Dejavniki tveganja za pojav oboperativnih pljučnih zapletov
Tveganje za pojav OPZ je pri različnih bolnikih in kirurških posegih različno. Dejavnike tveganja za
pojav OPZ delimo na tiste, ki so povezani z bolnikom, in tiste, ki so povezani s kirurškim posegom in
anestezijo (tabela 2). Na nekatere od njih lahko vplivamo, medtem ko na druge ne moremo.
Dejavniki tveganja, povezani z bolnikom
Starost nad 60 let je povezana z večjim tveganjem, pri čemer tveganje narašča s starostjo, tako da
imajo starejši od 80 let za petkrat večje tveganje za pojav pljučnih zapletov kot mlajši od 50 let. Ne
glede na starost je tudi stanje zmogljivosti pomemben dejavnik, ki vpliva na pojav pljučnih zapletov.
Bolniki z oceno ASA 2 in več (American Society of Anesthesiologists physical status classification
system; ang. ocena zdravstvenega stanja bolnika po klasifikaciji Ameriškega združenja za
anesteziologijo), še zlasti bolniki s kroničnimi pljučnimi obolenji, srčnim popuščanjem, jetrno
boleznijo in obstruktivno apnejo med spanjem (OSA), imajo povečano tveganje. V vsakem primeru je
treba spremljajoče kronične bolezni pred programsko operacijo kar najbolje urediti z
medikamentoznim zdravljenjem. V primeru okužbe dihal je smiselno počakati z operativnim posegom
vsaj en mesec oziroma do izboljšanja simptomov in testov pljučne funkcije. Bolnike z OSA je smiselno
že pred posegom prevesti na neinvazivno obliko dihalne podpore z neprekinjeno pozitivnim tlakom v
dihalnih poteh (CPAP, ang. continuous positive airway pressure) čez noč.
Kajenje je znan dejavnik tveganja za pojav pljučnih zapletov. Aktivni kadilci imajo več pljučnih
zapletov, njihova pogostnost narašča s številom pokajenih cigaret. Prenehanje kajenja pred
operativnim posegom zmanjša tveganje za pojav OPZ in je manjše, če je abstinenca od cigaret daljša.
Za zaznavno zmanjšano tveganje je potrebna vsaj osemtedenska abstinenca od kajenja.
Rezultati spirometrije in hiperkapnija niso uporabni za napovedovanje OPZ. Nasprotno pa rentgenska
slika prsnih organov, ki odstopa od normalne, napoveduje večje tveganje pljučnih zapletov.
Prisotnost hipoksemije v ležečem položaju ob dihanju zraka je povezana z večjim tveganjem za pojav
OPZ, in sicer pri vrednostih SpO2 med 91 in 95 % je tveganje dvakrat večje, pri vrednostih SpO2 90 %
in manj pa desetkrat. Anemija je povezana s pogostejšimi pljučnimi zapleti, prav tako tudi
hipoalbuminemija, ki je odraz slabega prehrambnega stanja bolnikov in s tem povezanim večjim
tveganjem zapletov.
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Tabela 5: Dejavniki tveganja in odstopanja laboratorijskih izvidov, ki so povezani s pojavom OPZ
(polkrepko so označeni dejavniki, ki so močno povezani z OPZ)
Bolnikovi dejavniki tveganja

Dejavniki tveganja operativnega
posega in anestezije

Laboratorijski izvidi

Starost > 60 let

Mesto operativnega posega

Hipoalbuminemija < 30 g/l

ASA ≥ 2

Zgornji del trebuha

Anemija < 100 g/l

Funkcionalna zmogljivost

Aorta

SpO2 < 90 %

Srčno popuščanje

Prsna votlina
Nevrokirurški poseg

Kronična obstruktivna
pljučna bolezen

Obraz in vrat
Žilna operacija

Nenormalen izvid
rentgenograma prsnih organov
Vrednost kreatinina > 220
µmol/l

Kajenje
Nedavna okužba dihal (< 1
mesec)
Obstruktivna apneja med
spanjem

Trajanje operativnega posega > 3
h

Pljučna hipertenzija
Delirij

Urgentna operacija

Razširjeno maligno obolenje

Splošna anestezija

Hujšanje

Uporaba mišičnih relaksantov
Uporaba želodčne cevke
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Dejavniki tveganja, povezani s kirurškim posegom in anestezijo
Določene vrste kirurških posegov so povezane s povečanim tveganjem pljučnic, ki je največje po
operacijah trebušne aorte, sledijo jim operacije v prsni votlini, zgornjem delu trebuha in vratu ter
nevrokirurški posegi. OPZ so pogostejši pri urgentnih operacijah in morebitne ponovne operacije
povečajo njihovo tveganje. Nasprotno so laparoskopski posegi povezani z manjšim tveganjem.
Pogostnost OPZ se povečuje sorazmerno s trajanjem operativnega posega, zlasti če je daljši od treh
ur.
Splošna anestezija v primerjavi s subarahnoidno in regionalno anestezijo poveča tveganje pljučnih
zapletov. Za preprečevanje razvoja OPZ se pri vseh bolnikih, operiranih v splošni anesteziji, priporoča
zaščitna oblika umetnega predihavanja s prilagajanjem dihalnega volumna glede na idealno telesno
maso (6–8 ml/kg). Za bolnike z zdravimi pljuči in operativnimi posegi, ki ne vplivajo na predihanost
pljuč, naj bi zadostovale nizke vrednosti pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (PEEP, ang. positive end
expiratory pressure) okoli 2 cm H2O. Pri bolnikih, pri katerih obstajajo še drugi dejavniki tveganja za
pojav OPZ, ki so povezani s spremljajočimi boleznimi in kirurškim posegom, pa se priporoča
prilagajanje PEEPa ob hkratni uporabi rekrutacijskih postopkov (vzdrževanje odpiralnega tlaka 40 cm
H2O za 7–8 s). Ti so zelo priporočeni, če je za zagotavljanje zadostne oksigenacije bolnika potrebno
predihavanje z visokim deležem kisika v vdihanem zraku (nad 60 %) in vrednostjo PEEP-a nad 10 cm
H2O.
Uporaba dolgodelujočih mišičnih relaksantov (npr. pankuronij) poveča tveganje OPZ. Nedavna
raziskava o uporabi srednjedolgodelujočih mišičnih relaksantov (vekuronij, rokuronij) je pokazala, da
je dihalna stiska, ki zahteva ponovno intubacijo bolnika v prebujevalnici, pogostejša pri operativnih
posegih, krajših od dveh ur. Vzrok naj bi bil podaljšan učinek mišičnih relaksantov s posledično zaporo
zgornje dihalne poti in nezadostnim dihanjem. Podaljšan učinek mišičnih relaksantov je lahko vzrok
zaostajanja sekreta v dihalnih poteh ob nezadostnem izkašljevanju in aspiracijah izločkov iz zgornjih
dihal ali želodca ob motenem požiranju.
Neostigmin, ki ga uporabljamo za izničenje učinka mišičnih relaksantov, je lahko ob nepravilni
uporabi povezan s pojavom mišične oslabelosti. Vzrok naj bi bil na eni strani prezgodnje dajanje
neostigmina, ko je učinek mišičnih relaksantov še preveč izražen in zato izničenje njihovega učinka
nepopolno, ter na drugi strani prepozno dajanje, povezano s presežkom acetilholina, ki lahko
povzroči mišično šibkost s posledičnim motenim delovanjem dihalnih mišic in mišic zgornjih dihalnih
poti. Prav zaradi omenjenega se med operativnimi posegi priporoča spremljanje učinka mišičnih
relaksantov z relaksometri, kar naj bi olajšalo prilagajanje njihovega odmerka in omogočilo
pravočasno uporabo neostigmina.
Sugamadex, novejše zdravilo za izničenje učinka mišičnih relaksantov, deluje drugače kot neostigmin,
vendar je tudi njegova uporaba že bila povezana s pojavom OPZ. Opisani so primeri laringospazma in
pljučnega edema zaradi negativnega pritiska ob uporabi supraglotičnih pripomočkov za sprostitev
dihalnih poti. Kljub temu podatki govorijo v prid zmanjšani pogostnosti pljučnih zapletov pri njegovi
uporabi.
Uporaba epiduralne analgezije, zlasti pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in
OSA, zmanjša pojav pljučnih zapletov v primerjavi z opiatno analgezijo.
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Prisotnost želodčne cevke pri bolnikih po velikih trebušnih operacijah poveča tveganje za pojav OPZ,
zato se rutinska uporaba želodčnih cevk po programskih in urgentnih kirurških posegih v trebuhu
odsvetuje. Njihova uporaba je smiselna glede na zahteve kirurškega posega in stanje bolnika (ileus,
bruhanje).
Ukrepi za zmanjšanje oboperativnih pljučnih zapletov na oddelku
Pomemben del obravnave vsakega kirurškega bolnika sta tudi zgodnja mobilizacija po kirurškem
posegu ter respiratorna fizioterapija, ki se začne že pred operativnim posegom z učenjem dihalnih vaj
in nadaljuje v pooperativno obdobje z uporabo različnih metod za izboljšanje predihanosti pljuč.
Pomembno vlogo pri preprečevanju OPZ naj bi imela tudi ustrezna higiena ust in zobovja.
Podatkov o ugodnem učinku uporabe maske CPAP po velikih kirurških posegih nimamo, čeprav
obstajajo raziskave pri bolnikih po srčni operaciji, pri katerih je CPAP zmanjšal pogostnost OPZ.
Perioperativna uporaba neinvazivne dihalne podpore (NIV, ang. noninvasive ventilation) pri debelih
bolnikih naj bi zmanjšala tveganje za pojav OPZ, še posebno je maska CPAP priporočljiva pri bolnikih z
OSA.
Zaključek
Pojavu zapletov, povezanih s kirurškim zdravljenjem, se ni in ne bo možno nikoli povsem izogniti.
Pljučni zapleti so najpogostejši zapleti oboperativnega obdobja, ki pomembno vplivajo na obolevnost
in umrljivost bolnikov ter z njimi povezane stroške zdravljenja. Prepoznava dejavnikov tveganja in
ukrepi za njihovo zmanjšanje so zato pomemben del obravnave vsakega kirurškega bolnika, ki se
začne že pred operativnim posegom in traja vse do odpusta iz bolnišnice.
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ULTRAZVOČNA PREISKAVA PLJUČ IN PLEVRE
Hugon Možina
Izvleček
Dušenje v sklopu bolezenskih stanj, ki vodijo v odpoved dihanja, je za bolnika eden od najhujših
dogodkov v življenju. Hitra in pravilna diagnoza vodi v pravilno ukrepanje in hitro olajšanje bolnikovih
težav. Pri kritično bolnih težje in počasneje izvajamo običajne diagnostične postopke. Prav
obposteljni ultrazvok pljuč je preiskava, ki jo lahko brez zamude izvajamo kjer koli ob bolniku.
Preiskava je del osnovnega kliničnega pregleda, je lahko učljiva, lahka za izvedbo in odlična pomoč
vsem timom, ki srečujejo take bolnike. V besedilu so predstavljeni osnovni vzorci, ki jih lahko
najdemo pri ultrazvočnem pregledu pljuč: A-linije, B-linije, plevralno drsenje, intersicijski sindrom,
spremembe pri pnevmotoraksu, plevralni izlivi in konsolidacije pljuč.
Uvod
Akutna dihalna stiska je težko breme za bolnika in hkrati tudi ovira pri diagnostični obravnavi. Hitra
postavitev diagnoze je ključ do učinkovitega zdravljenja, zmanjšuje umrljivost in zmanjša potrebo po
endotrahealni intubaciji in mehaničnem predihavanju. V ozadju so lahko številni vzroki za težave, pri
vsakdanjem delu pa nas najbolj skrbi, ali gre za srčno popuščanje ali za druge vzroke.
Anamneza, klinični pregled in rentgenogram so odlična orodja v uporabi že celo stoletje, pri najbolj
prizadetih bolnikih pa nas lahko zavedejo (1). Največ težav imamo prav pri bolnikih s kroničnimi
pljučnimi in srčnimi težavami, ki se jim stanje poslabša. Prizadete bolnike težko odpeljemo iz varnega
okolja oddelka na dodatne preiskave (CT, natančna ehokardiografija). Pri takih bolnikih so zaželene
preiskave, ki jih lahko opravimo tam, kjer bolnika obravnavamo. Na ta način nam pomagajo EKG in
hitri obposteljni laboratorijski testi, rezultate nekaterih laboratorijskih preiskav (npr. pronatriuretični
peptid) pa prejmemo običajno po začetku zdravljenja prizadetega bolnika. V 90. letih je uvedba
ehokardiografije pri kritično bolnem pomenila pomemben korak naprej. A preiskava ni dosegljiva v
vsakem okolju, učenje te metode zahteva več časa in dobri izvajalci niso dosegljivi ves čas. Tehnološki
napredek je vodil v izdelavo majhnih in lahkih ultrazvočnih naprav, ki so postale tudi dostopnejše. To
je odprlo vrata uporabi ultrazvoka v urgentnem okolju, tudi zunaj bolnišnice.
Lažja za izvedbo in enostavna za učenje (strma krivulja učenja) je obposteljna usmerjena (point of
care – POC) ultrazvočna preiskava pljuč (LUS), preiskovalna metoda, ki ima v primerjavi z
rentgenogramom pljuč boljšo občutljivost in specifičnost za večino v urgentni medicini pomembnih
pljučnih bolezni. Dobro diagnostično učinkovita je tudi v primerjavi z naprednejšimi slikovnimi
diagnostičnimi metodami (2). Čeprav je desetletja veljalo, da so pljuča le ovira za ultrazvočno
preiskavo, se je ta metoda v zadnjih 15 letih izjemno izkazala in utrdila na vseh področjih obravnave
kritično bolnega, najbolj na področju urgentne medicine. V naslednjih poglavjih bo razloženo, kako
LUS na preprost način pomaga dokazati ali izključiti in spremljati pogoste vzroke za težave z
dihanjem. V prispevku so uporabljeni le izrazi (poslovenjeni), ki jih navajajo Mednarodna z dokazi
podprta priporočila za POC LUS (2).

205

Tehnika
Za urgentni LUS lahko uporabimo katero koli od sond, ki je na razpolago, a kljub temu navajam nekaj
priporočil. Sonde z visokim frekvenčnim območjem so priporočljive za natančen površinski pregled
pljuč (plevra, subplevralni prostor). Ta omogoča dober pregled z visoko ločljivostjo in je zlasti
primeren za opazovanje plevralnega polzenja, znake pnevmotoraksa, subplevralne konsolidacije,
dobro pa vidimo tudi B-linije. Sonde z nižjim frekvenčnim območjem (boljša penetranca) so
primernejše za pregled večjih pljučnih konsolidacij, plevralnega izliva. Tako linearno (»žilno«) sondo
uporabljamo za oceno pnevmotoraksa, plevre, konveksno (»trebušno«) pa za pregled in spremljanje
vseh
sprememb
(3).
Pri ležečem bolniku z lahkoto pregledamo sprednje in stranske predele pljuč, kadar pa iščemo pljučne
spremembe v zadnjih regijah (največkrat tam iščemo pljučne konsolidacije), moramo takega bolnika
obrniti na bok. Pri sistematičnem pregledu uporabljamo delitev na šest območij (mejnika sta prednja
in zadnja aksilarna linija): spredaj zgoraj in spodaj, stransko zgoraj in spodaj, zadaj zgoraj in spodaj (2,
3) (slika 1).

Slika 1: Področja za pregled pljuč: 1 – spredaj zgoraj, 2 – spredaj spodaj, 3 – stransko zgoraj, 4 –
stransko spodaj, 5 – zadaj zgoraj, 6 – zadaj spodaj
LUS normalnih pljuč
Najdbe pri LUS so odvisne od razmerja med tekočino in zrakom v pljučih. Zrak (in tudi kost) ima veliko
zvočno impedanco (sinonimi: velika atenuacija, slaba penetracija), veliko večjo od drugih tkiv. Ker so
pljuča običajno polna zraka, jih torej z ultrazvočno preiskavo ne vidimo oz. ne vidimo njihove
strukture. Vidimo le normalne artefakte, ki so plod lastnosti ultrazvočne tehnologije. Ko se zaradi
bolezni lastnosti pljuč spremenijo, se spremenijo tudi vzorci artefaktov.
Ena od normalnih najdb LUS je akustična senca rebra. Med dvema takima sencama, približno 0,5 cm
globlje, običajno vidimo intenzivnejšo horizontalno črto (bolj belo). To je plevralna linija (črta), kjer
skupaj ležita parietalna in visceralna (slika 2). Normalno med dihanjem polzita druga ob drugi. Z LUS
tako vidimo premikanje, ki ga imenujemo plevralno polzenje (drsenje). Med normalne vzorce
štejemo tudi artefakte imenovane A-linije. A-linije so horizontalni artefakti, ki so vidni globlje od
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plevralne linije (slika 2). Gre za artefakt, ki nastane zaradi ponavljajočega se odboja UZ-valov od zraka
(reverberacija) (1, 2, 3). Poglejte tudi videoklip (https://www.youtube.com/watch?v=FuKyRnoGB2k).

Slika 2: LUS normalnih pljuč. R – akustična senca reber, PL – plevralna linija, tu pri pregledu vidimo
tudi plevralno polzenje, A – A-linije
Pnevmotoraks
LUS je izjemno uporaben pri sumu na pnevmotoraks. Preiskavo začnemo nad predelom pljuč, ki leži
najvišje (glede na gravitacijo). Tudi v področju pnevmotoraksa so prisotne A-linije (enako sliki 2),
odsotno pa je plevralno polzenje, saj je zrak med obema plevrama. Ko s sondo počasi drsimo nižje,
lahko odkrijemo pljučno točko, tj. mesto, kjer se pljuča še dotikajo parietalne plevre. Odsotno
plevralno polzenje lahko povzročajo tudi atelektaze, enostranska intubacija, plevralne zarastline,
posebne oblike predihavanja, fibroza pljuč. S pomočjo pljučnih točk lahko ocenimo velikost
pnevmotoraksa in kasnejše širjenje. Ta ultrazvočni znak je visoko specifičen za dokaz pnevmotoraksa.
Prisotnost B-linij (te izvirajo s področja tik pod visceralno plevro) izključuje pnevmotoraks. Utripanje
pljuč opazimo, kadar dihanja ni (npr. zastoj dihanja). Gre za prenos utripa srca na plevro in ga pri
pnevmotoraksu ni (1, 2, 3, 4). (https://www.youtube.com/watch?v=FuKyRnoGB2k videoklip) LUS je
za izključevanje pnevmotoraksa pri ležečem bolniku boljši od rentgenograma (2, 4).
Intersticijski sindrom
Za kardiogeni pljučni edem (ali nekardiogeni – ARDS, intersticijska pljučnica, pnevmonitis, pljučna
fibroza) je značilno povečanje količine intersticijske tekočine in zaradi tega tudi zadebelitev
interlobularnih sept. Mikroodboji ultrazvočnega valovanja iz zadebeljenih sept povzročijo pojav novih
artefaktov B-linij. So vertikalne, podobne laserskemu žarku in izvirajo iz linije polzenja (slika 3). So
lepo opazne, segajo v globino in se premikajo s plevralnim polzenjem. Pogoste B-linije (več kot 3 na
polje, v vsaj 2 področjih na obeh straneh) so značilne za intersticijski sindrom. Pri kardiogenem
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pljučnem edemu so B-linije homogeno razporejene v obeh pljučnih krilih (manj homogeno pri ARDS,
pnevmonitisu, fibrozi pljuč). Če je tak pojav omejen na eno področje, govorimo o »fokalnem
intersticijskem sindromu« (pljučnica, kontuzija pljuč). V nujnih stanjih zadostuje le ocena 2 regij
spredaj (1, 2, 3). (https://www.youtube.com/watch?v=UwN-IQqnpb4 videoklip) Ta artefakt je
izjemno uporaben tudi pri odmerjanju zdravljenja s tekočino (v. cava ni vedno vidna/povedna), saj
bolniku tekočino varno nadomeščamo, dokler se ne pojavijo B-linije (FALLS – Fluid Administration
Limited by Lung Sonography) (5), in spremljanju stanja srčnega popuščanja (6). S pomočjo
spremljanja števila B-linij si pomagamo pri manevrih rekrutiranja pljuč (7).

Slika 3: Intersticijski sindrom. Bolnik s pljučnim edemom. PL – plevralna linija. B – B-linije. B-linije
izvirajo iz plevralne linije.
Plevralni izlivi in pljučne konsolidacije
Že vse od začetkov so ultrazvok koristno uporabljali pri oceni plevralnih izlivov. Lahko so ocenili
količino, pa tudi izgled, kar včasih pomaga pri sklepanju na etiologijo (8). Vidne so že zelo majhne
količine tekočine v plevralnem prostoru (3–5 ml). LUS je pomemben pri pripravi na punkcijo ali pa
plevralno punkcijo lahko opravimo pod nadzorom UZ. Pri bolnikih z večjimi plevralnimi izlivi
največkrat najdemo tudi posledične konsolidacije pljuč.
Konsolidacija pljuč nastane, ko v pljučnem tkivu ni zraka (npr. atelektaza, alveolarni prostor zalit s
tekočino, vnetnicami ...). Konsolidacije po izgledu spominjajo na jetra (slika 4) (1, 2, 3). Seveda z LUS
ne vidimo sprememb, ki ne sežejo do visceralne plevre, tako konsolidacije, ki ne zajema perifernega
pljučnega tkiva, ne vidimo. Konsolidacije z nekaterimi svojimi značilnostmi lahko kažejo na etiologijo
(npr. več majhnih subplevralnih konsolidacij kaže na pljučne embolizme). LUS postaja vse
pomembnejši pri diagnostiki in spremljanju pljučnice. Ta se lahko sprva kaže kot fokalni intersticijski
sindrom, lahko pa napreduje v konsolidacijo in se v obratnem redu ultrazvočno (in klinično) izboljšuje
(1, 2, 9). (https://www.youtube.com/watch?v=UwN-IQqnpb4 videoklip)
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Zaključek
Obposteljni ultrazvok pljuč olajša klinični pregled in nam neposredno ob bolniku da takojšnje
odgovore o najpogostejših vzrokih za težave z dihanjem. Tako omogoča hitro in usmerjeno
zdravljenje, spremljanje učinkov zdravljenja in olajša potrebne posege. Vključen je tudi v kombinirane
protokole, ki so pomembni pri bolnikih v šoku in pri srčnem zastoju (iskanje potencialno reverzibilnih
vzrokov), izjemno je uporaben pri nadzoru nadomeščanja tekočine in pri iskanju origa sepse
(pljučnica). Ker je preprost in hitro učljiv, je danes potencialni nenadomestljivi prijatelj vsakega
zdravnika kritično bolnih.

Slika 4: LUS pri bolniku s pljučnico. D – prepona, L – jetra, PL – plevralna linija, b – bronhogram
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PRIMER ZAPLETENEGA POTEKA PLJUČNICE
Natalija Planinc Strunjaš
Izvleček
Na oddelkih intenzivne medicine (OIM) se pogosto srečujemo s bolniki, ki prebolevajo pljučnico.
Glede na klinični potek in epidemiološko anamnezo lahko pogosto sklepamo na morebitnega
povzročitelja in delno tudi na verjeten izid bolezni. Pri bolnikih, pri katerih je potek bolezni
nenavadno težek ali morda samo neobičajen, moramo vedno pomisliti na morebitne zaplete ali
druge povzročitelje, ki nam lahko popolnoma spremenijo koncept zdravljenja.
Uvod
Pljučnica je akutno vnetje pljučnega parenhima. Pljučnice lahko razdelimo glede na:
–
–
–
–

obseg in mesto prizadetosti pljuč na reženjsko, segmentno ali intersticijsko pljučnico ter
bronhopnevmonijo,
mesto nastanka na zunajbolnišnično (ZBP) ali bolnišnično pljučnico (BP),
klinično sliko na klasično bakterijsko ali atipično pljučnico in
povzročitelje na bakterijsko, virusno, glivno pljučnico itd.

Etiološko opredelimo le od 20 do 60 odstotkov ZBP. Najpogostejši povzročitelj je Streptococcus
pneumoniae, manj pogosto pa ZBP povzročajo Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,
Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae,
Legionella spp in virusi. BP, ki se po definiciji razvije več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico,
predstavlja eno najpogostejših bolnišničnih okužb. Najbolj so izpostavljeni bolniki v enotah
intenzivnega zdravljenja, kjer je incidenca BP za 20 odstotkov večja v primerjavi z bolniki, zdravljenimi
na navadnih bolnišničnih oddelkih, še posebej če so mehansko predihavani. V primeru BP so
povzročitelji drugi kot pri ZBP. V prvih dneh so povzročitelji podobni kot pri ZBP, pogostejši pa so
mikrobi, ki so običajno del ustne flore. Po petih dneh od sprejema pa BP večinoma povzročajo po
Gramu negativne bakterije.
Klinična slika pljučnice je odvisna od povzročitelja in gostitelja. Bolezen lahko poteka v blagi obliki ali
kot življenje ogrožajoča okužba. Približno 20 odstotkov bolnikov z ZBP moramo sprejeti v bolnišnico,
od tega jih od pet do deset odstotkov potrebuje zdravljenje v enotah intenzivnega zdravljenja.
Smrtnost bolnišnično zdravljenih bolnikov znaša od dva do trideset odstotkov. Dejavniki, ki
napovedujejo neugoden potek bolezni, so več prizadetih pljučnih režnjev, prisotnost plevralnega
izliva, pljučnica, povzročena s po Gramu negativnimi bakterijami ali bakterijami, ki izločajo toksine,
jetrna bolezen, akutna ledvična okvara, sladkorna bolezen, levkopenija, dispneja in zmedenost.
S. aureus povzroča od dva do pet odstotkov ZBP. Pogosteje povzroča pljučnice pri starostnikih in
bolnikih, ki so predhodno prebolevali gripo. Klinična slika je podobna klinični sliki drugih pljučnic,
bolniki imajo običajno vročino, spremljano z mrzlico, pridružen je kašelj z gnojnim izmečkom. V
laboratorijskih izvidih so povišani kazalniki vnetja. Posebno obliko stafilokokne pljučnice povzročajo
stafilokoki, ki izločajo Panton-Valentinov levkocidin (PVL). PVL je citotoksin, ki povzroča uničenje
levkocitov in nekrozo tkiv verjetno z direktno okvaro mitohondrijev in proženjem apoptoze. PVL
povzroča nekrotične okvare kože in progresivno nekrotizirajočo pljučnico. Okužbe s tem
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povzročiteljem so pogostejše pri mlajših bolnikih. Klinični potek je pogosto hud, neredko spremljan z
razvojem sindroma akutne dihalne stiske pri odraslem (ARDS) in smrtnim izidom. Ustaljeno
usmerjeno zdravljenje okužbe s protistafilokoknimi penicilini je zaradi indukcije sinteze PVL in vitro
odsvetovano, priporočajo kombinirano antibiotično zdravljenje s protimikrobnimi zdravili, ki zavirajo
sintezo PVL in delujejo sinergistično. Najpogosteje so predpisane kombinacije klindamicina,
vankomicina, linezolida in rifampicina. Nobena od kombinacij pa ni superiorna. Monoterapija z
vankomicinom, ki nima učinka na sintezo PVL, je zaradi slabe penetracije v pljučno tkivo odsvetovana.
Glede na podatke iz literature je za nevtralizacijo PVL priporočena uporaba IVIG v dozi 2 g/kg, ki se
lahko ponovi po 48 urah v primeru vztrajanja septičnega stanja.
Prikaz primera
V enoto intenzivne terapije je bila sprejeta 36-letna bolnica s sladkorno boleznijo tipa 1 zaradi
poglabljanja dihalne odpovedi ob prebolevanju ZBP.
Zbolela je ob vrnitvi iz Turčije s kliničnimi znaki, podobnimi prebolevanju gripe, poleg bolečin v
mišicah je navajala tudi drisko. V laboratorijskih izvidih je izstopala zelo visoka vrednost CRP (637
mg/l) ob normalni krvni sliki. Na rentgenogramu prsnih organov so bili vidni multilobularni inflitrati.
Ob sprejemu na bolnišnični oddelek dodatka kisika ni potrebovala, vendar se je v 24 urah razvila
dihalna stiska s hitro naraščajočo potrebo po kisiku, zato je bila premeščena v EIT. Bolnica je
potrebovala endotrahealno intubacijo, predihavanje z visokimi tlaki in visokim odstotkom kisika. Ob
nenavadno hitrem progresu pljučnice smo ob izolaciji S. aureus iz izmečka in hemokultur, odvzetih ob
sprejemu, posumili na morebitno prisotnost PVL, kar smo s preiskavo tudi potrdili. Bolnici smo poleg
protistafilokoknega penicilina (ob bakteriemiji) uvedli še kombinacijo linezolida in klindamicina. Kljub
ustreznemu antibiotičnemu zdravljenju smo zaznavali vztrajanje visoke vročine in visokih vnetnih
kazalnikov. Računalniška tomografija (CT) prsnih organov je pokazala nekrotizirajočo pljučnico z več
abscesi in ujet septiran empiem, zaradi česar je bolnica potrebovala kirurško oskrbo. Opravljena je
bila videoasistirana torakoskopska operacija (angl.: Video-Assisted Thoracoscopic Surgery – VATS). Po
prehodnem upadu smo zaznali ponoven porast vnetnih kazalnikov, kar je govorilo o novem zagonu
okužbe, ki je mikrobiološko nismo dokazali, opažali pa smo dodaten pojav nekroz oz. abscesnih
kolekcij v pljučih. Ob sumu na hospitalno okužbo smo antibiotično zdravljenje zamenjali s cefepimom.
Ob ponovnem zagonu okužbe z novonastalimi infiltrati v apikalnih delih pljuč smo se odločili za
ponovno menjavo antibiotika, tako smo cefepim zamenjali z meropenemom in linezolidom. Po tem
smo zaznavali dober regres infiltratov in zniževanje vnetnih kazalnikov. V poteku bolezni so se pri
bolnici razvili akutna ledvična odpoved, neokluzivna globoka venska tromboza spodnje okončine in
hiperaktivni delirij. Na OIM je bila hospitalizirana 25 dni. Po skupno 35 dneh hospitalizacije je bila
odpuščena v domačo oskrbo sposobna hoje ob minimalni pomoči.
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Razprava
S. aureus je povzročitelj približno od dva do pet odstotkov ZBP oz. okoli deset odstotkov BP. Manj kot
dva odstotka izoliranih sevov S. aureus izloča PVL. Smrtnost zaradi pljučnice, povzročene s S. aureus,
ki izloča PVL, znaša okoli 75 odstotkov. Klinično gre za hitro napredujočo hemoragično in
nekrotizirajočo pljučnico, najpogosteje pri mladih, predhodno zdravih ljudeh. Kot v našem primeru so
pogosto opisovani razvoji pljučnih abscesov, kavitacij in empiemov. Za pljučnico, povzročeno s S.
aureus, ki izloča PVL, so značilni prodromalni simptomi, podobni simptomom pri prebolevanju gripe,
pogosta je tudi driska. Klasična klinična slika zajema visoko vročino > 39 °C, tahikardijo, hemoptize,
hipotenzijo, levkopenijo in močno povišano vrednost CRP. Na rentgenogramu so vidni multilobularni
inflitrati. Koncentracija levkocitov je neposredni prognostični dejavnik. Po ocenah je preživetje pri
koncentraciji levkocitov < 1 x 109/l manj kot deset odstotkov oz. presega 85 odstotkov, če je
koncentracija levkocitov > 10 x 109/l. Zgodnja mehanska podpora dihanju in uporaba sodobnih
pristopov zagotavljanja zadostne oksigenacije (pronacija, dušikov oksid, zunajtelesna membranska
oksigenacija) sta ključni pri obravnavi teh bolnikov. V literaturi ni na voljo podatkov iz večjih raziskav,
tako da tudi ni možno opredeliti, katera kombinacija antibiotikov je najučinkovitejša. Pri težkem
poteku je smiselno razmisliti o uporabi intravenskih imunoglobulinov (IVIG).
Zaključek
S primerom smo predstavili zapleten potek ZBP pri mladi bolnici, ki poleg sladkorne bolezni tipa I ni
imela nobenih dodatnih zdravstvenih težav. Klinični potek je bil tipičen za pljučnico, povzročeno s S.
aureus, ki izloča PVL. V 24 urah po sprejemu se je razvila huda dihalna odpoved in številni zapleti
kljub ustreznemu antibiotičnemu zdravljenju. Bolnica je preživela, posledice pa bodo razvidne šele po
rehabilitaciji.
Hitra postavitev diagnoze in ustrezno antibiotično zdravljenje ter zgodnja mehanska podpora dihanju
so temelj zdravljenja teh bolnikov.
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