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UVODNIK

Pred vami je Zbornik 3. letnika šole intenzivne medicine, ki jo v Sloveniji že več kot 20 let orga-
nizira Slovensko združenje za intenzivno medicino.

Vsake štiri leta pridejo na vrsto iste teme, pa vendar ne gre drugače kot na novo. Intenzivna 
terapija je eno izmed najbolj hitro razvijajočih se področij v medicini. Človek bi sicer presodil, 
da se v zadnjih štirih letih vseeno ni moglo dosti sprememniti, pa temu ni tako. Dogme se pos-
tavijo na glavo, obetajoča zdravila za zdravljenje sepse izginejo v pozabo, smernice postajajo 
ponovno bolj ohlapne in individualne, bakterije so vedno bolj ‘inovativne’, tehnike nadome-
stnega zdravljenja akutne ledvične odpovedi se širijo tudi na druga področja medicine in stalno 
izboljšujejo ter dopolnjujejo, črevo se iz organa nekje na koncu knjige o kritično bolnih pojavi 
na naslovnicah eminentnih revij kot motor kritične bolezni in za dobro klinično prehransko 
podporo, ki dela čudeže pri zdravljenju kritično bolnih, bi lahko začeli podeljevati Michelinove 
zvezdice.

Tudi pri vsakodnevni rutini se nam večkrat zgodi, da kar naenkrat stvar vidimo na drug 
način ali se se nam sestavi del sestavljanke. Včasih nam novi članki potrdijo naše dremajoče 
klinične čute: ‘Saj se mi je zdelo, da je temu tako’.

Avtorji prispevkov v zborniku so zbrali vse skupaj, izsledke iz študij in svojo klinično prakso, 
ter tako napisali pregled svoje teme. Mislimo, da je vsem odlično uspelo, in se jim za to iskreno 
zahvaljujemo, prav tako ostalim članom strokovnega odbora za izbor naslovov ter recenzentom, 
lektorici in tehničnemu uredniku, ki so sodelovali pri pripravi letošnjega zbornika.

Za vas, dragi udeleženci šole, pa upamo, da boste z lahkoto in z veseljem prebrali prispevke, 
da vam bo letošnji izbor všeč in predvsem, da vam bo koristil pri delu.

Uredniki
Katja Kopriva Pirtovšek, Miha Mežnar in Primož Gradišek

v Ljubljani, 12. novembra 2019
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BOLNIŠNIČNE OKUŽBE
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Šola intenzivne medicine 2019

Bolnišnična pljučnica v EIT

Natalija Planinc Strunjaš

Izvleček 

Bolnišnična pljučnica je pljučnica, ki se pojavi najmanj 48 ur po sprejemu v bolnišnico. Je druga naj-
pogostejša bolnišnična okužba (BO) in vodilni vzrok smrti zaradi BO pri kritično bolnih. Na oddel-
kih za intenzivno medicino je najpogostejša BO. Povezana je z visoko smrtnostjo in velikimi stroški 
zdravljenja. Pri mikrobiološki diagnostiki ima prednost kvantitativna analiza vzorcev iz spodnjih dihal, 
s katero natančneje opredelimo, ali bolnik sploh ima okužbo, natančneje opredelimo povzročitelje, s tem 
pa lahko vplivamo na izbiro in trajanje antibiotičnega zdravljenja. Zgodnje izkustveno, ustrezno proti-
mikrobno zdravljenje, čimprejšnje usmerjeno zdravljenje, upoštevanje povzročitelja (povzročiteljev) in 
gostiteljevih dejavnikov ter poznavanje farmakokinetike in farmakodinamike protimikrobnih zdravil so 
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izid zdravljenja. Zelo pomembno je tudi njeno preprečevanje.

Uvod

O bolnišnični pljučnici (BP) govorimo, ko se pri bolniku pljučnica pojavi najmanj 48 ur po spreje-
mu v bolnišnico. Je druga najpogostejša bolnišnična okužba (BO) in pomemben vzrok obolevnosti. 
Ocenjujejo, da se pojavi v 5 do 10 primerih na 1000 sprejemov. Na oddelkih za intenzivno medicino 
(OIM) pa je BP na prvem mestu med BO. Predstavlja vodilni vzrok smrti zaradi BO pri kritično 
bolnih in je povezana z visoko smrtnostjo. Le-ta je višja, če jo povzročajo večkratno odporne bak-
terije. Med oblike BP štejemo tudi pljučnico ob mehanskem predihavanju (MP) (ang. ventilator 
associated pneumonia, VAP) in pljučnico, povezano z zdravstvom (PPZ). VAP je pljučnica, ki se 
pojavi več kot 48 ur po vstavitvi dihalne cevke v sapnik oz. manj kot 48 ur po odstranitvi le-te. Pri 
MP-bolnikih je pljučnica tudi do dvajsetkrat pogostejša. Incidenca VAP v Evropi presega 18 prime-
rov na 1000 dni mehanskega predihavanja. Je kazalnik kakovosti posameznega OIM. 

PPZ je pljučnica, ki se pojavlja pri bolnikih, ki imajo pogoste stike z zdravstvom. Dejavniki 
tveganja za razvoj PPZ so intravensko zdravljenje, oskrbe ran, prejemanje kemoterapije v zadnjih 
30 dneh, nastanitev v oskrbovalnih ali negovalnih ustanovah, hemodializa in hospitalizacija v 
trajanju najmanj dveh dni v zadnjih 90 dneh.

Patogeneza in etiologija 

Vzroki za nastanek pljučnice so lahko zunanji ali bolniku lastni, spekter povzročiteljev pa je zelo širok. 
Zunanji dejavniki, ki vplivajo na nastanek pljučnice, vključujejo izpostavljenost povzročitelju, dražil-
nim snovem ali neposredno poškodbo pljučnega parenhima. Bolniku lastni dejavniki so predvsem 
povezani z izgubo zaščitnih refleksov zgornjih dihalnih poti. Različni vzroki za to izgubo vključujejo 
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spremembo stanja zavesti iz različnih razlogov, kot so zastrupitev, poškodbe, nevrološke bolezni, sep-
tična encefalopatija, endotrahealna intubacija in drugi. Ob motenih zaščitnih refleksih povzročitelji 
zaidejo v spodnja dihala z aspiracijo žrelne ali želodčne vsebine. Pri intubiranih bolnikih je dihalna 
pot sicer zaščitena, vendar se ob poselitvi zgornjih dihal s patogenimi bakterijami, poškodbi sluznice 
med samo intubacijo ali aspiracijami ter ob prisotnosti umetnega materiala tveganje za razvoj pljuč-
nice močno zviša. Redkeje se pljučnica razvije kot posledica vdihovanja kontaminiranega aerosola ali 
neposrednega vnosa bakterij s kontaminiranimi inštrumenti oz. s hematogenemim razsojem. 

Etiologija in posledično izbira izkustvenega protimikrobnega zdravljenja ter izid bolezni so 
povezani s časovnim okvirom razvoja BP. V preteklosti smo BP delili glede na čas nastanka na 
zgodnje in pozne. Ta delitev temelji na predpostavki, da pljučnice, ki se pojavljajo v prvih petih 
dneh, večinoma povzročajo mikrobi, dobro občutljivi za protimikrobna zdravila. V tem primeru 
med povzročitelji najpogosteje dokažemo bakterije, ki so pogoste tudi pri pljučnicah v domačem 
okolju, kot so Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branchamella catarrhalis in 
Staphylococcus aureus. Pozne BP, ki nastanejo po petem dnevu hospitalizacije, so povzročene 
praviloma z bolnišnično floro in neredko tudi z večkratno odpornimi bakterijami (VOB). Vzrok 
za to spremembo pri povzročiteljih med zgodnjo in pozno BP je poselitev zgornjih dihal z bolni-
šnično bakterijsko floro med bivanjem v bolnišničnem okolju. V tem primeru so enterobakterije 
najpogostejši povzročitelji in pri pozni BP najpogosteje dokažemo Klebsiella spp., Acinetobacter 
spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis in druge. Ti povzročitelji so pogosto odporni 
proti več skupinam antibiotikov, pri čemer v zadnjem času zaznavamo visok odstotek enterobak-
terij, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL), obenem narašča tudi število povzro-
čiteljev, odpornih proti karbapenemom. Ker je izbira protimikrobnega zdravljenja povezana z 
verjetnostjo nekega povzročitelja, se moramo zavedati, da je pri bolnikih, ki so pred sprejemom 
že prejemali antibiotik ali so v pogostem stiku z zdravstvom (predhodna hospitalizacija v zadnjih 
90 dneh, prejemanje kemoterapije v zadnjih 30 dneh, nastanitev v oskrbovalnih ali negovalnih 
ustanovah, hemodializa, bolniki s kroničnimi ranami), tveganje za razvoj zgodnje BP, povzročene 
z odpornimi povzročitelji, višje. Zaradi tega je delitev glede povzročiteljev na zgodnje in pozne 
čedalje bolj spodbijana in se med dejavnike tveganja za VOB na prvo mesto postavljajo resnost 
bolezni in lokalne epidemiološke razmere posameznega OIM ne glede na čas nastanka BP. 

Opredelitev in diagnoza okužbe

Za klinično opredelitev BP je potrebno, da bolnik poleg časovnega okvira zadosti tudi kliničnim 
merilom, med katere spadajo:
• novonastali ali napredovali vnetni infiltrati, vidni na radiološki preiskavi;
• najmanj dva izmed teh kazalnikov: 

– sprememba telesne temperature (pod 36 °C ali ≥ 38,3 °C),
– koncentracija levkocitov manj kot 5 × 109/L oz. več kot 10 × 109/L,
– gnojen izmeček ali trahealni aspirat.
Center za nadzor bolezni CDC (ang. Center for Disease Control, CDC) uporablja podobno 

opredelitev, dopolnjeno še z drugimi kliničnimi kazalniki, kot so spremenjeno duševno stanje, 
povečanje količine izločkov dihal, nov pojav kašlja ali dispneje ter prisotnost pokov ali bronhial-
nega dihanja pri avskultaciji pljuč. Obenem zahteva tudi vsaj enega od teh mikrobioloških meril: 
• pozitivna hemokultura,
• pozitivna kultura plevralnega izliva,
• pozitivna kvantitativna kultura vzorcev bronhoalveolarnega izpirka (angl. bronchoalveolar 

lavage – BAL) ali zaščitenega krtačenja, več kot 5 % znotrajceličnih bakterij v razmazu BAL, 
barvanem po Gramu, oz. histološki dokaz pljučnice.
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Hemokulture pri dokazovanju povzročiteljev pljučnic imajo visoko specifičnost, a žal je občutlji-
vost metode nizka.

Kužnine iz spodnjih dihal lahko pridobimo neinvazivno (izmeček ali trahealni aspirat), mi-
nimalno invazivno (slepo krtačenje ali mini BAL) ali invazivno (BAL, zaščiteno krtačenje). Ne-
invazivne diagnostične metode pogosto precenijo koncentracijo povzročiteljev v vzorcu in so 
pogosto vzrok čezmerne rabe protimikrobnih zdravil. Ker bakterije, osamljene iz vzorcev dihal, 
lahko pomenijo le kolonizacijo ali kontaminacijo vzorca, specifičnost vzorcev povečamo z njiho-
vo kvantitativno analizo. 

O pozitivnih kvantitativnih kulturah vzorcev, na katerih temelji mikrobiološka potrditev di-
agnoze, govorimo, ko koncentracija bakterij preseže diagnostični prag, kar se razlikuje glede na 
vrsto vzorca. Ta pri zaščitenem krtačenju znaša več kot 1 × 103 CFU (ang. colony forming units)/
mL, pri BAL več kot 1 × 104 CFU/mL oz. več kot 1 × 105 CFU/mL in več kot 1 × 106 CFU/mL pri 
vzorcu endotrahealnega aspirata. Pomanjkljivost mikrobiološke potrditve je v tem, da v praksi ni 
vedno mogoče pridobiti ustreznega vzorca pred aplikacijo protimikrobnega zdravljenja, ki vpliva 
na koncentracijo bakterij v vzorcu.

Glede na lokalne epidemiološke podatke moramo pri nekaterih primerih BP posumiti tudi 
na možnost BO z Legionella pneumophila. Takrat je poleg molekularne diagnostike invazivnega 
vzorca spodnjih dihal smiseln še pregled seča glede na prisotnost topnega antigena. Ob tem se 
je treba zavedati, da z njim dokažemo samo serotip 1, ki je sicer najpogostejši, vendar ne edini 
povzročitelj legioneloze. Prav tako je v zimskih mesecih treba pomisliti na bolnišnično pridoblje-
no okužbo z virusom influence in opraviti molekularno diagnostiko brisa nosno-žrelnega pros-
tora ali invazivnega vzorca iz dihal oz. v okviru diagnostike pomisliti tudi na dejavnike tveganja 
za oportunistične povzročitelje.

Zdravljenje in preprečevanje

Zdravljenje BP se opira na pravočasno uvedbo ustreznega antibiotika, saj je neustrezno antibio-
tično zdravljenje povezano z večjo smrtnostjo. Zaradi pogoste polimikrobne etiologije BP in hi-
trega naraščanja pojavnosti VOB izkustvena izbira ustreznega protimikrobnega zdravila pogosto 
ni enostavna. 

Ko se odločamo za uvedbo antibiotika pri bolniku z BP, je treba upoštevati tako farmakološke 
lastnosti protimikrobnih zdravil kot lastnosti samega povzročitelja oz. gostitelja. Izbrati je treba 
antibiotik, ki dobro prodira v pljučno tkivo, dosega ustrezne koncentracije in se ne inaktivira z iz-
ločki dihal. Fiziološke spremembe, predvsem pri kritično bolnih, se kažejo med drugim tudi s spre-
membo ledvičnega očistka in volumna porazdelitve, kar pogosto prispeva k doseganju prenizkih 
koncentracij antibiotikov v krvi in s tem k razvoju odpornosti mikrobov. Za zagotavljanje ustreznih 
koncentracij je treba pogosto dajati večje odmerke, kot so predpisani v povzetku značilnosti zdra-
vila, uporabljati polnitvene odmerke oz. kontinuirane ali podaljšane infuzije nekaterih antibiotikov. 

Na izbiro začetnega protimikrobnega zdravljenja vplivajo tudi morebitno predhodno anti-
biotično zdravljenje, lokalni epidemiološki podatki in kolonizacija z VOB. Načeloma začetno 
zdravljenje temelji na izbiri antibiotika s širšim spektrom, ki ga nato glede na izvide mikrobio-
loških preiskav zamenjamo za antibiotik z ustreznejšim oz. ožjim spektrom delovanja. Z usmer-
janjem antibiotičnega zdravljenja zmanjšujemo selekcijski pritisk na bakterije in s tem razvoj 
odpornosti.

Zadnje smernice za izkustveno zdravljenje BP dopuščajo možnost uporabe ozkospektralnih 
antibiotikov pri bolnikih z majhnim tveganjem za VOB in brez spremljajočega šoka, seveda če 
lokalna epidemiološka situacija to dopušča. Pri bolnikih z zgodnjo BP, ki so v šokovnem stanju, 
s prisotnimi dejavniki tveganja za VOB in v neugodnih lokalnih epidemioloških okoliščinah je 
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priporočena izkustvena uporaba širokospektralnih antibiotikov s kritjem P. aeruginosa, bakterij, 
ki izločajo ESBL, Acinetobacter spp. in ev. MRSA (angl. methicillin-resistant Staphylococcus aure-
us) ob visoki prevalenci na OIM.

BP ob dobrem kliničnem odzivu praviloma zdravimo od 7 do 8 dni, izjemo predstavljajo 
bolniki s prirojeno ali pridobljeno imunsko motnjo, bolniki s cistično fibrozo, bolniki z empi-
emom, kavitacijami ali nekrotizirajočo pljučnico. Daljše zdravljenje je potrebno tudi v primeru 
spremljajoče bakteriemije ali sočasnega infekcijskega endokarditisa. V teh primerih so odločitve 
individualne. 

Učinkovitost zdravljenja spremljamo rutinsko s klinično oceno stanja bolnika. Pomagamo si 
s spremljanjem telesne temperature, pogostnostjo aspiracij in obilnosti ter videza izločka dihal. 
Kontroliramo rentgenogram prsnih organov, krvno sliko, spremljamo spremembo potrebe po 
dodatku kisika, obenem pa si lahko pomagamo tudi z ocenjevalnimi lestvicami, kot so SOFA 
(ang. Sequential Organ Failure Assessment), CPIS (ang. Clinical Pulmonary Infection Score za 
VAP), SAPS II (ang. Simplified Acute Physiological Score II) in APACHE II (ang. Acute Physio-
logy and Chronic Health Evaluation II). Klinična merila za BP so sicer zelo občutljiva, vendar je 
njihova specifičnost majhna. Klinične slike zapletov pri kritično bolnih, kot so atelektaze, pljučni 
edem, pljučna embolija in podobno, pogosto ne moremo ločiti od klinične slike BP. Zaradi tega 
si pri ocenjevanju, ali gre za BP, in za vodenje učinkovitosti in dolžine zdravljenja poleg kliničnih 
meril pomagamo še z biološkimi označevalci. Med njimi je najpogosteje uporabljen prokalcito-
nin (PCT), vendar je treba poudariti, da ima omejeno vrednost, predvsem v primerih ledvičnega 
odpovedovanja, nadomestnega zdravljenja s hemodializo in po kardiopulmonalnem oživljanju, 
ko so višje bazalne koncentracije PCT posledica obsežne poškodbe tkiva, ishemije in reperfuzije 
ali stika krvi z biokompatibilnimi membranami med hemodializo. 

Preprečevanje BP najprej zajema osnovne higienske in epidemiološke ukrepe za nadzor 
in preprečevanje BO. Sem spadajo higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme in čiščenje 
ter razkuževanje bolnikove okolice. Pri mehansko predihavanih bolnikih so se med ukrepi za 
preprečevanje BP kot učinkoviti izkazali le menjava dihalnega cevja, ko je le-to vidno umazano, 
in selektivna dekontaminacija, ki je sicer primerna le v okoljih z majhno stopnjo odpornosti proti 
protimikrobnim zdravilom. Uporaba endotrahealnih cevk z možnostjo subglotične aspiracije in 
redna ustna nega s klorheksidinom sta se izkazali kot zmerno učinkoviti. V praksi pa še vedno 
uporabljamo tudi dvigovanje vzglavja (30–45°), avtomatsko merjenje tlaka v dihalnem mešičku 
in podobno, vendar jasnih dokazov o učinkovitosti teh ukrepov nimamo. Prav tako je priporo-
čljiva minimalna sedacija in dnevno zbujanje bolnikov, pri katerih za to ni kontraindikacij, ter 
zgodnja uvedba fizioterapije in čimprejšnja mobilizacija bolnika.

Zaključek

BP, vključno z VAP, ostaja velik epidemiološki, terapevtski in ekonomski problem v EIT. 
Uporaba ustreznih diagnostičnih metod in pravočasna uvedba ustreznega protimikrobne-

ga zdravljenja vplivata na potek in izid zdravljenja. Za ustrezno protimikrobno zdravljenje je 
ključno poznavanje lokalne epidemiološke situacije ter farmakokinetike in farmakodinamike 
uporabljenih zdravil. BP zdravimo praviloma od 7 do 8 dni, vendar je pri določenih skupinah 
bolnikov potreben podaljšan čas zdravljenja. Ukrepi za preprečevanje BP so pomembni dejavniki 
za zmanjševanje pojavnosti BP.
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Okužbe osrednjih žilnih katetrov

Mateja Logar

Izvleček

Osrednje žilne katetre uporabljamo predvsem takrat, ko periferni žilni dostopi niso več možni 
ali bolnik dobiva veliko zdravil in tekočine. Uporabljamo jih za dajanje tekočine, zdravil, krvnih 
produktov, hrane, hemodializo, jemanje vzorcev krvi in hemodinamski nadzor. Uporaba osre-
dnjih žilnih katetrov lahko vodi tudi do zapletov, najpogostejši so okužbe, krvavitve in tromboze. 
Okužbe so lahko lokalne ali se pojavi sepsa, povezana z osrednjim žilnim katetrom. V želji po 
boljši skrbi za bolnike je smiselna uporaba tako imenovanih katetrskih svežnjev, s katerimi pred-
pišemo postopke za zmanjševanje okužb, povezanih z osrednjimi žilnimi katetri.

Uvod

Žilni katetri so katetri, vstavljeni v žilo. Uporabljamo jih za dovajanje tekočine, zdravil, hemodi-
namske meritve in odvzeme krvi za preiskave. Glede na to, v katero žilo jih vstavljamo, jih delimo 
na arterijske in venske. Bolnišnične okužbe krvi so eden izmed kazalnikov kakovosti v zdravstvu. 
Še vedno predstavljajo pomemben dejavnik, ki prispeva k umrljivosti v bolnišnicah. Pogosto so 
bolnišnične okužbe krvi povezane z uporabo osrednjih žilnih katetrov (OŽK).

Delitve in definicije

Venske žilne katetre delimo na periferne in osrednje. V praksi večinoma uporabljamo perifer-
ne, ki jih vstavimo v eno izmed perifernih ven na zgornjem ali spodnjem udu. Osrednje venske 
katetre (OVK) nato delimo še na tunelirane in netunelirane. Netunelirane OVK vstavimo ne-
posredno skozi kožo v eno izmed velikih ven. Najpogosteje izberemo v. subclavia, v. jugularis 
interna, v. femoralis. Posebna oblika OVK so periferno vstavljeni OVK (flebokatetri, peripherally 
inserted central catheter – PICC, middline katetri idr.). Praviloma so vstavljeni v eno izmed ven 
na zgornjem udu in segajo do spodnje tretjine zgornje votle vene. 

Tunelirani katetri so od mesta vstavitve v vratno veno speljani pod kožo na prsni koš. Naj-
večkrat uporabljamo Hickmanove katetre. Posebna oblika tuneliranih katetrov so porti, ki jih 
vstavljamo kirurško in so v celoti pod kožo. Do njih dostopamo prek vboda skozi kožo v poseben 
rezervoar.

Arterijske žilne katetre lahko vstavimo v a. radialis, a. ulnaris, a. axillaris, a., dorsalis pedis, a. 
tibialis posterior in a. femoralis. Najpogosteje izberemo a. radialis, sledi ji a. femoralis.
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Indikacije za uporabo

a) OVK:
• hemodinamske meritve: merjenje osrednjega venskega tlaka, merjenje venske saturacije oksi-

hemoglobina, uporablja se kot vodilo za vstavitev katetra v pljučno arterijo,
• dovajanje zdravila, ki okvarjajo žile, če jih dajemo prek perifernih žilnih katetrov (vazopreso-

riji, kemoterapevtiki, totalna parenteralno prehrana, kalij, nekateri antibiotiki),
• začasni zunanji srčni vzpodbujevalnik,
• plazmafereza, afereza, hemodializa,
• slab žilni dostop prek perifernih ven.

Zmotno je mišljenje, da potrebujemo za hitro nadomeščanje tekočine OVK. V resnici lahko skozi 
periferni venski dostop z velikim premerom (14 ali 16 gauge) dosežemo dosti hitrejši pretok kot 
skozi OVK.

b) Arterijske linije
• invazivno merjenje krvnega tlaka,
• odvzemi krvi za biokemične preiskave in plinsko analizo.

Zapleti

Pri OVK lahko nastanejo hujši zapleti že med samim uvajanjem. Pri vstavljanju v v. subclavia lah-
ko nastane pnevmotoraks. Pri vseh treh pristopih so možne tudi večje krvavitve. Med uvajanjem 
se lahko pojavijo motnje srčnega ritma, zato je pomembno, da je bolnik med posegom ustre-
zno nadzorovan. Ob uporabi OVK so kasneje najpogostejši zapleti okužbe. Lahko gre za lokalne 
okužbe na mestu vstavitve ali za sistemske okužbe. Kadar gre za sistemsko okužbo, govorimo o 
katetrski sepsi. Manj pogost zaplet ob uporabi OVK so venske tromboze. Ti zapleti so pogostejši, 
kadar OVK uporabljamo za hemodializno zdravljenje, saj so tukaj pretoki bistveno večji in zato 
prihaja do turbulentnega toka krvi in povečanega tveganja za tromboze. Tromboze so pogostejše 
tudi pri uporabi PICC, če izberemo prevelik premer katetra.

Najpogostejša zapleta pri arterijskih linijah sta prehodna zapora predvsem a. radialis in kr-
vavitev oziroma hematom. Redkejši zapleti so: lokalne in sistemske okužbe, tromboza, ishemija, 
poškodba živca, nastanek arteriovenske fistule, nastanek psevdoanevrizme, kompartmentalni 
sindrom in zračna embolija.

Lokalne okužbe OŽK

Za lokalne okužbe so značilni: rdečina in oteklina v predelu vbodnega mesta, v hujših primerih 
lahko na tem mestu opažamo tudi gnojen izcedek. Izvidi mikrobioloških preiskav so nezanesljivi, 
saj nam pozitiven izvid brisa vstopišča OŽK ne omogoči razlikovanja med kolonizacijo in pravo 
okužbo. Ima pa negativen izvid brisa veliko negativno napovedno vrednost. Kadar ugotovimo, da 
gre za lokalno okužbo OŽK, moramo OŽK odstraniti, ker se sicer lahko razvije sistemska okužba. 
Sistemsko antibiotično zdravljenje v večini primerov ni potrebno. Če bolnik še potrebuje OŽK, 
ga moramo vstaviti na drugo anatomsko mesto.

Sistemske okužbe, povezane z OŽK

Okužbe krvi so v zadnji prevalenčni evropski raziskavi predstavljale 10,8 odstotka vseh bolniš-
ničnih okužb, večina je imela izvor v OŽK. Pogostost okužb krvi, povezanih z OŽK, v evropskih 
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intenzivnih enotah, ki so sodelovale v prevelančni raziskavi leta 2017, je bila od 0,7 do 4,8 na 1000 
katetrskih dni. Katetrske dneve dobimo tako, da štejemo vse dneve pri vsakem bolniku, ki ima v 
določenem okolju vstavljen OŽK. 

OŽK se lahko okuži na pet različnih načinov:
1. kontaminacija kože: na koži ob vstopišču OŽK so prisotne številne bakterije, ki so del normal-

ne kožne flore. Te bakterije postopoma kolonizirajo zunanjost OŽK in se širijo proti konici,
2. kontaminacija priključnega dela OŽK: ob vsakem stiku z OŽK lahko prenesemo mikrobe, ki 

so na priključnem delu OŽK, v svetlino katetra in od tam v kri,
3. bakteriemija na oddaljenem mestu: ob okužbi na drugi anatomski lokalizaciji lahko pride do 

bakteriemije in sekundarne okužbe konice OŽK,
4. uporaba okuženih infuzijskih tekočin: pri nepravilni rabi infuzijskih tekočin ali zdravil za 

parenteralno uporabo lahko pride do kontaminacije. Ob uporabi le-teh pride do vnosa mi-
krobov preko OŽK neposredno v kri,

5. kontaminacija OŽK ob uvajanju: kadar ne upoštevamo pravil sterilnega uvajanja OŽK, lahko 
pride do kontaminacije predvsem zunanjega dela OŽK.

Najpogostejša sta prva dva načina. Pri preprečevanju okužb zaradi kontaminacije priključnega 
dela je najpomembnejša skrb za higieno rok in premišljeno ravnanje z OŽK.

Najpogostejši povzročitelji okužb, povezanih z OŽK, so prikazani v tabeli. Gre za splošne 
podatke, ki ne izražajo nujno lokalnega stanja v posameznih bolnišnicah. V zadnjem desetletju 
opažajo po večini intenzivnih enot premik v smeri po Gramu negativnih mikrobov in gliv.

Tabela 1. Najpogostejši povzročitelji bolnišničnih okužb krvi

Povzročitelj ZDA (%) Evropa (%)
Koagulazno negativni stafilokoki 30 23,6
Staphylococcus aureus 20 12
Enterobacteriacae 15 33,3
Candida spp. 9 4,5
Enterokoki 9 14,9
Pseudomonas aeruginosa 4 9,5

Kadar posumimo, da gre pri bolniku za sepso, povezano z OŽK (angl. catheter-related blood 
stream infection, CRBSI), odvzamemo kri iz ene izmed perifernih ven in hkrati tudi iz distalnega 
kraka OVK in iz arterijskega katetra. Pri bolnikih, ki imajo vstavljen OŽK in so hemodinamsko 
stabilni ter obstaja drug možen izvor okužbe, ni nujno potrebno, da OŽK takoj odstranimo. Če ne 
najdemo drugega jasnega mesta okužbe ali je bolnik hemodinamsko nestabilen, moramo OŽK 
odstraniti in konico poslati na mikrobiološke preiskave. Za dokaz povzročitelja na konici OŽK 
uporabljamo semikvantitativne in kvantitativne mikrobiološke preiskave. Med semikvantitativ-
nimi metodami najpogosteje uporabljamo semikvantitativno kulturo po Makiju. V mikrobiolo-
ški laboratorij pošljemo v sterilni posodici 5 cm distalnega dela OŽK. Kadar zraste vsaj 15 kolo-
nij, govorimo o pozitivnem izvidu preiskave. Slabost preiskave je v tem, da dobimo podatke samo 
o mikrobih, ki poseljujejo zunanjost katetra. S kvantitativnimi metodami dobimo podatke tudi 
o mikrobih, ki so na notranji strani katetra. Najpogosteje za to uporabljamo sonikacijo, redkeje 
pa vorteks, izpiranje ali centrifugiranje. O pozitivnem izvidu preiskave govorimo, kadar najdemo 
≥ 100 (izpiranje) ali ≥ 1000 bakterijskih kolonij iste vrste (sonifikacija, vorteks).

Diagnozo CRBSI lahko postavimo na več načinov. O dokazani okužbi govorimo, kadar ima-
mo klinične znake, značilne za primarno okužbo krvi, ob tem: 
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• pozitiven izvid hemokultur (HK), odvzetih iz periferne vene, ter osamljene mikrobe s konice 
OŽK ali

• pozitiven izvid HK, odvzetih iz periferne vene in iz OŽK, s tem da so zaznali rast mikrobov v 
HK iz OŽK vsaj dve uri prej kot v HK iz periferne vene.

O možni katetrski sepsi (angl. cental line associated blood stream infection, CLABSI) govorimo, 
kadar imamo sistemske znake, značilne za primarno okužbo krvi, pri bolniku z vstavljenim OŽK 
in ne najdemo drugega možnega izvora okužbe, HK ostanejo negativne, pozitivna pa je konica 
OŽK in ob tem imamo dober odgovor na protimikrobno zdravljenje po odstranitvi OŽK.

Zdravljenje

Pri sumu na sistemsko katetrsko okužbo se odločimo za izkustveno zdravljenje z vankomicinom 
in dodatkom antibiotika za kritje po Gramu negativnih povzročiteljev vključno s psevdomona-
som. Izbira je odvisna od lokalne epidemiološke situacije in kolonizacije bolnika. Večinoma iz-
bereme cefalosporine, ki delujejo proti psevdomonasu, ali karbapeneme. V primeru velikega tve-
ganja za glivno okužbo dodamo tudi ehinokandin. Po prejemu izvidov mikrobioloških preiskav 
preidemo na usmerjeno protimikrobno zdravljenje.

Pri utemeljenem sumu na katetrsko sepso moramo OŽK čim prej odstraniti. Če bolnik OŽK 
še vedno potrebuje, ga vstavimo na drugem anatomskem mestu. OŽK nikoli ne menjavamo pre-
ko vodilne žice.

Pri tuneliranih katetrih in portih se pri osamitvi koagulazno negativnih stafilokokov občas-
no odločimo za poskus ohranitve OŽK. V teh primerih morajo bolniki prejemati antibiotično 
terapijo preko okuženega katetra, dobri so tudi rezultati zdravljenja po načelu »antibiotic lock«. 
OŽK moramo vedno odstraniti, kadar gre za okužbo s po Gramu negativnimi bacili, glivami ali 
Staphylococcus aureus.

Preprečevanje okužb osrednjih žilnih katetrov

Številne raziskave so pokazale, da je z dokaj enostavnimi ukrepi možno zmanjšati oziroma skoraj 
v celoti preprečiti nastanek sistemskih okužb, povezanih z rabo OŽK. Inštitut za izboljšave v zdra-
vstvu (ang. Institute for Healthcare Improvement, IHI) je zbral skupek ukrepov, s katerimi lahko 
zmanjšamo pogostost okužb, povezanih z OŽK. Govorimo o svežnju ukrepov oz. o katetrskem 
svežnju. Za sveženj je značilno, da vsebuje načela dobre prakse, za katera obstaja visoka stopnja 
kliničnih dokazov, da so učinkoviti. Vedeti moramo tudi to, da moramo upoštevati vse ukrepe, ki 
so v svežnju, saj je učinkovitost vseh ukrepov vedno večja od vsote posameznih ukrepov. Katetr-
ski sveženj, ki ga priporoča IHI, vsebuje pet priporočil:
• higiena roka,
• uporaba maksimalnih zaščitnih sredstev,
• klorheksidin za čiščenje in razkuževanje kože,
• izbira optimalnega mesta za vstavitev OŽK,
• dnevno preverjanje, ali je OŽK še potreben.

Na vseh oddelkih morajo biti na voljo pisna navodila za uvajanje različnih vrst žilnih katetrov. 
Pred vstavitvijo OŽK še enkrat ocenimo, ali je ta res potreben. Bolnik oz. njegovi svojci podpišejo 
privolitev za vstavitev OŽK, podpis ni potreben, kadar vstavljamo katetre urgentno. Izberemo 
katetre iz materialov, pri katerih je manj septičnih zapletov. Pri uporabi OVK iz poliuretana in 
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silikona je pogostost okužb dokazano manjša, saj se zaradi lastnosti materialov bakterije nanje 
težje pričvrstijo in tvorijo biofilm. Ocenimo, koliko katetrskih svetlin bo bolnik potreboval, ved-
no izberemo OVK z najmanjšim številom svetlin, ki bo še zadoščal našim potrebam. 

Izberemo mesto, kjer je možnost okužbe najmanjša. Izogibamo se področij, ki so blizu ope-
rativne rane ali kjer je koža vneta oziroma poškodovana. V številnih raziskavah so dokazali, da je 
največ okužb pri OVK, ki so vstavljeni v v. femoralis. Okužbe v tem področju so pogostejše zaradi 
bližine anogenitalne regije in izločkov iz tega področja. Po pogostosti okužb OVK so na drugem 
mestu OVK, ki jih vstavimo v v. jugularis. Ta predel je predvsem problematičen pri bolnikih, pri 
katerih zatekajo izločki iz ustno-žrelnega področja na kožo na vratu, poleg tega je koža v tem 
predelu toplejša kot v predelu ključnice. Najmanj okužb je, kadar vstavimo OVK v v. subclavia. 
Zaradi tega se odločamo za to anatomsko mesto, če ni dodatnih kontraindikacij (1).

OVK vstavljamo praviloma v operacijski dvorani ali v sobi, ki je namenjena izvajanju manjših 
aseptičnih posegov. V enotah za intenzivno terapijo uvajamo OVK v bolniških sobah, vendar med 
uvajanjem v sobi ne smejo potekati druge aktivnosti (nega, fizioterapija ali čiščenje). V prostoru, 
kjer bomo poseg izvajali, naj bodo samo osebe, ki bodo pri procesu neposredno sodelovale. Pred 
začetkom uvajanja pripravimo vse potrebne pripomočke in zapremo okna. Med posegom naj bo 
bolnik priključen na monitor. Če ima bolnik dolge lase, mu nadenemo kapo, če ima vbodno mes-
to zelo poraščeno, dlake postrižemo. Britje ni ustrezno nadomestilo striženja, ker poškodujemo 
povrhnje plasti kože in povečamo število bakterij v predelu vbodnega mesta. Upoštevamo načela 
maksimalne zaščite. Asistent mora imeti ves čas posega kirurško masko, če ima dolge lase tudi 
kapo. Izvajalec si mora pred začetkom uvajanja nadeti kapo in kirurško masko. Za tem si mora 
razkužiti roke in počakati, da se razkužilo posuši. Obleče si sterilne kirurške rokavice in plašč z 
dolgimi rokavi z manšetami, ki mora biti zadaj zavezan. Za tem očisti vbodno mesto z 2 % klorhe-
ksidinom v 70 % alkoholu. Bolnika prekrije z veliko sterilno rjuho, ki sega od bolnikove glave čez 
noge in ima razporek na mestu vstavitve. Pred samim uvajanjem moramo počakati, da se vbodno 
mesto po čiščenju popolnoma posuši. Na sterilno pogrnjeno delovno površino zložimo predme-
te, ki jih bomo pri uvajanju potrebovali. OVK uvajamo po Seldingerjevi metodi. Za pričvrstitev 
svetujejo uporabo brezšivnih sredstev, saj na ta način zmanjšamo število okužb, poskrbimo za 
boljšo pričvristitev in zmanjšamo število poškod pri zdravstvenih delavcih, kot če uporabljamo 
klasično pritrjevanje s šivanjem. Vstopno mesto nato prekrijemo z gazo in polprepustno folijo. V 
naslednjih dneh nato uporabljamo polprepustno folijo, ki ima blazinico prepojeno s klorheksidi-
nom. Ves čas uvajanja OVK moramo upoštevati načelna zagotavljanja sterilnosti. 

Katetre PICC vstavlja praviloma diplomirana medicinska sestra ob pomoči še ene diplomira-
ne medicinske sestre. Tukaj so pogoji za uvajanje manj strogi. PICC lahko vstavljamo v bolniški 
sobi, vendar prav tako velja, da med posegom ne smejo potekati druge aktivnosti. Pri ostalem ve-
ljajo enaka priporočila kot pri vstavitvi drugih OŽK. Pri vstavitvi je zaželena uporaba ultrazvoka.

Po vstavitvi izpolnimo obrazec, na katerem naj bodo podatki o datumu in uri uvajanja, mestu 
vstavitve, tipu katetra in številu svetlin, kdo sta bila izvajalec in asistent.

Kadar uvajamo OŽK v urgentnih razmerah, ko ne moremo upoštevati vseh pravil za zago-
tavljanje maksimalne zaščite in sterilnosti, moramo OŽK zamenjati najkasneje v 48 urah, sicer 
OŽK rutinsko ne menjavamo.

Pri uvajanju OVK v v. jugularis in v. femoralis priporočajo uporabo ultrazvoka. Na ta način se 
zmanjša število poskusov kanilacije ven, kar se je izkazalo kot zaščitni dejavnik pri zmanjševanju 
števila okužb, povezanih z OŽK. 

Preveze OŽK opravljamo na sedem dni, kadar za zaščito uporabljamo polprepustno folijo s klor-
heksidinsko blazinico. Za nego kože ob vstopišču uporabljamo 2 % klorheksidin v 70 % alkoholu.

Zdravniki morajo vsak dan oceniti, ali bolnik še vedno potrebuje OŽK. Če ga bolnik ne potrebu-
je, ga takoj odstranimo, saj na ta način pomembno zmanjšamo pojavnost okužb, povezanih z OŽK.
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Za zmanjšanje pojavnosti okužb, povezanih z OŽK, moramo najprej poznati stanje na lastnem 
oddelku. Zato je smiselno najprej redno spremljanje okužb, povezanih z OŽK, analiza stanja in 
nato uvedba ustreznih ukrepov. 

Zaključek

OŽK so pripomočki, ki so pomembno vplivali na zdravljenje bolnikov. Poleg vseh pozitivnih 
rezultatov pa njihova uporaba prinaša tudi nekatere neželene posledice. Pomembno je, da katetre 
v resnici odstranimo, ko jih bolnik ne potrebuje več. Z rednim izobraževanjem vseh, ki so v stiku 
z bolniki z OŽK, nam uspe zmanjšati tako pogostost zapletov pri uvajanju kot tudi število okužb, 
povezanih z OŽK. Zaradi tega je pomembno, da imamo izdelane smernice in pisna navodila, 
da uporabljamo svežnje ukrepov za preprečevanje okužb, povezanih z OŽK. Vsak oddelek, ki 
ima bolnike z OŽK, mora redno spremljati pojavnost okužb in glede na rezultate tudi ustrezno 
ukrepati. 
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Bolnišnična okužba dihal z odpornimi po Gramu 
negativnimi bakterijami

Anja Jazbec

Povzetek 

V zadnjih letih se je število okužb z odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami v svetu sko-
kovito povečalo. Najpogostejše okužbe, ki jih povzročajo, so: pljučnica, sepsa, okužba kirurških 
ran, meningitis … Te bakterije so sposobne razviti nove načine odpornosti proti antibiotikom in 
s prenosom genetskega materiala na druge bakterije odpornost širiti. Širjenje odpornosti posku-
šamo omejiti s strogo bolnišnično higieno in smotrno rabo antibiotikov.

Uvod

V prispevku bom predstavila bolnika s septičnim šokom, povzročenim z odporno po Gramu ne-
gativno bakterijo. Bolnik je bil z odporno bakterijo koloniziran. Kljub več hospitalizacijam v času 
pred zadnjim sprejemom in podatku o jemanju različnih antibiotikov smo nadzorne kužnine 
bolniku odvzeli šele po sprejemu na naš oddelek.

Prikaz primera

Štiriinsedemdesetletni bolnik s kronično ledvično boleznijo, KOPB, po prebolenem urotelnem 
raku leve ledvice, po pljučni emboliji in po holangitisu je bil sprejet na naš oddelek z internistič-
nega oddelka UKC Ljubljana zaradi septičnega šoka. 

V bolnišnico je bil sprejet devet dni pred sprejemom k nam prek Internistične prve pomoči 
(IPP) zaradi bruhanja, inapetence in oslabelosti. Na IPP so ugotovili poslabšanje kronične ledvič-
ne insuficience ob dehidraciji (kreatinin 420 µmol/l, sečnina 33 mmol/l, kalij 6,2 mmol/l), povi-
šane parametre vnetja (C – reaktivni protein 180 mg/l) in patološke jetrne teste (alkalna fosfataza 
5,31 µkat/l, AST 3,42 µkat/l, ALT 0,83 µkat/l, LDH 35,01 µkat/l, gama GT 8,41 µkat/l). Opravili 
so ultrazvok trebuha, ki je pokazal kronično spremenjeni ledvici, in CT trebuha, s katerim so 
ugotovili zaporo desne renalne arterije in desne renalne vene, kronično kolateralizirano zaporo 
arterije mesentericae superior, hipovaskularna področja v jetrih in mehkotkivno formacijo med 
prepono, jetri, spodnjim delom nadledvičnice in zgornjim polom desne ledvice. 

Po sprejemu na oddelek je prejemal dvotirno antibiotično terapijo z metronidazolom in cefota-
ksimom, vnetni znaki so ves čas ostajali visoki, ravno tako kreatinin in sečnina, razvila se je anasarka. 

Na dan sprejema k nam je začel težko dihati, bil je hipotenziven, arterijski laktat je porasel 
do 8 mmol/l. Po sprejemu smo ga sedirali, intubirali in začeli umetno ventilacijo. Kljub dodatni 
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hidraciji je ostal anuričen. Potreboval je velike odmerke noradrenalina in dobutamina. Zaradi 
dodatnega porasta vnetnih parametrov, klinične slike septičnega šoka in obilnih gnojnih aspiracij 
iz dihal smo po odvzemu kužnin začeli empirično zdravljenje z imipenem/cilastatinom. Kljub 
vsem opisanim ukrepom je bolnik postajal vedno bolj hemodinamsko nestabilen, laktat je naraš-
čal. Manj kot 24 ur po sprejemu je umrl zaradi ireverzibilnega septičnega šoka.

Stalno povišane vnetne parametre, ki so jih opazovali na oddelku, smo si razlagali kot verje-
tno posledico neopredeljenega tumorja v trebuhu, poslabšanje, ki je bilo razlog za sprejem na naš 
oddelek, pa kot bolnišnično okužbo dihal s spremljajočim septičnim šokom. Kljub vsem ukre-
pom je bolnik nekaj ur po sprejemu k nam umrl zaradi ireverzibilnega septičnega šoka. 

Naknadno smo prejeli izvid aspirata traheje, iz katerega so osamili Enterobacter cloacae ESBL 4+, 
odporen proti ampicilinu, amoksicilinu s klavulansko kislino, cefotaksimu, ceftriaksonu, ceftazi-
dimu, cefepimu in gentamicinu, občutljiv na piperacilin/tazobaktam, imipenem, meropenem, er-
tapenem, amikacin, levofloksacin in trimetoprim/sulfmetoksazol. Isto bakterijo so osamili tudi iz 
nadzorne kužnine (bris rektuma). Ostale kužnine (hemokulture, urinokultura) so ostale sterilne.

Razprava

Po Gramu negativne bakterije se od po Gramu pozitivnih razlikujejo po strukturi celične stene in 
posledično različni prepustnosti za protimikrobna zdravila. Po Gramu negativne bakterije imajo 
zunanjo ovojnico, ki jo sestavljajo zunanja membrana (ki vsebuje lipopolisaharid/endotoksin), 
peptidoglikanska celična stena in notranja ali citoplazemska membrana. Zunanja membrana 
deluje kot permeabilnostna bariera in je eden glavnih dejavnikov, ki pripomorejo k intrinzični 
odpornosti teh bakterij proti določenim antibiotikom. 

Medicinsko pomembne po Gramu negativne bakterije so: Acinetobacter, Bordetella pertussis, 
Campylobacter, Enterobacteriaceae (Enterobacter, Citrobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Salmo-
nella, Serratia marcescens, Shigella, Yersinia), Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Legio-
nella pneumophila, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae.

Po Gramu negativne bakterije lahko pridobijo odpornost proti pomembnim skupinam anti-
biotikov, na katere so sicer občutljive: ureidopenicilini, cefalosporini III. in IV. generacije, karba-
penemi, fluorokinoloni, polimiksini, aminoglikozidi, gliciklin, tetraciklini, kloramfenikol, sulfo-
namidi in fosfomicin.

Mednarodne definicije odpornih bakterij so naslednje: MDR (‘multi-drug resistant’) pomeni, 
da ima bakterija pridobljeno odpornost proti vsaj enemu antibiotiku v treh ali več protimikrob-
nih skupinah, XDR (‘extensively drug-resistant’) ima pridobljeno odpornost proti vsaj enemu 
antibiotiku v vseh razen dveh ali manj protimikrobnih skupinah in ‘pandrug-resistant’ bakterija 
je odporna proti vsem poznanim antibiotikom v vseh protimikrobnih skupinah.

Med pridobljenimi odpornostmi so posebej pomembne karbapenemaze KPC (Klebsiella 
pneumoniae karbapenemaza), IMP (imipenemaza metalo-beta-laktamaza), NDM (New Delhi 
metalo-beta-laktamaza), VIM (Verona integron metalo-beta-laktamaza) in OXA (oksacilin kar-
bapenemaza). Karbapenemaze se najpogosteje pojavijo pri enterobakterijah, kar je težava, ker so 
karbapenemi običajno zadnja linija antibiotikov pri zdravljenju teh okužb. Ob pojavu karbapene-
maz uporabimo kolistin. Iz Kitajske, Anglije, Danske, Amerike in Nemčije že poročajo o pojavu 
prenosljivega gena mcr-1, ki kodira odpornost proti kolistinu.

Odpornost proti antibiotikom je rezultat naravne selekcije. Genetske mutacije, ki jih imajo 
določeni sevi, prinašajo prednost pri preživetju teh sevov. Odpornost je za določene skupine bak-
terij intrinzična (po Gramu negativne bakterije so zaradi zunanje membrane naravno odporne 
proti vankomicinu, Klebsiella je neobčutljiva na ampicilin zaradi betalaktamaze). Poleg intrinzič-
ne odpornosti lahko bakterije odpornost tudi pridobijo. Mutacije v kromosomskih genih lahko 
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inducirajo povečano ekspresijo intrinzičnih odpornostnih mehanizmov ali bakterije prek različ-
nih vektorjev (plazmidi, transpozoni, integroni) rezistenčne gene dobijo od drugih bakterij.

Najpomembnejši dejavnik, ki pripomore k širjenju odpornosti, je pretirana uporaba antibio-
tikov s preširokim spektrom.

Naravni habitati in rezervoarji po Gramu negativnih bakterij so (odvisno od vrste) zemlja, 
voda, odpadne vode, rastline, mlečni izdelki, surovo meso, ravno tako pa tudi prebavni trakt 
ljudi in živali ter koža in zgornja dihala. Po Gramu negativne bakterije imajo najraje topla vlažna 
okolja, sposobne pa so tudi večmesečnega preživetja na suhih površinah.

V bolnišnicah so rezervoarji, ki jih najpogosteje identificirajo pri preiskovanju izbruhov, ko-
lonizirani/okuženi bolniki, biofilmi v vlažilcih inkubatorjev, umivalniki, izlivke, straniščne ško-
ljke, vse površine (postelje, bolnikova okolica, perilo …), računalniške tipkovnice, endoskopi …

Običajne poti za prenose, ki vodijo v izbruhe, so direktni prenosi s človeka na človeka ali in-
direktni prenosi prek površin, aerosolov …

Okužbe, ki jih povzročajo po Gramu negativne bakterije, so okužbe sečil, pljučnice, sepsa, 
meningitis, driska, okužba oči, okužba kirurških in drugih ran in okužbe vsadkov.

Dejavniki tveganja za okužbo z odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami so poprejšnja 
uporaba antibiotikov, dolžina hospitalizacije, umetna ventilacija, imunokompromitiranost …

Zaključek

Medtem ko odpornost proti antibiotikom ter z njo povezana umrljivost v svetu naraščata, vla-
ganje v raziskave in razvoj novih antibiotikov upada. V današnjih razmerah na področju od-
pornosti proti protimikrobnim zdravilom se zdi, da je najboljša obramba pred širjenjem odpor-
nih mikroorganizmov kombinacija stroge bolnišnične higiene in učinkovit nadzor (‘antibiotic 
stewardship’) nad predpisovanjem protimikrobnih zdravil, trajanjem zdravljenja in ustrezno de-
eskalacijo po prejemu izvidov kužnin. 
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Bolnišnična okužba dihal, povzročena z odpornimi 
po Gramu pozitivnimi bakterijami

Nejc Šoštarič

Povzetek 

Bolnišnične okužbe dihal so druge najpogostejše bolnišnične okužbe v svetovnem merilu (takoj 
za bolnišničnimi okužbami sečil), toda z najvišjo smrtnostjo med vsemi bolnišničnimi okužba-
mi. Definirane so kot okužbe, ki se pojavijo več kot 48 ur po sprejemu bolnika, kar pomeni, da še 
niso bile v fazi inkubacije ob sprejemu v bolnišnico. Delimo jih na pljučnice ter na vnetja bronhov 
in traheje. Definirane so kot akutno nastalo obolenje, kjer kot prvi simptom prednjači kašelj, 
pridružen pa mu je vsaj še dodaten simptom, ki kaže na prizadetost spodnjih dihal: vročina, 
gnojni izmeček, dispneja, obstruktivno dihanje in bolečina ob dihanju (1). Prisotnost infiltratov 
na rentgenski sliki pljuč nam pomaga pri ločitvi pljučnice od traheobronhitisa. Večino zgoraj 
omenjenih okužb povzročajo bakterije, redko so virusne etiologije.

Uvod 

Bolnišnične okužbe dihal delimo na pljučnice in traheobronhitise. Pljučni absces in empiem nače-
loma uvrščamo med zaplete pljučnic oziroma drugih prisotnih okužb z razsojem v pljučno tkivo.

Poenostavljeno bolnišnične pljučnice delimo na pljučnice v pravem pomenu besede (ang. 
hospital acquired pneumonia, HAP) in dogodke, povezane z mehanskim predihavanjem (ang. 
ventilator associated events, VAE). Zadnje se pojavijo več kot 48 do 72 ur po endotrahealni in-
tubaciji. Dodatno jih razdelimo na zaplete, povezane z mehanskim predihavanjem, infekcijske 
zaplete, povezane z mehanskim predihavanjem, in možne oziroma verjetne pljučnice, povezane z 
mehanskim predihavanjem (angl. ventilator associated pneumonia, VAP)(2).

Pojav pljučnice je definiran kot novonastali infiltrat nad pljuči infektivne etiologije, ki se iden-
tificira kot svež pojav gnojnega aspirata, vročina, pojav levkocitoze in slabšanje oksigenacije ob 
danem odstotku dodanega kisika. 

VAP določeni avtorji dodatno delijo na zgodnje in pozne, delitev se nanaša na pojav pred ozi-
roma po 5. dnevu po endotrahealni intubaciji, ko se zgornja dihala že kolonizirajo z bolnišnično, 
pogosto odpornejšo bakterijsko floro.

Med povzročitelji bolnišničnih pljučnic prevladujejo po Gramu negativne bakterije (naj-
pogosteje enterobakterije). Po Gramu pozitivni povzročitelji so izolirani v 20 do 30 odstotkih, 
najpogostejši predstavnik je Staphylococcus aureus (SA), tako na meticilin občutljiv (MSSA) kot 
proti meticilinu odporen (MRSA), ki je najpogostejši povzročitelj VAP. Od po Gramu pozitivnih 
bakterij je pogost povzročitelj pljučnic še Streptoccous pneumoniae, redko izoliramo ostale strep-
tokoke in enterokoke (3).



25

Prikaz primera

45-letni aktivni uživalec prepovedanih drog (heroin) s kroničnim hepatitisom C, ki je kolonizi-
ran z MRSA – pozitiven izvid brisa goleni, kjer ima kronično rano, je zbolel tri dni pred spreje-
mom s produktivnim kašljem, pri čemer naj bi bil izmeček izrazito zaudarjajoč. Navajal je hujše 
potenje, tresla ga je mrzlica. Imel je občutek težke sape, bolečine v predelu vratu in sprednje stene 
prsnega koša. Sočasno je opažal tudi pasaste bolečine v trebuhu. Večkrat je bruhal, izbruhal je vso 
zaužito hrano in tekočino, driske ni imel. Zadnja aplikacija heroina je bila nekaj ur pred pregle-
dom. Zadnje tri dni je opažal drvenenje v predelu desne nadlahti. Ob sprejemu je alergije zanikal, 
rednih zdravil ni prejemal. 

Ob sprejemu je bil afebrilen 36,3 °C, med pregledom je produktivno kašljeval, RR 122/70, 
pulz 71/min, saturacija na sobnem zraku 95 %. Nad pljuči desno bazalno so bili slišni inspiratorni 
poki. Srčna akcija je bila redna, normokardna in brez šumov. Trebuh je bil mehak, palpatorno 
občutljiv v zgornjih kvadrantih. Po vseh štirih okončinah so bile vidne razjede. V desnih dimljah 
je vidna manjša rana, skozi katero si bolnik aplicira prepovedane droge. Nad področjem desne 
brahialne arterije je bila prisotna razjeda z izbolklino.

V laboratorijskih izvidih je izstopala levkocitoza, vnetni parametri so bili nizki. Na rentgenski 
sliki pljuč so bile vidne centralno kavitirane zgostitve obojestransko, ki bi lahko predstavljale 
abscesne formacije (slika 1). 

Slika 1. RTG in CT-slika MRSA-pljučnice z abscesi in kavitacijami

Po odvzetih kužninah mu je bilo izkustveno uvedeno antibiotično zdravljenje z vankomicinom 
in moksifloksacinom. 

Mikrobiološke preiskave so pokazale večkrat pozitivne hemokulture in pozitivno kulturo 
seča, iz katerih je porasel MRSA. Iz izmečka je porasla Providencia stuartii v majhnem številu. 
Moksifloksacin je bil po sedmih dneh ukinjen, zdravljenje z vankomicinom je bilo predvideno 
za 28 dni. Celoten čas zdravljenja je bil odmerek vankomicina prilagojen serumskim koncentra-
cijam. 

Ob večkrat pozitivnih hemokulturah je opravil transezofagealni UZ srca, kjer ni bilo zna-
kov za infekcijski endokarditis. UZ brahialne kotline je pokazal arteriovensko fistulo, ki je bila 
dodatno potrjena s CT-angiografijo. Mnenje kardiovaskularnega konzilija je bilo, da operativno 
razrešitev fistule ni potrebna, svetovano je bilo kontrolno CTA-slikanje čez eno leto. 

Opravljali smo dnevne preveze kronične rane na levi goleni. Kardiocirkulatorno je bil stabi-
len, evpnoičen, dodatka kisika ni potreboval. Prejemal je substitucijsko terapijo z metadonom, 
vendar je kljub prepovedi sočasno redno užival prepovedane droge. Prišlo je do več epizod halu-
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cinacij in osebnostih motenj, zato smo se dogovorili za pregled v urgentni psihiatrični ambulanti 
psihiatrične bolnišnice Polje. 

Po zaključeni 28-dnevni terapiji z vankomicinom smo se ob vztrajanju abscesov in slabi kom-
plianci bolnika odločili za podaljšanje zdravljenja z linezolidom, ki ga je per os prejemal še 14 dni 
v odmerku 600 mg/12 ur.

Pljučnica z abscesi je bila v letu 2018 pozdravljena. Letos se je bolnik ponovno vrnil na Klini-
ko za infekcijske bolezni in vročinska stanja s podobnimi težavami. Dokazali smo mu infekcijski 
endokarditis mitralne zaklopke s septičnimi zasevki v pljuča in možgane, povzročen z MRSA. 
Bolnik je bil najprej konservativno antibiotično zdravljen in nato je bil opravljen odložen opera-
tivni poseg s plastiko mitralne zaklopke, ki ga je dobro prestal. 

Razprava

Med povzročitelji bolnišničnih okužb dihal nedvomno prevladujejo po Gramu negativne bak-
terije. Kljub temu je SA najpogostejši povzročitelj tako HAP kot VAE (5). Pojavnost MRSA je 
odvisna od okolja, v katerem se nahajamo in se razlikuje glede na geografsko lokacijo. Dejavniki, 
ki pomembno vplivajo na pojavnost MRSA, so starost bolnika, rasa, stopnja pridruženih bolezni, 
kot so poškodbe, prisotnost endotrahealne cevke, trajanje endotrahealne intubacije, predhodno 
antibiotično zdravljenje in pojav aspiracij (6). V Sloveniji predstavlja MRSA 7,7 odstotka vseh 
izoliranih vzorcev SA (vključujoč vse vzorce kužnin razen nadzornih brisov) (7). Bolniki, ki niso 
kolonizirani z MRSA, imajo zelo nizko verjetnost, da bo MRSA povzročil HAP/VAE. Langjoen 
s sodelavci je v kohortni študiji prikazal, da je imela odsotnost kolonizacije z MRSA v nosnicah 
bolnikov visoko negativno napovedno vrednost (94 %) za pojav HAP/VAE (8). 

Temelja za antibiotično zdravljenje MRSA-okužb dihal še vedno predstavljata linezolid in 
vankomicin (tabela 1). Linezolid je oksazolidinonski antibiotik, ki preko zaviranja 50s enote ri-
bosoma zavira sintezo beljakovin v bakterijah, zato deluje le bakteriostatično. Prednosti linezo-
lida so boljše prodiranje v pljučno tkivo, zmanjšanje produkcije toksinov SA v primeru izločanja 
le-teh in neodvisnost jakosti odmerka glede na ledvično delovanje. Njegova uporaba je zara-
di pojava neželenih učinkov omejena na 28 dni, bakteriostatično delovanje pa omejuje njegovo 
uporabo pri sočasni bakteriemiji. Med 15 in 20 odstotki pljučnih okužb, povzročenih s SA, je 
bakteriemičnih, takrat je vankomicin primernejša izbira. Pri kritično bolnih začnemo zdravljenje 
z vankomicinom s polnitvenim odmerkom 25–30 mg/kg telesne teže v 3-urni infuziji in nato 
nadaljujemo z odmerkom 15–20 mg/kg telesne teže na 8 do 12 ur ob primerni ledvični funkciji 
(ne več kot 2 g v enem odmerku). Potrebno je redno kontroliranje serumskih koncentracij (med 
10 in 15 μg/ml, 15 do 20 μg/ml pri hudih okužbah), ki pogojujejo tako njegovo učinkovitost (pri 
MRSA z višjimi MIK za vankomicin) in škodljivost (nefrotkosičnost). Merimo najnižjo koncen-
tracijo v stacionarnem stanju, praviloma šele po 4. odmerku (pri normalni ledvični funkciji) in 
ne prej kot 30 minut pred naslednjim odmerkom. Daptomicin je lipopeptidni antibiotik z dobro 
učinkovitostjo proti MRSA, vendar je zaradi slabe prodornosti v pljuča in njegove inaktivacije s 
strani surfaktanta neprimeren za zdravljenje okužb v pljučih (10). Na razpolago imamo še novej-
še antibiotike z učinkovitostjo proti MRSA (dalbavancin, oritavancin, tedizolid in ceftarolin), ki 
pa (za zdaj) niso registrirani za uporabo pri bolnikih z HAP/VAE.
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Tabela 1. Antibiotično zdravljenje okužb dihal, povzročenih z MRSA

Povzročitelj/vrsta okužbe – 
trajanje zdravljenja

Terapija izbire Alternativa

MRSA-pljučnica brez 
zapletov – 7 dni

Linezolid 600 mg/12 iv/po Vankomicin 15–20 mg/kg TT/ 
12 h iv

MRSA-pljučnica z 
bakteriemijo – 14 dni

Vankomicin 15–20 mg/kg TT/
12 h iv (prvi odmerek  
30 mg/kg TT)

Linezolid 600 mg/12 h iv
+/- daptomicin  
10 mg/kgTT/24 h

+ kavitacije, nekroza, 
cistična fibroza – 14 dni
+ empiem = drenaža,  
14–28 dni
+ pljučni absces ≥ 28 dni

Opomba: Odmerki veljajo pri bolnikih z normalno ledvično funkcijo. V primeru zapletov se trajanje zdravljenja lahko podaljša.

Posebno obliko pljučnice predstavlja okužba s sevi MRSA, ki izločajo Panton-Valentinov levkoci-
din. Pogosteje se razvijejo empiem, pljučni abscesi in abscedirajoči zasevki po drugih organih. V 
tem primeru je priporočljivo kombinirano zdravljenje z vankomicinom in linezolidom.

Streptococcus pneumoniae (SP) je glavni povzročitelj doma pridobljenih pljučnic, vendar se 
redko pojavlja v bolnišničnem okolju, najpogosteje ga izoliramo v prvih štirih dneh po endotra-
healni intubaciji (3). Največkrat ga izoliramo pri bolnikih, sprejetih na oddelek za intenzivno 
medicino (OIM), katerih razlog za sprejem je huda doma pridobljena pljučnica. Tako kot pri SA 
je tudi pri SP pomembna lokalna (nacionalna) odpornost proti antibiotikom. V Sloveniji je bilo 
izolatov, popolnoma odpornih proti penicilinu (ne glede na velikost odmerka), v letu 2017 le 
0,4 odstotka. V istem letu je bilo odpornih proti ampicilinu oziroma amoksicilinu 0,3 odstotka 
(intermediarna odpornost 4,5 odstotka) in proti cefotaksimu 0,2 odstotka (intermediarna od-
pornost 1,4 odstotka) (7). Glede na te podatke so odporne oblike SP v našem okolju zelo redke. 

Enterokoki (družina Enterococcus spp.) so zelo redki povzročitelji okužb dihal. V literaturi 
najdemo opisane primere pljučnic, empiemov in pljučnih abscesov, ki v veliki večini predsta-
vljajo zaplete pridruženih bolezni pri imunsko oslabelih bolnikih. Odporno obliko te družine 
bakterij predstavlja enterokok, odporen proti vankomicinu (angl. Vancomycin resistant entero-
coccus (VRE)). Antibiotična terapija izbire za zdravljenje pljučnice, empiema ali pljučnega ab-
scesa predstavlja linezolid, v redkih primerih izolirane odpornosti proti vankomicinu (Van B) 
tudi teikoplanin (tabela 2). V primeru bakteriemije z izvorom v dihalih bi bila smiselna uporaba 
kombiniranega zdravljenja z linezolidom in daptomicinom (9).

Tabela 2. Antibiotično zdravljenje okužb dihal, povzročenih z VRE

Povzročitelj/vrsta okužbe – 
trajanje zdravljenja

Terapija izbire Alternativa (samo pri tipu 
odpornosti VanB)

VRE-pljučnica brez zapletov 
– 7 dni 

Linezolid 600 mg/12 h iv/po Teikoplanin 6 mg/kg TT/12h 3 
odmerke, nato 6 mg/kg TT/24h

VRE-pljučnica z nekorazmi, 
kavitacijami – 7–14 dni
VRE-pljučnica z 
bakteriemijo – 14 dni

Lizezolid 600 mg/12 iv 
+ daptomicin 8–12 mg/kgTT/24h

Teikoplanin 12 mg/kg TT/12h 3 
odmerke, nato 12 mg/kg TT/24h

+ empiem – drenaža  
14–28 dni

Opomba: Odmerki veljajo pri bolnikih z normalno ledvično funkcijo. V primeru zapletov se trajanje zdravljenja lahko podaljša. 
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Zaključek

Bolnišnične okužbe s po Gramu pozitivnimi odpornimi bakterijami niso pogoste, zaradi virulen-
tnosti povzročiteljev pa predstavljajo nezaželen zaplet med bolnišnično obravnavo. Pri bakterie-
mičnih oblikah okužb dihal lahko pričakujemo vse zaplete kot pri sepsi s temi povzročitelji – ab-
scese, infekcijski endokarditis oziroma septične zasevke. Poleg terapevtskega izziva predstavljajo 
tudi organizacijsko in ekonomsko breme, saj je take bolnike treba kohortno izolirati, podaljša se 
čas hospitalizacije in poveča smrtnost. 

Literatura 

 1. NICE guidelines. Published 2014, reviewed september 2019
 2. Raoof S1, Baumann MH; Critical Care Societies Collaborative, consisting of the leadership of 

the American Association of Critical-Care Nurses, the American College of Chest Physicians, 
the American Thoracic Society, and the Society of Critical Care Medicine. Ventilator-associated 
events: the new definition. Am J Crit Care. 2014;23(1):7-9. doi: 10.4037/ajcc2014469.

 3. Cilloniz C, Martin-Loeches I, Garcia-Vidal C, San Jose A, Torres A. Microbial Etiology of Pneu-
monia: Epidemiology, Diagnosis and Resistance Patterns. Int J Mol Sci. 2016;17(12):2120. Pub-
lished 2016 Dec 16. doi:10.3390/ijms17122120

 4. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and 
Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases 
Society of America and the American Thoracic Society [published correction appears in Clin 
Infect Dis. 2017 May 1;64(9):1298] [published correction appears in Clin Infect Dis. 2017 Oct 
15;65(8):1435] [published correction appears in Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):2161]. Clin 
Infect Dis. 2016;63(5):e61–e111. doi:10.1093/cid/ciw353

 5. Ronald N. Jones, Microbial Etiologies of Hospital-Acquired Bacterial Pneumonia and Venti-
lator-Associated Bacterial Pneumonia, Clinical Infectious Diseases, Volume 51, Issue Supple-
ment_1, 1 August 2010, Pages S81–S87, https://doi.org/10.1086/653053

 6. Dahal M, Schwan WR. Management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus mediated 
ventilator-associated pneumonia. Curr Trends Microbiol. 2018;12:95–107.

 7. Štrumbelj I, Pirš M, Berce I, Bombek Ihan M, Fišer J, Golle A, Grmek Košnik I, Harlander T, 
Jeverica S, Kavčič M, Matos T, Mioč V, Mueller - Premru M, Paragi M, Piltaver Vajdec I, Ribič H, 
Seme K, Štorman A,Tomič V, Zdolšek B, Žolnir - Dovč M. Pregled občutljivosti bakterij za antibi-
otike - Slovenija 2017. Ljubljana: Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrob-
na zdravila (SKUOPZ); 2018. 1. izdaja. Dosegljivo na: http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/
skuopz

 8. Langsjoen, Jens et al. Nasal screening is useful in excluding methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in ventilator-associated pneumoniaLangsjoen, American Journal of Infection Control, 
Volume 42, Issue 9, 1014 – 1015

 9. Vincenzo Savini, Giovanni Gherardi, Daniela Astolfi, Ennio Polilli, Giordano Dicuonzo, Claudio 
D'Amario, Paolo Fazii and Domenico D'Antonio, “Insights into Airway Infections by Enterococ-
ci: A Review”, Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery (2012) 7: 36.

10. Dahal M, Schwan WR. Management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus mediated 
ventilator-associated pneumonia. Curr Trends Microbiol. 2018;12:95–107.

http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz
http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz


29

Znotrajtrebušna glivna bolnišnična okužba

Miha Jager, Primož Gradišek 

Povzetek 

Predstavljen je primer 63-letnega bolnika s karcinomom srednje tretjine požiralnika, pri katerem 
je po operativnem posegu prišlo do več zapletov in do razvoja invazivne abdominalne kandidoze 
s kandidemijo ter fulminantne glivične sepse. Smrtnost tovrstne okužbe znaša nekje od 20 do 40 
odstotkov. Zlati standard diagnostike še vedno predstavlja porast patogena na mikrobiološkem 
gojišču. Rast gliv iz rodu Candida je dolgotrajna in v posameznih primerih odsotna, zato se na 
tržišču pojavlja vse več diagnostičnih metod, ki niso vezane na počasno rast.

Uvod

Sepsa je od zadnjega mednarodnega sporazuma, sprejetega leta 2016, definirana kot življenje 
ogrožajoča disfunkcija organov, povzročena z iztirjenim (neustreznim) imunskim odgovorom 
gostitelja na patogeni mikroorganizem. Povzročitelji ene izmed najpogostejših glivičnih okužb 
na oddelkih intenzivne medicine (OIM) prihajajo iz rodu Candida, katerih smrtnost je ocenjena 
na od 20 do 40 odstotkov. Večinoma se pojavljajo kandidoze globokih tkiv, ki so v približno 50 
odstotkih posledica hematogenega razsoja. Izraz kandidemija je definiran kot prisotnost gliv iz 
rodu Candida v krvi in je tudi najpogostejša manifestacija invazivne kandidoze. Prisotnost Can-
dide v krvnem obtoku se nikoli ne sme obravnavati kot kontaminacija vzorca, temveč je vedno 
potrebna nadaljnja diagnostika. Največjo težavo usmerjenega zdravljenja predstavlja predvsem 
počasna in v nekaterih primerih odsotna rast na mikrobioloških gojiščih. Za pojav rasti na go-
jiščih je navadno potrebnih okoli pet dni. Obenem pa imajo mikrobiološka gojišča še sorazmerno 
nizko senzitivnost.

Prikaz primera

63-letnik, kadilec z že znanim emfizemom pljuč, je bil sprejet na KO za torakalno kirurgijo za 
predvideno resekcijo karcinoma srednje tretjine požiralnika. Opravili so resekcijo požiralnika s 
torakalno in abdominalno mobilizacijo organov, anastomozo na vratu ter rekonstrukcijo z de-
belim črevesom. V dneh po operaciji se je začelo bolnikovo klinično stanje postopoma slabšati, 
zaradi česar so peti dan opravili ultrazvok trebuha. Preiskava je pokazala znake za ishemijo pre-
bavnega trakta, zaradi česar so opravili še CT-angiografijo abdomna, ki je pokazal ileus ozkega 
črevesa z znaki ishemije. Prisoten je bil še obsežen levostranski plevralni izliv, kljub vstavljeni-
ma drenoma še vedno obsežen obojestranski pnevmotoraks ter obsežen pnevmomediastinum in 
podkožni emfizem. Še isti dan je bila opravljena relaparotomija z derotacijo volvulusa ozkega čre-
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vesja, dve segmentni resekciji ozkega črevesja z end-to-end anastomozo, odstranitev jejunosto-
me ter revizija kolo-gastrične anastomoze. Nastavljen je bil tudi sistem za terapijo z negativnim 
tlakom (angl. vacuum assited closure, VAC). Po operaciji je bil bolnik sprejet na perioperativni 
OIM, kjer so takoj po sprejemu odvzeli kužnine in v terapijo poleg neprekinjene infuzije anti-
biotika piperacilina s tazobaktamom dodali še antimikotik anidulafungin. Bolnik je potreboval 
tudi visoko hemodinamsko podporo z noradrenalinom, ki se je postopno zviševala. V prihodnjih 
dneh so zaradi porasta vnetnih parametrov večkrat pobrali kužnine. Vse pobrane kužnine so bile 
negativne z izjemo iz bronhoaspirata porasle Pseudomonas aeruginose, občutljive na vse testirane 
antibiotike. Zaradi potreb po vazopresorju kljub evolemiji je bil v terapijo dodan še hidrokor-
tizon. Ob tem je ves čas naraščala tudi potreba po kisiku. Na rentgenogramih so opažali večanje 
podkožnega emfizena. Kljub manipulaciji torakalnih drenov in vstavitvi novega drena se potreba 
po kisiku ni zmanjševala. Večkrat so opravili tudi bronhoskopsko toaleto dihal, ob katerih je bilo 
prisotno več gnojnega sekreta. V sklopu septičnega dogajanja so beležili tudi dva paroksizma 
atrijske fibrilacije, ki sta po medikamentozni konverziji z amiodaronom preskočila v sinusni ri-
tem. Pacient je bil v obdobju treh dni še dvakrat revidiran. Prvič so opravili segmentno resekcijo 
tankega črevesja in zamenjali VAC. Drugič pa so ob menjavi VAC-a odvzeli še intraperitonealni 
bris. Po prihodu bolnika iz operacijskega bloka se je njegovo respiratorno stanje še dodatno pos-
labšalo. Kljub vsem omenjenim ukrepom je potreba po kisiku ob dodatku 20 ppm NO narasla na 
100 odstotkov. Opravili so kontrolni CT prsnih in trebušnih organov, ki je pokazal, da je vzrok 
respiratornega poslabšanja najverjetneje huda pljučnica. CT trebuha pa je pokazal paralitični ile-
us z zarotiranim mezenterijem (VMS je bila zavita okoli AMS) s prehodnimi žilami ter hidrop-
som žolčnika in sum na peritonitis. Refraktarna hipoksemija je bila indikacija za zdravljenje z 
zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), vendar vstavitev kanil ni bila uspešna niti v 
kateterskem laboratoriju. Ob prelaganju na mizo je iz bolnikovih ust začela obilno iztekati uma-
zana rjava vsebina (mizerere). Za vstavitev ECMO se ob nerazrešeni abdominalni problematiki 
niso odločili. Bolnik je bil urgentno operiran. Med operacijo so našli dehiscenco gastrokolične 
anastomoze in perforacijo jejunuma. Obe mesti sta bili prešiti, opravljena je bila lavaža in menjan 
VAC. Videti je bilo tudi posamezna mesta na tankem črevesju, sumljiva za začetno ishemijo. Po 
operaciji je bil bolnik ponovno sprejet v CIT. Potreboval je podporo z visokim odmerkom nora-
drenalina. Uvedena sta bila še vazopresin in hidrokortizon v kontinuirani infuziji. V antibiotično 
terapijo pa so dodali še vankomicin. Naslednji dan so bile javljene tudi pozitivne hemokulture, 
odvzete dan pred tem. Poraščala je Escherichia coli. Sklican je bil konzilij specialistov, ki so ob 
izčrpanih možnostih zdravljenja ugotavljali, da je nadaljnje intenziviranje postopkov zdravljenja 
nesmiselno. Bolnik je še isti dan umrl. V dneh po bolnikovi smrti je bilo sporočeno, da iz hemo-
kultur in iz brisa trebušne votline porašča še Candida glabrata.

Po smrti je bila opravljena obdukcija, ki je za vzrok smrti potrdila sepso ob obsežni 
bronhopnevmoniji ter abscesu, nastalemu zaradi dehiscence anastomoze požiralnika in grafta 
po resekciji.

Razprava

Glivično okužbo s Candido lahko v grobem razdelimo na tri entitete. Kandidozo brez kandidemi-
je, kandidemijo brez kandidoze ter kandidemijo s kandidozo, slednja je bila prisotna v predstav-
ljenem primeru. V večini primerov se znotrajtrebušna kandidoza manifestira v obliki peritonitisa 
in/ali abscesa, smrtnost pa v tem primeru znaša med 20 in 80 odstotki. Pri obravnavi tovrstnih 
bolnikov je hitra in usmerjena terapija bistvena. Zlati standard v diagnostiki še vedno predsta-
vljajo pozitivne mikrobiološke kulture, ki imajo kar nekaj slabosti. Kot je bilo razvidno iz pred-
stavljenega primera, je rast gliv na gojiščih počasna. Navadno postane evidentna šele po dveh 
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do treh dnevih. V tem časovnem obdobju je fulminantni potek sepse lahko že usoden. V našem 
primeru smo pozitiven izvid preiskave prejeli šele po bolnikovi smrti. Drugo težavo predstavlja 
slaba občutljivost mikrobioloških kultur. Slednja ob odvzemu hemokulture v primeru znotraj-
trebušne kandidoze znaša le ~5–20 % in v primeru hematogeno diseminirane kandidoze < 50 %. 
Omenjene slabosti preiskave so glavno vodilo za razvoj drugih diagnostičnih metod za invazivno 
kandidozo, ki niso vezani na počasno rast gliv na gojiščih. 

Izmed diagnostičnih testov za invazivno kandidozo, ki niso vezani na rast kultur, se naj-
več uporabljajo določitev mananskega antigena in protimananskih protiteles ter dokazovanje 
1,3-β-D-glukana (BDG). Dokazovanje 1,3-β-D-glukana v krvi, BAL in likvorju je vključeno v 
smernice kot podporni test med merili za verjetno invazivno glivično bolezen, katere povzroči-
telji so predvsem predstavniki rodov Aspergillus in Candida. V zadnjem času vse bolj prihajata v 
ospredje še T2Candida Panel in PCR, ki nam dasta rezultate v enem dnevu. Vsaka izmed ome-
njenih preiskav ima svoje prednosti in slabosti, vsem pa je skupen kratek čas od vzetja vzorca do 
končnega izvida. 

BDG je sestavni del celične stene večine gliv razen Mucorales in Cryptococcus, zato njegova 
določitev ne razlikuje med posameznimi povzročitelji glivične okužbe, temveč le potrjuje priso-
tnost le-te. Glede na opravljene metaanalize se je izkazalo, da ima določanje serumskega BDG 
sorazmerno visoko občutljivost (75–80 %) in specifičnost (~80 %), kljub temu da na lažno pozi-
tiven rezultat lahko vplivajo prisotnost nekaterih po Gramu negativnih bakterij, nekateri β-lak-
tamski antibiotiki, okvara integritete gastrointestinalnega trakta, aplikacija krvnih derivatov, he-
mofiltracija in hemodializa ter celo enteralna prehrana. V primeru znotrajtrebušne kandidoze sta 
občutljivost in specifičnost testa (56–77 % in 57–83 %) še nekoliko slabša. Izkazalo se je tudi, da 
se preiskava na splošno obnese veliko bolje, kadar se interpretira v dveh zaporednih testiranjih in 
ima vlogo negativnega napovednega faktorja predvsem pri ukinitvi protiglivične terapije. 

Določitev mananskega antigena in protimananskih protiteles (IgG) za invazivno kandidozo: 
občutljivost in specifičnost mana znašata 58 odstotkov in 93 odstotkov, za antimanan pa 59 od-
stotkov in 86 odstotkov, vendar ob kombiniranju obeh preiskav vrednosti narasteta na 83 odstot-
kov in 86 odstotkov.

T2 Candida panel je metoda, ki temelji na T2-magnetni resonanci (T2MR). Metoda temelji 
na dodajanju supramagnetnih delcev, prekritih s tarčno specifičnimi reagenti, v vzorec polne 
krvi. Ti delci se nato vežejo na želene tarčne molekule in spremenijo signal T2MR. Gre za prvo 
metodo, ki za svoje delovanje ne potrebuje predhodne purifikacije niti ekstrakcije tarčnih mo-
lekul iz vzorca. Od klasične metode PCR se loči predvsem po večji hitrosti in veliko nižji meji 
zaznave (angl. lower limit of detection, LOD). S T2MR lahko zaznamo že eno (1) kolonije for-
mirajočo enoto (CFU) na ml krvi, medtem ko PCR potrebuje med 100 in 1000 CFU/ml. Za 
T2MR znaša verjetnost detekcije približno 70 odstotkov celo pri LOD < 1 CFU/ml. S T2 Candida 
panelom je trenutno možno kvalitativno določiti prisotnost petih vrst Candide, in sicer C. albicans, 
C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei in C. glabrata, ki so tudi krivci za invazivno kandidozo v 
več kot 95 odstotkih. Glede na do sedaj opravljene študije ima metoda izredno visoko senzitivnost 
(91 %) in specifičnost (98 %) za kandidemijo. Povprečni čas do izolacije povzročitelja pa znaša zgolj 
4,4 ± 1 ure. Podatkov za kandidoze druge vrste pa za zdaj še ni. PCR prav tako lahko zazna pet 
najpogostejših Candid, ob tem pa znašata senzitivnost 95 odstotkov in specifičnost 92 odstotkov 
za invazivno kandidemijo. V primeru znotrajtrebušne kandidoze znaša senzitivnost 86–91 od-
stotkov, specifičnost pa zgolj 33–97 odstotkov, odvisno od študije.

Glede na visoko smrtnost kandidemije se je že porajalo vprašanje o smiselnosti profilaktične 
uporabe antimikotikov, vendar vprašanje še vedno ostaja odprto. Večina študij je pokazala, da 
rutinska uvedba profilaktičnih antimikotikov na OIM ni smiselna. Svetovana je le pri bolnikih z 
najvišjim tveganjem. Profilaktična uvedba antimikotikov se je glede na študije izkazala za ugodno 
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predvsem po abdominalnih operacijah, še posebej ob prisotnosti perforacije votlega organa. V 
klinični praski za zdaj še vedno ostaja bistvena čimprejšnja uvedba empirične terapije kritično 
bolnim bolnikom, ki imajo vztrajajočo povišano telesno temperaturo neznanega vzroka in pri 
katerih obstaja tveganje za invazivno kandidozo. 

V primeru predstavljenega bolnika smo upoštevali predhodno napisana priporočila. Za do-
kazovanje prisotnosti invazivne glivične okužbe omenjenih sodobnejših metod diagnostike nis-
mo uporabili, saj je bil bolnik po veliki torakalni in abdominalni operaciji že tako v skupini z 
visokim tveganjem za razvoj okužbe. Glede na klinično sliko smo takoj uvedli empirično terapijo, 
ki se je kljub hitri uvedbi izkazala za nezadostno.

Zaključek

Kljub poznavanju vseh zgoraj opisanih pozitivnih lastnostih sodobnih testov dokazovanja glivič-
ne okužbe in predvsem močno skrajšanega časa do dokončnega izvida ostaja nasaditev kultur na 
mikrobiološko gojišče še vedno zlati standard diagnostike. S sodobnimi preiskovalnimi metoda-
mi lahko namreč potrdimo prisotnost glivične okužbe in v primeru preiskav PCR in T2MR celo 
določimo povzročitelja, vendar kulture še vedno ostajajo edini način za dokončno identifikacijo 
povzročitelja in določitve občutljivosti patogena na posamezen antimikotik. Novejše metode se 
še vedno uporabljajo bolj kot biomarkerji, ki napovedujejo verjetnost prisotnosti glivične okužbe, 
in imajo pomembno vlogo predvsem pri zgodnejši uvedbi empirične terapije. Profilaktična uved-
ba antimikotikov pa po do sedaj opravljenih študijah v večini primerov ni pokazala pomembnih 
prednosti.
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Prenos in preprečevanje bolnišničnih okužb v enoti 
intenzivnega zdravljenja

Nina Grasselli Kmet

Povzetek

Oddelki za intenzivno medicino (OIM) predstavljajo epicenter okužb pri zelo bolnih osebah – 
ocenjuje se, da ima v vsakem trenutku polovica bolnikov na intenzivnem oddelku okužbo. Bol-
niki so dodatno izpostavljeni tudi invazivnim posegom, ki rušijo anatomsko integriteto naravnih 
obrambnih barier. Prav na OIM je posledično pogostost bolnišničnih okužb najvišja in je njihova 
razširjenost ocenjena na 20 do 30 odstotkov. Vzporedno z bolnišničnimi okužbami obstaja tudi 
težava z proti antibiotikom večkratno odpornimi bakterijami, ki še dodatno poslabšajo klinični 
izhod, zvišajo stroške ter povečajo umrljivost kritično bolnih. V prispevku predstavljamo načine 
prenosa bolnišničnih okužb in njihovo preprečevanje.

Uvod

Bolnišnična okužba (BO) je vsaka okužba, ki se pojavi > 48 ur po sprejemu v bolnišnico. BO deli-
mo glede na mesto okužbe na kirurške okužbe, okužbe sečil, okužbe spodnjih dihal, okužbe žilnih 
katetrov ter septikemijo. Od 10 do 20 odstotkov vseh BO povzročajo večkratno odporne bakterije 
(angl. multidrug-resistant bacteria, MDR), kar dodatno poveča umrljivost, podaljša čas ter poviša 
stroške zdravljenja. Ocenjeno je, da je polovica smrti zaradi BO posledica okužb z MDR. 

BO lahko nastane na tri različne načine: okužbo povzročijo lastni mikrobi (endogena pot), 
okužbo povzročijo mikrobi iz okolja (eksogena pot) ali okužbo povzročijo nekateri mikrobi iz 
bolnišničnega okolja (endemična pot). V prispevku se bomo osredotočili na prenos in prepreče-
vanje slednjih dveh načinov.

Oddelki za intenzivno medicino (OIM) predstavljajo največjo nevarnost za BO, saj je zaradi 
stalne nege in številnih posegov možnost prenosa tudi do 20-krat večja kot na navadnih oddel-
kih. Razširjenost BO na OIM se kljub napredku sodobne medicine še naprej povečuje. Poročilo 
Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (angl. European Centre for Disease Pre-
vention and Control, ECDC) za leto 2017 navaja, da je imelo 8,3 odstotka vseh bolnikov, ki so bili 
hospitalizirani na OIM več kot dva dni, prisotno vsaj eno BO. Med izoliranimi mikroorganizmi 
so zaznali naslednje odpornosti proti antibiotikom: 24 % Staphyloccous aureus je bilo odpornih 
proti meticilinu (MRSA) ter 10 % Enterococcus spp. proti glikopeptidom. Odpornost proti 3. ge-
neraciji cefalosporinov so dokazali pri 16 % izolatov E. coli, 40 % Klebsiella spp. ter 34 % Enteroba-
cter spp. Tudi odpornost proti karbapenemom je bila visoka, in sicer prisotna pri 15 % izoliranih 
Klebsiella spp., 26 % P. aerugionsa ter kar pri 64 % vseh izolatov Acinetobacter baumannii. Po po-
datkih evropske prevalenčne raziskave (angl. European prevalence of infections in intensive care 
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units, EPIC II) je imelo BO 51 % bolnikov na OIM najpogosteje okužbo dihal, med povzročitelji 
pa so bile najpogosteje izolirane po Gramu negativne bakterije. Smrtnost bolnikov, ki so prebole-
vali BO, je bila dvakrat večja (25 %) kot pri tistih brez BO (11 %). 

Osnovni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje BO so:
• spremljanje BO,
• mikrobiološko testiranje za odkrivanje koloniziranih bolnikov,
• analiza povzročiteljev in njihove občutljivosti za antibiotike,
• izolacija koloniziranih bolnikov,
• nadzor nad izvajanjem zdravstvene nege (zadostno število zaposlenih, uporaba varovalne 

opreme in aseptične tehnike),
• kontrola zraka (prezračevanje v stavbi) in vode (načrti napeljave cevi, ustrezna temperatura 

vode, kloriranje),
• higiena rok,
• ustrezno razkuževanje, čiščenje in steriliziranje medicinskih pripomočkov, perila in okolja,
• racionalna raba antibiotikov,
• izobraževanje in nadzor zaposlenih,
• cepljenje zaposlenih.

 
Dejavniki tveganja za pojav odporne okužbe na OIM so:
• višja starost, 
• pomanjkanje funkcionalne neodvisnosti, 
• prisotnost osnovnih kroničnih bolezni (npr. sladkorna bolezen, odpoved ledvic, rakava obo-

lenja, imunska pomanjkljivost …), 
• dolgo trajanje bolnišničnega zdravljenja, 
• pogost stik z zdravstvenim osebjem, ki hkrati skrbi za več bolnikov, katerih roke so lahko 

prenašalci patogenov med bolniki; skupna oprema in onesnaženo okolje so lahko tudi kot 
rezervoarji in/ali prenašalci,

• prisotnost pripomočkov, kot so osrednji venski katetri (OVK), urinski katetri (UK) in en-
dotrahealni tubusi (ETT), ki zaobidejo naravne obrambne mehanizme gostitelja in delujejo 
kot vhodno mesto za patogene, 

• nedavni kirurški posegi in drugi invazivni posegi,
• prejemanje protimikrobnega zdravljenja pred sprejemom v EIZ.

Prikaz primera

V letu 2014 smo na OIM Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ugotovili poveča-
no pojavnost kolonizacije s P. aeruginosa (PA). Takoj smo uvedli poostrene ukrepe izolacije in 
nadzor nad izvajanjem higiene rok. 3. 6. 2014 je bila pri vseh pozitivnih izolatih PA izvedena 
genotipizacija, ki je pokazala, da je bil pri vseh koloniziranih bolnikih prisoten isti tip. Sprejeti so 
bili dodatni intervencijski ukrepi, ki so vključevali dodatno mehanično čiščenje in kemično de-
zinfekcijo oddelka, izvajanje nadzora nad čiščenjem bolnikove okolice, izdelali smo tudi protokol 
za čiščenje medicinskih pripomočkov in aparatur. 3. 6. 2014 so bili odvzeti tudi nadzorni brisi 
rok zaposlenih, okolice, klimatske naprave ter vzorcev vode. 6. 6. 2014 smo prejeli izvid, da je bil 
PA prisoten v vzorcih vode, odvzetih v treh bolniških sobah. Sobe smo takoj zaprli, prepovedali 
uporabo vode za bolnike ter zamenjali pipe. Kontrolni mikrobiološki pregled vode 13. 6. 2014 je 
pokazal odsotnost rasti PA v bolniških sobah, dodatno pa smo ga dokazali v tušu za osebje, ki je 
bil prav tako zamenjan. Vse nadaljnje mikrobiološke kontrole vode so bile negativne. 
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Razprava

Strategije za preprečevanje nastanka in širjenja MDR na OIM lahko razdelimo na dve glavni 
kategoriji, in sicer strategije, ki poskušajo izboljšati učinkovitost in rabo antibiotikov za zmanjša-
nje selektivnega pritiska, ter na ukrepe za nadzor okužb za zmanjšanje kolonizacijskega pritiska. 
Najučinkoviteje je kombinirati oba pristopa. 

Programi za nadzorovanje rabe antibiotikov, t. i. »Antibiotic stewardship«

Vključitev programov za nadzorovanje rabe antibiotikov (angl. antibiotic stewardship, AS) na OIM 
vpliva na zmanjšanje okužb z MDR. Tovrstni programi namreč spodbujajo racionalno, učinkovito 
in varno uporabo protimikrobnih zdravil na OIM in so glede na izsledke raziskav učinkoviti. OIM v 
ZDA, ki so implementirali tovrsten program, je delež BO, ki jih povzročajo bakterije, ki izločajo be-
talaktamaze širokega spektra (ESBL), padel s 37,4 odstotka v letu 2001 na 8,5 odstotka v letu 2008. V 
Avstraliji se je zaradi izvajanja AS pomembno izboljšala občutljivost PA za imipenem in gentamicin. 

Ukrepi za obvladovanje BO 

Za ugotavljanje prisotnosti odpornih bakterij v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi je smiselno mikro-
biološko testiranje bolnikov z uporabo t. i. nadzornih kužnin. Bolnika, ki je koloniziran ali okužen z 
MDR, je treba osamiti. Namen osamitve je preprečitev nastanka in širjenja BO s stikom, preko zraka 
ali krvi in telesnih izločkov ter posledična zaščita bolnika in zdravstvenega osebja. Ločimo kontak-
tno, kapljično in aerogeno izolacijo. Način prenosa bakterij in tip izolacije je predstavljen v tabeli 1.

Tabela 1. Način prenosa bakterij in tip izolacije

Izolacija Pogosti povzročitelji Način prenosa Ukrepi
Kontaktna Infekcijska driska

MDR (MRSA, ESBL, 
VRE, CRE)
Clostridium difficile
RSV, rotavirusi
Okužba opekline

Neposreden stik 
s kožo/sluznico/
telesnimi izločki
Posreden stik gostitelja 
s kontaminiranim 
posrednikom (roke, 
pripomočki, predmeti, 
igrače …)

Izolacija v enoposteljni sobi s 
sanitarijami/kopalnico oz. kohortno 
(razdalja med posteljami vsaj 1 meter)
Uporaba dodatnih osebnih varovalnih 
sredstev (rokavic, predpasnikov)
Uporaba pripomočkov za enkratno 
uporabo oz. uporaba le za enega 
bolnika (npr. stetoskop)

Kapljična Virus gripe, 
adenovirusi, 
Neisseria meningitidis

Kapljice, ki vsebujejo 
izločke dihal (kihanje, 
kašelj, intubacija, 
aspiracija), se širijo do 
1 metra oddaljenosti

Uporaba kirurške maske
Uporaba zaščitnih očal pri posegih

Aerogena Mycobacterium 
tuberculosis, VZV, 
ošpice, koronavirus 
SARS, hemoragične 
mrzlice s 
prizadetostjo pljuč

Razpršitev mikrobov 
(velikosti do 0,5 µm), 
ki v jedrih lebdijo 
v zraku in jih lahko 
vdihnemo

Namestitev v sobe z negativnim 
zračnim tlakom
Redno zračenje (5 minut na 4–6 ur)
Uporaba partikularnih filtriranih mask 

MDR – večkratno odporne bakterije, MRSA – proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus, ESBL – bakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega 
spektra, CRE – proti karbapenemom odporne enterobakterije, VRE – proti vankomicinu odporni enterokoki, RSV – respiratorni sincicijski virus, VZV – varičela 
zoster virus, SARS – sindrom akutne respiratorne stiske.

Higiena rok je najpomembnejši in najučinkovitejši način preprečevanja prenosa okužb. Roke zdra-
vstvenih delavcev so najpogostejši način za prenos mikrobov s koloniziranega bolnika na druge 
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bolnike. Poškodovana koža je dejavnik tveganja za trajno kolonizacijo rok zdravstvenega osebja. 
Nohti morajo biti urejeni, lak za nohte pa neokrušen. Uporaba nakita ni dovoljena. Za vzdrževanje 
higiene rok uporabljamo alkoholna razkužila, saj so raziskave pokazale, da je to učinkovitejše od 
umivanja z milom. Pet trenutkov za higieno rok Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) vključuje 
razkuževanje z zadostno količino razkužila (vsaj 3 ml), ki traja vsaj 30 sekund pred stikom z bolni-
kom, pred aseptičnimi posegi, po stiku s telesnimi tekočinami, po stiku z bolnikom ter po stiku z 
bolnikovo okolico. Roke umivamo le ob prihodu na delo, pred jedjo, če so roke vidno umazane, po 
uporabi stranišča ter če smo izpostavljeni mikrobom, ki izločajo spore (npr. C. difficile). 

Vsakodnevna uporaba kopeli s klorheksidin glukonatom (CHG) se priporoča za vse bolni-
ke na OIM. Metaanaliza iz leta 2016 je dokazala, da je dnevno kopanje bolnikov s CHG, antisep-
tičnim sredstvom s širokim spektrom delovanja proti mnogim organizmom, učinkovita metoda 
za zmanjšanje BO, predvsem katetrskih okužb in okužb z MRSA. 

Za zmanjšanje kolonizacije s po Gramu negativnimi in pozitivnimi bakterijami ter glivami pri 
bolnikih, ki so mehansko predihavani (MP), se lahko uporabi selektivna dekontaminacija ustne 
votline (SOD) in selektivna dekontaminacija prebavnega trakta (SDD). Dokazanega vpliva 
SOD in SDD na razvoj odpornosti proti antibiotikom ni, evropske smernice pa trenutno pripo-
ročajo le uporabo SOD pri preprečevanju pljučnice, povezane z MP. 

Pri preprečevanju prenosa BO so pomembni tudi ukrepi za zaščito zdravstvenih delavcev 
pred izpostavitvijo ali po njej, kamor spadajo cepljenja (gripa, hepatitis B) ter zaščita po izposta-
vitvi (cepljenje, protitelesa, imunoglobulini, zdravila). 

Evropsko združenje za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (angl. European So-
ciety of Clinical Microbiology and infectious diseases, ESCMID) je leta 2014 izdal priporočila 
za zmanjšanje prenosa odpornih po Gramu negativnih bakterij med bolnišnično zdravljenimi 
bolniki. Najpomembnejša priporočila so povzeta v tabeli 2. 

Tabela 2. Povzetek najpomembnejših priporočil za zmanjšanje prenosa odpornih po Gramu negativnih 
bakterij med bolniki, zdravljenimi v bolnišnici

UKREP MOČ PRIPOROČILA
HIGIENA ROK V ENDEMIČNEM IN EPIDEMIČNEM OKOLJU
Programi za izobraževanje zaposlenih

MOČNO

REDNO JEMANJE NADZORNIH KUŽNIN MOČNO
IZOLACIJA V EPIDEMIČNEM OKOLJU
kontaktna izolacija za vse kolonizirane z ESBL (razen E. coli), MDR KPN/AB/PA
izolacija v enoposteljni sobi/kohortno
kohortiranje osebja
oznaka v sistemu

MOČNO

IZOLACIJA V ENDEMIČNEM OKOLJU
kontaktna izolacija za vse kolonizirane z ESBL (razen E. coli), MDR KPN/AB/PA
oznaka v sistemu

MOČNO

ČIŠČENJE V EPIDEMIČNEM OKOLJU
nadzorovanje čiščenja 
uporaba medicinskih pripomočkov le pri enem bolniku (ESBL, MDR AB)

MOČNO

ČIŠČENJE V ENDEMIČNEM OKOLJU
implementacija rednega čiščenja okolice
uporaba medicinskih pripomočkov le pri enem bolniku z MDR AB

MOČNO

SMOTRNA RABA ANTIBIOTIKOV MOČNO
KLORHKSIDIN in DEKOLONIZACIJA Ni možno podati 

priporočila za po Gramu 
negativne MDR

ESBL – bakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra, MDR – večkratno odporne bakterije, KPN – Klebsiella pneumoniae, PA – Pseudomonas 
aruginosa, AB – Acinetobacter baumannii
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Zaključek

Cilj obvladovanja in preprečevanja BO je zaščita bolnika in osebja ter predstavlja enega od osnov-
nih standardov kakovosti. BO namreč vplivajo na višjo umrljivost, podaljšanje bolnišničnega 
zdravljenja ter povišanje stroškov, povezanih z zdravljenjem. Pomembno je, da vsi zaposleni v 
zdravstvu dobro poznamo posledice BO, načine prenosa in predvsem načine preprečevanja. 
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Akutna ledvična okvara na intenzivnem oddelku

Roman Parežnik

Izvleček

Akutna ledvična okvara je hitro nastalo zmanjševanje ledvične funkcije, ki ga pri kritično bolnih 
razvrstimo po vrednostih serumskega kreatinina in diureze. Pojavi se pri okoli polovici kritič-
no bolnih in vodi do nadomestnega ledvičnega zdravljenja pri okoli četrtini s smrtnostjo čez 
50 odstotkov pri slednjih. Najpogosteje je posledica kombinacije škodljivih dejavnikov, zato sta 
pomembni zgodnja prepoznava ogroženih bolnikov in preprečevanje dodatne okvare ledvic. Pri 
preprečevanju sta najpomembnejša ukrepa vzdrževanje zadostne prekrvitve ledvic in izogibanje 
nefrotoksinom. Zdravljenje je podporno vključno z nadomestnim ledvičnim zdravljenjem. Od-
prta ostajajo vprašanja časa začetka, odmerka in načina nadomestnega ledvičnega zdravljenja. 
Obetavni novi biooznačevalci akutne ledvične okvare bi lahko omogočili zgodnejše zdravljenje. 

Uvod

Poimenovanje akutna ledvična okvara (ALO) pogosto nadomešča predhodno poimenovanje 
akutna ledvična odpoved in pomeni hitro nastalo zmanjševanje ledvične funkcije. S tem želimo 
poudariti celoten spekter bolezni od subklinične okvare do popolne odpovedi delovanja organa. 
Leta 2002 so za uporabo pri kritično bolnih uvedli na vrednostih serumskega kreatinina in diure-
ze zasnovano klasifikacijo, ki zajema tveganje, okvaro, odpoved, izgubo in končno fazo ledvične 
bolezni (risk, injury, failure, loss, end-stage kidney disease – RIFLE). Kasneje je mednarodna 
multidisciplinarna mreža za akutno ledvično okvaro (Akute kidney injury network – AKIN) po-
sodobila diagnostične kriterije za akutno ledvično okvaro, vendar tudi ta razvrstitev ni doživela 
široke klinične uporabe. Leta 2012 je fundacija za izboljšanje globalnega izhoda ledvične bolezni 
(Kidney disease: Improving global outcome – KDIGO) poenostavila priporočila za diagnozo in 
razvrstitev AKI, kot jih prikazuje preglednica 1. 

Preglednica 1. Klasifikacija KDIGO (povzeto po (4))

Stadij 1 Stadij 2 Stadij 3
† kreatinin > 26,5 µmol/l v 48 h 
ali 
>1,5- do 1,9-krat izhodiščni v  
1 tednu ali
diureza < 0,5ml/kg/h za  
6–12 ur

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

† kreatinin ≥ 535,6 µmol/l 
ali
† kreatinin 3,0-krat izhodiščni
ali
diureza < 0,5ml/kg/h za ≥ 24 h
ali
anurija 12 h
ali
začetek nadomestnega zdravljenja
ali 
pri < 18 let ↓eGFR na < 35 ml/min/1,73 m2

KDIGO – izboljšanje globalnega izhoda ledvične bolezni (Kidney disease: Improving global outcome), eGFR – ocena glomerulne filtracije
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Epidemiologija

ALO so ugotovili pri 30 do 60 odstotkih kritično bolnih, med njimi jih je do ena četrtina potre-
bovala nadomestno ledvično zdravljenje. Smrtnost bolnikov z akutno ledvično okvaro narašča z 
njenim napredovanjem do tretjine pri tistih s stadijem 3 KDIGO. Pri bolnikih z ALO je tudi zbo-
levnost povečana ter posledično podaljšana bolnišnična obravnava in večji stroški zdravljenja. 

Etiologija

Etiologija akutne ledvične okvare na intenzivnem oddelku je najpogosteje multifaktorska (sepsa, 
hipovolemija in zdravila) (preglednica 3).

Preglednica 2. Najpogostnejši vzroki akutne ledvične okvare na intenzivnem oddelku (povzeto po (1))

1 Sepsa
2 Hipovolemija
3 Zdravila
4 Kardiogeni šok
5 Hepatorenalni sindrom
6 Obstrukcija odtoka urina

Diagnoza

Diagnozo ALO na intenzivnem oddelku postavimo s pomočjo anamneze, kliničnega pregleda, ul-
trazvoka ledvic, frakcijskega izločanja natrija in sečnine, sečnine in kreatinina v krvi in mikrosko-
pije seča. Za razlikovanje med funkcijsko (prerenalna azotemija) in strukturno okvaro (akutna tu-
bularna nekroza) tradicionalno uporabljamo izračun frakcijskega izločanja natrija in mikroskopijo 
seča. Obe metodi nista uporabni za zgodnjo prepoznavo akutne ledvične okvare, zato ostaja diagno-
za prerenalne funkcijske okvare retrogradna, kadar je neuspešen tekočinski izziv. 

Preprečevanje

Primarna preventiva je mogoča v primerih, ko poznamo čas nastopa škodljivega dejavnika (ren-
tgenska kontrastna sredstva, kardiopulmonalni obvod, abdominalna paracenteza pri bolnikih z 
jetrno cirozo, kemoterapija), pri ostalih lahko preprečujemo le sekundarno okvaro pri ogrože-
nem bolniku. Sekundarno preprečevanje vključuje: prepoznavo dejavnikov tveganja (sladkorna 
bolezen, kronična ledvična bolezen, starost, hipertenzija, srčno ali jetrno popuščanje), vzdrževa-
nje ledvične prekrvitve, nadzor hiperglikemije in izogibanje nefrotoksinom. 

Preprečevanje kontrastne nefropatije pri kritično bolnih

Temeljna priporočila: 
1. izogibanje rentgenskim kontrastnim sredstvom pri bolnikih s povečanim tveganjem;
2. korekcija hipovolemije z infuzijo izotoničnih kristaloidov;
3. izogibanje hkratnim drugim nefrotoksinom;
4. uporaba čim manjših odmerkov nizkoosmolarnih ali izoosmolarnih kontrastnih sredstev;
5. kratkotrajna uporaba velikih odmerkov statinov ob koronarografiji.
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Odsvetujejo odlaganje nujnih kontrastnih rentgenskih preiskav zaradi morebitnih preprečeval-
nih ukrepov in uporabo N-acetilcisteina za preprečevanje kontrastne nefropatije.

Preprečevanje akutne ledvične okvare pri jetrni okvari

Humani albumini so učinkoviti pri bolnikih z jetrno cirozo in spontanim bakterijskim perito-
nitisom ter po paracentezi ascitesa velikega volumna. Za zdravljenje hepatorenalnega sindroma 
na intenzivnem oddelku priporočajo albumine v kombinaciji z infuzijo noradrenalina ali vazo-
presina. Terlipresin v kombinaciji z albumini je primeren za uporabo zunaj okolja intenzivnega 
oddelka.

Zdravljenje

Zdravljenje izboljša ledvično prekrvitev, zmanjša metabolične motnje, zagotovi zadostno prehra-
no in ublaži napredovanje akutne ledvične okvare. 

Prekrvitev ledvic povečamo z izboljšanjem globalne cirkulacije z uporabo tekočin, inotropov 
in vazopresorjev. Za zdaj ni dokazov, da ima kateri koli vazopresor prednost pred drugimi pri 
zdravljenju ALO. Pri zdravljenju septičnega šoka so ciljne vrednosti srednjega arterijskega tlaka 
od 65 do 70 mmHg. Pri bolnikih s kronično arterijsko hipertenzijo je treba vzdrževati vrednosti 
srednjega arterijskega tlaka med 80 in 85 mmHg. Za popravo hipovolemije so v številnih raziska-
vah primerjali uporabo različnih vrst infuzijskih tekočin. Niso ugotovili razlike med kristaloidi 
in albumini. Iz splošne uporabe so umaknili sintetične koloide zaradi dokazov o škodljivosti za 
ledvice pri bolnikih s sepso. Kadar je potrebno nadomeščanje velikih količin kristaloidov, pri-
poročajo uravnotežene kristaloide. Pomembna je količina tekočine, ki jo je treba v dinamičnem 
bolezenskem procesu prilagajati vsakokratni oceni tekočinskega stanja. Uporaba različnih ledvič-
nih vazodilatatorjev (dopamin v majhnem odmerku, fenoldopam, levosimendan, natriuretični 
peptidi) se ni izkazala za koristno. Intenzivna kontrola glikemije je imela nasprotujoče si učinke 
na ALO. Pri tem ni jasno, ali je škodljiva glukoza ali koristen inzulin. Zadnje smernice priporo-
čajo vzdrževanje krvne glukoze pod 10 mmol/l. Izogibati se je treba nefrotoksinom, ki prispevajo 
k nastanku hude ledvične okvare na intenzivnih oddelkih (diuretiki, nesteroidni antirevmatiki, 
aminoglikozidi, glikopeptidi, klasični amfotericin B, rentgenska kontrastna sredstva). Diuretiki 
povečajo diurezo brez vpliva na smrtnost zaradi ALO. Ni dokazov o koristnosti spremembe oli-
gurične v neoligurično ALO s pomočjo diuretikov. Diuretike je smiselno uporabiti le za zdravlje-
nje hipervolemije pri ALO brez predolgega odlašanja nadomestnega ledvičnega zdravljenja. En-
teralno hranjenje ima prednost pred parenteralnim. Bolniki z ALO imajo negativno dušikovo 
ravnovesje zaradi povečanega katabolizma in zmanjšane sinteze beljakovin. Priporočajo vnos od 
20 do 30 kcal/kg telesne teže na dan nebeljakovinskih kalorij in vnos beljakovin 1,2 do 1,5 g/kg 
telesne teže na dan. 

Nadomestno ledvično zdravljenje

Prakse o začetku nadomestnega zdravljenja, odmerjanju in načinih nadomeščanja ledvične funk-
cije so v različnih okoljih zelo različne, saj ni enotnih priporočil. Proučevanje vloge ALO pri 
kvarjenju drugih oddaljenih organov vse bolj namesto nadomestnega uveljavlja koncept zgodnej-
šega podpornega ledvičnega zdravljenja. Splošno so sprejete absolutne indikacije, kot so: huda 
hiperkaliemija, huda metabolična acidoza, hipervolemija, klinični znaki uremije in toksično 
predoziranje z dializo odstranljivih strupov in zdravil. Kdaj začeti nadomestno zdravljenje, ko 
ni absolutnih indikacij, ostaja odprto vprašanje, na katero še ni enotnega odgovora. Ni doka-
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zanega ugodnega učinka večjega odmerka nadomestnega ledvičnega zdravljenja. Kontinuirane 
metode kritično bolni hemodinamično nestabilni bolniki bolje prenašajo brez dokazov o vplivu 
teh metod na zmanjšanje smrtnosti. Hibridne metode, kot sta počasna malo aktivna podaljšana 
dnevna dializa (slow low efficient extended daily dialysis, SLED) in podaljšana dnevna dializa, so 
se izkazale za varne in učinkovite. Izbira metode za zdaj ostaja prepuščena kliniku glede na razpo-
ložljivost, izkušnje in ceno. Prav tako ni jasnih priporočil o izbiri antikoagulacijskega zdravljenja 
s standardnim heparinom, nizkomolekularnim heparinom ali citratom. Zaradi nekaterih pred-
nosti danes priporočajo citratno antikoagulacijo, kadar jo dopuščajo lokalne razmere in izkušnje. 

Zaključek

Akutna ledvična okvara na intenzivnem oddelku je najpogosteje posledica kombinacije škodljivih de-
javnikov. Zato sta za zmanjševanje zbolevnosti in smrtnosti pomembni pravilna in zgodnja prepoz-
nava ogroženih bolnikov in preprečevanje dodatne okvare ledvic. Pri tem sta najpomembnejša ukre-
pa vzdrževanje zadostne prekrvitve ledvic in izogibanje nefrotoksinom. Zdravljenje akutne ledvične 
okvare ostaja predvsem podporno in poteka vključno z nadomestnim ledvičnim zdravljenjem. Odprta 
ostajajo vprašanja najboljšega časa začetka, odmerka in načina nadomestnega ledvičnega zdravljenja. 
Veliko obetajo novi biooznačevalci akutne ledvične okvare, ki bi omogočili zgodnejše zdravljenje. 
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Nadomestno zdravljenje akutne ledvične odpovedi 
pri kritično bolnih

Vanja Peršič

Izvleček 

Pri akutni ledvični okvari z različnimi postopki nadomeščamo izločevalno oz. očiščevalno led-
vično funkcijo in uravnavanje vodnega, elektrolitskega ter acido-baznega ravnotežja. Zunaj-
telesni postopki temeljijo na osnovi prehajanja topljencev in/ali tekočine preko polprepustne 
membrane po načelu difuzije (hemodializa), konvekcije (hemofiltracija) ali njune kombinacije 
(hemodiafiltracija). Namesto umetne membrane lahko uporabljamo lastno, trebušno membrano 
(peritonealna dializa). Postopki potekajo trajno (kontinuirane metode, peritonealna dializa; pri-
merni predvsem za hemodinamsko nestabilne bolnike in otroke) ali s prekinitvami (intermiten-
tna hemodializa in njene izpeljanke). Odločitev o začetku in prekinitvi nadomestnega zdravljenja 
ter o izboru metode temelji na bolnikovem zdravstvenem stanju in je zato individualna. Dializni 
predpis pri akutni ledvični okvari sestavljamo pred vsakim postopkom posebej in ga prilagajamo 
glede na trenutno bolnikovo klinično stanje. 

Uvod 

Pri okoli 67 odstotkov bolnikov, zdravljenih v intenzivnih enotah, se najpogosteje v sklopu ve-
čorganske odpovedi razvije akutna ledvična odpoved (ALO). Pri 4–8 odstotkih bolnikov je led-
vično delovanje tako okrnjeno, da potrebujejo nadomestno zdravljenje (angl. »renal replacement 
therapy, RRT«) ALO, pri čemer 13–29 odstotkov teh bolnikov ostane ob odpustu iz bolnišnice 
dializno odvisnih (1). 

Kdaj začeti dializo – klinični in laboratorijski kazalci

Življenje ogrožajoče motnje v vodnem, elektrolitnem in acido-baznem ravnovesju oz. t. i. vztra-
jajoči zapleti akutne ledvične okvare ostajajo po priporočilih Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) nedvomne indikacije za začetek hemodializnega zdravljenja (2). Mednje 
prištevamo stanja, zapisana v tabeli 1. Najpogostejši vzrok za začetek RRT je oligurija ali volum-
ska preobremenitev (3). 
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Tabela 1. Urgentne oz. absolutne indikacije za začetek nadomestnega zdravljenja pri bolniku z ALO 
(t. i. indikacije AEIOU)

Indikacija Opis
A – acidoza • huda presnovna acidoza (pH < 7,1–7,2, HCO3 < 12–15 mmol/L, neodzivna 

na aplikacijo HCO3 ali kadar HCO3 zaradi tekočinske preobremenitve ne 
moremo aplicirati) 

• simptomatska (aritmije)
E – elektrolitne 
motnje

• vztrajajoča hiperkaliemija pri anuričnem bolniku (> 6–6,5 mmol/L,  
EKG-spremembe, hiter porast kalija)

• huda hiperfosfatemija, hiperkalcemija ali hipermagnezemija
I – intoksikacije • zastrupitev/predoziranje z zdravilom ali toksinom, ki se odstranjuje s 

hemodializo (SLIME – salicilna kislina, litij, izopropranolol, Mg vsebujoči 
laksativi, metanol, metformin, etilenglikol)

O – »overload« • hiperhidracija, rezistentna na diuretik (npr. vztrajajoč pljučni edem, tudi pri 
intubiranih) 

U – uremija • uremični perikarditis
• uremična nevropatija, encefalopatija
• krvavitve zaradi uremične trombocitopatije

Kljub jasnim klasičnim indikacijam za začetek RRT se pogosto pojavijo težave pri uremiji, pri 
čemer želimo predvsem nastop uremičnih simptomov in znakov preprečiti. Literatura o tem, 
kateri so uremični toksini pri ALO in pri kateri vrednosti teh toksinov začnemo RRT, je skopa. 
Najpogosteje se opiramo na vrednost sečnine, ki ni vselej samo kazalec ledvične okvare, ampak 
je lahko povišana tudi pri drugih stanjih (obstrukcija sečnih poti, srčno popuščanje, krvavitve iz 
prebavil, nekatera zdravila, kot so določeni antibiotiki, dehidracija, katabolizem …). Posebej tež-
ko je ugotoviti oz. dokazati uremično encefalopatijo pri kritično bolnem, saj gre pri teh bolnikih 
skoraj vedno za večvzročno motnjo zavesti. Takrat ledvično delovanje ocenjujemo s kombinacijo 
več laboratorijskih izvidov (pomemben je sočasen porast ali upad serumskega kreatinina). Po 
nekaterih priporočilih vrednost sečnine < 40 mmol/L pri kritično bolnih brez dodatnih znakov 
ledvične okvare (oligurija, porast kreatinina) ni indikacija za začetek RRT (4).

Med razširjene indikacije za RRT uvrščamo hudo laktacidozo pri šokovnih stanjih ali odpovedi 
jeter. Očistek laktata je z IHD večji kot s CRRT. Z odstranjevanjem laktata in dodajanjem bikarbo-
nata lahko vsaj delno popravimo acido-bazni status ter vsaj v teoriji izboljšamo učinkovitost vazo-
presorjev in kontraktilnost miokarda, vendar dokazov o vplivu na preživetje teh bolnikov ni. 

Kdaj začeti dializo – glede na časovni potek

Vprašanje o zgodnjem ali poznem začetku RRT pri ALO ostaja eno najpogostejših vprašanj v ne-
frologiji in intenzivni medicini že vsaj 50 let. Do sedaj so bile objavljene tri velike randomizirane 
raziskave, s katerimi so poskusili dokazati prednost zgodnjega začetka RRT pri kritično bolnih z 
ALO, dve raziskavi še potekata, objavljene so bile tudi številne retrospektivne raziskave in metaa-
nalize, vendar so zaključki neenoznačni.

Leta 2016 je nemška skupina z raziskavo ELAIN (Nemčija, vključenih 231 kirurških bolni-
kov) pokazala pomembno nižjo smrtnost po 90 dneh pri bolnikih z zgodnjim začetkom v pri-
merjavi z bolniki s poznim začetkom (39 % vs. 55 %; p = 0,03); (zgodnji začetek RRT: znotraj 8 ur 
po nastopu ALO 2. stopnje po smernicah KDIGO, pozni začetek RRT: znotraj 12 ur po nastopu 
ALO 3. stopnje po smernicah KDIGO ali urgentna indikacija za začetek RRT) (5). 

Nekaj mesecev kasneje je skupina francoskih raziskovalcev objavila rezultate multicentrične 
raziskave AKIKI (vključenih 620 bolnikov, 2/3 s septičnim šokom), s katero niso potrdili manjše 
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60-dnevne umrljivosti pri bolnikih z zgodnjim začetkom RRT v primerjavi z bolniki s poznim 
začetkom RRT (49 % vs. 50 %; p = 0,79); (zgodnji začetek RRT: znotraj 6 ur po nastopu ALO 3. 
stopnje, pozni začetek RRT: nastop ALO 3. stopnje in urgentna indikacija). 49 % bolnikov, ki so 
bili randomizirani v skupino s poznim začetkom RRT, dialize ni začelo oz. dialize ni potrebovalo 
(6). Sledili so številni komentarji obeh raziskav in njune primerjave, posebej pa opozarjajo, da je 
bilo v obe raziskavi vključenih sorazmerno malo bolnikov, da je bila zasnova raziskav različna, 
torej ju je težko primerjati, in da nobena od raziskav ni potrdila, da je zgodnji začetek RRT zelo 
škodljiv (nekoliko več okužb pri bolnikih z zgodnjim začetkom RRT v raziskavi AKIKI) (7).

Leta 2018 je skupina francoskih raziskovalcev z multicentrično randomizirano raziskavo 
IDEAL-ICU (vključenih 488 bolnikov s septičnim šokom) ponovno pokazala, da ni pomembne 
razlike v 90-dnevni umrljivosti pri bolnikih, ki so jih začeli dializirati znotraj 12 ur po nastopu 
ALO RIFLE-F (kar je primerljivo z ALO 3. stopnje po smernicah KDIGO; skupina z zgodnjim 
začetkom), v primerjavi z bolniki, ki so jih začeli dializirati po 48 urah po nastopu ALO RIFLE-F 
ali so imeli urgentno indikacijo za začetek RRT (skupina s poznim začetkom) (58 % vs. 54 %, 
p = 0,38). 38 % bolnikov, ki so bili randomizirani v skupino s poznim začetkom RRT, dialize ni 
začelo (8). 

Trenutno potekata multicentrična mednarodna randomizirana raziskava STARRT-AKI 
(predvidoma bo vključenih 2866 bolnikov) in AKIKI2 (predvidoma vključenih 810 bolnikov, 
primerjava poznega z zelo poznim začetkom RRT), s katerima bodo poskusili odgovoriti na zgo-
raj zastavljeno vprašanje.

Odločitev o začetku RRT pri bolnikih z ALO za zdaj ostaja individualna in temelji predvsem 
na prisotnosti ali odsotnosti urgentnih indikacij za začetek RRT, predvidevanju poteka akutnega 
stanja, vzroku ALO, trenutnem kliničnem stanju, trendu laboratorijskih parametrov, vplivu so-
obolenj …

Izbor metode nadomestnega zdravljenja alo pri kritično bolnih

V osnovi delimo RRT na intermitentne metode (intermitentna oz »klasična« hemodializa, IHD) 
in njene izpeljanke (npr. podaljšana hemodializa, angl. »slow low efficiency daily dialysis, SLE-
DD«) ter kontinuirane metode (angl. »continuous renal replacement therapy, CRRT«). Postopki 
temeljijo na osnovi prehajanja topljencev in/ali tekočine preko polprepustne membrane po na-
čelu difuzije (kri in dializat tečeta v nasprotno smer, ločuje ju membrana, preko katere prehajajo 
topljenci iz mesta višje na mesto nižje koncentracije; postopek se imenuje dializa), konvekcije 
(topljenci z vlekom skupaj s tekočino prehajajo preko membrane; postopek se imenuje hemofil-
tracija) ali njune kombinacije (postopek se imenuje hemodiafiltracija). Nekaj topljencev se med 
postopkom tudi adsorbira na membrano, a je ta očistek načeloma majhen. 

Ker vsi našteti postopki potekajo zunaj telesa in je kri v stiku z umetnimi materiali, moramo 
kri antikoagulirati. Najpogosteje uporabljamo področno antikoagulacijo z natrijevim citratom 
(kri je antikoagulirana le zunaj telesa). S tem zmanjšamo tveganje za krvavitve in hkrati podalj-
šamo preživetje dializnega kroga v primerjavi s klasičnim ali nizkomolekularnim heparinom.

Intermitentne metode izvajamo večkrat tedensko, lahko tudi vsak dan, po 3–5 ur. Očistek 
snovi je zaradi večjih pretokov krvi in dializne raztopine pri IHD večji. Za izvedbo IHD potre-
bujemo dializni aparat in elektrolitni koncentrat, iz katerega z mešanjem z ultračisto vodo (pri-
dobljena iz vodovodnega omrežja in očiščena z različnimi postopki) nastane dializat. Med IHD 
lahko odstranjujemo tudi tekočino, gre za t. i. ultrafiltracijo. Če med IHD prekinemo tok dializa-
ta, poteka le ultrafiltracija (t. i. izolirana ultrafiltracija), ne pa tudi odstranjevanje topljencev. IHD 
je metoda izbora pri uremiji, elektrolitnih motnjah (majhna molekula, ki dobro prehaja dializno 
membrano) in pri določenih zastrupitvah (tabela 1).
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CRRT izvajamo načeloma nepretrgoma, dokler ima bolnik indikacijo za izvajanje RRT. Čas 
trajanja enega postopka je po priporočilih večine proizvajalcev omejen na 72 ur, nato dializno 
membrano zamenjamo. Osnovna tehnična razlika z IHD je, da uporabljamo tovarniško priprav-
ljene vrečke z dializatom/infuzatom in ne potrebujemo priključka za vodo. 

Očistek snovi je pri CRRT bistveno manjši v primerjavi z IHD, saj uporabljamo nižje pretoke 
krvi in predvsem nižje pretoke dializata, a zaradi dolgotrajnega postopka ponavadi odstranimo 
v zadostni meri tudi manjše uremične toksine. Posebej pozorni moramo biti na odstranjeva-
nje hranil, antibiotikov in elektrolitov, ki jih ni v industrijsko pripravljenih vrečkah (npr. fosfat). 
Zaradi nizkih pretokov krvi in dializata so bolniki v času CRRT hemodinamsko bolj stabilni v 
primerjavi z bolniki, zdravljenimi z IHD. CRRT je metoda izbora pri bolnikih z ALO, pri katerih 
želimo na daljši rok odstraniti čim večjo količine tekočine, in pri bolnikih, pri katerih želimo 
majhne očistke snovi. Možna izpeljava IHD je SLEDD, pri čemer lahko znižamo pretoke krvi in 
dializata ter podaljšamo čas postopka (na npr. 12 ur). S tem izboljšamo hemodinamsko stabilnost 
in še vedno v zadostni meri odstranjujemo topljence. 

Izbor metode nadomestnega zdravljenja ALO ostaja ena od pogostih dilem, ki vrsto let deli 
nefrologe in intenziviste v dva tabora, vendar do sedaj raziskovalcem ni uspelo potrditi razlike v 
umrljivosti, povrnitvi ledvičnega delovanja in v tveganju za hemodinamsko nestabilnost oz. ob-
dobju hipotenzije med CRRT in IHD (9). Po priporočilih KDIGO se za CRRT raje odločimo pri 
hemodinamsko nestabilnih bolnikih, ki potrebujejo predvsem odvzem tekočine, in pri bolnikih z 
akutno poškodbo možganov, povišanim intrakranialnim pritiskom ali možganskim edemom (2). 

Kdaj prenehati RRT

Tudi prenehanje izvajanja RRT ostaja v nefrologiji nedorečeno. Smernice KDIGO priporočajo, da 
RRT prenehamo, ko bolnik ne potrebuje več nadomestnega zdravljenja zaradi povrnitve ledvič-
nega delovanja ali ko RRT ni več v skladu s cilji zdravljenja (2). Prednosti zgodnjega prenehanja 
RRT so krajši čas hospitalizacije in manjši stroški ter manjše tveganje za razvoj zapletov in stran-
skih učinkov, povezanih z RRT (10). Pred kratkim so bila objavljena priporočila STOP (angl. »cli-
nical Status, Timed urine creatinine clerance, urine OutPut«). RRT naj bi prekinili, ko količina 
odstranjene tekočine ne presega dnevne diureze, ko lahko z zdravili in drugimi konservativnimi 
ukrepi obvladamo morebitno hiperkaliemijo ali acidozo, ko je očistek kreatinina > 15 ml/min 
(24-urni urin) in ko je dnevna količina urina več kot 400 ml brez ali več kot 2000 ml z dodatkom 
diuretika (10). Pri vsakdanjem delu RRT pri ALO najpogosteje prenehamo, ko lahko uravnavamo 
tekočinsko bilanco brez RRT in se pojavi spontan upad serumske koncentracije kreatinina ali ko 
se razvije ireverzibilni šok.

Zaključek

Pri nadomestnem zdravljenju ALO pri kritično bolnem ostajajo odprta tri vprašanja: kdaj začeti 
RRT, katero metodo RRT izbrati in kdaj prenehati RRT. Enotnih odgovorov ni. Raziskave kljub 
velikim pričakovanjem niso pokazale prednosti zgodnjega začetka RRT. Pri večini bolnikov z 
urgentnimi indikacijami za RRT lahko ledvično delovanje nadomestimo s klasično IHD, pri he-
modinamsko nestabilnih in pri bolnikih s povišanim intrakranialnim tlakom pa so boljša izbira 
kontinuirane metode. RRT prenehamo, ko lahko volemijo uravnavamo z uravnoteženim vnosom 
tekočine in z diurezami ter ko se povrne očiščevalna funkcija ledvic (spontan upad kreatinina). 
Za vodenje in izvajanje RRT pri bolnikih z ALO je potrebno ustrezno tehnično in medicinsko 
znanje ter izkušnje zdravnikov in medicinskih sester. 
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Najpogostejši zapleti med nadomestnim ledvičnim 
zdravljenjem pri kritično bolnih

Barbara Hudournik

Povzetek

Akutna (ali akutna na kronično) ledvična okvara je pogost zaplet kritične bolezni. Nadomestno 
ledvično zdravljenje (NLZ) je nujno potreben, vendar invaziven način zdravljenja kritično bol-
nih. V prispevku so predstavljeni zapleti tega zdravljenja, povezani z žilnim pristopom in dializ-
nimi katetri, zapleti, povezani z zunajtelesnim obtokom, hemodinamski učinki, ki med drugim 
vplivajo tudi na obnovitev ledvične funkcije in na srce, zapleti, povezani z antikoagulacijo, ter 
drugi hematološki zapleti, elektrolitske, acido-bazne spremembe in spremembe osmolarnosti ter 
vpliv NLZ na nivo hranil in zdravil. Poznavanje teh zapletov je potrebno za učinkovito zdravljenje 
kritično bolnih ter izbiro najprimernejše oblike in časa nadomestnega ledvičnega zdravljenja za 
posameznega bolnika.

Uvod

Akutna (ali akutna na kronično) ledvična okvara je pogost zaplet kritične bolezni. Nadomestno 
ledvično zdravljenje (NLZ) pri kritično bolnih rešuje življenja, vendar gre za invaziven posto-
pek, povezan s številnimi zapleti in stranskimi učinki. Glede na to je treba natančno preveriti 
indikacije in kontraindikacije za NLZ, izbrati najustreznejši tip NLZ za posameznega bolnika, 
razmisliti o času začetka in zaključka NLZ, zdravnik intezivist pa mora biti seznanjen z mož-
nimi zapleti NLZ.

Kdaj začeti NLZ pri kritično bolnih, je že dolgo predmet številnih raziskav. Jeziček na 
tehtnici se v zadnjem času nagiba h kasnejšemu začetku NLZ, saj raziskave niso dokazale boljšega 
preživetja pri bolnikih z zgodnejšim začetkom. V dobro zasnovanih raziskavah se je izkazalo, da 
velik delež bolnikov v »pozni« skupini sploh ni potreboval NLZ. Zato moramo dobro razmisliti, 
ali naš bolnik potrebuje to obliko zdravljenja, preden ga izpostavimo številnim (morda nepotreb-
nim) zapletom. Nekatere življenje ogrožajoče okoliščine, kot so hiperkaliemija, hipervolemija in 
huda acidoza, so še vedno jasne indikacije za začetek zdravljenja. V drugih primerih pa moramo 
presoditi, ali je pričakovana korist večja od tveganja za posameznega bolnika. Bolnikove komor-
bidnosti in njegovo hemodinamsko stanje nam pomagajo tudi pri odločitvi glede tipa zdravljenja. 
Neprekinjene oblike nadomestnega ledvičnega zdravljenja (NNLZ) naj bi sicer zagotavljale večjo 
hemodinamsko stabilnost, lažji nadzor volumskega stanja bolnika ter boljši očistek metabolitov, 
vendar v raziskavah niso izboljšale preživetja v primerjavi z intermitentnimi oblikami. Vzrok 
je lahko tudi v večjem deležu zapletov, ki spremlja NNLZ. Zapleti so lahko značilni za NLZ na 
splošno ali so vezani na posamezen tip NLZ. V prispevku so predstavljeni zapleti, povezani z 
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žilnim pristopom in dializnimi katetri, kamor spadajo tudi okužbe, zapleti, povezani z zunajte-
lesnim obtokom, hemodinamski in srčni zapleti, zapleti, povezani z antikoagulacijo, ter nekateri 
drugi hematološki zapleti, elektrolitske, osmolarne in acido-bazne spremembe ter vpliv NLZ na 
nivo hranil ter zdravil. Uporaba NLZ lahko tudi zavira čas obnove ledvične funkcije.

Zapleti, povezani z žilnim pristopom

Pri uvajanju dializnega centralnega venskega katetra uporabljamo metodo po Seldingerju in 
ultrazvočni prikaz žile oz. ultrazvočno vodeno punkcijo. Tako zmanjšamo pogostost krvavitev, 
hematomov, psevdoanevrizem in arterio-venskih fistul. Neželene posledice uvajanja dializnega 
katetra so še anevrizme in tromboze žil. Pri uvajanju katetrov v vratno ali podključnično veno 
lahko pride do pnevmo- ali hematotoraksa, tamponade srca in aritmij, pri uvajanju v femoralno 
veno pa do retroperitonealnega hematoma. Na katerem koli mestu lahko nepazljivo rokovanje 
s katetrom privede do zračne embolije ali krvavitve iz samega katetra. Pozni zaplet vstavitve di-
aliznega katetra je stenoza vene. Ta nastane najpogosteje v podključnični veni, zato se moramo 
temu mestu v primeru dolgotrajne (več kot tri tedne) uporabe katetra izogibati. Femoralni pri-
stop je povezan z večjim številom okužb, vendar po novejših podatkih le pri bolnikih z indeksom 
telesne mase več kot 28.

Zapleti, povezani z dializnim katetrom

Kadar uporabljamo dvolumenske katetre, lahko pride do t. i. recirkulacije krvi, kar pripelje do 
slabšega očistka, ter hemokoncentracije, ki lahko privede do nastanka strdka na dializni membra-
ni. Kadar pretok krvi v katetru in na izstopišču ni laminaren, lahko pride do odlaganja depozitov 
fibrina in s tem motenega pretoka. Tveganje za oba zapleta je manjše pri daljših katetrih. Kadar 
uporabljamo femoralni pristop, naj konica katetra leži v spodnji votli veni, pri uporabi vratne ali 
podključnične vene pa v desnem atriju.

Ukrepi za preprečevanje s katetrom povezanih okužb so dobra sterilna tehnika uvajanja in 
nege katetrov. Ob menjavi katetra se priporoča enkratna antibiotična zaščita. Za klasične netu-
nelirane katetre se priporoča menjava na tri tedne, kadar so vstavljeni v vratno ali podključnično 
veno, v primeru femoralnega pristopa pa po petih dneh, vendar je pri vsakem bolniku treba oce-
niti tako tveganje za okužbo kot tveganje ponovne punkcije žile.

Zapleti, povezani z zunajtelesnim obtokom

Z razvojem sodobnih dializnih aparatov in tehnik se je pojavnost zapletov, povezanih z zunajte-
lesnim obtokom, močno zmanjšala. Kadar so tlaki na venskem kraku dializnega katetra močno 
negativni, lahko v sistem vdre zrak, vendar ga sodobni monitorji zaznajo in prekinejo pretok. Z 
uporabo t. i. biokompatibilnih dializnih membran se je močno zmanjšala incidenca alergičnih 
reakcij, vendar so še vedno možne predvsem psevdoalergične reakcije, posredovane z bradiki-
ninom, predvsem pri bolnikih, ki prejemajo inhibitorje angiotenzinske konvertaze. V primeru 
hudih reakcij je treba bolnika odklopiti in zavreči kri, ki je prišla v stik s sistemom.

Med zaplete zunajtelesnega obtoka spada tudi hipotermija. Vsi novejši aparati za NLZ imajo 
možnost prilagajanja temperature, zato se temu zapletu lahko izognemo z dobrim načrtovanjem 
NLZ.
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Hemodinamski zapleti in učinki na srce

Padec tlaka je pogost spremljevalec tako intermitentnih kot tudi neprekinjenih oblik NLZ. Najo-
čitnejši vzrok je odvzem tekočine in s tem zmanjšan efektivni žilni volumen. K temu pripomorejo 
tudi tekočinski premiki med različnimi telesnimi kompartmenti, ki so posledica osmotskih spre-
memb med NLZ. Ti lahko privedejo do padca tlaka, tudi kadar ne odvzemamo tekočine oz. kadar 
je odvzem ustrezen glede na oceno volumskega stanja bolnika. Ker so ti premiki večji pri inter-
mitentnih oblikah NLZ, je hipotenzija pogostejša, vendar ostaja pogost problem tudi pri NNLZ. 
Zgodnjo prehodno hipotenzijo (znotraj 12 minut po stiku z membrano) pripisujemo povečane-
mu sproščanju bradikinina. Hipotenzija med NLZ je povezana z zakasnitvijo okrevanja ledvične 
funkcije, povzroča pa tudi subklinično ishemijo srčne mišice, kar lahko privede do slabše krčlji-
vosti. Ta vztraja tudi po povrnitvi normalne prekrvavitve srčne mišice, učinki ponavljajočih se 
hipotenzij pa se seštevajo. V raziskavah so dokazali, da obseg motenj krčljivosti sovpada z volum-
nom in hitrostjo odvzema tekočine. Ukrepi za preprečevanje hipotenzije vključujejo zmanjšanje 
ultrafiltracije, ob čemer lahko (glede na potrebe) povečamo število in podaljšamo čas trajanja 
posameznega postopka. Povečamo lahko koncentracijo natrija v dializni raztopini in znižamo 
temperaturo. Za oceno, ali bo bolnik prenesel odvzem tekočine, lahko uporabimo dinamične 
kazalce polnitve srca. Če ti govorijo v prid tekočinski neodzivnosti, je hipotenzija med NLZ manj 
verjetna. V ta namen je bil v raziskavah ocenjen predvsem test premora konec izdiha. Vendar s 
temi ukrepi ne moremo povsem preprečiti okvare srčne mišice. Novejše raziskave so pokazale, da 
pride do t. i. »stuninga« srčne mišice tudi pri bolnikih na NNLZ, ki so med NLZ hemodinamsko 
stabilni. Mehanizem še ni povsem pojasnjen. Kljub tem ugotovitvam pri hemodinamsko nesta-
bilnih bolnikih priporočamo ali neprekinjene metode ali uporabo podaljšane nizko učinkovite 
dialize (sustained low efficincy dialiysis, SLED).

Zapleti, povezani z antikoagulacijo

Kritično bolni imajo pogosto motnje strjevanja krvi, zato lahko v nekaterih primerih NLZ iz-
vajamo brez dodatka antikoagulantov. Večinoma pa so ti potrebni za preprečevanje nastajanja 
strdkov v dializnem sistemu, kar lahko privede do izgube krvi in povečanih stroškov NLZ. V eno-
tah intenzivne terapije se najpogosteje uporabljajo nizkomolekularni in standardni heparin ter 
citrat. Uporaba obeh oblik heparina je povezana z višjim tveganjem za krvavitev tako iz vbodnih 
mest kot drugje, saj gre za sistemsko antikoagulacijo. S heparinom povzročena trombocitopenija 
(HIT) je sicer redek vzrok trombocitopenije pri kritično bolnih (manj kot dva odstotka vseh 
trobocitopenij), vendar so protitelesa prisotna kar pri 25 odstotkih bolnikov, pri katerih pride do 
strjevanja krvi v dializnem sistemu. V primeru dokazane s heparinom povzročene trombocito-
penije je treba ukiniti heparin in zamenjati vse sisteme, ki ga vsebujejo. V zadnjem času se vse 
bolj priporoča uporaba regionalne antikoagulacije s citratom tudi pri bolnikih, ki nimajo kon-
traindikacij za heparin. Tako lahko močno zmanjšamo tveganje za hemoragične zaplete. Zapleti 
uporabe citrata so hipokalcemija, metabolna alkaloza in hipernatremija, pri bolnikih z jetrno 
okvaro pa lahko pride do zastrupitve s citratom, za katero je značilna metabolna acidoza s pove-
čano anionsko vrzeljo in nizek ioniziran kalcij ob visokem celokupnem kalciju. Uporaba citrata 
med NLZ zato zahteva natančen nadzor in pogoste kontrole elektrolitov ter acido-baznega stanja. 
Ukrepi ob zapletih vključujejo znižanje ali ukinitev citrata, povečano hitrost nadomeščanja kalci-
ja ter zmanjšanje hitrosti pretoka krvi.

NNLZ lahko zmanjša število trombocitov in okrni agregacijo. V dializnem sistemu lahko 
pride do hemolize. Hemolizo lahko povzročijo tudi z NLZ povzročene elektrolitske motnje, kot 
so hipofosfatemija, hiponatremija in hipokaliemija.
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Zapleti, povezani z elektroliti, acido-baznim stanjem in spremembo 
osmolarnosti

NNLZ je povezano s hipomagnezemijo in hipofosfatemijo. Zadnja je zaradi lastnosti dializnih 
membran manj pogosta pri intermitentnih oblikah NLZ. Tekočine, ki jih uporabljamo za nado-
meščanje znotrajžilnega volumna pri NNLZ, ne vsebujejo magnezija in fosfata, zato jih moramo 
v primeru znižanih vrednosti nadomeščati. Hipokalcemija in hipokaliemija sta pogosti in lahko 
povzročita motnje srčnega ritma. Hiponatriemija lahko nastane zaradi prenizke koncentracije 
natrija v dializni raztopini, hipernatriemija pa je lahko posledica uporabe citrata (ena molekula 
vsebuje 3 atome natrija).

Metabolna acidoza zaradi ledvične odpovedi, hemodinamske prizadetosti ali drugih vzrokov 
lahko vztraja, kadar je koncentracija bikarbonata v nadomestni ali dializni raztopini prenizka. V 
primeru previsoke koncentracije lahko pride do alkaloze. Ta se lahko razvije tudi pri uporabi ci-
trata, saj se ena molekula v jetrih pretvori v tri molekule bikarbonata. Pri bolnikih z jetrno okvaro 
lahko nastane metabolna acidoza s povišano anionsko vrzeljo zaradi zastrupitve s citratom (glej 
poglavje Zapleti, povezani z antikoagulacijo).

Disekvilibrijski sindrom je poimenovanje za možganski edem, ki nastane med ali kratko po 
NLZ. Značilen je za prvo NLZ pri bolnikih z visokimi vrednostmi dušičnih retentov, dejavniki 
tveganja pa so še hipernatriemija, hiperosmolarnost, hiperglikemija in acidoza. Bolj ogroženi 
so otroci in starostniki. Med ukrepe za preprečevanje spada nižja učinkovitost prvega NLZ in 
dodatek osmotsko aktivne substance, ki nadomesti odstranjene dušične retente. V praksi se naj-
pogosteje uporablja manitol. V primeru pojava nevroloških simptomov je treba prekiniti NLZ in 
izvajati podporne ukrepe za zniževanje povišanega znotrajlobanjskega tlaka.

Vpliv NLZ na nivo hranil in zdravil

Pri kritično bolnih pogosto prihaja do neravnovesja med vnosom hranil in metabolizmom. To 
lahko poveča tveganje za okužbe, upočasni celjenje ran in vodi v sarkopenijo. NLZ je lahko eden 
od vzrokov izgube hranil. Izguba aminokislin, peptidov in beljakovin je večja pri NNLZ, kjer 
uporabljamo t. i. »high-flux« membrane. V primeru popolne parenteralne prehrane ocenjujejo, 
da se med NNLZ izgubi 17 odstotkov vseh aminokislin. Celokupna izguba proteinov je dvakrat 
višja pri neprekinjeni veno-venski hemofitraciji v primerjavi z veno-vensko hemodiafiltracijo. Iz-
guba je sorazmerna z ultrafiltracijo in znaša 10–20 g/dan. Za vzdrževanje dušikovega ravnovesja 
se pri zato bolnikih na NNLZ priporoča vnos beljakovin 2,5 g/kg/dan.

Hiperglikemija je pri kritično bolnih posledica neodzivnosti perifernih tkiv na inzulin in po-
večane glukoneogeneze v jetrih. Dializne raztopine običajno vsebujejo dekstrozo, kar prepreči 
pomembno izgubo glukoze, le redko pa vodi v hiperglikemijo. Uporaba raztopin brez sladkorjev 
vodi v glukonegenezo, ki kot substrat uporablja aminokisline, zato se ne priporoča. Vodotopni 
vitamini in vsi minerali prosto prehajajo dializno membrano. Nadomeščanje vitamina C naj ne 
preseže 100–150 mg/dan zaradi možnosti nastanka oksaloze. Svetuje se nadomeščanje selena v 
odmerku 100 μcg/dan ter tiamina v odmerku 100 mg/dan. Vitamin A se lahko pri bolnikih na 
NLZ kopiči, kar vodi do toksičnih učinkov.

Nivo številnih zdravil med NLZ pade. Vankomicin se značilno bolj izloča med NNLZ kot 
med intermitentno dializo. Za primerno doziranje antibiotične terapije moramo vedno preveriti 
priporočene doze in čas dajanja za bolnike na NLZ. Posebno pozornost moramo nameniti raz-
dalji med konico centralnega venskega in dializnega katetra, še posebej pri uporabi vazoaktivnih 
substanc, saj lahko pride do neposrednega odstranjevanja in s tem izgube sistemskega učinka.
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Zaključek

Osebje v enoti intenzivne medicine mora biti seznanjeno s postopki in možnimi zapleti NLZ. 
Nepoznavanje samega postopka lahko privede do neustreznega predpisa NDL, vse od odločitve, 
kdaj začeti NLZ, katero obliko NLZ izbrati za posameznega bolnika pa do ustrezne izbire antiko-
agulantnega sredstva in hitrosti ter obsega odvzema tekočine. Kljub ustreznemu predpisu lahko 
nastanejo zapleti, ki jih mora osebje prepoznati in ustrezno ter pravočasno ukrepati. Poseben iz-
ziv predstavlja tudi odločitev, kdaj prenehati z NLZ. NLZ lahko samo po sebi upočasni okrevanje 
ledvic in pripelje do t. i. z dializo povzročene odvisnosti od dialize. 
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Kdaj uporabimo plazmaferezo v enoti intenzivne 
terapije

Igor Mark

Povzetek

Plazmafereza je postopek zunajtelesnega odstranjevanja makromolekul, vključenih v številne pa-
tološke procese iz plazme. Odstranjevanje je hitro in učinkovito, vendar neselektivno. V prispev-
ku so predstavljene osnove tehnike plazmafereze z možnimi zapleti in opisane glavne indikacije 
za plazmaferezo pri izbranih boleznih, s katerimi se najpogosteje srečujemo v enotah intenzivne 
terapije.

Uvod

Plazmafereza (PF) je postopek, pri katerem plazmo bolnika ločimo od krvi, s posebnimi me-
todami iz nje odstranimo določene komponente in jo nato ponovno vrnemo v bolnikov krvni 
obtok. Izmenjevalna plazmafereza pomeni postopek, pri katerem odstranjeno plazmo nadome-
stimo z enakim volumnom nadomestne tekočine. Učinek plazmafereze je posledica odstranitve 
ali zmanjšanja količine patoloških snovi, kot so npr. protitelesa, imunski kompleksi, monoklonski 
proteini, komponente komplementa, citokini, na proteine vezani toksini in lipoproteini. Obenem 
moramo vedno, kadar je to indicirano, zdraviti tudi vzročno (npr. imunosupresija v primeru 
produkcije patoloških protiteles).

Opis metode

Za ločevanje plazme od krvi lahko uporabimo centrifugiranje, ki se uporablja predvsem za na-
men ločevanja in zbiranja krvnih komponent v transfuzijski medicini – govorimo o centrifugalni 
plazmaferezi. Drug način za ločevanje celičnih komponent od plazme pa je filtracija, pri kateri z 
uporabo pritiska kri filtriramo skozi membrano z visoko prepustnostjo – govorimo o membran-
ski plazmaferezi (MPF). Posebna tehnika PF, pri kateri z adsorpcijskimi membranami iz plazme 
odstranjujemo imunske komplekse in protitelesa, se imenuje imunska adsorpcija (IA).

Ker pri izvedbi urgentne PF želimo v kratkem času (nekaj urah) izmenjati sorazmerno veliko 
količino plazme (v večini primerov 1–1,5-kratnik volumna plazme), je zaradi zagotavljanja vi-
sokega pretoka krvi priporočljiva vstavitev centralnega venskega (dializnega) katetra. Ker gre za 
postopek, ki vključuje zunajtelesni krvni obtok, je med izvajanjem PF za preprečevanje nastajanja 
strdkov v sistemu potrebna antikoagulacija, za kar običajno uporabimo standardni heparin ali 
citrat.
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Odstranjeno plazmo moramo vedno nadomestiti z enakim volumnom nadomestne tekočine. 
Najpogosteje uporabljamo koloidne raztopine, to sta elektrolitska raztopina albuminov ali sveže 
zmrznjena plazma (SZP). Izbira nadomestne tekočine je odvisna od vrste bolezni, zaradi katere 
MPF izvajamo. Če je potrebno nadomeščanje koagulacijskih faktorjev (npr. pri akutni jetrni od-
povedi) ali nadomeščanje določenih plazemskih komponent (npr. ADAMTS13 pri trombotični 
trombocitopenični purpuri), bomo uporabili SZP. V večini ostalih primerov pa zaradi manjšega 
tveganja za prenos okužb in pojava alergijskih reakcij raje uporabimo albumine v elektrolitski 
raztopini. Obe nadomestni tekočini je možno tudi kombinirati.

En volumen izmenjane plazme očisti približno 66 odstotkov plazme, dva volumna 87 od-
stotkov in trije volumni 96 odstotkov plazme. Pogostnost in režim izvajanja PF je odvisen od 
indikacije in bolnikovega kliničnega stanja oz. odgovora na plazmaferezno zdravljenje. Glede 
na to lahko na začetku izvedemo tudi več plazmafereznih postopkov v istem dnevu, nato pa v 
nadaljevanju pogostnost zmanjšamo le na vsak drugi dan. Vmesno obdobje brez PF je potrebno 
predvsem zato, da se obnovijo nekatere komponente plazme (fibrinogen, imunoglobulini), ki 
smo jih med postopkom neselektivno odvzeli iz krvi bolnika. Tovrstnih težav praviloma ni, kadar 
uporabimo kot nadomestno tekočino SZP.

Zapleti plazmafereze

V splošnem je tehnika varna in jo bolniki dobro prenašajo. Poleg tehničnih težav z zunajtelesnim 
obtokom in zapletov, povezanih s katetri (krvavitev ob vstavljanju, tromboze), moramo biti pozorni 
na pojav alergijskih reakcij – najpogostejša urtikarija (0,7–12 %), izjemno redko lahko anafilaktični 
šok. Te so veliko pogostejše pri uporabi SZP kot pri albuminih. Zaradi uporabe citrata in SZP ter tudi 
albuminov lahko pride do hipokalcemije, zaradi česar je ves čas postopka potreben skrben nadzor 
nad koncentracijo kalcija in njegovo nadomeščanje. Pri PF prihaja do izgube imunoglobulinov in s 
tem povečanega tveganja za okužbe, zato ves čas zdravljenja spremljamo njihov nivo (koncentracija 
IgG mora biti pred začetkom PF nad 3 g/L), po potrebi podaljšamo razmik med posameznimi PF 
in jih tudi nadomeščamo, še posebej, kadar je sočasno prisotna pomembna okužba. Posebej pri 
uporabi SZP je možen prenos virusnih okužb. Zaradi izgube koagulacijskih faktorjev (kadar kot na-
domestno tekočino uporabimo albumine) lahko pride do hipofibrinogenemije (med zdravljenjem 
s PF želimo nivo fibrinogena vzdrževati > 1 g/L) in prehodnega podaljšanja PČ in aPTČ, vendar so 
krvavitve kljub temu redke (0,06–0,2 %). Citrat (bodisi kot antikoagulant ali v SZP) lahko privede 
do razvoja metabolne alkaloze (še posebej pri bolnikih z okvarjeno ledvično funkcijo). Pri uporabi 
SZP so poročali o redkih primerih s transfuzijo povezane akutne okvare pljuč – TRALI. 

S praktičnega vidika je dobro vedeti, da s PF iz obtoka poleg škodljivih makromolekul od-
stranimo tudi številne druge komponente plazme, kar lahko oteži interpretacijo laboratorijskih 
izvidov (npr. nivo bilirubina, jetrnih encimov, CRP idr.). Vzorci za različne serološke preiskave 
(npr. ANCA, antifosfolipidna protitelesa, aktivnost ADAMTS ipd.) morajo biti zato odvzeti pred 
začetkom PF. Neselektivno se v različni meri odstranijo tudi terapevtske snovi (antibiotiki, imu-
nosupresivna zdravila itd.). Po potrebi lahko zato preverjamo nivoje zdravil, specifično terapijo 
pa, če je le možno, dajemo raje v vmesnem obdobju med dvema plazmafereznima postopkoma.

Najpomembnejše indikacije za uporabo PF v enoti intenzivne terapije

Klinične indikacije za uporabo PF redno revidira Ameriško združenje za aferezo (American So-
ciety for Apheresis – ASFA), zadnje smernice so bile izdane leta 2019. Indikacije so na podlagi 
kliničnih podatkov in raziskav razdeljene v štiri kategorije (I – stanja, pri katerih je PF indicirana 
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kot terapija izbora ali terapija prvega reda, II – stanja, pri katerih je PF indicirana kot terapija 
drugega reda, III – stanja, pri katerih optimalna vloga PF ni določena, IV – stanja, pri katerih je PF 
neučinkovita ali škodljiva).

Trombotična trombocitopenična purpura – TTP (ASFA I)

Pomanjkanje metaloproteaze ADMTS13 (zaradi genetske okvare ali funkcionalnega pomanjkanja 
ob tvorbi inhibitornih protiteles) povzroči nastanek velikih multimer vWf s posledično trombo-
tično mikroangiopatijo, ki se klinično najpogosteje kaže s prizadetostjo ledvic in CŽS, laborato-
rijsko pa s trombocitopenijo, znaki hemolize in značilnim zmanjšanjem aktivnosti ADAMTS13. 
Pred uporabo PF je bila bolezen v večini primerov smrtna, z uvedbo PF pa je preživetje naraslo 
na več kot 80 odstotkov. Izjemno pomembno je, da PF začnemo čim prej, že ob utemeljenem 
kliničnem sumu, brez da bi čakali na izvid aktivnosti in protiteles proti ADAMTS13. Učinek 
PF je na eni strani posledica odstranjevanja velikih multimer vWf, kot nadomestno tekočino pa 
vedno uporabimo SZP, saj s tem nadomeščamo tudi ADAMTS13. V začetku izvajamo PF tudi 
do dvakrat dnevno in nato dnevno do porasta števila trombocitov, kasneje pogostnost postopno 
zmanjšujemo ob skrbnem spremljanju števila trombocitov in parametrov hemolize, saj lahko 
pride do ponovnega poslabšanja. Vedno sočasno zdravimo z imunosupresivi, saj s tem vplivamo 
na zmanjšanje nastajanja protiteles proti ADAMTS13. Pri sekundarnih oblikah TTP in HUS je 
učinkovitost plazmafereze vprašljiva. 

Akutna jetrna odpoved – AJO (ASFA III, ASFA I*)

AJO lahko vodi v cirkulatorno nestabilnost, akutno ledvično odpoved, možganski edem in smrt 
zaradi večorganske odpovedi. Pri bolnikih z majhno možnostjo spontane ozdravitve se v primeru 
izpolnjevanja kriterijev odločimo za presaditev jeter, v vmesnem obdobju je zdravljenje podpor-
no. MPF odstranjuje številne metabolite, ki imajo vlogo pri nastanku hepatične encefalopatije 
(aromatske aminokisline, amonijak, merkaptane, fenole). Dokazano je, da PF izboljša možganski 
in jetrni pretok, zviša srednji arterijski tlak, opažali so tudi ugoden vpliv na znižanje ICP. Kot na-
domestno tekočino uporabimo SZP, saj s tem nadomeščamo faktorje strjevanja krvi in izboljša-
mo hemostatski profil. Zaradi odsotne jetrne funkcije je v času zdravljenja s PF treba biti pozoren 
na citratno toksičnost, ki se laboratorijsko kaže s hipokalcemijo. Ob sočasni ledvični okvari lahko 
zaradi kopičenja citrata pride do metabolne alkaloze, ki jo moramo včasih popraviti s kratko 
hemodializo po končani MPF. Kriterijev, ki bi jasno opredelili, kdaj v poteku AJO začeti MPF, ni. 
Dokazano je, da zgodnja PF z uporabo velikih volumnov izmenjane plazme (8–12 L na postopek) 
lahko izboljša preživetje bolnikov v času do transplantacije – s tem »pridobimo čas« do transplan-
tacije, ne vplivamo pa na preživetje tistih bolnikov, ki so v končni fazi tudi transplantirani. 
*Samo PF z uporabo velikih volumnov plazme je zaradi dokazanega učinka uvrščena v ASFA I.

Bolezen anti GBM (ASFA I)

Bolezen je posledica vaskulitisa, ki prizadene kapilare ledvic in/ali pljuč. Tipično so prisotna av-
toprotitelesa anti GBM, pri nekaterih bolnikih poleg teh tudi ANCA. Klinično se kaže kot hitro 
napredujoči glomerulonefritis (RPGN) in/ali krvavitev iz pljuč (DAH – difuzna alveolarna kr-
vavitev). Pomembno je, da MPF začnemo čim prej, saj lahko le tako preprečimo napredovanje 
ledvične okvare – pri napredovali okvari je MPF namreč neučinkovita. Zato velja (podobno kot 
pri TTP), da MPF začnemo že ob utemeljenem sumu na bolezen in ne čakamo nujno na izvid 
avtoprotiteles (ki jih v izjemno redkih primerih tudi ne dokažemo). Običajno uporabimo kot na-
domestno tekočino albumine, v primeru sočasne DAH pa SZP (ali kombinacijo). Poleg PF vedno 
hkrati uporabimo tudi imunosupresivno zdravljenje (kortikosteroidi, ciklofosfamid).
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Vnetne polinevropatije

Pri tipični obliki gre za akutno, ascendentno simetrično paralizo, ki lahko vključuje tudi avtono-
mno nestabilnost in v težjih oblikah pripelje do ventilatorne insuficience s potrebo po mehanični 
ventilaciji. V patogenezi je pomemben avtoimunski proces, pri čemer avtoprotitelesa uničujejo 
mielin perifernih živcev. Bolnike lahko zdravimo z imunoglobulini (z IVIG) ali MPF oz. IA. 
Slednji dve metodi sta v primerjavi z imunoglobulini invazivnejši in dolgotrajni (zato običajno 
začnemo najprej IVIG), vendar enako učinkoviti, če ju uporabimo dovolj zgodaj. Navadno za-
došča pet terapevtskih posegov vsak drugi dan. Kot nadomestno tekočino uporabimo albumine. 
Nekatere študije kažejo, da MPF pospeši motorično okrevanje in skrajša čas mehanske ventilaci-
je. Ni dokazov, da bi bila kombinacija IVIG in MPF/IA učinkovitejša od posamezne vrste terapije. 

Miastenija gravis (ASFA I)

Gre za avtoimunsko bolezen živčno-mišičnega prenosa s protitelesi (običajno anti ACHr, lahko 
pa tudi drugimi – npr. anti MuSK), usmerjenimi proti acetilholinskim receptorjem ali drugim 
mestom na postsinaptični membrani in mišičnem vlaknu. Klinično se kaže kot mišična šibkost 
in utrujenost, tipično pri ponavljajočih gibih. V hudi obliki zaradi prizadetosti dihalne muskula-
ture lahko privede do ventilatorne insuficience in potrebe po mehanični ventilaciji (miastenična 
kriza). MPF je indicirana v primeru miastenične krize, akutnega poslabšanja s težko klinično 
sliko ali perioperativno pred timektomijo. Učinkovitost MPF je v primerjavi z IVIG podobna, 
v primeru respiratorne insuficience ali pri prisotnosti anti MuSK pa po nekaterih podatkih celo 
učinkovitejša. Lahko uporabimo kombinacijo – takrat moramo med aplikacijo IVIG in naslednjo 
proceduro MPF pustiti dovolj časa, da ne odstranimo apliciranih IVIG. Običajno je potrebnih 
manj procedur kot pri Guillain-Barrejevem sindromu. Kot nadomestno tekočino uporabimo raz-
topino albuminov. 

Akutni pankreatitis zaradi hipertrigliceridemije (ASFA III)

Za biliarnim in alkoholnim pankreatitisom je hipetrigliceridemija tretji najpogostejši etiološki 
dejavnik akutnega pankreatitisa. Običajno so trigliceridi (TAG) povišani nad 11,3 mmol/L. Pre-
pričljivih podatkov o povezanosti koncentracije TAG in resnosti klinične slike ni. Koncentracijo 
TAG učinkovito zmanjšamo z MPF, vendar kljub temu za zdaj študije niso pokazale izboljšanja 
preživetja. Kot nadomestno tekočino uporabljamo raztopino albuminov. MPF izvajamo dnevno 
do znižanja TAG vsaj pod 10 mmol/L, idealno pa pod 5,6 mmol/L, kar je možno doseči že v nekaj 
dneh. Vedeti je treba, da je učinek MPF samo prehoden, zato poleg podpornega intenzivnega 
zdravljenja sočasno vedno zdravimo tudi z zdravili, usmerjenimi v nižanje TAG (antilipemiki, 
inzulin, heparin), in dietnimi ukrepi. 

Sepsa z večorgansko odpovedjo (ASFA III)

Teoretično podlago uporabe PF pri sepsi predstavlja možnost odstranjevanja endotoksinov, ci-
tokinov, komplementa in prokoagulantnih faktorjev na eni strani in po drugi strani nadomešča-
nje številnih faktorjev (npr. imunoglobulinov in naravnih prokoagulantov in antikoagulantov) s 
plazmo zdravih dajalcev. Nobeni od randomiziranih raziskav do sedaj ni uspelo dokazati vpliva 
PF na preživetje bolnikov s septičnim šokom, zato PF v teh primerih za zdaj ostaja dopolnilno 
zdravljenje v domeni kliničnih raziskav.
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Zaključek

Plazmafereza lahko pri številnih kritičnih bolezenskih stanjih predstavlja temeljno ali zgolj do-
polnilno zdravljenje, njena uspešnost pa je mnogokrat odvisna od hitre prepoznave bolezni, pra-
vilne indikacije in pravočasne uvedbe. 
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Akutna ledvična okvara pri bolniku s hudo 
rabdomiolizo

Helena Korošec Jagodič, Maja Golmajer

Povzetek

Rabdomioliza je lahko vzrok ledvične odpovedi pri bolnikih v intenzivni enoti. Razlogi za rabdo-
miolizo so številni, v našem primeru je šlo sprva za rupturo iliakalne arterije, ki je bila operativno 
oskrbljena, nato pa se je zapletlo z arterijsko trombozo, kar je privedlo do hude ishemije mišic in 
rabdomiolize. Rabdomioliza je bila obsežna, na kar je nakazovala že od začetka hudo povišana 
CK, ki je poleg tega tudi občutljiv kazalec ledvične okvare. Zaradi akutne ledvične odpovedi je 
bilo potrebno nadomestno ledvično zdravljenje, uporabili smo hibridno metodo SLEDD z do-
datno uporabo adsorptivne membrane CytoSorb z namenom odstranjevanja mioglobina, ostalih 
mišičnih encimov in citokinov.

Uvod

Prvi opis rabdomiolize sega daleč nazaj v knjigo Stare zaveze, ko so Izraelci na poti iz Egip-
ta pojedli preveč prepelic (prepelice naj bi se spomladi hranile s strupenimi šmarnicami), kar 
naj bi privedlo do okvare oziroma nekroze mišic. Zaradi mišične nekroze se začnejo sproščati 
znotrajcelični mišični substrati, kot so mioglobin, kreatini kinaza (CK), aldolaza, aspartat ami-
notransferaza (AST), laktatna dehidrogenaza (LDH), tromboplastin ter tudi elektroliti (kalij, 
fosfat). Masivna nekroza mišic tako lahko predstavlja življenjsko ogrožajoče stanje, povezano 
s hudim povišanjem CK (CK > 500 U/l), elektrolitnimi motnjami, akutno ledvično odpovedjo 
in porušeno koagulacijo (sproščanje tromboplastina iz mišic). Raziskave so pokazale, da 10–40 
odstotkov bolnikov z rabdomiolizo razvije akutno ledvično odpoved. Mioglobin v plazmi preseže 
kapaciteto vezave na haptoglobin, zato se začne izplavljati preko ledvic, kjer dela precipitate v 
ledvičnih tubulih. Mioglobin ima molekulsko težo 17 kDa, v urinu je normalno prisoten v nizkih 
koncentracijah < 5 μg/l. V literaturi so opisani trije glavni nefrotoksični mehanizmi mioglobina: 
vazokonstrikcija (kot posledica hipovolemije in delovanja citokinov), formacija pigmentnih ci-
lindrov v tubulih in obstrukcija ter direktno toksično učinkovanje mioglobina na celice ledvičnih 
tubulov. Končni rezultat je akutna tubulna nekroza. 

Vzroki za rabdomiolizo so različni, najpogosteje pride do rabdomiolize zaradi travmatske po-
škodbe mišic (npr. crush sindroma), lahko pa je rabdomioliza posledica delovanja različnih zdravil 
(statini), toksinov, alkohola, mišične ishemije, mišičnega vnetja, metabolnih bolezni mišic, genet-
skih mišičnih obolenj, mišične izčrpanosti, nevroleptičnega malignega sindroma in maligne hi-
pertermije. Laboratorijski kazalci za rabdomiolizo so naslednji: > 5 x povišana CK (normalno do 
2,85 U/l), mioglobinurija, hiperkaliemija, hiperfosfatemija, na začetku znižan Ca (zaradi okvarjene 
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Na/Ca ATP-aze se Ca nabira intracelularno, kasneje pride do izplavljanja Ca iz miocitov in hiper-
kalcemije, posebno ob ledvični odpovedi), povišana sečna kislina (izplavljanje purinov iz mišic), 
metabolna acidoza in povišana anionska vrzel (razlika med kationi in anioni v serumu Na- (Cl+ 
HCO3)). Klinični znaki rabdomiolize so triada mialgije, mišične slabosti in mioglobinurije (rdeče 
obarvan urin). Pri kritično bolnih se zanašamo zlasti na laboratorijske kazalce, povišana CK je na-
jobčutljivejši kazalec obsežnosti mišične nekroze in tudi ledvične okvare.

Prikaz primera

68-letni bolnik je bil sprejet v intenzivno enoto kirurških strok po urgentnem kirurškem posegu 
zaradi hemoragičnega šoka po rupturi anevrizme leve iliakalne arterije. Narejen je bil aortofemo-
ralni bypass levo (dodatno je imel 4,5 cm anevrizmo infrarenalnega dela aorte) in trombektomija 
leve arterije femoralis superficialis zaradi okluzije. Že med operativnim posegom je prejel 3,5 l 
balansiranih kristaloidov, 500 ml koloidov, 8 enot koncentriranih eritrocitov, 5 enot sveže zmr-
znjene plazme, 2 enoti trombocitov, komponente koagulacije glede na ROTEM in potreboval je 
vazoaktivno podporo z noradrenalinom. 

Po sprejemu v intenzivno enoto je nadalje potreboval transfuzijo krvi, zdravljenje koagulo-
patije, vazoaktivno podporo ter ostale podporne ukrepe intenzivnega zdravljenja. Povišana CK 
(CK = 553 U/l,), povišan mioglobin > 100.000 ng/ml (v serumu) in mioglobin > 300000 (v uri-
nu), povišan laktat (največ do 6,2 mmol/l) in metabolna acidoza so kazali, da gre pri bolniku za 
rabomiolizo. Bolnika smo intenzivno hidrirali, dodatno uvedli diuretsko mešanico, kljub temu so 
slabele urne diureze in poraščali dušični retenti. Vse to je kazalo na nadaljnjo ledvično okvaro kot 
posledico rabomiolize, dodatno vlogo je imel tudi predhodni hemoragični šok. Začeli smo diali-
zo SLED (Sustained low-efficiency dialysis), dodatno smo uporabili membrano CytoSorb. Ker je 
bila naslednji dan desna noga lividna in brez znakov prekrvavitve arterije tibialis posterior, je bila 
narejena trombektomija arterije tibialis posterior in dodatno lokalno apliciran tkivni aktivator 
plazminogena. Nato je bila po 24 urah ponovna kirurška revizija zaradi ishemije desne noge, tok-
rat je bila narejena trombektomija arterije femoralis profunde na desni strani. V naslednjih dneh 
je bolnik ostal umetno ventiliran, na vazoaktivni podpori z noradrenalinom, anuričen, z visoko 
CK (CK do 1400 U/l), visokim mioglobinom (mioglobin > 130.000 ng/ml v serumu in mioglobin 
> 300000 v urinu), zato so se vsakodnevno izvajale dialize SLED s Cytosorbom. Zaradi poviša-
nih vnetnih kazalcev je bil empirično uveden tazocin (kasneje izolirana Serratia marcescens iz 
aspirata traheje). Hemogram je bil nadalje med zdravljenjem stabilen, le trombociti so ostajali 
okrog 60–70 x 109/l. Po 8 dneh intenzivnega zdravljenja smo ga ekstubirali, po 11 dneh pa je bil 
premeščen na oddelek za žilno kirurgijo. Ob premestitvi se ledvična funkcija še ni vzpostavila, 
ostal je anuričen, na intermitentni hemodializi (izvajale so se 3-urne dialize). Ledvična funkcija 
se je kasneje čez nekaj mesecev popolnoma povrnila, bolnik je bil ob odpustu iz bolnišnice brez 
dialize, z normalnimi vrednostmi kreatinina in sečnine.

Razprava

Pri našem bolniku je bil razlog rabdomiolize mišična ishemija, do ledvične odpovedi je prišlo za-
radi rabdomiolize ob hipovolemiji zaradi hemoragičnega šoka. Bolnik sicer ni imel dokumenti-
rane predhodno okvarjene ledvične funkcije, imel pa je znano arterijsko hipertenzijo in periferno 
arterijsko okluzivno bolezen. 

Akutno ledvično odpoved pri rabdomiolizi na začetku preprečujemo predvsem z ustrezno hidra-
cijo. 1–2 l/h izotonične raztopine (študije niso neposredno primerjale kristaloidov s pufri in krista-
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loidov brez pufrov) v primeru, ko je CK > 500 U/l, prepreči formacijo tubularnih zamaškov v ledvič-
nih tubulih. Vzdržujemo diurezo 200–300 ml/h. Raziskave nadalje priporočajo uporabo bikarbonata 
(CK > 500 U/l), če so izpolnjeni trije naslednji pogoji, da je pH < 7,5, bikarbonat < 30 mEq/l in ni 
prisotne hipokalcemije. Raziskave so tudi pokazale, da je manitol lahko protektiven, ker poveča 
pretok krvi preko ledvic, poveča glomerulno filtracijo in na ta način prepreči nastajanje tubu-
larnih precipitatov mioglobina, razen tega tudi lovi proste radikale v ledvicah ter tako deluje 
kot antioksidant. Študije sicer niso pokazale jasnih pozitivnih rezultatov pri uporabi manitola, 
a priporočajo, da ga uporabimo manj kot 200 g dnevno. Pri uporabi manitola moramo biti tudi 
pozorni na hiperosmolarnost, zato merimo osmolalno vrzel, ki naj bo < 10 mOsm/kg H2O. Bi-
karbonat in manitol lahko skupaj uporabimo tudi v t. i. diuretski mešanici (sestava: 450 ml 5 % 
glukoze, 60 ml 20 % manitola, 50 ml 1M NaHCO3). Če se kljub omenjenim terapevtskim ukre-
pom ledvična funkcija pri bolniku ne vzpostavi oz. je potrebno akutno nadomestno ledvično 
zdravljenje (preobremenitev z volumnom, hiperkaliemija K > 6,5 mmol/l, huda acidoza pH < 7,1 
in uremija), razmislimo o nadomestni ledvični podpori. Uporabimo lahko kontinuirane meto-
de, intermitentne metode in razne hibridne metode npr. SLED. Nekatere raziskave priporočajo 
uporabo visoko permeabilnih dializnih membran (npr. membrana Theralite prepušča molekule 
do velikosti 45 kD). Posamezne raziskave nakazujejo tudi, da je hemadsorpcija (npr. membrana 
CytoSorb) lahko učinkovita metoda odstranjevanja mioglobina, ostalih mišičnih encimov in ci-
tokinov pri akutni ledvični odpovedi zaradi rabdomiolize. Potrebne pa bodo nadaljnje randomi-
zirane in kontrolirane raziskave. 

Pri našem bolniku smo začeli zdravljenje z intenzivno hidracijo, uporabo bikarbonata in ma-
nitola v diuretski mešanici, a se kljub vsem podpornim ukrepom ledvična funkcija ni vzpostavila, 
bolnik je postal oliguričen in porastli so dušični retenti. Na hudo ledvično okvaro in potrebo po 
nadomestni ledvični podpori je kazala že na začetku hudo povišana CK (CK > 500 U/l), ki je tudi 
najobčutljivejši kazalec ledvične okvare. Ravno tako je imel bolnik tudi hudo povišan mioglobin 
tako v serumu kot v urinu (mioglobin > 130.000 ng/l v serumu in mioglobin > 300000 v urinu). 
Zaradi akutne ledvične odpovedi je bilo potrebno nadomestno ledvično zdravljenje, uporabi-
li smo hibridno metodo SLED z dodatno uporabo adsorptivne membrane CytoSorb. Ledvična 
funkcija se je kasneje čez nekaj mesecev popolnoma povrnila, bolnik je bil ob odpustu iz bolni-
šnice brez dialize z normalnimi vrednostnimi kreatinina in sečnine.

Zaključek

Prikazali smo primer 68-letnega bolnika, ki je bil sprejet v enoto intenzivne terapije zaradi hemo-
ragičnega šoka kot posledice rupture iliakalne arterije. Dodatno se je zapletlo s trombozo arterije 
tibialis posterior in arterije femoralis profunde, kar je privedlo do ishemije mišic in rabdomiolize. 
Rabdomioliza je bila obsežna, na kar je nakazovala že od začetka hudo povišana CK, ki je poleg 
tega tudi občutljiv kazalec ledvične okvare. Bolnik je zato potreboval nadomestno ledvično pod-
poro SLED, dodatno smo tudi uporabili adsorptivno membrano CytoSorb z namenom odstra-
njevanja mioglobina, ostalih mišičnih encimov in citokinov. 
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Nadomestno ledvično zdravljenje pri bolniku 
z akutno možgansko okvaro

Michael Jožef Gradišek

Povzetek

Bolniki z akutno možgansko okvaro imajo zmanjšano podajnost možgansko-hrbtenjačnega 
prostora. Zaradi tega je nadomestno ledvično zdravljenje povezano z velikim tveganjem hudega 
nevrološkega poslabšanja in celo smrtjo. V prispevku bodo predstavljeni patofiziološki mehaniz-
mi, ki privedejo do poslabšanja nevrološkega stanja bolnikov z akutno možgansko okvaro med 
nadomestnim ledvičnim zdravljenjem, in priporočila za njegovo preprečevanje. 

Uvod

Z izrazom akutna možganska okvara označujemo različna bolezenska stanja od ishemične možgan-
ske kapi do spontanih in poškodbenih možganskih krvavitev z možganskim edemom. Osnovni cilj 
zdravljenja bolnikov z akutno možgansko okvaro je preprečevanje sekundarne možganske okvare z 
vzdrževanjem ustrezne možganske prekrvavitve in obvladovanjem povišanega znotrajlobanjskega 
tlaka. Zelo majhen delež bolnikov z akutno možgansko okvaro med zdravljenjem v enotah intenziv-
ne terapije potrebuje nadomestno ledvično zdravljenje ali zaradi razvoja akutne ledvične odpovedi 
med zdravljenjem ali kronične ledvične odpovedi, prisotne že pred sprejemom v bolnišnico. V obeh 
primerih lahko nadomestno ledvično zdravljenje ogrozi osnovni cilj zdravljenja akutne možganske 
okvare zaradi pojava hemodinamske nestabilnosti in povečanja možganskega edema. 

Za preprečevanje sekundarne možganske okvare pri bolnikih z akutno možgansko okvaro je zago-
tavljanje hemodinamske stabilnosti in zadostnega možganskega prekrvavitvenega tlaka izredno po-
membno. Vsak postopek, ki zniža možganski prekrvavitveni tlak pod kritično mejo, lahko povzroči 
porast znotrajlobanjskega tlaka. Pojav hemodinamske nestabilnosti je odvisen od načina izvajanje ka-
tere koli oblike nadomestnega ledvičnega zdravljenja, vendar je najpogostejši med hemodializo (HD). 

Znan zaplet nadomestnega ledvičnega zdravljenja je sindrom dializnega disekvilibrija (SDD), 
ki je posledica razvoja možganskega edema med nadomestnim ledvičnim zdravljenjem. SDD 
se lahko pojavi pri vsakem bolniku, ki je zdravljen z eno izmed oblik nadomestnega ledvičnega 
zdravljenja, vendar najpogosteje med HD ali kmalu po zaključeni HD. V literaturi so opisani 
primeri SDD tudi med kontinuirano venovensko hemofiltracijo (CVVH) in celo peritonealno 
dializo. Klinična slika sindroma zajema razpon nevroloških simptomov in znakov od glavobola, 
nemira do zmedenosti, epileptičnih napadov in kome. Pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo 
so s slikovnimi preiskavami ugotovili povečanje možganskega volumna po HD za okoli tri od-
stotke, kar znaša približno 30 ml upoštevajoč velikost možganov odrasle osebe. Povečanje volum-
na možganov je pretežno posledica nastanka intersticijskega možganskega edema. 
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Patofiziologija SDD ni povsem pojasnjena. Možganski edem nastane najverjetneje zaradi raz-
like v koncentraciji osmotsko aktivnih snovi na obeh straneh krvno-možganske pregrade. Katere 
osmotsko aktivne snovi prispevajo k nastanku osmotskega gradienta, še ni popolnoma raziska-
no. Krvno-možganska pregrada natančno uravnava kemično sestavo možganske zunajcelične 
tekočine in likvorja ter preprečuje vodotopnim molekulam hiter prehod v možganski medcelični 
prostor. Tesni stiki med endotelnimi celicami možganskih kapilar onemogočajo obcelični pre-
hod molekul. Za njihov prehod preko krvno-možganske pregrade so potrebni posebni prenašalci 
na endotelnih celicah. Nedavne raziskave so potrdile obstoj posebnih prenašalcev za sečnino 
in vodo na endotelnih celicah možganskih kapilar, ki uravnavajo hitrost prehajanja sečnine in 
vode v možgansko tkivo. Zaradi počasnega prehoda sečnine preko krvno-možganske pregrade, 
je potrebnega veliko več časa (tudi do 8 ur), da se možganska koncentracija približa krvni, kar 
je pomembno dlje kot v drugih tkivih (v mišicah v 1 uri). Zaradi tega so možganske koncentra-
cije sečnine pri bolnikih z ledvično odpovedjo nižje kot v krvi. Med nadomestnim ledvičnim 
zdravljenjem se koncentracija sečnine v krvi hitro zniža. Zaradi upočasnjenega prehoda sečnine 
iz možganskega tkiva v kri nastane razlika v koncentraciji sečnine med možganskim tkivom in 
krvjo, ki ustvarja osmotski gradient za prehod vode v možgane. Prehod vode v možgansko tkivo 
uravnavajo posebni kanalčki, imenovani akvaporini. 

Del osmotskega gradienta je zanesljivo posledica povišane koncentracije sečnine v možganih 
v primerjavi s krvjo (teorija obratnega učinka sečnine). Ker so z nekaterimi raziskavami na živa-
lih ugotovili, da obsežnosti možganskega edema in razlike v osmolarnosti med možganskim tki-
vom in krvjo ni mogoče pojasniti zgolj z razliko v koncentraciji sečnine, obstaja možnost, da k os-
motskemu gradientu prispevajo tudi druge osmotsko aktivne snovi (teorija idiogenih osmolov). 

Pri uremičnih živalih so ugotovili zmanjšanje števila prenašalcev za sečnino in povečanje šte-
vila akvaporinov na endotelnih celicah možganskih kapilar. Slednje bi lahko pojasnilo počasnejše 
prehajanje sečnine iz možganov v kri ter nastanek obsežnejšega možganskega edema ob nižjem 
osmotskem gradientu pri uremičnih bolnikih. 

Pomen acidobaznih motenj pri nastanku SDD ni povsem znan. Z raziskavami so ugotovili 
vztrajanje metabolne acidoze v osrednjem živčevju po HD, ki bi lahko preko vpliva na prenos 
vode in topljencev preko krvno-možganske pregrade ter nastanka znotrajceličnih osmotsko ak-
tivnih organskih kislin prispeval k njegovemu nastanku.

Prikaz primera

64-letni bolnik si je pri padcu po stopnicah hudo poškodoval glavo. Ob sprejemu v bolnišnico je 
bil s CT-preiskavo ugotovljen zlom lobanjskega svoda s širjenjem v lobanjsko bazo, 0,5 cm širok 
subduralni hematom nad skoraj celotno levo možgansko poloblo, manjše obtolčenine obojestran-
sko frontobazalno ter zmeren difuzen možganski edem. Po opravljeni diagnostiki je bila vstavlje-
na elektroda za merjenje znotrajlobanjskega tlaka. Prve dni zdravljenja na oddelku za intenzivno 
terapijo so bile vrednosti znotrajlobanjskega tlaka večino časa med 15 in 20 mmHg z občasnimi 
porasti do 30 mmHg, ki so se po osmotski terapiji ustrezno znižali. Naslednja kontrolna slikanja 
glave so pokazala poleg povečanja možganskih obtolčenin obojestransko frontalno še pojav novih 
znotrajmožganskih krvavitev v področju obtolčenin možganov obojestransko temporalno in levo 
frontoparietalno. Po desetih dneh zdravljenja se je pri bolniku razvil septični šok ob bakterijski 
pljučnici, med katerim je prišlo do poslabšanja ledvične funkcije in razvoja neoligurične akutne 
ledvične odpovedi. Kljub uspešnemu zdravljenju okužbe se ledvična funkcija ni hitro popravila. 
Zaradi poraščanja ledvičnih retentov smo se v dogovoru z nefrologi odločili pri bolniku opraviti 
kratkotrajno nizko učinkovito HD. Vrednosti sečnine pred HD so bile 54,1 mmol/l in natrija 
158 mmol/l. V prvi uri po začetku HD je pri bolniku porasel znotrajlobanjski tlak do 40 mmHg 
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ob stabilnem krvnem tlaku. Ob tem se je razširila desna zenica, ki je postala nereaktivna. Ob 
porastu znotrajlobanjskega tlaka smo takoj prekinili HD, poglobili sedacijo z dodajanjem barbi-
turatov, bolnika hiperventilirali in začeli osmotsko terapijo (hipertonična raztopina natrijevega 
klorida in manitola). Ob vseh naštetih ukrepih so se vrednosti znotrajlobanjskega tlaka znižale 
pod 20 mmHg. Čez nekaj časa se je desna zenica zožila in postala reaktivna. Vrednost sečnine po 
HD, ki je trajala poldrugo uro, je znašala 43,8 mmol/l in natrija 154 mmol/l. Kontrolni CT glave 
takoj po dogodku je pokazal poleg prej znanih obtolčenin znake difuznega možganskega edema 
z iztisnjenimi likvorskimi prostori na možganski bazi. Med nadaljnjim zdravljenjem je bolnik še 
potreboval nadomestno ledvično zdravljenje, vendar smo se odločili za izvedbo CVVH, med ka-
tero večjih težav s poraščanjem znotrajlobanjskega tlaka nismo imeli. Do premestitve na oddelek 
po 35 dneh zdravljenja se je postopoma popravila tudi bolnikova ledvična funkcija, tako da smo 
ga premestili na oddelek za nevrokirurgijo z normalnimi vrednostmi ledvičnih retentov. 

Razprava

Bolniki z akutno možgansko okvaro imajo zmanjšano podajnost možgansko-hrbtenjačnega pros-
tora. To pomeni, da vsako povečanje možganskega volumna zaradi razvoja edema med nadome-
stnim ledvičnim zdravljenjem poveča znotrajlobanjski tlak. Kadar bolnik z akutno možgansko 
okvaro zaradi odpovedi ledvic potrebuje nadomestno ledvično zdravljenje, moramo zato izbrati 
metodo, ki bo zagotovila hemodinamsko stabilnost in preprečila hitre premike osmotsko aktiv-
nih snovi z nastankom osmotskega gradienta med možganskim tkivom in krvjo. Hitrost znižanja 
krvne koncentracije sečnine ima pomembno vlogo pri nastanku SDD ne glede na absolutno zni-
žanje njene vrednosti. Kolikšna je varna hitrost znižanja koncentracije sečnine, z raziskavami še 
nismo ugotovili. Na splošno velja prepričanje, da se koncentracija sečnine med enim postopkom 
ne sme znižati za več kot 40 oziroma celo 30 odstotkov od začetne vrednosti. Pri našem klinič-
nem primeru se je koncentracija sečnine med HD znižala za samo 19 odstotkov ob hkratnem 
znižanju serumske koncentracije natrija za 4 mmol/l. Slednje je bilo dovolj, da je bolniku porasel 
znotrajlobanjski tlak, ki nam ga je uspelo znižati le s hitrim ukrepanjem ob njegovem nepreki-
njenem merjenju. Poleg hitrosti znižanja je pomembna tudi začetna koncentracija sečnine. Pri 
višji koncentraciji pred zdravljenjem bo verjetno višja tudi razlika med možganskim tkivom in 
krvjo po zdravljenju. Da bi preprečili nastanek SDD, se zato priporoča začeti nadomestno led-
vično zdravljenje zgodaj pri nižjih koncentracijah sečnine. Pri kateri koncentraciji sečnine začeti 
zdravljenje, ni znano, nekateri avtorji priporočajo celo pri koncentracijah sečnine pod 15 mmol/l. 

V literaturi je večina smrtnih primerov med nadomestnim ledvičnim zdravljenjem bolnikov z 
akutno možgansko okvaro povezanih s HD, čeprav je opisan tudi primer, ki se je pojavil med CVVH. 

Mednarodno združenje nefrologov je leta 2012 predlagalo uporabo kontinuirnih metod nado-
mestnega ledvičnega zdravljenja namesto HD pri bolnikih z akutno ledvično odpovedjo in akutno 
možgansko okvaro. Pri kontinuirnih metodah nadomestnega ledvičnega zdravljenja je namreč hit-
rost odstranjevanja topljencev in vode praviloma počasnejša kot pri hemodializi, zaradi česar je zago-
tovljena večja hemodinamska stabilnost in zmanjšano tveganje razvoja SDD. Podobno smo tudi pri 
našem primeru ugotovili manjše in lažje obvladljive poraste znotrajlobanjskega tlaka med CVVH.

Mnenja glede prednosti kontinuirnih metod v primerjavi s HD so med nefrologi deljena. Ne-
kateri namreč menijo, da se lahko z uporabo počasnih nizko učinkovitih oblik HD zelo približajo 
vsem značilnostim kontinuirnih metod. Če se odločimo za HD, se priporoča dnevno izvajanje 
HD z nizkimi pretoki krvi in dializne tekočine ter uporabo manj učinkovitega dializatorja. Večjo 
hemodinamsko stabilnost in počasnejše znižanje osmolarnosti plazme lahko dosežemo tudi z 
dodajanjem osmotsko aktivnih snovi med samim postopkom. Tako lahko poleg zvišanja koncen-
tracije natrija v dializni raztopini dodajamo bolniku še druge osmotsko aktivne snovi (manitol). 



66

Šola intenzivne medicine 2019

Zdravljenje razvitega SDD temelji na preprečevanju povečevanja in zmanjševanju že razvitega 
možganskega edema. Če se pri bolniku z akutno možgansko okvaro pojavi porast znotrajlobanj-
skega tlaka, je priporočljivo prekiniti postopek nadomestnega ledvičnega zdravljenja, zagotoviti 
ustrezno prekrvavitev možganov in zniževati povišan znotrajlobanjski tlak. Uporabljajo se lahko 
vsi znani postopki zdravljenja povišanega znotrajlobanjskega tlaka, kot so poglobitev sedacije, 
uporaba osmotsko aktivnih snovi (manitol, hipertonična raztopina natrijevega klorida), hiper-
ventilacije, drenaža možgansko-hrbtenjačne tekočine in celo lobanjska dekompresija. Zdravljenje 
omenjenega zapleta pri bolnikih z akutno možgansko okvaro je zaradi zmanjšane podajnosti 
možgansko-hrbtenjačnega prostora pogosto neuspešno. Zaradi slednjega je treba pri bolnikih z 
akutno možgansko okvaro, ki potrebujejo nadomestno ledvično zdravljenje, razmisliti o vstavitvi 
elektrode za merjenje znotrajlobanjskega tlaka pred začetkom zdravljenja, kar omogoča zgodnej-
šo prepoznavo življenjsko ogrožajočega zapleta.

Zaključek

Nadomestno ledvično zdravljenje je pogosto povezano s hemodinamsko nestabilnostjo in razvo-
jem možganskega edema med samim postopkom. Oba pojava lahko pri bolnikih z akutno mož-
gansko okvaro, ki imajo zmanjšano podajnost možgansko-hrbtenjačnega prostora, privedeta do 
izrazitega poslabšanja nevrološkega stanja z neobvladljivim porastom znotrajlobanjskega tlaka. 
Ker je zdravljenje razvitega možganskega edema ob nadomestnem ledvičnem zdravljenju veli-
kokrat neučinkovito, je zelo pomembno njegovo preprečevanje. Z zgodnjim začetkom in ustrezno 
izbiro metode nadomestnega ledvičnega zdravljenja lahko v veliki meri ublažimo razvoj opisanega 
zapleta. Ker za zdaj ne moremo predvideti varne oblike nadomestnega ledvičnega zdravljenja, je 
merjenje znotrajlobanjskega tlaka bolnikov z akutno možgansko okvaro, ki jih zdravimo na od-
delku intenzivne terapije in potrebujejo nadomestno ledvično zdravljenje, neizogibno potrebno. 
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Definicija, vir in etiopatogeneza sepse

Matjaž Jereb

Povzetek

Smrtnost zaradi sepse ostaja visoka in številni bolniki imajo po preboleli bolezni trajne posledice. 
Po najnovejši definiciji je za diagnozo sepse potrebna okvara organov z neustreznim imunskim 
odzivom posameznika na okužbo. Najpogostejši povzročitelji sepse med po Gramu pozitivnimi 
bakterijami so streptokoki in stafilokoki, med po Gramu negativnimi bakterijami pa enterobak-
terije. Bolnišnično sepso pogosteje povzročajo odporni mikroorganizmi in to je treba upoštevati 
pri izkustveni izbiri antibiotika. Patogeneza sepse se odvija na ravni endotelija drobnega žilja in je 
posledica delovanja molekul, povezanih z mikroorganizmi na eni in tudi z okvarjenimi celicami 
tkiv na drugi strani.

Uvod

Sepsa je pogost vzrok obolevnosti in umrljivosti. Pojavnost bolezni narašča, kar je posledica 
različnih vzrokov. Široka in pogosto nekritična uporaba antibiotikov, ki vodi v razvoj odpor-
nih bakterij, agresivni kirurški posegi, presajanje organov in s tem povezano imunosupresivno 
zdravljenje, invazivni diagnostični postopki, zdravljenje na intenzivnih oddelkih, kemoterapija 
in obsevanje bolnikov z rakom ter tudi vse višja povprečna starost prebivalstva so pomembni de-
javniki tveganja. Sepsa je ena od dražjih bolezni, ki jih zdravimo v bolnišnici, pri čemer stroški še 
naraščajo. Letno na svetu zaradi sepse zboli čez 30 milijonov ljudi in okoli šest milijonov jih tudi 
umre. Obolevnost in smrtnost sta v razvitem svetu nižji. V evropskem prostoru letno zaradi sepse 
zdravimo približno 900.000 ljudi, v ZDA pa 750.000. Od teh jih od 20 do 40 odstotkov umre, kar 
je skoraj deset odstotkov vseh smrtnih primerov. Po preboleli bolezni in obravnavi na oddelkih 
za intenzivno medicino (OIM) ima več kot 20 odstotkov bolnikov trajne posledice. To so lahko 
okvare tkiv in organov zaradi agresivnosti same bolezni in tudi zdravljenja. V nekaterih primerih 
so potrebne amputacije prstov ali okončin in pogosto se trajno poslabša funkcija enega ali več 
organov. Nekatere posledice žal niso natančno opredeljene in vedno povezane s prebolelo sepso. 
Bolniki lahko tožijo zaradi živčno-mišične oslabelosti, kroničnih bolečin, so depresivni, utrujeni 
in imajo kognitivne motnje, motnje spanja ali koncentracije.

Prognoza bolnikov s sepso se v zadnjih desetih letih v razvitem svetu izboljšuje zaradi več 
dejavnikov. Pomembna sta zgodnja prepoznava bolezni in upoštevanje svežnjev ukrepanja. Na 
boljši izid sepse nedvomno vpliva tudi boljše poznavanje patogenetskih mehanizmov bolezni z 
vplivom na klinično sliko in odstranitev vira okužbe povsod tam, kjer je to možno. 
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Definicija sepse

Sepsa je infekcijska bolezen, ki jo sproži okužba in bolnika neposredno življenjsko ogroža. Kaže 
se z motnjo v delovanju posameznih organov in neustreznim odzivom gostitelja na okužbo. 
Stopnjo okvare organov ocenimo s točkovnim sistemom SOFA (ang. Sequential organ failure 
assessment score), če število točk zaradi okužbe poraste za dve ali več, bolezen po najnovejši de-
finiciji ustreza sepsi (tabela 1). Če bolnik pred okužbo nima drugih razlogov za okvaro organov 
(kronične ali akutne neinfekcijske bolezni), se domneva, da je izhodiščno število točk nič. Pri 
bolniku s sumom na okužbo lahko uporabimo tudi klinične obposteljne kriterije sepse, ki so: 
pospešeno dihanje, 22 ali več na minuto, motena zavest in sistolični krvni tlak < 100 mmHg (t. i. 
hitri test SOFA oz. qSOFA). Klinična ocena je primarno namenjena bolnikom zunaj OIM in ob 
utemeljenem sumu zahteva dodatno ovrednotenje s točkovnim sistemom SOFA. Septični šok 
vključuje: sepso s hipotenzijo (sistolični krvni tlak < 100 mmHg), neodzivno na nadomeščanje 
tekočine, serumski laktat > 2 mmol/L in potrebo po vazopresorjih za vzdrževanje srednjega arte-
rijskega tlaka ≥ 65 mmHg.

Pri vsakodnevnem delu sepso pogosto enačimo z bakteriemijo, kar je lahko zavajajoče. Bak-
teriemija pomeni prisotnost bakterij v krvi (pozitivni hemokulturni izvid), sepsa pa je klinič-
no izražena bolezen. Manjša, kratkotrajna prisotnost mikrobov v krvi je verjetno pogosta in ne 
povzroča bolezni. Npr. pri umivanju zob ali žvečenju trde hrane bakterije v majhnem številu po-
gosto prehajajo v krvni obtok, vendar ob ustrezni in neokrnjeni imunski obrambi posameznika 
to praviloma ne povzroči sepse.

Tabela 1. Točkovni sistem SOFA (ang. Sequential organ failure assessment score)

0 1 2 3 4
Dihala 
PaO2 /FiO2

kPa (mmHg)

> 53,3 (400) < 53,3 (400) < 40 (300) < 26,7 (200)* < 13,3 (100)*

Koagulacija
Trombociti x 103/µl 

> 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Jetra
Bilirubin mg/dl 
(µmol/l)

< 1,2
(20)

1,2–1,9
(20–32)

2,0–5,9
(33–101)

6,0–11,9 
(102–204) 

> 12 
(204)

Srčno-žilni sistem MAP 
≥ 70 mmHg

MAP 
< 70 mmHg

Dopamin < 5 
ali Dobutamin 
(vsak 
odmerek)**

Dopamin 5–15
Noradrenalin 
≤ 0,1
Adrenalin ≤ 0,1

Dopamin > 15
Noradrenalin 
> 0,1
Adrenalin > 0,1

Osrednje živčevje
GCS

15 13–14 10–12 6–9 < 6

Ledvica
Kreatinin µmol/l 
(mg/dl)
Količina urina  
v ml/dan

< 110 (1,2) 110–170 
(1,2–1,9)

171–299
 (2,0–3,4)

300–440
(3,5–4,9)
< 500

> 440
(5,0)
< 200

Legenda: PaO2 – delni tlak kisika v arterijski krvi; FiO2 – odstotek dodanega kisika; MAP – srednji arterijski tlak; GCS – glasgowska lestvica kome
Opombe: *priključen na aparat za mehansko predihavanje, **kateholamini v odmerku μg/kg/min najmanj 1 uro
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Vir sepse

Najpogostejši izvor okužbe pri bolnikih s sepso so dihala, sledijo trebuh, sečila, koža in mehka 
tkiva ter redkeje tudi nekateri drugi organi. Pri približno 20 odstotkih bolnikov s sepso primar-
nega mesta in izvora okužbe klinično ne prepoznamo.

Opredelitev vira okužbe je ključna predvsem v primerih, ko je vir in žarišče okužbe možno 
odstraniti. Odstranitev žarišča je pomembna v primerih sepse, povezane z abscesi ali empiemom, 
razpokom votlih trebušnih organov, nekrotizirajočim vnetjem mehkih tkiv, septičnim artritisom, 
in v primeru sepse, povezane z vgrajenim ali vstavljenim umetnim materialom. Če gre za sepso, 
povezano z osrednjim žilnim katetrom, je le-tega praviloma lažje zamenjati ali odstraniti kakor v 
primeru sepse, povezane z umetnimi srčnimi zaklopkami, umetnimi sklepi ali likvorsko drenažo. 
Raziskave jasno kažejo, da je podporno konservativno zdravljenje s tekočino in pravilno izbiro 
izkustvenega antibiotika pogosto neučinkovito in neuspešno, če vir sepse ni odstranjen. A je vsak 
primer treba ocenjevati individualno in pretehtati koristi in škodo vsakega dodatnega posega ali 
operacije. V splošnem se odločamo za posege, ki so najmanj invazivni. 

Etiologija sepse

Sepso povzročajo različne po Gramu negativne in po Gramu pozitivne bakterije ter redkeje 
tudi glive. Po Gramu negativne bakterije, ki najpogosteje povzročijo sepso, so enterobakterije, 
kot sta Escherichia coli in Klebsiella spp., po Gramu pozitivne bakterije, ki najpogosteje povzro-
čajo sepso, pa so Staphylococcus aureus in koagulazno negativni stafilokoki ter streptokoki. V 
bolnišničnem okolju sepso pogosteje povzročajo proti antibiotikom odporne bakterije, med 
po Gramu pozitivnimi zlasti proti meticilini odporen S. aureus in proti vankomicinu odporni 
enterokoki, med po Gramu negativnimi pa Pseudomonas aeruginosa, vse pogosteje pa tudi 
enterobakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL). Pogosto je prisotna so-
časna odpornost proti več skupinam antibiotikov in takrat govorimo o večkratno odpornih 
bakterijah. Enterobakterije najdemo v črevesju ljudi in živali kot del normalne črevesne flore. 
Zaradi pretirane uporabe betalaktamskih antibiotikov raste odpornost teh mikroorganizmov 
proti cefalosporinom, ne samo v bolnišničnem, temveč tudi domačem okolju. V ZDA se je leta 
2001 pojavil tudi sev, odporen proti karbapenemom (CRE), ki se je do leta 2012 razširil že v 
več kot 200 bolnišnicah v 42 državah. V zadnjih letih dodatno težavo predstavljajo bakterije, ki 
tvorijo karbapenemaze. Ti encimi razgrajujejo klinično pomembne antibiotike, ki jih pogosto 
uporabljamo na OIM. Odpornost proti antibiotikom lahko razvijejo ali pridobijo tudi druge 
skupine bakterij, kot sta Acinetobacter spp. in Ps. Aeruginosa. Te bakterije se zelo učinkovito 
prenašajo med bolniki in se različno dolgo zadržujejo v telesu koloniziranih ljudi. Pomembno 
je upoštevanje pravil bolnišnične higiene ter aktivno iskanje nosilcev in ustrezna izolacija bol-
nikov ob dokazani kolonizaciji z odpornimi bakterijami. Po podatkih mreže EARS-Net (ang. 
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), v okviru katere se zbirajo podatki 
o odpornosti izbranih bakterij iz mrež držav članic Evropske unije, je bil delež K. pneumoniae 
ESBL v Sloveniji leta 2017 23,7 %, E. coli ESBL 12,5 % in delež K. pneumoniae, odpornih proti 
karbapenom pod 1 %. Leta 2017 smo v slovenskih bolnišnicah osamili 41,7 % večkratno odpor-
nih Acinetobacter spp. (R na flurokinolone, aminoglikozide, karbapeneme) in 10,5 % večkratno 
odpornih Ps. aeruginosa (R na piperacilin s tazobaktamom, ceftazidim, flurokinolone, aminog-
likozide, karbapeneme). Delež odpornih S. aureus na meticilin, osamljenih iz sterilnih kužnin, 
je bil leta 2017 7,7 % in je nižji kot pred desetimi leti.

Glive povzročajo sepso v približno petih odstotkih primerov, najpogosteje Candida spp. V 
zadnjih letih delež bolnikov z glivno sepso narašča. Med glivami največkrat dokažemo C. albicans, 
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vse pogosteje pa se pojavljajo t. i. vrste »nealbicans«, kot so C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei 
itd. V Sloveniji spremembe niso tako izrazite, čeprav tudi pri nas v zadnjih letih pogosteje osa-
mimo glive nekaterih vrst »nealbicans«. V obdobju 2013–2017 je bila v Sloveniji iz hemokul-
tur bolnikov najpogosteje osamljena vrsta C. albicans (51,7 %), sledile so ji C. glabrata (27,7 %), 
C. parapsilosis (6,6 %), Issatchenkia orientalis (C. krusei) (3,7 %) in C. tropicalis (3,1 %).

Pri otrocih je sepsa v približno 40 odstotkih posledica okužbe s po Gramu pozitivnimi bakteri-
jami, v približno 40 odstotkih okužbe s po Gramu negativnimi bakterijami in v 20 odstotkih okužbe 
z drugimi bakterijami. V državah z veliko precepljenostjo otrok proti Haemophilus influenzae tipa b 
(Hib) in majhno precepljenostjo proti Streptococcus pneumoniae (npr. v Sloveniji) pri otrocih s sep-
so najpogosteje osamimo bakterije S. pneumoniae, Neisseria meningitidis, S. aureus in P. aeruginosa.

Patogeneza sepse

Koža in sluznice prebavil, spolovil, sečil, dihal in oči so pomembna mehanska obramba pred 
vdorom mikrobov v tkiva ter kri. Vsaka njihova poškodba, ki je lahko neznatna, klinično neraz-
poznavna in brez jasnih znakov lokalne okužbe, olajša vstop mikroorganizmom. Zlasti v bolni-
šničnem okolju je okvara telesnih površin in posledična sepsa pogosto povezana z operativnimi 
posegi, z vstavitvijo znotrajžilnih in urinskih katetrov ali orotrahealnih tubusov. V bolnišnicah, 
predvsem na oddelkih za intenzivno zdravljenje, je pomemben nevarnostni dejavnik za zaplet in 
razvoj sepse predhodna poselitev kože ali sluznic z bakterijami ali glivami, ki so pogosto odporne 
proti različnim antibiotikom oziroma antimikotikom. 

Ob invaziji mikroorganizma se gostitelj na njegove sestavine odzove z vnetnimi in imunski-
mi odzivi. Glavno patogenetsko vlogo imajo biološko aktivne sestavine bakterijske celične stene: 
peptidoglikan in lipoteihoična kislina pri po Gramu pozitivnih bakterijah ter peptidoglikan in 
lipopolisaharid (LPS) pri po Gramu negativnih bakterijah. Ključni element v molekuli lipopo-
lisaharida je lipid A, ki deluje kot endotoksin. Z infuzijo endotoksina lahko pri preiskovancih 
sprožimo vnetni odziv s sepsi podobnimi kliničnimi simptomi in znaki. Pri bolnikih s po Gramu 
negativno sepso lahko endotoksin dokažemo v krvi. Pri nekaterih vrstah sepse, npr. pri menin-
gokokni, višje koncentracije endotoksina v krvi napovedujejo težji potek in neugoden izid bolez-
ni. Po Gramu pozitivne bakterije lahko sprožijo vnetni odziv organizma tudi preko sproščenih 
toksinov, kot sta toksin sindroma stafilokoknega toksičnega šoka (ang. toxic shock syndrome 
toxin, TSST-1) in streptokokni pirogeni eksotoksin, ki učinkujeta kot superantigena. Toksin obi-
de antigen predstavitvene celice in se veže neposredno na celice monocitno-makrofagnega sis-
tema, iz katerih se izplavijo velike količine vnetno aktivnih citokinov. Po vdoru mikrobov v kri 
se biološko aktivne molekule vežejo na receptorje, ki se nahajajo na površini monocitov, makro-
fagov in nevtrofilcev. Endotoksin po Gramu negativnih bakterij se v krvi veže na LPS-vezavno 
beljakovino, ki se tvori v jetrih, nastali lipopolisaharidni kompleks pa na receptorje CD14, ki se 
nahajajo na površini monocitno-makrofagnih celic. Znotrajcelične reakcije lahko sproži samo 
preko koreceptorske povezave s toličnim receptorjem 4 (ang. toll-like receptor, TLR 4). Beljako-
vina CD14 se v topni obliki nahaja tudi v krvi in omogoča vezavo LPS-kompleksa na endotelne 
celice drobnih žil, ki nimajo receptorjev CD14. Pri po Gramu pozitivnih bakterijah so znotrajce-
lični odzivi posledica aktiviranja drugih receptorjev, med katerimi je najpomembnejši receptor 
TLR 2. Posledica vezave bakterijskih molekul na humane receptorje je sprožitev kaskade vnetnih 
odzivov gostitelja in sproščanje posrednikov vnetja, kar vodi v značilno sliko sepse, okvaro tkiv 
in v najhujših primerih povzroči celo smrt. Glavni posredniki, ki spodbujajo vnetje, so TNF-alfa 
ter IL-1, IL-6 in IL-8. V poteku sepse se sproščajo tudi številni protivnetni posredniki, ki nevtra-
lizirajo biološke sestavine bakterij, zavrejo sintezo ali sproščanje vnetnih citokinov ter uravnavajo 
celični odziv. Najpomembnejši protivnetni glasniki so IL-4, IL-10, IL-13 ter topni receptor za 
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IL-1. Pri sepsi v serumu sprva ugotavljamo povišano koncentracijo vnetnih citokinov, pozneje 
pa protivnetnih citokinov. Če imunski odziv ni ustrezen, se nenadzorovano razmnožijo mikrobi, 
kar lahko povzroči celo bolnikovo smrt. Za preživetje je pomembno ravnovesje med vnetnimi 
in protivnetnimi citokini. Čezmerni imunski odziv in tudi prevlada protivnetnih citokinov in 
posledična »imunoparaliza« odločilno poslabšajo potek bolezni.

Pomembni procesi v patogenezi sepse se odvijajo na ravni endotela drobnih žil. Predvsem 
posredniki TNF-α, IL-1 in IFNγ aktivirajo endotel prek indukcije encima sintaze dušikovega 
monoksida. Visoke koncentracije dušikovega monoksida (NO) povzročijo vazodilatacijo, zmanj-
šan pretok skozi tkiva in povečano prepustnost žilja. Na okvarjeno endotelno površino se vežejo 
levkociti, iz katerih se dodatno sproščajo citokini in številne druge biološko aktivne snovi (prosti 
radikali, prostaglandini, levkotrieni, proteaze, bradikinin), ki se vpletajo v prehod različnih mole-
kul in tekočine v tkiva ter povzročajo njihovo dodatno okvaro. Aktiviranje endotela je v različnih 
organih verjetno različno; spremembe so najočitnejše na ravni endotela mikrocirkulacije v plju-
čih, ledvicah, jetrih in možganih, ki so ob hudi sepsi ali septičnem šoku najbolj prizadeti.

V poteku sepse pride tudi do aktiviranja sistema strjevanja krvi. Endotoksin in drugi bak-
terijski produkti lahko neposredno aktivirajo nekatere sestavine koagulacije, na drugi strani pa 
prek inhibitorja aktivatorja plazminogena vplivajo na zmanjšanje fibrinolize. Tako lahko pride 
do odlaganja fibrina v manjših krvnih žilah in do slike razsejane znotrajžilne koagulacije (di-
seminirana intravaskularna koagulacija, DIK), ki je v poteku sepse dokaj redek zaplet. Pomem-
ben proces, ki se sproži v poteku sepse, je aktiviranje sistema komplementa. Kompleks antigen-
-protitelo sproži klasično pot aktivacije komplementa, endotoksin pa praviloma alternativno 
pot. Aktiviranje sestavine C3 posredno sproži degranulacijo mastocitov in sproščanje snovi, ki 
delujejo na steno žilja, kot sta kinin in histamin. Nekatere druge sestavine komplementa, npr. 
C5, privabljajo levkocite in spodbujajo njihovo aktiviranje in združevanje v drobnem žilju. 
Končna posledica aktiviranja sistema komplementa je dodatna okvara endotela, povečana pre-
pustnost žilja in vazodilatacija.

Klinično sliko in potek sepse določata povzročitelj in odziv organizma na okužbo. Sproščanje 
vnetnih posrednikov in glasnikov je odvisno od značilnosti povzročitelja, ker se biološko aktiv-
ne sestavine bakterij specifično vežejo na določene receptorje oziroma koreceptorje. Izražanje 
receptorjev TLR, preko katerih se sproži kaskada znotrajceličnih odzivov z izplavljanjem cito-
kinov, je tkivno specifično. Pomembno vlogo pri obolevnosti in smrtnosti bolnikov s sepso ima 
genetska predispozicija. Težji potek meningokokcemije povezujejo s polimorfizmom genov, ki 
kodirajo nekatere vnetne beljakovine, kot sta TNF ali IL-1β. Genetski profil bolnika bo morda v 
prihodnosti temelj za načrtovanje preventivnih ukrepov in zdravljenja bolnikov s sepso.

Zaključek

Sepsa je sistemska okužba, ki bolnika neposredno življenjsko ogroža in jo kljub napredku me-
dicine spremlja nesprejemljivo visoka smrtnost. Pričakovati je, da bo število bolnikov s sepso v 
prihodnosti še naraščalo, kar je treba upoštevati pri načrtovanju zdravstvene politike, izobraže-
vanju strokovne in ozaveščanju laične javnosti. Poznavanje patogenetskih mehanizmov iz z njimi 
povezane klinične slike je predpogoj za zgodnje odkrivanje bolnikov s sepso z vsemi ukrepi, ki 
temu sledijo. Poleg podpornega in usmerjenega protimikrobnega zdravljenja lahko na pojavnost 
bolezni ugodno vplivamo tudi s splošnimi higienski ukrepi in cepljenjem.
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Klinične in laboratorijske značilnosti sepse

Milica Lukić

Povzetek

Zgodnje prepoznavanje sepse je težavno, vendar je pravočasen sum na bolezen ključen za ustre-
zno nadaljnje ukrepanje in preživetje bolnika. Točkovnik qSOFA nam lahko pomaga pri zgo-
dnjem prepoznavanju ogroženih bolnikov, njegova največja pomanjkljivost pa je slaba občutlji-
vost. Zaradi pomanjkanja standardnega diagnostičnega kazalca prepoznavanje sepse še vedno 
temelji na kliničnih kriterijih, laboratorijskih izvidih, kliničnih izkušnjah in znanju.

Uvod

Prepoznavanje bolnika s sepso ostaja eden večjih izzivov, s katerimi se srečujejo zdravniki na 
vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Še posebej v zgodnjem obdobju bolezni se sepsa lahko kaže s 
splošnimi simptomi in znaki, kot so vročina, mrzlica, oslabelost, bolečine v mišicah, hitro dihanje 
in pospešen srčni utrip. Krvni tlak je lahko normalen ali znižan. Zaradi neznačilne klinične slike 
je razlikovanje sepse od drugih, manj nevarnih okužb zgodaj v poteku bolezni izjemno težavno. 
Zgodnje prepoznavanje sepse je še posebej oteženo pri kritično bolnih, saj je klinična slika pogos-
to zavajajoča in podobna drugim boleznim ter zapletom. Zaradi pomanjkanja hitrega in zanes-
ljivega standardnega diagnostičnega testa je ocena na podlagi kliničnih kriterijev, laboratorijskih 
izvidov, znanja in izkušenj še vedno glavna diagnostična metoda za prepoznavanje bolnikov s 
sepso. 

Klinične značilnosti sepse

Na sepso posumimo pri bolnikih, pri katerih poleg simptomov in znakov okužbe ugotavljamo 
tudi klinične znake akutne odpovedi delovanja različnih organov. Najpogostejši klinični znak 
okužbe je vročina, pri septičnih bolnikih jo pogosto spremlja mrzlica. Pri bolnikih, ki ne morejo 
razviti ustreznega vnetnega odziva na okužbo, lahko telesna temperatura pade pod normalno. 
Poleg vročine bolniki pogosto navajajo splošno slabo počutje, potenje, glavobol, bolečine v miši-
cah in sklepih, bruhanje in drisko. Posebno pozorno je treba pregledati kožo, saj lahko opazimo 
spremembe, ki lahko kažejo bodisi na vir okužbe (lividna koža pri nekrozantnem fascitisu, celu-
litis, absces) ali na verjetnega povzročitelja bolezni (petehialen izpuščaj ali purpura pri menin-
gokokni sepsi, ecthyma gangrenosum pri sepsi, povzročeni z bakterijo Pseudomonas aeurignosa, 
difuzen eritematozni izpuščaj pri stafilokoknem/streptokoknem sindromu toksičnega šoka). Pri 
septičnih bolnikih je koža zaradi vazodilatacije sprva topla, s poglabljanjem šokovnega stanja pa 
postane hladna in marmorirana. Ocena obsega marmoriranosti kože v predelu kolen je pomem-
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ben napovedni dejavnik 14-dnevne smrtnosti bolnikov s sepso in septičnim šokom. Ocena ka-
pilarnega povratka se ob spremljanju vrednosti laktata ponovno uveljavlja kot način spremljanja 
uspešnosti zdravljenja.

Bolniki s sepso imajo pogosto pospešen srčni utrip. Če gre za bolnike, ki se zdravijo z blo-
katorji receptorjev beta, je frekvenca srca lahko normalna. Sistemska žilna upornost je pri sep-
tičnih bolnikih pomembno znižana. Ko s povečanim minutnim srčnim iztisom ni več mogoče 
kompenzirati znižane sistemske žilne upornosti, se pojavi hipotenzija. Zgodnji znak močno zni-
žane sistemske žilne upornosti je nizek diastolni tlak. V zgodnjem poteku sepse bolniki pogosto 
hiperventilirajo, zaradi povečanega dihalnega dela pa se kmalu pojavi utrujenost dihalnih mišic 
in posledična hiperkapnija, hipoksemija ter dihalna odpoved. Stanje pogosto spremlja motnja 
zavesti, ki se sprva kaže kot hud nemir, ki preide v somnolenco in stupor. Sepso in septični šok 
pogosto spremlja akutna odpoved ledvic, ki se kaže z oligurijo in porastom dušičnih retentov. 
Akutna ledvična odpoved zaradi sepse se po preboleli bolezni praviloma popravi. Odpoved de-
lovanja prebavil se običajno kaže s klinično sliko paralitičnega ileusa, ki nastane zaradi edema 
črevesja ob tekočinskem zdravljenju in slabši prekrvavitvi ob hipotenziji. Še posebej pri bolnikih 
z znano arterijsko okluzivno boleznijo lahko pride do ishemije delov prebavne cevi, perforacije in 
posledične sekundarne sepse. Pri vseh bolnikih s septičnim šokom, ki prejemajo vazopresorje v 
visokih odmerkih, je priporočljivo meriti intraabdominalni tlak. Prizadetost sistema koagulacije 
se klinično kaže s krvavitvami po sluznicah in koži. 

Leta 2016 smo s spremembo definicije sepse pridobili klinične kriterije, na podlagi katerih naj 
bi hitreje in preprosteje prepoznali ogrožene bolnike s sepso. Zaradi spoznanja, da sepsa ni zgolj 
vnetni odziv organizma, ampak zgodnji preplet tako vnetnih kot protivnetnih imunskih odzivov 
ter številnih sprememb delovanja organov, so bili kriteriji sindroma sistemskega vnetnega odziva 
(SIRS) umaknjeni iz sodobnega koncepta sepse. Nadomestili so jih kriteriji točkovnika SOFA 
(ang. Sequential Organ Failure Assesment score), s katerimi lahko ovrednotimo stopnjo odpove-
di dihal, srčno-žilnega sistema, osrednjega živčevja, jeter, ledvic in koagulacije. Organska okvara 
pri bolnikih z okužbo je tako definirana kot akutna sprememba seštevka po točkovniku SOFA 
za dve ali več točk. Ker je tak izračun zaradi potrebe po številnih laboratorijskih izvidih zamu-
den, je delovna skupina vodilnih strokovnjakov s področja sepse in septičnega šoka predlagala 
uvedbo preprostejšega točkovnika, na podlagi katerega bi hitro, zanesljivo in brez večjih stroškov 
prepoznali septičnega bolnika. Z analizo velike količine podatkov, zbranih v elektronskih bazah 
bolnišnic medicinskega centra Univerze v Pittsburghu, so Seymour in sod. ustvarili nabor kli-
ničnih kriterijev, na podlagi katerih so oblikovali preprost obposteljni točkovnik qSOFA (angl. 
quick-SOFA). Točkovnik vsebuje le tri klinične kriterije (motena zavest, sistolični krvni tlak ≤ 
100 mmHg in frekvenca dihanja ≥ 22 vdihov na minuto), pri čemer je vsak kriterij ovrednoten z 
eno točko. Kadar bolnik izpolnjuje dva ali več kriterijev, gre za bolj ogroženega bolnika, pri kate-
rem je treba razširiti diagnostiko, intenzivirati zdravljenje in zagotoviti ustrezen nadzor bolnika. 

Točkovnik qSOFA je bil namenjen predvsem uporabi zunaj oddelkov za intenzivno medicino 
(OIM). Avtorji točkovnika so ocenili, da qSOFA v okoljih zunaj OIM približno enako dobro na-
pove bolnišnično smrtnost kot točkovnik SOFA (AUROC = 0,81, 95 % CI 0,80‒0,82). Točkovnik 
qSOFA se je izkazal kot boljši napovednik bolnišnične smrtnosti v primerjavi s SIRS (AUROC 
0,80 (95 % CI 0,74‒0,85) za qSOFA in 0,65 (95 % CI 0,59‒0,70) za SIRS). Glavna pomanjkljivost 
qSOFA je slaba občutljivost (v različnih raziskavah ocenjena na 53–70 %). Poleg večkratne ocene 
qSOFA med obravnavo bolnika se kot možnost za izboljšanje občutljivosti ponuja dodatna oce-
na nekaterih drugih parametrov (vrednost laktata, prokalcitonina, upoštevanje starosti in spola 
bolnika, imunskega statusa, telesne temperature) ali izbira drugega točkovnika, ki se je vsaj v 
nekaterih okoljih izkazal kot občutljivejši pri identifikaciji bolnika s sepso (npr. točkovnik NEWS, 
BOMBARD).
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Laboratorijske značilnosti sepse

Pri bolnikih s sepso in septičnim šokom najdemo v laboratorijskih izvidih številne odklone od 
normalnih vrednosti. Zaradi pomanjkanja hitrega in zanesljivega standardnega testa za diagno-
stiko sepse si v praksi pomagamo s kombinacijo laboratorijskih izvidov, na podlagi katerih lahko 
do neke mere potrdimo ali ovržemo klinični sum. 

Pri bolniku, pri katerem sumimo na sepso in septični šok, želimo z izvidi laboratorijskih prei-
skav potrditi sum na okužbo in oceniti okvaro posameznih organskih sistemov. Pri vseh bolnikih 
s sumom na sepso določimo vrednost laktata v arterijski krvi. Od laboratorijskih kazalcev vnetja 
opravimo pregled celotne krvne slike in določimo koncentracijo C-reaktivnega proteina (CRP) 
in prokalcitonina (PCT) v serumu. CRP nastaja med akutno vnetno fazo v jetrih pod vplivom 
citokinov. Serumska koncentracija CRP začne naraščati v 6 do 12 urah po okužbi, vrh pa doseže 
po 20 do 72 urah, zaradi česar je lahko v zgodnjem obdobju sepse vrednost CRP še nizka. PCT 
določamo predvsem pri bolnikih s hujšo klinično sliko ali v primerih, ko je čas od začetka bolezni 
zelo kratek (nekaj ur). V primerjavi s CRP in drugimi laboratorijskimi kazalci vnetja ima določa-
nje serumske koncentracije PCT boljšo občutljivost, specifičnost in večjo pozitivno ter negativno 
napovedno vrednost za diagnozo sepse. Stopnja povečanja koncentracije PCT je tudi neposredno 
povezana z resnostjo sepse in stopnjo organske okvare. Sepsa in septični šok sta verjetnejša, kadar 
je vrednost PCT večja od 2,0 ng/mL. Spremljanje vrednosti PCT med zdravljenjem nam pomaga 
pri oceni uspešnosti zdravljenja ter pri odločanju o trajanju protimikrobnega zdravljenja. Vred-
nost PCT je lahko povišana tudi pri drugih boleznih in stanjih (npr. hude poškodbe), zato je izvid 
vedno treba interpretirati skupaj s klinično sliko. 

Okvaro posameznih organskih sistemov ocenjujemo z dodatnimi laboratorijskimi preiskavami, 
med katerimi so testi za oceno delovanja jeter, ledvic in sistema koagulacije. Glede na klinično sliko 
se lahko odločimo tudi za teste za oceno rabdomiolize in ishemije miokarda. Značilne spremembe 
laboratorijskih izvidov pri bolnikih s sepso in septičnim šokom so navedene v tabeli 1. 

Pri bolnikih, pri katerih se odločamo za adjuvantno zdravljenje z metodami zunajtelesne-
ga odstranjevanja vnetnih mediatorjev, določimo tudi vrednost vnetnega citokina interlevkina 
6 (IL-6). 

Tabela 1. Laboratorijski znaki sepse (povzeto po Tomažič J., Strle F. Infekcijske bolezni)

– levkocitoza, levkopenija
– diferencialna krvna slika s pomikom v levo (prisotnost > 10 % nezrelih oblik)
– anemija
– trombocitopenija
– povečane vrednosti CRP in PCT
– hiperkaliemija, hipofosfatemija, hipokalcemija
– povečana vrednost laktata
– hiperbilirubinemija, povečane vrednosti aminotransferaz in alkalne fosfataze
– zmanjšana vrednost protrombinskega časa in povečana vrednost INR
– podaljšan tromboplastinski čas, zmanjšana vrednost antitrombina III
– povečana vrednost fibrinogena
– hiperglikemija ali hipoglikemija
– hipoalbuminemija
– respiratorna alkaloza, metabolna acidoza
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Zaključek

Prvi korak pri pravilni obravnavi bolnika s sepso je zgodnji klinični sum. Na sepso posumimo 
pri vsakem bolniku z okužbo in kliničnimi znaki okvare organov. Klinični sum lahko podpre-
mo z laboratorijskimi preiskavami, od katerih pa nobena ni dovolj občutljiva in specifična za 
diagnozo sepse. Čeprav so v zadnjem času raziskovali številne nove diagnostične kazalce (IL-6, 
pro-adrenomedulin, presepsin, sTREM in suPAR), se noben kazalec za zdaj ni pokazal kot dovolj 
specifičen in ustrezen za uporabo v redni klinični praksi.
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Motnje koagulacije pri septičnem bolniku

Adela Stecher

Povzetek

Sistemski vnetni odgovor na okužbo in koagulacija sta pri sepsi močno povezana procesa, ki vpli-
vata drug na drugega in predstavljata zaščitni mehanizem pred bakterijskim razsojem. Številni 
mediatorji vnetja privedejo do izločanja tkivnega faktorja, aktivacije trombocitov, okvare gliko-
kaliksa ter endotelija žil in tako do aktivacije koagulacije. Poleg te poti je za patološka stanja, kot 
je sepsa, pomembna pot aktivacije koagulacije po notranji poti preko aktivacije koagulacijskega 
faktorja XII. Posledica je razvoj diseminirane znotrajžilne koagulacije z znatno povečano tvorbo 
trombina. Zato nastajajo tromboze v mikrocirkulaciji, kar vodi v večorgansko odpoved organov. 
Istočasno sta zavrti fiziološka antikoagulantna pot in fibrinoliza. Poleg zdravljenja sepse po uve-
ljavljenih smernicah je pri motnji strjevanja, ki je ne spremljajo krvavitve, indicirano zdravljenje 
z antikoagulanti. Med temi je najpogosteje uporabljen heparin, raziskave o učinkovitosti anti-
trombina in trombomodulina se nadaljujejo.

Uvod

Sepso označuje dinamičen in pogosto življenjsko ogrožajoč sistemski vnetni odgovor organizma 
na okužbo. Incidenca sepse se giblje od 75 do 300/100.000 prebivalcev in ostaja glavni vzrok smrti 
po svetu. Smrtnost zaradi sepse je ocenjena na okoli 25 odstotkov, pri hudem poteku obolenja, 
ki ga spremlja večorganska odpoved, smrtnost poraste na kar 50 odstotkov. Vnetni odgovor s 
provnetnimi in protivnetnimi mediatorji je tesno povezan s sistemom koagulacije in po pozi-
tivnem povratnem mehanizmu delujeta drug na drugega. Vnetni odgovor, tvorba trombina in 
trdne fibrinske mreže so zaščitni mehanizmi proti bakterijski invaziji, pretiran in nekontroliran 
odgovor pa lahko privede do odpovedi več organov in sistemov (angl. multisystem organ dysfun-
ction, MODS). Koagulopatija pri akutni sepsi (angl. coagulopathy of acute sepsis, CAS), imeno-
vana tudi s sepso povzročena koagulopatija (angl. sepsis-induced coagulopathy, SIC), se kaže kot 
trombembolično obolenje ali kot nalaganje fibrina v mikrocirkulaciji, pri hudi obliki sepse pa kot 
diseminirana znotrajžilna koagulacija (angl. disseminated intravascular coagulation, DIC), ki jo 
spremlja oboje, tako tromboza kot krvavitve. 

Patofiziologija motene koagulacije pri sepsi

Aktivacija koagulacije

Vnetni odgovor na okužbo sproži prokoagulantno stanje s hitro tvorbo trombina, zaradi okvare 
endotelija je istočasno zavrt antikoagulantni mehanizem. Proces koagulacije začne tkivni faktor 
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(TF), ki se veže z aktiviranim faktorjem VII (FVIIa) na celični površini v kompleks. Kompleks 
TF-FVIIa aktivira faktor X (FX) v FXa, ta pa skupaj z aktiviranim faktorjem V (FVa) pretvarja 
protrombin v trombin. Poleg te poti je za patološka stanja, kot je sepsa, pomembna tudi pot 
aktivacije koagulacije po notranji poti, v kateri predstavlja kontaktni aktivator negativno nabita 
površina zunajcelične nevtrofilne pasti (angl. neutrophil extracellular trap, NET) in polifosfati 
(poly P). Poly P se sproščajo iz aktiviranih trombocitov in mastocitov ter bakterij in gliv. Oba pri-
vedeta do konformacijskih sprememb faktorja XII (FXII), do njegove avtoaktivacije in do tvorbe 
trombina. PAMPs (angl. pathogen-associated molecular patterns), med katerimi lipopolisaharidi 
(LPS) po Gramu negativnih bakterij ali lipoteikoična kislina po Gramu pozitivnih bakterij stimu-
lirajo preko receptorjev PRRs (angl. pattern-recognizing receptors) izločanje citokinov iz okvar-
jenih endotelnih celic, aktiviranih monocitov in makrofagov ter aktivirajo trombocite. Citokini 
stimulirajo aktivacijo trombocitov preko faktorja, aktivatorja trombocitov (angl. platelet-activa-
ting factor, PAF). Ob aktivaciji trombocitov se na njihovi površini izpostavi P-selektin, ki poveča 
izločanje TF iz monocitov in stimulira adhezijo trombocitov na levkocite in endotelne celice, ob 
tem se na trombocitni površini tvori trombin, ki je nadalje močan aktivator trombocitov. Pod 
vplivom PAMPs in DAMPs (angl. damage associated molecular patterns), med katerimi imajo 
pomemben vpliv zlasti histoni in protein HMGB1 (angl. high-mobility group box1 protein), se iz 
monocitov, makrofagov, nevtrofilcev in endotelnih celic izloča TF, iz nevtrofilcev pa NET. NET 
sestavljajo fragmenti deoksiribonukleinske kisline (DNA), histoni in proteini celičnih granul, po-
vezani v mrežo, v katero se ulovijo patogeni in krvne celice, vključno s trombociti. NET znatno 
povečuje tvorbo trombina in privede do tako imenovane imunotromboze, ki v zgodnji fazi sep-
se preprečuje bakterijski razsoj, nekontrolirane mikrotromboze pa vodijo v DIC. Histoni imajo 
pomembno vlogo tudi pri migraciji nevtrofilcev, agregaciji trombocitov in so odgovorni za smrt 
endotelnih celic. Nosilci TF so tudi monocitni mikropartikli. Sam TF stimulira izločanje provne-
tnih citokinov, kot so faktor tumorske nekroze (angl. tumor necrosis factor,TNF), interlevkin-1 
(IL-1) in interlevkin-6 (IL-6). Na izločanje TF iz monocitov vpliva tudi FXa. Zaradi izločanja TF 
se aktivira proces koagulacije s tvorbo trombina. Trombin vpliva na povečano produkcijo mono-
citnega kemoatraktičnega proteina 1 in IL-6 v monocitih, fibroblastih ter mezotelnih celicah in 
IL-6 ter IL-8 v endotelnih celicah tako, da se veže z receptorji, ki jih aktivira proteaza (angl. prote-
ase-activated receptors, PARs) 1, 3 in 4. FXa in kompleks TF-FVIIa z vezavo na PAR2 stimulirata 
izločanje IL-6 in IL-8 iz endotelnih celic žil. Znotrajcelični na DNA vezan protein HMGB1 se 
izloča iz monocitov in makrofagov pod vplivom lipopolisaharidov, TNF-α in IL-1 ter iz nekrotič-
nih in poškodovanih celic. Zato je tudi označevalec piroptoze, smrti celic. Obratno HMGB1 sti-
mulira izločanje citokinov iz monocitov in NET iz nevtrofilcev. HMGB1 se veže na RAGE (angl. 
receptor for advanced glycation endproducts) endotelnih celic in zavira sproščanje inhibitorja 
aktivatorja plazminogena-1 (angl. plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1) in trombomodu-
lina (TM), zato ima pomembno vlogo pri nastanku tromboz. Endotoksini in vnetni mediatorji 
neposredno okvarjajo endotelni glikokaliks in endotelij, kar privede do povečane izpostave von 
Willebrandovega faktorja (vWF) in TF ter zmanjšanega sproščanja dušikovega oksida in prosta-
ciklina. Spremembe pogojujejo protrombotično stanje. Trombin in mediatorji vnetja, vključno s 
komplementom, aktivirajo trombocite, zato so ti pomembni pri razvoju DIC, ki spremlja sepso. 
Trombin aktivira trombocite tako, da cepi receptorje PAR na površini trombocitov in tako sproži 
sproščanje adenozin difosfata (angl. adenosine diphosphate, ADP) ter serotonina iz trombocitnih 
granul, ki nadalje aktivirata trombocite. Aktivacija trombocitov preko receptorjev PAR privede 
tudi do tvorbe tromboksana A2 in do sproščanja vrste provnetnih citokinov iz trombocitov. Iz 
trombocitov se sprošča tudi HBGB1. Vnetni odgovor z aktivacijo prirojenega imunskega sistema 
in koagulacije ima pomembno vlogo pri zaščiti organizma pred infektom, kar privede do motenj 
v hemostazi z razvojem DIC kot najhujšo obliko.
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Motnja antikoagulacije

Fiziološki inhibitor trombina, ključnega dejavnika v procesu razvoja s sepso povzročenega DIC, 
je antitrombin (AT). Poleg trombina AT inhibira tudi faktor VII, IX, X, XI in XII. Znano je, da 
je koncentracija AT pri sepsi znižana zaradi porabe, zavrte sinteze, ekstravazacije in razgradnje z 
elastazo iz aktiviranih nevtrofilcev. V fizioloških pogojih se AT veže na heparan sulfat, glikozami-
noglikan, ki je ena glavnih komponent glikokaliksa. Antitrombotična aktivnost AT se na ta način 
znatno poveča, večja pa je tudi stabilnost glikokaliksa. Pri sepsi se AT v večjih količinah veže na 
glikokaliks, da bi ohranil njegovo funkcijo, po drugi strani pa je aktivnost AT zmanjšana zaradi s 
provnetnimi citokini okvarjene endotelne površine in posledično zmanjšane količine glikozami-
noglikana. Aktivirani protein C (APC) je močan antikoagulant, ki ima tudi profibrinolitično in 
protivnetno delovanje. Trombin, vezan na TM, aktivira protein C (PC) na žilni površini. Endotel-
ni protein C receptor (EPCR) in kofaktor protein S pospešita aktivacijo PC. APC inhibira faktor 
Va, VIIIa in inhibitor aktivatorja plazminogena-1 (angl. plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1) 
ter tako deluje antitrombotično in profibrinolitično. Pri sepsi je sinteza PC znatno zmanjšana, 
njegova povečana poraba in razgradnja z elastazo nevtrofilcev pa plazemsko koncentracijo PC 
še znižujeta. TNF-α, IL-1 in IL-6 v veliki meri zmanjšujejo izpostavo TM in EPCR na endotelnih 
celicah, kar zmanjšuje aktivacijo PC pri sepsi. Že v zgodnjem obdobju sepse okvara endotelija 
in s tem njegovo luščenje dodatno zmanjšujeta razpoložljive EPCR, TM pa po proteolitični raz-
gradnji kroži v cirkulaciji v topni obliki, ki se izloča preko ledvic. Kompleks TF-FVIIa aktivira 
inhibitor poti tkivnega faktorja (angl. tissue factor pathway inhibitor, TFPI). TFPI se veže na in 
inhibira FXa, kompleks TFPI-FXa se veže na in inhibira TF-FVIIa kompleks. Pri sepsi se TFPI 
naglo porablja zaradi relativno nizke koncentracije v plazmi, za njegovo povečano razgradnjo pa 
naj bi bil vsaj delno odgovoren plazmin, kar vodi do prokoagulantnega stanja.

Motnja fibrinolize

Pri sepsi je fibrinoliza močno zavrta. Plazmin je osrednji dejavnik fibrinolize, njegovo aktivnost pa 
uravnava tkivni aktivator plazminogena (angl. tissue type-plasminogen activator, t-PA) in njegov 
inhibitor PAI-1. t-PA pretvarja plazminogen v aktivni plazmin. Endotelne celice izločajo tako t-PA 
kot PAI-1. Endotoksini privedejo zelo naglo do porasta TNF in IL-6, istočasno pa poraste tudi t-PA, 
kar kaže na to, da je endotelij žilnih sten aktiviran. Kmalu za tem pa je zaznati še višji porast PAI-1, 
zato je fibrinoliza okrnjena. PAI-1 izločajo poleg endotelnih celic tudi trombociti. Povečano izločanje 
PAI-1 in manjša inhibicija PAI-1 s strani APC, kar imenujemo fibrinolitični izklop (angl. fibrinolytic 
shutdown), privedeta do sistemskih tromboz v mikrocirkulaciji ter trombotičnega tipa DIC. Drugi 
pomemben razlog razvoja koagulopatija/DIC motnje je znatno povišanje s trombinom aktiviranega 
inhibitorja fibrinolize (angl. thrombin-activable fibrinolysis inhibitor, TAFI), encima proteaze, tvor-
bo katerega stimulira trombin in povečuje trdnost krvnega strdka. TAFI zmanjšuje tvorbo plazmina 
tako, da s fibrina odstranjuje vezavna mesta za plazminogen in t-PA. Strdek je zato odpornejši proti 
fibrinolizi, istočasno pa naj bi bila v sepsi zaradi izločanja trombocitnega polifostata tudi t-PA manj 
učinkovita. Nekateri avtorji ugotavljajo, da je za razliko od PAI-1 nivo TAFI pri sepsi znižan, kar naj 
bi bila posledica njegove povečane aktivacije in porabe, zato naj bi imel manjši vpliv na supresijo 
fibrinolize v primerjavi s PAI-1. Dodatno je fibrinoliza pri sepsi okrnjena zaradi nevtrofilne elastaze, 
ki razgrajuje fibrinolitične proteaze, in zaradi znižane koncentracije plazminogena.

Diagnoza diseminirane znotrajžilne koagulacije

Klinično je DIC definiran kot istočasni pojav tromboz in krvavitev. Poraba faktorjev koagulacije 
zaradi nenehne tvorbe trombina lahko privede do hipokoagulabilnega stanja. Pomembne motnje 
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koagulacije so prisotne pri 50–70 odstotkih bolnikov s sepso, 35 odstotkov bolnikov razvije DIC. 
Glede na to, kakšna je klinična slika, ločimo asimptomatski, hemoragični, trombotični in fibri-
nolitični tip DIC. Razen za asimptomatskega je za vse ostale tipe značilno podaljšanje protrom-
binskega časa (PČ), aktiviranega pacialnega tromboplastinskega časa (aPTČ), znižane vrednosti 
fibrinogena ter znižano število trombocitov zaradi njihove porabe. Mednarodno združenje ISTH 
(International Society on Thrombosis and Haemostasis) je izdelalo diagnostične kriterije za po-
trditev absolutnega DIC in SIC (tabela 1). 

Tabela 1. Diagnostični kriteriji za potrditev DIC in SIC

Test Točke DIC SIC 
Število trombocitov (x 109/l) 2 < 50 < 100

1 ≥ 50 < 100 ≥ 100 < 150 
FDP/D-dimer 3 Veliko povišanje –

2 Zmerno povišanje –
PČ/INR 2 ≥ 6 sek / > 1.7 (> 1.4)

1 ≥ 3 sek, < 6 sek/ 1.3–1.7 (> 1.2, ≤ 1.4)
Fibrinogen (g/ml) 1 < 100 –
Lestvica SOFA 2 – ≥ 2

1 – 1
Seštevek točk za DIC in SIC ≥ 5 ≥ 4

DIC: disseminated intravascular coagulation (slo. diseminirana znotrajžilna koagulacija); SIC: sepsis-induced coagulopathy (slo. s sepso povzročena 
koagulopatija); FDP: fibrin/fibrinogen degradation products (slo. fibrin/fibrinogen razgradni produkti); D-dimer: fibrin degradation product (slo. fibrin 
razgradni produkt); PČ: protrombinski čas; INR: international normalized ratio (slo. mednarodno normalizirano razmerje); SOFA: sequential organ failure 
assessment (slo. ocena odpovedi organov)

Navkljub kriterijem avtorji priporočajo še dodatne laboratorijske preiskave, kot so: PC, AT, plaz-
minogen, inhibitor plazmina α2-antiplazmin, PAI-1, protrombin fragment 1+2 ter F IX in F X. 
Žal izvedba vseh ni na voljo v vsakdanji praksi. Tudi viskoelastični preiskavi s trombelastografijo 
(TEG) in trombelastometrijo (ROTEM) nista zanesljivi metodi diagnoze DIC/koagulopatija pri 
septičnih bolnikih. Definiciji za hiperkoagulacijo in hipokoagulacijo nista standardizirani, zato 
upoštevajo v študijah različne vrednosti za njuno potrditev. Za razliko od standardnih laborato-
rijskih testov v prvih 48 urah po potrditvi sepse so viskoelastični testi pogosto v normalnih me-
jah. Čeprav uporabnost TEG ali ROTEM pri sepsi še ni bila potrjena z nobeno obsežno kohortno 
študijo, posamezne raziskave dokazujejo, da je lahko hiperkoagulabilno stanje ob sprejemu v po-
moč pri zgodnjem odkrivanju s sepso povezane motnje v hemostazi. Večina avtorjev se na podla-
gi opravljenih raziskav strinja, da se pri bolnikih, ki imajo ob sprejemu normalen TEG/ROTEM 
in razvijejo kasneje hipokoagulabilno stanje ali so hipokoagulabilni že ob sprejemu, pogosteje 
razvije večorganska odpoved in je pri njih umrljivost večja, celo 80 odstotkov. Z agregometrično 
metodo (Multiplate) so dokazali znatno oslabljeno funkcijo trombocitov v primerjavi z bolniki 
po elektivni operaciji in v primerjavi z zdravimi prostovoljci.

Zdravljenje s sepso povzročene koagulopatije in diseminirane 
znotrajžilne koagulacije

Nefrakcionirani heparin in nizkomolekularni heparin

Nefrakcionirani heparin (NFH) in nizkomolekularni heparin (NMH) sta najpogosteje uporablje-
ni antikoagulantni zdravili za vrsto trombemboličnih obolenj. Vse raziskave pa niso potrdile, da 
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bi bili heparini učinkoviti pri zdravljenju DIC. Metaanaliza devetih študij Umemure s sodelavci je 
pokazala, da pri večini septičnih bolnikov zdravljenje s heparinom ni privedlo do zmanjšanja ve-
čorganske odpovedi in umrljivosti, pojavnost krvavitev je bila večja. Wang s sodelavci dokazuje, 
da je zdravljenje s heparini primerno, saj je bila v opravljeni raziskavi znatno zmanjšana smrtnost 
septičnih bolnikov (p < 0,0001). Tako NFH kot NMH naj bi oslabila toksični učinek histona H3, 
zaključuje Iba s sodelavci. Zato oba avtorja predlagata heparin kot zdravilo izbora pri zdravljenju 
septičnih bolnikov. Učinkovitost heparina naj bi bila povezana tudi z imunomodulatornim in 
zaščitnim učinkom na glikokaliks, poudarja Yasunaga s sodelavci.

Antitrombin 

Mnenja o zdravljenju DIC pri septičnih bolnikih so deljena. Na Japonskem je koncentrat AT naj-
pogosteje uporabljen, po priporočilih pri bolnikih z zmanjšano AT aktivnostjo. V večini ostalih 
dežel je njegova uporaba omejena, saj je obsežna študija Kyber Sept dokazala, da je ob zdravljenju 
z AT povečana nevarnost krvavitev. Wiedermann s sodelavci je v metaanalizi študij, v katerih 
so DIC pri sepsi zdravili z AT, ugotovil, da je zdravljenje ugodno vplivalo na preživetje. AT se 
normalno veže na heparan sulfat na površini endotelija in tako ohranja lokalno antitrombotično 
stanje. Heparin, dan intravenozno, spremeni protektivni antitrombotični učinek AT, zato ga ne 
apliciramo skupaj s heparinom.

Rekombinantni trombomodulin

Uporabo rekombinantnega TM (rTM) pri zdravljenju DIC so najbolj proučevali Japonci. TM se 
veže s proteinom HMGB1 in poveča njegovo proteolitično razgradnjo s trombinom. Zato naj bi 
TM deloval protivnetno. Yamakawa s sodelavci je v metaanalizi vseh ART-123 študij (Asahi Kasei 
Pharma, Tokyo, Japan), v katerih so uporabljali rTM, ugotavljal znižano umrljivost pri bolnikih 
s sepso in DIC za 13 odstotkov, manjše tveganje za krvavitev v primerjavi z APC ter boljši izhod 
zdravljenja v primerjavi s heparinom. Ugotovitve so podprle uporabo rTM za zdravljenje DIC in 
SIC pri septičnih bolnikih na Japonskem.

Yamakawa s sodelavci je na podlagi analize podatkov 2663 septičnih bolnikov ugotovil, da je 
zgodnje zdravljenje s katerim koli antikoagulantnim zdravilom pri skupnem seštevku 3, po dia-
gnostičnih kriterijih ISTH, privedlo do znatno zmanjšane umrljivosti. Čeprav natančnih pripo-
ročil za zdravljenje motenj koagulacije, ki spremljajo sepso, ni na voljo, Delabranche s sodelavci 
priporoča: 1. pri odsotnosti koagulopatije in pri normalnem številu trombocitov, nizkih vred-
nostih D-dimerov, normalnem ali subnormalnem PČ in AT je treba v terapijo uvesti preventivne 
odmerke NFH ali NMH. 2. Trombotični tip DIC z nižjim številom trombocitov, podaljšanim 
INR, nižjim AT ter zmerno povišanimi D-dimeri in z možno prisotnostjo odpovedi organov 
bi lahko zdravili z AT ali rTM. 3. Hemoragično/fibrinolitično koagulopatijo z nizkim številom 
trombocitov, nizkim fibrinogenom in AT, podaljšanim PČ/INR in aPTČ zdravimo s transfuzija-
mi sveže zmrznjene plazme, trombocitne plazme, koncentratom fibrinogena in antifibrinolitič-
nimi zdravili. 

Nove raziskave so usmerjene v zdravila, katerih tarča so FXIIa, FXIa, polyP in NET, s katerimi 
bi preprečili nastanek tromboz pri sepsi. 

Zaključek

Obramba gostitelja proti okužbi je natančno uravnan proces, ki vključuje vnetni odgovor in sis-
tem koagulacije. Nenadzorovana tvorba fibrina privede do nalaganja fibrina in tvorbe strdkov v 
mikrocirkulaciji s posledično odpovedjo organov. Zdravljenje je primarno usmerjeno v ciljano 
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zdravljenje okužbe, ki je privedla do razvoja sepse. Usmerjeno zdravimo za sedaj DIC z NFH ali 
NMH. Ob tem potekajo raziskave v smeri potrditve učinkovitosti drugih fizioloških antikoagu-
lantov in odkrivanja zdravila, ki bi preprečilo razvoj DIC in z njim povezane zaplete, ki poveču-
jejo smrtnost septičnih bolnikov. 
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Septična kardiomiopatija in troponinski »leak«

Dušan Štajer

Izvleček

Septična kardiomiopatija se pojavlja pri skoraj polovici bolnikov s sepso. Kaže se z zmanjšanjem 
krčenja in dilatacijo prekatov ter neustrezno nizkim minutnim srčnim volumnom. Diagnozo naj-
lažje postavimo z ultrazvočno preiskavo srca. Zdravljenje vključuje infuzijo tekočine, vazoaktiv-
na in inotropna zdravila. V literaturi prevladuje mnenje, da prisotnost septične kardiomiopatije 
poslabša prognozo sepse in da zdravljenje z inotropnimi zdravili izboljša prognozo. Pri več kot 
polovici bolnikov s sepso opažamo porast troponina in možganskih natriuretičnih peptidov, ki se 
niso izkazali uporabni kot diagnostično merilo septične kardiomiopatije.

Uvod

Sepso opredelimo kot življenje ogrožajočo okvaro delovanja organov zaradi neustreznega odgo-
vora telesa na okužbo. Sepsa povzroči različne okvare delovanja obtočil; neposredno prizadeta je 
lahko tudi srčna mišica, kar imenujemo septična kardiomiopatija. Septična kardiomiopatija ni 
natančno opredeljena. Značilne spremembe so difuzno oslabljeno krčenje in dilatacija enega ali 
obeh prekatov, motena je tudi diastolična funkcija prekatov; vse našteto zmanjšuje srčno rezervo. 
Zaradi zmanjšane srčne rezerve je pri hemodinamičnem zdravljenju sepse zmanjšan odgovor na 
infuzijo tekočine in vazoaktivna zdravila. Laboratorijski kazalci okvare srčne mišice (troponin) 
in povečane obremenitve srca (možganski natriuretični peptidi) so v večini primerov povišani. 
Prognoza septičnih bolnikov, ki imajo tudi septično kardiomiopatijo, je slabša. Ker je opredelitev 
sepse in septične kardiomiopatije nenatančna, poročajo o zelo različni incidenci kardiomiopatije 
pri septičnih bolnikih – med 10 in 70 odstotki.

Prikaz primerov

Primer 1 

73-letno bolnico smo sprejeli zaradi septičnega šoka po operaciji abscesa v tumorju desnega ova-
rija. Med operacijo in po njej je prejela transfuzijo eritrocitov iz 1000 ml krvi in 1000 ml koloidne 
raztopine. Ob sprejemu je bila umetno predihavana, prejemala je infuzijo noradrenalina v viso-
kem odmerku, ki smo ga morali še višati. Vrednosti laktata in dušičnih retentov so bile povišane 
in so v nadaljnjem poteku še naraščale, diureze so se zmanjševale. Sklepali smo, da se septični šok 
kljub zdravljenju slabša. Iz hemokultur smo izolirali P. aeruginosa, iz punktata trebušne votline 
pa E. fecium, S. marcescens, Klebsiella oxytoca in P. aeruginosa. Glede na pozitiven ß-D-glukan in 
izolirano C. albicans iz operativne rane pa smo sklepali tudi na verjetno glivično okužbo. Bolnico 
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smo zdravili s kombinacijo antimikrobnih zdravil (piperacilin/tazobaktam, tigeciklin in kaspo-
fungin). Troponin je bil ob sprejemu negativen (0,008 µg/L). 

Ob sprejemu smo zaradi suma na prizadetost srca v okviru sepse opravili tudi ultrazvočno 
preiskavo srca. Polnitev srca smo ocenili kot primerno glede na normalno velike srčne votline, 
spodnja vena kava ni bila pregledna. Poleg dimenzij srčnih votlin in struktur so bili normalni 
tudi struktura in delovanje zaklopk in perikardna špranja. Utripni volumen, merjen v iztoč-
nem delu levega prekata, je bil povečan na 77 ml in ob frekvenci utripa 130 na minuto smo 
izračunali, da je minutni srčni volumen okoli 10 L na minuto. Zaradi potrditve neinvazivne 
hemodinamične ocene in potrebe po kontinuiranem hemodinamičnem nadzoru so bolnici 
vstavili kateter PiCCO, ki je potrdil ultrazvočne meritve in ocene ter dodal ostale hemodina-
mične parametre (slika 1). 

Glede na ohranjeno srčno rezervo smo sklepali, da vzrok nastanka in poslabševanja šoka 
ob sepsi ni bila prizadetost srca, ampak poslabšanje sepse zaradi neobvladanega izvora okužbe. 
Takšno oceno so potrjevale tudi ostale diagnostične najdbe (ultrazvočna preiskava trebuha in 
CT) in nadaljnje kirurške revizije, s katerimi so odpravili izvor okužbe. 

Slika 1. Hemodinamične meritve ob hiperkinetičnem krvnem obtoku pri bolnici s septičnim šokom in 
ohranjeno srčno rezervo, po čemer smo sklepali, da bolnica nima septične kardiomiopatije. Minutni srčni 
volumen je povečan, sistemski arterijski tlak in žilni upor pa sta znižana. 

Primer 2 

68-letni bolnik je opažal približno en teden pred sprejemom bolečino v spodnjem delu trebuha, 
mrzlico in potenje. Sprva so sumili na okužbo zgornjih sečil; izvid urina, ultrazvočna preiskava 
in CT trebuha pa niso potrdili suma na okužbo sečil. CT trebuha je pokazal počeno anevriz-
mo trebušne aorte z retroperitonealnim hematomom. Iz več hemokultur smo poleg tega izolirali 
S. pneumoniae, vrednosti CRP in prokalcitonina so naraščale, v beli krvni sliki je bila prisotna 
levkocitoza s pomikom v levo. Izvora sepse nismo zanesljivo opredelili, najverjetnejši izvor je 
bil celulitis po poškodbi palca leve noge. Troponin je bil ob sprejemu in v nadaljnjem poteku v 
normalnem območju. 

Krvavitev iz aorte se je ustavila po vstavitvi pokrite žilne opornice (»stent-graft«). Izgubo krvi 
smo nadomestili s transfuzijo koncentriranih eritrocitov in zmrznjene plazme, ob tem je bolnik 
potreboval še infuzijo noradrenalina v nizkem odmerku. Sepso smo zdravili s flukloksacilinom in 
ceftriaksonom. Ker so se od sprejema naprej diureze ohranile in je ostajal laktat normalen, smo 
menili, da bolnik ni šokiran. 
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Ultrazvočna preiskava srca ob sprejemu na intenzivni oddelek je bila opravljena že po nado-
mestitvi krvi; pokazala je normalne dimenzije srčnih votlin in zadebeljene stene levega prekata, 
ki se je globalno slabše krčil (slika 2). Perikardnega izliva ni bilo, zaklopke so bile morfološko in 
dopplersko bp. VTI v iztočnem delu levega prekata je bil glede na sepso znižan (16,9 cm), minu-
tni srčni volumen smo ob utripu 75/minuto ocenili na 3,8 L/minuto. 

Glede na ultrazvočni pregled srca smo menili, da ima bolnik, ki je bil prej dobro telesno 
zmogljiv in brez znane srčne bolezni, zmanjšan minutni srčni volumen zaradi prizadetosti srca v 
okviru sepse. Bolnik je dobil infuzijo dobutamina (5 μg/kg/minuto), po kateri se je krčenje srca 
v 15 minutah popravilo: VTI v iztočnem delu levega prekata je narasel na 24,5 cm, iztisni delež 
levega prekata na 50 odstotkov, frekvenca srčnega utripa na 95/minuto, minutni srčni volumen 
pa na 6,8 L/minuto. TAPSE, ki ga štejejo za merilo krčenja desnega prekata, je po dobutaminu 
narasel z 2,4 na 3,7 cm. 

Slika 2. Posnetek levega prekata v načinu M, s katerim smo prikazali zadebeljene stene normalno veli-
kega levega prekata, ki se slabše krči (iztisni delež je bil 33 %) 

 

Razprava

Pri bolnikih s sepso je srce posredno in/ali neposredno prizadeto na različne načine. Posredna 
prizadetost nastane zaradi spremembe predobremenitve (polnitve) ali poobremenitve srca, nepo-
sredna pa zaradi prizadetosti same srčne mišice. Hemodinamične spremembe pri sepsi vplivajo 
na delovanje srca – minutni srčni volumen in ponudbo kisika. Različne kombinacije hemodina-
mičnih sprememb in njihova dinamika prispevajo k pestri klinični sliki sepse. 

Hipovolemija pri sepsi je posledica venodilatacije (relativna hipovolemija) in izgube znot-
rajžilne vode zaradi povečane prepustnosti žilne stene (absolutna hipovolemija). Hipovolemijo 
spoznamo ob ultrazvočnem pregledu srca po zmanjšanih srčnih votlinah in hiperkinetičnih pre-
katih; stene levega prekata se v sistoli stikajo (»kissing walls«). Približevanje sten levega prekata 
lahko pri hipertrofičnem prekatnem pretinu povzroči akutno subaortno stenozo. Zaradi hipovo-
lemije je minutni srčni volumen zmanjšan.
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Zmanjšan periferni žilni upor je posledica arterijske vazodilatacije (»vazoplegija«) in se kaže 
s podobnim hiperkinetičnim srcem kot hipovolemija, polnitev votlin je ob odsotnosti sočasne 
hipovolemije normalna. Zaradi zmanjšanega perifernega žilnega upora se poveča minutni srčni 
volumen, kar lahko zakrije neposredno prizadetost srčne mišice zaradi sepse. 

Zvečan pljučni žilni upor je najizrazitejši, če nastane ARDS. Ultrazvočno se kaže s sliko aku-
tnega pljučnega srca, podobno kot pri pljučni emboliji: levi prekat je majhen in se dobro krči, 
desni prekat pa je dilatiran in se slabše krči; tlak v pljučnem obtoku je povišan. Zaradi zvečanega 
pljučnega žilnega upora se zmanjša minutni srčni volumen. 

Neposredna prizadetost srčne mišice v okviru sepse – septična kardiomiopatija – se kaže s 
slabim krčenjem enega ali obeh prekatov, ki sta lahko ob tem tudi dilatirana. Motnja krčenja je 
praviloma globalna. Oslabelo krčenje prekatov zmanjšuje minutni srčni volumen. 

Sepsa lahko povzroči tudi stresno kardiomiopatijo, ki je ne štejejo za septično kardiomiopatijo. 
Motnja krčenja je pri stresni kardiomiopatiji regionalna, praviloma je prizadeta apikalna polovica 
levega prekata. 

Opisana primera sta v hemodinamičnem smislu in glede prizadetosti srca zelo različna. Sam 
klinični pregled in laboratorijske preiskave niso zadostovali za ustrezno oceno hemodinamičnega 
stanja. 

V prvem primeru je bil prisoten normalen kompenzatorni odgovor srca ob povečanem ven-
skem dotoku zaradi močno zmanjšanega perifernega žilnega upora. Sprva prisotna hipovolemija 
se je popravila z infuzijo in transfuzijo še pred sprejemom na intenzivni oddelek. Srčna rezerva je 
bila ohranjena, srce ni bilo prizadeto. 

V drugem primeru je bila v ospredju poleg hipovolemije in periferne vazodilatacije tudi pri-
zadetost srca – septična kardiomiopatija. Kazala se je z oslabelim krčenjem prekatov in zmanj-
šanim minutnim srčnim volumnom, ki se ni zadovoljivo popravil po nadomeščanju tekočine in 
infuziji vazoaktivnega zdravila. Ob zdravljenju z nizko dozo dobutamina se je vzpostavil povečan 
minutni srčni volumen. 

Mehanizem nastanka septične kardiomiopatije 

Mehanizem nastanka septične kardiomiopatije je zapleten in ni popolnoma pojasnjen (slika 3). 
Glavno vlogo pri nastanku imajo posredniki vnetja, ki pripeljejo do okvare celic in intersticija 
v srčni mišici. K okvari prispevata tudi edem in levkocitna infiltracija srčne mišice. Prekrvitev 
srčne mišice je motena zaradi edema, aktivacije koagulacijske kaskade z mikrotrombozami in 
sistemske arterijske hipotenzije. Občutljivost srčnih mišičnih celic na kateholamine se zmanjša. 
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Slika 3. Shematični prikaz znanih pomembnejših mehanizmov, ki pripeljejo do septične kardiomiopatije 

Legenda: TNF – tumor nekrotizirajoči faktor, IL – interlevkin, V/Q – ventilacija/perfuzija, iNOS – inducibilna dušikova sintetaza 

Kdaj pomislimo v praksi na septično kardiomiopatijo in kako jo dokažemo?

Na septično kardiomiopatijo pomislimo takrat, kadar je pri septičnem bolniku neustrezen odgo-
vor na infuzijo tekočine, kadar hemodinamično poslabšanje vztraja kljub naraščajoči dozi vazo-
aktivnih in/ali inotropnih zdravil in pri znakih neustrezne tkivne prekrvitve (sinusna tahikardija, 
povišan laktat, znižana zasičenost mešane venske krvi s kisikom in z NIRS ugotovljena hipoksija). 

Diagnozo potrdimo praviloma z ultrazvočno preiskavo srca. Če gre za hudo obliko bolezni, 
ugotavljamo zmanjšano krčenje in/ali dilatacijo prekatov ter neustrezen minutni srčni volumen 
že z običajno dvodimenzionalno in dopplersko preiskavo. Manj izrazite motnje krčenja lahko 
prikažemo z metodo sledenja vzorcev (»speckle tracking«); občutljivost te metode je približno 
dvakrat večja od dvodimenzionalne ehokardiografije. Pri tem ultrazvočni kriteriji za postavitev 
diagnoze niso natančno določeni. 

Serumski kazalci (natriuretični peptidi in troponini) so pri septični kardiomiopatiji pogosto 
pozitivni, vendar nespecifični in ne pomagajo postaviti diagnoze. Po mnenju nekaterih avtorjev 
troponin napoveduje slabši izid sepse. Ni znano, ali je troponinski »leak«, ki ga opažajo pri 43–85 
odstotkih bolnikov s sepso, bolj povezan s sočasno koronarno boleznijo ali je povezan z nepos-
redno poškodbo srčnih mišičnih celic zaradi sepse. 

V elektrokardiogramu bolnikov s septično kardiomiopatijo lahko ugotovimo motnje repo-
larizacije in druge spremembe, ki so včasih podobne kot pri akutnem koronarnem sindromu 
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(AKS). Elektrokardiografske spremembe lahko ob pozitivnem troponinu in napačni klinični oce-
ni pripeljejo do vključitve bolnika v sistem za hitro obravnavo akutnega koronarnega sindroma. 

Zdravljenje bolnika s septično kardiomiopatijo

Osnovno zdravljenje vključuje infuzijo tekočine, katere učinek lahko preverjamo z invazivnim 
hemodinamičnim nadzorom (v praksi to redko počnemo), ultrazvočno preiskavo srca (pogo-
stejši pristop) ali invazivno merjenim sistemskim arterijskim krvnim tlakom (merimo pri vseh 
bolnikih s sepso na intenzivnih oddelkih). Ob nezadostnem odgovoru na tekočino se uporablja 
vazoaktivno zdravilo, praviloma noradrenalin. Če je tudi odgovor na vazoaktivno zdravilo neza-
dosten (ravnamo se po znakih nezadostne prekrvitve organov), priporočajo smernice zdravljenje 
z inotropnim zdravilom, praviloma uporabljamo dobutamin. Levosimendan se ni pokazal kot 
boljše inotropno zdravilo. 

Zaključek

Septična kardiomiopatija je nenatančno opredeljena prizadetost srčne mišice, ki jo povzroči 
sepsa. Na oceno incidence močno vpliva opredelitev sepse in septične kardiomiopatije, zato po-
ročajo o zelo različni pojavnosti med septičnimi bolniki, od 10 pa vse do 70 odstotkov. Diagnoza 
je v praksi večinoma ultrazvočna; najobčutljivejša je meritev longitudinalne deformacije levega 
prekata z metodo sledenja vzorcev. Zdravljenje vključuje poleg infuzije tekočine in vazoaktivnih 
zdravil še inotropna zdravila, med katerimi se najbolj uporablja dobutamin. Septična kardio-
miopatija lahko privede do povišanja koncentracije troponina v krvi, kar lahko ob morebitnih 
elektrokardiografskih spremembah vodi do zmotnega suma na akutni koronarni sindrom. 
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Septična encefalopatija

Viktor Švigelj

Povzetek 

Sepsa je eno najresnejših bolezenskih stanj, povezanih z visoko umrljivostjo, pri preživelih bol-
nikih pa lahko povzroči dolgotrajne motnje višjih živčnih dejavnosti. Te so posledica septične 
encefalopatije, ki je najpogostejša oblika encefalopatije pri kritično bolnih in je v povezavi z zu-
najlobanjsko okužbo. Kaže se klinično kot blaga zmedenost ali dezorientacija, lahko pa nastopi v 
obliki konvulzij ali privede do globoke kome. Pojavnost je pogosto podcenjena. Diagnozo oteži 
pomanjkanje kakršnih koli specifičnih kliničnih in nekliničnih značilnosti, zlasti med sedira-
nimi bolniki, pri katerih je nevrološki pregled manj zanesljiv, diagnostične možnosti pa omeje-
ne. Kljub visoki stopnji umrljivosti, ki je povezana s tem stanjem, ni nobenega profilaktičnega 
ali ciljanega zdravljenja, ki bi zmanjšalo oviranost in/ali umrljivost. Zdravljenje je omejeno na 
zdravljenje osnovne okužbe. To pomeni, da je ustrezno zaznavanje takih zapletov ključno za do-
končen uspeh zdravljenja.

Uvod

Sepsa je opredeljena kot zapleten vnetni odziv gostitelja na okužbo, ki sčasoma vodi v razvoj 
disfunkcije/okvare vsaj enega organa in nastane kot posledica neravnovesja med vnetnim odzi-
vom na patogene. Povezana je z visoko stopnjo umrljivosti, še posebno v primeru zapoznelega 
prepoznavanja stanja in pozno začetega zdravljenja (antibiotičnega in podpornega zdravljenja 
organov). Boljše razumevanje patofiziologije sepse je postopoma privedlo do spremembe dia-
gnostičnega pristopa, ki se je premaknil iz dokazov bakteriemije kot diagnostičnega merila k 
identifikaciji stanja, ki ga opredelimo kot sindrom sistemskega vnetnega odziva. Kljub temu je za 
pravočasno zaznavo stanja tudi to pomenilo nezadostno specifičnost in občutljivost za diagnozo 
sepse, zato je zadnja definicija zasnovana na dokazu prisotnosti disfunkcije organov (vsaj enega) 
in/ali meritev laktata v krvi. 

Ker je živčni sistem izjemno dovzeten za delovanje različnih zunajmožganskih dejavnikov, 
je motnja možganske funkcije precej pogosta ob nastopu sepse. Zato ne preseneča dejstvo, da 
je spremenjeno duševno stanje lastnost, ki mora biti temelj za prepoznavanje bolnikov, ki jim 
grozi tveganje septičnega stanja, tako na oddelkih za intenzivno medicino (OIM) kot na običaj-
nih bolnišničnih ali urgentnih oddelkih. Namen tega prispevka je prikaz najnovejših dognanj 
glavnih značilnosti posledice sepse, t. i. septične encefalopatije (SE), ki je stanje motene funkcije 
možganov, nastale kot posledica zunajlobanjske okužbe, diagnostičnih možnosti in potencialne-
ga zdravljenja.
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Opredelitev

Septična ecefalopatija (grško: σηπσι = sepsa, putrefikacija; εν = znotraj; κεΦαλη = glava; παθοs = 
trpeti) pomeni akutno, pogosto ireverzibilno znižanje možganske aktivnosti, ki se kaže kot pos-
labšanje ali motnja mentalnih funkcij, dezorientacija, zaspanost ali druge oblike zoženja zavesti 
vse do globoke kome. Opredelimo jo kot difuzno moteno funkcijo možganov, ki se pojavi pri 
bolniku s sepso brez dokazov o znotrajlobanjski okužbi z/ali brez t. i. presnovnih sprememb in 
nepovezano s procesom okužbe, ki bi bistveno spremenil delovanje možganov. Diagnoza tako iz-
ključuje strukturne okvare možganov oz. primarno obolenje osrednjega živčnega sistema (OŽS), 
npr. možgansko kap, meningitis, epileptične napade, intoksikacije z zdravili, avtoimunske mož-
ganske bolezni, trombotično mikroangiopatijo in hipoksično okvaro. Ta opredelitev torej pomeni 
(a ni soglasno sprejeta) zahtevo po dodatnih diagnostičnih preiskavah, da izključimo neokužbeni 
vzrok encefalopatije, problem opredelitve pa se pojavi dodatno še pri sediranih bolnikih, pri ka-
terih je nevrološki pregled tako omejen.

Patofiziološki mehanizmi pri septični encefalopatiji 

Patofiziologija SE je še vedno slabo razumljena in mehanizmi nastanka encefalopatije so le del-
no poznani (slika 1). Ker v krvi, v stanju oženja zavesti, ko še ni znakov sistemskega vnetja in je 
popolnoma neodvisen od prisotnosti mikroorganizmov in/ali toksinov znotraj OŽS, pride do 
spremembe njegovega delovanja, je verjetno mehanizem večfaktorski, povezan s kombinacijo 
neposrednih sprememb v možganskih celicah in signaliziranjem zaradi nepravilnosti možganske 
perfuzije in oksigenacije, kar se nato okrepi še z zunanjimi dogodki, kot so ledvična in/ali jetrna 
disfunkcija, disglikemija, povišana telesna temperatura, ob uporabi nevrotropnih zdravil ali za-
radi dejavnikov okolja. 

Slika 1. Shematski prikaz sosledja dogodkov pri spremembi stanja zavesti 

Zato nekateri predlagajo, da se namesto izraza SE, ki bi lahko napačno pomenila tudi okužbo 
OŽS, uporablja izraz s sepso povezana encefalopatija (SSPE), s čimer opišemo difuzno ali multi-
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fokalno motnjo možganske funkcije kot komponento vnetja v povezavi s sistemskim odgovorom 
organizma, vendar brez klinično ali laboratorijsko podprtega vnetja možganov. Tako se trenutno 
razmišlja, da gre za kombinacijo dveh glavnih mehanizmov, t. i. nevrodegenerativnega in nevro-
vaskularnega, ki imata za posledico različne klinične predstavitve sindroma, odvisnih od resnosti 
sepse, prisotnosti prejšnjih nevroloških bolezni ali bolnikove možganske dojemljivosti za bole-
zensko stanje. Ko nastopi sistemsko vnetje, kljub prisotnosti krvno-možganske pregrade (KMP), 
dve glavni poti začneta navzkrižni imunski odgovor OŽS, v t. i. cirkumventrikularnih organih 
(predstavljajo mesto, kjer je neposredna komunikacija med možgani in sistemsko cirkulacijo in 
ni KMP), ki se nahajajo v osrednjem prekatnem sistemu in vagusni živec. Ti organi se nahajajo 
blizu nevroendokrinih struktur, kot so corpus pineale, nevrohipofiza in centri v možganskem 
deblu (area postrema), kar morda lahko razloži intenzivno neuravnovešenje avtonomne in hor-
monske homeostaze med sepso. Sam vagusni živec pa zazna visceralna vnetja in povzroči protiv-
netno aktivnost po holinergičnih poteh. Ker aferentni vagusni signal komunicira tudi z neukleus 
tractus solitariusom v možganskem deblu, tako sistemsko vnetje sproži tudi aktivacijo vedenjskih 
oz. nevroendokrinih in nevrovegetativnih centrov. Posledično nastopi aktivacija mikroglije, ki 
pridobi nevrotoksične lastnosti, predvsem s sproščanjem dušikovega oksida, citokinov, reaktiv-
nih kisikovih radikalov in glutamata, in tako povzroči smrt nevronov v ranljivih možganskih 
območjih. Sistemsko vnetje sproži tudi lokalno nastajanje citokinov, ki posredujejo pri disfunkciji 
nevronov, in navsezadnje tudi celično smrt (npr. najbolj relevantna vnetna posrednika sta TNF-α 
in IL-6). Izzoveta tako pomembno vnetno dogajanje z nevtrofilno infiltracijo možganskega tkiva, 
aktivacijo astrocitov preko t. i. »toll-like« receptorjev, pretiranega odgovora akvaporina 4 in po-
večane sinteze prostaglandinov in dušikovega oksida, ki aktivirata hipotalamus in os nadledvič-
ne žleze. Ti mehanizmi povzročijo tudi vedenjske spremembe, povišano telesno temperaturo in 
hudo nevrološko okvaro zaradi nastanka možganskega edema in apoptoze nevronov.

Poleg tega nastopi tudi porušenje nevrotransmiterskega sistema in porušenje holinergičnih in 
GABA-poti, skupaj z neravnovesjem pri uravnavanju koncentracije oz. izločanja noradrenalina, 
serotonina in dopamina ali povečanja nastanka amonijaka. To lahko nastane tudi zaradi znižane 
ravni nekaterih aminokislin (npr. levcin, izolevcin in valin) ali ekstenzivne proteolize mišic ali 
zmanjšanega jetrnega očistka aromatičnih aminokislin (tirozin in triptofan). Poviša se koncen-
tracija teh aromatičnih aminokislin v OŽS, kar lahko povzroči možgansko disfunkcijo zaradi 
delovanja kot lažni nevrotransmiterji in se lahko zniža koncentracija noradrenalina, dopamina in 
serotonina v OŽS. Pri SE nastane tudi motena funkcija mitohondrijev, zaradi tega pa zmanjšana 
produkcija adenozin trifosfata in posledično apoptoza možganskih celic.

Zaradi teh mehanizmov se spremeni tudi integriteta KMP, saj nastanejo spremembe v astro-
citih, pericitih in endotelnih celicah, poveča pa se tudi sproščanje dušikovega oksida z zgodnjo 
indukcijo endotelija in njegovo disfunkcijo. 

S tem se spremeni mikrocirkulacija OŽS, ki je povezana s hipoksijo tkiv in moteno mož-
gansko presnovo, ter oslabi funkcija endotelnih celic OŽS, ko nanje vplivajo zunanji dražljaji, 
kot so spremembe krvnega tlaka ali koncentracije ogljikovega dioksida, zaradi česar se spremeni 
možganska avtoregulacija. Izguba možganske avtoregulacije pa povzroči večjo občutljivost na hi-
poperfuzijo tkiv v primeru pomembne spremembe srednjega arterijskega tlaka, zlasti pri starejših 
bolnikih ali tistih s predhodno možganskožilno boleznijo (slika 2).
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Slika 2. Patofiziološki mehanizmi nastanka septične encefalopatije

Epidemiologija, klinična slika in diagnoza

Epidemiološki podatki o SE se razlikujejo glede na uporabljene opredelitve. To je najpogostejša 
encefalopatija na OIM in jo po podatkih v literaturi ugotovimo pri 9–71 odstotkih bolnikov s 
sepso. Dolgo je veljalo, da je pojav SE reverzibilni sindrom, pa blagi do zmerni nevrološki simp-
tomi, vključno s spremembami spomina, depresijo, tesnobo ali kognitivnimi motnjami, ostajajo 
po podatkih v literaturi po enem letu pri tudi do 40 odstotkih bolnikov. Multimodalno slika-
nje in obdukcije po več kot letu dni po odpustu iz bolnišnice so pokazale nevrodegenerativne 
spremembe zaradi aktivacije mikroglije in difuzne ishemične okvare OŽS. Zaradi tega se znatno 
zmanjša volumen možganov, histopatološko podobno kot so spremembe pri kroničnih nevro-
degenerativnih boleznih. Poleg tega je umrljivost bolnikov s SE visoka in korelira z resnostjo SE 
(npr. 63-odstotna smrtnost pri bolnikih s 3–8 točkami, ocenjeno po glasgowski točkovni lestvici 
za nezavest).

Klinična slika v okviru SE sega od blage zmedenosti in letargije do motenih kognitivnih funk-
cij (enako kot pri deliriju) in najhujše oblike, kome, lahko pa se v nekaterih primerih klinična 
slika kaže kot prisotnost mišične togosti, tresenje ali se pojavijo krči (slika 3).
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Slika 3. Klinična slika in diagnostični postopki pri sumu na septično encefalopatijo

Natančna diagnoza SE je pogosto otežena zaradi sočasne uporabe sedativnih ali nevroleptičnih 
zdravil, tudi nekaterih antibiotikov, ali so prisotne še druge sistemske motnje, npr. odpoved jeter 
in ledvic, hipoglikemija ali huda hipoksemija. Pri žariščnih ali lateralizirajočih nevroloških zna-
kih (npr. afazija, hemipareza) je potrebna dodatna nevrološka diagnostika (slika 3). 

Zaradi raznolikosti klinične predstavitve je diagnoza SE zahtevna. Druge očitne vzroke encefalo-
patije lahko ločimo s pomočjo nekaterih kliničnih lestvic, npr. glasgowska točkovna lestvica za neza-
vest, lestvica CAM (ang. Confusion Assessment Method for the ICU), lestvica RASS (ang. Richmond 
Agitation Sedation-Scale) in lestvica FOUR (ang. Full Outline of UnResponsiveness). Te lestvice sicer 
niso specifične za diagnozo SE, so pa zelo informativne za odkrivanje subtilnih sprememb, vendar 
seveda samo pri budnih septičnih bolnikih, ki imajo očitno sicer normalen nevrološki status. 

Lumbalna punkcija izključi vnetno dogajanje v možganih, ni pa specifična za SE in pogosto 
kaže le blago povišanje koncentracije beljakovin (lahko lokalno vnetje ali okvara KMP). Elek-
troencefalografija (EEG) je še posebej občutljiva za zaznavanje sprememb funkcije možganske 
skorje med sepso; počasna EEG-aktivnost se lahko pojavi celo pri bolnikih brez kliničnih ne-
normalnosti, medtem ko pri težjih oblikah motene zavesti najdemo t. i. delta aktivnost, vzorce 
zavore električne možganske aktivnosti in pomanjkanje reaktivnosti na zunanje dražljaje. Poleg 
tega lahko z EEG odkrijemo t. i. nekonvulzivni epileptični status, ki je lahko prisoten po podatkih 
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v literaturi pri do 20 odstotkih bolnikov s sepso. Uporabna metoda je predvsem kontinuirano 
EEG-snemanje in kvantitativna ocena (tudi verjetno bispektralni indeks).

Ugotovimo lahko tudi manjšo variabilnost srčne frekvence, kar kaže na disfunkcijo avtono-
mnega živčnega sistema.

Pomaga nam lahko tudi preiskava kontinuirane cerebralne oksigenacije, neinvazivna oblika 
spremljanja z uporabo spektroskopije z blizuinfrardečo svetlobo (NIRS), s pomočjo katere zazna-
mo večje perfuzijske spremembe. Podobna je tudi transkranialna doplerska preiskava (TCD), ki 
je tudi neinvazivno in enostavno dostopno obposteljno orodje za merjenje hitrosti krvi v glavnih 
možganskih arterijah in kaže na posredne informacije o spremembah možganskega krvnega pre-
toka in stanje možganske avtoregulacije (ocena dinamične komponente) kot tudi cerebrovasku-
larne reaktivnosti na ogljikov dioksid kot eno od možnosti meritev.

Specifičnih biomarkerjev SE ni. Nevronsko specifična enolaza (NSE) in S100β, ki sta biomar-
kerja okvare nevronov in glije, sta lahko povečana pri hudi sepsi ali septičnem šoku, prav tako pa 
pri zmanjšanju možganskega krvnega pretoka ali oslabljeni možganski avtoregulaciji. Multimo-
dalno nevroradiološko slikanje ni specifično, lahko pa odkrije žariščno ishemijo, vazogeni edem, 
znake okvare malih žil (levkoencefalopatija).

Zdravljenje 

Kljub napredku v razumevanju patofiziologije in zdravljenja sepse učinkovitega zdravljenja SE ni 
na voljo. Najprej moramo potrditi diagnozo na podlagi suma, nato po metodi izključevanja drugih 
vzrokov motene zavesti ali motene kognitivne funkcije (ne sme biti ne klinične ne laboratorijsko 
in/ali radiološko dokazane patologije osrednjega živčnega sistema). V literaturi zasledimo podatek 
o uspešnosti zdravljenja SE z aminokislinami z visoko vsebnostjo cepljenih aminokislin, vendar 
še to in pogosto vseeno neuspešno v primeru zgodaj odkrite SE. Antibiotično zdravljenje SE je 
neuspešno iz več razlogov. Prvič, bakterija je lahko proti antibiotiku odporna, drugič, antibiotik 
lahko deluje zapoznelo ali prepočasi in pusti dovolj časa, da se razvije huda vnetna okvara, in tretjič, 
uničenje bakterije povzroči npr. sproščanje lipopolisaharidov, ki stimulirajo vnetje. Vprašanje je, ali 
aktivirani protein C deluje direktno na SE, vendar ni več na razpolago za bolnike s sepso. Pomemb-
na je optimizacija možganske perfuzije, ki jo spremljamo z uporabo NIRS ali TCD.

Nekatere študije kažejo, da ima uporaba α-agonista, kot je npr. deksmedetomidin, dokazano 
nevroprotektivne učinke pri septičnih bolnikih – zdravljeni z deksmedetomidinom so bili več dni 
brez delirantnih epizod in imeli nižjo 28-dnevno umrljivost v primerjavi z bolniki, zdravljenimi z lo-
razepamom. To zdravilo naj bi tudi učinkovalo na zavoro nevronske apoptoze in zmanjšanje vnetne-
ga odziva, povezanega s sepso. Antipsihotična zdravila lahko učinkovito zdravijo nekatere simptome 
hiperaktivne encefalopatije, kot so vznemirjenost ali halucinacije, vendar so v hipoaktivnem stanju 
slabo učinkovita. Eksperimentalni podatki kažejo na potencialno vlogo nekaterih drugih zdravil, kot 
je minociklin, intravenski imunoglobulini ali statini, kar še ni na voljo za uporabo pri ljudeh.

Prikaz primera

Do sprejema v bolnišnico je bil 64-letni bolnik zdrav. Sprejet je bil zaradi spremembe stanja za-
vesti, v smislu delirantnega stanja, hitrega, v nekaj dneh nastalega upada kognitivnih funkcij in na 
hitro nastale demence ter mioklonizmov oz. suma na mioklonični epileptični status. Diagnostič-
ni postopki so sprva potekali v smeri možnosti prionske bolezni, vendar je sočasno zdravljenje z 
antibiotično terapijo ob sumu in nato dokazani sepsi in sumu na vnetni vzrok encefalopatskim 
težavam prekinilo večino patološke klinične slike. Ostale so kognitivne posledice, zaradi katerih 
je nato bolnik še nekaj let bil v oskrbi socialnega zavoda, v katerem je tudi umrl. Ker je bil postav-
ljen sum na prionsko bolezen, je bila zahtevana obdukcija, ki je ni dokazala.
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Zaključek

Za SE je značilna zunajlobanjska okužba in moteno duševno stanje brez neposrednih vzrokov po-
škodbe možganov razen tistih, povezanih s sistemskim vnetnim odgovorom na septično stanje. 
Čeprav je SE pogosta pri bolnikih na OIM, je pogosto spregledana. Pomembna je klinična ocena 
delovanja možganov, določeni diagnostični postopki za odkrivanje vzrokov stanja. Patofiziologija 
je zapletena in še vedno slabo razumljena, zato je zdravljenje še vedno predvsem simptomatsko, 
povezana pa je s kognitivno oviranostjo po odpustu iz bolnišnice pri veliki skupini bolnikov, ki 
so preboleli sepso, kar je tudi bilo ugotovljeno pri našem predstavljenem bolniku. Raziskovanje 
patofizioloških mehanizmov SE je tudi temelj za učinkovito terapijo, kar so tudi glavna področja 
načrtovanih raziskav za prihodnost.
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Mišična šibkost, pridobljena v intenzivni enoti

Matej Podbregar

Izvleček

Precejšnje število bolnikov, ki so bili sprejeti na oddelek za intenzivno medicino zaradi akutne 
bolezni, zapletenih operacij, hudih poškodb in po opeklinah, bo na novo med zdravljenjem raz-
vilo obliko mišične oslabelosti, ki jo imenujemo mišična oslabelost, pridobljena v intenzivni enoti 
(ang. ICU acquired muscle weakness, ICUAW). ICUAW, ki jo izzove kritična bolezen, je posle-
dica aksonske nevropatije, primarne miopatije ali kombinacija obeh. Patofiziološki mehanizmi 
obsegajo mikrovaskularne oz. električne, presnovne in bioenergetske spremembe, ki se kažejo kot 
izguba mišične moči in/ali mišična atrofija. ICUAW je običajno simetrična in prizadene pretežno 
proksimalne mišice okončin in dihalne mišice, medtem ko je obraznim in očesnim mišicam po-
gosto prizaneseno. Dejavniki tveganja so teža bolezni ob sprejemu, sepsa, odpoved več organov, 
imobilizacija, hiperglikemija in starost. Vlogi kortikosteroidov in zaviralcev delovanja živč-
no-mišičnega stika pri razvoju ICUAW sta nejasni. Diagnosticira se pri budnih in kooperativnih 
bolnikih z ročnim testiranjem mišične moči, resnost se oceni po točkovniku. V atipičnih klinič-
nih primerih so potrebni dodatni elektrofiziološki testi ali celo mišična biopsija. Temelj prepreče-
vanja ICUAW je agresivno zdravljenje sepse, zgodnja mobilizacija, preprečevanje hiperglikemije 
in izogibanje uporabi parenteralne prehrane v prvem tednu kritične bolezni. Bolniki z ICUAW 
imajo slabši izhod zdravljenja, višjo smrtnost v prvem letu po zdravljenju in porabijo več zdra-
vstvenih virov. Bolnik običajno okreva v tednih ali mesecih, čeprav ICUAW lahko vztraja tudi do 
dve leti po odpustu. Izolirana miopatija lahko ima v primerjavi s polinevropatijo kritične bolezni 
boljšo prognozo.

Uvod

Splošno oslabelost, ki se razvije med potekom zdravljenja na oddelku za intenzivno medicino 
(OIM) in za katero ni nobenega drugega vzroka, imenujemo mišična šibkost oz. oslabelost, pri-
dobljena na OIM (ang. ICU acquired weakness, ICUAW). ICUAW lahko vpliva na periferne in 
tudi na dihalne mišice. »Izguba mesa in moči« pri bolnikih z življenjsko nevarnimi okužbami je 
bila opisana že v devetnajstem stoletju. Nato je trajalo še stoletje, da so ugotovili, da ICUAW lahko 
izzove ali polinevropatija (ang. critical illness polyneuropathy, CIP), miopatija kritične bolezni 
(ang. critical illness myopathy, CIM) ali kombinacija obeh (ang. critical illness polyneuropathy 
and myopathy, CRIMYNE). Ko je prizadeta diafragma, kot največja dihalna mišica, govorimo o 
oslabeli diafragmi (ang. diaphragmatic weakness, DW). V tabeli 1 so predstavljene definicije in 
diagnostični kriteriji.
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Tabela 1. Definicija in diagnostični kriteriji mišične oslabelosti, pridobljene v intenzivni enoti (ICUAW), 
oslabelosti diafragme (DW), polinevropatije kritično bolnega (CIP), miopatije kritično bolnega (CIM) in 
kombinirane polinevropatije in miopatije kritično bolnega (CRIMYNE) (povzeto po Piva S. in sod. 2019)

Stanje Definicija Diagnoza
ICUAW Klinično zaznavna, difuzna, simetrična 

oslabelost mišic, ki prizadene vse 
ekstremitete in dihalne mišice po 
kritični bolezni, za katero je bila 
potrebna umetna ventilacija

Moč mišic ocenjena po MRC < 48/60 točk ali 
povprečni MRC 4 v vseh testiranih regijah.
Moč stisa dominantne pesti ocenjena z 
dinanometrom < 11 kg (IQR 10–40 kg) pri 
moških in < 7 kg (IQR 0–7,3 kg) pri ženskah.

DW Zmanjšana zmožnost diafragme 
za ustvarjanje tlačnega gradienta 
ali zmanjšana zadebelitev/frakcija 
zadebelitve diafragme po umetni 
ventilaciji

Tlak v tubusu manj kot -11 cmH20 po 
bilateralni magnetni stimulaciji freničnih 
živcev.
Premik diafragme < 11 mm med vdihom 
med ultrazvočnim pregledom.
Frakcija zadebelitve diafragme < 20 % med 
ultrazvočnim pregledom.

CIP Aksonska, senzo-motorična 
polinevropatija z zmanjšano 
vzdražnostjo živcev in izguba aksonov 
z ohranjenimi mielinskimi ovojnicami

Zmanjšana amplituda CMAP in AP 
senzoričnih živcev, z normalno ali 
malo zmanjšano prevodno hitrostjo na 
elektronevrogramih.

CIM Primarna akutna miopatija z 
zmanjšano vzdražnostjo membran 
mišične celice z izgubo miozinskih 
filamentov, atrofija in nekroza vlaken

Zmanjšana amplituda CMAP in normalna AP 
senzoričnih vlaken na elektronevrogramih 
in zmanjšana vzdražnost mišic na direktno 
stimulacijo in miopatični signali motoričnih 
enot na igelni elektromiografiji.

CRIMYNE Kombinacija CIP in CIM Zmanjšani CMAP in AP senzoričnih živcev v 
kombinaciji z miopatičnim vzorcem na igelni 
elektromiografiji. 

Legenda: MRC – točkovnik Medicinskega raziskovalnega sveta za klinično diagnozo ICUAW, CAMP – compound muscle action potential, AP – action potential

ICUAW je pogost zaplet kritične bolezni in je povezana z visoko obolevnostjo in smrtnostjo kri-
tično bolnih, ki ima tudi dolgoročne posledice, ki presegajo obdobje bolnišničnega zdravljenja 
(ang. post intensive care syndrome, PICS). PICS vključuje fizično, duševno in kognitivne dis-
funkcije, ki so del vztrajajočih invalidnosti, ki presegajo akutno hospitalizacijo in zelo vplivajo na 
kakovost življenja preživelih.

Incidenca

ICUAW je pogosta bolezen. Incidenca se razlikuje glede na populacijo bolnikov in čas vrednote-
nja. ICUAW ob prebujanju je prisotna pri 26–65 odstotkih bolnikov, ki so mehansko ventilirani 
5–7 dni, 25 odstotkov teh je ostalo šibkih še sedem dni po prebujanju. Pri dolgotrajno mehansko 
ventiliranih (≥ 10 dni) je bila ICUAW prisotna pri 67 odstotkih bolnikov. Študije so pokazale, da 
11 odstotkov zdravljenih bolnikov, ki so bili zdravljeni na OIM vsaj 24 ur, razvije ICUAW. Če se 
je bivanje na OIM podaljša na 7–10 dni, je ICUAW pri prebujanju prisotna pri 24–55 odstotkih 
bolnikov.

Patofiziologija

Mehanizmi, na katerih temelji ICUAW, so zapleteni in vključujejo funkcionalne in strukturne 
spremembe v mišicah in živcih. Pri CIP je patološka ugotovitev aksonska degeneracija. Nastanek 
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aksonske degeneracije je verjetno posledica mikrovaskularnih sprememb v endoneuriju, ki jih 
sproža sepsa, ko se poveča vaskularna prepustnost in omogoči prodiranje strupenih dejavnikov 
v živčne konce. Endoneuralni edem, ki je posledica povečane prepustnosti, lahko poslabša do-
vajanje energije aksonu, lahko sledi smrt aksona. Neposredni toksični učinki in mitohondrijska 
disfunkcija, ki jo povzroča hiperglikemija, lahko prispevajo k temu procesu. Poskusi na živalih so 
potrdili, da so lahko tudi kanalelopatije vzrok za reverzibilno nevropatijo. 

Patofiziologija nastanka CIM ni jasna. Najprej se lahko pojavi atrofija mišic, ki nastane zaradi 
povečanega razpada in zmanjšanja sinteze mišičnih beljakovin predvsem miozina. Vpleteno je 
sistemsko vnetje, mišice pa so same po sebi endokrini organ in ob vnetju le-tega še potencirajo. 
Pomembni so tudi prehranski primanjkljaj, spremenjena mikrocirkulacija in oživčenost mišic. 
Disfunkcija Na K črpalke se hitro pojavi pri razvoju CIM. Mišice septičnih bolnikov kažejo znake 
bioenergetske odpovedi, ki obsega oksidativni stres, mitohondrijsko disfunkcijo in izčrpavanje 
ATP. Moramo se zavedati, da mišična atrofija in šibkost nista sinonim. Dejansko je kakovost 
mišic morda celo pomembnejša kot mišična masa pri določanju mišične funkcije in razvoju ICU-
AW. Pomanjkljiva avtofagija lahko ima pomembno vlogo pri tem razvoju ICUAW. V hudih ob-
likah imamo prisotne različne stopnje nekroze mišičnih vlaken in prisotno celično infiltracijo.

Dejavniki tveganja

V metaanalizah so potrdili naslednje dejavnike za razvoj ICUAW: težo bolezni (APACHE II sco-
re), zdravljenje z mišičnimi relaksanti in aminoglikozidi. Predhodne študije pa so povezovale 
pojavljanje ICUAW z ženskim spolom, sepso, večorgansko odpovedjo, hiperglikemijo in visoko 
starostjo. Septične živali, zdravljene s kortikosteroidi, se razvile mišične spremembe, podobne kot 
pri kritično bolnih. Nekatere prospektivne študije so resnično nakazovale, da kortikosteroidi in 
(podaljšano) zdravljenje z mišičnimi relaksanti prispevajo k CIP/CIM ali ICUAW. Zadnji sistem-
ski pregled ni potrdil zanesljive povezanosti zdravljenja s kortikosteroidi.

Klinični znaki

Za ICUAW je značilna simetrična in ohlapna šibkost okončin, ki je izrazitejša v proksimalnih 
kot v distalnih mišicah. Delovanje obraznih in očesnih mišic je pogosto normalno. Bolniki z 
ICUAW se običajno odzovejo na bolečinske dražljaje z grimasiranjem obraza, vendar brez pre-
mikanja okončin ali z minimalnim premikanjem okončin. Tetivni refleksi so na splošno zmanj-
šani, čeprav so lahko tudi normalni. Če je sočasno prisotna CIP, so lahko prisotni senzorični 
simptomi, vključno z zmanjšano ali odsotno občutljivostjo na bolečino, temperaturo in vibracije. 
Pregled senzorike je pri kritično bolnih praviloma težak. Dihalne mišice so pogosto prizadete, 
kar lahko vidimo pri podaljšani umetni ventilaciji in neuspešnem odklapljanju od mehanske 
ventilacije. Degeneracija ali izguba majhnih živčnih vlaken v okviru CIP je lahko odgovorna za 
nevropatsko bolečino, izgubo občutka v obliki nogavic in rokavic, za otrplost in hladne okončine 
ter pekoče bolečine pri preživelih po kritični bolezni. Nekatere raziskave potrjujejo povezavo 
med avtonomno disfunkcijo in ICUAW.
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Diagnoza

Diagnostični algoritem ICUAW je predstavljen na sliki 1.

Slika 1. Diagnostični algoritem mišične oslabelosti, pridobljene v intenzivni enoti

Legenda: ICUAW – mišična oslabelost, pridobljena v intenzivni enoti, elektrofiziološko testiranje: NCS – testiranje prevodnosti, EMG – elektromiografija, 
NM – živčno-mišični prenos (povzeto po Piva S. in sod. 2019)

Klinična ocena mišične moči

Trenutne smernice priporočajo uporabo točkovnika Medicinskega raziskovalnega sveta (MRC) 
za klinično diagnozo ICUAW, ki ni izvedljiv, če je bolnik globoko sediran in ne sodeluje. Ocenjuje 
se mišična moč v različnih skupinah (rama, fleksija komolca, ekstenzija zapestja, fleksija kolka, 
ekstenzija kolen in dorsifleksija gležnja) na obeh straneh telesa. Moč se ocenjuje od vrednosti nič 
(brez krčenja sploh) do 5 (normalna mišica moč). Rezultat vsote se giblje med 0 in 60, diagnozo 
ICUAW lahko postavimo pri vrednosti točkovnika skupno < 48 točk. Pri sodelujočih bolnikih 
lahko uporabimo ročni dinanometer.

Moč dihalnih mišic lahko merimo z določitvijo negativne sile pri vdihu. Merjenje transdiafragmal-
nega tlaka po magnetni stimulaciji freničnega živca je okorna in ni primerna za vsakodnevno delo.

Ultrazvok mišic in diafragme

Z ultrazvokom lahko ocenimo obseg in morfologijo skeletnih mišic. Pri diafragmi ocenjujemo 
njeno gibanje med spontanim dihanjem in zabelitev diafragme.
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Elektrofiziološko testiranje

Zaradi pomanjkljivosti ocene s testom MRC lahko diagnostiko nadgradimo z elektrofiziološkim 
testiranjem, pri katerem ocenimo prevodnosti živcev (ang. nerve conductive study, NCS) in izve-
demo elektromiografijo (EMG), kar ni možno v vseh bolnišnicah. NCS običajno pokaže zmanjšane 
sestavljene mišične akcijske potenciale (ang. compound muscle action potential, CMAP). Če je pri-
sotna tudi CIP, je potencial senzoričnih živcev (SNAP) lahko zmanjšan, hitrost prevodnosti živcev je 
normalna ali le nekoliko zmanjšana. Če sta prisotna CIP in CIM, je lahko v EMG prisotna spontana 
električna aktivnost. SNAP je pri kritično bolnih lahko zmanjšan zaradi edema. Poenostavljeno pre-
sejalno elektrofiziološko testiranje obsega CMAP peronealnega živca in testiranje suralnega živca.

Biomarkerji

Kreatin kinaza se lahko poveča pri bolnikih z ICUAW, vendar ni dober biomarker. Plazemske 
ravni nevrofilamentov, ki so biomarkerji aksonske poškodbe, so povišane tudi pri bolnikih z ICU-
AW. Najvišje ravni nevrofilamenta so pokazale dobro diskriminacijo za ICUAW, vendar so najviš-
ji že ob razviti bolezni in ne omogočajo zgodnje diagnostike.

Histološka in laboratorijska analiza

Histološka in imunološka analiza mišične biopsije lateralne glave kvadricepsa ali deltoida lahko 
potrdita stopnjo prizadetosti mišic.

Posledice ICUAW

Kratkoročne posledice ICUAW so povezane s podaljšanim bivanjem na OIM in v bolnišnici, po-
daljšanim trajanjem mehanskega predihavanja in povečano umrljivostjo na OIM in v bolnišnici. 
Okrevanje po ICUAW se običajno pojavi v tednih ali mesecih, vendar najtežji primeri morda ne 
okrevajo. Sistematični pregled je pokazal, da je bila huda oblika ICUAW s počasnim okrevanjem 
prisotna pri 28 odstotkih bolnikov. Vse več dokazov iz več majhnih perspektivnih študij nakazuje 
na slabšo prognozo CIP kot za CIM. CIM se lahko hitreje in popolneje popravi. ICUAW je pove-
zan s kakovostjo življenja po odpustu iz bolnišnice.

Preventiva in terapija

Agresivno zdravljenje sepse se šteje za temeljni kamen pri preprečevanju ICUAW. Nadaljnje pre-
ventivne strategije vključujejo zmanjšanje ali izogibanje drugim znanim tveganjem. Zdravljenje z 
inzulinom, namenjeno normalizaciji glikemije, je znatno zmanjšalo pojavnost elektrofizioloških 
znakov CIP/CIM in potrebo po dolgotrajni mehanski ventilaciji. 

Zmanjšanje trajanja imobilizacije je še en potencialno pomemben cilj pri preprečevanju ICU-
AW. Ta cilj je mogoče doseči z znižanjem ravni sedacije. Pristopi, namenjeni umirjanju bolnikov 
z minimalno sedacijo, imajo ugoden učinek na zmanjšano incidenco IUCAW, saj se lahko skrajša 
čas imobilizacije in se začne zgodnja fizikalna terapija, ki je izvedljiva in varna. Moč kvadricepsa 
se je povečala pri bolnikih, ki so bili deležni pasivne in aktivne vadbe z uporabo posteljnega 
ergonometra (20 minut/dan), v primerjavi z bolniki, ki prejemajo standardno fizioterapijo. Dru-
ga raziskava je pokazala, da je zgodnja mobilizacija in delovna terapija v 72 urah po začetku 
mehanske ventilacije ob vsakodnevni prekinitvi sedacije izboljšala izid zdravljenja in izboljšala 
funkcionalni status, čeprav incidenca ICUAW ni bila zmanjšana.

Več manjših raziskav kaže na potencialne koristne učinke električne stimulacije mišic (EMS) 
pri kritično bolnih bolnikih, a zanesljivih dokazov zaradi različnih metodologij, ki so jih uporab-
ljali v raziskavah, ni.
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Podhranjenost je bila prvotno obravnavana kot glavni vzrok nastanka ICUAW. To paradigmo 
so nedavno izzvali Puthacheary in sod., ki so poročali, da je bila povečana količina beljakovin 
v prehrani v prvem tednu zdravljenja na OIM povezana z izrazitejšo izgubo mišic. Enteralno 
hranjenje zmanjša pojavnost in okrevanje po ICUAW. Raziskave kažejo, da zgodnje katabolične 
faze med kritično boleznijo ni mogoče preprečiti z umetno prehrano. Zlasti nekatere katabolične 
poti, kot je npr. avtofagija, so lahko ključne za ohranjanje kakovosti mišic in njihovo delovanje. 

Zaključek

ICUAW prizadene številne kritično bolne in je vzrok za podaljšano trajanje mehanske ventila-
cije, podaljšano bivanje na OIM in v bolnišnici, večjo umrljivost tudi eno leto po bolnišničnem 
zdravljenju ter močno zmanjšano kakovost življenja bolnikov, ki so preživeli kritično bolezen. V 
prihodnosti je treba še natančneje raziskati načine preprečevanja in načine zdravljenja IUCAW.
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S sepso povzročen ARDS

Tomislav Mirković

Povzetek

Značilnosti akutne dihalne stiske (ang. acute respiratory distress syndrom, ARDS) so predvsem 
nenaden začetek nekardiogenega pljučnega edema, ki se mu pridružijo še bilateralni pljučni infil-
trati in zmanjšana podajnost dihalnega sistema. Vodilni klinični znak je refraktorna hipoksemija. 
Sindrom razdelimo na primarni (pljučni) in sekundarni (izvenpljučni) ARDS. Sepsa je najpogo-
stejši povzročitelj sekundarnega ARDS. Primarno mesto patofizioloških sprememb je kapilarna 
endotelna celica, kjer vnetni posredniki iz zunanjega fokusa preko krvnega obtoka vplivajo na 
povečano prepustnost žilne stene, ki vodi sprva v intersticijski in nato alveolarni edem, kolaps 
alveolov in kompresijske atelektaze. Nove študije kažejo na to, da histoni, poznani tudi kot na 
kromatinu bazirajoči strukturni proteini, ki se po hudem stresu sproščajo iz poškodovanih celic 
v ekstracelularni prostor, s svojim citotoksičnim in provnetnim učinkom povzročajo okvaro 
celic in prispevajo k patogenezi tako sepse kot ARDSa. Prikazan je primer 14-letne bolnice z 
več zagoni sepse po planski operaciji nestabilnega kolena s posledičnimi ponovitvami ARDSa.

Uvod 

Za akutno dihalno stisko (ang. acute respiratory distress syndrom, ARDS) je značilen nenaden 
začetek nekardiogenega pljučnega edema s hipoksemijo, sprožen z nekim značilnim dogodkom. 
Prvi, ki je sistemsko opisal ta sindrom, je bil Ashbaugh s sodelavci leta 1967, ko je predstavil 
skupino 12 bolnikov z razvito dihalno stisko, ki so jo povzročili različni patofiziološki dogod-
ki. Pravo definicijo je to bolezensko stanje dobilo po soglasju na ameriško-evropski konferenci 
(AECC) leta 1994. Glede na nekaj kritičnih pripomb in ekspertnih mnenj je Evropsko združenje 
za intenzivno medicino (ESICM) to dotedanjo definicijo še izpopolnilo v tako imenovani »ber-
linski definiciji« (tabela 1).
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Tabela 1. Primerjava med definicijo AECC (1994) in berlinsko definicijo (2012) ARDS

Značilnosti Definicija AECC 1994 Berlinska definicija 2012 (BD)
Časovni potek akutno, brez posebnih 

specifikacij
maksimalno v 1 tednu po noksi 

Rtg pc bilateralni infiltrati bilateralni infiltrati na Rtg pc ali računalniški 
tomografiji prsnih organov, ki se ne morejo razložiti s 
plevralnim izlivom, pljučnimi atelektazami ali noduli 

Nesrčni izvor 
edema

potrditev nezvišanega 
tlaka levega preddvora 

dihalna stiska, ki se je ne povsem razloži s 
pribitkom tekočin ali srčnim popuščanjem

Klasifikacija temelji na razmerju 
PaO2/FiO2 

ALI: ≤ 300
ARDS: ≤ 200

temelji na razmerju PaO2/FiO2 ob PEEP ≥ 5 cmH2O
blag ARDS: 201–300
zmeren ARDS: 101–200
težek ARDS: ≤ 100

Preddispozicijska 
stanja

nič specifičnega če ni nič določenega, je treba izključiti srčno 
popuščanje z dodatnimi podatki

Legenda: ALI – akutna pljučna okvara, PaO2 – delni tlak kisika v arterijski krvi, FiO2 – delež kisika v dihalni mešanici, PEEP – tlak na koncu izdiha

V primerjavi z merili AECC (površina pod krivuljo je 0,536) berlinska merila pomembno iz-
boljšajo napovedno sposobnost za preživetje (površina pod krivuljo je 0,577). V teh merilih bi za 
boljše ocenjevanje dejanske okvare pljuč oziroma napovedovanje izhoda bolezni potrebovali še 
zanesljive specifične biomarkerje, ki za zdaj ostajajo predmet raziskovanj in še niso dovolj zanes-
ljivi za uvajanje v klinično delo. V berlinska merila je vključena tudi nizka standardna vrednost 
PEEPa (5 cm H2O), saj vpliva na razmerje PaO2/FiO2 in bolje napoveduje pljučno rekrutabilnost.

Patogeneza 

Glavna značilnost ARDS je povečana pljučna kapilarna prepustnost zaradi okvare kapilarnega 
endotelija in/ali epitelija alveolov, posledica tega je kopičenje s proteini bogate tekočine v pljučnih 
mešičkih, kar povzroči sproščanje citokinov, ki lahko nato povzročijo difuzno alveolarno okvaro. 
Okvara alveolarnih celic tip I vodi v povečan vtok s proteini bogate tekočine v pljučne mešičke, 
po drugi strani pa se zaradi okvare zmanjša tudi njeno odstranjevanje iz njih; okvara alveolarnih 
celic tip II pa se kaže v zmanjšanju nastanka surfaktanta, ki zmanjšuje površinsko napetost na 
površini pljučnih mešičkov, kar vodi v zmanjšanje pljučne podajnosti in nastanek segmentnih 
atelektaz. 

Najpogostejša vzroka za ARDS sta pljučnica in sepsa, med redkejše vzroke pa spadajo trav-
ma, akutni pankreatitis, inhalacijske opekline itn. Doma pridobljene pljučnice so najpogostejši 
razlog nastanka ARDS, medtem ko so nozokomialne pljučnice pogost razlog nastanka ARDSa 
pri mehansko predihavanih bolnikih. Novejše študije tudi kažejo na visoko incidenco izolacije 
predvsem respiratornih virusov pri bolnikih z ARDS (tudi do 36 %), medtem ko je do sedaj ve-
ljalo načelo, da so le-ti prisotni le nekako v 5–10 %. Novejša dognanja kažejo na to, da sta herpes 
simpleks virus (HSV) in citalomegavirus (CMV) naraščajoča povzročitelja ARDSa, medtem ko 
so paraziti in glivice glavni povzročitelji ARDSa pri imunokompromitiranih bolnikih. Ključno je, 
da se zato čim hitreje ugotovi povzročitelja bolezni in se ga čim hitreje začne zdraviti z ustreznimi 
antibiotiki, virostatiki oz. antimikotiki. Zdravnik, ki takega bolnika zdravi, mora zato sistemat-
sko raziskati vse potencialne infekcijske vzroke nastanka ARDSa in mora glede na to opraviti 
naslednje preiskave: vzeti hemokulture, urinokulture, po potrebi različne druge kužnine, pregled 
urina na prisotnost antigena na Legionello pneumophile in Streptococus pneumoniae, serološke 
teste na Mycoplasmo pneumoniae in Chlamydio pneumoniae in vzeti po možnosti izpirek iz pljuč 
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(bronhoalveolarna lavaža, BAL). V poizkusu določitve infekcijskega povzročitelja se najprej op-
ravi barvanje po Gramu, ob izključevanju respiratornih virusov kot vzrok ARDSa pa se opravijo 
še preiskave na specifični PCR. V novejši literaturi se pojavlja podatek, da se v 7,5 odstotka pri-
merov ne more ugotoviti rizičnega faktorja za nastanek ARDS, zato se glede na to opravijo še 
BAL-citologija, CT-preiskava pljuč in različne imunološke preiskave. V redkih primerih rizičnih 
faktorjev nastanka ARDS je treba izključiti še maligna obolenja in z zdravili povzročen ARDS. 
Če so vse do sedaj navedene preiskave negativne, je treba zaradi identifikacije vzroka opraviti še 
odprto pljučno biopsijo (OPB), ki nam še dodatno s histološko preiskavo pokaže, v kateri fazi 
bolezni (eksudativna, proliferativna, fibrozna) trenutno bolnik je in nam lahko pomaga pri tera-
pevtskih odločitvah (npr. kortikosteroidi).

V novejši literaturi se poroča o novem predlaganem molekularnem mehanizmu, ki je vpleten 
v patogenezo tako sepse kot ARDS. Pri hudi poškodbi celice se namreč iz jedra celice pasivno 
sproščajo t. i. histoni (beljakovine s pozitivnim nabojem), ki so osnovni in pomemben strukturni 
element jedrnega kromatina, sicer odgovorni za uravnavanje transkripcije genov, v zunajcelični 
prostor, kar povzroči tako imunostimulacijske kot citotoksične učinke v procesu sepse in ARDS. 
Razdelimo jih na »jedrne histone«, kamor spadajo naslednje skupine: H2A, H2B, H3, H4; in 
»povezovalne histone«, kamor spadajo: H1 in njen homolog H5. Ti histoni se v jedru med seboj 
povezujejo in tvorijo eno H3/H4 tetramero in dve H2A/H2B dimeri, medtem ko se H1 veže na 
izvenjedrno DNA. Vsi ti histoni so v jedru celice zelo inertni, a ko pridejo v izvencelični prostor, 
imajo izrazite patofiziološke učinke. Podrobnejša razlaga o nastajanju in učinku delovanja histo-
nov je precej kompleksna in vsekakor presega okvire tega sestavka, zato bi tukaj omenil le njihovo 
bistveno delovanje in to, da rezultati študij na bolnikih in na živalskih modelih podpirajo domne-
vo, da imajo cirkulirajoči histoni pomembno vlogo pri procesu sepse in ARDSa ter jih lahko tako 
uporabimo kot nove biomarkerje. 

Podrobnejše razumevanje delovanja izvenceličnih histonov bo vsekakor pripomoglo h ključ-
nim spoznanjem o patogenezi sepse in ARDSa. Na spodnji sliki (slika 1) je prikazan predlagan 
učinek izvenceličnega delovanja histonov, ki se vpletajo v proinflamatorno, prokoagulacijsko in 
citotoksično delovanje sepse in ARDSa. Določen patofiziološki dogodek, ki prizadene telo, akti-
vira preko dela sistema komplementa (receptorjev C5a in C5a – C5aR in C5L2) polimorfnonu-
klearne nevtrofilce (PMN) in makrofage, čeprav so predvsem v določenih infekcijskih stanjih 
opisane aktivacije PMN tudi brez vpletenosti delov komplementa. Histoni se nato sproščajo iz 
propadajočih »nelevkocitnih« celic kakor tudi iz propadajočih levkocitov, ki tvorijo t. i. »neutrop-
hil extracellular traps – NETs«, ki se jim pridružijo še aktivni jedrni encimi, kot sta nevtrofilna 
elastaza in mieloperoksidaza. Če je teh histonov v izobilju in presegajo zmožnost »očiščevanja« 
s strani mononuklearnih fagocitov (makrofagi), le-ti vstopajo v mikrocirkulacijo in poškodujejo 
oddaljene organe preko vezave na receptorje v fosfolipidni celični membrani, jo poškodujejo in 
povečajo njeno prepustnost, kar vodi v okvaro celice in smrt. Histoni se vežejo na specifične 
receptorje na celični steni (TLR2, TLR4 in TLR9), ki imajo nato različne klinične učinke npr.: 
vezava histonov na TLR2 in TLR4 povzroča nastanek plazemskega trombina s povečanim na-
stajanjem tromboz (DIK); vezava na ta dva receptorja povzroča tudi akumulacijo levkocitov v 
ledvicah s posledičnim akutnim vnetjem. Preko sistema NLRP3 pa pospešijo vnetni odgovor s 
povečanim sproščanjem citokinov in ostalih mediatorjev, ki poslabšujejo klinično sliko sepse in 
ARDSa. 
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Slika 1. Predlagani mehanizem delovanja izvenceličnih histonov pri razvoju sepse in ARDSa

Histoni so obetavni tudi kot možni terapevtski cilji, saj novejše študije kažejo, da vezava določe-
nih učinkovin nanje lahko zmanjša njihov patofiziološki učinek in izboljša klinično sliko bolezni. 
Tako npr. specifična protitelesa proti histonom LG2-1 prepoznajo peptide histonov H3, LG2-2 
prepoznajo peptide H2B, BWA3 protitelesa pa se vežejo na H2A in H4, medtem ko ima novo 
monoklonalno protitelo proti H1 lastnost, da se navzkrižno veže tudi na histone H3 in H4. Druga 
potencialna možnost je agonistično delovanje na receptorje TLR2, TLR4, TLR9 in NLRP3, med-
tem ko bi blokada oziroma nevtralizacija delov komplementa C5aR/C5L2 preprečila sproščanje 
histonov iz jedra celice. Določene molekule, ki so negativno nabite (heparin, albumini, C-re-
aktivni protein, hialuron z veliko molekulsko maso, pentraksin 3 …), pa z vezavo na pozitivno 
nabite histone izničijo njihove patofiziološke učinke. Čeprav je večina zgoraj omenjenih učinko-
vin še vedno v procesu preučevanja, preliminarni rezultati študij obetajo razvoj novih možnosti 
zdravljenja tako sepse kot ARDSa. 
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Prikaz primera

14-letna deklica je bila sprejeta v Center intenzivne terapije (CIT) UKC Ljubljana zaradi sep-
tičnega šoka in začetne multiorganske odpovedi, ki se je razvila po elektivni operaciji desnega 
kolena. Devetega junija je bila na travmatološkem oddelku operirana zaradi nestabilnega kolena, 
kjer so ji naredili plastiko medialnega ligamenta desne pogačice z vijakom. Po enem tednu se je 
pojavil gnojni izcedek iz operativne rane, zaradi česar so ji uvedli amoksicilin s klavulansko ki-
slino ter odvzeli bris in hemokulturo. Čez dva dni je bila narejena revizija in evakuacija gnoja ter 
uveden flukloksacilin. Naslednji dan, tj. 20. junija, so ji zaradi bolečin v prsnem košu in kliničnih 
znakov težjega dihanja naredili CT-angiografijo pljuč, ki je izključila pljučno embolijo. Drugo 
jutro je postala nizkotlačna s povišanimi vnetnimi parametri (CRP 248, PCT 6,51, L 37,6), zato 
so jo premestili v intenzivno nego, kjer so flukloksacilin po posvetu z infektologom zamenjali za 
vankomicin in meropenem. Klinično stanje se ni izboljševalo, zato so jo 22. 6. ponovno operirali 
v splošni anesteziji, kjer pa je bilo vidno obilo gnoja v področju operativne rane v podkožju, 
vendar ne v sklepu. Ponovno so odvzeli bris za mikrobiološke preiskave in bolnico smo po ope-
raciji sprejeli v CIT (CRP 235, PCT 3,3, L 37). Ob sprejemu je bila na kontroliranem mehanskem 
predihavanju (PEEP = 5 cm H2O, FiO2 = 100 %) ob rentgenskih znakih ARDSa (slika 2) in na 
vazoaktivni podpori z noradrenalinom.

Slika 2. Bolničin rtg p/c ob sprejemu v CIT

V naslednjih dneh se je stanje bolnice večkrat spreminjalo od prehodnih izboljšanj do ponovnih 
zagonov septičnega stanja in poslabšanja pljučne funkcije – ARDS (slika 3.)
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Slika 3. Časovni potek C-reaktivnega proteina in Carrikovega indeksa (paO2/FiO2)

Čeprav je bila v operativnem področju večkrat ugotovljena prisotnost gnojnega izcedka, so bili 
mikrobiološki vzorci negativni ob sicer evidentnih septičnih zagonih (slika 3). Kirurško zdravlje-
nje operirane noge je v začetku potekalo v smislu rednega prevezovanja, kasneje pa so napravili 
vakuumsko drenažo (VAC tehnika), ki so jo redno na 2 do 3 dni menjavali. Zaradi pogostih sep-
tičnih zagonov smo bolnici 5. julija opravili scintigrafijo z markiranimi levkociti, ki je pokazala 
zvišano aktivnost posterobazalno v obeh pljučnih krilih in mehkih tkiv okoli desnega kolena, v 
in ob mišici vastus medialis ter v mehkih tkivih pod kolenom (slika 4). Čez 4 dni smo opravili 
še pozitronsko emisijsko tomografijo (PET/CT), ki je pokazala podobne spremembe kot prej 
omenjena scintigrafija (slika 4).

Slika 4. Scintigrafija z označenimi levkociti (levo) in pozitronska emisijska tomografija (desno)

Zaradi ponavljajočih se septičnih zagonov in kliničnega stanja, ki ni kazalo napredka, smo se 
odločili, po predhodni miringotomiji, še za zdravljenje v hiperbarični komori, ki smo jo opravili 
14. in 15. julija, vendar brez večjega učinka na klinično sliko. Naslednji dan smo opravili še ma-
gnetno-resonančno slikanje desne stegnenice, ki je pokazalo tekočinsko formacijo 2 x 8 cm med 
vastus medialis in intermedius, ki je predstavljal hematom na mestu punkcije, brez znakov celu-
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litisa, fascitisa, osteomielitisa ali septičnega artritisa. Vse preiskave PCR za ugotovitev možnega 
primarnega povzročitelja sepse so bile negativne, histološke preiskave prizadete fascije pa so ka-
zale na gnojno vnetje s posameznimi področji nekroze. Bolnico smo nato 30. julija traheotomirali 
in jo nato postopoma začeli prevajati preko podpornih oblik predihavanja na spontano dihanje. 
Status ščitničnih hormonov in prisotnost protiteles je po mnenju konziliarnega tireologa kazal 
na Hashimotov tireoiditis, zato smo uvedli še zdravljenje z eutiroksom. Iz aspirata traheje smo 
nato 2. avgusta in nato še iz operativne rane 12. avgusta izolirali Stenothrophomonas maltophilie 
in spremenili dotedanjo antibiotsko terapijo (ukinili amfotericin, klindamicin in imipenem ter 
uvedli vankomicin (izoliran Enteroccocus fecalis) in levofloksacin). Bolničino stanje se je začelo 
postopoma popravljati, prevedi smo jo na spontano dihanje in ji nekaj dni pred premestitvijo 
zamenjali dihalno kanilo za govorno. Bolnico smo nato 23. avgusta popolnoma cirkulatorno sta-
bilno, spontano dihajočo brez dodatka kisika, afebrilno, v dobri psihofizični kondiciji premestili 
na intenzivno nego travmatološkega oddelka.

Zaključek

Čeprav nova spoznanja in razumevanje patofiziološkega dogajanja sepse in ARDSa na moleku-
larni ravni odpirajo vrata novim spodbudnim načinom zdravljenja, ki bodo mogoča že v bližnji 
prihodnosti, so današnje smernice zdravljenja sepse in posledičnega ARDSa usmerjene pred-
vsem v odkrivanje infektivnega povzročitelja in njegovo vzročno zdravljenje. Vzrok septičnega 
dogajanja je lahko prekrit in se lahko v poteku bolezni tudi spreminja, zato je treba z usmerjenimi 
kliničnimi preiskavami to ugotavljati in s pravočasnim ter usmerjenim zdravljenjem poizkušati 
vzrok odstraniti in doseči izboljšanje bolnikovega stanja.
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Mikrobiološka diagnostika sepse

Katja Seme

Povzetek

Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je identifikacija njenega povzročitelja in 
opredelitev njegove občutljivosti za protimikrobna zdravila. Zlati standard za odkrivanje 
povzročiteljev sepse je še vedno osamitev bakterij/gliv iz krvi bolnika s hemokulturo. Osnov-
ne pomanjkljivosti hemokulture so dolgotrajnost, prenizka občutljivost zlasti za počasi rasto-
če in zahtevne mikroorganizme ter občutno znižana občutljivost po uvedbi protimikrobnega 
zdravljenja. Z uvedbo novih diagnostičnih mikrobioloških metod, ki jih lahko razdelimo v 
dve skupini, in sicer tiste, ki omogočajo identifikacijo povzročitelja bakteriemije/fungemije v 
pozitivni hemokulturni steklenički, ter tiste, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja bakterie-
mije/fungemije neposredno v krvi, smo v zadnjih letih že občutno skrajšali čas identifikacije 
povzročiteljev sepse. 

Uvod

Osnovni namen mikrobiološke diagnostike sepse je dokazati njenega povzročitelja in opredeliti 
njegovo občutljivost za protimikrobna zdravila, kar je pomembno za optimalno zdravljenje bol-
nika s sepso. Osnovna ovira, ki preprečuje zadovoljivo hitro in visoko občutljivo mikrobiološko 
prepoznavanje povzročiteljev sepse, je majhna količina mikroorganizmov v krvi bolnika s sepso, ki 
pri odraslih znaša od 1 do 10 kolonijskih enot (angl. colony forming units, CFU)/ml, pri dojenč-
kih in majhnih otrocih pa od 100 do 1000 CFU/ml. Zlati standard za odkrivanje povzročiteljev 
sepse je osamitev bakterij/gliv iz krvi bolnika s hemokulturo – mikrobiološkim diagnostičnim 
postopkom, s katerim poskušamo iz bolnikove krvi osamiti povzročitelja bakteriemije in/ali fun-
gemije. Kultiviranje bolnikove krvi v ustreznih gojiščih za osamitev povzročitelja bakteriemije/
fungemije je za zdaj edina mikrobiološka diagnostična metoda, s katero pridemo do povzročitelja 
in določimo njegovo občutljivost za različna protimikrobna zdravila. V minulih dveh desetletjih 
je tehnologija na področju hemokultur močno napredovala. Tako smo z izpopolnjenjem gojišč 
ter avtomatizacijo kultiviranja in zaznave mikrobne rasti v hemokulturnih stekleničkah čas od 
odvzema hemokulture do osamitve povzročitelja sepse v primerjavi z ročnimi hemokulturnimi 
sistemi skrajšali za od 24 do 36 ur. Kljub doseženemu napredku je hemokultura kot diagnostična 
metoda za etiološko opredeljevanje sepse še vedno počasna, zato je lahko začetek protimikrob-
nega zdravljenja le izkustven. Poleg tega sta občutljivost in specifičnost hemokulture odvisni od 
vrste dejavnikov, ki jih je velikokrat težko optimizirati in natančno nadzorovati, rezultate hemo-
kulture pa zato včasih tudi težko interpretirati.
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Dejavniki, ki vplivajo na specifičnost in občutljivost hemokultur

Osnovni dejavniki, ki vplivajo na specifičnost in občutljivost hemokultur, so: (i) upoštevanje spe-
cifičnih indikacij za odvzem krvi za hemokulturo, (ii) čas in način odvzema krvi, (iii) volumen 
odvzete krvi, (iv) razmerje med krvjo in gojiščem, (v) število odvzetih hemokultur, (vi) vrsta 
gojišč, (vii) trajanje in pogoji inkubacije.

Kri za hemokulturo bi bilo treba odvzeti ob utemeljenem sumu na bakteriemijo, praviloma ob 
naraščanju telesne temperature, in vsaj prve komplete pred uvedbo antibiotičnega zdravljenja, pri 
čemer komplet hemokultur sestavljata ena steklenička z gojiščem za aerobne bakterije in glive in 
druga z gojiščem za anaerobne bakterije. Odvzem krvi mora biti aseptičen, praviloma iz periferne 
vene, iz žilnega katetra samo za diagnostiko sepse, povezane z osrednjimi žilnimi katetri. Ker je 
količina bakterij v krvi majhna, moramo odvzeti od 8 do 10 ml krvi na stekleničko. Ker bakterije 
niso enakomerno porazdeljene po krvnem obtoku, je priporočljivo odvzeti vsaj dva kompleta 
hemokultur v krajših časovnih razmikih z različnih odvzemnih mest. Hemokulturne stekleničke, 
inokulirane s krvjo, je treba čim hitreje prenesti v mikrobiološki laboratorij. Če to ni mogoče, jih 
po navodilih proizvajalcev praviloma shranimo pri sobni temperaturi, vendar ne za več kot 12 ur. 
Nedavni razvoj manjših satelitskih enot avtomatiziranih računalniško vodenih hemokulturnih 
sistemov, ki jih lahko namestimo na različnih bolnišničnih oddelkih (npr. oddelkih za intenzivno 
zdravljenje) in so povezane z glavnim hemokulturnim sistemom v mikrobiološkem laboratoriju, 
omogoča takojšnjo nadzorovano inkubacijo hemokulturnih stekleničk in pomembno skrajša čas 
od odvzema do prvega za klinika uporabnega rezultata iz pozitivne hemokulturne stekleničke. 

Pomanjkljivosti klasičnih hemokultur 

Osnovne pomanjkljivosti hemokulture so (i) dolgotrajnost, (ii) prenizka občutljivost, zlasti za 
počasi rastoče in zahtevne mikroorganizme, in (iii) občutno znižana občutljivost po uvedbi pro-
timikrobnega zdravljenja, ki nastane zaradi zaviralnega učinka protimikrobnih sredstev na rast 
bakterij/gliv v gojišču.

Mediana časa do pozitivnosti hemokultur znaša za večino bakterijskih povzročiteljev bakte-
riemije od 12 do 36 ur, medtem ko je čas za določene bakterije in glive daljši. Pri uporabi tradi-
cionalnih mikrobioloških metod potrebujemo za prepoznavo povzročitelja sepse in opredelitev 
njegove občutljivosti za protimikrobna zdravila nadaljnjih 48 do 72 ur. 

Občutljivost hemokultur za glive in za nekatere počasi rastoče in zahtevne bakterije je nizka. 
Po uvedbi protimikrobnega zdravljenja se občutljivost hemokultur močno zmanjša. To je na 

primer velik problem pri nevtropeničnih bolnikih, ki prejemajo protimikrobno profilakso. Zato 
lahko pri njih hemokulture ob razvoju sepse ostanejo negativne. 

Možnosti hitrejšega prepoznavanja povzročiteljev sepse

Z novimi diagnostičnimi mikrobiološkimi metodami skušamo odpraviti osnovne pomanjklji-
vosti klasičnih hemokultur in tako pospešiti mikrobiološko diagnostiko sepse, zvečati njeno ob-
čutljivost in zmanjšati zaviralen vpliv protimikrobnega zdravljenja nanjo. Te sodobne metode 
lahko razdelimo v dve skupini, in sicer (i) tiste, ki omogočajo identifikacijo povzročitelja bak-
teriemije/fungemije v pozitivni hemokulturni steklenički, torej potem ko se je bakterija/gliva že 
namnožila v gojišču, ter (ii) tiste, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja bakteriemije/fungemije 
neposredno v krvi. 
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Sodobne mikrobiološke metode, ki omogočajo prepoznavo povzročitelja 
sepse v pozitivni hemokulturni steklenički 

MALDI-TOF MS

Pravo revolucijo v bakteriologiji pomeni prepoznava bakterij in gliv z masno spektrometrijo z 
ionizacijo vzorcev z desorpcijo ionov iz trdnega matriksa s pomočjo laserske svetlobe in masno 
analizo, ki temelji na času preleta ionov (MALDI-TOF MS, angl. matrix-assisted laser desorption 
ionization time-of-flight mass spectrometry). Glavne prednosti identifikacije z MALDI-TOF v pri-
merjavi s tradicionalnimi metodami so hitrost (manj kot tri minute/izolat; 96 izolatov/uro), pre-
prostost izvedbe, majhna količina izolata, potrebnega za izvedbo metode, možnost prepoznave 
bistveno večjega nabora različnih bakterijskih in glivnih vrst ter nizka cena. Izjemno pomembna 
prednost te metode v primerjavi s tradicionalnimi identifikacijskimi metodami je tudi možnost 
neposredne prepoznave iz kužnin z velikim bakterijskim/glivnim bremenom (vsaj 107 CFU/ml). 
Tako lahko z MALDI-TOF s posebnimi protokoli za obdelavo vsebine hemokulturne stekleničke 
prepoznamo povzročitelja sepse približno 30 minut po tem, ko ugotovimo, da je hemokulturna 
steklenička pozitivna, kar je lahko pomembno za izbiro bolj usmerjenega antibiotičnega zdravlje-
nja sepse (npr. če v razmazu, obarvanem po Gramu, vidimo po Gramu negativne bacile in z 
MALDI-TOF v hemokulturni steklenički identificiramo Pseudomonas aeruginosa). Z nedavnim 
sistematičnim pregledom in metaanalizo diagnostične zmogljivosti MALDI-TOF za neposredno 
prepoznavo povzročitelja v pozitivnih hemokulturnih stekleničkah so ugotovili, da je ocenjena 
občutljivost 74,6 % (95-odstotni interval zaupanja (IZ) = 67,9–89,3 %) ter ocenjena specifičnost 
88,0 % (95 % IZ = 74,8–94,7 %). Z nedavnim pregledom in metaanalizo rezultatov 21 objavljenih 
raziskav, v katerih so za neposredno prepoznavo povzročitelja sepse v pozitivnih hemokulturnih 
stekleničkah z MALDI-TOF uporabljali diagnostični komplet Sepsityper (Bruker Daltonik, Bre-
men, Nemčija), so ugotovili, da je bilo mogoče zanesljivo prepoznati vrsto povzročitelja v 79,8 % 
monomikrobnih hemokultur. Prepoznava je bila uspešnejša pri po Gramu negativnih povzroči-
teljih, saj jih je bilo mogoče zanesljivo prepoznati v 89,6 %, ter manj uspešna pri po Gramu po-
zitivnih bakterijah (zanesljiva prepoznava v 76,1 %) in glivah (zanesljiva identifikacija v 65,9 %). 

Pomembne pomanjkljivosti prepoznave povzročitelja bakteriemije neposredno iz pozitivne he-
mokulturne stekleničke z MALDI-TOF so nezmožnost prepoznave polimikrobnih okužb in slaba 
zmožnost ločevanja nekaterih bakterijskih vrst s podobnimi spektri (npr. Streptococcus pneumoniae 
in streptokokov iz skupine Streptococcus mitis) ter nezmožnost ugotavljanja bakterijske odpornosti.

Fluorescentna hibridizacija in situ

Za odkrivanje povzročiteljev sepse neposredno iz pozitivnih hemokulturnih stekleničk lahko 
uporabimo metodo fluorescentne hibridizacije in situ (angl. fluorescent in situ hybridization, 
FISH). Metoda temelji na hibridizaciji fluorescentno označenih sond s tarčno rRNA. Na tržišču 
je diagnostični komplet PNA FISH (AdvanDx, Woburn, ZDA), ki omogoča ločevanje med Sta-
phylococcus aureus in koagulazno negativnimi stafilokoki; Enterococcus faecalis in ostalimi ente-
rokoki; po Gramu negativnimi vrstami Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae in P. aeruginosa ter 
petimi vrstami gliv kvasovk Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida 
krusei in Candida tropicalis. Rezultat odčitamo s fluorescentnim mikroskopom. Nedavna modi-
fikacija tega testa QuickFISH (AdvanDx) je skrajšala čas izvedbe preiskave s približno dveh ur na 
30 minut. Hitra različica testa ne omogoča prepoznavanja gliv kvasovk. Osnovna pomanjkljivost 
uporabe FISH za prepoznavo povzročiteljev bakteriemije neposredno iz pozitivne hemokulturne 
stekleničke je omejen nabor tarčnih mikroorganizmov in nezmožnost določanja genov za bakte-
rijsko odpornost. 
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Nedavno so razvili popolnoma avtomatiziran sistem Accelerate Pheno (Accelerate Diagnosti-
cs, Tucson, ZDA), ki na osnovi FISH v približno uri in pol omogoča prepoznavo šestih pogostih 
vrst/rodov po Gramu pozitivnih in osmih po Gramu negativnih bakterijskih povzročiteljev sepse 
ter dveh vrst gliv kvasovk iz pozitivne hemokulturne stekleničke. V približno sedmih urah pa 
sistem za 13 bakterijskih vrst na osnovi morfokinetične analize obnašanja bakterijskih celic v 
prisotnosti različnih koncentracij antibiotikov določi tudi minimalne inhibitorne koncentracije 
omejenega nabora antibiotikov. 

Mikromreže

Metoda mikromrež temelji na vrstno in rodovno značilnih lovkah DNK, ki so imobilizirane na 
čipu in omogočajo specifično hibridizacijo z DNK tarčnih mikroorganizmov. Visoka gostota čipa 
omogoča uporabo lovk, značilnih za različne mikroorganizme, virulentne dejavnike in gene za 
odpornost proti protimikrobnim zdravilom. Analitična občutljivost mikromrež znaša med 10 
in 105 CFU/ml v odvisnosti od povzročitelja, kar omogoča njihovo uporabo samo na pozitivnih 
hemokulturnih stekleničkah, ne pa za dokazovanje povzročitelja sepse neposredno v krvi. Na trž-
išču je več diagnostičnih kompletov, ki temeljijo na metodi mikromrež in omogočajo prepoznavo 
različnih naborov povzročiteljev sepse v pozitivni hemokulturi ter nekateri tudi posamezne ka-
zalnike bakterijske odpornosti v dveh do treh urah in pol. 

Hkratni (multipleks) PCR

S hkratnim (multipleks) PCR lahko s kombinacijo več začetnih oligonukleotidov zaznamo več 
tarč v eni sami reakciji PCR, kar je uporabno tudi pri sepsi. Metoda temelji na principu PCR v 
realnem času, ki mu sledi detekcija tarč s specifičnimi označenimi sondami. Ta pristop omogoča 
prepoznavo omejenega nabora najpogostejših povzročiteljev sepse v pozitivni hemokulturni ste-
klenički in posameznih genov za bakterijsko odpornost v dobri uri. 

Sodobne mikrobiološke metode, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja 
sepse neposredno v krvi

Ker je pri sepsi v krvi izjemno majhna količina bakterij ali gliv, so za neposreden dokaz povzroči-
telja v krvi uporabne samo metode, s katerimi pomnožujemo nukleinske kisline, zlasti PCR. Za ta 
namen sta uporabna »širokospektralni PCR«, ki ga omejuje nižja občutljivost, in »hkratni PCR«. 
Zelo velik in na začetku skoraj nepremostljiv problem pri uvajanju testov za odkrivanje povzro-
čiteljev sepse neposredno v krvi je bila splošna kontaminacija vseh reagentov in laboratorijskega 
potrošnega materiala z bakterijami in včasih glivami iz okolja oz. z mikrobno DNA. Izvajanje teh 
testov in interpretacijo rezultatov otežujejo visoka občutljivost pomnoževalnih metod, ki zaznajo 
že majhno količino vsakega kontaminanta ne glede na izvor, ter sposobnost zaznavanja DNA, ki 
pripada tako živim kot neživim mikroorganizmom. Testi so izvedbeno zahtevni in zato primerni 
samo za izkušene mikrobiološke molekularne laboratorije. Dodaten razlog, ki preprečuje njihovo 
širšo uporabo, je visoka cena. V primerjavi z metodami, ki omogočajo prepoznavo povzročitelja 
sepse v pozitivni hemokulturni steklenički, so testi, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja sepse 
neposredno v krvi, dolgotrajnejši, saj dobimo rezultat v odvisnosti od vrste testa v treh in pol do 
osmih urah.

Med testi, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja sepse neposredno v krvi, so najbolj obetajoči 
tisti, ki temeljijo na inovativni tehnologiji T2MR (T2Biosystems, Lexington, ZDA). Ta povezuje 
PCR, nanotehnologijo in magnetno resonanco. Na tržišču sta prva dva avtomatizirana diagno-
stična kompleta, ki temeljita na omenjeni tehnologiji, prvi za prepoznavanje petih vrst gliv kva-
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sovk (C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei in C. glabrata) in drugi za šest bakterijskih 
vrst (E. faecium, S. aureus, E. coli, K. pneumonia, P. aeruginosa in Acinetobacter baumannii). Re-
zultati so na voljo v treh do petih urah.

Zaključek

Z uvedbo novih diagnostičnih mikrobioloških metod smo v zadnjih letih že občutno skrajšali 
čas prepoznave povzročiteljev sepse. Veliko uspešnejši in prodornejši smo pri hitri prepoznavi 
povzročitelja v pozitivni hemokulturni steklenički, medtem ko številne pomanjkljivosti mikrobi-
oloških diagnostičnih pristopov, ki omogočajo odkrivanje povzročitelja sepse neposredno v krvi, 
še preprečujejo njihovo široko uporabo. Sodobne mikrobiološke metode sicer še ne omogočajo 
uvedbe proti povzročitelju usmerjenega protimikrobnega zdravljenja takoj po tem, ko pri bolni-
ku postavimo diagnozo sepse, omogočajo pa hitrejšo optimizacijo protimikrobnega zdravljenja.
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Tekočinsko oživljanje in vazoaktivna terapija 
pri sepsi

Miha Mežnar

Izvleček

Hemodinamska stabilizacija je poleg pravočasnega in ustreznega protimikrobnega zdravljenja 
najpomembnejši ukrep pri obravnavi bolnikov s hudo sepso in septičnim šokom. Zdravljenje 
začnemo z infuzijo tekočin. Te so najpomembnejše v začetni fazi – predvsem v prvih urah. Če 
s tekočinami ne dosežemo zadostnega pritiska in pretoka ter s tem povrnitve funkcije organov, 
uporabimo vazopresorna in/ali inotropna zdravila. V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da 
protokoli za doseganje tarčnih vrednosti hemodinamskih spremenljivk ne prinašajo dodatne ko-
risti običajnemu zdravljenju. Pri odločitvah o načinu in intenzivnosti zdravljenja nam pomaga 
hemodinamski nadzor, predvsem zgodnja ultrazvočna ocena delovanja srca.

Uvod 

Hemodinamsko nestabilnost opredelimo kot stanje nezadostne perfuzije tkiv in organov, ki pri-
vede do motenj v delovanju le-teh. Večinoma se kaže z znižanim sistoličnim (pod 90 mmHg) ali 
srednjim (pod 65 mmHg) arterijskim pritiskom ter hiperlaktatemijo, oligurijo, slabo periferno 
perfuzijo in motnjo zavesti. Pri bolniku s sepso je posledica več dejavnikov. Hipovolemija je pos-
ledica nezadostnega vnosa tekočin in dodatnih izgub zaradi povišane telesne temperature. Zaradi 
delovanja vnetnih mediatorjev in toksinov pride do čezmerne, neustrezne vazodilatacije, ki pos-
labša hipotenzijo. Cirkulirajoči citokini lahko povzročijo akutno okvaro srčne mišice, posledično 
pride do pomembnega zmanjšanja minutnega srčnega iztisa. Zaradi okvarjene mikrocirkulacije 
celice ne morejo privzemati kisika, zaradi disfunkcije mitohondrijev pa ga ne morejo uporabiti. 
Z zdravljenjem hemodinamske nestabilnosti skušamo najprej popraviti hipovolemijo, ponovno 
vzpostaviti zadosten arterijski pritisk ter zadosten pretok skozi organe. 

Zdravljenje s tekočinami

Namen zdravljenja s tekočinami je popraviti hipovolemijo ter izboljšati srčno polnitev in posle-
dično izboljšati pretok in transport kisika. Zdravljenje mora biti intenzivno – prvi tekočinski bo-
lus po spoznani s sepso povzročeni hipoperfuziji naj meri vsaj 30 ml/kg telesne teže, apliciramo 
ga hitro, v 30 minutah. Boluse tekočine (praviloma 500–1000 ml) lahko nato ponavljamo glede 
na hemodinamski učinek, pri čemer nam pomagajo statični (srčna frekvenca, pritiski, globalna 
končna diastolična prostornina srca – GEDI, končni diastolični presek levega prekata – EDA …) 
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in dinamični (variabilnost pulznega tlaka, variabilnost utripnega volumna, kolapsibilnost zgornje 
in spodnje votle vene …) kazalci srčne polnitve in tekočinske odzivnosti. 

Pri zdravljenju uporabljamo kristaloidne raztopine, pri večjih količinah jih kombiniramo s 
prostorninskimi ekvivalenti raztopine humanih albuminov. Koloidne raztopine v večjih odmer-
kih verjetno zvišujejo pojavnost akutne ledvične odpovedi in smrtnost, zato jih pri bolnikih s 
sepso ne uporabljamo. Zaradi metabolnih in acido-baznih učinkov med kristaloidi izbiramo ion-
sko uravnotežene raztopine. 

Tekočinski bolusi so koristni v začetni fazi stabilizacije, predvsem v prvih šestih urah. V na-
daljnjih fazah zdravljenja (po prvem dnevu) pa je pomembno vzdrževati ničelno ali rahlo nega-
tivno tekočinsko bilanco, saj pozitivna tekočinska bilanca povečuje smrtnost bolnikov s sepso. 
Praviloma se izogibamo neprekinjeni infuziji večjih količin tekočin. Tekočin niti v začetni fazi ne 
dajemo bolnikom z očitno hipervolemijo ali s hudim pljučnim edemom.

Zdravljenje z vazopresorji

Vazopresorje uporabimo, kadar po zadostnem nadomeščanju tekočin ne dosežemo vzpostavitve 
zadostnega arterijskega pritiska (običajno uporabljamo tarčno vrednost srednjega arterijskega 
pritiska 65 mmHg) oziroma že med tekočinskim zdravljenjem v primeru hude, življenje ogro-
žajoče hipotenzije. Zdravilo prvega izbora je noradrenalin, ki ga titriramo glede na učinek. Če z 
velikimi odmerki noradrenalina (proti 1 μg/kg/min) ne vzpostavimo zadostnega arterijskega pri-
tiska, mu lahko dodamo adrenalin (ali ga zamenjamo z adrenalinom) ali dodamo vazopresin (v 
odmerku do 0,04 U/min). Tarčni pritisk skušamo določiti individualno, za orientacijo pri določi-
tvi optimalnega perfuzijskega tlaka lahko uporabimo npr. urno diurezo. Pri bolnikih z arterijsko 
hipertenzijo so tarčne vrednosti običajno višje.

V zadnjih letih smo začeli uporabljati tudi alternativne vazopresorje, objavljenih je nekaj razi-
skav z uporabo angiotenzina 2 ter tudi vazopresina kot vazopresorja prvega izbora. Vemo, da imajo 
bolniki, ki odgovorijo na zdravljenje z vazopresinom, boljšo prognozo in manj neželenih učinkov, 
kot so digitalna, mezenterialna ali miokardna ishemija. Pri bolnikih z vazodilatatornim šokom, sla-
bo odzivnim na srednje odmerke noradrenalina, so z infuzijo angiotenzina 2 uspešno zvišali srednji 
arterijski pritisk ter dosegli izboljšanje delovanja organov. Potrebne bodo nadaljnje raziskave, na 
podlagi katerih bomo laže individualno določili vazopresor izbire za določenega bolnika.

Pri bolnikih z nizkim tveganjem za srčne aritmije in relativno bradikardijo lahko kot prvi 
vazopresor uporabimo dopamin. T. i. ledvičnega odmerka dopamina ne uporabljamo. Drugi va-
zopresorji imajo zelo omejeno vlogo le pri izbranih bolnikih.

Zdravljenje z inotropi

Inotropna podpora je potrebna v primerih, ko minutni srčni iztis po zadostnem tekočinskem 
zdravljenju in vzpostavitvi zadostnega arterijskega pritiska ne zadošča za transport kisika, ki bi 
omogočal normalen, aerobni metabolizem. Kot globalne kazalce nezadostnega transporta kisika 
običajno uporabljamo laktat (koncentracija nad 2 mmol/l), saturacijo osrednjevenske ali meša-
novenske krvi (pod 65 odstotki). Zelo pomembno vlogo ima zgodnja ultrazvočna preiskava srca, 
s pomočjo katere opredelimo dimenzije in funkcijo obeh prekatov, odkrijemo pa tudi nekatere 
druge popravljive vzroke nezadostnega minutnega srčnega iztisa (pomemben perikardialni izliv, 
okvare srčnih zaklopk, akutna obremenitev desnega prekata). 

Najpogosteje se kot inotropno zdravilo prvega izbora uporablja dobutamin, selektivni beta 1 
adrenergični agonist. Novejše in boljše inotropno zdravilo levosimendan (ki povečuje občutlji-
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vost miokardnih beljakovin na kalcij in s tem izboljša kontraktilnost na račun mnogo manjšega 
povečanja porabe kisika) se dolgo časa ni rutinsko uporabljal pri bolnikih s sepso zaradi vazo-
dilatatornih učinkov, ki naj bi poslabšali s sepso inducirano hipotenzijo. Raziskave na živalih so 
pokazale, da to zdravilo znižuje stopnjo multiorganske odpovedi, zavira škodljiv čezmerni vnetni 
odgovor, zavira apoptozo ter izboljša hemodinamske parametre. Tudi pri ljudeh so dokazali ugo-
dne hemodinamske učinke ter celo zmanjšanje odmerka noradrenalina po njegovi uporabi. Vpliv 
levosimendana na znižanje smrtnosti ni povsem potrjen, saj niti rezultati metaanaliz niso enotni.

Pri bolnikih, ki potrebujejo inotropno podporo, priporočamo eno od oblik invazivnega he-
modinamskega nadzora, ki omogoča neprekinjeno merjenje minutnega srčnega iztisa in enega 
od kazalcev zadostnosti le-tega. 

Škodljiva je uporaba inotropov za doseganje tarčnih supranormalnih vrednosti minutnega 
srčnega iztisa.

Ostale oblike zdravljenja hemodinamske nestabilnosti

Če z zadostnim nadomeščanjem tekočin in velikimi odmerki vazopresorjev ne dosežemo he-
modinamske stabilizacije, lahko uporabimo kortikosteroide; v tem primeru bolnikom dajemo 
hidrokortizon v dnevnem odmerku 200 mg. Rutinske uporabe kortikosteroidov pri vseh bolnikih 
s septičnim šokom ne priporočamo.

Transfuzija krvi pri blagi ali srednji stopnji anemije bolnikom s sepso ne koristi, tako da veči-
noma transfundiramo koncentrirane eritrocite šele pri vrednostih hemoglobina, nižjih od 70 g/l. 
Izjema so bolniki, pri katerih so tarčne vrednosti hemoglobina zaradi pridruženih bolezni višje 
(npr. bolniki z ishemično boleznijo srca), ali anemični bolniki, pri katerih je transport kisika 
kljub stabilizaciji makrohemodinamskih parametrov (pritisk, minutni srčni iztis) nezadosten.

Za zdravljenje na nivoju mikrocirkulacije smo v zadnjem desetletju preizkušali različna zdra-
vila. Uporabo nekaterih (npr. drotrekogin alfa) smo opustili zaradi nevarnih neželenih učinkov, 
druga (npr. vazodilatatorji – nitroglicerin v majhnem odmerku) pa nimajo dovolj trdno dokaza-
nih ugodnih vplivov, da bi jih lahko priporočili za rutinsko uporabo. Obetavni so izsledki razi-
skav učinka levosimendana na mikrocirkulacijskem in celično-molekularnem nivoju.

Zaključek

V zadnjem desetletju so klinične raziskave izničile pomen protokolov za doseganje tarčnih vred-
nosti hemodinamskih spremenljivk. Temelj uspešnega zdravljenja septičnega šoka predstavlja 
pravočasno in ustrezno antibiotično zdravljenje, razrešitev vira okužbe ter hitro in intenzivno 
zdravljenje s tekočinami. Ostale oblike zdravljenja prilagodimo vsakemu bolniku posebej glede 
na poglobljeno analizo njegovega stanja, kar običajno zahteva multimodalni pristop (klinični 
pregled, laboratorijske in radiološke analize, zgodnja ultrazvočna preiskava srca in naprednejši, 
invazivni hemodinamski nadzor). Uspešna hemodinamska stabilizacija se kaže predvsem z nor-
malizacijo serumske koncentracije laktata ter s povrnitvijo funkcije organov.
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Izkustveno in usmerjeno antibiotično zdravljenje 
sepse

Matjaž Jereb

Povzetek

Sepsa je sistemska okužba, ki bolnika življenjsko ogroža. Pravilno izkustveno izbran antibiotik, 
dan v prvi uri, pomembno vpliva na prognozo. Pri izbiri protimikrobnega zdravila je treba upo-
števati dejavnike tveganja za okužbe z odpornimi mikroorganizmi. Po osamitvi povzročitelja 
praviloma sestopimo na antibiotik ožjega spektra. Odmerki betalaktamskih antibiotikov, ki se 
najpogosteje predpisujejo na oddelkih za intenzivno zdravljenje, so pri bolnikih s sepso in sep-
tičnim šokom pogosto premajhni. Raziskave kažejo na njihovo večjo učinkovitost in izboljšane 
farmakodinamične lastnosti, če jih dajemo v podaljšani ali kontinuirani infuziji.

Uvod

Sepsa je življenjsko nevarna okužba, ki se kaže z motnjo v delovanju organov in neustreznim 
bolnikovim imunskim odzivom. Protimikrobno zdravljenje ob tekočinskem oživljanju ključno 
vpliva na prognozo. Pomembno je, da antibiotik damo čim prej, vedno pa v okviru ene ure, 
ko postavimo sum na septični šok. Zdravljenje začnemo z enim protimikrobnim zdravilom ali 
s kombinacijo več protimikrobnih zdravil, ki delujejo proti verjetnim bakterijskim ali glivnim 
povzročiteljem in dobro prodirajo v tkivo, kjer je izvor okužbe. Izberemo največji odmerek proti-
mikrobnih zdravil, učinkovine pa dajemo intravensko. Pri izbiri izkustvenega zdravljenja upošte-
vamo značilnosti gostitelja, mesto okužbe, lokalne epidemiološke podatke ter farmakokinetiko 
in farmakodinamiko protimikrobnega zdravila. Pomembno je poznati lastne podatke o odpor-
nosti bakterij in gliv proti protimikrobnim zdravilom, kot je npr. odpornost stafilokokov proti 
meticilinu, odpornost enterokokov proti vankomicinu, odpornost pnevmokokov proti penici-
linu, odpornost po Gramu negativnih bakterij proti betalaktamom (še posebno tistih bakterij, 
ki izdelujejo betalaktamaze razširjenega spektra – ESBL) in tudi odpornost nekaterih gliv proti 
protiglivnim zdravilom (npr. odpornost glive Candida spp. proti azolom).

Učinkovitost zdravljenja in neželene učinke zdravljenja preverjamo vsak dan; običajno se 
ugodni učinki pokažejo v obdobju 48–72 ur po začetku zdravljenja. Pozorno spremljamo rezul-
tate mikrobioloških preiskav, s katerimi ocenjujemo ustreznost protimikrobnega zdravljenja. Še 
posebno pozorni smo na odpornost (oz. pojav odpornosti) povzročiteljev proti protimikrobnim 
učinkovinam. Po dobljenih izvidih mikrobioloških preiskav protimikrobno zdravljenje usmeri-
mo glede na občutljivost mikroorganizmov na antibiotike. Pri zdravljenju vedno uporabljamo 
t.  i. pristop sestopanja, antibiotik širokega spektra zamenjamo za antibiotik ožjega spektra, če 
to lahko utemeljimo z izvidi preiskav. Trajanje protimikrobnega zdravljenja je odvisno od vrste 
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sepse, izvora sepse ter od prisotnosti vnetnih žarišč. Pri bolniku skušamo čim prej odkriti žarišče 
okužbe in ga, če je le mogoče, omejiti, drenirati ali odstraniti (npr. z nekrektomijo). Če so izvor 
okužbe žilni pristopi, jih odstranimo takoj, ko lahko zagotovimo druge. Če izvor ustrezno os-
krbimo in ne pride do sekundarnih žarišč okužbe, zdravimo bakterijsko sepso običajno od 7 do 
10 dni, sicer dlje. Če ugotovimo, da vzrok vnetja ni okužba, zdravljenje ukinemo. Nepotrebno in 
predolgo antibiotično zdravljenje vodi v razvoj odpornosti bakterij proti antibiotikom, povečuje 
možnost neželenih učinkov zdravila, podaljšuje čas zdravljenja v bolnišnici in po nepotrebnem 
zvišuje stroške zdravljenja. Za izhod sepse ni pomemben samo čas, ko zdravljenje začnemo, vsaj 
tako pomembna je pravilna izkustvena izbira antibiotika. Odlašanje z uvedbo protimikrobnega 
zdravila ali napačno izbran antibiotik glede na kasneje opredeljenega povzročitelja spremlja po-
membno višja smrtnost.

Farmakokinetične in farmakodinamične lastnosti antibiotikov

Pri življenjsko ogroženih bolnikih s sepso in septičnim šokom nista pomembna samo čas, kdaj 
začnemo protimikrobno zdravljenje, in izbira pravilnega antibiotika, vsaj tako pomembni so tudi 
ustrezni odmerki zdravila, ki so pri teh bolnikih pogosto prenizki. Pomembno je poznavanje 
lastnosti antibiotikov, kot sta hidrofilnost (betalaktami, glikopeptidi, lipopeptidi, aminoglikozidi) 
in lipofilnost (flurokinoloni, kloramfenikol, rifampicin, sulfonamidi), ki določata porazdelitev 
zdravila v plazmi in tkivih. Volumen porazdelitve je pri hidrofilnih antibiotikih manjši. 

Pri sepsi se volumen porazdelitve v telesu poveča, posledica tega je prenizka koncentracija 
antibiotika v plazmi in tkivih. Na porazdelitev antibiotikov vplivajo vsa tista stanja in bolezni, ki 
spremenijo delež telesne vode v telesu ali izgube v tretji prostor, kar se pri septičnih bolnikih za-
radi okvare endotelija drobnih žil tudi dogaja. Predvsem so velike razlike v volumnu porazdelitve 
pri hidrofilnih antibiotikih, manj pa pri lipofilnih. Na razporeditev lipofilnih antibiotikov bolj 
vpliva povečan delež maščobnega tkiva pri debelih bolnikih. 

Pri antibiotikih z majhnim volumnom porazdelitve so zato potrebni polnilni začetni odmerki 
in enako velja za kontinuirano odmerjanje betalaktamskih antibiotikov. Na porazdelitev vpliva 
tudi koncentracija serumskih albuminov. Pri bolnikih s hipoalbuminemijo je zmanjšan volumen 
porazdelitve in pospešeno izločanje antibiotikov z visokim odstotkom vezave na albumin (ceftri-
akson, ertapenem, daptomicin).

Antibiotike delimo na časovno odvisne in na koncentracijsko odvisne. Za časovno odvisne 
velja, da je njihov protimikrobni učinek opredeljen kot odstotek časa znotraj 24-urnega intervala, 
ko je koncentracija nevezanega zdravila nad minimalno inhibitorno koncentracijo (MIK). Uči-
nek je optimalen, ko je ta delež 90–100 odstotkov. Za betalaktamske antibiotike predlagajo, da 
naj bi bila njihova koncentracija pri kritično bolnih od štiri- do osemkrat nad MIK-om med 100 
odstotki intervalnega časa. Te učinkovine imajo zanemarljiv poantibiotični učinek. V skupino 
časovno odvisnih protimikrobnih zdravil uvrščamo betalaktamske antibiotike (peniciline, cefa-
losporine, monobaktame in karbapeneme), pa tudi glikopeptide in linezolid, čeprav je za slednja 
pomemben dejavnik učinkovitosti še razmerje med celokupno izpostavljenostjo, ki jo opredeli-
mo kot površino pod krivuljo v 24 urah (AUC 0–24) v razmerju z MIK-om. 

Za koncentracijsko odvisne antibiotike velja, da se učinkovitost baktericidnega delovanja in 
vitro povečuje, ko se povečuje razmerje med najvišjo koncentracijo antibiotika (Cmax) in MIK-
-om. Antibiotiki iz te skupine so aminoglikozidi, pri katerih znaša optimalno razmerje Cmax/
MIK vsaj 8–10, in fluorokinoloni, pri katerih naj bo Cmax/MIK najmanj 10–12. Dodatni dejav-
nik učinkovitosti v tej skupini je tudi razmerje med AUC24/MIK. Ti antibiotiki imajo tudi dobro 
izražen poantibiotični učinek, ki traja do šest ur. Pri kritično bolnih se za časovno odvisne anti-
biotike priporoča dovolj velik polnilni odmerek. Enako velja za hidrofilne koncentracijsko odvi-



121

sne učinkovine. Polnilnega odmerka ni treba prilagajati ledvični funkciji. Bistvenih sprememb v 
volumnu porazdelitve lipofilnih antibiotikov pri kritično bolnih, z izjemo predebelih bolnikov, 
ne pričakujemo.

Odmerke protimikrobnih zdravil, ki se izločajo skozi ledvice, je treba pri poslabšanju ledvične 
funkcije prilagoditi. V nasprotnem primeru se zaradi kopičenja učinkovine stopnjuje verjetnost 
neželenih učinkov. Nekatera zdravila (aminoglikozidi, vankomicin, amfotericin B) še dodatno 
prispevajo k poslabšanju ledvične funkcije. Za prilagajanje odmerkov aminoglikozidov in vanko-
micina pri bolnikih z ledvično okvaro spremljamo plazemske koncentracije. Na drugi strani an-
tibiotikov s širokim terapevtskim indeksom pri kritično bolnih septičnih bolnikih z akutno led-
vično okvaro po zadnjih priporočilih prvih 48 ur ne prilagajamo. Izkazalo se je, da so plazemske 
koncentracije protimikrobnih zdravil že tako pogosto prenizke in z njimi ne dosežemo želenega 
terapevtskega učinka. Če ledvična okvara vztraja, v naslednjih dneh odmerke antibiotikov prila-
godimo. Pri bolnikih s sepso in kronično ledvično okvaro odmerke prilagodimo že po 24 urah.

Priporočljivo bi bilo merjenje koncentracije vseh antibiotikov, ki jih pri kritično bolnih pred-
pisujemo in dajemo. Z merjenjem plazemske koncentracije protimikrobnih zdravil in prilagaja-
njem odmerkov lahko nadzorujemo varnost in preprečujemo škodljive neželene učinke zdravil. 
Na drugi strani pa lahko z merjenjem koncentracije antibiotikov v plazmi in prilagajanjem od-
merkov vplivamo na učinkovitost in uspešnost zdravljenja. V vsakodnevni klinični praksi danes 
v Sloveniji lahko merimo koncentracije aminoglikozidov (gentamicin, amikacina, tobramicin), 
glikopeptidov (vankomicin) in azolov (vorikonazol, posakonazol). Koncentracij betalaktamskih 
antibiotikov, ki so najpogosteje predpisani antibiotiki pri kritično bolnih, pri nas trenutno še ne 
merimo. Tudi sicer je v svetu to še vedno pogosteje del raziskav kot vsakodnevne rutine. Metoda 
merjenja betalaktamskih antibiotikov v plazmi ni standardizirana, ni jasno, v katerih časovnih 
intervalih sta potrebni merjenje in spremljanje koncentracij, postopki merjenja so zamudni, za 
oceno učinkovitosti antibiotika potrebujemo osamitev mikroorganizma in določitev MIK-a, pri 
čemer tudi ni jasno, kakšna naj bi bila ustrezna plazemska koncentracija betalaktamskega anti-
biotika v razmerju do MIK-a. Večina avtorjev navaja, da je za učinkovitost antibiotika potrebna 
štirikrat višja koncentracija od MIK-a, ki zaradi preprečevanja škodljivosti naj ne bo višja od 
osemkrat nad MIK-om. 

Pri časovno odvisnih antibiotikih, kot so betalaktami, se v zadnjem času vse bolj uveljavlja 
odmerjanje v podaljšani ali kontinuirani infuziji. Izkazalo se je, da je tak način v primerjavi z 
intervalnim odmerjanjem protimikrobnih zdravil pri kritično bolnih septičnih bolnikih učin-
kovitejši in ga lahko spremlja pomembno nižja smrtnost. Še posebno je kontinuiran način od-
merjanja antibiotikov pomemben pri sepsi, povzročeni z bakterijami, ki so slabše občutljive na 
izbrani antibiotik, pri bolnikih s povečanim volumnom porazdelitve in s povečanim ledvičnim 
očistkom. Pogoj za tak način odmerjanja zdravila je ustrezna stabilnost antibiotika v pripravljeni 
infuzijski raztopini. A zavedati se moramo, da imamo na tržišču antibiotike (generike) različnih 
proizvajalcev z različno obstojnostjo na sobni temperaturi in uradne odobritve za kontinuirano 
odmerjanje protimikrobnih zdravil nimamo. 

Izkustveno antibiotično zdravljenje sepse

Z antibiotičnim zdravljenjem sepse začnemo izkustveno znotraj ene ure po opredelitvi vzroka 
bolnikovih težav. Na izbiro antibiotika vplivajo dejavniki, kot so: lokalne epidemiološke razmere, 
eventualna predhodna kolonizacija bolnika z odpornimi mikroorganizmi, primarno anatom-
sko mesto okužbe in izvor sepse, starost bolnika, prisotnost vsadkov, morebitno predhodno ali 
sočasno imunosupresivno zdravljenje, prisotna nevtropenija ipd. Nepravilno izbiro izkustveno 
danega antibiotika spremlja pomembno višja smrtnost. Napačna antibiotična terapija je običaj-
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no odraz okužbe z odpornimi bakterijami in je pogostejša pri bolnikih z bolnišnično sepso, še 
posebno na oddelkih za intenzivno zdravljenje, in pri bolnikih s prisotnimi dejavniki tveganja. 
Najpomembnejši dejavniki tveganja za okužbe z odpornimi mikroorganizmi so: bolnišnično 
zdravljenje (> 2 dni) v zadnjih 90 dneh, bivanje v domovih za starostnike, obiski patronažne služ-
be ali dializnih centrov, družinski član, okužen/koloniziran z odpornimi bakterijami, imunosup-
resija, zdravljenje z antibiotikom širokega spektra v zadnjih 90 dneh (cefalosporini, fluorokino-
loni karbapenemi), stik z zdravstvom v tujini, zdravljenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje 
in mehansko predihavanje. Med odpornimi po Gramu negativnimi povzročitelji sepse pogosteje 
dokažemo enterobakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL), pri imuno-
kompromitiranih in/ali nevtropeničnih bolnikih je pri izkustveni izbiri antibiotika treba misliti 
na Pseudomonas aeruginosa. Nekoliko manj pogoste so okužbe z odpornimi Acinetobacter spp. 
Po podatkih mreže EARS-Net (angl. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), 
v okviru katere se zbirajo podatki o odpornosti izbranih bakterij iz mrež držav članic Evropske 
unije, je bil delež K. pneumoniae ESBL v Sloveniji leta 2017 23,7 odstotka in E. coli ESBL 12,5 
odstotka. Leta 2017 smo v slovenskih bolnišnicah osamili 41,7 odstotka večkratno odpornih Aci-
netobacter spp. in 10,5 odstotka večkratno odpornih Ps. Aeruginosa. Poseben izziv za zdravljenje 
so okužbe s po Gramu negativnimi bakterijami, odpornimi na karbapeneme, od katerih nekatere 
aktivno izločajo encim karbapenemazo. Teh izolatov je v Sloveniji manj kot en odstotek, pred-
stavljajo pa potencialno veliko epidemiološko nevarnost. Delež odpornih S. aureus na meticilin, 
osamljenih iz sterilnih kužnin, je bil leta 2017 7,7 odstotka in se je v zadnjih desetih letih znižal. 
Med odpornimi po Gramu pozitivnimi povzročitelji sepse lahko dokažemo tudi proti vankomi-
cinu odporne enterokoke. 

Sepsa, povzročena z odpornimi bakterijami, se praviloma pojavlja pri bolnikih s prisotnimi de-
javniki tveganja. Zato pri bolnikih s sepso, ki zbolijo v domačem okolju in nimajo nekih resnih 
spremljajočih bolezni, izkustveno izberemo antibiotik ožjega spektra. Pomembno je, da izbrano 
zdravilo ali kombinacija antibiotikov pokrije tako pričakovane po Gramu pozitivne kot po Gramu 
negativne povzročitelje sepse. Podatki iz literature kažejo, da ima kombinirana antibiotična terapija 
pri bolnikih s septičnim šokom prednost pred monoterapijo. Najpogosteje kombiniramo betalak-
tamski antibiotik z aminoglikozidom. Za kombinacijo antibiotikov se odločamo tudi pri okužbah 
z večkratno odpornimi mikroorganizmi. Pri bolnikih z nekrotizirajočim fasciitisom betalaktamski 
antibiotik (cefotaksim, ceftriakson, ampicilin s sulbaktamom, imipenem, penicilin) kombiniramo z 
antibiotikom (klindamicin, linezolid), ki zavira sintezo proteinov in nastajanje toksina.

Glive povzročajo sepso v približno petih odstotkih primerov, najpogosteje Candida spp. V 
zadnjih letih delež bolnikov z glivno sepso narašča. Med glivami največkrat dokažemo C. albi-
cans, vse pogosteje pa se pojavljajo t. i. vrste »ne-albicans«, kot so C. glabrata, C. parapsilosis, C. 
krusei itd. Glivna sepsa se praviloma pojavlja pri bolnikih z dejavniki tveganja za kandidemijo 
(predhodna antibiotična terapija, kolonizacija več anatomskih mest z glivami, popolna parente-
ralna prehrana, posegi v trebušni votlini, imunosupresija, glukokortikoidno zdravljenje, stanje po 
presaditvi matičnih krvotvornih organov ali solidnega organa, nekrotizantni pankreatitis, dol-
gotrajno zdravljenje v bolnišnici/na oddelku za intenzivno zdravljenje). Zaradi možne okužbe z 
proti flukonazolu odpornimi glivami za izkustveno zdravljenje glivne sepse praviloma izberemo 
enega od ehinokandinov. Izkustveno zdravljenje sepse je prikazano v tabeli 1. 

Usmerjeno antibiotično zdravljenje sepse

Zdravljenje sepse začnemo z izkustveno izbranim antibiotikom, ki ga po opredelitvi povzročitelja 
usmerimo glede na teste občutljivosti. Pred uvedbo antibiotika vedno odvzamemo vzorec krvi za 
hemokulture in vzorce drugih klinično pomembnih kužnin. Osamitev mikroorganizmov iz na-
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čelno sterilnih bioloških vzorcev (kri, likvor, plevralna tekočina, sklepna tekočina) ob prisotnih 
kliničnih znakih sepse potrjuje etiologijo okužbe. Pri osamitvi mikroorganizmov iz nekaterih 
drugih vzorcev kužnin (izločki dihal, brisi kože in sluznic, urin) je potrebna večja previdnost. 
Lahko gre za kolonizacijo ali zgolj za kontaminacijo, kar je pravilo pri vzorcih, odvzetih z neste-
rilnih površin. Po osamitvi povzročitelja iz sterilnih kužnin vedno sestopimo in protimikrobno 
zdravljenje usmerimo glede na občutljivost oziroma MIK-e osamljenih povzročiteljev. Pri dobro 
občutljivih mikroorganizmih nimamo težav, izberemo antibiotik z najožjim spektrom delova-
nja, ne glede na morebiten ustrezen odgovor (klinični in/ali laboratorijski) na izkustveno dana 
protimikrobna zdravila. Več težav je z odpornimi, predvsem pa z večkratno odpornimi mikroor-
ganizmi. Okužbe z proti meticilinu odpornimi stafilokoki zdravimo z vankomicinom ali dapto-
micinom, ob osamitvi proti vankomicinu odpornega enterokoka izberemo daptomicin, linezolid 
ali tigeciklin, sepso z odpornimi po Gramu negativnimi mikroorganizmi (ESBL) pa zdravimo s 
širokospektralnimi antibiotiki, kot so: imipenem, meropenem, ceftolozan s tazobaktamom ali 
ceftazidim z avibaktamom. Za zdravljenje sepse s po Gramu negativnimi bakterijami, ki so od-
porne proti karbapenemom (CRE, CRPs, CRAb), praviloma izberemo kombinacijo antibiotikov, 
kolistin z amikacinom je pogosto edina izbira, ki nam ostane. 

Zaključek

Smernice za obravnavo bolnikov s sepso in septičnim šokom ob tekočinskem oživljanju nare-
kujejo čimprejšnjo antibiotično terapijo. Poleg časa na prognozo pomembno vpliva pravilna iz-
kustvena izbira antibiotika. Priporočila za izbiro protimikrobnih zdravil pri bolnikih s sepso naj 
ob viru okužbe upoštevajo še težo bolezni, lokalne epidemiološke podatke, predhodne pozitivne 
nadzorne brise in dejavnike tveganja za okužbo z odpornimi bakterijami. Začetno izbrana antibi-
otična terapija je vedno širokospektralna. Pomembno je, da po opredelitvi povzročitelja izberemo 
antibiotik ožjega spektra in po nepotrebnem ne podaljšujemo časa zdravljenja. Ob vse pogo-
stejših okužbah z odpornimi bakterijami je smotrna raba antibiotikov ključna za obvladovanje 
perečega problema.

Tabela 1. Izkustveno protimikrobno zdravljenje sepse

Antibiotik Odmerek
Vir okužbe (domače okolje)

Ni znan flukloksacilin
+ gentamicin

2 g/4 h iv
5–7 mg/kgTT/24 h iv*

ampicilin/sulbaktam
+ gentamicin

3 g/6 h iv
5–7 mg/kgTT/24 h iv*

cefotaksim
ali ceftriakson
+/– gentamicin

2 g/6 h iv
2 g/12–24 h iv

5–7 mg/kg TT/24 h iv
Pljuča cefotaksim

ali ceftriakson
+ azitromicin

ali levofloksacin
ali moksifloksacin

2 g/6 h iv
2 g/12–24 h iv

1 g nato 500 mg/24 h iv
750 mg/24 h iv
400 mg/24 h iv

Sečila cefotaksim
ali ceftriakson

2 g/6 h iv
2 g/12–24 h iv

gentamicin 5–7 mg/kg TT/24 h iv*
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Trebušna votlina cefotaksim
ali ceftriakson

+ metronidazole

2 g/6 h iv
2 g/12–24 h iv
500 mg/8 h iv

+/– gentamicin 5–7 mg/kg TT/24 h iv*
Mehka tkiva flukloksacilin

+/– cefotaksim
ali ceftriakson

+ klindamicin ali linezolid
(nekrotizirajoči fasciitis)

2 g/4–6 h iv
2 g/6 h iv

2 g/12–24 h iv
900 mg/8 h iv/600 mg/12 h iv

imipenem
ali meropenem

+ klindamicin ali linezolid
(nekrotizirajoči fasciitis)

500 mg/6 h iv
2 g/8 h iv

900 mg/8 h iv/600 mg/12 h iv

ampicilin/sulbaktam
+ gentamicin
+ klindamicin

3 g/6 h iv
5–7 mg/kgTT/24 h iv*

900 mg/8 h iv
Vir okužbe (bolnišnično okolje)

Ni znan piperacilin/tazobaktam
+/– amikacin
ali gentamicin

4,5 g/6 h iv
30 mg/kgTT iv*

5–7 mg/kgTT iv*
imipenem

ali meropenem
+/– amikacin
ali gentamicin

+/– vankomicin

500 mg/6 h iv
2 g/8 h iv

30 mg/kgTT iv*
5–7 mg/kgTT iv*

15 do 30 mg/kgTT*
nato 1 g/12 h iv

Pljuča amoksicilin/klavulanska kislina 1,2 g/6 h iv
ampicilin/sulbaktam 3 g/6 h iv

cefotaksim
ali ceftriakson

2 g/6 h iv
2 g/12–24 h iv

piperacilin/tazobaktam 4,5 g/8 h iv
imipenem

ali meropenem
500 mg/6 h iv

1 g/8 h iv
cefepim 2 g/12 h ali 8 h

ceftazidim/avibaktam 1,5 g/8 h iv
ceftolozan/tazobaktam 3 g/8 h iv

+/– vankomicin
ali linezolid

1 g/12 h iv
600 mg/12 h iv

Trebušna votlina piperacilin/tazobaktam 4,5 g/8 h iv
imipenem

ali meropenem
500 mg/6 h iv

1 g/8 h iv
cefepim

+ metronidazole
2 g/8 h iv

500 mg/8 h iv
ceftazidim

+ metronidazole
2 g/8 h iv

500 mg/8 h iv
+/– vankomicin

+/– amikacin
+/– caspofungin
ali mikafungin

ali anidulafungin

15 do 30 mg/kgTT*
nato 1 g/12 h iv

30 mg/kgTT/24 h*
50 mg/24 h iv (70mg 1. dan)

100 mg/24 h
100 mg/24 h (200 mg 1. dan)

* polnilni odmerek
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Sepsa in zunajtelesno odstranjevanje 
posrednikov vnetja 

Tina Tasič, Adela Stecher

Povzetek

V zadnjih letih se kot dodatne možnosti za zdravljenje sepse vse bolj razvijajo metode zunajteles-
nega odstranjevanja mediatorjev vnetja in endotoksinov s posebnimi adsorpcijskimi membrana-
mi. V prispevku je opisan primer politravmatizirane bolnice. V ospredju je bila poškodba trebuha, 
najprej s hemoragičnim šokom zaradi masivne krvavitve iz disekcije skupne iliakalne arterije, nato 
pa s klinično sliko septičnega šoka zaradi okužbe po perforaciji tankega črevesja. Septični šok smo 
pri bolnici zdravili po uveljavljenih smernicah in z membrano za adsorpcijo vnetnih mediatorjev 
Cytosorb®. V našem primeru je zdravljenje z neprekinjeno veno-vensko hemodializo z membrano 
Cytosorb® privedlo do hemodinamske stabilizacije pacientke z znatnim upadom citokinov.

Uvod

Sepsa je klinični sindrom fizioloških, patoloških in biokemijskih motenj, ki ga povzroči nekontroliran 
vnetni odziv gostitelja na okužbo in lahko vodi v sindrom večorganske odpovedi in smrt. Septični 
šok je opredeljen kot podskupina sepse, v kateri so osnovne motnje cirkulacije in celičnega metabo-
lizma dovolj hude, da bistveno povečajo smrtnost. Klinično vključuje septični šok bolnike s sepso, ki 
kljub zadostnemu nadomeščanju tekočin potrebujejo vazoaktivna zdravila za vzdrževanje ustreznega 
srednjega arterijskega pritiska (> 65 mmHg) in imajo vrednosti laktata več kot 2 mmol/L. Vnetni 
odgovor na okužbo privede do sproščanja pro- in protivnetnih mediatorjev, ki uravnavajo procese ad-
herence, kemotakse in fagocitoze. Ob vzpostavitvi ravnovesja med mediatorji in zamejitvi okužbe se 
ponovno vzpostavi homeostaza. Kadar sproščanje provnetnih mediatorjev preseže omejeno lokalno 
okolje, vodi to v sistemski odgovor, ki ga najverjetneje pogojuje direktni učinek toksičnih produktov 
mikroorganizmov, sproščanje velike količine provnetnih mediatorjev in aktivacije komplementa ter 
genetska predispozicija posameznika. Za direktni učinek mikroorganizmov so odgovorne predvsem 
komponente bakterijske celične stene, kot je lipopolisaharid A, endotoksin po Gramu negativnih bak-
terij in lipoteihoična kislina po Gramu pozitivnih bakterij. Gostiteljeve imunske celice imajo na svoji 
površini receptorje PPR (angl. pattern recognition receptors), ki prepoznajo omenjene komponente 
mikroorganizmov in se z njimi vežejo, kar privede preko niza medceličnih signalizacij do sproščanja 
pro- in protivnetnih citokinov. Velike količine provnetnih citokinov se tako sproščajo v krvni obtok in 
povzročijo progresijo lokalne okužbe v sepso. Glavna provnetna mediatorja sta predvsem faktor tu-
morske nekroze alfa (angl. tumor necrosis factor alpha, TNF-alfa) in interlevkin (IL) 1, ki povzročata 
klinično sliko sepse z vročino, hipotenzijo in levkocitozo, inducirata sproščanje preostalih provnetnih 
citokinov (IL-2, IL-6, IL-8, IL-10) in aktivirata koagulacijsko kaskado ter fibrinolizo. 
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Zaradi nenadzorovanega vnetnega odziva pri sepsi in sproščanja velikih količin pro- in pro-
tivnetnih mediatorjev je v zadnjih desetih letih dodatno zdravljenje sepse usmerjeno v upora-
bo odstranjevalcev vnetnih mediatorjev ali endotoksinov. Odstranjevanje temelji na načelu 
hemoperfuzije, pri čemer prehaja kri skozi membrano, ki odstrani oziroma adsorbira vnetne 
mediatorje ali endotoksine. Adsorbcija lahko poteka samostojno ali v kombinaciji z neprekinje-
no veno-vensko hemofiltracijo (angl. Continuous venovenous hemofiltration, CVVH), nepre-
kinjeno veno-vensko hemodializo (angl. Continuous venovenous hemodialysis, CVVHD) ali 
neprekinjeno veno-vensko hemodiafiltracijo (angl. Continuous venovenous hemodiafiltration, 
CVVHDF). Trenutno je na voljo več različnih membran, najpogosteje pa se uporabljajo mem-
brane Toraymyxin®, Cytosorb®, Oxiris® in Alteca®. Na oddelku kirurške intenzivne terapije UKC 
Ljubljana imamo največ izkušenj z membrano Cytosorb. Cytosorb® je membrana, sestavljena iz 
poroznih polimernih polistirenskih kroglic hidrofobnih smol, s skupno površino 40.000 m2, ki so 
sposobne adsorbirati širok spekter molekul. Adsorbira lahko večino provnetnih in protivnetnih 
citokinov, poleg teh pa še bakterijske toksine, prosti hemoglobin, bilirubin, mioglobin, aktivirani 
komplement ter druge vnetne mediatorje polne krvi, ne odstrani pa endotoksina. 

Prikaz primera

59-letnica je bila 26. maja 2019 sprejeta na Oddelek intenzivne terapije (OIT) zaradi hemoragič-
nega šoka ob politravmi. Poškodovana je bila kot voznica v prometni nesreči pri čelnem trčenju 
ob višji hitrosti. Ob prihodu reševalcev je bila pri zavesti, s točkovno glasgowsko lestvico kome 
(angl. Glasgow Coma Scale, GCS) 12, tožila je zaradi bolečin v trebuhu. Pripeljana je bila v Ur-
gentni center UKC Ljubljana, kjer je postala hipotenzivna in tahikardna (RR 60/30, fr. pulza 130/
minuto), zaradi česar so jo analgezirali, sedirali, urgentno intubirali ter jo zdravili po smernicah 
»Advanced trauma life support«. Pacientka se je ob tem hemodinamsko stabilizirala. Opravi-
li so vso ustrezno diagnostiko, ultrazvok (UZ) trebuha, računalniško tomografijo (angl. Com-
puterized tomography, CT) glave ter računalniško tomografijo s kontrastnim slikanjem (angl. 
Computerized tomography angiography, CTA) celotnega telesa. CT glave je pokazal minimalno 
krvavitev ob falksu. CTA toraksa je pokazal zlom prvega rebra levo, zlom manubriuma ster-
numa in minimalni pnevmotoraks levo. Na CTA abdomna ni bilo znakov aktivne krvavitve, v 
levi skupni iliakalni arteriji pa je bila vidna sveža disekcija s trombom. Dodatno je bila vidna 
kolekcija nekoliko gostejše tekočine v Douglasovem prostoru ter velik levostranski retroperito-
nealni hematom in poškodba trebušne stene. Prisotno je bilo tudi vkleščenje daljših segmentov 
ozkega črevesja v sprednji in lateralni trebušni steni, vidni so bili znaki kontuzij ozkočrevesnih 
vijug. Po opravljeni diagnostiki je bila premeščena na OIT. Kmalu po sprejemu je postala hipo-
tenzivna, zato je potrebovala tekočinsko zdravljenje in vazoaktivno podporo z noradrenalinom, 
zaradi anemije in motenj v strjevanju krvi pa nadomeščanje krvi ter krvnih derivatov. Navkljub 
temu nam bolnice ni uspelo hemodinamsko stabilizirati. Opažali smo naraščanje trebuha, zaradi 
česar smo ponovili CTA trebuha, ki je pokazal aktivno masivno krvavitev retroperitonealno v 
področju disekcije leve skupne iliakalne arterije. Ocena krvavitve glede na predhodni CTA je bila 
približno 3 l. Interventni radiolog je vstavil aorto-iliakalno dvokračno endoprotezo, po čemer se 
je hemodinamsko stabilizirala. Drugi dan hospitalizacije so bili vnetni parametri C-reaktivnega 
proteina (CRP) in prokalcitonina (PCT) nizki, naraščale pa so vrednosti IL-6, klinično je trebuh 
ostal napet, intraabdominalni tlak je bil visok (> 20 mmHg), zato so opravili eksplorativno lapa-
rotomijo. Našli so štiri perforacije tankega črevesja. Naredili so resekcijo tankega črevesja na dveh 
mestih z »end-to-end« anastomozo, resekcijo ishemične sigme in descendostomo. Med operaci-
jo je bila vidna tudi poškodba sprednje abdominalne stene, zato so bolnici nastavili VAC (ang. 
Vacuum Assisted Closure, VAC). Istega dne smo opravili kontrolni CT glave, ki je pokazal dva 
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nova subduralna hematoma in nove subarahnoidalne krvavitve. Vstavljena je bila ICP-elektroda, 
izmerjena vrednost intrakranialnega tlaka je bila normalna. Tretji dan hospitalizacije se je razvil 
septični šok. Beležili smo porast CRP in PCT ter visoke vrednosti IL-6 (16.910 ng/l v primerjavi z 
228,1 ng/l ob sprejemu). Bolnica je bila hemodinamsko nestabilna, neodzivna na nadomeščanje 
tekočin, potreba po vazoaktivni podpori je naraščala, poraščale so vrednosti dušičnih retentov 
in laktata. V terapijo smo poleg noradrenalina uvedli tudi vazopresin in hidrokortizon. Okuž-
bo smo zdravili s ciljanimi antibiotičnimi in antimikotičnimi zdravili. Zaradi opisanega smo se 
odločili za neprekinjeno veno-vensko hemodializo (angl. continuous venovenous hemodialysis, 
CVVHD) z membrano Cytosorb®. Dializo z membrano Cytosorb® smo začeli 8 ur po diagnozi 
septičnega šoka in je potekala 27 ur. Medtem je bila hemodinamsko stabilna, začetni odmerek 
noradrenalina (0,7 µg/kg/min) smo lahko ob koncu CVVHD znatno znižali (0,23 µg/kg/min), 
prav tako smo lahko postopoma nižali tudi odmerek vazopresina. Že po 13 urah CVVHD z 
adsorberjem so znatno upadli IL-6, PCT, laktat in dušični retenti, medtem ko so vrednosti CRP 
poraščale (tabela 1). Četrti dan, 10 ur po koncu dialize z membrano Cytosorb®, smo beležili do-
daten upad IL-6, nižali smo lahko odmerek noradrenalina (0,2 µg/kg/min) in vazopresina (graf 1, 
graf 2). Istega dne je bila opravljena menjava VAC-a, ob tem je bila najdena dodatna perforacija 
tankega črevesa, zato so naredili novo »end-to-end« anastomozo in terminalno ileostomo. Šesti 
dan hospitalizacije na OIT so vrednosti IL-6, CRP in PCT nadalje upadle, potrebovala je le še 
minimalno vazoaktivno podporo z noradrenalinom (0,05 µg/kg/min), vazopresin smo ukini-
li. Zaradi ledvične odpovedi je potrebovala redne hemodialize. Ob izboljšanem CT glave se je 
bolnica smiselno zbudila, zaradi oteženega odvajanja od ventilatorja smo jo traheotomirali. Po 
številnih menjavah VAC-a so 30. dan hospitalizacije trebuh dokončno zaprli. Navkljub večkrat 
pozitivnim kužninam iz pljuč in urina do ponovnega septičnega zagona ni prišlo. Postopoma so 
se vzpostavile spontane diureze, ledvična funkcija se je izboljšala in po več kot dveh mesecih je 
bila bolnica spontano dihajoča preko traheostome, hranjena na usta in hemodinamsko stabilna, 
premeščena na Enoto intenzivne nege Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, od koder je 
bila po treh mesecih premeščena na Univerzitetni rehabilitacijski center Soča. 

Tabela 1. Vrednosti vnetnih parametrov, laktata, ledvičnih retentov in vazoaktivne podpore pred in po 
CVVHD z membrano Cytosorb® 

 1. dan 
(sprejem)

2. dan 
(zagon 
sepse)

3. dan (začetek 
CVVHD s Cytosorb® 
membrano ob 
17:00)

4. dan (konec 
CVVHD s Cytosorb® 
membrano ob 
20:20)

5. dan 6. dan

IL 6 (ng/l) 228,1 > 5000 16.910 3236,0 1057,0 428,2
CRP (mg/l) < 5 < 5 229 325 434 353
PCT (µg/l) 0,14 0,48 70,56 57,94 61,69 40,81
Noradrenalin 
(µg/kg/min)

0,43 0,53 0,64 0,46 0,2 0,05

Vazopresin 
(E/h)

0 0 1,2 1,2 0,6 0

Laktat 
(mmol/l)

13,0 8,5 12,11 7,5 3,9 1,06

Sečnina 
(mmol/l)

7,1 7,6 12,7 11,7 16,1 27

Kreatinin 
(µmol/l)

66 106 145 130 140 184
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Graf 1. Vrednosti vazoaktivne podpore z noradrenalinom pred zdravljenjem z membrano Cytosorb in po 
njem (CVVHD: Continouos venovenous hemodialysis)
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Graf 2. Vrednosti IL-6 pred zdravljenjem z membrano Cytosorb in po njem (CVVHD: Continouos venove-
nous hemodialysis)
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Razprava

CVVHD z membrano Cytosorb® se uporablja za zdravljenje sepse od leta 2011, dokazi o pozitiv-
nih učinkih pa so omejeni zlasti na posamezne manjše študije in klinične primere. V edini večji 
multicentrični randomizirani študiji je Schädler s sodelavci pri 47 bolnikih s hudo sepso ali sep-
tičnim šokom ter z akutno okvaro pljuč ali akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS), 
zdravljenih z membrano Cytosorb® 6 ur 7 zaporednih dni, ugotovil, da znižanje ravni IL-6 ni bilo 
signifikantno različno od kontrolne skupine (n = 50). Z raziskavo pri 25 bolnikih s septičnim 
šokom, ki so jih zdravili z adsorberjem citokinov, je Frieseck s sodelavci dokazal signifikantno 
znižanje potrebe po vazoaktivni podpori ter znižanje vrednosti IL-6. Klinični register uporabe 
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membrane Cytosorb® vključuje 22 držav. Analiza 135 prikazanih septičnih pacientov iz registra 
je pokazala, da pri uporabi adsorbenta ni bilo v nobenem primeru zaznati stranskih učinkov, 
smrtnost je bila nižja v primerjavi s predvideno smrtnostjo po točkovni lestvici APACHE II (angl. 
Acute Physiology, Age, Chronic Health Evaluation II score) (65 % proti 78 %), signifikanten je 
bil tudi upad ravni IL-6. Prospektivna randomizirana pilotna študija Hawcharja s sodelavci, ki 
so jo opravili pri 20 bolnikih s septičnim šokom, od tega jih je bilo 10 zdravljenih z membrano 
Cytosorb®, je pokazala znatno znižanje potrebe po noradrenalinu v primerjavi s kontrolno sku-
pino, smrtnost je bila v obeh skupinah enaka. Od začetka uporabe membrane Cytosorb® manjše 
klinične študije in številni klinični primeri bolnikov s septičnim šokom dokazujejo, da zgodnje 
zdravljenje z membrano Cytosorb® privede do upada vrednosti IL-6 ter znižanja potrebe po va-
zoaktivni podpori. Zanesljivih dokazov o povečanem preživetju pri teh bolnikih še ni. V našem 
primeru se je ob zdravljenju septičnega šoka z membrano Cytosorb® znatno znižala potreba po 
vazoaktivni podpori, prav tako so se znižale vrednosti IL-6 in laktata, sočasnega upada CRP 
nismo zaznali. Težko je sicer oceniti, koliko je na izboljšanje stanja pri naši pacientki vplivalo 
zdravljenje z membrano Cytosorb® in koliko standardno zdravljenje, ki smo ga uvedli takoj ob 
postavitvi diagnoze septičnega šoka (menjava antibiotične terapije, uvedba kontinuirane infuzije 
hidrokortizona). 

Pomembno je poudariti, da zdravljenje z membrano Cytosorb® ni povsem brez stranskih 
učinkov, saj se lahko ob zdravljenju pojavijo krvavitve, trombocitopenija, zapleti zaradi vstavlje-
nih katetrov … Pomembno je tudi možno odstranjevanje antibiotikov preko membrane Cyto-
sorb®. V našem primeru je bil del antibiotične terapije vankomicin, za katerega je znano, da se v 
veliki meri odstranjuje preko membrane Cytosorb®, a smo redno spremljali njegov nivo v krvi, ki 
je bil ves čas primeren in do padca ter tudi do drugih prej omenjenih zapletov v našem primeru 
ni prišlo.

Zaključek

Uporaba adsorberja citokinov Cytosorb® je ena izmed dodatnih možnosti zdravljenja sepse v 
enotah intenzivne medicine. Potrebne so nadaljnje raziskave, zlasti randomizirane multicen-
trične študije homogenih skupin bolnikov, ki bodo potrdile optimalen čas začetka zdravljenja 
z membrano Cytosorb®, trajanje zdravljenja in določile parametre in vrednosti, pri katerih bo 
zdravljenje indicirano. Trenutno potekata dve multicentrični študiji bolnikov s septičnim šokom, 
zdravljenih z adsorberjem Cytosorb®.
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Sepsa in ECMO

Vojka Gorjup

Izvleček

Uporaba zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) kot načina začasnega podpornega 
zdravljenja kardiocirkulatorne in ventilatorne odpovedi narašča. Ali je to zdravljenje namenjeno 
tudi bolnikom s septičnim šokom, še vedno ostaja ne povsem dorečeno. Raziskav na tem podro-
čju je malo, zato tudi mesto uporabe ECMO pri teh bolnikih ni jasno. V večini raziskav, ki so 
prikazale zdravljenje septičnega šoka z ECMO, je bil šok posledica kardioplegije in posledično 
kardiogenega šoka, ne pa distributivnega šoka. Preživetje odraslih bolnikov s septičnim šokom, 
zdravljenih z VA ECMO, je glede na rezultate malo analiz nižje kot preživetje bolnikov s kardio-
genim šokom druge etiologije, kar najverjetneje lahko pripisujemo patofiziologiji septičnega šoka 
in prizadetosti več organov pred ECMO. 

Uvod

Uporaba zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) kot načina začasnega podpornega 
zdravljenja pri odpovedi cirkulacije in ventilacije narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji. ECMO 
ima kot način zdravljenja mesto pri bolnikih z odpovedjo delovanja srca in/ali pljuč, ko z ostalimi 
metodami intenzivnega zdravljenja nismo uspešni. V primeru dihalne odpovedi ga uporabljamo 
v veno-venskem (VV) načinu obtoka, veno-arterijski (VA) način obtoka pa omogoča podporno 
zdravljenje v primerih srčne odpovedi, hkrati pa omogoča tudi boljšo oksigenacijo. V zadnjih 
letih se VA ECMO uporablja tudi pri bolnikih s srčnim zastojem, ko s klasičnimi metodami 
oživljanja ne dosežemo vzpostavitve spontane cirkulacije. 

Osnovni kriteriji za uporabo ECMO pri dihalni ali srčni odpovedi so dobro opredeljeni. Na-
tančnejših kriterijev za uporabo ECMO pri bolnikih s septičnim šokom, katerih umrljivost je 
visoka, ni. Medtem ko so do zdaj raziskave govorile predvsem o smiselnosti uporabe metode pri 
bolnikih s kardiogenim šokom v sklopu septične kardiomiopatije, zadnje raziskave na tem po-
dročju poudarjajo tudi uspešnost uporabe ECMO v sklopu distributivnega šoka.

Prikaz primera

44-letni moški je bil sprejet v bolnišnico s štiridnevno anamnezo povišane temperature, splošne 
oslabelosti in odvajanja tekočega blata. Kljub dobri hidraciji in antibiotičnemu zdravljenju se je 
razvil septični šok, izvor okužbe ni bil jasen. UZ srca je pokazal razširjeno votlino levega prekata 
z iztisnim deležem 15 odstotkov. Bolnika so intubirali in ga premestili v UKCL zaradi odločitve 
o podpornem zdravljenju z ECMO.
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Ob premestitvi je bolnik potreboval visoko inotropno in vazopresorno podporo. Začeto je 
bilo zdravljenje z VA ECMO. 

Opravljen CT trebuha in prsnega koša je pokazal prosti zrak v trebušni votlini, sum na per-
foracijo votlega organa. Po predoperativni pripravi je bil bolnik operiran. Ugotovljena je bila 
perforacija sigme.

Pooperativni potek je bil brez pomembnejših zapletov. Ob umiritvi okužbe se je izboljšala 
funkcija srca. ECMO je bil 5. dan zdravljenja odstranjen.

10. dan zdravljenja v intenzivni enoti je bil bolnik premeščen na bolniški oddelek brez vazo-
presorne in inotropne podpore.

Razprava in zaključek

Odpoved cirkulacije v sklopu septičnega šoka je posledica septične kardiomiopatije in hipovole-
mije kot posledice vazoplegije in kapilarnega leaka. Zmanjšana smrtnost bolnikov, zdravljenih z 
ECMO, je posledica dveh mehanizmov, povečane ponudbe kisika in izboljšane perfuzije organov 
ob podpori cirkulacije. 

Velike površine umetnega materiala sistema ECMO predstavljajo možno gojišče za patogene 
in vir okužbe. Dodatno povzroči povečano izplavljanje mediatorjev vnetja s sliko sistemskega 
vnetnega odgovora, kar lahko še dodatno poglobi šok.

Z razvojem novih materialov in boljšim vodenjem bolnikov ECMO se indikacije za uporabo 
ECMO širijo in sepsa ne predstavlja več izključitvenega kriterija, še vedno pa je preživetje odra-
slih bolnikov s septičnim šokom sorazmerno slabo. Večjih prospektivnih študij, ki bi proučevale 
uporabo ECMO pri odraslih bolnikih s septičnim šokom, ni. Manjše predvsem retrospektivne 
študije, izvedene v posameznih centrih, in poročila o primerih bolnikov pa imajo kontradiktorne 
rezultate.

Glede na rezultate dveh retrospektivnih študij, izvedenih v centrih z velikim številom bolni-
kov ECMO, je bila večja umrljivost bolnikov s septičnim šokom, ki so bili zdravljeni z ECMO, 
povezana s starostjo nad 60 let, vstavitvijo ECMO med srčnim zastojem, višjo vrednostjo točk-
ovnika SOFA in serumskega laktata ob vstavitvi, medtem ko samo mesto okužbe ali povzročitelj 
ni bil povezan z večjo umrljivostjo. Umrljivost je bila stoodstotna, če je bil čas od začetka šoka do 
priklopa na ECMO daljši od 30 ur. 

Bolniki s septično kardiomiopatijo imajo boljše preživetje kot bolniki, pri katerih je bil vzrok 
šoka le vazoplegija. Okrnjena iztisna funkcija srca v sklopu septične kardiomiopatije je rever-
zibilni dejavnik Z uporabo VA ECMO toliko povečamo minutni volumen srca, da je perfuzija 
organov zadostna. VA ECMO pri takih bolnikih omogoča premostitev do povrnitve normalne 
srčne funkcije ob zmanjševanju okužbe. Poleg tega pa ima VA ECMO tudi sekundarni vpliv na 
stabilizacijo cirkulacije pri distributivnem šoku z izboljšanjem oksigenacije tkiv, s čimer vpliva 
tudi na boljše preživetje septičnih bolnikov, pri katerih je v ospredju distributivni šok.

Pri septičnih bolnikih, pri katerih je v ospredju predvsem vazodilatatorna komponenta sep-
tičnega šoka z ohranjenim visokim minutnim volumnom srca, je ob respiratorni odpovedi (pljuč-
nica, ARDS) indicirano podporno zdravljenje z VV ECMO. A za obe skupini bolnikov velja, da 
imajo boljše preživetje mlajši bolniki z manjšim številom prizadetih organov in nižjim laktatom, 
ki so v poteku zdravljenja dovolj zgodaj podporno zdravljeni z ECMO.

Pomemben dejavnik preživetja bolnikov s septičnim šokom je vsekakor izkušenost osebja 
za zdravljenje bolnikov s sepso in septičnim šokom. Bolnike z VA ali VV ECMO in septičnim 
šokom lahko uspešno zdravijo samo centri z visokim številom bolnikov ECMO, ti so sposobni 
dovolj hitro prepoznati bolnikovo stanje in potrebo za pravočasno prilagajanje in menjavo različ-
nih oblik podpore z ECMO (VA, VV, V-VA …). 
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Hemodinamski nadzor pri bolnikih s sepso

Andrej Markota

Povzetek

Zdravljenje s tekočinami je sestavni del zdravljenja bolnikov s sepso. Pri odločitvi za zdravljenje s 
tekočinami je treba upoštevati bolnikovo stanje in pridružene bolezni. Približno polovica kritič-
no bolnih ni tekočinsko odzivnih. Odločitev o zdravljenju s tekočinami je ob začetku zdravljenja 
klinična, lahko jo podpremo z ultrazvokom srca, spodnje vene kave in pljuč, v primeru slabšanja 
stanja pa z dodatnimi metodami. V prispevku je na primeru bolnika prikazano zdravljenje s 
tekočinami pri sepsi.

Uvod

Zdravljenje s tekočinami spada med osnovne ukrepe pri bolnikih s sepso. Kljub razširjenosti 
zdravljenja s tekočinami je le približno polovica kritično bolnih tekočinsko odzivnih (ob dodatku 
tekočine poraste minutni volumen srca). Dodatek tekočine pri bolnikih, ki niso tekočinsko od-
zivni, lahko poslabša stanje. Ob prvem stiku z bolnikom se za morebitno zdravljenje s tekočinami 
odločamo klinično, dodatno lahko uporabimo obposteljni ultrazvok srca, spodnje vene kave in 
pljuč. Za nadaljevanje zdravljenja s tekočinami se odločamo glede na učinek zdravljenja, ki ga 
opredelimo klinično (splošno stanje bolnika, krvni tlak, frekvenca, diureze …) in laboratorijsko 
(predvsem laktat). V primeru slabšanja stanja je smiselno tekočinsko stanje natančneje oprede-
liti z metodami, ki omogočajo kontinuirano spremljanje, in z dinamičnimi ocenami tekočinske 
odzivnosti. V prispevku je predstavljen primer bolnika, ki je bil zaradi sepse sprejet na enoto za 
intenzivno terapijo (EIT). 

Prikaz primera

68-letni bolnik je bil sprejet na EIT zaradi dihalne in cirkulatorne odpovedi. Zbolel je približno 
štiri dni pred sprejemom s splošnim slabim počutjem, dispnejo ob naporu in pozneje v mirova-
nju ter z vročino do 39 °C. Sicer se je zdravil zaradi arterijske hipertenzije in hiperlipidemije, tri 
leta pred tokratnim sprejemom je prebolel akutni miokardni infarkt spodnje stene (takrat je bila 
vstavljena 1 opornica v desno koronarno arterijo), istočasno je po 30 letih prenehal kaditi. Od 
zdravil je prejemal perindopril, 4 mg, bisoprolol, 10 mg, rosuvastatin, 40 mg, in acetilsalicilno 
kislino, 100 mg. 

Zaradi stopnjevanja težav je na dan sprejema odšel v urgentno ambulanto, kjer so ugotavljali, 
da je dispoičen v mirovanju, dihal je s fr. 25/min, saturacija brez dodanega kisika je bila 88 %, 
krvni tlak je bil 90/56 mmHg, fr. 118/min. Jezik je bil suh, vratne vene so bile prazne. Desno 
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bazalno so bili slišni inspiratorni poki, v ostalem v statusu ni bilo posebnosti. V laboratorijskih 
izvidih so izstopali povišan laktat (5,2 mmol/l), pH je bil 7,32, pO2 7,2 kPa, pCO2 3,2 kPa, HCO3 
17,2 mmol/l, povišani so bili vnetni parametri (CRP 280 mg/l, PCT 16 ng/ml, levkociti 22 x 109/l) 
in dušični retenti (kreatinin 156 μmol/l). 

V urgentni ambulanti je glede na klinični pregled prejel 2000 ml 0,9 % NaCl, kisik po obrazni 
maski s 40 % Venturijevim nastavkom in paracetamol. Po odvzemu hemokultur in sputuma je 
prejel amoksicilin s klavulansko kislino in azitromicin intravensko. Med obravnavo je nastal pa-
roksizem tahikardne atrijske fibrilacije, zaradi katerega je prejel infuzijo amiodarona. Opravili so 
še pregledno rentgensko slikanje prsnega koša, pri čemer so ugotavljali infiltrate desno bazalno. 
Po prejeti terapiji je krvni tlak porasel na okoli 110/60 mmHg, fr. je padla na okoli 100/min, 
saturacija je porasla na okoli 92 %, fr. dihanja pa padla na okoli 20/min. Med obravnavo v urgen-
tni ambulanti so opravili orientacijski ultrazvok srca (koncentrična hipertrofija levega ventrikla, 
ejekcijska frakcija > 50 %, premer v. cavae inf. 2,2 cm, ob dihanju se je zmanjšal za približno 1/3, 
nad pljuči difuzno B-linije). Pred sprejemom na bolnišnični oddelek po 4 urah obravnave je bil 
laktat 4,1 mmol/l. 

Na bolnišničnem oddelku so nadaljevali zdravljenje s kisikom. Ob prihodu na oddelek je bil 
krvni tlak ponovno v območju okoli 100/60 mmHg, dodatno so opazili, da je zmeden. Zaradi 
vztrajanja hipotenzije je po klinični presoji prejel še 1500 ml 0,9 % NaCl. Nastavili so urinski 
kateter, po katerem je priteklo 200 ml rezidualnega urina, v naslednjih 4 urah pa le še 40 ml. Zme-
denost se je stopnjevala, ponovno je postal bolj tahipnoičen, za vzdrževanje primerne saturacije 
je potreboval kisik preko 60 % Venturijevega nastavka. Zaradi slabšanja stanja je bil po približno 
4 urah premeščen v EIT. 

Ob sprejemu je bil zmeden, nesodelujoč, agresiven, dihal je s fr. 40/min s pomožno dihalno 
muskulaturo, saturacija je bila 85 % ob 60 % kisika v vdihanem zraku. Krvni tlak je bil okoli 
110/55 mmHg, fr. okoli 130/min. Poskus zdravljenja s kisikom preko visokopretočnih kanil ni bil 
uspešen, kljub poskusom sedacije z deksmedetomidinom je nemir vztrajal. Opravili so obpos-
teljni ultrazvok, ki je pokazal nad pljuči difuzno B-profil, v. cava inf. je imela premer, 2,2 cm, 
respiratorne modulacije ni bilo več. Ob sprejemu je bil laktat 5,3 mmol/l, v prvih dveh urah so 
bile urejene diureze okoli 15 ml/h. Invazivno merjen krvni talk je bil okoli 100/50 mmHg, zaradi 
nižjih vrednosti krvnega tlaka in oligurije je prejel infuzijo noradrenalina s ciljnim srednjim ar-
terijskim tlakom (MAP, iz ang. Mean Arterial Pressure) okoli 80–85 mmHg. 

Približno 3 ure po sprejemu so ga intubirali in začeli mehansko ventilacijo. Po intubaciji je po-
treboval 0,6 mcg/kg/min nordarenalina za vzdrževanje MAP. Kot poskus tekočinskega zdravlje-
nja je prejel še 250 ml 0,9 % NaCl v približno 5 minutah, brez sprememb v MAP. Ponovili so UZ 
srca, na katerem pomembnih sprememb niso opazili (ohranjena sistolna funkcija, široka v. cava 
inf., B-profil nad pljuči). Za natančnejšo opredelitev tekočinske odzivnosti so opravili poskus s 
pasivnim dvigom spodnjih okončin (PLR, iz ang. Pasivne Leg Raising), spremembe minutnega 
volumna srca so spremljali glede na kapnometrijo, vendar porasta CO2 ob koncu izdiha ni bilo. 

Po začetku mehanske ventilacije je bolnik potreboval pozitivni tlak ob koncu izdiha 14 cmH2O 
in delež kisika v vdihanem zraku 80 %. Hkrati so ugotavljali palpatorno napet trebuh brez slišne 
peristaltike. Intraabdominalni tlak je bil 15 cmH2O, oligurija je vztrajala. Nastavili so dializni kate-
ter in začeli nadomestno ledvično zdravljenje in začetno ultrafiltracijo 50 ml/h. V prvih 4 urah po 
začetku nadomestnega ledvičnega zdravljenja so težki pogoji mehanske ventilacije vztrajali. Dodat-
no so nastavili še minimalno invaziven hemodinamski monitor PiCCO. Meritve so bile skladne z 
ultrazvočnim pregledom in so pokazale presežek tekočine v pljučih (ELWI 19 ml/kg) in v krvnem 
obtoku (GEDI 950 ml/m2), minutni volumen srca je znašal 3,8 l/min/m2. Glede na meritve so po-
večali ultrafiltracijo na 100 ml/h, ob nespremenjeni porabi noradrenalina in trendu k upadu laktata 
(na 3,5 mmol/l) pa so čez dve uri ultrafiltracijo povečali na 150 in pozneje na največ 200 ml/h. 
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Ob navedeni terapiji so v naslednjih 12 urah lahko nižali delež vdihanega kisika na 35 odstot-
kov in pozitiven tlak ob koncu izdiha na 12 cmH2O. Drugi dan zdravljenja je bil laktat 2,1 mmol/l, 
intraabdominalni tlak je upadel na 8 cmH2O, še vedno je bil oliguričen. Poraba noradrenalina se 
je znižala na 0,3 mcg/kg/min. Z nadomestnim ledvičnim zdravljenjem so nadaljevali še 48 ur, ko 
je ponovno postal izraziteje tahikarden (sinusna tahikardija s fr. okoli 120/min), dodatno nižanje 
noradrenalina ni bilo več možno. Ultrazvočni pregled ni pokazal sprememb glede na predhodne 
preiskave, vendar je ob pasivnem dvigu spodnjih okončin CO2 ob koncu izdiha porasel za 15 
odstotkov, meritve PiCCO pa so pokazale še vedno povečano količino tekočine v pljučih (ELWI 
13 mg/kg) in zmanjšanje količine tekočine v krvnem obtoku (GEDVI 720 ml/m2). Prenehali so 
nadomestno ledvično zdravljenje, za dodatno nadomeščanje tekočin pa se ob infuzijah antibioti-
kov in ostalih zdravil ter enteralni prehrani niso odločili. 

V naslednjih dneh so nastale primerne diureze, vendar je bilo zaradi porasta retentov (urea 
največ 57 mmol/l) še enkrat potrebno nadomestno ledvično zdravljenje. Dvanajsti dan so ga lah-
ko ekstubirali, po dodatnih treh tednih zdravljenja na bolnišničnem oddelku pa je bil odpuščen 
v domačo oskrbo. 

Zaključek 

V prispevku je na primeru starejšega polimorbidnega bolnika opisano zdravljenje s tekočinami 
pri sepsi. Približno polovica kritično bolnih ni tekočinsko odzivnih in dodatek tekočin lahko bol-
nikovo stanje še poslabša. Odločitev o zdravljenju s tekočinami je v začetku večinoma klinična, 
dodatno si lahko pomagamo z ultrazvokom srca, spodnje vene kave in pljuč. Uspešnost zdravlje-
nja s tekočinami je treba opredeliti in v primeru neuspešnosti razmisliti o načinu nadaljevanja 
zdravljenja. Pri bolnikih, ki potrebujejo ventilacijo s pozitivnim tlakom, je ultrazvočna ocena 
tekočinske odzivnosti lahko težja. V primeru vztrajanja hemodinamske nestabilnosti je poleg 
kakovostnega zdravljenja osnovne bolezni in morebitnih pridruženih stanj smiselno uporabiti 
invazivnejše metode, ki omogočajo kontinuirano spremljanje stanja in natančnejšo opredelitev 
tekočinskega stanja. 

Literatura

1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Cam-
paign Guidelines (SSG) Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: 
international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med. 
2013;41(2):580–637.

2. Angus DC, Barnato AE, Bell D, Bellomo R, Chong CR, Coats TJ, et al. A systematic review and 
meta-analysis of early goal-directed therapy for septic shock: the ARISE, ProCESS and ProMISe 
Investigators. Intensive Care Med. 2015;41(9):1549–60.

3. Kumar A, Roberts D, Wood KE, Light B, Parrillo JE, Sharma S, et al. Duration of hypotension 
before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human 
septic shock. Crit Care Med. 2006;34(6):1589–96.

4. Permpikul C, Tongyoo S, Viarasilpa T, Trainarongsakul T, Chakorn T, Udompanturak S. Early Use 
of Norepinephrine in Septic Shock Resuscitation (CENSER). A Randomized Trial. Am J Respir 
Crit Care Med. 2019;199(9):1097–1105. 

5. Jones AE, Shapiro NI, Trzeciak S, Arnold RC, Claremont HA, Kline JA, et al. Lactate clearance 
vs central venous oxygen saturation as goals of early sepsis therapy: a randomized clinical trial. 
JAMA. 2010;303(8):739–46.



138

Šola intenzivne medicine 2019

Motnje srčnega ritma in sepsa – prikaz primera

Simona Kržišnik Zorman

Povzetek

Čeprav so motnje srčnega ritma pri septičnih bolnikih lahko posledica predhodnih bolezni srca, 
so za sepso značilne t. i. »sekundarne« aritmije. Med njimi je najpogostejša novonastala atrijska 
fibrilacija. Prekatne motnje srčnega ritma so pri odraslih septičnih bolnikih večinoma posledica 
elektrolitskih motenj in ishemije miokarda, ne smemo pa pozabiti tudi na možen vpliv zdravil. 
Zdravljenje tako atrijskih kot prekatnih tahikardij z novejšimi kratkodelujočimi visoko selektivni 
blokatorji receptorjev β je učinkovito in ob neprekinjenem hemodinamskem monitoringu ter 
ponavljajočih ehokardiografskih ocenah funkcije srca varno tudi pri hemodinamsko prizadetih 
bolnikih. 

Uvod

Med vsemi bolniki, zdravljenimi v nekardioloških enotah za intenzivno medicino, so prav pri 
septičnih motnje srčnega ritma najpogostejše. Povezane so s težjim potekom obolenja, daljšo 
hospitalizacijo in večjo umrljivostjo. Čeprav so motnje srčnega ritma lahko posledica predho-
dnih bolezni srca (ishemične ali strukturne bolezni, motenj prevajanja, genetskih motenj), so ob 
sepsi prisotne t. i. »sekundarne« aritmije«. Po definiciji so te posledica potencialno reverzibilnega 
vzroka in prenehajo, ko ta izzveni. Motnje srčnega ritma ob sepsi ne nastanejo zgolj zaradi soča-
sne prizadetosti miokarda (septična kardiomiopatija), temveč tudi kot neposredna posledica en-
dogenega viharja kateholaminov, mediatorjev vnetja in endotoksinov. Pri iskanju neposrednega 
povoda ne smemo pozabiti na spremembe v elektrolitskem ravnovesju in vpliv zdravil. Čeprav 
zaradi sepse lahko pride tako do prekatnih motenj ritma kot motenj prevajanja, je najpogostejša 
motnja ritma novonastala atrijska fibrilacija (AF). 

V sprejetih priporočilih glede zdravljenja motenj srčnega ritma niso posebej navedeni ukre-
pi pri sepsi, ki pa glede na način nastanka in zato tudi zdravljenja predstavlja specifično stanje. 
V prispevku je s prikazom primera bolnika in pridruženimi komentarji opisano nekaj dilem iz 
vsakdanje prakse in z dokazi podprti načini ukrepanja.

Prikaz primera s komentarjem

80-letnega bolnika s prebolelim miokardnim infarktom (PCI pred 10 leti) in arterijsko hiperten-
zijo smo sprejeli zaradi hemoragičnega šoka ob aktivni krvavitvi iz ulkusa dvanajstnika. Krva-
vitev je bila uspešno zaustavljena s kirurškim prešitjem krvavečega ulkusa. Bolnik je ob anemiji 
prebolel NSTEMI z jasnimi elektrokardiografskimi znaki ishemije miokarda. Ker je 3. dan prišlo 
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do primarnega zastoja srca s prekatno tahikardijo (VT) in fibrilacijo (VF), smo naredili korona-
rografijo. Poleg kronične okluzije desne koronarne arterije smo ugotovili subtotalno restenozo v 
stentu debla leve koronarne arterije, ki je bila razrešena z balonsko dilatacijo in vstavitvijo žilne 
opornice.

Ob zagonu sepse zaradi pljučnice je 5. dan hospitalizacije brez znakov ishemije miokarda in 
ob urejenih elektrolitih bolnik prešel v AF z odgovorom prekatov do 140/minuto. Ultrazvočno 
smo poleg diastolne disfunkcije in hipokinezije apikalno ter apikoseptalno ugotavljali dodatno 
globalno poslabšanje sistolne funkcije levega prekata (EF s 45 % ob sprejemu na 25 %), kar smo 
pripisali razvoju septične kardiomiopatije. Uvedli smo piperacilin s tazobaktamom, ob doda-
janju tekočin je bila potrebna vazopresorna podpora z noradrenalinom. Ker je bil bolnik he-
modinamsko nestabilen, smo ob amiodaronu petkrat opravili elektrokonverzijo. Vedno je bila 
uspešna, vendar se je AF vsakič kmalu ponovila. Odločili smo se za kontrolo frekvence preka-
tov z infuzijo amiodarona 1,2 g/dan, s čimer smo dosegli odgovor prekatov 100/minuto. V nas-
lednjih dneh so bili laboratorijski vnetni pokazatelji v izboljšanju, vazopresorno podporo smo 
lahko postopno zniževali in jo 8. dan ukinili. 10. dan je bolnik prešel v stabilen sinusni ritem, 
amiodaron smo ukinili. Kljub dolgotrajni AF in 4 točkam po točkovniku CHA2DS2 – VASc 
se ob dvotirni antiagregacijski terapiji in anamnezi krvavitve za antikoagulantno zdravljenje 
nismo odločili. 

Komentar o novonastali atrijski fibrilaciji 

Pri našem bolniku AF ni nastala ob ishemiji miokarda, temveč je njen nastanek sovpadal z razvo-
jem sepse. AF kot sekundarna motnja ritma običajno nastane zgodaj (v prvih 72 urah septičnega 
dogajanja). Lahko je celo eden prvih znakov in se pojavi, še preden pride do porasta vnetnih 
laboratorijskih pokazateljev. Z večanjem odmerkov kateholaminov (noradrenalin, adrenalin, 
dobutamin) se možnost nastanka še poveča. Kot je prikazano na primeru, sekundarna AF običaj-
no izzveni, ko se sepsa umirja. 

Mnenja glede tega, ali je pri sepsi smiselno poskušati s konverzijo ali je dovolj le nadzor fre-
kvence srca, so deljena. Randomiziranih študij ni, zaključki kardioloških študij pa pri obravnavi 
intenzivnih bolnikov z AF niso vedno uporabni. Glede na podatke observacijskih študij pri sepsi 
nobena od obeh strategij nima dokazane prednosti niti glede umrljivosti niti trombemboličnih 
zapletov. 

Ob nastanku AF je ključni hemodinamski problem slabša polnitev prekata zaradi izgube atrij-
ske sistole in zaradi tahikardnega odgovora prekatov skrajšanega časa diastole. Ob pridruženi 
diastolni disfunkciji zaradi septične kardiomiopatije lahko to privede do znižanja utripnega volu-
mna in akutnega popuščanja srca. V teh primerih od poskusa konverzije ne smemo odstopiti. Z 
izjemo AF s hemodinamsko prizadetostjo bolnika je izbira med električno in medikamentozno 
konverzijo stvar odločitve predvsem glede na bolnikovo stanje. Elektrokonverzija pri septičnih 
bolnikih je sicer uspešna v 70 odstotkih, vendar je podobno kot v vseh stanjih z visokim nivojem 
kateholaminov sinusni ritem težko obdržati. Sočasno dajanje antiaritmikov zveča možnost us-
pešne elektrokonverzije in preprečuje ponovitev AF. Pri našem bolniku z znano ishemično bolez-
nijo srca in oslabljeno sistolno funkcijo srca smo se odločili za amiodaron, ki je najučinkovitejši 
in tudi najpogosteje uporabljan antiaritmik. Pri hemodinamsko stabilnih bolnikih brez struktur-
ne ali ishemične bolezni srca lahko medikamentozno konverzijo dosežemo tudi s propafenonom, 
vernakantom ali ibutilidom, vendar je njihova uporaba pri septičnih bolnikih zaradi stranskih 
učinkov zelo omejena. Ne glede na način konverzije je pri novonastali AF vedno potrebna korek-
cija hipovolemije, koncentracij elektrolitov v krvi (hipofosfatemija, hipomagnezemija, hipokal-
cemija, hipo- in hiperkaliemija) in iskanje potencialno reverzibilnih sprožiteljev (hipertireoza, 
ishemična bolezen srca).
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Ker nam pri bolniku ni uspelo doseči stabilnega sinusnega ritma, smo zaradi nadzora srčne 
frekvence nadaljevali infuzijo amiodarona. Cilj tega ni doseči normokardnega odgovora preka-
tov, temveč je zaželena frekvenca srca pod 110/minuto. Če bolnik ne bi bil hemodinamsko priza-
det, bi antiaritmik izbirali glede na sistolno funkcijo levega prekata:
• EF > 40 % – nedihidropiridinski kalcijev antagonist ali blokator receptorjev β,
• EF < 40 % – blokator receptorjev β z začetnim najmanjšim odmerkom, amiodaron le kot 

rezervno zdravilo,
• EF < 25 % – amiodaron.

Pri hipotenzivnih bolnikih in ob znakih srčnega popuščanja običajno uporabljamo amiodaron 
in digitalis. Uporabo digitalisa pri intenzivnih enotah omejuje manjša učinkovitost digoksina pri 
vseh adrenergičnih stanjih, vključno s sepso. Pri odmerjanju moramo upoštevati, da se polni uči-
nek pojavi kasneje, in ga zato odmerjamo previdno zlasti pri oslabljeni ledvični funkciji. Obsta-
jajo dokazi o varni in učinkoviti uravnavi frekvence z visoko selektivnimi in kratkodelujočimi 
blokatorji receptorjev β (esmolol, landiolol) tudi pri hemodinamsko prizadetih bolnikih. 

Dokazano je, da z AF povezane trombembolične zaplete lahko preprečimo z antikoagulan-
tnim zdravljenjem. Pri uvedbi se običajno odločamo glede na oceno verjetnosti nastanka mo-
žganske kapi na podlagi točkovnika CHA2DS2 – VASc. Pri odločanju moramo upoštevati tudi 
možnost nastanka krvavitve, kar običajno ocenimo klinično, lahko pa si pomagamo s točkovni-
kom HAS-BLED. Ob veliki verjetnosti ponovne krvavitve pri našem bolniku je bilo razumljivo, 
da se za antikoagulantno zdravljenje ob AF nismo odločili. Kljub splošno sprejetim priporočilom 
preprečevanja trombemboličnih zapletov pa se ob AF rutinska uvedba antikoagulantne terapije v 
akutni fazi sepse ni izkazala. Ugotovili so, da je možganska kap pogostejša pri novonastali AF (2,6 
odstotka bolnikov), ne pa pri bolnikih s kronično AF (0,57 odstotka), pri katerih je pogostnost 
praktično enaka kot pri bolnikih brez AF (0,69 odstotka). To dokazuje, da možganska kap ob 
sepsi ni vedno posledica novonastale AF, temveč je lahko le znak hujšega poteka bolezni in s tem 
povezanega povečanega splošnega tveganja za trombotične zaplete. Antikoagulantno zdravljenje 
dodatno ogroža bolnika zaradi krvavitev, saj zaradi motenj v strjevanju krvi in invazivnih pose-
gov predstavlja dodatno tveganje. Ob sepsi sta spremljanje in uravnavanje odmerkov antikoagu-
lantov zahtevnejši, ker na strjevanje krvi vplivajo številni drugi dejavniki. 

Nadaljevanje prikaza primera

15.dan je prišlo do novega zagona okužbe in zaradi ponovne AF smo uvedli amidaron. Kljub 
povečanemu vnosu tekočin je bolnik potreboval vse večje odmerke noradrenalina. Ob sumu 
na okužbo pooperativne rane je prejel imipenem in kaspofungin. 18. dan je prišlo do električ-
nega viharja s ponavljajočimi obstojnimi VT, torsadami in VF. Bolnik je bil 30-krat elektrokon-
vertiran, bil je intubiran in sediran. Prejel je magnezij, dodaten bolus amiodarona, adrenalin in 
lidokain v bolusu in infuziji. Po infuziji landiolola v končnem odmerku 8 µg/kg/min ventrikularnih 
motenj ritma ni bilo več. V naslednjih nekaj urah smo ukinili lidokain ter amiodaron. Hemo-
dinamsko se je bolnik ob tem stabiliziral, odmerke vazopresorjev smo lahko v naslednjih dneh 
postopoma zniževali in nato ukinili. V času električnega viharja so bili elektroliti v mejah nor-
male, troponin je tudi ob kontrolah ostal negativen. V EKG znakov ishemije ni bilo, podaljšan 
pa je bil interval QTc (532 ms). Med nadaljnjo hospitalizacijo je po ukinitvi landiolola bolnik 
prejemal peroralni blokator receptorjev β. Bil je v sinusnem ritmu brez dodatnih motenj rit-
ma z normalnim QTc. Imipenem in kaspofundin smo ukinili 29. dan hospitalizacije. Sistolna 
funkcija srca se je normalizirala, segmentnih motenj krčljivosti ni bilo več videti. 45. dan, ko 
se je bolnik že dobro rehabilitiral, je prišlo do nenadnega zastoja srca (VF ki je prešla v PEA). 
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Oživljanje ni bilo uspešno. Bolnik ni bil obduciran, najverjetneje pa je bila vzrok smrti trom-
boza v stentu koronarne arterije.

Komentar o prekatnih motnjah ritma in električnem viharju 

Električni vihar pomeni tri ali več posameznih epizod obstojne VT ali VF v 24 urah. Algoritem 
ukrepov ob nastanku električnega viharja je prikazan na sliki. Če so začetni medikamentozni 
poskusi neuspešni, je pomembna čimprejšnja sedacija, ki zmanjša kateholaminski presežek, ki 
ponavljajoče motnje ritma vzdržuje. V našem primeru smo prekatne motnje ritma prekinili šele 
z landiololom. Dokazali so, da so kratkodelujoči visoko selektivni blokatorji receptorjev β pri 
zdravljenju tahiaritmij varni tudi ob istočasni terapiji z noradrenalinom in celo dobutaminom. 
Landiolol ima v primerjavi z esmololom še krajši razpolovni čas izločanja (esmolol 9 minut, lan-
diolol 4 minute), kar v primeru neželenih učinkov omogoča hitro prekinitev delovanja. Od vseh 
blokatorjev β je landiolol najbolj β1 selektiven (β1/β2 selektivnost landiolol 255:1, esmolol 30:1, 
metoprolol 3:1) in ima zato minimalen negativen inotropni in hipotenzivni učinek.

Če so medikamentozni ukrepi neučinkoviti, se odločimo za blokado stelatnega ganglija. Lah-
ko jo naredimo kirurško, večinoma pa se odločamo za perkutano blokado z bupivakainom. Če 
blokada enega ganglija ne zadostuje, lahko opravimo bilateralno blokado. Učinek izzveni v nekaj 
tednih.

V nasprotju z AF so prekatne motnje srčnega ritma redkeje neposredno povezane s sepso in 
so običajno posledica drugih vzrokov. Pri odraslih septičnih bolnikih so najpogosteje posledica 
pridružene ishemije miokarda, vpliva zdravil, elektrolitskega neravnovesja, lahko pa gre za pov-
sem banalen vzrok – npr. pregloboko vstavljen centralni venski kateter. 

Prekatne motnje ritma lahko povzročajo zdravila, ki podaljšujejo dobo QT. Značilna motnja 
ritma je torsade de pointes. Zdravila, ki povzročajo torsade de pointes zaradi podaljšane dobe 
QT, najdemo v različnih skupinah – med antiaritmiki, antihistaminiki, antidepresivi, antipsihotiki, 
zdravili za zdravljenje malignih bolezni in opiati. Med antiinfektivnimi zdravili so najpogosteje 
udeleženi makrolidi, fluorokinoloni, azoli in antimalariki. Čeprav je bil interval QTc pri našem 
bolniku le blago podaljšan, je ob odsotnosti drugih možnih sprožilnih dejavnikov to lahko vzrok 
nastanka motenj ritma. Bolnik je v času električnega viharja 48 ur prejemal imipenem in kaspo-
fundin, zaradi ponovne AF pa tudi amiodaron v infuziji. Imipenem lahko vpliva na podaljšanje 
dobe QT, medtem ko kaspofungin tega ne povzroča. Kljub vplivu na podaljšanje dobe QT anti-
biotiki sami redko sprožijo motnje srčnega ritma. Ključni pri nastanku so pridruženi dejavniki, 
najpogosteje sočasno zdravljenje z antiaritmiki razreda III (amiodaron), azoli, antipsihotiki, hipo-
kaliemija, hipomagnezemija ali bradikardija. Dokazano je tudi, da so zlasti stari bolniki s struktur-
nimi boleznimi ali prebolenim miokardnim infarktom za razvoj torsad ob podaljšanju dobe QT 
najobčutljivejši, s čimer bi lahko pojasnili nastanek električnega viharja tudi pri našem bolniku.

Zaključek

Čeprav se zdravljenje motenj srčnega ritma pri sepsi v večini primerov ne razlikuje od običajnih 
načinov, je zaradi specifičnosti dogajanja ukrepanje v praksi mnogokrat drugačno. Obravnava 
novonastale AF kot najpogostejše sekundarne motnje se zato razlikuje tako v dojemanju njenega 
pomena, izbiri antiaritmikov in tudi uvedbi antikoagulantnega zdravljenja. Pri odraslih septičnih 
bolnikih so najpogostejši vzrok prekatnih motenj ritma elektrolitsko neravnovesje, strukturne in 
ishemična bolezen srca, ob tem pa ne smemo pozabiti na možen vpliv zdravil. Odločitev glede 
načina zdravljenja motenj ritma in tudi spremljanje učinka je ob sepsi možno le z neprekinjenim 
hemodinamskim nadzorom in ponavljajočimi ehokardiografskimi ocenami funkcije srca.
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Slika 1. Algoritem akutnih ukrepov ob električnem viharju (ACLS – dodatni postopki oživljanja) * največji 
odmerek amiodarona je ob električnem viharju večji od priporočenega

električni vihar 
 
 

začetek protokola ACLS  
 
 

AMIODARON 
bolus 150 mg iv v 10 minutah  
infuzija 1 mg/min v 6 urah, nato 0,5 mg/min v 18 urah 
ob ponavljajočih epizodah VT/VF ponavljaj boluse   

→  največji skupni odmerek je 2,2 g v 24 urah * 
 
 
 

BLOKATOR RECEPTORJEV β 
metoprolol  5 mg iv vsakih 5 min do največ 3x  
esmolol  bolus 0,5 mg/kg v 1 minu�    

infuzija 0,05–0,2 mg/kg/min �triramo v 10 min intervalih  
landiolol  infuzija 1–10 µg/kg/min  

 
 

     SEDACIJA 
 
 

laboratorijske preiskave (elektroli�, nivoji zdravil, kardialni biomarkerji) 
ultrazvok srca 

ocena možnih vplivov zdravil 
konsultacija z elektrofiziologom 

 
 

 ishemija/miokardni infarkt               LIDOKAIN 
bolus 1 mg/kg/iv  
ponavljaj boluse 0,5 mg/kg do 3mg/kg 
infuzija 20 µg/kg/min 

      
          druga e�ologija?                 
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Klinični primer: Sepsa in adjuvantno zdravljenje

Milica Lukić

Uvod

Adjuvantno zdravljenje sepse je oblika dopolnilnega zdravljenja, pri katerem uporabljamo zdra-
vila in postopke, ki so namenjeni uravnavanju imunskega odziva in zamejitvi nekaterih škodljivih 
procesov ter posledične organske okvare. Raziskave o adjuvantnem zdravljenju sepse so trenutno 
usmerjene v tri večja področja – to so zmanjšanje okvare žilnega endotelija in povrnitev njegove 
funkcije, vpliv na s sepso povzročeno imunsko oslabelost z učinkovinami, ki okrepijo imunski 
odziv, ter odstranjevanje škodljivih mediatorjev iz krvi z uporabo zunajtelesnih tehnik. Večina 
tovrstnih zdravil in postopkov je šele v fazi raziskovanja, trenutno pa kakovostnih dokazov, ki 
bi podprli široko uporabo adjuvantnega zdravljenja pri bolnikih s sepso in septičnim šokom, za 
zdaj še nimamo. Za to obliko zdravljenja se zato odločimo le izjemoma, in to pri bolnikih, pri ka-
terih se stanje kljub vsem standardnim ukrepom poslabšuje in je pričakovana smrtnost ali zaradi 
povzročitelja sepse ali značilnosti bolnika visoka. V primeru je predstavljen primer adjuvantnega 
zdravljenja septičnega šoka pri bolnici z nekrotizirajočim fascitisom. 

Klinični primer

68-letna bolnica z znano hipotirozo brez drugih pridruženih bolezni je bila premeščena iz 
področne bolnišnice na OIZ Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, 
zaradi septičnega šoka ob nekrotizirajočem fascitisu desnega stegna. Pred premestitvijo je bila 
opravljena obsežna nekrektomija, uvedeno je bilo antibiotično zdravljenje z imipenemom in kli-
ndamicinom. Ob sprejemu je bila bolnica intubirana, sedirana in analgezirana, hemodinamsko 
nestabilna ob vazoaktivni podpori z noradrenalinom v naraščajočih odmerkih (do maksimalno 
1,0 mcg/kg/min) in argipresinom (v odmerku 1,188 i. e. na uro). V laboratorijskih izvidih je bila 
vrednost laktata v arterijski krvi 8,1 mmol/l, pH 7,050, HCO3- 12,0, prokalcitonina 40,06 μg/L, 
CRP 220 mg/L, levkocitov 8,1×109/L s pomikom v levo, ocena organske odpovedi po točkovniku 
SOFA je bila 12. Nadaljevali smo protimikrobno in podporno zdravljenje ter se dogovorili za 
urgentno hemodializo v kombinaciji z zunajtelesnim odstranjevanjem vnetnih mediatorjev po 
metodi Cytosorb®. Zdravljenje smo začeli sedem ur po sprejemu. Ob tem smo uvedli še zdravlje-
nje s hidrokortizonom po shemi za septični šok (prvi odmerek 100 mg intravensko, nato 50 mg 
na 6 ur), askorbinsko kislino (1500 mg na 6 ur intravensko) in intravenskimi imunoglobulini 
(pentaglobin® v odmerku 20 g na dan, skupno tri dni). Skupno smo opravili tri cikle zdravljenja 
z metodo Cytosorb® v trajanju 23, 16 in 22 ur. Iz perioperativno odvzetega brisa rane je porasla 
bakterija Streptococcus pyogenes. Dva dni po sprejemu je bila zaradi širjenja vnetja v predel trebu-
ha opravljena dodatna nekretomija in fasciektomija. Antibiotično zdravljenje smo deeskalirali na 
penicilin. Zdravljenje z velikimi odmerki askorbinske kisline je trajalo skupno 6 dni, zdravljenje s 
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hidrokortizonom pa 8 dni. V nadaljevanju hospitalizacije smo lahko postopno nižali vazoaktivno 
podporo, ledvična funkcija se je popravila. Zaradi ustreznejše higiene rane je bila napravljena 
začasna descendostoma. Po končni nekrektomiji so kirurgi rano oskrbeli z vakuumsko terapijo 
(VAC), ob rednih menjavah je bilo celjenje rane ugodno. Po 23 dneh je bila bolnica uspešno 
odvedena od dihalnega aparata in ekstubirana, po skupno 37 dneh zdravljenja na OIZ pa je bila 
premeščena na operativni poseg za kritje in rekonstrukcijo kožnega defekta, po čemer je lepo 
okrevala. Ocena po točkovniku SOFA ob odpustu je bila 0. 

Razprava

V prikazanem primeru smo uporabili več oblik adjuvantnega zdravljenja sepse. Za adjuvantno 
zdravljenje smo se odločili, ker se je bolničino stanje kljub standardnim ukrepom hitro slabšalo, 
ocena organske okvare po točkovniku SOFA pa je napovedovala več kot 95-odstotno verjetnost 
smrtnega izida. Upoštevali smo tudi diagnozo nekrotizirajočega fascitisa, povzročenega z bakte-
rijo S. pyogenes, pri katerem bakterijski toksini povzročajo masivno sproščanje citokinov in s tem 
povezano hudo organsko okvaro in smrt. 

Takoj po sprejemu bolnice smo se odločili za uvedbo metode zunajtelesnega odstranjevanja 
citokinov. Citokini imajo ključno vlogo pri uravnavanju in ojačevanju imunskega odziva gosti-
telja na okužbo. Neuravnan citokinski odziv lahko povzroči stanje izjemno hudega vnetja, ki ga 
imenujemo citokinska nevihta. Zunajtelesna hemadsorpcija citokinov je postopek, s pomočjo 
katerega je mogoče odstraniti citokine ter na ta način omiliti organsko okvaro, ki bi nastala zaradi 
citokinske nevihte. Trenutno se največ raziskujejo biokompatibilni adsorpcijski hemofiltri, ki iz 
krvi odstranjujejo molekule na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti (npr. velikost). Pri nas imamo 
dostopno metodo CytoSorb®, ki smo jo uporabili tudi pri naši bolnici. To je hemadsorpcijski 
pripomoček, s katerim je možno odstranjevati tako vnetne kot protivnetne citokine. Njegova 
učinkovitost je odvisna od koncentracije citokinov, zato se bodo citokini, katerih koncentracija je 
v krvi visoka, odstranili prej kot tisti, ki jih je v krvi malo. Velika površina membrane omogoča 
hitro odstranjevanje hidrofobnih molekul velikosti 5–60 kDa. Zdravljenje s pripomočkom Cyto-
Sorb® je najuspešnejše, če se začne v prvih 24 urah od diagnoze sepse. Zaradi pomanjkanja do-
kazov o učinkovitosti tovrstnega zdravljenja se v mednarodnih priporočilih za zdravljenje sepse 
in septičnega šoka do zdravljenja s postopki čiščenja krvi niso opredelili. Dokazi o učinkovitosti 
metode za zdaj temeljijo na pozitivnih predkliničnih raziskavah in kliničnih kohortnih raziska-
vah, v katerih so poročali o uspešnosti metode. Trenutno sta dve glavni indikaciji za zdravljenje 
z metodo CytoSorb® septični šok in hud sistemski vnetni odgovor organizma, ki nastane po ope-
racijah koronarnih obvodov. Poleg tega so metodo uporabljali tudi pri zdravljenju pankreatitisa, 
opeklin, politravme, rabdomiolize, jetrne odpovedi, nekrotizirajočega fascitisa in fulminantne 
meningokokcemije. Čeprav jasnih kontraindikacij za uporabo metode CytoSorb® za zdaj nima-
mo, vprašanje morebitnih neželenih učinkov tovrstnega zdravljenja ostaja odprto. Citokini so 
ključni del imunskega sistema, kako njihovo odstranjevanje vpliva na imunski odziv, nastanek 
kroničnega vnetja ali drugih bolezni, ni jasno. Prav tako še nimamo jasnih podatkov, ali in v ko-
likšni meri metoda vpliva na odstranjevanje zdravil (npr. protimikrobnih zdravil). 

Poleg opisane metode smo v prikazanem primeru uporabili tudi zdravljenje z intravenskimi 
imunoglobulini, vitaminom C, tiaminom in hidrokortizonom. Uporabili smo preparat polik-
lonskih humanih imunoglobulinov za intravensko uporabo, ki poleg imunoglobulinov razreda 
G in A vsebuje tudi imunoglobuline razreda M. Preparati intravenskih polispecifičnih imunog-
lobulinov vsebujejo širok spekter opsonizirajočih in nevtralizirajočih protiteles, ki so usmerjena 
proti številnim bakterijskim antigenom. In vitro primerjava preparatov z vsebnostjo IgM s stan-
dardnimi preparati, ki vsebujejo le IgG, je pokazala, da je preparat z vsebnostjo IgM učinkovitejši 
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pri nevtralizaciji bakterijskih toksinov in bakterijski aglutinaciji, zaradi česar se je preparat začel 
uporabljati kot ena izmed oblik adjuvantnega zdravljenja bolnikov s sepso in septičnim šokom. 
Zaradi pomanjkanja kakovostnih raziskav, ki bi nedvomno dokazovale ugoden vpliv tovrstne-
ga zdravljenja na preživetje bolnikov s sepso in septičnim šokom, se v zadnjih priporočilih za 
zdravljenje sepse in septičnega šoka rutinska uporaba Pentaglobina® in drugih preparatov po-
liklonskih humanih imunoglobulinov odsvetuje. Pri bolnikih z najhujšimi oblikami septičnega 
šoka (fulminantna meningokokcemija, nekrotizirajoči fascitis, huda abdominalna sepsa, bolniki 
s septičnim šokom po odstranitvi vranice, invazivne okužbe s streptokoki skupine A) pa podatki 
manjših raziskav kažejo, da je bilo tovrstno zdravljenje povezano s pomembno izboljšanim pre-
živetjem. 

V zadnjem času se veliko pozornosti namenja dopolnilnemu zdravljenju z vitaminom C. Tre-
nutno poteka več kot deset raziskav o vplivu zdravljenja z vitaminom C na izid sepse. Znano je, 
da je pri bolnikih s sepso pomanjkanje vitamina C sorazmerno pogosto. Raziskave so pokazale, 
da so serumske koncentracije vitamina C znižane pri okoli 40 odstotkih bolnikov s sepso, pri 
čemer so bile najnižje pri bolnikih s septičnim šokom. Ugotovili so tudi, da so plazemske koncen-
tracije vitamina C v zgodnjem obdobju sepse obratno sorazmerne s stopnjo organske odpovedi. 
Vitamin C ima poleg protivnetna učinka pomembno vlogo pri endogeni sintezi kateholaminov. 
O uspešnosti zdravljenja z vitaminom C so poročali v nekaj manjših raziskavah. Do sedaj opra-
vljene raziskave težko primerjamo med seboj zaradi precejšnje heterogenosti tako vključenih bol-
nikov kot pristopa k zdravljenju (različni odmerki, način aplikacije in časovni intervali). Rezultati 
kažejo, da so bili boljši izidi zdravljenja sepse povezani z intravenskim zdravljenjem z velikimi 
odmerki vitamina C. Rezultate večjih randimoziranih raziskav o vplivu vitamina C na uspešnost 
zdravljenja sepse in septičnega šoka pričakujemo v bližnji prihodnosti. 
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Patofiziologija akutne odpovedi gastrointestinalnega 
trakta (GIT) pri kritično bolnih

Katja Kopriva Pirtovšek

Povzetek

GIT je kompleksen organski sistem, ki nima le prebavne, absorbtivne in izločevalne funkcije, 
ampak tudi pomembno imunsko in metabolno vlogo pri homeostazi telesa in predstavlja bariero 
med bakterijami v lumnu in sterilnimi predeli telesa.

Klinično se odpoved GIT kaže kot gastroezofagealni refluks, netoleranca za enteralno hranje-
nje, stresni ulkus, akalkulozni holecistitis, ishemija črevesja, driska, meteorizem, ileus ali abdo-
minalni kompartmentalni sindrom, lahko pa simptomi odpovedi GIT ostanejo neopaženi. Pato-
fiziološko gre za kompleksne interakcije med epitelijem, črevesno floro in mukoznim imunskim 
sistemom. Ti mehanizmi lahko delujejo lokalno in tudi na oddaljene organe. Posledica je lahko 
vzdrževanje ali ojačanje sistemskega vnetnega odgovora ter multiorganska odpoved. Črevo je 
tako znano kot motor kritične bolezni.

Uvod

GIT je kompleksen organski sistem, ki nima le prebavne, absorbtivne in izločevalne funkcije, 
ampak tudi pomembno imunsko in metabolno vlogo pri homeostazi telesa in predstavlja bariero 
med bakterijami v lumnu črevesja oz. zunanjim svetom ter notranjostjo telesa.

Vsebina cekuma vsebuje 1012 mikroorganizmov na mililiter, medtem ko so nekaj milimetrov 
stran portalna kri, mezenterialne bezgavke in že tkiva takoj pod črevesno sluznico sterilna, kar 
izrazito ponazarja učinkovitost črevesne bariere, ki mora biti po drugi strani dobro prepustna za 
telesu potrebna hranila. 

Disfunkcija ali odpoved GIT v povezavi s kritično boleznijo še vedno ni dobro opredeljena, a 
se zadnja leta na tem področju veliko raziskuje. 

Vsekakor gre za posledico nevroendokrinih motenj oz. neskladij, kot velja tudi za odpoved 
drugih organov.

Piton je v svojem članku leta 2011 definiral akutno odpoved prebavil kot akutno zmanjšanje 
mase enterocitov in/ali akutno enterocitno disfunkcijo, ki je lahko povezana z izgubo bariere GIT. 
Odpoved se lahko zgodi na katerem koli nivoju GIT funkcijsko ali anatomsko.

Leta 2012 je Delovna skupina strokovnjakov Evropskega združenja za intenzivno medicino 
za prebavila (Working Group on Abdominal Problems ESICM) opredelila akutno disfunkcijo ali 
odpoved GIT kot: »nepravilno delovanje GIT pri kritično bolnih, do katerega pride zaradi akutne 
bolezni« ter jo razdelila v štiri stopnje:
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Stopnja I: povečana verjetnost disfunkcije ali odpovedi GIT; terapevtski ukrepi niso potrebni.
Stopnja II: disfunkcija GIT, zaradi katere so potrebni terapevtski ukrepi. 
Stopnja III: odpoved GIT, pri kateri s terapevtskimi ukrepi ne moremo povrniti normalne 

funkcije.
Stopnja IV: dramatična klinična slika odpovedi GIT, zaradi katere je bolnik tudi življenjsko 

ogrožen.
Ta razdelitev je sicer v praksi le malo uporabljena.
Klinično se disfunkcija ali odpoved GIT kaže kot gastroezofagealni refluks, netoleranca za 

enteralno hranjenje, stresni ulkusi, akalkulozni holecistitis, ishemija črevesja, povečana motiliteta 
črevesja, meteorizem, ileus ali abdominalni kompartmentalni sindrom. Simptome disfunkcije 
GIT naj bi imelo približno 62 odstotkov bolnikov v EIM, lahko pa simptomi disfunkcije GIT 
ostanejo skriti.

Klinična ocena je težka, slikovna diagnostika pa nespecifična, zato akutne odpovedi GIT po-
gosto ne zaznamo oz. ne opredelimo. Biomarkerjev, ki bi bili klinično uporabni, za zdaj ni.

Pomembni sta predvsem dve neposredni posledici odpovedi GIT. Okvarjena funkcija GIT 
pomembno kompromitira možnost oz. učinkovitost enteralnega hranjenja bodisi zaradi motenj 
motilitete bodisi zaradi okvare sluznice in s tem motenj absorpcije, kar privede do slabe prehra-
njenosti. Zaradi motenj motilitete lahko pride tudi do retence hrane in aspiracijske pljučnice, 
spremenjeno okolje GIT pa privede do spremenjene flore črevesja in nozokomialnih okužb.

Znano je tudi, da odpoved GIT patofiziološko ni samo posledica, ampak tudi vzročni de-
javnik kritične bolezni same. Študije v zadnjih 20 letih kažejo na to, da lahko mehanizmi, ki se 
dogajajo v črevesni steni, vodijo ne samo v lokalno poškodbo, ampak tudi v poškodbo oddaljenih 
celic in organov.

Patofiziologija akutne odpovedi GIT

Okvara črevesne bariere

Črevesno bariero lahko funkcijsko razdelimo na tri dele, in sicer:
• mehanično, ki jo predstavljajo intestinalne epitelijske celice, med katerimi so strukture, ki jih 

imenujemo tesni stiki (tight junctions), poleg teh pa še endotelne celice kapilar ter mukus,
• imunsko iz črevesnega limfoidnega tkiva (gut lymphoid tissue – GALT), efektornih in regula-

tornih limfocitov T, limfocitov B – plazmatk, ki proizvajajo imunoglobuline A (80 odstotkov 
vseh imunoglobulinov v telesu), makrofagov, dendritičnih in limfoidnih celic ter

• biološko, ki jo predstavlja črevesna flora ali mikrobiom.

Čeprav je perfuzija črevesja avtoregulirana, je GIT epitelij kot vrhnji del sluznice zaradi anatom-
skih razmer zelo dovzeten za ishemijo. K temu lahko prispevajo endogeni kateholamini, ki preko 
alfa receptorjev krčijo splanhnično cirkulacijo, arginin, vazopresin ter angiotenzin, ki delujejo v 
isti smeri. Tanko črevo je še posebej izpostavljeno.

V črevesnih resicah poteka izmenjava krvi iz arteriol v venule že vzdolž resice skozi fenestra-
cije. Tako lahko pride ob motnjah cirkulacije do porabe kisika že pred vrhom in s tem do po-
škodbe sluznice na vrhu resice. V primeru hipoksije pride do odmiranja enterocitov in okvare 
medceličnih tesnih stikov, dodatno poškodbo pa lahko povzročita tudi reperfuzija in oksidativni 
stres. To omogoča prehod bakterij čez sluznično bariero. Vlogo ima tudi okvara mukusa.

Do povečane prepustnosti črevesne bariere pride prej kot v uri po začetku npr. sepse. Spre-
membe so še obsežnejše ob prisotnosti kroničnih bolezni, kot je rak ali sindrom odvisnosti od 
alkohola.
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Tudi stresni ulkus želodca lahko štejemo pod okvaro bariere GIT, saj nastane tudi kot pos-
ledica zmanjšane sinteze prostaglandinov v sluznici in okvare čašastih celic, ki proizvajajo sluz, 
bogato z bikarbonatom.

V človeških prebavilih gostuje približno 1014 bakterij, 500–1000 različnih vrst; na vsakih 300 
genov v našem telesu je samo en človeški. Bakterije normalne črevesne flore imajo glede na no-
vejše raziskave ključno vlogo pri homeostazi in vzdrževanju psihičnega in fizičnega zdravja. Po 
Gramu negativni anaerobi, ki so normalno prisotni v črevesju, zelo verjetno preko mediatorjev 
varujejo črevesno sluznico, pospešujejo njeno obnovo, proizvodnjo sluzi in indukcijo bakteri-
cidnih proteinov, ki delujejo na po Gramu pozitivne patogene.

Posledica uporabe antibiotikov, zaviralcev izločanja želodčne kisline ali antacidov oz. kritične 
bolezni same po sebi je uničenje normalne črevesne flore in namnožitev patogenih mikrobov. 
Tudi bakterije same v novem okolju lahko ne delujejo več protektivno zaradi izražanja spečih 
ali na novo pridobljenih genov. Že nekaj ur po začetku kritične bolezni se izrazito spremenita 
gostota in sestava mikrobioma, poveča se število običajnih patogenov iz skupine Enterococcus, 
Enterobacter, Staphylococcus …

Motnje motilitete

Simptome in znake motene motilitete GIT ima več kot polovica kritično bolnih. Med vzroke lah-
ko prištejemo elektrolitni disbalans, edem črevesne stene in učinke zdravil – opioidov, sintetičnih 
kateholaminov, alfa-2 agonistov in antibiotikov ter kirurško manipulacijo. Spremenjeno je tudi 
razmerje hormonov, ki delujejo na GIT, kar lahko pripišemo širši endokrini disfunkciji kritično 
bolnih; vloga farmakoloških manipulacij na tem področju pa še ni dobro raziskana.

Holecistokinin, peptidni hormon, ki normalno zavira praznjenje želodca, je na primer pri 
kritično bolnih prisoten v krvi v večjih koncentracijah, medtem ko so koncentracije grelina, ki 
pospešuje praznjenje želodca, pri kritično bolnih zmanjšane tudi na polovico normalnih. 

Enterični živčni sistem predstavlja največji delež živčnih celic zunaj centralnega živčevja. Mi-
enterični živčni pleteži uravnavajo motiliteto, submukozni pa regulirajo sekretorno funkcijo in 
pretok krvi. Lokalni in sistemski dejavniki med kritično boleznijo privedejo do neravnovesja v 
delovanju simpatičnega in parasimpatičnega vegetativnega živčevja, kar lahko samo po sebi vodi 
v moteno delovanje živčnih pletežev.

Npr. pri kritično bolnih t. i. migracijski motilitetni kompleksi, do katerih pri zdravih pride 
med obroki in imajo funkcijo čiščenja črevesja oz. potiskanja odpadlih snovi v kolon, ne delujejo 
normalno, kar lahko privede do ileusa, po drugi strani pa so lahko ojačani digestivni vzorci, do 
katerih normalno pride po obroku, kar lahko privede do driske. Zmanjšan je tudi bazalni pritisk 
spodnje mišice zapiralke požiralnika, njegova primarna in sekundarna peristaltika, kar privede 
do refluksa želodčne vsebine še bolj navzgor.

Neposredna posledica motenj motilitete GIT je nezadostna prehranjenost in aspiracija želod-
čne kisline v pljuča.

GIT kot proinflamatorni organ

Že več kot 30 let je stara teorija o prebavilih kot »motorju« odpovedi organov pri kritično bolnih. 
Koncept sega celo v leto 1949, ko je Schweinburg s kolegi objavil članek o črevesnih bakterijah 
v peritonealnih izpirkih pri psu po hemoragičnem šoku. Sledilo je obdobje teorij o bakterijski 
translokaciji kot vzroku sepse in MOF. Mišljena je bila translokacija bakterij in/ali drugih an-
tigenskih makromolekul (lipopolisaharidov, peptidoglikanov …) v portalno kri in nato sistem-
sko cirkulacijo ter v druge organe, kjer lahko aktivirajo imunski sistem, kar vodi v poškodbo 
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in odpoved delovanja teh organov. Sledile so raziskave, ki so dokazovale translokacijo bakterij 
in/ali posebnih molekul kot imunskih posrednikov (danger–associated molecular patterns 
– DAMPS) preko limfe skozi glavni limfni vod v podključnično veno ter v pljučno in nato sis-
temsko cirkulacijo. Tak mehanizem pojasnjuje pogostost ARDS pri kritično bolnih. Novejše razi-
skave na tem področju pa kažejo na to, da so prebavila vpletena v sistemski vnetni odgovor preko 
več mehanizmov. Že leta 2007 sta Clarc in Coopersmith predlagala nov pogled na prebavila kot 
motor multiorganske odpovedi, in sicer kot posledico interakcij med epitelijem, imunskim tki-
vom in bakterijami. Ti mehanizmi so lahko vzrok za zagon sistemskega vnetnega odgovora ali 
pa ga vzdržujejo.

Epitelij s površino okoli 30 m2 normalno komunicira s črevesnim limfoidnim tkivom, proi-
zvaja hormone, citokine ter antimikrobne peptide ter mukus, ki preprečuje neposreden stik vse-
bine lumna z epitelijem. Limfociti CD4+ T modulirajo funkcijo epitelija in omogočijo produkcijo 
antimikrombnih peptidov, antigen predstavitveni limfociti T vežejo antigene v lumnu, plazmatke 
s protitelesi IgA prekrijejo bakterije v lumnu. Mikrobiom prispeva k imunomodulaciji GIT tudi 
preko komunikacije s prirojenim in pridobljenim imunskim sistemom s signalnimi molekula-
mi (pathogen-associated molecular patterns – PAMPs), ki jih imunske celice prepoznajo preko 
posebnih receptorjev. Preko teh komunikacij se razvije toleranca na normalno črevesno floro, 
istočasno pa se oblikuje imunološki odziv na potencialno patogene vsiljivce.

Bakterijska translokacija je verjetno normalen fiziološki pojav pri zdravih ljudeh; domneva 
se, da manjša izpostavljenost pripravi imunski sistem na učinkovitejši odziv v primeru obsežne 
izpostavitve nekaterim antigenom.

Že prej omenjeni različni dejavniki pri kritično bolnih vodijo v poškodbo črevesne stene in 
povečano propustnost bariere GIT. Spremenjena črevesna flora in endotoksini iz lumna čreves-
ja komunicirajo z imunskim sistemom GIT, ob čemer se sproščajo mediatorji, ki še dodatno 
poškodujejo bariero. Ob poškodbi mukoze se sproščajo specifične biomolekule – gut- derived 
danger–associated molecular patterns, DAMPS, ki po limfi potujejo v pljučno in sistemsko 
cirkulacijo. Celice prirojenega imunskega sistema – makrofagi, dendritične celice, endotelne ter 
epitelne celice in fibroblasti – te molekule prepoznajo in sprožijo se proinflamatorne poti, kar 
vodi v SIRS ter MOF.
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Slika 1. Shema vloge GIT kot proinflamatornega organa oz. motorja kritične bolezni

GALT – gut lymphoid tissue oz. črevesno limfoidno tkivo
DAMP – danger – associated molecular patterns oz. specifične biomolekule, ki se sproščajo ob poškodbi mukoze

Zaključek

Akutna odpoved GIT je pri kritično bolnih zelo pogosta in vpliva na vsakodnevno obravnavo 
teh bolnikov. Patofiziološko gre za okvaro motilitete, integritete bariere GIT ter spremembe sicer 
normalne črevesne flore. Posledice so nezadostna prehranjenost in okužbe, GIT pa preko interak-
cij dejavnikov, ki sestavljajo njegovo bariero, ob spremenjeni črevesni flori lahko deluje tudi kot 
motor kritične bolezni s tem, da sproži ali vzdržuje SIRS in MOF.
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Akutna jetrna odpoved

Alenka Goličnik

Povzetek

Akutna jetrna odpoved je redek sindrom s še vedno visoko umrljivostjo in pogosto tudi neja-
sno etiologijo. Citokinska disregulacija, SIRS (ang. systemic inflammatory response syndrome), 
hemodinamska nestabilnost in nevrotoksični učinki amonijaka in drugih snovi so patogenet-
ska osnova za multiorgansko odpovedovanje v sklopu jetrne odpovedi. Zdravljenje je večinoma 
podporno, vključno s sistemi, ki podpirajo/nadomeščajo jetrno funkcijo, v le redkih primerih je 
zdravljenje vzročno. Bolniki z akutno jetrno odpovedjo potrebujejo zgodnjo obravnavo v centru 
z možnostjo transplantacije, saj je zdravljenje zaradi odpovedovanja drugih organov zahtevno, 
pri dokončni odpovedi jeter, če bolnik izpolnjuje pogoje, pa je edina možnost zdravljenja tran-
splantacija organa.

Uvod

Jetra so osnovni presnovni organ, odgovoren za detoksifikacijo krvi, sintezo plazemskih proteinov 
in faktorjev koagulacije, tvorbo hormonov in žolča. Ob jetrni odpovedi se poleg prenehanja funkcij 
samega organa zgodijo tudi sistemske spremembe, ki vodijo v razvoj multiorganske prizadetosti. 
Jetrno odpoved glede na etiologijo in klinični potek delimo na akutno jetrno odpoved (ang. acute 
liver failure – ALF), pri kateri gre za odpoved do tedaj zdravega organa, akutno na kronično jetrno 
odpoved (ang. acute on chronic liver failure – ACLF), pri kateri gre za odpoved predhodno kronič-
no spremenjenih jeter, in sekundarno odpoved jeter v sklopu nejetrnih bolezni. V vseh primerih 
proces vpliva na delovanje drugih organov preko podobnih patofizioloških mehanizmov.

Akutna jetrna odpoved

Izraz akutna jetrna odpoved/poškodba (ALF/ALI) se pogosto uporablja za jetrno disfunkcijo v 
okviru drugih sistemskih bolezni (sepsa, srčna dekompenzacija, poškodba) ali poslabšanja jetrne 
funkcije pri bolnikih z znano kronično boleznijo jeter. Pravilno pa lahko o ALF govorimo le, ka-
dar gre za odpoved jeter pri bolniku brez predhodne prizadetosti jeter, pri čemer v obdobju nekaj 
dni do tednov pride do odpovedi delovanja organa. ALF je redek sindrom, natančnih podatkov o 
incidenci in prevalenci ni. Po podatkih ELTR (European Liver Transplant Registry) je le v osmih 
odstotkih transplantacij jeter vzrok ALF.

Klinično je sindrom ALF definiran kot pojav koagulopatije (INR > 1,5), zlatenice (klinično 
zaznavna ponavadi pri vrednosti bilirubina > 50 μmol/L) in klinično izražene hepatične encefa-
lopatije (HE). Če ugotavljamo le koagulopatijo s porastom vrednosti aminotransferaz, brez HE, 
govorimo o akutni jetrni poškodbi (ang. acute liver injury – ALI). Enaka klinična slika se lahko 
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razvije tudi v okviru prizadetosti jeter v sklopu drugih sistemskih bolezni, vendar takrat govori-
mo o sekundarni jetrni okvari, in ne o ALF.

ALF glede na časovni potek pojava HE od pojava zlatenice razdelimo na hiperakutno (pojav 
HE v obdobju 7 dni od pojava zlatenice), akutno (pojav HE med 8. in 28. dnevom od pojava zla-
tenice) in subakutno (pojav HE 5–12 tednov po pojavu zlatenice). Če se HE razvije po več kot 28 
tednih, govorimo o kronični jetrni prizadetosti.

Časovni potek je pomemben s stališča etiologije jetrne okvare (fulminanten potek je značilen 
pri virusni in vaskularni (Budd-Chiari) etiologiji in ALF v povezavi z nosečnostjo) in prognoze 
– fulminanten potek ima kljub bolj dramatični klinični sliki in pomembni ekstrahepatični priza-
detosti večjo verjetnost spontanega izboljšanja ob podpornem zdravljenju.

Najpogostejši vzrok za ALF v razvitem svetu je z zdravili povzročena jetrna okvara (najpogo-
steje paracetamol), v deželah v razvoju pa vodijo virusne okužbe (hepatitis A, B, E; redkeje CMV, 
VZV, HSV, virus denge). Med pomembne vzroke za ALF spadajo še toksične okvare jeter, pri-
zadetost jeter v sklopu nosečnosti (HELLP, AFLP – acute fatty liver of pregnancy), avtoimunski 
hepatitis, Wilsonova bolezen in žilni vzroki ALF (sindrom Budd-Chiari in hipoksični hepatitis). 
Kljub temu, da gre pri slednjih za že obstoječ kronični proces, se akutna prezentacija s pojavom 
HE šteje za ALF. Kar v 56 odstotkih vzrok ALF ni znan.

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

Klinična slika, diagnostika in podporno zdravljenje 

Pristop k bolniku z ALF mora biti osredotočen na odkrivanje etiologije ALF in podporno 
zdravljenje, saj se poleg koagulopatije, zlatenice in HE akutna jetrna odpoved manifestira v obliki 
multiorganske odpovedi, ki skoraj vedno potrebuje obravnavo v enoti intenzivne terapije.

Tabela 1. Preiskave izbora pri oceni resnosti in odkrivanju etiologije ALF (prirejeno po 1)

Resnost bolezni
PČ, INR, fibrinogen, trombelastogram
transaminaze, GGT, LDH, bilirubin, CK
ledvična funkcija: 
diureza
sečnina, kreatinin
plinska analiza arterijske krvi, laktat
amonijak
Etiologija
toksikologija in nivo paracetamola
serologija na virusne povzročitelje:
HBsAg, anti-HBc IgM (HBV DNA), delta hepatitis (če je pozitiven HBV)
anti HAV IgM
anti-HEV IgM
anti-HSV IgM, anti-VZV IgM, CMV, HSV, EBV, parvovirus, VZV PCR
ANA, ASMA, ANCA

Centralni živčni sistem

HE je glavna manifestacija ALF. Gre za motnjo zavesti, ki je posledica kopičenja amoniaka zaradi 
jetrne okvare in portosistemskega obvoda. Sam mehanizem HE ni docela pojasnjen, najverjetne-
je pa je posledica nevrotoksičnega učinka amoniaka, ki povzroči nabrekanje astrocitov in mož-
ganski edem. Glede na to, da stopnja motnje zavesti ne korelira nujno z nivojem amoniaka, so v 
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mehanizem HE zelo verjetno vpleteni še drugi razgradni produkti. Diagnoza je klinična, potreb-
no je izključiti tudi druge vzroke motnje zavesti. Po klasifikaciji West Haven jo delimo v stopnje 
od 0 do 4, pri čemer je ob stopnji 3 (somnolenca, stupor) potrebna intubacija in mehanska venti-
lacija, pri stopnji 4 (koma) pa ukrepi za nevroprotekcijo. Ker je nastanek hiperamonemije pri ALF 
ponavadi hiter, se v možganih ne razvijejo kompenzatorni osmotski mehanizmi, kar pomeni, da 
lahko pride do razvoja možganskega edema. Verjetnost nastanka intrakranialne hipertenzije je 
največja, če vrednosti amonijaka vztrajajo nad 200 μ/l. 

Obravnava komatoznih bolnikov z ALF mora vključevati monitorizacijo centralnega živčne-
ga sistema (redna klinična ocena, TCD, v nekaterih centrih meritev ICP, elektroencefalogram), 
ustrezen položaj, vzdrževanje stabilnega krvnega tlaka in možganskega pretoka, vzdrževanje se-
rumskega natrija in kontrolo amonijaka v krvi (hemodializa, CRRT). V primeru pojava intrakra-
nialne hipertenzije izvajamo standardne ukrepe za zmanjševanje intrakranialnega tlaka. Ob ne-
obvladljivi intrakranialni hipertneziji je smiselna tudi blaga hipotermija.

Kardiovaskularni sistem

V sklopu jetrne odpovedi pride do pomembnih hemodinamskih sprememb, ki se kažejo s hi-
perdinamično cirkulacijo, ki je v marsičem podobna hemodinamiki v sklopu septičnega šoka. 
Citokinsko sprožena vazodilatacija sistemske in splanhnične cirkulacije zmanjša efektivni cirku-
lirajoči volumen krvi in poveča minutni volumen srca, kar lahko vodi v srčno odpoved z visokim 
minutnim volumnom. Povišane vrednosti laktata so v prvi fazi najverjetneje posledica hipoper-
fuzije perifernih tkiv in relativne hipovolemije, pogosto pa vztrajajo tudi po volumski korekciji in 
izražajo resnost jetrne okvare in zmanjšano zmožnost metabolizma.

Hemodinamska optimizacija bolnikov z jetrno odpovedjo je nujna, vendar zaradi nezaneslji-
vosti klasičnih kazalcev, kot sta laktat in SvO2, pogosto zahtevna. Pomagamo si lahko z dodatnim 
monitoringom s pomočjo UZ-srca ali sistemom PiCCO.

Bolnike v prvi fazi stabiliziramo s korekcijo znotrajžilnega volumna, pri čemer imajo pred-
nost kristaloidi in nadomeščanje albuminov. Po volumski korekciji za vzdrževanje srednjega ar-
terijskega tlaka dodamo noradrenalin (NA). Ob visokih odmerkih NA lahko dodamo vazopresin, 
vendar študije ne potrjujejo boljšega izhoda ob dodatku vazopresina. V primeru nezadostne kon-
traktilnosti levega prekata je smiselno dodati inotropno podporo z dobutaminom.

Insuficienca nadledvičnic naj bi bila prisotna pri 50 odstotkih bolnikov z ALF. Jasnih priporo-
čil za substitucijsko zdravljenje pri bolnikih z jetrno odpovedjo ni. Pri bolnikih z ALF priporočila 
sledijo priporočilom za septični šok, ki temeljijo na zmanjšanju potrebe po vazopresorjih, ne pa 
tudi učinku na preživetje.

Ledvice

Ledvična odpoved se pojavi v visokem deležu ALF (40–80 %). V osnovi je odpoved prerenalna in 
posledica kombinacije hemodinamskih sprememb v sklopu splanhnične vazodilatacije, zmanj-
šanega efektivnega cirkulirajočega volumna in kompenzatorne intrarenalne vazokonstrikcije. 
Zdravljenje je simptomatsko preko optimizacije volumskega in hemodinamskega statusa, substi-
tucije albuminov in dializnega zdravljenja, pri čemer ima prednost CRRT.

Pljuča

V sklopu ALF so pljuča najpogosteje prizadeta posredno preko okvare zaradi aspiracije želodčne 
vsebine ali pa je predihavanje potrebno zaradi motene zavesti. Pojav ARDS v sklopu ALF je redek. 
Bolnike ventiliramo po standardnih načelih protektivne ventilacije, nujno je izogibanje hipo- ali 
hiperventilaciji.
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Metabolizem

ALF je pogosto povezana z metabolnimi in elektrolitnimi motnjami. Hipoglikemija je posledica 
zmanjšane glukoneogeneze. Metabolna acidoza se pojavi kot posledica povečanega nastajanja in 
zmanjšanega klirensa laktata in zmanjšane koncentracije bikarbonata. Pogosta in prognostično 
neugodna je hiponatriemija, ki jo je zaradi neugodnega vpliva na intrakranialni tlak treba nadzo-
rovati in korigirati. Pojavijo se motnje v ravnovesju kalija, magnezija, kalcija in fosfata. 

ALF je stanje visokega katabolizma in porabe energije. Če ni jasnih kontraindikacij, so bolniki 
hranjeni enteralno, po priporočilih za kalorični in proteinski vnos kot pri splošni populaciji v EIT. 
Nujno pa je redno spremljanje vrednosti amonijaka in glede na to prilagajanje vnosa beljakovin. 

Hemostaza 

Zmanjšana sintetska funkcija jeter je temelj koagulopatije, ki je eden od osnovnih kriterijev jetrne 
odpovedi. Poleg podaljšanja časov koagulacije je pogosto pridružena še trombocitopenija ob sup-
resiji kostnega mozga in splenomegaliji. Kljub pogosto močno patološkim testom hemostaze pa 
le-ti večinoma ne korelirajo s samim tveganjem za krvavitev, saj je sinteza faktorjev koagulacije 
(faktor II,VII, X in XI) znižana v približno enaki meri kot sinteza inhibitorjev koagulacije (anti-
trombin III, protein C in S) in večina bolnikov ni ogrožena za krvavitve. Za natančnejšo oceno 
hemostaze se priporoča uporaba trombelastometrije (ROTEM).

Ker ima vrednost protrombinskega časa v sklopu ALF napovedno vrednost, preventivna korek-
cija testov hemostaze pri bolniku, ki ne krvavi, ni zaželena. Indikacija za korekcijo hemostaze je le 
pomembna aktivna krvavitev ali korekcija hemostaze pred vstavitvijo elektrode za merjenje ICP.

Imunski sistem

Jetrna odpoved vodi v odpoved oz. porušeno delovanje imunskega sistema, razvoj SIRS in po-
večane žilne permeabilnosti. Aktivacija kompenzatornega protivnetnega odgovora (ang. CARS 
– compensatory antiinflammatory response) pa je povezana s supresijo imunskega odziva in 
večjo dovzetnostjo za okužbe in sepso. Slednja je pri bolnikih z jetrno odpovedjo klinično in 
laboratorijsko težje zaznavna oz. ima neznačilen potek – poslabšanje HE, neodzivna hipotenzija, 
poslabšanje ascitesa in znaki SIRS. 

Ob sumu na okužbo se priporoča rutinsko jemanje mikrobioloških vzorcev in zgodnje empirič-
no širokospektralno protimikrobno zdravljenje. Profilaktično antibiotično kritje ni priporočljivo. 
Pri bolnikih z multiorgansko odpovedjo se priporoča spremljanje βD-glukana in galaktomanana ter 
antimikotično zdravljenje ob slabšanju stanja ali neodzivnosti na antibiotično zdravljenje.

Vzročno in nadomestno zdravljenje

Če ugotovimo etiologijo ALF, je v določenih primerih možno vzročno zdravljenje.
N-actetilcistein (NAC) je učinkovit antidot v primeru ALF zaradi toksičnega učinka paraceta-

mola. Najučinkovitejši je v prvih 10 urah od zaužitja, vendar se ga zaradi malo stranskih učinkov 
aplicira tudi kasneje oz. ob sumu na intoksikacijo s paracetamolom. NAC se je izkazal učinkovit 
tudi pri ALF povzročeni z drugimi zdravili. 
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Tabela 2. Vzročno zdravljenje ALF (prirejeno po 4)

Vzrok Zdravljenje
paracetamol N-acetilcistein
zastrupitev z mušnico (Amanita) silibinin, penicilin G
z zdravili povzročena ALF N-acetilcistein

steroidi (v primeru sindroma DRESS – 
drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

hepatitis B nukleozidni analogi
HSV ali VZV hepatitis aciklovir, valaciklovir
Wilsonova bolezen hemofiltracija

kelacija bakra
plazmafereza

sindrom Budd-Chiari antikoagulacija
revaskularizacija
TIPSS (transjugularni intrahepatični portosistemski obvod)

HELLP, v povezavi z nosečnostjo porod

Če z vzročnim oz. podpornim zdravljenjem ne dosežemo izboljšanja jetrnega delovanja, lahko 
prehodno uporabimo nadomestno zdravljenje, s katerim poizkušamo začasno nadomestiti delo-
vanje jeter.

Obstajajo različni sistemi za podporo jetrne funkcije, ki delujejo bodisi po načelu adsorbcije 
(MARS – Molecular Adsorbent and Recirculating System; Prometheus) ali so biološki (na osnovi 
prašičjih hepatocitov ali celic hepatoblastoma), vendar se noben od teh ne uporablja rutinsko. 
Noben od omenjenih sistemov v randomiziranih študijah ni značilno zmanjšal umrljivosti bol-
nikov z ALF. Raziskave potekajo na področju transplantacije hepatocitov ali matičnih celic. K 
izboljšanemu preživetju pa pri ALF kot nadomestno zdravljenje dokazano prispeva zgodnja plaz-
mafereza, ki jo ponavadi uporabimo v kombinaciji s hemodializo.

Transplantacija jeter

Transplantacija jeter je edina možnost zdravljenja v primeru dokončne jetrne odpovedi. Enoletno 
preživetje bolnikov, ki so transplantirani urgentno, je le nekoliko nižje od elektivnih transplan-
tacij in je 80-odstotno. Pri odločanju za urgentno transplantacijo je ključno hitro prepoznavanje 
ALF, ki se ne popravlja. Na odločitev pomembno vpliva tudi etiologija ALF (ALF zaradi paraceta-
mola se pogosteje spontano popravi). Najpomembnejši prognostični dejavnik je pojav HE, ki pri 
subakutni odpovedi tudi v blagi obliki pomeni zelo slabo prognozo. Dodaten neugoden dejavnik 
je pojav multiorganske odpovedi.

Pri odločanju o urgentni transplantaciji jeter trenutno najpogosteje uporabljamo kriterije 
King’s College, čeprav se v zadnjem času oblikujejo novejši točkovniki za oceno prognoze.
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Tabela 3. Kriteriji King’s College za urgentno transplantacijo jeter

ALF zaradi paracetamola
arterijski pH < 7,3 ob ustreznem podpornem zdravljenju > 24 h po zaužitju
laktat > 3 mmol/l ali 3 od 3 kriterijev:

HE stopnje 3 ali 4
kreatinin > 300 µmol/l
INR > 6,5

ALF zaradi drugega vzroka
INR > 6,5 ali 3 od 5 kriterijev:

ne-HBV, ne-HAV virusni hepatitis, z zdravili povzročena ali nejasna etiologija ALF
starost < 10 let ali > 40 let
čas od pojava zlatenice do HE > 7 dni
bilirubin > 300 µmol/l
INR > 3,5

Za preživetje bolnika z ALF sta ključni predvsem hitra prepoznava in pravočasna napotitev v 
center, ki lahko nudi ustrezno podporno zdravljenje in tudi transplantacijo jeter.

Zaključek

Akutna jetrna odpoved je poleg odpovedi samega organa tudi sistemsko bolezensko dogajanje, 
ki vodi v multiorgansko odpovedovanje. Osnovno gonilo multiorganske prizadetosti v sklopu 
jetrne odpovedi je metabolna in detoksifikacijska odpoved ter aktivacija vnetnega odgovora, ki 
prizadene delovanje ostalih organov neposredno in preko sprememb na hemodinamskem ni-
voju. Akutna odpoved jeter in posledična multiorganska odpoved ima kljub podpornemu zdra-
vljenju še vedno visoko umrljivost, vzročno zdravljenje pa je možno le izjemoma. Uspešnost na-
domestnih oblik zdravljenja je vsaj za zdaj še vprašljiva, zato so ključne pravočasna prepoznava, 
napotitev v ustrezen center in ocena možnosti za transplantacijo jeter, če ne dosežemo izboljšanja 
delovanja organa.
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Sodobni pristopi k intenzivnemu zdravljenju 
bolnikov s hudim akutnim pankreatitisom

Tomislav Mirković

Povzetek

Hud akutni pankreatitis (HAP) je akutna vnetna bolezen trebušne slinavke, ki je še vedno po-
vezana z visoko obolevnostjo in smrtnostjo. Glavna značilnost bolezni je hud sistemski vnetni 
odgovor organizma, ki velikokrat vodi v odpoved več organskih sistemov. Za oceno optimalnega 
načina zdravljenja je potreben individualni pristop, ki temelji na pozornem spremljanju kliničnih 
znakov, intenzivnem monitoringu ter krvnih in slikovnih preiskavah. Infekcijski zapleti dodatno 
otežijo potek bolezni in pomembno vplivajo na povečano smrtnost pri bolnikih. Če stanje bolni-
ka omogoča, se ga hrani enteralno, v nasprotnem primeru pa parenteralno oziroma kombinirano, 
za zdravljenje bolečine pa se priporoča epiduralna analgezija oziroma, če to ni mogoče, multi-
modalno protibolečinsko zdravljenje. Sodobno kirurško zdravljenje HAP temelji na odloženih 
kirurških posegih, ki vključujejo različne minimalno invazivne tehnike. Intenzivno zdravljenje 
bolnikov s HAP obsega podporno zdravljenje ter preprečevanje zapletov.

Uvod

HAP je huda akutna vnetna bolezen trebušne slinavke, ki je povezana z visoko obolevnostjo in 
smrtnostjo. Glede na podatke nekaterih raziskav lahko smrtnost zaradi HAP presega 80 odstot-
kov (1). Za zgodnjo fazo bolezni je značilen hud SIRS, ki lahko prizadene različne organske sis-
teme ter povzroči MOF. V poznejših fazah se lahko bolezen zaplete z okužbo pankreatične in 
peripankreatične nekroze ter sepso. Pred desetletji je bilo temeljno zdravljenje HAP kirurško, 
vendar se je v zadnjih desetletjih pristop spremenil. Razlog za spremembe so številna poročila, ki 
kažejo na večjo stopnjo preživetja pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z manj invazivnimi posegi ali 
so bili operirani kasneje.

Definicija in razdelitev AP 

Resnost akutnega pankreatitisa (AP) lahko ocenimo na osnovi dveh razdelitev; to sta t. i. revidi-
rana atlantska razdelitev (tabela 1) in na determinantah zasnovana razdelitev (angl. determinant 
based severity classification – DBSC) (tabela 2).
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Tabela 1. Revidirana atlantska razdelitev AP

blag AP zmeren AP hud AP
oba kriterija prvi ali drugi kriterij

odpoved organskega sistema odsotna prehodno (< 48 h) trajno (> 48 h)
lokalni ali sistemski zapleti odsotni prisotni običajno prisotni

(ni nujen za razdelitev)

Tabela 2. Na determinantah zasnovana razdelitev – DBSC

determinanta blag AP zmeren AP hud AP kritični AP
oba kriterija prvi ali drugi kriterij kateri koli kriterij oba kriterija

lokalno ni nekroze sterilna nekroza inficirana nekroza inficirana nekroza
sistemsko ni organske 

disfunkcije
prehodna organska 
disfunkcija (< 48 h)

trajna organska 
disfunkcija (> 48 h)

trajno (> 48 h) organska 
disfunkcija

Teoretično ima slednja razdelitev boljšo napovedno vrednost glede pričakovane smrtnosti. Slaba 
stran sistema DBSC je, da je treba oceniti morebitno prisotnost nekroze, kar je možno le s po-
močjo CT-slikanja s kontrastom, ki v prvih dneh pogosto še ni potreben.
Morfološka delitev AP obsega tri temeljne oblike, med katerimi obstajajo tekoči prehodi:
a. edematozni,
b. nekrotizirajoči in
c. hemoragični pankreatitis.

Edematozni pankreatitis poteka praviloma klinično blago, medtem ko stopnje bolezni z nekroza-
mi in krvavitvami potekajo s hudo klinično sliko in pogostimi zapleti.

Etiologija 

AP je najpogosteje biliarne ali alkoholne etiologije. V manjšem odstotku je AP posledica zapo-
re izvodil trebušne slinavke ali Vaterijeve papile, bolezni dvanajstnika, poškodb, okužb (AIDS), 
motenj prekrvavitve, hiperparatiroidizma, hiperlipidemije, diabetične kome, nosečnosti, alergij 
in avtoimunskih bolezni, zdravil in strupov, dednih dejavnikov ter reakcij na posege (ERCP in 
ERP) (4).

Patogeneza 

Patogeneza AP je deloma pojasnjena. Parenhimske acinusne celice trebušne slinavke imajo v nor-
malnih pogojih v cimogenih zrncih dobro zavarovane neaktivne proteolitične encime (funkcij-
ske beljakovine). V neaktivni obliki jih vzdržujejo številni varovalni mehanizmi, ki preprečujejo 
samodejno aktivacijo teh encimov (α-1-antitripsin). Ko ta obramba odpove, sprožilni dejavniki 
povzročijo aktiviranje majhnih količin tripsinogena v vodih in duktulih trebušne slinavke, čemur 
sledi burna verižna reakcija z aktivacijo fosfolipaze A2, kolagenaze, elastaze, kimotripsina in ka-
likreina. Sledi okvara strukturnih lipoproteinov celičnih membran, nato pa samoprebava acinar-
nih celic, žilnih struktur in maščevja, ob čemer se dodatno sproščajo in aktivirajo velike količine 
proteaz in lipaz. Posledica je nekroza manjših ali večjih lobulov in lipoliza (steatonekroza), vnetni 
proces pa se zlahka širi preko anatomske meje trebušne slinavke, ki nima lastne vezivne ovojnice 
(slika 1).
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Slika 1. Etiološki dejavniki in patogeneza AP

V primeru zapore skupnega izvodila trebušne slinavke in biliarnih vodov se v patogenezo razvoja 
pankreatitisa vključijo še sestavine žolča, kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2. Delovanje žolča na trebušno slinavko
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Kot produkt proteolize nastajajo vazoaktivni amini, ki delujejo toksično na oddaljene organe 
(srce, pljuča, ledvice) in so odgovorni za nastanek kliničnih znakov, značilnih za SIRS (hipoten-
zija, tahikardija, zvišana telesna temperatura) (slika 3).

Slika 3. Patofiziologija akutnega pankreatitisa

IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11 – interlevkini, NO – dušikov monoksid, PAF – faktor aktivacije trombocitov

Prepoznava in zdravljenje disfunkcije organskih sistemov

Cirkulacija 

Praviloma so bolniki s HAP hemodinamsko nestabilni in je zaradi tega treba takega bolnika že od 
začetka bolezni intenzivno spremljati in zdraviti. Natančen in usmerjen klinični pregled sicer ni 
dovolj zanesljiv, vendar omogoča pravilno in racionalno uporabo natančnejših in pogosto inva-
zivnejših metod hemodinamskega nadzora. Cilj natančnega hemodinamskega nadzora je oceniti 
arterijski tlak in njegovo zadostnost, pretok in njegovo zadostnost, srčno polnitev ter funkcijo 
srca, saj SIRS, ki je prisoten že v začetku HAP, vpliva na vse zgoraj navedene parametre cirkula-
cije. Osnovni cilj zdravljenja hemodinamske nestabilnosti je zagotavljanje zadostnega transporta 
kisika in normalno delovanje organov. Usmerjen klinični pregled nadgradimo še z laboratorijsko 
analizo krvi, ultrazvočno preiskavo srca in invazivnejšimi metodami hemodinamskega nadzora, 
s katerimi želimo opredeliti funkcijo srca, tekočinski status, pretok in njegovo zadostnost.

Ko pri bolniku ugotovimo hemodinamsko nestabilnost (klinični znaki, hipotenzija, povišan 
laktat, znižana ScvO2), moramo izbrati preiskave, s katerimi bomo bolnikovo stanje natančneje 
opredelili. Izbira metode hemodinamskega nadzora je odvisna od bolnikovega stanja, razpolo-
žljive opreme, znanja in izurjenosti osebja na oddelku. Ne glede na metodo si moramo ob koncu 
natančne hemodinamske ocene odgovoriti na vprašanja:
a. Kolikšen je arterijski tlak in ali je zadosten?
b. Kolikšen je pretok in ali je zadosten?
c. Kakšna je funkcija srca?
d. Kolikšna je srčna polnitev in ali je zadostna?

Ad a. Najnižjo vrednost arterijskega tlaka, ki še omogoča zadostno prekrvitev organov, mo-
ramo določiti individualno za vsakega bolnika. Pri hemodinamsko nestabilnih priporočamo ne-
prekinjeno, invazivno merjenje periferne ali centralne arterije.
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Ad b. Globalni pretok predstavlja minutni srčni iztis – CO, ki ga lahko merimo sorazmerno 
enostavno z več metodami. Običajno oceno pretoka začnemo z ultrazvočno preiskavo srca, ki pa 
ne omogoča neprekinjenega merjenja. Od obposteljnih metod se na intenzivnih oddelkih najpo-
gosteje uporabljata termodilucijska metoda in metoda analize krivulje pulznega vala.

Ad c. Funkcijo srca sicer posredno izraža tudi izmerjen minutni srčni iztis, vendar le ultra-
zvočna preiskava omogoča oceno dimenzij srčnih votlin, funkcije obeh prekatov, srčnih zaklopk 
in osrčnika. Pomembno je ugotoviti tudi, ali srce ohranja zadosten pretok le na račun povišanih 
polnilnih tlakov (srčno popuščanje).

Ad d. Večina sistemov, ki omogočajo merjenje pretoka (PiCCOTM, EV1000TM, LiDCOTM), 
omogoča tudi določitev številnih dinamičnih (SVV, PPV) in statičnih (CVP, GEDV, ITBV), volu-
mskih in tlačnih kazalcev srčne polnitve.

S takim načinom spremljanja hemodinamsko nestabilnega bolnika dobimo dobre podatke 
glede na to, koliko volumna dati bolniku in ali bolnik potrebuje za vzdrževanje zadovoljivega 
pretoka še dodatno inotropno in/ali vazoaktivno podporo. Cilj zdravljenja hemodinamsko ne-
stabilnega bolnika je v čim krajšem času (pravilo zlate ure) normalizirati njegov transport kisika. 
Nezadostno ali pretirano nadomeščanje tekočin še dodatno pospeši proces odpovedovanja or-
ganov, kar je močno povezano z zgodnjo smrtnostjo. Prevelika tekočinska obremenitev, ki se je 
izvajala včasih, dandanes ni več sprejemljiva zaradi številnih negativnih učinkov in posledičnih 
zapletov (povečanje IAH, hiperkloremična acidoza, ARDS). Glede na podatke randomiziranih 
kontroliranih raziskav je konservativno tekočinsko zdravljenje v primerjavi z liberalnejšim nači-
nom dovajanja tekočin povezano z manjšo smrtnostjo (OR 0,4) in manjšo pojavnostjo organske 
odpovedi (OR 0,69). International Association of Pancreatology (IAP) in American Pancreatic 
Association (APA) priporočata uporabo uravnoteženih elektrolitskih infuzij. 

Ventilacija

Akutna dihalna stiska (ADS) pri HAP je najpogosteje kombinacija hipoksemične in hiperkapnične 
dihalne odpovedi. Hipoksemija je posledica okvare na kapilarnem endoteliju in v primeru aspi-
racije lahko tudi alveolarnem epiteliju, kar vodi v razvoj ARDS. Te spremembe so patofiziološka 
osnova za nastanek neujemanja med predihavanjem in pretokom, kar vodi v nastanek desno-leve-
ga intrapulmonarnega obvoda. Po drugi strani pa nastanek ileusa, ascitesa in zaplinjenost (mete-
orizem) črevesja povečajo intraabdominalni tlak (IAT), ki skupaj s plevralnimi izlivi zmanjša po-
dajnost dihalnega sistema. To vse povečuje dihalno delo, kar vodi v izčrpanost dihalnih mišic in 
posledično nastanek hiperkapnične dihalne odpovedi. Bolniki s HAP imajo hude bolečine, zato 
uporaba močnih opioidnih analgetikov lahko povzroči depresijo dihalnega centra in tako poslabša 
hiperkapnično ADS. Pri blagih oblikah AP je mogoče bolniku pomagati z neinvazivnim prediha-
vanjem, vendar le če gre za hipoksemično ADS, medtem ko je pri bolniku s HAP dihalna podpora 
večinoma invazivna in v celoti temelji na algoritmih protektivnega predihavanja. Vse metode, ki se 
uporabljajo pri zdravljenju ARDS, se lahko uporabljajo tudi v tem primeru, le obračanje na trebuh 
je razmeroma kontraindicirano, če je IAT visok, ali če je bila opravljena intraabdominalna operacija, 
kjer se zdravljenje nadaljuje s pomočjo konstantno nadzorovanega podtlaka – vakuumska terapija 
(VAC). Primarni cilji mehanskega predihavanja bolnika z ARDS so zagotoviti ustrezno izmenjavo 
plinov in zmanjšati tveganje za poškodbo pljuč, povzročeno z ventilatorjem. Tako farmakološka 
(mišična relaksacija z uporabo nevro-mišičnih blokatorjev, inhalacijski vazodilatatorji, kortikoste-
roidi) kot nefarmakološka strategija (rekrutacija pljuč, izbira pravega PEEPa), nastavitev dihalnega 
volumna, ciljna usmerjenost O2 in CO2 pri protektivni predihovalni strategiji, obračanje na trebuh 
in pomoč izventelesne membranske oksigenacije – ECMO se uporabljajo za dosego tega cilja. Za-
radi sekundarnega ARDS in prizadetosti mehanike dihanja predvsem zaradi povišanega IAT in s 
tem zmanjšane podajnosti stene prsnega koša je treba nastaviti parametre predihavanja, najbolje s 
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pomočjo merjenja transpulmonalnega tlaka (TTP), ki ga je opisal Talmor s sodelavci. TTP pred-
stavlja razliko med tlakom v zračnih poteh (TDP) in tlakom v požiralniku (TESO) ter mora imeti 
pozitivno vrednost na koncu izdiha, da prepreči kolabiranje pljučnega tkiva in nastanek atelektaz 
v dorzalnih predelih pljuč. V tem trenutku ni zadostnih podatkov randomiziranih raziskav o tem, 
kako voditi ARDS-bolnike z IAH, čeprav je bilo podanih nekaj predlogov. Optimalno nastavljeni 
parametri predihavanja bolnikov z ARDS in IAH bi morali vsebovati naslednje:
a. merjenje intraabdominalnega tlaka in tlaka v požiralniku ter hemodinamski monitoring;
b. nastavitve parametrov predihavanja s protektivnim dihalnim volumnom, z uporabo rekruta-

cijskih manevrov in nastavitve vrednosti PEEP-a, ob katerem dosežemo najboljšo podajnost 
dihalnega sistema ali pljuč;

c. globoko sedacijo z nevromišično paralizo ali brez nje pri hudem ARDS;
d. odprtje abdomna pri bolnikih z znaki abdominalnega kompartmentalnega sindroma (AKS).

Intraabdominalna hipertenzija (IAH)

Pojavnost IAH pri HAP je med 60 in 85 odstotki, zato se merjenje intraabdominalnega tlaka pri-
poroča pri vsakem bolniku s HAP, ki je sprejet v enoto intenzivne terapije. Glavni razlogi za pojav 
IAH so proces vnetja v retroperiotalnem prostoru, nastanek ascitesa ter razvoj ileusa. Svetovno 
združenje abdominalnega kompartmentalnega sindroma (World society for abdominal com-
partment syndrome – WSACS) je opisalo štiri stopnje IAH (25): 1. stopnja: IAT 12–15 mmHg; 
2. stopnja: IAT 16–20 mmHg; 3. stopnja: IAT 21–25 mmHg; 4. stopnja: IAT več kot 25 mmHg.

Za normalno delovanje trebušnih organov mora biti abdominalni perfuzijski tlak (APT) večji ali 
enak 60 mmHg. APT je opredeljen kot razlika med srednjim arterijskim tlakom (SAT) in intraabdo-
minalnim tlakom (IAT) (APT = SAT – IAT). Sindrom abdominalnega kompartmenta (SAK) se po-
javi, ko je IAT večji od 20 mmHg in APT ≤ 60 mmHg, poleg obeh dejavnikov pa mora biti prisotna še 
odpoved vsaj enega trebušnega organa, najpogosteje ledvic. Pri bolnikih s HAP bi morali meriti IAT 
na vsakih 4 do 6 ur. V vsakodnevni praksi se IAT lahko meri preko urinskega katetra v mehurju in s 
pomočjo NutriVentTM sonde v želodcu. Z uporabo nekirurških tehnik moramo vzdrževati IAT ≤ 15 
mmHg, APT ≥ 60 mmHg, ob čemer ne sme biti znakov odpovedovanja trebušnih organov, če pa za-
radi narave bolezni tega ne moremo doseči, so na voljo še kirurški posegi za dekompresijo, ki se mo-
rajo izvesti v primeru sekundarnega SAK, kjer je IAP kljub predhodnemu nekirurškemu posredova-
nju nad 20 mmHg in pride do znakov odpovedovanja trebušnih organov. Kirurška laparostomija bi 
morala biti izvedena kot mediana laparotomija ali še bolje kot transverzalna bilateralna laparatomija 
s tehniko zaprtja z uporabo stalnega nadzorovanega podtlaka (VAC tehnika).

Nadzor okužbe

Več kot 80 odstotkov smrtnih primerov pri bolnikih s HAP je posledica sekundarnega vnetja 
trebušne slinavke in/ali peripankreatične nekroze. Glavni vir teh okužb so črevesni mikrobioti, ki 
v pankreatitično tkivo vdrejo iz hiperpermeabilnega črevesja med sistemskim vnetjem. Najpogo-
stejši patogeni so E. Coli (26 %), Pseudomonas spp. (16 %), Staphylococcus spp. (15 %), Klebsiella 
spp. (10 %), Proteus spp. (10 %), Streptococcus spp. (4 %), Enterococcus spp. in anaerobne bakterije 
(16 %). Po pravilu pride do glivične superinfekcije kasneje v razvoju bolezni, običajno v nekaj 
tednih ali celo mesecih po vnetju.

V tem trenutku nimamo zadostnih podatkov o učinkovitosti zdravljenja s profilaktičnimi 
antibiotiki. Študije kažejo, da so smrtnost, pogostost okužb pankreatičnih nekroz, pogostost ne-
pankreatičnih okužb in število kirurških intervencij primerljivi med skupino bolnikov, ki je pre-
jemala antibiotično zaščito, in kontrolno skupino. V novejši prospektivni randomizirani raziskavi 
so dokazali trikratni porast pojavnosti lokalnih in sistemskih glivnih okužb pri bolnikih z aku-
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tnim pankreatitisom, ki so dalj časa prejemali zaščito z antibiotiki. Nesmotrna raba antibiotikov 
je povezana tudi z nastankom driske, povezane z antibiotiki, ali driske, povzročene s Clostridium 
difficile in selekcijo bakterij, odpornih proti številnim antibiotikom. Glede na vse te podatke pro-
filakse rutinsko ne uporabljamo. Antibiotike zato uporabljamo samo takrat, ko obstaja velik sum 
na okužbo ali dokazano okužbo. V prvih sedmih do desetih dneh antibiotikov ne predpisujemo 
za zdravljenje zapletov akutnega pankreatitisa, ampak za zdravljenje drugih okužb, kot so holan-
gitis, z žilnimi katetri povezane okužbe, bakteriemije, okužba sečil ali pljučnica. Klinično gledano 
je zelo težko razlikovati med sterilno in okuženo nekrozo. Na okužbo pankreatične ali peripan-
kreatične nekroze pomislimo, kadar imamo bolnika, pri katerem se klinična slika po sedmih do 
desetih dneh ne umirja ali ima izražen SIRS. Pri takšnem bolniku je smiselno opraviti CT-vodeno 
igelno aspiracijo za odvzem kužnin in nato začeti antibiotično zdravljenje. O okuženi pankrea-
tični nekrozi govorimo, če smo v aspiratu dokazali bakterije ali so na CT vidni vključki zraka v 
nekrotičnih predelih. Antibiotično zdravljenje pogosto kombiniramo s kirurškim zdravljenjem. 
Antibiotika iz skupine karbapenemov, kot sta imipenem in ertapenem, in moksifloksacin dobro 
prodirajo v tkivo trebušne slinavke, kjer dosegajo koncentracije nad minimalnimi inhibitornimi 
koncentracijami za najpogostejše povzročitelje okužb pri akutnem pankreatitisu, zato se tudi naj-
pogosteje predpisujejo ob sumu na okužbo. Glede dolžine zdravljenja večina avtorjev predlaga, 
da se zdravljenje nadaljuje vsaj 14 dni po odstranitvi vira vnetja. Smrtnost pri bolnikih s HAP 
in vneto pankreatitično nekrozo dosega tudi 30 odstotkov. Večina, do 80 odstotkov, je posledi-
ca septičnih zapletov. Kadar imamo bolnike z okuženimi pankreatičnimi nekrozami in večor-
gansko odpovedjo, ki so zdravljeni brez dodatnih kirurških posegov, se smrtnost približuje 100 
odstotkom. S pridruženim kirurškim zdravljenjem se smrtnost zniža. Če je mogoče, je smiselno 
kirurške posege odložiti vsaj do 4. tedna po začetku klinične slike, da pride do omejitve nekro-
ze z granulacijskim tkivom oziroma ovojnico. Pankreatični abscesi se pojavijo pozno v poteku 
bolezni; za večino zadošča perkutana drenaža v kombinaciji z antibiotičnim zdravljenjem. Če 
ne dosežemo kliničnega izboljšanja in absces še obstaja, je treba opraviti kirurško drenažo. Ko 
je HAP povezan s holangitisom, je treba nujno v prvih štiriindvajsetih urah izvesti endoskopsko 
retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP), medtem ko pri ostalih biliarnih pankreatitisih ni 
dovolj podatkov za določitev ustreznega časovnega obdobja, ko je treba opraviti ERCP. Najpo-
gostejši zapleti, povezani z okužbami, ki nastanejo po kirurški nekrosektomiji, so dodatna vnetja 
preostalega pankreatičnega tkiva in druga pogosta bolnišnična vnetja (npr. pljučnica, povezana z 
mehanskim predihavanjem, okužbe, povezane s osrednjimi katetri, itd.).

Prehrana

Dokazi kliničnih raziskav so pokazali, da parenteralna prehrana (PP) preprečuje stimulacijo tre-
bušne slinavke, medtem ko ima enteralna prehrana (EP) veliko drugih prednosti. Težko pa je v 
vsakodnevni praksi predvideti, ali bodo bolniki s HAP dobro prenašali EP. Ugotovitve novejših 
raziskav kažejo na to, da bi morala biti EP primarni način prehrane kritično bolnih s HAP, saj so 
bolniki, hranjeni po enteralni poti, imeli manjšo celotno smrtnost (razmerje tveganja (RR) = 0,36, 
95 % interval zaupanja (CI) 0,20–0,65, P = 0,001) in manj odpovedi različnih organskih sistemov 
(RR = 0,39, 95 % CI 0,21–0,73, P = 0,003). Z uvajanjem še dodatnih prehrambenih dodatkov so 
poskušali zagotoviti dodatne imunske regulativne in antioksidativne učinke. Dokazano je bilo, da 
probiotiki in prebiotiki pomagajo stabilizirati motnje v črevesni barieri. Ne glede na to, pa trenutno 
ni trdnih dokazov o tem, da probiotiki zmanjšujejo smrtnost pri kritično bolnih. Imunonutrienti 
(npr. glutamin in omega-3-maščobne kisline) so bili dodani v parenteralne in enteralne formule za-
radi imunosupresivne in vnetne narave bolezni same z namenom modulacije imunskih funkcij, za 
zmanjšanje hipervnetnih odzivov in za ponovno vzpostavitev homeostaze v tkivih in organih. Do-
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datki z antioksidativnimi lastnostmi, kot sta glutamin in vitamin C, zagotavljajo še dodatne ugodne 
učinke na potek bolezni. V splošnem velja, da je prehranska podpora zelo pomembna pri kliničnem 
obravnavanju HAP, čeprav optimalni čas hranjenja ostaja nerazjasnjen. Opravljena je bila še metaa-
naliza, pri kateri so primerjali zgodnjo (v prvih 48 h – ZEN) in pozno (po 48 h – PEN) enteralno 
prehrano. Ugotovili so, da je ZEN pomembnejša od PEN pri bolnikih s HAP. Sicer obstajajo navo-
dila za prehrano za bolnike s HAP in so podana v smernicah ESPEN (58):
a. energija 25–35 kcal/kg TT/dan;
b. 1,2–1,5 g beljakovin/kg TT/dan;
c. 3–6 g ogljikovih hidratov/kg TT/dan, za dosego koncentraciji glukoze v krvi med 6 in 10 mmol/l;
d. do 2 g lipidov/kg TT/dan, za dosego koncentracije trigliceridov v krvi pod 12 mmol/l.

Nadzor bolečine

Pri zdravljenju bolečine pri HAP se najpogosteje uporabljajo naslednje učinkovine in tehnike:
a. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID);
b. različne opioidne učinkovine in
c. epiduralna analgezija, ki je v zadnjem času glede na novejše študije postala pomembnejša.

Glede intravenoznega protibolečinskega zdravljenja se sedaj priporoča multimodalni pristop k 
zdravljenju hude bolečine pri HAP kot kombinacija opioidnih učinkovin (fentanil, sufentanil, piri-
tramid, buprenorfin, petidin in pentazocin), NSAID in paracetamola, če niso zaradi drugih vzrokov 
kontraindicirani v teh kombinacijah. Predvsem to velja pri ledvični insuficienci, pri kateri pride do 
kopičenja opioidnih učinkovin oziroma njihovih aktivnih presnovkov. Za nekatera zdravila iz vrst 
NSAID velja, da lahko celo sprožijo nastanek AP (naproksen ima najmanjšo verjetnost, da sproži 
AP), medtem ko diklofenak in indometacin lahko znatno zmanjšata nastanek AP po ERCP ob 
sorazmerno dobrem analgetskem učinku. Opioidi se zdijo primerna izbira za zdravljenje hude bo-
lečine pri HAP. V primerjavi z ostalimi analgetiki lahko opioidi zmanjšajo potrebo po dodatni anal-
geziji. Trenutno ni nobene razlike v zvezi s tveganjem za zaplete pankreatitisa ali klinično resnimi 
neželenimi dogodki med opioidi in drugimi načini analgezije. V zadnjem času je veliko strokovne 
literature, ki govori v prid uporabe epiduralne analgezije (EA) za zmanjšanje bolečine pri bolnikih s 
HAP. Poleg tega so tudi eksperimentalne študije pokazale poseben ugoden učinek EA pri bolnikih 
s HAP, ki je bil pripisan blokadi simpatičnega živčevja, ki povzroči povečanje pretoka krvi v sicer 
neprekrvljene predele trebušne slinavke s posledičnim zmanjšanjem nekrotičnega tkiva. 

Kirurško zdravljenje

Endoskopska nekrosektomija

Endoskopska transgastrična resekcija (ETR) je bila pred kratkim dodana na listo zdravljenja pan-
kreatičnih nekroz. V primerjavi z odprto kirurgijo je manjša randomizirana študija dokazala, da je 
pri ETR manj pridruženih velikih komplikacij (20 % proti 80 %) in manj pankreatičnih fistul (10 % 
proti 70 %) ter da je bila le manjšina bolnikov, obravnavanih z ETR, po posegu premeščena v EIT. Ta 
intervencija je predvsem dolgotrajna in zahteva veliko postopkov za drenažo in odstranitev mrtvine.

Minimalno invazivna kirurgija

Minimalno invazivna retroperitonealna pankreatična nekrosektomija je bila tudi pred kratkim 
vpeljana kot način zdravljenja HAP, da bi se izognili transperitonealnemu pristopu. Po uvedbi 
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perkutanega drena pod kontrolo CT-ja se ta dren uporablja kot vodilo za retroperitonealni en-
doskopski pristop. Kljub nekaterim omejitvam, ki jih tehnika ima, je že več študij objavilo odlične 
rezultate pri izbranih bolnikih. Ta metoda predstavlja atraktivno tehniko, če so nekroze dostopne 
retroperitonealnemu pristopu, kot so npr. nekroze glave pankreasa.

Kirurški odprti pristop: Raziskave so pokazale visoko obolevnost in umrljivost pri odprtem 
kirurškem pristopu, ki se zato odsvetuje v vseh primerih, ko bolnikovo stanje to dopušča. Kirur-
ško zdravljenje je najpogosteje indicirano v primeru okuženih nekroz, ki morajo biti dobro ome-
jene. Najpogostejša zapleta odprtega kirurškega pristopa sta pankreatična fistula in poškodba 
črevesja. Do sedaj razen raziskave PANTER ni randomiziranih raziskav, ki bi primerjale različne 
kirurške pristope, zato je retrospektivna analiza s tega področja pomanjkljiva in nekih dobro 
utemeljenih zaključkov ni.

Zaključek

V intenzivni medicini ostaja HAP še vedno težko klinično stanje z večkratnimi zapleti in visoko 
smrtnostjo. Glavna patofiziološka mehanizma, ki imata vpliv na končni izid, sta nekontroliran sis-
temski vnetni odgovor, ki se začne že v zgodnji fazi, in okužba nekroze trebušne slinavke v kasnejših 
fazah bolezni. Pred- in pooperativni nadzor bolnikov s HAP mora vsebovati intenzivno spremljanje 
in pravočasno podporno terapijo za zmanjševanje okvare različnih organskih sistemov. Pravočasna 
prepoznava in zdravljenje možnih zapletov, še posebej okužb, izboljša izhod te hude bolezni.
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Akutni abdomen pri kritično bolnem bolniku

Miha Petrič, Aleš Tomažič

Povzetek

Akutni abdomen je potencialno življenje ogrožajoče stanje, ki v večini primerov potrebuje kirur-
ško zdravljenje. Najpogostejši vzroki so vnetje, krvavitev, perforacija, ileus in ishemija. V večini 
primerov je pri kritično bolnem bolniku vzrok za nastanek akutnega abdomna kombinacija več 
dejavnikov. Posledično predstavlja diagnostični in kirurški izziv zaradi številnih stanj, ki lah-
ko posnemajo ali vodijo v razvoj akutne abdominalne simptomatike. Pravočasna prepoznava 
in ustrezno zdravljenje sta bistvena za zmanjšanje morbiditete in mortalitete kritično bolnega 
bolnika.

Uvod

Akutni abdomen opisuje nenadno nastalo prizadetost trebušnih organov. Simptomi so huda bo-
lečina v trebuhu, bruhanje, prisotni so znaki draženja peritoneja ter splošna prizadetost. Diagno-
stika in zdravljenje akutnega abdomna pri kritično bolnem bolniku v EIT sta izjemno težavna 
in zahtevna. Vzrok za to so številni dejavniki, ki lahko neposredno ali posredno vodijo v razvoj 
akutne abdominalne simptomatike. Zaradi resnosti in možnih posledic je pri bolniku z aku-
tnim abdomnom včasih kirurška intervencija potrebna pred morebitno postavitvijo natančne 
diagnoze. Kirurško zdravljenje je povezano s pogostejšim razvojem pooperativnih zapletov, ki se 
ponovno kažejo z znaki akutnega abdomna. V preglednem članku bomo prikazali indikacije in 
zaplete, ki potrebujejo kirurško zdravljenje pri kritično bolnem bolniku.

Etiologija akutnega abdomna

Vzroke za nastanek akutnega abdomna razdelimo v t. i. kirurške in nekirurške. 

Nekirurški vzroki: 
• bolezni ali poškodbe pljuč in prsnega koša,
• bolezni ali poškodbe srca in žil,
• poškodbe skeleta,
• bolezni ali poškodbe omejene na retroperitonej,
• presnovne in endokrinološke bolezni,
• hematološke bolezni,
• nevrološke bolezni.
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Kirurški vzroki so:
• vnetje,
• peritonitis,
• krvavitev,
• ishemija,
• ileus,
• abdominalni kompartmentalni sindrom.

Akalkulozni holecistitis

Akutno akalkulozno vnetje žolčnika je eden pogostejših vzrokov za nastanek akutnega abdomna 
pri kritično bolnem bolniku. Pojavi se pri 0,2 odstotka do 0,4 odstotka kritično bolnih in predsta-
vlja približno deset odstotkov vseh vnetij žolčnika. Povezan je z visoko stopnjo mortalitete (okoli 
30 odstotkov). Dejavniki tveganja so politravma (Inyury Severitiy Score > 12, transfuzija več 
kot 12 enot koncentriranih eritrocitov), večji kirurški posegi, šokovno stanje, opekline in sepsa. 
Akalkulozni holecistitis zdravimo konservativno z antibiotično terapijo, kirurško z laparoskop-
sko ali odprto metodo. Pri visoko rizičnih bolnikih je možna perkutana holecistostoma.

Peritonitis

Peritonitis je vnetni proces peritoneja ne glede na vzrok. Če se peritonitis manifestira lokalno, govorimo 
o intraabdominalni okužbi, ob sistemski manifestaciji pa govorimo o abdominalni sepsi. V začetku 20. 
stoletja je bil peritonitis povezan z okoli 90-odstotno smrtnostjo, danes pa je ob multidisciplinarnem 
zdravljenju smrtnost manjša od 20 odstotkov. Ločimo primarni, sekundarni in terciarni peritonitis.

Primarni peritonitis je vnetje peritoneja, ki je posledica ekstraperitonealnega izvora in je 
posledica hematogenega, limfogenega ali transmuralnega razsoja povzročitelja. Je posledica nea-
dekvatnega imunskega sistema bolnika. Povzročitelji so v večini monokulture (E. coli, po Gramu 
pozitivni koki in anaerobne bakterije). Pri bolnikih z jetrno cirozo predstavlja pomemben vzrok 
smrti. Primarni peritonitis zdravimo konservativno s tekočinsko resuscitacijo in antibiotiki. Ki-
rurška intervencija je indicirana v primeru nejasne diagnoze, ob sumu na ishemijo ali perforacijo.

Sekundarni peritonitis je posledica neposrednega širjenja vnetja iz prizadetega organa v tre-
bušni votlini ali njihovega predrtja.

Peritonitis ob perforaciji nastane zaradi predrtja prebavne cevi, poškodbe parenhimskih 
organov ter perforacije retroperitonealnih vnetnih procesov intraperitonelano. V peritonealno 
votlino lahko zatekajo žolč, pankreatični sok, urin ter vsebina prebavne cevi.

Postoperativni peritonitis se pojavi pri približno enem odstotku do 20 odstotkov bolnikov. 
Najpogosteje je posledica dehiscence anastomoze oziroma steplerskih linij ter posledičnega izte-
kanja vsebine v peritonealno votlino. V grobem ločimo anastomoze z nizkim ter visokim tvega-
njem za pojav dehiscence. Med tako imenovane anastomoze z nizkim tveganjem uvrščamo ana-
stomoze med tankim črevesjem, tankim črevesjem in želodcem, tankim črevesjem in kolonom 
ter tankim črevesjem in rektumom. Visoko rizične anastomoze so povezave med jejunumom in 
požiralnikom (2,9–9 %), jejunumom in krnom trebušne slinavke (3–26 %), jejunumom in žolče-
vodom (2,3 %) ter med kolonom in rektumom (7,3–11,4 %).

Terciarni peritonitis je definiran kot ponavljajoča oziroma vztrajajoča okužba peritoneal-
ne votline kljub predhodnemu zdravljenju primarnega oziroma sekundarnega peritonitisa. Pri 
bolnikih s terciarnim peritonitisom je značilna odsotnost formiranja omejenih kolekcij ter pri-
sotnost difuznega eksudata brez fibrinsko gnojnih oblog. Povzročitelji so stafilokoki, enterokoki, 
psevdomonas, glive ter sevi enterobaktra.
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Bolnik s peritonitisom potrebuje multidisciplinarno zdravljenje. Ne glede na vzrok je peritonitis 
povezan z visoko stopnjo morbiditete in mortalitete. Kirurško zdravljenje peritonitisa sledi trem 
ciljem:
• odstranitev vzroka kontaminacije,
• zmanjšanje bremena kontaminacije,
• preprečevanje persistentne ali ponavljajoče se okužbe z adekvatno drenažo.

Pri vsakem kirurškem posegu je treba identificirati vzrok nastanka peritonitisa ter ga ustrezno os-
krbeti oziroma odpraviti. V večini primerov je potrebno prešitje ali odstranitev prizadetega dela 
gastrointestinalnega trakta. V primeru resekcije prebavne cevi se odločamo za primarno ana-
stomozo glede na mesto anastomoze, hemodinamsko stabilnost bolnika, stopnjo kontaminacije 
peritonealne votline in stanje prekrvavitve organov. Če presodimo, da je tveganje za dehiscenco 
anastomoze visoko, napravimo začasno oziroma stalno črevesno stomo. Pri hemodinamsko ne-
stabilnem in podhlajenem bolniku ob prisotni koagulopatiji izvedemo kirurški poseg po načelih 
»damage control« kirurgije. Pomembna je tudi drenaža vseh potencialnih anatomskih prostorov, 
kjer se zbira tekočina (levi in desni subfrenij, burza, mala medenica). Ob popolni odstranitvi 
vzroka in kontaminacije peritonealne votline napravimo dokončno zaporo laparotomijske rane 
z drenažo. V nasprotnem primeru imamo na voljo dve možnosti. Prva je ponovna operacija po 
potrebi, ki jo izvedemo čez 24 do 48 ur glede na splošno stanje bolnika ter slikovne in laboratorij-
ske preiskave. Druga možnost je načrtovana reoperacija čez 24 do 48 ur. V tem primeru uporabi-
mo pripomočke za začasno zaporo trebušne stene. 

Krvavitev

V osnovi ločimo krvavitev v prebavni trakt in krvavitev v peritonealno votlino. 
Krvavitev v prebavni trakt delimo na:
• krvavitev iz zgornjih prebavil,
• krvavitev iz spodnjih prebavil.

Krvavitev v peritonealno votlino je lahko posledica:
• poškodbe intraperitonealnih organov,
• poškodbe retroperitonealnih organov,
• poškodbe velikih žil,
• pooperativne krvavitve.

Najpogostejši vzroki za intraluminalno krvavitev pri kritično bolnem bolniku so razjede želodca 
ali dvanajstnika, erozivni gastritis, žilne malformacije, divertikli tankega in debelega črevesja, 
interventni posegi na žolčevodih in anastomoze. Krvavitev v peritonealno votlino je posledica 
poškodbe parenhimskih organov, raztrganin mezenterija ter poškodb retroperitonealnih orga-
nov in velikih žil. Pomembna je tudi krvavitev po operativnem posegu. V večini primerov se 
pojavi v prvih 12 do 24 urah po operaciji. V manjšem deležu se pojavi nekaj dni ali tednov po 
posegu. Krvavitev je pri operativnih posegih na tankem in debelem črevesju, bariatrični kirurgiji, 
laparoskopski odstranitvi žolčnika ali slepiča redek zaplet z incidenco okoli 0,5 do 3 odstotke. 
Verjetnost za pooperativno krvavitev je višja pri transplantaciji jeter ali trebušne slinavke ter več-
jih hepatobiliarnih posegih (3–10 %). Mesto krvavitve so najpogosteje krni prekinjenih žil, mesta 
prekinitve črevesja ali želodca, anastomoze in rezne ploskve parenhimskih organov. Najpogostej-
ši vzrok krvavitve, ki se pojavi nekaj dni ali tednov po operaciji, je ruptura psevdoanevrizem ob 
pankreatični fistuli oziroma pankreatitisu.
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Obravnava bolnika v EIT z znaki krvavitve je multidisciplinarna. Način zdravljenja bolnika 
določajo predvsem hemodinamska stabilnost bolnika ter morebitne pridružene poškodbe (per-
foracija, ishemija).

Hemodinamski stabilen bolnik brez pridruženih poškodb – bolnik ne potrebuje kirurškega 
zdravljenja. Pri sumu na krvavitev iz zgornjih prebavil ali spodnjih prebavil je smiselna program-
ska endoskopska preiskava. Ob sumu na krvavitev iz tankega črevesja, poškodbo parenhimskih 
in retroperitonealnih organov je smiselno opraviti CT-arteriografijo.

Hemodinamsko pomembna krvavitev – indicirana je CT-arteriografija oziroma selektivna 
arteriografija ter poskus embolizacije krvaveče žile. Ob sumu na krvavitev iz zgornjih prebavil je 
potrebna nujna gastroskopija. Kirurški poseg brez dokazanega mesta krvavitve se opravi izjemo-
ma, saj je povezan z visoko stopnjo ponovitve (pri resekcijah črevesja do 50 odstotkov).

Hemodinamsko ogrožen bolnik – kirurški poseg je indiciran pri sumu na poškodbo paren-
himskih organov, neuspešnem endoskopskem ali interventnem posegu, kjer je identificirano 
mesto krvavitve, ter ob pridruženih stanjih, ki zahtevajo kirurško zdravljenje (perforacija votlega 
organa, ishemija …). Uporabi se lahko tudi interventno zdravljenje s poskusom embolizacije ali 
stentiranja (ruptura psevdoanevrizme, ruptura AAA …).

Pooperativna krvavitev v prvih 12 do 24 urah potrebuje v večini primerov kirurško zdravljenje. 
Pozne krvavitve (rupturirana psevdoanverizma …) poskušamo zdraviti z embolizacijo ali stentiranjem.

Ileus

Pri bolnikih v EIT se pogosto srečujemo z ileusom, ki je kombinacija posledic operativnega pose-
ga ter odpovedi prebavil kritično bolnega bolnika. Zgodnji pooperativni ileus se pojavi v 30 dneh 
po operativnem posegu. Glede na vzrok delimo pooperativni ileus na funkcionalni (paralitični) 
in mehanični (obstrukcijski) ileus. Glede na čas nastanka pa lahko razdelimo pooperativni ileus 
na primarni (pojavi se takoj po operaciji in izzveni po 48 do 96 urah) in sekundarni (paralitični, 
mehanični, traja več kot 96 ur po operaciji).

Primarni pooperativni ileus se pojavi pri vseh bolnikih, ki so imeli poseg na prebavnem trak-
tu oziroma laparotomijo. Natančen vzrok za razvoj primarnega pooperativnega ileusa ni popol-
noma znan. Normalno delovanje prebavne cevi je rezultat zapletene interakcije med centralnim 
živčnim sistemom, intrinzičnim enteričnim živčnim sistemom, hormoni ter lokalnimi mediator-
ji. Primarno prizadene predvsem želodec in debelo črevo. Po laparotomiji pride do vzpostavitve 
peristaltike tankega črevesa v nekaj urah, peristaltika želodca se vzpostavi v 24 do 48 urah, med-
tem ko se peristaltika kolona vzpostavi v 48 do 72 urah. Laparoskopski posegi imajo pomembno 
manjši vpliv na pooperativno parezo v primerjavi s primerljivim klasičnim odprtim posegom. 

Funkcionalni pooperativni ileus je posledica odpovedi prebavil kritično bolnega bolnika in 
je povezan z visceralno hipoperfuzijo, ishemijo in reperfuzijsko okvaro črevesja ter posledičnim 
sproščanjem proinflamatornih mediatorjev. Najpogostejši vzroki za razvoj so abdominalna sepsa, 
elektrolitske motnje, pljučnice, poškodbe glave, kirurški posegi zunaj trebušne votline (osteosinteza 
po zlomu kolka, poškodba hrbtenice) ter akutne ali kronične bolezni ledvic. Pri kritično bolnem 
bolniku se to pogosto kaže v psevdoobstrukcijskem ileusu kolona oziroma sindromu Ogilvie.

Mehanični pooperativni ileus je posledica mehanične zapore prebavne cevi. Najpogostejši 
vzrok so zarastline (92 odstotkov), intraabdominalni abscesi, notranje ali stenske kile, ishemija, 
spregledani tumorji, bezoarji, žolčni kamni ali impaktirano blato.

Kirurško zdravljenje je indicirano pri mehaničnem ileusu. Izjema so intraabdominalne ko-
lekcije, ki jih lahko ob dostopnosti perkutano dreniramo. Pri bolniku s funkcionalnim ileusom 
je potrebna odprava vzroka, kirurški poseg je smiseln ob razvoju kompartmentalnega sindroma, 
sumu na perforacijo ali ishemijo. 
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Ishemija

Mezenterialna ishemija predstavlja stanje, ko je pretok krvi skozi določen organ nezadosten za 
vzdrževanje metaboličnih zahtev posameznega organa ali tkiva. Prehrano organom trebušne vot-
line zagotavljajo tri glavne arterijske veje (celiakalni trunkus, zgornja in spodnja mezenterična 
arterija). Posamezna področja prekrvavite so med seboj povezana s kolateralami, kar omogoča 
preprečitev kritične ishemije ob izgubi ene od glavnih vej. Predhodni kirurški posegi lahko pov-
zročijo prekinitev kolateral, kar vodi v večje tveganje za razvoj kritične ishemije.

Vzroki za nastanek so:
• zapora arterijskega sistema (od 70 do 90 odstotkov vseh mezenterialnih ishemij) kot posledica:

– embolije (od 40 do 50 odstotkov),
– tromboze (od 20 do 35 odstotkov),
– disekcije ali vnetja (manj kot 5 odstotkov),
– aterosklerozne poškodbe žil – kronična ishemija je v 90 odstotkih posledica take poškodbe,

• venska tromboza (od 5 do 15 odstotkov vseh ishemij), ki je najpogosteje posledica trombofi-
lije, politravme ter vnetnih procesov (pankreatitis, divertikulitis, holangitis, intraperitonelane 
abscesne kolekcije),

• neokluzivna mezenterialna ishemija (NOMI, od 5 do 15 odstotkov vseh ishemij), ki je posle-
dica hipoperfuzije organov ob vazospazmu.

Ob sumu na mezenterialno ishemijo je potrebna hitra in učinkovita diagnostika. Natančnost 
preiskave CT s kontrastnim sredstvom je 95- do 100-odstotna. Ob postavitvi diagnoze, pri čemer 
ni evidentnih znakov za nekrozo ali perforacijo, je potreben posvet z interventnim radiologom o 
možnostih endovaskularnega zdravljenja (aspiracija tromba, stentiranje …) ter ustrezno hemo-
dinamsko vodenje bolnika z nižanjem potrebe po vazoaktivni podpori. Pri venskih trombozah je 
prvi red terapije aplikacija standardnega heparina v kontinuirani infuziji z namenom raztapljanja 
strdka. Kirurško zdravljenje je potrebno ob gangreni ali perforaciji, če je predviden končni izid 
zdravljenja združljiv z življenjem. Smrtnost bolnikov z mezenterialno ishemijo je danes kljub 
multidisciplinarni obravnavi še vedno visoka (od 32 do 86 odstotkov).

Abdominalni kompartmentalni sindrom

Abdominalni kompartmentalni sindrom (AKS) pri kritično bolnem bolniku se razvije zaradi 
naraščanja intraabdominalnega tlaka v omejenem prostoru – trebušni votlini. Po podatkih iz 
literature je intraabdominalna hipertenzija prisotna pri 35 odstotkih bolnikov, ki so mehansko 
ventilirani. Povišan tlak vodi v hipoperfuzijo organov, odpoved organskih sistemov ter ishemijo 
in gangreno. Intraabdominalno hipertenzijo (IAH) delimo v štiri stopnje, glede na etiologijo pa 
ločimo: 

Primarni AKS kot posledico:
• tope ali penetrantne poškodbe abdominalne votline,
• pankreatitisa,
• krvavite,
• rupture AAA,
• ileusa,
• retroperitonealnega hematoma.
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Sekundarni AKS (vzroki):
• nosečnost,
• ascites,
• pankreatitis,
• ileus,
• opekline,
• intraabdominalna sepsa,
• masivna tekočinska resuscitacija. 

Povišan intraabdominalni tlak zdravimo konservativno z razbremenitvijo prebavne cevi (na-
zogastrična sonda, klistiranje), vzdrževanjem ustrezne tekočinske bilance, relaksacijo trebušne 
stene ter drenažo intraperitonealne tekočine oziroma tekočinske kolekcije. AKS je kirurška indi-
kacija, pri kateri naredimo totalno mediano laparotomijo, saniramo morebiten vzrok nastanka in 
vstavimo pripomočke za začasno zaporo trebušne stene. Pri nas v večini primerov uporabljamo 
terapijo z negativnim tlakom.

Zaključek

Akutni abdomen pri kritično bolnem bolniku lahko pomembno vpliva na izhod zdravljenja in je 
povezan z visoko stopnjo morbiditete in mortalitete. V večini primerov je kombinacija različnih 
stanj, ki življenjsko ogrožajo bolnika. Za učinkovito zdravljenje kritično bolnega bolnika z znaki 
akutnega abdomna je potreben multidisciplinaren pristop k diagnostiki in načinu zdravljenja. 
Pomembno se je zavedati, da lahko zamujena in tudi nepotrebna kirurška intervencija poslabša 
izid zdravljena. Kirurško zdravljenje je v večini primerov edina učinkovita metoda, vendar je 
povezana s številnimi zapleti.
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Radiološka diagnostika abdomna pri kritično 
bolnih

Nina Boc

Povzetek

V predavanju bodo opisane slikovnodiagnostične metode (slikanje abdomna s transportnim 
RTG-aparatom, UZ abdomna ter posebnosti preiskav CT in MR), ki jih uporabljamo pri ugota-
vljanju patologije v abdomnu pri bolnikih v enotah intenzivne terapije/medicine. Cilj slikovnih 
preiskav je dobra slika in uporaben izvid, ki pomaga klinikom. Zahteve pri interpretaciji posnet-
kov so jasne in poleg opisa patoloških sprememb je pomembno in potrebno, da preiskovalec 
jasno izrazi mnenje oziroma odgovori na vprašanja, ki mu jih zastavi klinik.

Uvod

Modaliteto slikovne preiskave mora klinik skrbno izbrati, in sicer glede na bolnikove znake in 
simptome, njegovo klinično stanje in predhodne diagnostične najdbe.

UZ abdomna

Prvo izbiro zagotovo predstavlja UZ-preiskava, ki je varna, hitra in poceni, lahko jo izvedemo 
ob bolnikovi postelji in ob tem ne vpliva na celokupno dozno obremenitev bolnikov, kar je zlasti 
pomembno pri nosečnicah, otrocih ter mladih in ozdravljivih bolnikih. Radiološki UZ-pregled 
abdomna je obsežnejši od FAST UZ (Focused Assessment with Sonography for Trauma). Radio-
loška ultrazvočna preiskava mora zajemati pregled vseh abdominalnih organov in je tudi ključen 
del pri posegih v abdomnu (punkcije, drenaže).

Sodobni UZ-aparati omogočajo tudi uporabo ultrazvočnega kontrastnega sredstva, ki v dolo-
čenih primerih lahko izboljša diagnostično vrednost samega UZ.

Omejitev UZ-preiskave obstaja predvsem pri čezmerno prehranjenih in meteorističnih bolni-
kih, poleg tega pa je UZ-preiskava odvisna tudi od izkušenosti preiskovalca.

RTG abdomna

RTG-slikanju abdomna pri kritično bolnih v enotah intenzivne medicine se skušamo izogniti 
predvsem zaradi slabih zaščitnih pogojev, velike dozne obremenitve (ne samo slikanega bolnika, 
ampak tudi ostalih bolnikov, ki so v istem prostoru) in njene nizke senzitivnosti.
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CT abdomna

Natančnejša in v določenih primerih edina primerna preiskava, ki je smiselna pri hemodinamsko 
stabilnih bolnikih, je CT-preiskava. Ob intravenskem injiciranju jodnega kontrastnega sredstva 
jo lahko opravimo v več fazah, ki jih zaradi dozne obremenitve bolnika izbiramo glede na klinič-
no vprašanje. Slaba ledvična funkcija ni kontraindikacija za i. v. aplikacijo jodnega kontrastnega 
sredstva, pri tem upoštevamo smernice ESUR 10.0.

MR abdomna

MR-preiskava abdomna ima le omejeno vrednost pri kritično bolnih bolnikih, razen ko gre za 
kritično bolne nosečnice in otroke, pri katerih se CT-preiskav zaradi dozne obremenitve zavestno 
izogibamo. Vsaka MR-preiskava je dolgotrajna preiskava in artefakti, ki nastanejo zaradi diha-
nja (kljub uporabi pripomočkov za zmanjševanje artefaktov), nam omejujejo možnost natančne 
ocene posameznih sekvenc slikanja. MR-preiskava je kontraindicirana pri bolnikih s kovinskimi 
tujki v telesu, pri bolnikih z nekaterimi osteosintetskimi materiali, srčnimi vzpodbujevalniki ali 
drugimi vsadki v telesu, ki niso kompatibilni z magnetnim poljem.

Zaključek

Slikovna diagnostika pri kritično bolnih v EIT lahko zelo pomaga pri njihovem zdravljenju, ven-
dar je zbira ustrezne radiološke preiskave odvisna predvsem od kliničnega stanja bolnikov, sta-
rosti in predhodnih slikovnodiagnostičnih in drugih najdb.
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Akutna odpoved prebavil – posebnosti pri otrocih

Petja Fister

Povzetek

Akutna odpoved prebavil je posledica zmanjšanja delovanja črevesa do te mere, da je nezadostno 
za absorpcijo hranil, vode ter elektrolitov iz gastrointestinalnega trakta – za vzdrževanje rasti in/
ali zdravja je hranila in tekočine treba nadomeščati intravenozno. Odpoved prebavil je lahko 
prirojena ali pridobljena, gastrointestinalna ali sistemska, benigna ali maligna, se začne nenado-
ma ali postopoma, je samoomejujoča ali trajna – kronična. Intrinzična prilagoditev črevesja na 
zmanjšanje absorptivne površine po kirurški resekciji obsega strukturne in funkcionalne spre-
membe sluznice, prilagoditev pospešuje čimprejšnje enteralno hranjenje. Parenteralna prehrana, 
zdravila in kirurške avtologne rekonstrukcijske tehnike za podaljšanje in dilatacijo črevesnih vi-
jug so omogočile boljše izide akutne odpovedi prebavil.

Uvod

Akutna odpoved prebavil je kompleksen sindrom, katerega preživetje se je zaradi zdravljenja s pa-
renteralno prehrano (PP) močno povečalo. Raziskava umrljivosti med otroki z odpovedjo preba-
vil, ki je zajela 272 otrok, je pokazala, da jih je 58 umrlo zaradi multiorganske odpovedi – bolezni 
jeter, sepse ali krvavitev, deset pa zaradi zapletov, povezanih s transplantacijo črevesa. Celokupna 
umrljivost je bila 25 odstotkov. V zadnjem času je preživetje otrok z akutno odpovedjo prebavil 
več kot 90 odstotkov. Zaradi relativne redkosti bolezni je z dokazi podprtih podatkov o zdravljenju 
bolezni malo.

Definicija odpovedi prebavil je zmanjšanje delujočega dela prebavil do minimalne količine, ki 
je potrebna za prebavo in absorpcijo, ki bi bila zadostna, da bi zadostila hranila in tekočine za rast 
pri otrocih oz. življenje pri odraslih. Nezadostnost prebavil pomeni zmanjšanje absorpcije hranil, 
ki pa ne zahteva intravenoznega nadomeščanja. V klinični praksi lahko zadostnost prebavil me-
rimo z deležem PP, ki jo otrok potrebuje za rast.

Odpoved prebavil lahko klasificiramo na osnovi začetka, presnove in predvidenega izida v: 
tip 1: akutno, kratkotrajno in samoomejujoče stanje; 
tip 2: podaljšano akutno stanje pri presnovno nestabilnih bolnikih, ki zahteva kompleksno 

multidisciplinarno oskrbo in intravenozno zdravljenje tedne ali mesece; 
tip 3: kronično stanje, pri presnovno stabilnih bolnikih, ki zahtevajo intravenozno 

nadomeščanje mesece ali leta. Lahko je reverzibilna ali ireverzibilna. 
Tip 1 ima 15 odstotkov bolnikov po abdominalnih operacijah ali v povezavi s kritično 

boleznijo, kot so poškodba glave, pljučnica, akutni pankreatitis, ali po operaciji srca. Pooperativni 
ileus spontano izzveni v nekaj dneh. 
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Tip 2 je redko klinično stanje, ki ga spremljajo septični, presnovni in prehranski zapleti. Raz-
vije se kot posledica poškodbe, akutnega dogodka, ki zahteva masivno odstranitev črevesja (vol-
vulus črevesja, strangulirana kila, mezenterična tromboza ali poškodba trebuha), ali kot zaplet 
operacije prebavil (popuščanje anastomoze, neprepoznana poškodba črevesja, nastanek fistule, 
dehiscenca trebušne stene, laparotomija ali odprt trebuh). Bolniki s tipom 2 zahtevajo visoko 
usposobljene zdravstvene enote intenzivne medicine z multidisciplinarno obravnavo. Do popol-
ne rehabilitacije pride pri 40 odstotkih, ostali bolniki potrebujejo dolgotrajno hranjenje po cevki 
ali dolgotrajno PP. Umrljivost pri tipu 2 odpovedi prebavil je od 10 do 13 odstotkov.

Tip 2 navadno obsega fistulo ali enterostomo, pridruženo sepso in sindrom kratkega čre-
vesja (SKČ). Zdravljenje obsega: obvladanje sepse, optimizacijo prehranskega statusa, skrb za 
rano, anatomijo črevesja in fistulo, tempiranje in planiranje operacije. Kontrola sepse obsega 
diagnozo znakov sepse, radiološko ali kirurško drenažo tekočinskih kolekcij in abscesov ter 
antibiotično zdravljenje. Optimizacijo prehrane (parenteralne ali enteralne) začnemo z opti-
mizacijo acidobaznega, elektrolitnega in vodnega stanja, antisekretornimi in antimotilitetnimi 
zdravili ter preprečevanjem sindroma ponovnega hranjenja. Skrb za rano obsega skrb za stome, 
sukcijo, obloge, preostalo črevo je treba enteralno hraniti. Radiološke preiskave omogočijo pri-
kaz stanja in delovanja preostalega dela prebavil, ponovne operacije navadno sledijo tri mesece 
po prvi. Glavni vzrok smrti pri akutni odpovedi prebavil je sepsa, ki lahko izvira iz trebuha 
ali nastane s translokacijo bakterij v primeru kolitisa, razširjenih vijug, subakutne ishemije 
črevesa brez perforacije. Potrebno je tarčno antimikrobno zdravljenje, drenaža abdominalnega 
abscesa, iskanje dodatnih virov sepse, kot so pljučnica, okužba katetra in sekundarna glivna 
sepsa. 

Tip 3 predstavlja kronično odpoved prebavil brez akutnih poslabšanj. Bolnikovo stanje je 
stabilno, kot v primeru SKČ ali motene gibljivosti črevesja, in zahteva vzdrževanje homeostaze, 
optimizacijo prehranskega stanja, skrb za rano ter eventuelno ponovno vzpostavitev delovanja 
črevesa.

Vzroki za akutno odpoved prebavil pri otrocih

Vzroki za akutno odpoved prebavil pri otrocih so zmanjšana površina za absorpcijo – SKČ, ne-
učinkovita površina sluznice – prirojene bolezni enterocitov (prirojena kloridna driska, bolezen 
mikrovilusnih vključkov, enteropatija s tufti), disfunkcija gibljivosti črevesja (aganglioza, čreve-
sna psevdoobstrukcija), v deželah v razvoju pa postinfekcijska driska (slika 1).
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Slika 1. Vzroki za akutno odpoved prebavil pri otrocih

SKČ nastane po obsežni resekciji črevesja zaradi pridobljenih ali prirojenih gastrointestinalnih 
bolezni, kar vodi do zmanjšanja sluznične površine in s tem absorptivne kapacitete črevesja in 
malabsorbcije ter zahteva specializirano prehransko in specifično zdravljenje. Novorojenčki 
imajo ob rojstvu tanko črevo dolgo približno 250 cm, njegova dolžina se v prvem letu močno 
poveča. Nedonošenčki imajo večji rastni potencial črevesa kot donošeni, tako je pri njih sposob-
nost adaptacijske rasti črevesja še večja. SKČ se pojavi, če pri novorojenčku odstranijo velik del 
tankega črevesja in ostane manj kot 40 cm le-tega, vendar je možno tudi, da pride do prilago-
ditve preostalega 15–40 cm dolgega dela črevesja. Na nastanek SKČ vplivajo še novorojenčkova 
osnovna diagnoza, del črevesa, ki ostane, stoma oz. primarna anastomoza, prisotnost ileocekalne 
zaklopke in starost otroka pri resekciji, poleg tega pa še funkcionalnost preostanka črevesja, pred-
vsem njegova gibljivost. Pri nedonošenčkih je najpogostejši razlog za odstranitev precejšnjega 
dela črevesja nekrotizirajoči enterokolitis (NEK). Pojavnost NEK med nedonošenčki z zelo nizko 
porodno težo se povečuje za tri odstotke za vsakih 250 g teže pod 1500 g. Naslednji vzrok akutne 
odpovedi prebavil pri novorojenčku je gastroshiza, katere prevalenca se je nepojasnjeno povečala 
od 3,6 na 4,9 na 10.000 rojstev. Črevo je prenatalno izpostavljeno amnijski tekočini, kar vpliva na 
oslabljeno gibljivost, zaradi česar ti otroci redko dosežejo popolno neodvisnost od PP. Preostali 
vzroki za SKČ so malrotacija, volvulus osrednjega dela črevesja, atrezija, aganglioza in poškodba. 

Zdravljenje akutne odpovedi prebavil

Gastrointestinalni in prehranski kazalniki odpovedi prebavil so malabsorbcija hranil, slabo gi-
banje tankega črevesa, razrast bakterij in bolezen jeter, povezana z odpovedjo prebavil (angl. in-
tenstinal failure associated liver disease, IFALD). Zdravljenje akutne odpovedi prebavil obsega 
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zagotavljanje zadostne prehranjenosti in zmanjševanje tveganja zapletov ali smrti. Cilj zdravljenja 
je neodvisnost od PP, kar imenujemo črevesna avtonomija. Črevo se po skrajšanju dolžine po re-
sekciji prilagodi izgubi s strukturnimi in funkcionalnimi spremembami, ki povečajo absorbtivno 
kapaciteto: pospešijo se razmnoževanje črevesnih celic, angiogeneza in izražanje prenašalnih be-
ljakovin, povečata se višina in globina kript, črevo se podaljša in dilatira, kar omogoča povečanje 
absorptivne površine črevesne sluznice. Prilagoditev črevesja na izgubo površine omogočajo me-
hanski, humoralni, luminalni dejavniki, signalne poti ter pospeši se agresivno enteralno hranje-
nje (EH). Hkrati ob prilagajanju črevesja in izboljševanju absorpcije se pri otroku tudi zmanjšajo 
potrebe po energiji, beljakovinah in tekočini na kilogram telesne teže. Verjetnost prilagoditve je 
odvisna od teže bolezni in absorbtivne kapacitete črevesja. Z enteralno avtonomijo je povezano 
daljše rezidualno tanko črevo, nižja starost v času resekcije črevesja, ohranitev ileocekalne zaklo-
pke, diagnoza NEK, odsotnost hude bolezni jeter in normalna gibljivost črevesja. 

Otroci, pri katerih so opravili resekcijo velikega dela črevesja, naj bi bili po operaciji hranjeni 
najprej parenteralno, čim prej pa uvedemo EH, upoštevajoč potrebe po vodi, elektrolitih, energiji, 
makro- in mikroelementih. Z EH v začetku zagotavljamo minimalno količino kalorij (20–25 kcal/
kg/dan), ki jo postopoma povečujemo. PP nadaljujemo, dokler z enteralnim hranjenjem ne moremo 
zagotoviti zadostnega vnosa hranil za rast. Prehrano otroka z akutno odpovedjo prebavil zagotavlja 
multidisciplinaren tim strokovnjakov: dietetik izmeri prehranski status, medicinske sestre oskrbuje-
jo venske pristope, farmacevt aseptično in varno pripravlja PP in zdravnik, specializiran za prehrano, 
skrbi za primerno sestavo prehrane. Zapleti zdravljenja s PP so katetrske sepse, mehanski zapleti 
(zlom ali tromboza žilnega katetra), presnovna bolezen kosti in IFALD. IFALD (slika 2) so povezali z: 
• neoptimalno PP (nezadostnim dajanjem aminokislin in mikrohranil, čezmernim dajanjem 

glukoze, pretežno omega-6-maščobnimi kislinami, ki so proinflamatorne),
• odpovedjo prebavil (razraščanjem in translokacijo bakterij v črevesu, ki sproščajo enteroto-

ksine, odsotnostjo enteralnega hranjenja in spremenjenim enterohepatičnim obtokom) ter 
• okužbami (sepse, intraabdominalne okužbe). 

Slika 2. Zaščitni in škodljivi vplivi na jetra pri odpovedi prebavil
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Da se izognemo IFALD, smernice svetujejo omejitev količine maščob v PP na 1 g/kg/dan in upo-
rabo omega-3-maščobnih kislin. Sestava PP in začetek enteralnega hranjenja vplivata na razvoj 
črevesne avtonomije. Takojšen začetek enteralnega hranjenja po resekciji črevesja so povezali z 
izboljšanjem stopnje črevesne avtonomije pri otrocih s SKČ. EH začnemo z uvajanjem materi-
nega mleka, ki vsebuje rastne dejavnike, aminokisline (glutamin), nukleotide, imunoglobuline, 
levkocite in druge imunološko pomembne sestavine, ki vplivajo na prilagoditev črevesja. Če ma-
terinega mleka ni na razpolago, otroka hranimo z aminokislinskimi formulami ali s proteinskimi 
hidrolizati, priporočila glede izbora se med centri razlikujejo. Manjše delovanje črevesne bariere 
povzroči, da so otroci nagnjeni k alergičnim črevesnim boleznim. Različni centri imajo različne 
pristope glede optimalnega načina enteralnega hranjenja pri otrocih z akutno odpovedjo preba-
vil: oralno ali po cevki ter kontinuirano ali bolusno. Pri otrocih s črevesno malabsorbcijo in kro-
nično drisko pridobivanje teže izboljša kontinuirano dajanje enteralne prehrane, ki izboljša rast 
in prilagoditev črevesa. Pri odraslih z odpovedjo prebavil pa hranjenje po cevki izboljša absorp-
cijo energije in makrohranil v primerjavi z bolusnim peroralnim hranjenjem. Bolusno hranjenje 
posnema shemo fiziološkega hranjenja in tako povzroči ciklične spremembe plazemskih koncen-
tracij gastrointestinalnih hormonov, kot so inzulin, pankreatični polipeptid, želodčni inhibitorni 
polipeptid, gastrin, motilin, enteroglukagon in nevrotenzin. Nekatere otroke kasneje v poteku 
zdravljenja lahko hranimo tudi kombinirano, kontinuirano ponoči in bolusno čez dan. Oralni 
bolusi materinega mleka ali formule po operaciji spodbujajo oralni motorični razvoj in lahko 
preprečijo averzijo pred hranjenjem, poleg tega povzročijo sproščanje epidermalnega rastnega 
dejavnika iz žlez slinavk in trofičnih dejavnikov iz črevesja. Zelo pomembno pri prehranskem 
zdravljenju otrok z odpovedjo črevesja je nadomeščanje mikrohranil (vitaminov in mineralov). 
Prenašanje hranjenja ocenjujemo z opazovanjem otroka: bruhanje, razdražljivost, napetost tre-
buha in količina odvajanega blata – optimalno manj kot 2/3 volumna hrane. Na količino blata 
vplivajo dolžina in anatomski del, encimska aktivnost, absorpcijska zmogljivost preostalega dela 
črevesa, razrast bakterij in prisotnost kolona. Po drugi strani čezmerno EH poveča malabsorpcijo 
vode, hranil in mineralov ter povzroči poškodbe kože perianalno. Poleg tega prenašanje hranje-
nja odseva D-laktatna acidoza, saj nekatere bakterije fermentirajo neabsorbirane ogljikove hidra-
te v D-laktat, ki ga L-laktatna dehidrogenaza ne presnovi. V krvi ugotovimo povišano anionsko 
vrzel, normalno koncentracijo serumskega laktata, klinično pa opazimo encefalopatijo-ataksijo, 
spremenjena govor in zavest.

Človeški gastrointestinalni trakt absorbira hranila na različnih anatomskih lokacijah, zato lo-
kacija resekcije vpliva na pogostnost in stopnjo pomanjkanja mikrohranil (tabela 1).
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Tabela 1. Posledice akutne odpovedi prebavil pri otrocih. Po resekciji dela črevesja pride do malabsorp-
cije številnih hranil in do vnetnih zapletov. Pogosto pride do izgube vode in elektrolitov.

Mesto v 
prebavilih

Posledice Malabsorpcija ob 
resekciji

Vnetje 

Usta averzija hrane
Želodec hipergastrinemija, 

hiperacidnost, 
gastroezofagealni refluks, 
bruhanje, upočasnjeno 
praznjenje

peptične razjede

Dvanajstnik Fe, Ca, B-vitamini
Jetra z odpovedjo prebavil 

povezana odpoved jeter: 
steatohepatitis, holestaza, 
fibroza, ciroza

Žolčnik holelitiaza 
Trebušna 
slinavka

odpoved eksokrinega 
delovanja

Jejunum strikture, dilatacija, 
enteropatija, spremenjena 
peristaltika, kronična 
driska

ogljikovi hidrati, maščobe, 
aminokisline, elementi v 
sledovih, vitamini

razrast bakterij,
povečana prepustnost 
stene

Ileum strikture, dilatacija, 
enteropatija, spremenjena 
peristaltika, kronična 
driska

vitamin B12, žolčne soli, 
v maščobi topni vitamini, 
ogljikovi hidrati, maščobe, 
aminokisline, kovine v 
sledovih, vitamini

razrast bakterij,
povečana prepustnost 
stene

Cekum in 
kolon

kronična driska voda, elektroliti, vitamin K kolitis,
povečana prepustnost stene

Anastomoze dehiscenca ulceracije 

Pogosto se razvije pomanjkanje vitamina D, cinka in železa ter vitamina B12. Otroke z akutno 
odpovedjo prebavil zdravimo z zdravili z različnimi načini delovanja – antisekretornimi, 
antimotilitetnimi in proabsorbtivnimi ter antacidi (tabela 2).
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Tabela 2. Zdravila, ki jih uporabljamo pri zdravljenju akutne odpovedi prebavil pri otrocih

Razred Delovanje Primer Komentar
Antisekretorna 
zdravila

antagonist H2 
histaminskih 
receptorjev

ranitidin zmanjša izločanje HCl

inhibitorji protonske 
črpalke

pantoprazol zmanjša izločanje HCl

sekvestranti žolčnih 
kislin

holestiramin veže neabsorbirane žolčne kisline 
– preprečuje z žolčnimi kislinami 
povzročeno diarejo; zmanjšajo 
absorpcijo v maščobah topnih 
vitaminov

Absorptivi nadomestno zdravljenje pankreatični 
encimi

nadomestijo eksokrino delovanje 
pankreasa

Prokinetiki serotoninski receptorji cisaprid izboljša praznjenje želodca; 
povzroča aritmije – v evropskih 
državah ni odobren

motilinski receptorji eritromicin, 
klaritromicin, 
amoksicilin s 
klavulansko 
kislino

pospešujejo peristaltiko

antagonist serotoninskih 
receptorjev

ciproheptadin izboljša praznjenje želodca in 
poveča apetit

Antidiaroiki, 
antiperistaltiki

opioidni µ-receptorji v 
mienteričnem pleksusu

loperamid upočasni peristaltiko

Antibiotiki inhibicija sinteze 
beljakovin/nukleinskih 
kislin mikroorganizmov

metronidazol, 
ciprofloksacin, 
rifaksimin, 
gentamicin, 
amoksicilin s 
klavulansko 
kislino

zdravijo razrast bakterij, lahko pride 
do glivnih ali klostridijskih okužb in 
odpornosti proti antibiotikom 

Probiotiki izločanje protimikrobnih 
substanc, moduliranje 
imunosti

Lactobacillus, 
Bifidobacterium

tveganje sepse

Rastni 
dejavniki

analog glukagona teduglutid poveča črevesni in portalni 
pretok krvi, zavira izločanje HCl 
ter zmanjša motiliteto črevesa, 
zmanjša malabsorbcijo, poveča 
višino vilusov in globino kript

Nekatere raziskave so pokazale povezavo med zaviralci sproščanja želodčne kisline in okužbami 
dihal ter črevesja, najbrž zaradi preraščanja bakterij v tankem črevesju, tako z zaviralci sproščanja 
kisline prenehamo čim prej. Poraščanje bakterij v tankem črevesu je pogosto pri bolnikih s SKČ, 
ta se pojavi zaradi spremenjene gibljivosti in anatomije črevesja, resekcije ileocekalne zaklopke in 
uporabe antacidov. Preraščanje bakterij povzroči malabsorpcijo hranil, sluznično vnetje, povečano 
prepustnost sluznice in s tem senzibilizacijo in razvoj alergije ter translokacijo bakterij, sepso 
in holestazo. Nekateri centri uporabljajo ciklično zdravljenje s širokospektralnimi antibiotiki: 
eritromicinom, metronidazolom ali ciprofloksacinom en teden v mesecu za preprečevanje 
bakterijskega preraščanja. Probiotiki naj bi izboljšali viabilnost črevesja, vendar pri bolnikih z 
odpovedjo prebavil to ni bilo dokazano. Poročali so celo o bakteriemiji s probiotičnimi sevi. 



184

Šola intenzivne medicine 2019

Izboljšanje adaptacije črevesja obeta zdravljenje z gastrointestinalnimi hormoni: glukagonu 
podoben peptid 2 (GLP-2) je hormon, ki ga izločajo enteroendokrine celice v distalnem ileumu in 
kolonu ter povzroči proliferacijo epitela tankega črevesja in zavira praznjenje želodca. Subkutano 
dajanje GLP-2 analoga teduglutida je pri odraslih s SKČ zmanjšalo malabsorbcijo, povečalo 
višino vilusov in globino kript ter zmanjšalo potrebo po PP. Zdravilo teduglutid je odobreno 
za zdravljenje otrok, starejših od enega leta. Zdravljenje z rekombinantnim človeškim rastnim 
hormonom brez dodatka glutamina ali z njim ni vplivalo na sestavo telesa niti na absorpcijo 
hranil. Trofični učinek na črevesno sluznico pričakujejo še od kratkoverižnih maščobnih kislin, 
endotelijskega in inzulinu podobnega rastnega dejavnika-1.

Glavni cilj kirurškega zdravljenja je ohranitev čim večjega dela, predvsem tankega črevesa. 
Za prehransko ravnotežje je pomembno, da se malabsorbirana hranila absorbirajo v kolonu, tako 
je pomembno zagotavljanje kontinuitete črevesa preko kolona ali preko distalnih stom, preko 
katerih hranimo otroka. Gastrostoma omogoča kontinuirano hranjenje in dekompresijo črevesja, 
lahko pa se uporabi tudi kot gastrojejunostoma. Otrok za dovajanje PP potrebuje osrednji žilni 
kateter, katerega nevarnosti so katetrske okužbe in tromboza žil.

Kirurško je možno opraviti avtologno rekonstrukcijo črevesja, ki podaljša obstoječe črevo, da 
se izboljšajo gibljivost, absorbcija hranil in zmanjša preraščanje bakterij. V primeru povečanega 
premera črevesnih vijug (< 3 cm) v 20 cm tankega črevesa in minimalno 40 cm preostalega tankega 
črevesa sta opisana postopka LILT (angl. longitudinal intestinal lengthening and tailoring) in 
STEP (angl. serial transverse enteroplasty). LILT se danes zaradi zahtevnosti operacije in možnih 
zapletov ne izvaja več. Absorptivno sposobnost črevesa lahko ocenimo z D-xylozo, ki kaže 
absorpcijo ogljikovih hidratov in integriteto sluznice, ter s plazemsko koncentracijo citrulina, 
ki je kazalnik količine enterocitov. Koncentraciji obeh kazalnikov sta v krvi otrok po kirurški 
rekonstrukciji črevesa povišani. Samo življenjsko ogroženi otroci z odpovedjo prebavil so 
kandidati za transplantacijo črevesja ali transplantacijo več trebušnih organov: IFALD, izguba 
venskih pristopov, ponavljajoče sepse, mezenterialna tromboza ali ekstremno kratek preostanek 
črevesja. Poznavanje tveganj, povezanih s transplantacijo črevesa, omogoča izbor bolnikov na tiste, 
ki so neprehranljivi, in s tem večje preživetje transplantiranih, ki ga povečuje multidisciplinarna 
obravnava teh bolnikov. Petletno preživetje otrok s presajenim črevesjem je bilo leta 2015 75 
odstotkov, tistih s presajenimi jetri in črevesjem pa 62 odstotkov. 

Zaključek

V zadnjem času se je preživetje otrok z akutno odpovedjo prebavil zaradi napredka intenzivnega 
zdravljenja, specializirane podporne medicine in multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi 
zelo povečalo. V prihodnosti se lahko nadejamo novih pristopov parenteralnega in enteralnega 
hranjenja, hormonskega zdravljenja za rast črevesja, genske terapije za zarodne črevesne celice, 
uporabe naprav, ki bodo podaljšale avtologno črevo, in stvaritev črevesja s tkivnim inženirstvom.
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Za pregled prispevka in koristne nasvete pri pisanju se iskreno zahvaljujem prof. dr. Metki 
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Intraabdominalna hipertenzija

Franc Svenšek

Povzetek

Povišan tlak v trebušni votlini in utesnitveni sindrom v trebušni votlini sta povezana s povečano 
obolevnostjo in umrljivostjo kritično bolnih bolnikov. Klinična preiskava nam pomaga najti bolni-
ke z dejavniki tveganja za razvoj povišanega tlaka v trebušni votlini, vendar nam šele redno merjenje 
tlaka v trebušni votlini omogoča ustrezno obravnavo in zdravljenje. Pri večini kritično bolnih bolni-
kov je normalna vrednost tlaka v trebušni votlini 5−7 mmHg, o povišanem tlaku v trebušni votlini 
pa govorimo v primeru vrednosti nepretrgoma ali večinoma ≥ 12 mmHg. Utesnitveni sindrom v 
trebušni votlini pomeni okvaro ali odpoved organa kot posledico povišanega tlaka v trebušni votli-
ni, zato moramo povišan tlak v trebušni votlini ugotoviti čim prej in ga ustrezno zdraviti.

Uvod

V človeškem telesu imamo področja, kjer nenadno povečanje volumna tkiv in/ali organov 
povzroči povišanje tlaka v teh področjih, kar lahko vodi v utesnitveni (kompartmentalni) sin-
drom. Povišan tlak povzroči najprej moten venski odtok krvi, pri višjih vrednostih tlaka je moten 
tudi arterijski pretok, kar povzroči moteno prekrvljenost (perfuzijo) organov, ki vodi v okvaro in 
odpoved organov. Področja, kjer lahko pride do povišanega tlaka in v najtežjih oblikah do kom-
partmentalnega sindroma, so trebušna in prsna votlina, okončine in lobanja.

Intraabdominalna hipertenzija (IAH) in abdominalni kompartmentalni 
sindrom (ACS)

Normalno je v trebušni votlini tlak, ki ga imenujemo (intra)abdominalni tlak (IAP) in je enak 
atmosferskemu tlaku (0 mmHg), lahko je tudi subatmosferski. Pri večini kritično bolnih bolni-
kov je normalna vrednost IAP 5−7 mmHg, v primeru vrednosti IAP nepretrgoma ali večinoma 
≥ 12 mmHg pa govorimo o (intra)abdominalni hipertenziji (IAH). Izjema so kritično bolni hudo 
debeli bolniki in nosečnice, pri katerih so lahko asimptomatske vrednosti IAP do 15 mmHg (1, 2). 
Prevalenca IAH je pri kritično bolnih bolnikih okrog 60 odstotkov, nastanek IAH predstavlja 
neodvisni napovedni dejavnik umrljivosti bolnikov. Svetovno združenje za abdominalni kom-
partmentalni sindrom (WSACS) deli IAH v štiri stopnje (1, 3, 4):
• stopnja I: IAP 12−15 mmHg,
• stopnja II: IAP 16−20 mmHg,
• stopnja III: IAP 21−25 mmHg,
• stopnja IV: IAP > 25 mmHg.
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IAH lahko nastane akutno v nekaj urah in je običajno posledica poškodbe ali krvavitve v tre-
bušno votlino. Subakutna IAH nastane v nekaj dnevih in je najpogostejša pri kritično bolnih 
bolnikih. Kronična IAH predstavlja povišanje IAP v nekaj mesecih (nosečnost) ali letih (huda 
debelost) in ne povzroča abdominalnega kompartmentalnega sindroma (ACS), predstavlja pa 
višje tveganje za ACS v primeru akutne ali subakutne IAH (2).

Abdominalni perfuzijski tlak (APP) predstavlja tlak za ustrezno perfuzijo trebušnih organov, 
izračunamo ga iz razlike med srednjim arterijskim tlakom (MAP) in IAP (APP = MAP – IAP). 
Za ohranjanje perfuzije trebušnih organov je verjetno smiselno vzdrževanje APP ≥ 60 mmHg (1).

ACS pomeni okvaro ali odpoved organa kot posledico IAH. ACS je po WSACS definiran 
kot nepretrgoma povišan IAP > 20 mmHg z APP ≤ 60 mmHg ali brez in je povezan z okvaro 
ali odpovedjo vsaj enega organa (1). Klinično lahko ACS opredelimo tudi kot okvaro ali odpo-
ved organa kot posledico IAH, ne glede na vrednosti IAP. Bolniki z vrednostjo IAP < 10 mmHg 
praviloma nimajo ACS, bolniki z vrednostjo IAP > 25 mmHg praviloma imajo ACS. Bolniki z 
vrednostjo IAP 10−25 mmHg pa lahko imajo ali nimajo ACS, odvisno od različnih parametrov, 
kot sta arterijski krvni tlak in podajnost (komplianca) trebušne stene.

Etiologija IAH in ACS

Dejavnike tveganja za nastanek IAH in ACS lahko razdelimo na dejavnike znotraj trebušne vot-
line (primarni) in zunaj trebušne votline (sekundarni), lahko so prisotni oboji. Primarna IAH 
in ACS sta povezana z boleznijo ali s poškodbo v trebušni votlini in pogosto zahtevata zgodnje 
kirurško ali interventno radiološko zdravljenje. Sekundarna IAH in ACS sta posledica bolezni 
zunaj trebušne votline in praviloma ne zahtevata zgodnjega kirurškega zdravljenja. Razvoj sekun-
darnega ACS je pogosto povezan s potrebo po nadomeščanju tekočin, zato je treba ves čas voditi 
bilanco tekočin in ob pojavu ACS ustrezno ukrepati. Ponovna (ang. recurrent) IAH in ACS se 
pojavita po predhodnem zdravljenju primarne ali sekundarne IAH in ACS. Med dejavnike tvega-
nja za nastanek IAH in ACS spadajo (1, 4):
• zmanjšana podajnost trebušne stene:

– akutna dihalna odpoved, posebej ob povišanem tlaku v prsni votlini;
– centralna debelost ali povišan indeks telesne mase (BMI) > 30 kg/m2;
– dvig glave in prsnega koša > 30°;
– ležanje na trebuhu pri bolnikih z ARDS (ang. prone positioning);
– mehanična ventilacija s PEEP-om (pozitivni tlak na koncu izdiha) > 10 cmH2O;
– obsežne opekline;
– obsežne poškodbe (politravma);
– trebušna (abdominalna) operacija;

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

• patološka vsebina v trebušni votlini:
– akutni pankreatitis;
– peritonealna dializa;
– prosta tekočina v trebušni votlini (npr. hemoperitonej, ascites);
– prosti zrak v trebušni votlini (pnevmoperitonej);
– tumorji v trebušni votlini ali retroperitonealnem prostoru;
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• povečana prepustnost kapilar (capillary leak)/nadomeščanje tekočin:
– acidoza (pH < 7,2);
– akutni pankreatitis;
– hipotenzija ali šok;
– hipotermija (centralna temperatura < 33 °C);
– laparatomija za kontrolo poškodbe (ang. damage control laparotomy);
– motnje strjevanja krvi (trombociti < 55 x 109/l ali aPTČ > dvakrat normalna vrednost ali 

INR > 1,5);
– nadomeščanje tekočin > 5 litrov v 24 urah;
– obsežne opekline;
– obsežne poškodbe (politravma);
– bakteriemija/sepsa;
– transfuzije koncentriranih eritrocitov > 10 enot v 24 urah.

Vpliv IAH in ACS na delovanje organov

IAH lahko vpliva na vse organe, eden od prvih znakov je akutna ledvična odpoved, ki se ob pred-
hodno normalni ledvični funkciji in normovolemiji kaže z oligurijo pri IAP 15 mmHg in anurijo 
pri IAP 30 mmHg. Akutna ledvična odpoved zaradi IAH je posledica zmanjšanega pretoka skozi 
ledvice zaradi zmanjšanega minutnega volumna srca (MVS) in pritiska na ledvični parenhim 
in ledvične vene, kar povzroči motnje v mikrocirkulaciji in okvaro ledvičnih glomerulov in tu-
bulov, posledica je oligoanurična akutna ledvična odpoved (5). MVS se zmanjša zaradi zmanj-
šanja venskega priliva (preload), povišanega upora proti iztisu (afterload) in motenega krčenja 
srca. Zmanjšan venski priliv je posledica zmanjšanega pretoka krvi skozi stisnjene portalne vene 
in spodnjo votlo veno, povišan upor proti iztisu je posledica IAH. Premik diafragme navzgor 
povzroči neposredni in s povišanim tlakom v prsni votlini posredni pritisk na srce, posledica je 
moteno krčenje srca (6). Zaradi zmanjšanega venskega priliva se poviša tudi hidrostatični tlak v 
venah spodnjih okončin, kar vodi v nastanek perifernih edemov in povečano tveganje za nasta-
nek globoke venske tromboze. Posledica IAH je zmanjšana perfuzija prebavil, kar povzroči ishe-
mijo, intersticijski edem, prehod bakterij iz črevesa v kri (translokacija bakterij), kar še pospeši 
sistemski vnetni odgovor in vodi v večorgansko odpoved. Vpliv IAH na dihala je zaradi premika 
diafragme navzgor, posledično se zmanjša volumen prsnega koša in povišajo tlaki v prsnem košu, 
zmanjša se volumen pljuč. Vse skupaj pri mehanični ventilaciji vodi v povišanje najvišjega tlaka 
v dihalnih poteh (ang. peak airway pressure) in tlaka na koncu vdiha (ang. plateau pressure) ter 
do atelektaz pljučnega parenhima in do zmanjšane kompliance pljuč. Poveča se nesorazmerje 
med ventilacijo in perfuzijo pljuč, poveča se volumen mrtvega prostora, posledica je nastanek 
pljučnega spoja (ang. pulmonary shunt) (7). IAH vpliva tudi na možgane, saj povzroči povišan 
znotrajlobanjski (intrakranialni) tlak in zmanjša možganski perfuzijski tlak. Pri vseh bolnikih z 
IAH moramo zato ves čas spremljati tudi nevrološki status (8).

Klinična slika in diagnostika

IAH je zaželeno diagnosticirati čim prej, da lahko začnemo ustrezno zdravljenje, še preden se 
razvije ACS. Pri kritično bolnih bolnikih je zaradi njihovega splošno slabega kliničnega stanja 
oteženo sporazumevanje, zato je pri večini pridobivanje anamneze neizvedljivo. Pri kliničnem 
pregledu je pri večini bolnikov sicer prisoten močno napet trebuh, vendar je klinični pregled 
trebuha slab napovednik morebitnega ACS. Pri bolnikih z ACS najpogosteje najprej opazimo 
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zmanjšanje urne diureze in nastanek oligoanurične akutne ledvične odpovedi. Ob tem lahko 
pride tudi do poslabšanja ventilacije, znižanja arterijskega krvnega tlaka, tahikardije, perifernih 
edemov in šoka z laktacidozo.

Slikovne preiskave (npr. ultrazvok, radiološke preiskave) nam neposredno ne pomagajo 
postaviti diagnoze ACS, saj za dokončno diagnozo potrebujemo meritve IAP. Slikovne preiskave 
nam lahko pomagajo pri iskanju vzrokov za nastanek ACS.

Merjenje IAP

S kliničnim pregledom ne moremo natančno določiti IAP, zato ga moramo izmeriti. V vsakdanji 
klinični praksi ga merimo posredno v mehurju z urinskim katetrom in dodatnim sistemom za 
merjenje tlaka. Tlačno krivuljo umerimo na raven srednje aksilarne linije, IAP merimo pri bol-
niku v ležečem položaju na koncu izdiha, ob tem bolnik ne sme krčiti trebušnih mišic. V mehur 
vbrizgamo do 25 ml sterilne fiziološke raztopine, ki mora biti ogreta na telesno temperaturo, da 
ne povzroči krča (spazma) mišic mehurja, vrednost (mmHg) odčitamo po 30–60 sekundah. Pri 
kritično bolnih bolnikih z enim dejavnikom tveganja ali več dejavniki za nastanek IAH in ACS 
izvajamo meritve IAP vsakih 4–6 ur (9).

Zdravljenje IAH in ACS

Pri zdravljenju IAH in ACS uporabljamo nekirurške in kirurške metode zdravljenja. Cilj neki-
rurškega zdravljenja pri IAH je vzdrževanje IAP ≤ 15 mmHg brez okvare ali odpovedi organov, 
ob tem je verjetno smiselno vzdrževanje APP ≥ 60 mmHg. Za zagotavljanje teh ciljev upoštevamo 
naslednje ukrepe (3, 4, 6, 7, 8, 10):
• povečanje kompliance trebušne stene:

– ustrezna analgezija in/ali sedacija;
– ne dvigujemo glave in prsnega koša > 20°;
– ne uporabljamo položajev na trebuhu;
– uporabljamo položaj z nogami navzdol (obrnjen Trendelenburgov položaj);
– uporaba relaksantov;

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

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

• optimalizacija tekočinskega zdravljenja:
– izogibamo se velikim volumnom tekočin;
– uporabljamo hipertonične raztopine in koloide;
– ničelna bilanca tekočin tretji dan zdravljenja;
– pri hemodinamsko stabilnih bolnikih odstranjujemo odvečno tekočino z diuretiki;
– pri bolnikih, neodzivnih na diuretično zdravljenje, za odstranjevanje tekočine uporabimo 

ledvično nadomestno zdravljenje (ang. renal replacement therapy);
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• optimalizacija sistemske in regionalne perfuzije organov:
– vzdrževanje optimalne ventilacije, manever pridobivanja pljuč (ang. lung recruitment), upo-

raba čezstenskih (transmuralnih) pljučnih tlakov (npr. pplateau(tm) = pplateau – IAP/2);
– uporaba nepretrganega hemodinamskega nadzora in po potrebi vazopresorno in/ali 

inotropno zdravljenje, uporaba volumskih kazalcev venskega priliva (npr. GEDV = volu-
men v srcu na koncu diastole).

V primeru ACS, ko IAP kljub nekirurškemu zdravljenju ostaja nepretrgoma > 20 mmHg in pride 
do okvare ali odpovedi organov, je smiselno kirurško zdravljenje z dekompresijsko laparotomijo 
in začasnim zaprtjem trebušne stene s pomočjo sistemov za zdravljenje ran z negativnim tlakom 
(ang. NPWT − negative pressure wound therapy) (11).

Zaključek

IAH je pogosta pri kritično bolnih bolnikih, zato moramo nanjo pomisliti, predvsem pri bolnih 
z dejavniki tveganja za nastanek IAH. S kliničnim pregledom in/ali slikovnimi preiskavami ne 
moremo postaviti diagnoze IAH, saj za dokončno diagnozo potrebujemo meritve IAP. Nekirur-
ške metode zdravljenja so pomembne pri preprečevanju IAH in tudi pri začetnem zdravljenju 
bolnikov z dokazano IAH, kirurško dekompresijsko zdravljenje je smiselno pri nastanku ACS.
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Krvavitev iz zgornjih prebavil, prikaz primera

Barbara Hudournik

Povzetek

Predstavljam primer bolnika, sprejetega zaradi krvavitve iz varic požiralnika. Endoskopska he-
mostaza je bila neuspešna, zato smo opravili balonsko tamponado. Po 24 urah je bila opravljena 
endoskopska ligacija varic. Prejel je vazoaktivno terapijo, ki znižuje število ponovnih krvavitev, 
in preventivni antibiotik. Kljub temu se je razvila pljučnica, verjetno kot posledica aspiracije med 
endoskopijo. Bolnik je prejemal zaviralec protonske črpalke kot preventivo stresnih razjed na 
osnovi več dejavnikov tveganja. Prišlo je do ponovne krvavitve, tokrat iz razjede želodca. Meha-
nizem nastanka teh razjed vključuje poškodbo želodčne sluznice zaradi hipoperfuzije in sistem-
skega vnetnega odgovora. Temeljno zdravljenje teh razjed je zdravljenje šoka, zniževanje nivoja 
želodčne kisline pa pripomore k hitrejšemu celjenju.

Uvod

Na oddelkih intenzivne medicine se pogosto zdravijo bolniki s krvavitvijo iz prebavil. Ta je lahko 
vzrok sprejema na intenzivni oddelek ali krvavitev nastane kot zaplet kritične bolezni. Mehanizmi, 
ki privedejo do krvavitve, so različni in zato zahtevajo različno etiološko zdravljenje. Ne glede na 
vzrok krvavitve so v vseh primerih, ko gre za hemodinamsko pomembno krvavitev ali hemoragični 
šok, potrebni podporno zdravljenje s tekočinami, krvnimi derivati ter vazopresorji, ustrezen nadzor 
ter ukrepanje ob odpovedih posameznih organskih sistemov. Predstavljam primer bolnika, ki je bil 
sprejet v bolnišnico zaradi krvavitve iz varic požiralnika. Zaradi zapletov je bil sprejet v enoto inten-
zivne terapije, kjer je prišlo do ponovne krvavitve iz zgornjih prebavil, tokrat drugačne etiologije.

Predstavitev primera

54-letni moški, do sedaj zdrav, je bil pregledan v urgentni ambulanti zaradi akutno nastalega bruha-
nja hematinskih mas s primesjo krvi. Ob pregledu je bil buden, neprizadet, tlak je bil 80/50 mmHg, 
utrip 110/minuto. V laboratorijskih izvidih je bila vidna anemija s hemoglobinom 64 g/l, blaga he-
patopatija z blago koagulopatijo, začetna ledvična odpoved in povišan laktat. UZ trebuha je pokazal 
cirotično spremenjena jetra. Glede na izvide je šlo za cirozo stopnje A po Child-Poughovi klasifi-
kaciji. Opravljena je bila urgentna gastroskopija, med katero je bil bolnik zelo nemiren. Vidne so 
bile krvaveče varice požiralnika. Poizkus ligacije je bil neuspešen. Bolnik je bil sprejet na intenzivni 
oddelek, kjer je bila vstavljena Sengstaken-Blakemorova sonda. Prejel je antibiotik, transfuzijo, in-
fuzijo kristaloidov, somatostatin v kontinuirani infuziji in haloperidol po potrebi. V nekaj urah se je 
razvila dihalna stiska. Bolnika smo intubirali in mehansko ventilirali s 60-odstotnim kisikom. Kljub 
nadomeščanju tekočin je potreboval noradrenalin v odmerku do 0,55 μcg/kg/h. Ni bilo znakov 
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ponovne krvavitve. Poslabšali sta se jetrna in ledvična funkcija. Klinično, rentgensko in ultrazvoč-
no je šlo za infiltrat desnega spodnjega režnja. Odvzeli smo kužnine in zamenjali antibiotik. Po 24 
urah je bila tamponada s sondo odstranjena. Opravljena je bila ponovna gastroskopija in ligacija 
varic. Hranjen je bil parenteralno z dodatki vitaminov in mineralov. Prejemal je zaviralec protonske 
črpalke v preventivnem odmerku. Ob intenzivnem zdravljenju se je stanje izboljševalo. Šesti dan 
je hemoglobin padel za 18 g/l, prisotna je bila blaga trombocitopenija, porasla je urea, še vedno 
je bila prisotna blaga koagulopatija v standardnih testih koagulacije, ki je z ROTEM-om nismo 
potrdili. Hemodinamsko je bil stabilen, še vedno je bil intubiran in podporno ventiliran z nizkim 
odstotkom kisika. Opravljena je bila urgentna obposteljna gastroskopija, kjer so bile vidne ligirane 
nekrvaveče varice ter ulkus želodca Forrest IIb. Endoskopska hemostaza ni bila opravljena. Povečali 
smo odmerek zaviralca protonske črpalke, ki ga je sedaj prejemal v neprekinjeni infuziji, prejel je 
eno enoto koncentriranih eritrocitov. V naslednjih 48 urah je bil uspešno odklopljen ob ventilatorja 
in ekstubiran. Po premestitvi na oddelek je bila opravljena kontrolna gastroskopija, ki je pokazala 
ulkus želodca Forest III ter majhen ulkus na mestu ligacije varice brez krvavitve.

Razprava

Krvavitev iz varic požiralnika ali želodca je eden glavnih vzrokov umrljivosti pri bolnikih z 
jetrno cirozo. Smrtnost prve epizode je pri bolnikih s cirozo stopnje A po Child-Poughovi klasi-
fikaciji zelo nizka, pri stopnji C pa dosega 30 odstotkov. Podporno zdravljenje zajema ukrepe za 
vzdrževanje srednjega arterijskega tlaka 65 mmHg. Vrednost je ekstrapolirana iz študij na septič-
nih bolnikih in bolnikih s politravmo ter naj bi zagotavljala zadostno prekrvavitev organov. Višjih 
vrednosti se izogibamo, ker poslabšajo portosistemsko hipertezijo. Liberalno nadomeščanje kon-
centriranih eritrocitov (hemoglobin 90 g/l) je v študijah privedlo do slabše prognoze, zato se kot 
tarčni hemoglobin priporočajo vrednosti med 70 in 80 g/l. Izjema so bolniki z višjim tveganjem 
za srčno-žilna obolenja. Ni podatkov glede učinkovitosti sveže zmrznjene plazme. Zavedati se 
moramo, da je podaljšan protrombinski čas znak jetrne bolezni, in ne koagulopatije. Trombociti 
se pri teh bolnikih nadomeščajo, kadar jih je manj kot 30.000 x 10⁹/l.

Še pred gastroskopijo se priporoča uvedba vazoaktivne podpore s somatostatinom ali njego-
vimi analogi. Mehanizem delovanja je splanhična vazokonstrikcija. Na voljo imamo somatostatin, 
oktreotid in terlipresin, ki se razlikujejo v razpolovnem času in zato načinu aplikacije. Uporabljamo 
somatostatin, ki naj bi v primerjavi z oktreotidom nekoliko bolj vplival na splanhnično žilje, vendar 
priporočila dopuščajo uporabo katerega koli od teh zdravil. Terlipresin se odsvetuje pri bolnikih 
s srčno-žilnimi obolenji in ima nekoliko več stranskih učinkov, predvsem hiponatriemije. Pred 
gastroskopijo se priporoča eritromicin kot prokinetik (pozor: podaljšana QT-doba!). Poseg naj se 
opravi najkasneje v 12 urah po sprejemu. V primeru motene zavesti je potrebna predhodna intuba-
cija. Metoda izbora endoskopske hemostaze je ligacija varic, le v primeru varic, ki se raztezajo pre-
ko kardije, se svetuje uporaba tkivnega adheziva. V primeru neuspešne enoskopske hemostaze se 
svetuje balonska tamponada s Sengstaken-Blakemorovo ali Linton-Nachlasovo sondo ali vstavitev 
stenta. Samoekspanzivni metalni stenti so učinkovitejši pri zaustavljanju krvavitev, omogočajo pa 
tudi peroralno hranjenje, zato se priporoča njihova uporaba, kadar so na voljo. Balonska tampona-
da je uspešna v približno 50 odstotkih, na mestu pa jo lahko pustimo največ 24 ur. Daljša uporaba 
lahko pripelje do nekroz ali perforacije požiralnika, poveča pa se tudi tveganje za razvoj aspiracij-
ske pljučnice. V primerih neuspešne hemostaze ali ponovne krvavitve je treba razmisliti o zgodnji 
(v 72 urah) vstavitvi transjugularnega porto-sistemskega šanta (TIPS). Ob tem je vedno treba 
razmisliti o možnosti transplantacije jeter, saj lahko TIPS poslabša jetrno funkcijo in hepatično 
encefalopatijo. V primerjavi z neselektivnimi blokatorji receptorjev beta (NBRB) se je vstavitev 
TIPS izkazala za učinkovitejšo v preprečevanju ponovnih krvavitev med hospitalizacijo, vendar je 
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umrljivost v prvem letu po vstavitvi 50-odstotna. Vzrok smrti so drugi zapleti ciroze. NBRB v kom-
binaciji s ponovnimi ligacijami nekrvavečih varic je učinkovita sekundarna preventiva ponovnih 
krvavitev. Uporabljamo propranolol ali karvedilol. Z dodatkom nitrata ali zaviralca α-receptorjev 
prazosina lahko še dodatno znižamo tlak v jetrnem obtoku.

Bolniki s cirozo in krvavitvijo iz zgornjih prebavil v prvem tednu po dogodku razvijejo okužbo 
v 30–40 odstotkih. Povzročitelji so večinoma po Gramu negativne bakterije. Preventivno antibio-
tično zdravljenje zmanjša število ponovnih krvavitev in izboljša preživetje. Priporočajo se floroki-
noloni, amoksicilin s klavulansko kislino ali cefalosporini 3. generacije. Nerandomizirana raziskava 
na bolnikih s cirozo A po Childu ni pokazala razlik v pojavu okužb, zato je pri teh bolnikih v dobi 
naraščanja pojava odpornih bakterij treba razmisliti o smiselnosti preventivne uporabe. Smiselna je 
tudi farmakološka preventiva hepatične encefalopatije z laktulozo, saj se je ta v raziskavah izkazala 
za učinkovito. V literaturi najdemo podatke o ugodnih učinkih statinov na preživetje bolnikov s ciro-
zo, vendar ti ne vplivajo na pogostost ali jakost krvavitev. Pri bolnikih, ki so imeli opravljeno ligacijo 
varic, po mnenju strokovnjakov verjetno ni priporočljiva uporaba nazogastrične sonde, vendar so 
mnenja različna. V študiji, ki je primerjala eritromicin in želodčno lavažo preko nazogastrične sonde 
kot pripravo na gastroskopijo pri krvavečih varicah, ni bilo razlik v številu ponovnih krvavitev ali v 
količini transfuzije. Ne priporoča se uporaba zaviralcev protonske črpalke, saj nimajo dokazanega 
učinka, glede na izsledke več retrospektivnih raziskav pa lahko povečajo tveganje za okužbe.

Stresne razjede prebavil so zaplet kritične bolezni in se lahko pojavljajo v katerem koli delu 
prebavnega trakta. Najpogosteje krvavijo stresne razjede želodca. Krvavitev je lahko okultna ali 
življenje ogrožajoča. Mehanizem nastanka vključuje moteno prekrvavitev v splanhičnem področju, 
moteno mikrocirkulacijo sluznice prebavil in vnetne dejavnike. To privede do izgube integritete 
sluznice prebavil, ki jo zagotavljajo mukozna plast, fosfolipidna bariera, tesni stiki med epitelijskimi 
celicami, produkcija prostaglandinov, prekrvavitev in izjemna regeneracijska sposobnost mukoze. 
V želodcu in dvanajstniku pride do vdora želodčne kisline v globlje plasti, zaradi česar nastanejo 
stresne razjede. Sama kislina tako ni vzrok, ampak zgolj pospeševalec nastanka teh razjed. Mehani-
zem nastanka je bil potrjen v več raziskavah. Znano je tudi, da se ob hemoragičnem šoku izločanje 
želodčne kisline zmanjša za 70 odstotkov. To postavlja pod vprašaj uporabo zdravil, ki zmanjšu-
jejo izločanje želodčne kisline (antagonistov histaminskih-2 receptorjev (AH-2R) in zaviralcev 
protonske črpalke (ZPČ)) kot preventive stresnih razjed. V prid temu govori tudi dejstvo, da se 
je z izboljšanim zdravljenjem kritično bolnih (predvsem z boljšim hemodinamskim nadzorom) v 
zadnjih desetletjih močno zmanjšala pojavnost stresnih razjed. Različne stopnje poškodbe sluznice 
prebavil pri kritično bolnih se sicer pojavljajo v 75–100 odstotkih, incidenca klinično pomembnih 
krvavitev iz stresnih razjed pa znaša le 2,6 odstotka (po nekaterih raziskavah celo samo 0,6 odstot-
ka). Izsledki raziskav kažejo trend povečanega števila okužb, hipomagnezemije in celo višje umr-
ljivosti pri uporabi ZPČ. Profilaktična uporaba se tako priporoča le pri kritično bolnih z visokim 
tveganjem za krvavitev iz prebavil. Najmočnejši dejavnik tveganja je mehansko predihavanje, daljše 
od 48 ur, in koagulopatija. Neodvisni dejavniki tveganja za pojav stresnih razjed so še predhodno 
obolenje jeter, potreba po ledvičnem nadomestnem zdravljenju in višji rezultat SOFA. Bolj ogroženi 
so bolniki z opeklinami in nevrokirurški bolniki. Zgodnje enteralno hranjenje zmanjšuje pojavnost 
stresnih razjed. Pri bolnikih z visokim tveganjem se kot preventiva uporabljajo ali AH-2R ali ZPČ. 
Izsledki raziskav niso prepričljivo dokazali večje učinkovitosti enih ali drugih, kar ni presenetljivo 
glede na vprašljiv učinek zniževanja izločanja želodčne kisline na pojav stresnih razjed. V primeru 
že nastalih razjed (katere koli etiologije) lahko z zmanjšanjem izločanja želodčne kisline pospešimo 
celjenje razjed, višji pH v želodcu pa izboljša lokalno strjevanje krvi v primeru aktivne krvavitve. 
Kontrolirane randomizirane raziskave so pri krvavečih razjedah dokazale ugoden vpliv visokih od-
merkov ZPČ (bolus 80 mg, nato neprekinjena infuzija 8 mg/h 72 ur) na število ponovnih krvavitev 
in umrljivost. V teh primerih se uporaba AH-2R odsvetuje, saj so se izkazali kot manj učinkoviti v 
preprečevanju ponovnih krvavitev. Gastroskopijo je pri sumu na krvavitev iz razjed treba opraviti 
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v 24 urah oziroma takoj po začetni stabilizaciji v primeru hemodinamsko pomembne krvavitve. 
Zgodnja (v prvih 24 urah) gastroskopija pomembno poveča število najdb izvora krvavitve in us-
peh endoskopske hemostaze. Pri masivni hematemezi je treba poseg opraviti takoj. Če ta ni na 
voljo ali v primeru suma na aorto-enterično fistulo, se priporoča CT-angiografija. Kot priprava na 
gastroskopijo se ponovno priporoča uporaba eritromicina v enkratnem odmerku, metoklopramid 
ali želodčna lavaža. Kadar med gastroskopijo ugotovimo ulkuse tipa Forrest Ia, Ib, IIa, se priporoča 
endoskopska hemostaza. V primeru ulkusa tipa Forrest IIb se pri manjših koagulih prav tako pripo-
roča endoskopska hemostaza. V vseh zgoraj naštetih primerih nadaljujemo z visokim odmerkom 
ZPČ naslednjih 72 ur, saj je tveganje za ponovno krvavitev visoko (tabela 1). Pri teh bolnikih je treba 
razmisliti tudi o kontrolni gastroskopiji, ki se sicer rutinsko ne priporoča. V primeru neuspešne 
endoskopske hemostaze je potrebna endovaskularna ali kirurška hemostaza.

Tabela 1. Klasifikacija razjed po Forrestu

Videz ulkusa med endoskopijo Razred Tveganje za ponovno krvavitev
razjeda s čistim dnom III nizko
hematinske obloge na ploski pegi IIc nizko
adherenten strdek IIb visoko
vidna žila IIa visoko
mezeča krvavitev Ib visoko
brizgajoča krvavitev Ia visoko

Zaključek

V enotah intenzivne terapije se pogosto srečujemo z bolniki s krvavitvijo iz prebavil. Različni 
vzroki krvavitev zahtevajo različno etiološko zdravljenje, temelj obravnave pa je dobro podporno 
intenzivno zdravljenje. Hemostazo običajno dosežemo z endoskopijo in specifičnimi ukrepi, ki 
so se pri določenih etiologijah izkazali kot učinkoviti v kliničnih raziskavah. V nekaterih prime-
rih je za zaustavitev krvavitve potrebna endovaskularna ali kirurška hemostaza.
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Krvavitev iz spodnjih prebavil, prikaz primera

Stanislava Jovčić Đokić

Povzetek

Krvavitve iz spodnjih prebavil so pogost klinični problem, zato je poznavanje diagnostičnih in 
terapevtskih algoritmov izjemno pomembno. Čeprav imajo krvavitve iz spodnjih prebavil nizko 
stopnjo mortalitete, je lahko masivna krvavitev življenjsko ogrožajoče stanje. 

Prikazali bomo primer 48-letne bolnice s Hodgkinovim limfomom, pri kateri je bila zaradi 
poglabljajoče se hemodinamske nestabilnosti potrebna nujna operacija. 

Uvod

Krvavitev iz spodnjih prebavil je pogost klinični problem z letno incidenco 20–45 primerov na 
100.000, zato je poznavanje diagnostičnih in terapevtskih algoritmov zelo pomembno. Čeprav 
stopnja mortalitete pri krvavitvah iz spodnjih prebavil ostaja nizka (manj kot pet odstotkov), je 
akutna masivna krvavitev lahko tudi življenjsko ogrožajoče stanje, ki pogosto zahteva sprejem v 
enoto intenzivne terapije. Prikazali bomo primer 48-letne bolnice s Hodgkinovim limfomom in 
akutno masivno krvavitvijo iz spodnjih prebavil, pri kateri je bila zaradi grozečega hemoragične-
ga šoka potrebna nujna kirurška oskrba. 

Prikaz primera

49-letna bolnica s šestmesečno anamnezo Hodgkinovega limfoma brez ostalih pridruženih 
bolezni je bila zaradi dva dni trajajočih hematohezij sprejeta na interni oddelek Onkološkega 
inštituta. Dva tedna pred sprejemom je bolnica prejela prvi ciklus kemoterapije po protokolu 
CHOP (ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin, prednison). Ob sprejemu je navajala bolečine 
v spodnjem delu abdomna, sicer pa je bila respiratorno in hemodinamsko stabilna. V laborato-
rijskih izvidih je izstopala znižana vrednost hemoglobina (93 g/l), prisotna je bila blaga trom-
bocitopenija (130.000/ml), protrombinski čas in fibrinogen sta bila v mejah normale. Nujna 
kolonoskopija brez predhodne priprave je pokazala obilico sveže krvi in koagule v kolonu. Za 
endoskopijo je bilo prehodnih samo 30 cm kolona, natančna lokalizacija mesta krvavitve ni bila 
možna. CTA-preiskava je pokazala ekstravazacijo kontrasta v arterijski in venski fazi na nivo-
ju ileuma. Po dogovoru z interventnim radiologom sta bila načrtovana selektivna mezenterična 
angiografija in poskus embolizacije. Zaradi razvijajoče se hemodinamske nestabilnosti (sistolni 
tlak pod 80 mmHg, tahikardija 130 utripov na minuto) je bila bolnica takoj premeščena v enoto 
intenzivne terapije, kjer smo ob sprejemu v laboratorijskih izvidih ugotovili padec hemoglobina 
na 60 g/l. Začeli smo tekočinsko reanimacijo z balansiranimi kristaloidi in koloidi. Glede na ak-
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tivno krvavitev, hemodinamsko nestabilnost in nizko vrednost hemoglobina je bolnica takoj po 
sprejemu prejela transfuzijo koncentriranih eritrocitov, sveže zmrznjene plazme in trombocitov 
po protokolu za masivno transfuzijo. Prejela je tudi traneksamično kislino. Bolnico smo poleg 
dveh širokih perifernih intravenskih pristopov oskrbeli tudi z osrednjim venskim katetrom, arte-
rijskim katetrom za invazivno spremljanje krvnega tlaka ter z urinskim katetrom za spremljanje 
urnih diurez. Po dogovoru s kirurgom je bila bolnica urgentno premeščena v operacijski prostor. 
Narejena je bila laparatomija, našli smo obsežno intraluminalno krvavitev brez jasnih tumorskih 
mas. Za uspešno kirurško hemostazo je bila potrebna desna hemikolektomija s formacijo ileos-
tome. Po operaciji je bila bolnica premeščena nazaj na enoto intenzivne terapije. Zaradi hemodi-
namske nestabilnosti je pooperativno še potrebovala vazoaktivno podporo z noradrenalinom, v 
nižjem odmerku, naslednji dan pa smo jo lahko ukinili.

Prvi pooperativni dan smo jo tudi uspešno ekstubirali. Tretji pooperativni dan je bila bolnica 
premeščena na kirurški oddelek OI za nadaljnje zdravljenje, 15. pooperativni dan pa odpuščena 
v domačo oskrbo. Makroskopski patološki pregled preparata je pokazal obsežen edem mukoze 
ileuma in kolona. Patohistološki izvid je pokazal difuzne spremembe, verjetno povezane s kemo-
terapijo – limfangiektazije, fibrozo, atrofijo resic ileuma in regenerativne spremembe. 

Razprava

Krvavitev iz spodnjih prebavil definiramo kot krvavitev distalno od Treitzovega ligamenta, ki 
se klinično kaže kot odvajanje sveže krvi (hematohezija) oziroma stare krvi (melena). V 90 od-
stotkih primerov gre za krvavitev iz kolona in rektuma, v 10 odstotkih pa za krvavitev iz tankega 
črevesa. Krvavitev iz spodnjih prebavil je pogost klinični problem z letno incidenco 20–45 pri-
merov na 100.000 prebivalcev in predstavlja 23–33 odstotkov vseh krvavitev iz prebavil. Vzroki 
krvavitev iz spodnjih prebavil so številni. Najpogostejši so: angiodisplazije, polipi, malignomi, 
divertikli, spremembe zaradi kroničnih vnetnih črevesnih bolezni ter krvaveči hemoroidi. Krva-
vitve iz spodnjih prebavil so pogostejše pri starejših bolnikih s pridruženimi boleznimi. V staro-
stni skupini nad 65 let so najpogostejši vzroki krvavitev angiodisplazije, divertikuloza črevesja, 
neoplazme in ishemični kolitis, v obdobju med 50. in 60. letom starosti pa divertikuloza, kronične 
vnetne črevesne bolezni in neoplazme. Pri mlajših in mladostnikih med najpogostejše vzroke za 
krvavitev spadajo kronične vnetne črevesne bolezni, Meckelov divertikel in polipi.

K bolniku s krvavitvijo iz spodnjih prebavil vedno pristopimo s kratko in usmerjeno anam-
nezo (začetek in trajanje krvavitve; barva blata oziroma vsebine, ki jo je bolnik odvajal; okultna 
krvavitev, melena, hematohezije; pogostost odvajanja; dosedanje krvavitve; spremljajoče bolezni 
s poudarkom na zdravilih, kot so antikoagulantna in antiagregacijska zdravila, NSAID). 

Pri kliničnem pregledu smo pozorni na znake hemodinamske nestabilnosti (tahikardija, hi-
potenzija in ortostatska hipotenzija), na podlagi katerih lahko ocenimo izgubo krvi. Klinični 
pregled (ocena izgube krvi, možen izvor krvavitve in rektalni pregled) in stabilizacija bolnika sta 
pred samo diagnostiko bistvena, saj so podatki, ki jih pridobimo, vodilo za ustrezno izbran dia-
gnostični postopek. Med potrebne laboratorijske preiskave se poleg osnovne krvne slike uvrščata 
koagulacijski profil in trombelastometrija. S pravočasno in ustrezno stabilizacijo hemodinamsko 
nestabilnega bolnika preprečimo razvoj ireverzibilne faze hemoragičnega šoka.

Pristop k zdravljenju aktivno krvavečega, hemodinamsko nestabilnega bolnika se ne razliku-
je od pristopa k zdravljenju bolnika s hemoragičnim šokom (dve široki periferni venski kanili, 
centralni venski kanal, nadomeščanje intravaskularnega volumna z balansiranimi kristaloidi in 
koloidi, korekcija koagulopatije, transfuzija koncentriranih eritrocitov, arterijski pristop za kon-
tinuirano spremljanje krvnega tlaka in pogoste odvzeme krvi ter spremljanje urnih diurez za 
natančno oceno tekočinske bilance).
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Novejše študije in smernice podpirajo restriktivne transfuzijske protokole. Veliko je namreč 
dokazov, da so imele skupine bolnikov, zdravljene po transfuzijskem protokolu z nižjo ciljno 
vrednostjo hemoglobina, boljši izhod zdravljenja in nižjo stopnjo smrtnosti. Na podlagi pripo-
ročil Britanskega združenja gastroenterologov pri hemodinamsko stabilnih bolnikih začnemo s 
transfuzijo krvnih pripravkov pri vrednosti hemoglobina od 70 g/l za ciljno vrednost 70–90 g/l 
(bolniki s kardiovaskularnimi boleznimi imajo višjo izhodiščno vrednost za začetek transfuzije – 
80 g/l in višjo ciljno vrednost – 100 g/l). 

Med diagnostične metode pri krvavitvah iz spodnjih prebavil spadajo: endoskopske metode 
(rekto/kolonoskopija), CT-angiografija, scintigrafija z označenimi eritrociti, selektivna mezente-
rična angiografija in kapsulna endoskopija. 

Endoskopske diagnostične metode so metode prvega izbora pri bolnikih s hematohezijami. 
V primeru masivne krvavitve in hemodinamske nestabilnosti pa imajo prednost druge diagno-
stične metode. Smernice Britanskega združenja gastroenterologov priporočajo preiskavo CTA 
kot metodo izbora za lokalizacijo mesta krvavitve pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih ali 
bolnikih z aktivno krvavitvijo. Metoda CTA je hitra, najmanj invazivna in ne zahteva predhodne 
priprave črevesja. Poročajo o visoki senzitivnosti in specifičnosti te metode v primerih krvavitev 
s pretokom med 0,3 in 1,0 ml/min (senzitivnost 79–95 %, specifičnost 95-100 %). Kapsulna en-
doskopija je metoda izbora v primerih, ko druge endoskopske metode niso uspešne. Scintigra-
fija z označenimi eritrociti (najpogosteje se kot označevalec uporablja tehnecij) je minimalno 
invazivna metoda z visoko uspešnostjo (samo v primeru krvavitev, večjih od 0,1 ml/min) in spe-
cifičnostjo. Selektivna mezenterična arteriografija je invazivna diagnostična metoda. Uporabna 
je samo v primeru krvavitev, večjih od 0,5 ml/min.

V 11–15 odstotkih primerov krvavitev, ki so bile obravnavane kot krvavitve iz spodnjih preba-
vil, je bilo s gastroduodenoskopijo dokazano, da gre za krvavitev iz zgornjih prebavil. Pomembno 
je, da pri bolnikih s povečanim tveganjem za krvavitev iz zgornjih prebavil (anamneza peptične-
ga ulkusa, portalne hipertenzije, povečano razmerje urea/kreatinin in antiagregacijska terapija z 
aspirinom) takoj po stabilizaciji bolnika le-to izključimo. 

Krvavitev iz spodnjih prebavil je mogoče ustaviti na več načinov: z endoskopijo, embolizacijo 
in kirurško. Endoskopske metode (sklerozacija, koagulacija in elektroresekcija) so se pokazale 
kot uspešna terapevtska možnost v primeru krvavitev iz divertikla in pri postpolipektomijskih 
krvavitvah. Ko gre za akutno masivno krvavitev ali ko črevesja ni mogoče ustrezno pripravi-
ti, so se omenjene metode izkazale kot neuspešne. Najpogostejši zapleti uporabe teh metod so 
perforacije. Embolizacija je invazivna metoda z visoko stopnjo uspešnosti (93–100 %). Izjemno 
pomembna je v primerih, ko izvor krvavitve na preiskavi CTA ni viden ali v primeru krvavečih 
malignomov. Najpogostejši zaplet te metode je ishemija črevesa (7–24 %). Retrospektivna študija 
Tandeberg DJ, Smith TP, Suhocki PV, et all. je pokazala, da se uspešnost embolizacije v primeru 
aktivne krvavitve poviša z 68 odstotkov na celo 98 odstotkov. Intraoperativna endoskopija se 
izvaja takoj po indukciji v anestezijo kot zadnji poskus lokalizacije in prekinitve krvavitve pred 
kirurškim posegom (segmentno resekcijo, subtotalno kolektomijo, totalno kolektomijo). Nujna 
laparotomija kot invazivna metoda z visoko stopnjo morbiditete in mortalitete pa je pri akutnih 
krvavitvah iz spodnjih prebavil indicirana samo v primeru neuspešnosti ali nedostopnosti en-
doskopskih in embolizacijskih metod. Izjema je akutna krvavitev iz aortoenteralne fistule, kjer 
ima laparotomija prednost pred vsemi ostalimi terapevtskimi metodami.

Zaključek

Akutna krvavitev iz spodnjih prebavil je življenjsko ogrožajoče stanje, ki zahteva poznavanje di-
agnostičnih in terapevtskih algoritmov s ciljem čimprejšnje stabilizacije bolnika in vzpostavitve 
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hemostaze. V primeru naše bolnice se je kljub ustrezni reanimaciji hemodinamska nestabilnost 
poglabljala, zato smo od načrtovane embolizacije odstopili in se odločili za invazivnejšo metodo 
– nujno laparotomijo. Kljub visoki stopnji morbiditete in mortalitete v primeru nujnih laparoto-
mij je bil izid zdravljenja pri naši bolnici ugoden.
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Akutna ishemija črevesa – klinični primer

Zvonko Borovšak, Vesna Sok

Povzetek

Akutna ishemija črevesja je življenjsko ogrožajoče obolenje z nizko incidenco in visoko umrlji-
vostjo. Pogosto je prisotna v sklopu septičnega šoka kot kronična ishemija črevesja in redkeje 
kot akutna. Prikazan je pacient s pomembnimi dejavniki tveganja z nenadno akutno bolečino 
v trebuhu, pri katerem je bil na podlagi anamneze postavljen sum na akutno ishemijo črevesja. 
Diagnosticirana je bila s CTA trebuha. Narejen je bil poskus razrešitve stenoze s trombolizo, ki je 
bila neuspešna. Pacient operiran, odstranjen nekrotični del črevesja in sprejet v enoto intenzivne 
medicine. Drugi dan opravljena revizija in dva dni zatem zaprtje laparatomije. Kljub pravočas-
nemu ukrepanju se je pri pacientu začela razvijati sepsa s šokovno komponento ob nedorečenem 
stanju prekrvavitve črevesja, zaradi česar je pacient umrl. V razpravi se ugotavlja vrednost bioke-
mičnih kazalcev za diagnostiko ishemije črevesja kot uporaba vazopresorjev.

Uvod

Ishemija tankega in/ali debelega črevesja je povzročena s katerim koli bolezenskim stanjem, ki 
zmanjša ali prekine pretok krvi skozi črevo (arterijska zapora, venska zapora ali spazem arterij-
skega sistema), kar privede do nekroze črevesja in sekundarnih vnetnih sprememb. Incidenca je 
nizka in predstavlja od 0,09 do 0,2 odstotka vseh akutnih kirurških sprejemov. Razlog za visoko 
smrtnost, 50–80 odstotkov, je mogoče iskati v nespecifični akutni abdominalni bolečini (1).

Akutna ishemija mezenterija (AIM) je povzročena z arterijskim embolusom (50 %), mezente-
rično arterijsko trombozo (12–25 %) in mezenterično vensko trombozo (5–15 %) (1).

Splanhnično področje dobi od 15 do 35 odstotkov minutnega volumna srca. Preskrba čre-
vesja s krvjo mora biti zmanjšana vsaj za 50 odstotkov, da postane črevo ishemično. Vzrok je 
v sposobnosti črevesa v avtoregulaciji razpoložljivosti kisika s spremljajočo vazodilatacijo. Do 
ishemije ne pride, dokler pacientov srednji arterijski tlak ne pade pod 45 mmHg in se pretok krvi 
ne zmanjša za 75 odstotkov v obdobju 12 ur (2).

Akutna mezenterična arterijska tromboza je največkrat povezana z obstoječimi obolenji oziro-
ma pridruženim obolenjem, kot je aterosklerotično obolenje. Pacienti imajo v anamnezi kronične 
težave s prebavo, ki vključujejo bolečino po hranjenju, izgubo telesne teže in strah pred hrano. Me-
zenterična venska tromboza nastane ob aterosklerotičnem obolenju s prisotnostjo Virchowe triade.

Ob akutni nevzdržni bolečini je treba pomisliti predvsem na obolenja, ki imajo izredno viso-
ko umrljivost in pri katerih je čas do diagnoze in terapevtskega ukrepanja omejen.

Ishemija, ki prizadene tanko črevo, se imenuje ishemija mezenterija, debelo črevo pa ishemija 
debelega črevesa. Pogosto uporabljen izraz je ishemija splanhničnega področja, ki zajema ob čre-
vesju še ishemijo vranice, jeter in ledvic.
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Črevo je prekrvljeno preko a. mesenterice superior (tanko črevo, razen dela dvanajstnika), 
a. mesenterice inferior skupaj z a. mesenterico superior (debelo črevo), medtem ko kolateralni 
pretok poteka preko a. celiacae (jetra, vranica).

Razen po obsegu se ishemija črevesja deli na akutno in kronično, ki nastaja počasi najverje-
tneje zaradi aterosklerotičnih oblog.

Ishemija črevesja ni tako redka, kot je opisano, saj je pogostost veliko večja v intenzivni medi-
cini pri pacientih, sprejetih po šokovnih stanjih, po oživljanju in/ali ob uporabi vazopresorjev ob 
nezadostnem tekočinskem vnosu.

Prikaz primera

Anamneza

67-letni pacient je pripeljan v urgentni center ob 17. uri zaradi bolečine v trebuhu in slabosti. Ima 
sladkorno bolezen tipa 2, atrijsko fibrilacijo od 2016, 2018 ob koloskopiji odstranjeni polipi. Dan 
prej nenadna bolečina v trebuhu, ki jo oceni po lestvici VAS 5/10, ki po odvajanju in šilcu žganja 
popusti. Naslednji dan se pojavi bolečina po hrani, ocenjena po lestvici VAS na 10/10. Bolečina 
je bila krčevita predvsem v spodnjem delu trebuha. Pogosto se mu spahuje, spi lahko samo na 
trebuhu, shujšal ni, se pa zadnje tedne pojavlja bolečina in slabost po 16. uri popoldne. Bruhal ni. 
Od terapije ima kamiren XL, sortis, sobicor, amlesso, glukopage in xarelto. Bil je 20 let kadilec, 
alkohol je užival priložnostno in en teden ni jemal xarelta zaradi predvidene operacije kolena.

Status ob sprejemu

Orientiran v času in prostoru, eupnoičen, SaO2 92 %, RR 180/130 mmHg, normotermičen, čisto 
dihanje, srčna akcija ritmična brez dodatnih fenomenov, trebuh v nivoju prsnega koša, mehak, 
okoli popka in pod desnim rebrnim lokom boleč, črevesne aktivnosti ni slišati, blato rjave barve, 
hematest pozitiven.

Diagnostika

EKG: atrijska fibrilacija 111/min, nakazana denivelacija spojnice ST v V6, brez znakov ishemije.
RTG prsnega koša: hemidiafragmi vidni, sinusa prosta, povečana srčna senca, brez infiltratov, 

nakazana redistribucija krvnega obtoka.
RTG abdomna: brez jasnih nivojev, črevo izpolnjeno z blatom.
CTA abdomna: hemodinamsko pomemben plak na ustju AMS ob bifurkaciji aorte za zožitev 

več kot 80 %, približno 6 cm od bifurkacije v dolžini 5 cm okludirana, v lateralnem poteku mi-
nimalno verjetno preko kolaterale se obarva. Želodec dilatiran, črevesje normalno široko, stena 
črevesja rahlo edematozno spremenjena, manjša prosta tekočina pararenalno obojestransko.

Laboratorijski izvidi

Hb 172 g/l, E 5,77, T 173, K 3,65, Na 141, Ca 2,23, urea 6,8, kreatinin 98 mcg/L, jetrni testi nor-
malni, lipaza 1,01, laktat 5,3, dimer 1149, PČ 110 %, INR 0,94.

Žilni kirurg se dogovori za akutno trombolizo v UKC Maribor v večernih urah. 

Po premestitvi v UKC

Pri pacientu je opravljena angiografija s trombolizo, ki ni bila uspešna, premeščen je na intenziv-
no nego Oddelka za abdominalno kirurgijo (slika 1). Cirkulatorno stabilen brez večjih bolečin 
na oddelku.
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Slika 1. Angiografski prikaz zapore a. mesentericae superior

V EIT je sprejet naslednji dan ob 10.30 po resekciji tankega črevesa zaradi gangrene, jejuno-ileo 
anstomozi ob odloženem zapiranju laparatomije.

Sprejem v Enoto intenzivne medicine

Ob sprejemu v EIT je tlačno predihavan s 70 % kisikom, APACHE II je 24, SOFA 11 ob vazopre-
sorni terapiji z noradrenalinom do 0,3 µg/kg TT, vasopresinom 2 IE/h. Hemodinamske meritve so CO 
4,98 l/min, CI 2,22 l/min/m2, ELWI 15,3 ml/kg TT GEDV 2240 ml, CFI 2,2, SVR 311 DS/cm2 ob sis-
temskem antibiotiku zinacef 1,5 g/8 h in efloranu 500 mg/8 h, vnetni kazalci CRP 77 mg/L, PCT 
1,94 µg/l, albumini 21 g/l, celokupni proteini 38 g/l, trombociti 104 x 106/l, PČ 0,73 E, INR 1,22, 
TČ 16 s, aPTČ 48 s, fibrinogen 4,17 g/l, agregacija trombocitov ni motena. Diureza je bila primer-
na. Kontinuirano sediran z midazolamom in kontinuirano analgeziran s sufentanilom 4 ml/h.

Drugi dan je bila opravljena revizija in preostanek črevesja ocenjen kot funkcionalen.
4. dan po sprejemu je laparostomija zaprta. Ob hemodinamski stabilizaciji pacienta se pojavi 

problem hiperkapnije, ki otežuje odvajanje od ventilatorja, prehodno predihavan z BIPAP-nači-
nom predihavanja. Je na terapevtskem odmerku nizkomolekularnega heparina z antiXa 0,4. 8. 
dan febrilen, porast uree in kreatinina v serumu in zamenjava antibiotika na cefepim ob efloranu. 
Rtg prsnih organov pokaže zgostitev bazalnih segmentov, minimalni plevralni izliv obojestran-
sko, 10. dan opravljen CTA trebušne votline, ki ne pokaže patoloških sprememb, pacient postane 
ponovno hipotenziven, diureza manjša, zamenjan antibiotik po antibiogramu (vancomicin), po-
gosto odvaja tekoče blato. Opravljena je zamenjava znotrajžilnih katetrov.

16. dan stabilen, predihavan SIMV/PEEP/CPAP Fi 0,4, PEEP 10 cm H2O, CPAP 10 cm H2O, 
odpre oči, razume, diureza ponovno primerna, brez vazopresina ob noradrenalinu 0,02 do 
0,07 mcg/kg TT, dihanje čisto, AF s frekvenco 90/min, trebuh mehak, boleč, črevesna aktivnost 
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ni slišna, vračanje po nasozgastrični sondi. Hemokulture pozitivne (Staf haemolyticus,), beta D 
glukan 70 pg/ml.

17. dan visoko febrilen (hlajen), anemičen, odvaja krvavo blato in po želodčni cevki se vrača 
krvava vsebina. Naslednji dan je bila opravljena gastoduodenoskopija, ki ne pokaže sveže krva-
vitve, in angiografija, ki pokaže aktivno ekstravazacijo v predelu spodnjega dela želodca, delno 
stenozo anastomoze in stena debelega črevesa se s kontrastom ne obarva, kar bi lahko govorilo 
za hipoperfuzijo. Krvavitev se umiri, intervencija ni potrebna. Kljub dobri diurezi postopno na-
raščata urea in kreatinin, hranjen je po želodčni cevki in parenteralno. Pojavi se slika akutnega 
abdomna s povišanim intraabdominalnim tlakom z dvigom kazalcev vnetja, kar je bil razlog za 
ponoven operativni poseg. Ugotovljena je bila dehiscenca anastomoze in narejena je ponovna 
anastomoza in adhezioliza.

29. dan opravljena traheotomija in uvedena cancidas 70 mg/24 h in colistin 4,5 M IE/8 h 
(K. pneumoniae CRE CRPS CRP, P. aeroginosa ESBL).

34. dan uveden linezolid 500 mg/8 h. Pacient postane slabo odziven, odpre oči, motorične 
aktivnosti ni, predihavan s 35 % kisikom, diureza primerna, trebuh napet, boleč z upočasnjeno 
črevesno aktivnostjo, odvaja tekoče občasno krvavo blato brez vpliva na hemogram, po želodčni 
cevki se vrača črevesna vsebina, na podpori z noradrenalinom, kontinuirano analgeziran z mor-
fijem in sediran s propofolom. 37. dan sklican konzilij o nadaljevanju aktivnega zdravljenja in 43. 
dan pacient umre zaradi večorganske odpovedi. Obdukcije ni bilo na željo sorodnikov, s čimer se 
je strinjal tudi zdravniški konzilij. Eden izmed kriterijev za odločitev je bila tudi ocena uspešnosti 
zdravljenja (slika 2). 

V 43 dnevih zdravljenja ni bilo mogoče doseči izboljšanja prognoze, kar je razvidno iz pri-
merjave točkovnega sistema APACHE II in SOFA.

Slika 2. Prikaz ocene resnosti obolenja ob sprejemu in na dan odločitve ob prenehanju aktivnega 
zdravljenja 37. dan
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Razprava

Po obravnavi pacienta se vedno mora postaviti vprašanje, ali bi pacient lahko preživel, če bi ukrepali 
kakor koli drugače. Diagnostika je potekala v skladu z doktrino in ob sumu na akutno ishemijo čre-
vesa je CT-angiografija zlati standard. Ves čas zdravljenja je prevladovala simptomatika upočasnje-
ne črevesne aktivnosti z vračanjem črevesne vsebine po želodčni cevki, s primesjo krvi in odvajanje 
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tekočega blata s pozitivnim hematestom. Vsi ti znaki govorijo o hipoperfuziji splanhničnega pod-
ročja. Kontrolne CT-preiskave so deloma to potrdile s slabim polnjenjem sluznice debelega črevesa. 
Ob iskanju potrditve hipoperfuzije velikokrat kazalci vnetja (CRP, PCT) niso specifični, dimeri so 
bili ves čas nekoliko povišani, pacient je bil v terapevtskem odmerku nizkomolekurnega heparina. 
Vrednosti laktata so bile nespecifične razen na dan sprejema v bolnišnico, 5,3 mmol/L, in prvi dan 
sprejema v EIT (2,4 mmol/l), ves čas zdravljenja pa normalne (slika 2). Vsi izvidi so govorili bolj o 
pridruženem vnetju kot o specifičnosti glede ishemije črevesja.

Slika 3. Prikaz vrednosti laktata med zdravljenjem v EIT
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Podobno je ugotovil tudi Memet s sod. (3), ki priporoča določitev proteina, ki veže maščobne 
kisline črevesja (I-FABP – intestinal fatty acid binding protein) s 85-odstotno izrazno vrednostjo. 
Ni pa mogoče na osnovi te vrednosti oceniti, ali gre za ishemijo sluznice ali transmuralno lezijo.

Postavlja se vprašanje vpliva vazopresorjev in kje je njihovo mesto pri ishemiji črevesa. Pripo-
roča se (4) najprej ustrezno tekočinsko nadomeščanje s kristaloidi ob hemodinamskih meritvah 
ter uporaba vazopresorjev, ki najmanj zmanjšujejo pretok skozi splanhnično področje: Prednost 
se daje dobutaminu, nizkim odmerkom dopamina in milrinonu. Izogibati se je treba digoksinu 
in drugim glikozidom za nadzor atrijske fibrilacije, ker zmanjšujejo pretok skozi mezenterij. Na-
sprotno pa je noradrenalin najpogosteje uporabljen vazopresor ob hipotenziji, saj se njegovega 
učinka kljub številnim študijam ne da predvideti. Pacient je imel najvišji odmerek noradrenalina 
0,3 µg/kg TT in vazopresin 2 IE/h ob zadostnem tekočinskem vnosu, kar naj ne bi vplivalo na 
pretok skozi mezenterij oziroma verjetno bolj, ker je bila prisotna hipoperfuzija celotnega čreves-
ja že pred nastankom akutne zapore a. mesentericae superior.

Po priporočilu naj bi bil pacient obravnavan znotraj 12 ur po nastanku akutne bolečine (4). 
Vprašanje je, ali to velja tudi za paciente z že obstoječo anamnezo hipoperfuzije črevesja. Pri tej 
skupini pacientov bi moral biti čas do intervencije mnogo krajši, kar pa po vsej verjetnosti ne bi 
pripomoglo k boljšemu kakovostnemu preživetju.

Zaključek

Akutna ishemija črevesja je redka, a z visoko stopnjo umrljivosti. Pri nenadni bolečini v trebuhu 
se redko pomisli na AIM brez dobre anamneze. Pri pacientu je šlo za akutno arterijsko trombozo, 
ki je najpogosteje povezana s kronično mezenterično ishemijo, ki vključuje postprandialno bole-
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čino, izgubo telesne teže in strah pred hrano. Iz natančne anamneze je lahko z veliko natančnostjo 
postavljena diagnoza, ki je potrjena s slikovno preiskavo. Pri kronični mezenterični ishemiji z 
akutno zaporo je potrebna takojšnja radiološka intervencija in po neuspeli vzpostavitvi preto-
ka takojšnji operativni poseg, ki bi mogoče izboljšal prognozo. Vsi biokemični kazalci črevesne 
ishemije so nespecifični in lahko zavajajoči. Vpliv vazopresorjev na pretok krvi skozi črevo je še 
vedno tema razprav, saj je raziskav na tem področju malo in nemogoče je podati kakršno koli 
priporočilo.
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Prehranska obravnava bolnika z akutno odpovedjo 
prebavil

Nada Rotovnik Kozjek

Izvleček

Odpoved prebavil/črevesja je posledica zmanjšanja njihove funkcije pod minimum, ki je potreben 
za absorpcijo hranil in/ali vode ter elektrolitov iz gastrointestinalnega trakta, zato je v tem stanju 
potrebno intravensko nadomeščanje za zagotavljanje zdravja in/ali rasti. Tip I in II predstavljata 
akutno obliko odpovedi prebavil. To resno klinično stanje se lahko razvije po operativnih posegih 
na prebavilih, ko je funkcija črevesja prizadeta zaradi spremenjene anatomije (stome, fistule), 
ali so vzrok drugi dejavniki: sepsa, kratko črevo in huda podhranjenost. Prehranska obravnava 
akutne odpovedi prebavil je del multidisciplinarne obravnave, ki lahko prepreči razvoj dokončne 
odpovedi prebavil tipa III.

Uvod

Odpoved prebavil oziroma črevesja (ang. intestinal failure) sta Fleming in Remington opredelila 
leta 1981 kot »zmanjšanje mase črevesja pod minimalno količino, ki je še potrebna za zadostno 
prebavo in absorpcijo hrane«. Po več dopolnitvah te opredelitve je bila leta 2015 predstavljena 
sedanja opredelitev odpovedi prebavil Evropskega združenja za klinično prehrano in presnovo 
(ESPEN), »odpoved prebavil/črevesja je posledica zmanjšanja njihove funkcije pod minimum, ki 
je potreben za absorpcijo hranil in/ali vode ter elektrolitov iz gastrointestinalnega trakta, zato je v 
tem stanju potrebno njihovo intravensko nadomeščanje za zagotavljanje zdravja in/ali rasti«. Na 
osnovi te opredelitve so zasnovana izhodišča za priporočila za prehransko obravnavo akutne in 
kronične odpovedi prebavil. 

Odpoved prebavil se lahko pojavi v katerem koli obdobju življenja. Lahko je prirojena ali pri-
dobljena, kot posledica akutne ali kronične prizadetosti prebavil. Kronična odpoved prebavil se 
lahko postopno razvija kot posledica kroničnih bolezenskih stanj, bodisi benignih ali malignih. 

Akutna odpoved prebavil lahko vpliva tudi na hitrejši razvoj kronične odpovedi prebavil, 
ko je odpoved posledica progresivnega propadanja prebavil ob različnih kroničnih obolenjih. 
Pri številnih bolezenskih stanjih namreč lahko prepoznamo različne oblike prizadetosti prebavil. 
Njihova klinična slika je odvisna od lokacije bolezenskih sprememb v prebavnem traktu in sis-
temskih posledic kroničnih bolezni. Kadar stanje prizadetosti prebavil napreduje in/ali se akutna 
odpoved črevesja ne popravi, se tako razvije stanje dolgotrajne ali celo končne odpovedi prebavil. 
Bolniki z ireverzibilno okvaro prebavil potrebujejo trajno nadomestno terapijo odpovedi organ-
skega sistema, ki se izvaja kot delna ali popolna parenteralna prehrana na domu. Zelo redko se 
kot terapevtska možnost uporablja transplantacija črevesja oziroma dela prebavil. 
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Klasifikacija in vzroki odpovedi prebavil

Odpoved prebavil/črevesja klasificiramo na osnovi hitrosti razvoja bolezenskega stanja, presnov-
nih značilnosti in ciljev terapevtske obravnave (tabela 1).

Tabela 1. Klasifikacija tipov odpovedi prebavil (povzeto po Pironi in sod., 2015)

Opis Trajanje Primeri Cilj terapevtske obravnave
Tip I 
akutna 

Akutno stanje.
Pogosto prisotna 
disfunkcija drugih 
organov.
Praviloma prehodna, 
dokler se ne popravi
delovanje prizadetih 
organov.

Dnevi Pooperativni 
paralitični ileus.
Del sindroma MOD 
(multiorganska 
disfunkcija).

Preživetje akutne faze.
Stabilizacija homeostaze.
Delovanje prebavil se 
ponovno vzpostavi.

Tip II 
akutna

Podaljšano akutno 
stanje.
Pogosto presnovno 
nestabilni bolniki.

Tedni do 
meseci

Ponavljajoče 
abdominalne 
sepse z/ali brez 
fistul.
Akutna faza 
sindroma kratkega 
črevesja.

Terapevtski ukrepi so 
usmerjeni v zdravljenje 
sepse in odprave disfunkcije 
organov. V tej fazi se 
odpoved prebavil pozdravi 
ali preide v tip III.

Tip III 
kronična

Kronična odpoved 
organa, brez hkratne 
disfunkcije drugih 
organov.
Stabilno presnovno stanje.

Meseci 
do leta

Sindrom kratkega 
črevesja.
Intestinalna 
dismotiliteta.

Vzdrževanje homeostaze.
Optimizacija prehranskega 
stanja. Podpora celjenja 
ran. Vzpostavitev integritete 
črevesja, vedno ko je možno.

Akutna odpoved prebavil tip I

Tip I odpovedi prebavil se pojavi v perioperativnem obdobju pri približno 15 odstotkih bolnikov 
po operativnih posegih v abdomnu ali v povezavi s kritičnimi obolenji, kot so poškodbe glave, 
pljučnica, akutni pankreatitis, in po operacijah srca. Klinično se stanje največkrat kaže kot krat-
kotrajni pooperativni paralitični ileus, ki se po presnovni stabilizaciji in normalizaciji delovanja 
vitalnih organov v nekaj dneh spontano razreši. Ti bolniki so hospitalizirani največkrat v kirur-
ških enotah intenzivne nege in terapije, pogosto pa tudi v internističnih in drugih specializiranih 
enotah intenzivne terapije.

V intenzivistični literaturi najdemo za ta stanja tudi opise »akutna gastrointestinalna poškod-
ba« stopnje I, ki se spontano popravi, in stopnje II, ki zahteva terapijo s parenteralno prehrano. 
Obravnava teh stanj je v grobem enaka, kot so priporočila za obravnavo odpovedi prebavil tipa I.

Akutna odpoved prebavil tip II

Tip II odpovedi prebavil je resno klinično stanje, ki ga spremljajo septični, presnovni in komple-
ksni prehranski zapleti. Na splošno je razvoj odpovedi prebavil v tem primeru povzročen zaradi 
poškodbe črevesja zaradi bolezenskih stanj, kot so: intestinalni volvulus, strangulirana hernija, 
mezenterična tromboza ali neposredna abdominalna travma, ki jih zdravimo z zahtevnim kirur-
škim posegom. Odpoved prebavil tipa II se v 32 odstotkih lahko razvije tudi kot zaplet zdravljenja 
operativnih posegov na črevesju, kot so: puščanje anastomoze, nastanek fistule, dehiscence trebu-
šne stene. Drugi pogosti vzroki v povezavi z bolezenskimi stanji so še Chronova bolezen (21 %), 
žilne poškodbe (13 %) in maligne bolezni (8 %).
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Zdravljenje bolnikov s tipom II odpovedi prebavil zahteva posebej izobraženo medicinsko 
osebje, pogosto se bolniki zdravijo v specializiranih enotah za odpoved prebavil.

Pri prepoznavi akutne odpovedi tipa I in II je pri načrtovanju prehranske podpore pomembno, 
da jih znamo klinično povezati z vnetnimi in presnovnimi odzivi na bolezenska stanja, ki so pos-
ledica hude poškodbe/bolezenskega stresa/infekta. Akutno fazo tega odziva razdelimo na zgo-
dnje obdobje z značilno presnovno nestabilnostjo in močno pospešenimi katabolnimi procesi 
(v starejši literaturi EBB faza šoka) ter pozno obdobje z značilnim propadanjem mišične mase 
in stabilizacijo presnovnih sprememb (v starejši literaturi FLOW faza šoka). Akutni fazi odziva 
na poškodbe/bolezenski stres/infekt nato sledi postakutna faza, ko se presnovno stanje bolnika 
uravnovesi in temu sledi postopna rehabilitacija. Lahko pa se akutna faza podaljša v persistentno 
(podaljšano, kronično) vnetno in katabolno stanje (ang. Prolonged Inflammatory and Catabolic 
Syndrome, PICS), ki ga pogosto spremlja prolongirana hospitalizacija. V klinični praksi lahko 
postakutno stanje in kronično stanje presnovnega stresa vpliva na podaljšano akutno odpoved 
prebavil. Zato sta za prehransko terapijo teh bolnikov potrebna spremljanje presnovnega stanja 
in natančna prehranska obravnava.

Slika 1. Opis akutne in poznih faz po hudi poškodbi/bolezenskem stresu/infektu. Akutna faza pri kritično 
obolelih je sestavljena iz zgodnjega in poznega obdobja. Nato lahko postakutni fazi sledita okrevanje in 
rehabilitacija ali razvoj v kronično stanje PICS.
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Prehranska obravnava akutne odpovedi prebavil tipa I

Pri prehranski obravnavi odpovedi prebavil tipa I izhajamo iz priporočil za prehrano bolnikov v 
EIT. Prehranska obravnava bolnikov v EIT je sestavni del njihove medicinske obravnave. Glede 
na priporočila ESPEN za klinično prehrano kritično obolelih pri prehranski obravnavi sledimo 
elementom procesa prehranske obravnave. Pri opredelitvi prehranskega in presnovnega stanja 
bolnika uporabljamo strokovno terminologijo za njihovo opredelitev in diagnostični proces za 
ugotavljanje podhranjenosti (tabeli 2 in 3). 
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Tabela 2. Pregled motenj prehranskega stanja in z njimi povezanih stanj 

Motnje prehranjenosti in z njimi povezana stanja
Podhranjenost/nedohranjenost
Čezmerna telesna masa, debelost
Motnje mikrohranil (elektroliti, vitamini, elementi v sledovih)
Sindrom ponovnega hranjenja
Sarkopenija
Krhkost

Tabela 3. Diagnostično drevo za opredelitev podhranjenosti, po predhodni oceni prehranske ogroženosti 
(DRM – disease related malnutrition; z bolezenskim stanjem povezana podhranjenost) 

Podhranjenost/nedohranjenost

DRM z vnetjem

AKUTNA
KRONIČNA =

KAHEKSIJA

Podhranjenost 
/nedohranjenost brez bolezni

• stradanje
• socialni, psihološki vzroki

DRM 

Brez vnetja

Obravnava podhranjenosti predstavlja ključni patofiziološki problem področja klinične prehra-
ne. Patogeneza podhranjenosti in drugih motenj prehranjenosti je lahko različna, zato je za za-
četek prehranske terapije z medicinsko prehrano (oralni prehranski dodatki, enteralna prehrana, 
parenteralna prehrana) ključna ocena prehranske ogroženosti oziroma podhranjenosti bolnika. 
Ker za zdaj za kritično obolele ni validiranega specifičnega orodja za prepoznavo prehranske 
ogroženosti, ESPEN priporoča klinično usmerjen pregled, ki vključuje anamnezo, podatke o ne-
hoteni izgubi telesne mase ali zmanjšanju telesne zmogljivosti pred sprejemom v EIT. Fizikalni 
pregled in meritve sestave telesa ter funkcionalne zmogljivosti (npr. moč stiska roke ali PEF, če je 
možno) nam dodatno omogočajo opredelitev prehranskega stanja. Glede na novejša priporočila 
GLIM (Global leadership initiave for malnutrition consensus) lahko na osnovi diagnostičnih kri-
terijev za podhranjenost razvrstimo podhranjenost v zmerno ali težjo obliko. Ker je pusta telesna 
masa pomemben kazalec presnovne rezerve in funkcionalnega stanja bolnika, nam v vsakodnev-
ni klinični praksi lahko pomaga meritev faznega kota, ki ga izmerimo z metodo bioimpedance. 
Fazni kot predstavlja marker tkivnega zdravja, ki je odvisen od celične mase telesa, integritete ce-
ličnih membran in funkcionalnega stanja bolnika. Nizek fazni kot izraža nizek delež funkcional-
ne mase pri kritično obolelem in hkrati predstavlja prognostični kazalec izida zdravljenja v EIT.

Pri prehranskem pregledu kritično obolelega dodatne informacije omogočajo tudi labo-
ratorijske preiskave. Za oceno prehranskega stanja in resnost bolezni uporabljamo več krvnih 
preiskav, v klinični praksi so uporabne predvsem naslednje preiskave krvi: albumini, sečnina, 
kreatinin, delež limfocitov v beli krvni sliki. Dehidracijo lahko ocenjujemo z meritvijo koncen-
tracije natrija v enkratnem vzorcu urina (< 10–20 mmol/l). Vrednosti CRP in albuminov izražajo 
vnetno stanje in nakazujejo povečan proteinski katabolizem.

Ker je akutna odpoved prebavil tipa I pogosto povezana z razvojem sindroma ponovnega 
hranjenja, je pri zdravljenju te posledice podhranjenosti nujno redno (vsakodnevno) spremljanje 
vrednosti fosfata, kalija in magnezija. Laboratorijske vrednosti spremljamo, dokler bolnik potre-
buje nadomeščanje teh mikrohranil in se presnovno stanje ne stabilizira.
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Obravnava akutne odpovedi prebavil tipa II

Akutna odpoved prebavil tipa II se obravnava multidisciplinarno. Ključni problem je zdravljenje 
osnovne bolezni ali stanja, ki je privedlo do odpovedi prebavil.

Na Nizozemskem so za obvladovanje številnih oblik odpovedi prebavil tipa II razvili sistem 
SOWATS (ang. S – sepsis control, O – optimization of nutritional care, W – wound care, A – 
anatomy of bowel and fistula), ki ga lahko povzamemo kot zdravljenje sepse, optimalna prehran-
ska podpora in oskrba ran ter natančno anatomsko in funkcionalno ovrednotenje prizadetosti 
prebavil. Podoben koncept so razvili Angleži in ga poimenovali SNAP (ang. Sepsis, Nutrition, 
Anatomy, Plan).

Kontrola sepse zajema predvsem zgodnje odkrivanje znakov sepse, interventno ali kirurško 
drenažo kolekcij tekočine/gnoja in individualizirano antibiotično terapijo.

Prehranska podpora je namenjena optimizaciji prehranskega stanja po predhodni stabiliza-
ciji acido-baznega ravnovesja, ravnovesja elektrolitov in stanja hidracije. Rehidracijska terapija 
je večinoma zahtevna, vendar so za optimalno prehransko podporo rehidracijski ukrepi. Bol-
nika lahko rehidriramo parenteralno ali preko prebavil (enteralno, oralno), vendar je v primeru 
driske ali pretiranega izločanja po stomi oziroma pri visokih izmetih preko fistul treba upoštevati, 
da morajo rehidracijske tekočine vsebovati elektrolite in sol. Primerna je uporaba rehidracijskih 
praškov. V takšnem primeru uživanje tekočin, kot so voda, čaj, sok in kava, ni primerno. Ob teh 
ukrepih praviloma dodamo tudi antisekretorne agense (inhibitorje protonske črpalke, izjemoma 
somatostatin) in zaviralce peristaltike (loperamid, kodein). Prehransko podporo individualizira-
mo in kot pot vnosa vedno uporabimo dopolnilno prehrano v tisti del črevesja, ki še deluje. Ta 
pot vnosa hranil lahko vključuje fistuloklizo, ko v distalni del črevesja, ki še deluje, infudiramo 
vsebino fistule. Pri uvajanju prehranske terapije podhranjenim bolnikom z akutno odpovedjo 
prebavil tipa II smo pozorni na razvoj sindroma ponovnega hranjenja.

Ker so vsi bolniki z odpovedjo prebavil prehransko ogroženi, pri njih vedno izvajamo zgoraj 
opisano prehransko obravnavo. Za preverjanje in prilagajanje prehranske terapije, vključno s hi-
dracijo, nam zelo pomaga ustrezna interpretacija meritev sestave telesa z metodo bioimpedance. 
Pri oceni tekočinskega stanja in drugih telesnih mas s to metodo upoštevamo dejavnike, ki so po-
vezani z bolnikovim stanjem. Zelo povedni so trendi spremembe telesnih mas, ki hkrati izražajo 
klinično stanje bolnika in učinek prehranske terapije.

Nega abdominalnih ran zahteva specializirano znanje. Pogosto se uporabljajo sistemi za va-
kuumsko podporo celjenja ran. Pri načrtovanju prehranske strategije je treba upoštevati dodatne 
izgube beljakovin. Natančno je treba beležiti izgube preko ran in fistul ter poskrbeti za zaščito 
zdrave kože.

Posebno pozornost je treba nameniti mobilizaciji bolnikov, saj neaktivnost pripomore k gene-
ralizirani izgubi funkcionalne mase telesa. Spodbujanje k telesni aktivnosti ob ustrezni strokovni 
pomoči fizioterapevtov bo pripomoglo k večjemu uspehu postopka rehabilitacije bolnikov z od-
povedjo prebavil.

Odpoved prebavil ni samo »telesni problem«, nemalokrat gre za psihološko zelo stresno sta-
nje, ki je povezano z dolgotrajno hospitalizacijo in v primeru postoperativnih zapletov tudi s stre-
som zaradi neugodnega kliničnega poteka zdravljenja. Pogosto se razvijejo stanja, ki predstavljajo 
obliko potravmatskih stresnih motenj in se še nadgradijo z dodatno stisko zaradi nezmožnosti 
uživanja hrane. Obravnava teh bolnikov zahteva izjemno potrpežljivost in specializirano psiho-
loško podporo.

Odpovedi prebavil se lahko pridružijo tudi zapleti zaradi same odpovedi fiziološkega delo-
vanja gastrointestinalnega trakta, pogosto je moteno delovanje jeter. Funkcijo jeter neposredno 
prizadene moteno delovanje hepatobiliarne osi ter še pogosti septični zapleti. Prizadetost jeter 
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je dodatni dejavnik, ki zahteva individualno prilagojeno prehransko podporo, še zlasti je treba 
skrbno načrtovati parenteralni vnos hranil.

Zaradi zahtevnosti obravnave bolnikov z odpovedjo prebavil tipa II je za to skupino bolnikov 
optimalna obravnava v specializiranih bolnišničnih enotah, ki predstavljajo obliko intenzivne 
nege bolnikov. V enoti za zdravljenje in obravnavo odpovedi črevesja naj bi sodelovali kirurgi, 
gastroenterologi, zdravniki s specialističnimi znanji intenzivne medicine in klinične prehrane ter 
ustrezno izobražene medicinske sestre, še posebej na področju nege ran, intenzivne terapije in 
klinične prehrane. Nepogrešljivi sodelavci so tudi fizioterapevti in psihologi. Takšna enota mora 
imeti 24-urni dostop do specialističnih mnenj in ustreznih postopkov, možnosti vzpostavitve 
centralnih venskih kanalov in dejavnosti interventne radiologije.

Zaključek

Obravnava in zdravljenje bolnikov z akutno odpovedjo prebavil je zahtevno in kompleksno po-
dročje medicine. Obravnava odpovedi prebavil predstavlja del terapije kritično obolelih v EIT in 
tudi prehod od intenzivne terapije bolnikov do specializirane enote za terapijo odpovedi prebavil. 
Zahteva stalno in povezano sodelovanje med številnimi specialističnimi področji. Še posebej je zah-
tevna terapija akutne odpovedi prebavil tipa II, ki lahko v veliki meri prepreči nastanek dokončne 
odpovedi prebavil tipa III, ki praviloma zahteva vseživljenjsko parenteralno prehrano na domu.
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Pristopi k enteralnemu in parenteralnemu 
hranjenju

Suada Fileković Ribarič

Povzetek

Zadnji desetletji sta na področju presnove kritično bolnih prinesli številne klinične raziskave, ki 
predstavljajo temelj napredka na področju prehranske oskrbe kritično bolnih. Z njihovo pomoč-
jo smo pridobili informacije o vplivu prehranske podpore na okrevanje in funkcionalni izhod 
bolnikov. Nove prehranske strategije dajejo prednost enteralni prehrani, pri čemer se zagovarja 
počasno in postopno povečevanje vnosa hrane (t. i. progresivno hranjenje) ter v primeru odsotne 
podhranjenosti sprejemanje hipokaloričnega hranjenja prvih sedem dni, če prebavila hrane ne 
prenašajo. V primeru prisotnih kontraindikacij za enteralno hranjenje bolnika hranimo paren-
teralno, čas začetka in količina vnosa pa se prilagaja vsakemu posamezniku. Nujno potrebne so 
nove raziskave, osredotočene na postakutno obdobje in bolnike s kroničnim potekom kritične 
bolezni, za zagotovitev izboljšanja izhoda zdravljenja bolnikov. 

Uvod

Zadnji desetletji sta na področju presnove kritično bolnih prinesli številne klinične raziskave, ki 
so podlaga za napredek na področju prehranske oskrbe kritično bolnih. Z njihovo pomočjo smo 
pridobili informacije o vplivu prehranske podpore na okrevanje in funkcionalni izhod bolnikov. 
Prav tako omogočajo oblikovanje individualne strategije prehranjevanja, prilagojene vsakemu 
bolniku. 

Oskrba z energijo predstavlja temelj preživetja bolnikov med daljšim bolezenskim obdobjem, 
zato je razumljivo, da zaradi neetičnosti ne obstajajo raziskave, ki bi neposredno opredeljevale 
učinek trajanja stradanja na izhod zdravljenja. Medicinska prehranska podpora, ki zajema oralne 
prehranske dodatke, enteralno (EP) in parenteralno prehrano (PP), je zaradi nevarnosti razvoja 
podhranjenosti in njenih posledic indicirana pri vseh bolnikih, ki se zdravijo v EIT dlje kot 48 ur. 
Pri tem previdna in počasna postopna ponovna uvedba hranjenja pri že podhranjenih bolnikih 
zmanjšuje tveganje pojava sindroma ponovnega hranjenja (angl. refeeding syndrome). 

V poteku kritične bolezni presnovno ločimo akutno fazo, ki se deli na zgodnje obdobje, opre-
deljeno s presnovno nestabilnostjo in hudim katabolizmom (t. i. »ebb« faza), in pozno obdobje, ki 
ga označujeta stabilizacija presnovnih motenj in pomembna izguba mišičnine (t. i. »flow« faza). 
V nadaljnjem poteku kritične bolezni sledi postakutno obdobje z izboljšanjem in rehabilitacijo ali 
vztrajnim vnetjem oz. katabolnim stanjem in podaljšano rehabilitacijo (slika 1).
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Slika 1. Okužba/poškodba/stres izzovejo presnovne spremembe, ki jih opredeljujemo kot spremembe 
akutne faze z zgodnjim in poznim obdobjem. V nadaljevanju lahko sledi izboljšanje in rehabilitacija ali 
vztrajanje vnetja/katabolnega stanja in podaljšanje hospitalizacije. 

 

 

 

 

 

ZGODNJE OBDOBJE POZNO OBDOBJE 

AKUTNA FAZA 

KONVALESCENCA IN 

REHABILITACIJA 
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PICS 

ANABOLIZEM 

1–2 dni 3–7 dni 

KATABOLIZEM 

POAKUTNA FAZA 

ALI 

KATABOLIZEM 

PICS – podaljšano vnetje in katabolni sindrom (angl. Prolonged Inflammatory and Catabolic Syndrome)

Čeprav je uživanje hrane oralno oz. per os prednostno v primerjavi z enteralno in parenteralno 
prehrano, za večino bolnikov v EIT slednje ni izvedljivo. Tako ima pri teh bolnikih zgodnji za-
četek enteralne (znotraj 48 ur po sprejemu) prednost pred pozno enteralno prehrano (po tret-
jem dnevu zdravljenja v EIT) in zgodnjo parenteralno prehrano (znotraj 48 ur po sprejemu). 
Izjema navedenega so bolniki s kontraindikacijami za oralno in enteralno prehrano, pri čemer 
med tretjim in sedmim dnem zdravljenja uvedemo parenteralno prehrano. V primeru hudo pod-
hranjenega bolnika s kontraindikacijami za enteralno prehrano se priporoča zgodnja postopna 
parenteralna prehrana (slika 2). 
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Slika 2. Algoritem ukrepanja

KI – kontraindikacija, EP – enteralna prehrana, PP – parenteralna prehrana 

Ne glede na obliko vnosa hranil se pri zgodnji obliki hranjenja zaradi nevarnosti čezmernega 
vnosa hranil določi energetski in proteinski cilj ter čas, v katerem želimo cilj doseči. Tako predsta-
vljata cilj medicinske prehranske terapije doseganje 70–100 odstotkov energetskih potreb v miro-
vanju (angl. resting energy expenditure, REE) in 1,3 g/kg/dan proteinov. Doseganje ciljev poteka 
postopno in počasno (t. i. progresivno hranjenje), ne prej kot v dveh dneh. 

V primeru dostopnosti indirektne kalorimetrije se priporoča hipokalorično hranjenje (pokri-
vanje do 70 odstotkov REE) v prvih dveh dneh ter postopen dvig na 80–100 odstotkov v nadalje-
vanju. Pri uporabi enačb za oceno potrebnega vnosa energije se svetuje hipokalorično hranjenje, 
torej vnos do 70 odstotkov ocenjenih potreb med prvim tednom zdravljenja v EIT zaradi nevar-
nosti čezmernega hranjenja.
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Sestava prehranskih preparatov

Optimalna prehranska sestava makronutrientov je definirana z minimalnimi potrebami in ma-
ksimalnim vnosom. Na področju ogljikovih hidratov bi jih lahko teoretično izločili iz diet, ven-
dar je varneje, da vnesemo minimalno količino, to je 150 g/dan. To je namenjeno možganom, 
eritrocitom, vnetnim celicam, ledvični sredici in prosojnim delom očesa, kjer glukoza predstavlja 
edini vir energije. Največji dnevni vnos glukoze (v primeru parenteralnega hranjenja) ali oglji-
kovih hidratov (pri enteralnem hranjenju) ne sme preseči 5 mg/kg telesne teže/min. Čezmeren 
vnos ogljikovih hidratov vodi v hiperglikemijo in povečane potrebe po inzulinu, povečano proi-
zvodnjo CO2 ter spodbujanje lipogeneze.

Tudi natančna količina potrebnih maščob ni znana. Administracija lipidnih emulzij naj bo se-
stavni del parenteralne prehrane in intravenski vnos lipidov, vključno z neprehranskimi lipidnimi 
viri, ne sme preseči 1,5 g/kg telesne teže/dan.

Kritična bolezen je povezana z obsežno proteinolizo in izgubo mišičnine (do 1 kg/dan), kar 
je povezano s pridobljeno šibkostjo v EIT (angl. ICU acquired weakness). Fizična aktivnost in 
večji vnos proteinov sta občasno potrebna za premagovanje anabolne rezistence, povezane s sta-
rejšo populacijo v EIT. Pri bolnikih z opeklino, ki presega 20 odstotkov telesne površine, ter pri 
travmatiziranih bolnikih je upravičen dodaten enteralen vnos glutamina. Raziskave pri opečen-
cih potrjujejo, da dodaten enteralen vnos glutamina v odmerku 0,3–0,5 g/kg/dan v prvih dveh 
tednih zmanjšuje pogostost pojavljanja okužb in smrtnost. Odmerek 0,2–0,3 g/kg/dan prvih pet 
dni zdravljenja pri bolnikih po obsežni travmi pospešuje celjenje ran in izboljšuje telesno sestavo. 
Tudi kontinuirano nadomestno ledvično zdravljenje predstavlja vir izgub glutamina (približno 
1,2 g glutamina/dan), ki ga je smiselno nadomeščati enteralno. Parenteralna aplikacija glutamin 
dipeptida se odsvetuje pri nestabilnih bolnikih ter bolnikih z jetrno in ledvično odpovedjo. 

Mikronutrienti (vitamini in elementi v sledovih) imajo številne funkcije, tako so nujno potrebni 
za metabolizem ogljikovih hidratov, proteinov in lipidov, podpirajo imunski sistem in antioksida-
tivno obrambo, endokrino funkcijo, sodelujejo pri DNA-sintezi, popravilu genov in celičnem si-
gnaliziranju. Ker parenteralni preparati zaradi stabilnosti ne vsebujejo mikronutrientov, jih je treba 
ločeno predpisovati. Ob tem je treba poudariti, da so veliki odmerki antioksidantov v monoterapiji 
(baker, selen, cink, vitamina E in C) indicirani le ob predhodno dokazanem pomanjkanju. Tudi 
dodatki vitamina D3 potrebujejo predhodno dokazilo nizkih vrednosti slednjega (plazemska vred-
nost 25-hidroksi-vit D < 12,5 ng/ml oz. 50 nmol/l). Raztopine za enteralno prehrano zagotavljajo 
priporočene dnevne potrebe mikronutrientov v primeru, da bolnik prejme več kot 1500 kcal/dan. 

Enteralna prehrana

Kontraindikacije za enteralno hranjenje predstavljajo:

• hemodinamska nestabilnost (t. i. šokovno stanje),
• huda hipoksemija in acidoza,
• nenadzorovana krvavitev iz zgornjih prebavil, 
• nefunkcionalno črevesje:

– ishemija črevesja,
– popolna zapora črevesja,
– anatomska prekinitev črevesja,
– nekroza črevesja,

• abdominalni kompartment,
• fistula z velikim iztokom brez možnosti distalnega dostopa hranjenja,
• želodčni rezidualni volumen (ŽRV) > 500 ml/6 h).
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Nižji odmerki enteralnega hranjenja so primerni pri bolnikih:

• s terapevtsko hipotermijo,
• intraabdominalno hipertenzijo brez kompartmenta, kjer je potrebno zmanjšati oz. ustaviti 

enteralno hranjenje v primeru poraščanja intraabdominalnega pritiska ob hranjenju,
• pri bolnikih z akutno jetrno odpovedjo po tem, ko so akutne, življenje ogrožajoče metabolne 

motnje pod nadzorom ne glede na stopnjo encefalopatije.

Pristopi enteralnega hranjenja

Hranjenje v črevo lahko poteka preko cevke, t. i. sonde, ki jo vstavimo skozi usta ali nos ali preko 
stome v želodec ali jejunum.

Zaradi enostavnosti vstavitve cevke v želodec (predpilorični pristop) in bolj fiziološke pre-
bave, ki se začne v želodcu, predstavlja ta oblika začetni način hranjenja. Sprva uvedeno širšo, 
razbremenilno cevko, ki jo po nekaj dneh (ob odsotnih velikih rezidualnih volumnih želodčne 
vsebine) zamenjamo za ožjo, hranilno sondo. Slednja je manj travmatska za okolno sluznico. 
Nazo- ali orogastrično hranjenje je primerno za krajše obdobje enteralnega hranjenja, pri potrebi 
po dolgotrajnem hranjenju (> šest tednov) pa je smiselno vstaviti gastrostomo. Pravilnost položa-
ja vstavljene cevke v želodec mora biti radiološko potrjena pred začetkom hranjenja, prav tako pa 
so potrebne tudi občasne kontrole položaja, saj se cevka lahko ob kašljanju, bruhanju, ekstubaciji 
ali nazogastrični sukciji premakne.

Ob neuspešnem hranjenju v želodec lahko poskusimo s hranjenjem v jejunum (postpilorični 
pristop). To je priporočljivo tudi pri bolnikih z velikim tveganjem aspiracije. Vstavitev cevke 
»na slepo« distalno od pilorusa je bistveno manj uspešna, vendar se z uporabo prokinetika in 
prilagojenih jejunalnih sond uspešno uvede v 70 odstotkih primerov. Obstaja tudi možnost en-
doskopskopsko vodenega vstavljanja jejunalne cevke. Lego cevke pri navedenem načinu prav 
tako preverjamo radiografsko.

Hranjenje v želodec lahko poteka neprekinjeno; na to obliko lahko preidemo tudi, če je pri-
sotna intoleranca za hrano. V primeru sonde v ozkem črevesju pa mora hranjenje vedno potekati 
neprekinjeno.

Merjenje želodčnega rezidualnega volumna (ŽRV) že dlje časa predstavlja vir živahnih raz-
prav. Čeprav raziskave niso pokazale razlike v pojavljanju pljučnice pri bolnikih, pri katerih so 
merili želodčne izostanke, v primerjavi s tistimi, pri katerih merjenj ni bilo, pa se navedena me-
toda še vedno svetuje pri bolnikih na začetku enteralnega hranjenja in /ali bolnikih z razvo-
jem gasto-intestinalnih simpotomov ob hranjenju. Prav tako je merjenje ŽRV priporočljivo pri 
spontano dihajočih bolnikih z nezadostno zaščito dihalnih poti kot posledico mišične šibkosti, 
disfagije ali nevroloških motenj.

Hrano lahko vnašamo tudi preko stome v želodec ali jejunum (gasto- ali jejunostoma). Slednjo 
lahko oblikujemo operativno ali perkutano-endoskopsko. Operativna gastrostoma je priporočljiva 
pri bolnikih po laparotomijskih posegih na zgornjih prebavilih. Perkutano oblikovanje stome ima 
prednosti pred kirurškim, saj potrebuje minimalno sedacijo in ustrezno analgezijo, je obposteljen, 
varen in cenovno ugoden poseg. Absolutni kontrandikaciji za uvedbo stome sta peritonitis in mot-
nja v strjevanju krvi, medtem ko ascites, portalna hipertenzija, lokalna abdominalna okužba, karci-
nomatoza peritoneja, želodčni rak in želodčne razjede predstavljajo relativno kontraindikacijo zanj.

Sestava enteralnih diet

Priporočajo standardizirane, komercialno pripravljene formule v obliki izoozmoznih  
(300 osmol/l), polimernih raztopin z energijsko vrednostjo 1,0 do 2,0 kcal/ml ter brez vsebnosti 
glutena in laktoze.
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Prilagojene formule, ki vsebujejo večji delež maščob in manjši delež ogljikovih hidratov (za 
zmanjšanje nastajanja ogljikovega dioksida pri bolnikih z dihalno odpovedjo), manj beljakovin 
ali več razvejanih aminokislin (za akutne ledvične ali jetrne bolnike), so na tržišču, vendar ni 
dokazov o njihovi prednosti pred standardnimi. 

Parenteralna prehrana

Kontraindikacije za parenteralno hranjenje so absolutne ali relativne. Med prve spadajo:

• zadosten peroralni ali enteralni vnos hranil (> 70 % potrebne energije), 
• huda hemodinamična nestabilnost (šokovno stanje),
• huda hipokemija in acidoza. 

Relativne so povezane predvsem z načinom vnašanja (ko ni možna uvedba CVK zaradi različnih 
razlogov in neuporabnosti perifernega vstopa) in lastnostmi parenteralnih pripravkov (zaradi 
njihove nekompatibilnosti z intravenskimi zdravili, ki jih bolnik potrebuje, ter neprenašanja te-
kočine, elektrolitov ali učinkovin v parenteralnih pripravkih).

Vstopna mesta in načini parenteralnega hranjenja

Večina uporabljenih parenteralnih raztopin je hiperozmoznih (ker so koncentrirane sladkorne 
in aminokislinske raztopine), zato potrebujemo osrednji venski pristop. Čeprav obstajajo eno- in 
večsvetlinski katetri, je za bolnike v EIT priporočljiva uporaba večsvetlinskih, pri katerih eno 
svetlino uporabljamo za vnašanje parenteralne raztopine, s čimer se izognemo posledicam neu-
jemanja z zdravili. CVK lahko uvedemo skozi različne vene, vendar je za ta namen priporočljiva 
podključnična vena zaradi manjšega tveganja okužb, povezanih s katetrom. Pogostnost njihovega 
pojavljanja zmanjšujemo tudi z doslednim izvajanjem aseptičnih in antiseptičnih protokolov ob 
uvajanju in vzdrževanju katetra. Kadar je potrebno dolgotrajno parenteralno prehranjevanje, je 
priporočljiva vstavitev katetra v veno in napeljava pod kožo (podkožno tuneliranje). Zaradi me-
hanskih zapletov pri uvajanju katetra odsvetujejo njegovo rutinsko menjavo.

Druga možnost so periferne vene rok (periferni venski dostop) in redko nog, kadar na rokah 
niso dostopne. Pripravki za uporabo po perifernem venskem dostopu morajo biti izo- ali kveč-
jemu rahlo hiperozmozni (≤ 900 mosm/l), zato omogočajo le delno kritje dnevnih prehranskih 
potreb. Uporabljamo jih, kadar enteralno hranjenje ne zadošča ali ko CVK ne moremo uvesti 
oziroma je njegovo uvajanje kontraindicirano. Uporaba katetrov, ki jih uvedemo v periferne vene, 
je zaradi možnosti flebitisa in okužb za vnašanje hranil primerna le kratkotrajno (do pet dni).

Parenteralne formule sestavljajo: voda, makrohranila, elektroliti, mikrohranila in drugi do-
datki. Zaradi številnih prednosti priporočamo uporabo pripravkov, ki vsebujejo mešanico vseh 
treh makrohranil v eni (trikomorni) vrečki ali mešanico ogljikovih hidratov in aminokislin (v 
dvokomorni vrečki). Slednje priporočamo za bolnike, ki potrebujejo prilagojen vnos maščob 
(zamaščena jetra, povišane ravni trigliceridov ali jetrnih encimov, sedacija s propofolom). Ne 
glede na izbrano obliko dodamo mikrohranila po potrebi tik pred začetkom infuzije. Parenteralni 
pripravek naj bi bolnik dobival neprekinjeno, s čimer zmanjšamo tveganje za presnovne zaplete.

Zaključek

Klinična prehrana je v zadnjih desetletjih prešla iz podpornega orodja v terapijo, ki zahteva na-
tančno spremljanje in nadzor. Izoliran vpliv prehrane na možen izhod zdravljenja kritično bolnih 
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je težko določljiv zaradi intenzivnosti bolezni in številnih pridruženih stanj pri navedeni popu-
laciji. Velika heterogenost med bolniki v EIT dodatno zmanjšuje veljavnost priporočil, ki naj bi 
lajšala ukrepanje na individualnem nivoju. Zato medicinska prehranska terapija kritično bolnega 
še vedno predstavlja velik izziv.
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Posebnosti pri prehranski obravnavi kritično 
bolnih otrok

Petja Fister

Povzetek

Zagotavljanje optimalne prehranske obravnave kritično bolnih otrok je bistveno pri celostni 
obravnavi, zdravljenju in izidu, saj ohranja delovanje srčno-žilnega, dihalnega in imunskega sis-
tema, dokler ne mine vnetni odgovor akutne faze. Preprečuje prehransko poslabšanje in pospeši 
okrevanje. Prehranski status in vnos hranil sta neodvisno povezana z izidom zdravljenja. Rando-
miziranih kontroliranih raziskav na področju prehranske obravnave otrok je malo, zato se opti-
malen čas, način in količina hranjenja med različnimi centri precej razlikujejo. Optimalna pre-
hranska obravnava obsega primeren vnos energije, beljakovin in mikroelementov ob primernem 
času po najprimernejši in najvarnejši poti, kar je individualno pogojeno z boleznijo, presnovo, 
prehranskim stanjem in delovanjem prebavil.

Uvod

V prispevku navajamo smernice, ki sta jih sestavili organizaciji ASPEN (American Society of Pa-
renteral and Enteral Nutrition) in SCCM (Society of Critical Care Medicine), o zagotavljanju in 
ocenjevanju podpornega prehranskega zdravljenja kritično bolnih otrok (KBO), starih od enega 
meseca do 18 let in so zdravljeni v pediatrični enoti intenzivne medicine (angl. pediatric intensi-
ve care unit, PICU) več kot dva ali tri dni. Novorojenčki in nedonošenčki so iz smernic izvzeti. 
Smernice poudarjajo pomen ocene prehranjenosti, energijskih potreb in primernega vnosa be-
ljakovin, optimalne poti in časa hranjenja KBO. Kadar je možno, hrano dajemo enteralno, dodat-
no pa otroke hranimo parenteralno, z zapoznelim pristopom. Imunomodulatorne prehrane pri 
zdravljenju KBO ne priporočajo. Prehrana naj bo individualno prilagojena posameznemu KBO.

Motnje prehranjenosti

Tako podhranjenost kot čezmerna prehranjenost sta povezani s slabimi kliničnimi izidi zdravlje-
nja KBO: daljši čas umetnega predihovanja, večje tveganje bolnišnično pridobljene okužbe, daljša 
ležalna doba v PICU in na bolniškem oddelku ter povečana umrljivost. Zato predlagajo, da pri 
KBO v PICU opravimo podrobno oceno prehranjenosti v prvih 48 urah po sprejemu (slika 1).
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Slika 1. Priporočeni algoritem za prehransko obravnavo kritično bolnih otrok

 

SPREJEM V 
PICU

•OCENA PREHRANJENOSTI (podhranjeni s tveganjem sindroma ponovnega 
hranjenja, s tveganjem za poslabšanje: srčno-žilne, pljučne, onkološke, 
sladkorna, nevrološke ali bolezni prebavil, poškodbe, odpoved dihanja)

•OCENA ENERGIJSKIH IN BELJAKOVINSKIH POTREB

ENTERALNO 
HRANJENJE

•GASTRIČNO/DUODENALNO
•BOLUSNO/KONTINUIRANO
•OCENA PRENAŠANJA HRANJENJA (napet trebuh, bruhanje, driska, tekočinski 
zaostanki v želodcu)

PARENTERALNA 
PREHRANA

•INDICIRANA PRI: hemodinamski ali respiratorni nestabilnos�, poopera�vnem 
ileusu, nekro�zirajočem enterokoli�su, ak�vni krvavitvi, ishemiji ali obstrukciji 
črevesja, transplantaciji kostnega mozga ali zarodnih celic

•TROFIČNO HRANJENJE

Ker imajo KBO tveganje prehranskega poslabšanja med zdravljenjem, je priporočljivo oceno pre-
hranjenosti opravljati enkrat tedensko. Za presejanje in identifikacijo podhranjenih KBO in tis-
tih s povečanim tveganjem prehranskega poslabšanja svetujejo merjenje telesne teže in dolžine/
višine ob sprejemu v PICU in izračun vrednosti indeksa telesne mase (ITM) glede na starost, do 
drugega leta težo glede na dolžino/višino ali težo glede na starost, če nimamo podatka o bolniko-
vi telesni dolžini/višini. Pri otrocih, mlajših od treh let, je treba ob sprejemu in po potrebi kasneje 
v poteku zdravljenja izmeriti tudi obseg glave. Pri podhranjenih bolnikih obstaja tveganje sin-
droma ponovnega hranjenja, ki se lahko pojavi 1–3 dni po ponovnem začetku hranjenja, pred 
katerim je bil bolnik 5–10 dni tešč. Kazalniki sindroma so hipofosfatemija, hipokalemija, hipo-
magnezemija, preobremenitev s tekočinami in pomanjkanje tiamina. Zaradi stradanja se znotraj-
celični prostor zmanjša in izčrpajo se zaloge znotrajceličnih ionov, koncentracije v serumu so še 
normalne. Ob ponovnem hranjenju z ogljikovimi hidrati se poveča koncentracija glukoze v krvi 
in posledično inzulina, ki povzroči premik ionov v celice ter padec koncentracij v serumu. Sin-
drom ponovnega hranjenja lahko povzroči popuščanje srca in motnje srčnega ritma, oslabelost 
dihalnih mišic, atelektaze, pljučnico in nevrološke zaplete: krče, delirij in encefalopatijo. Potreben 
je razvoj novih standardiziranih presejalnih metod za ugotavljanje, pri katerih KBO obstaja tve-
ganje podhranjenosti. Za prehransko ocenjevanje, optimalno preskrbo s hranili ter prilagoditve 
posameznim bolnikom naj bi v PICU skrbel tim strokovnjakov za prehrano, med njimi dietetik, 
medicinske sestre, prehranski farmacevt in zdravnik, specializiran za prehrano.

Energetske in beljakovinske potrebe

Za določanje energetskih potreb KBO predlagajo merjenje porabe energije z indirektno kalo-
rimetrijo, na podlagi katere predpisujemo ciljne dnevne energetske potrebe. V odsotnosti le-te 
predlagajo uporabo standardiziranih formul za oceno porabe energije brez dodatka za stresne 
dejavnike. Večina objavljenih enačb za napoved energetskih potreb je netočnih in vodijo v pod-
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hranjenost ali čezmerno prehranjenost. V najnovejših smernicah svetujejo uporabo Schofieldove 
formule za približno oceno presnove v akutni, stabilni in rekonvalescentni fazi bolezni. Izračuna-
vanje kaloričnih potreb pri KBO je zelo težavna, posledice neprimernega hranjenja pa številne. 
Rane in opekline povečajo izgube beljakovin, kalorične potrebe se povečajo ob operacijah, stresu, 
hipotermiji, okužbi in poškodbi. Velika večina KBO je presnovno nestabilnih in imajo nihanja v 
porabi energije, večina jih ima v akutnem obdobju bolezni zmanjšano presnovo.

Tarčni energetski vnos pri KBO naj bo vsaj 2/3 predpisanih dnevnih energetskih potreb do 
konca prvega tedna zdravljenja v PICU. Skupni energetski primanjkljaj v prvem tednu kritične 
bolezni je lahko povezan s slabimi kliničnimi in prehranskimi izidi KBO. Predlagajo pozornost 
pri individualnih energetskih potrebah, pravočasen začetek in zagotovitev energetskih potreb 
in energetsko ravnotežje za preprečitev nenamernega kumulativnega primanjkljaja ali presežka 
kalorij. Večina KBO ima povišane potrebe po energiji in izčrpane zaloge hranil, sedacija, paraliza 
in umetno predihavanje pa porabo energije zmanjšajo. Zaradi inhibicije anabolnega delovanja 
rastnega hormona med vnetno fazo pride do zastoja rasti, kar prispeva k zmanjšani presnovi. 
Stopnja kataboličnega stresnega odgovora na kritično bolezen ali poškodbo se od bolnika do bol-
nika razlikuje. V zgodnjem obdobju kritične bolezni lahko pride do čezmernega hranjenja zaradi 
nenamernega prevelikega eksogenega vnosa energije ob zmanjšani porabi, sekundarne posledice 
so hiperglikemija, hiperlipidemija, povečano tveganje okužbe in steatoza jeter. Nezadosten vnos 
energije in beljakovin pa je prav tako povezan s slabimi izidi zdravljenja KBO.

Minimalni dnevni vnos beljakovin naj bo 1,5 mg/kg. Večji dnevni vnos beljakovin prepreči 
negativno beljakovinsko ravnotežje. Pri KBO je optimalni vnos beljakovin, ki vzdržuje pozitiv-
no beljakovinsko ravnotežje, lahko večji od priporočenega. Negativno beljakovinsko ravnotežje 
lahko vodi v izgubo suhe mišične mase, kar je povezano s slabimi izidi pri KBO. Večji vnos belja-
kovin je lahko povezan z nižjo umrljivostjo pri umetno predihovanih otrocih. Optimalen način 
dajanja beljakovin v PICU je zagotovitev beljakovin čim prej v poteku kritične bolezni, da zagoto-
vimo potrebe po beljakovinah in pozitivno ravnotežje dušika. Dajanje večjih količin beljakovin je 
povezano s pozitivnimi izidi zdravljenja KBO. Optimalna količina beljakovin, ki bi bila povezana 
z izboljšanimi kliničnimi izidi, ni znana.

Enteralno hranjenje

Enteralno hranjenje (EH) je želeni način zagotavljanja hranil tistim KBO, ki jim prebavila deluje-
jo in so hemodinamsko stabilni. Je izvedljivo in varno za internistične in kirurške bolnike ter tudi 
za tiste, ki prejemajo vazoaktivna zdravila. Dokazali so, da EH omogoča večji vnos beljakovin in 
krajši čas, potreben za popolno zadostitev presnovnih potreb. Z EH lažje zagotovimo homeos-
tazo vode in elektrolitov, deluje protivnetno, saj zmanjša nastajanje vnetnih citokinov. Pogoste 
prepreke EH v PICU so zakasnjen začetek, omejitev tekočin, prekinitve zaradi zaznanega nepre-
našanja hranjenja in podaljšano stradanje pred in med posegi ter po njih. Prekinitve EH naj bodo 
minimalne, da lahko hranila zagotovimo po enteralni poti. Optimalna količina makroelementov 
ni znana, določena količina hranil po enteralni poti deluje dobro na celovitost črevesne sluznice, 
gibljivost črevesa in zmanjša tveganje translokacije bakterij. Zgodnji začetek EH (v prvih 24–48 
urah po sprejemu) in zagotovitev 2/3 prehranskih potreb v prvem tednu sta povezana z izboljša-
nimi kliničnimi izidi KBO, zato svetujejo, da jih začnemo hraniti enteralno v prvih 24–48 urah 
po sprejemu. Za povečevanje količine EH predlagajo stopenjski algoritmični pristop, pri katerem 
upoštevamo in obravnavamo slabo prenašanje hranjenja ter tako določimo optimalno hitrost 
povečevanja enteralnega vnosa za posameznega bolnika. Prednostno mesto za EH KBO je že-
lodec, ki ga dosežemo z želodčno cevko. KBO, ki želodčnega hranjenja ne prenašajo ali imajo 
povečano tveganje aspiracije, lahko hrano po cevki prejemajo postpilorično ali v tanko črevo. Za 
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priporočila glede uporabe intermitentnega-bolusnega in kontinuiranega načina hranjenja ni na 
voljo dovolj podatkov. Nekateri centri KBO, mlajše od 6 mesecev, intermitentno hranijo na 3 ure, 
starejše od 6 mesecev pa na 4 ure. Začnejo s polovico končnega volumna, ki jo povečujejo za 25 
odstotkov, dokler ne dosežejo končnega volumna enega obroka. Če otroci bolusnega hranjenja ne 
prenašajo, jih hranijo kontinuirano: začnejo z 0,5–2 ml/kg/h (največ 25 ml/h) in povečujejo pri 
mlajših od enega leta za 1–5 ml/h vsake 4 ure, pri starejših od enega leta pa 5–20 ml/h vsake 4 ure.

Neprenašanje EH v večini PICU ocenjujejo s tekočinskimi zaostanki v želodcu, ki jih prever-
jajo pred vsakim obrokom pri bolusnem ali vsake 4 ure pri kontinuiranem hranjenju. Nekateri 
centri svetujejo, da za 2 uri hranjenje prekinemo, če so zaostanki večji od 150 ml ali 5 ml/kg ali 
večji kot polovica volumna predhodnega obroka pri bolusnem ali več kot dvourna količina kon-
tinuirane infuzije pri kontinuiranem hranjenju. Po dveh urah ponovno preverimo zaostanek, in 
če je še vedno prisoten, hranjenja ne nadaljujemo, zaostanke preverjamo na 4 ure. Tekočinski za-
ostanki v želodcu pa ne pomenijo nujno neprenašanja ali povečanega tveganja aspiracije in imajo 
slabo povezavo s kliničnim pregledom in radiografskimi preiskavami, zato nekateri predlagajo 
opuščanje preverjanja želodčnih zaostankov. 

Parenteralna prehrana

Hranjenja s parenteralno prehrano (PP) ne priporočajo v prvih 24 urah po sprejemu KBO v 
PICU. Pri otrocih, ki prenašajo EH, predlagajo postopno povečevanje količine enteralne prehrane 
in zakasnitev začetka hranjenja s PP za 3–5 dni pri slabo prehranjenih in 5–7 dni pri primer-
no prehranjenih. Za zdaj vloga dodatne PP za preskrbo z določeno količino energije ni znana, 
prav tako ni znano, kdaj dodati PP za dodatek k nezadostnemu EH. Tako je začetek hranjenja s 
PP individualno prilagojen posameznemu KBO. Glede na rezultate randomizirane kontrolirane 
raziskave pri bolnikih z normalnim prehranskim statusom in nizkim tveganjem prehranskega 
poslabšanja dopolnilno PP lahko odložimo za 1 teden po sprejemu v PICU, kar naj bi izboljšalo 
izid zdravljenja KBO – manj novih okužb, krajša ležalna doba, vendar več epizod hipoglikemij in 
višji C-reaktivni protein. PP predlagajo v primerih, ko otrok v prvem tednu zdravljenja v PICU 
ne more prejeti EH. Pri hudo podhranjenih ali bolnikih s tveganjem prehranskega poslabšanja 
pa dopolnilno PP dajemo v prvem tednu, če bolniki ne prenašajo zvečevanja količine EH. Pri da-
janju PP večkrat pride do hiperglikemije in elektrolitnih motenj, najhujši zaplet je s PP povezana 
holestaza (angl. parenteral nutrition-associated cholestasis, PNAC), ki lahko vodi v bolezen jeter.

Kadar KBO polnega EH ne prenašajo in jim enteralno uspemo zagotoviti manj kot 25 odstot-
kov energijskih potreb, večino pa zagotovimo parenteralno, govorimo o trofičnem hranjenju. 
Trofično hranjenje stimulira epitelijske celice črevesja in krvni obtok v črevesju, poveča gibljivost 
črevesja ter tako zmanjša tveganje sistemskega vnetja in translokacije bakterij. Dokazali so, da 
trofično hranjenje normalizira delovanje imunskega sistema po kirurških posegih pri otrocih.

Kljub priporočilom KBO v PICU pogosto ne prejmejo primerne EP in PP. Za doseganje do-
slednosti v praksi sta potrebna stalno sodelovanje članov zdravstvenega tima in natančen zapis 
v medicinski dokumentaciji, ki naj obsega oceno prehranjenosti, s prehranjenostjo povezano di-
agnozo, predvidene ukrepe, izračun energetskih in beljakovinskih potreb v katabolni in kasneje 
v anabolni fazi, skrb za rast in nadomeščanje pomanjkanja specifičnih hranil zaradi osnovne 
bolezni. Pomembna sta pravočasen začetek (24–48 ur pri mlajših od dveh let in podhranjenih ali 
s tveganjem, v 48–96 urah pri ostalih) in povečevanje prehrane pri KBO na podlagi standardi-
ziranih ali institucionalnih smernic. Poročajo, da je do 65 odstotkov KBO ob sprejemu v PICU 
podhranjenih, zaradi česar imajo višje prehransko tveganje in predstavljajo izziv za obravnavo in 
zdravljenje. Zaradi presnovnega odgovora na vnetje, poškodbo, stres ali operacijo se njihovo pre-
hransko stanje še poslabša, obenem pa je težaven točen izračun porabe energije. Ko pri KBO pri-
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haja do neizogibnih ali vztrajajočih prekinitev EH, npr. zaradi neprenašanja hrane, lahko energijo 
in hranila nadomestno dajemo s PP, vendar je začetek pogosto odložen, saj imajo KBO omejen 
vnos tekočin in številna intravenozna zdravila. Nihanje telesne mase je pri KBO posledica spre-
memb tekočinskega stanja – volumske preobremenitve ali edema. Merjenje koncentracij albumi-
na in prealbumina ne odseva prehranskega stanja pri KBO, saj se zaloge visceralnih beljakovin 
med akutno boleznijo, poškodbo, sepso, jetrno boleznijo, infuzijo albuminov in tekočinskimi 
premiki zmanjšajo, prealbumin je pri ledvični okvari in zdravljenju z glukokortikoidi lažno po-
višan. Koncentracija prealbumina in C-reaktivnega proteina je med akutno boleznijo recipročna, 
tako lahko ocenimo prehod iz katabolne v anabolno fazo. Sorazmerno najboljši kazalnik prehra-
njenosti v akutni fazi bolezni je inzulinu podoben rastni dejavnik 1 (angl. insulin-like growth fac-
tor 1, IGF-1). Pri 20 do 50 odstotkih KBO se pojavi hiponatremija, h kateri prispevajo zmanjšanje 
vsebnosti telesnih tekočin, bolečina, slabost in stres, zato pri KBO po operacijah in poškodbah 
svetujejo zdravljenje z izotoničnimi raztopinami. Pogosto se pri KBO pojavi tudi stresna hipergli-
kemija, ki zagotavlja energijo za vitalne organe, je pa povezana s stopnjo bolezni in umrljivostjo. 
Pri odraslih so ugotovili zmanjšano umrljivost, ko so hiperglikemijo zdravili z inzulinom, med-
tem ko je skupina KBO, zdravljena z inzulinom, potrebovala manj ledvične nadomestne terapije, 
so pa imeli več epizod hipoglikemij. Posledice neprimerne prehrane med zdravljenjem v PICU 
so: demineralizacija kosti in rahitis, holestaza, slabo celjenje ran, slabše pljučne funkcije in upo-
časnjena rast.

Zaključek

Motnje prehranjenosti negativno vplivajo na izid zdravljenja KBO, ki se na akutno bolezen ne 
odzovejo vedno s povečano presnovo, ampak pogosto z zmanjšano. Čezmerno hranjenje v zgo-
dnjem obdobju ni priporočljivo, saj telo endogeno proizvaja energijo in je v obdobju anabolne 
rezistence. Vendar je glavni vir zagotavljanja energije in hranil pri KBO presnova beljakovin, ki 
lahko ogrozi mišično maso, zato je pomembno, da za vsakega bolnika individualno določimo 
potrebe po energiji in beljakovinah, ki jih preferenčno dovajamo enteralno in zgodaj v poteku 
zdravljenja, postopno povečujemo ob ocenjevanju varnosti in prenašanja ter se izogibamo preki-
nitvam hranjenja. Previdno individualno uvedemo PP v primeru nezadostnosti EH, s ciljem kri-
tja vsaj 2/3 predpisanih energetskih potreb do konca prvega tedna zdravljenja v PICU. Potrebne 
so nove inovativne kontrolirane raziskave pri KBO, ki bodo dale natančnejše odgovore o vplivu 
prehrane na kratko- in dolgoročne izide zdravljenja v povezavi s podpornimi načini zdravljenja, 
kot so zgodnja mobilizacija, fizikalna rehabilitacija in vadba ter stimulacija mišic. V prihodnje 
bomo prehrano predpisovali individualno skupaj s podpornimi oblikami zdravljenja, ki bodo 
KBO v pomoč pri hitrem okrevanju z minimalnim učinkom na njihovo rast, razvoj in kakovost 
življenja.
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Vloga uravnavanja krvnega sladkorja v EIT, 
prikaz primera

Milena Kerin Povšič

Povzetek

Pri kritično bolnih v intenzivni enoti je pogosta stresna hiperglikemija, ki je posledica delovanja 
hormonov in provnetnih citokinov. Zmerna hiperglikemija je zaščitni mehanizem, ki zagotavlja 
glukozo kot vir energije možganskim in imunskim celicam. Huda hiperglikemija povzroči oksi-
dativni stres, endotelno disfunkcijo, motnje v delovanju organov, oslabi nespecifično imunost in 
poveča tveganje za okužbe. Inzulin deluje anabolno in protivnetno. Hiperglikemija, hipoglike-
mija in variabilnost koncentracije glukoze so dejavniki tveganja za večjo umrljivost. Opisan je 
primer bolnika z imunsko oslabelostjo in redkim zapletom po operaciji črevesa, rinovirusnim 
pnevmonitisom s hudo respiratorno insuficienco. Zdravili smo ga z velikimi odmerki metilpred-
nizolona, hiperglikemijo smo uravnavali z inzulinom.

Uvod

Vzdrževanje normalne koncentracije glukoze v krvi je zapleten proces, v katerega so vključeni 
številni organi, jetra, trebušna slinavka, tanko črevo, skeletne mišice in maščobno tkivo. Zadosten 
nivo krvne glukoze je pomemben predvsem za možganske celice in eritrocite, za katere je to glav-
ni oziroma edini vir energije. Akutna bolezenska stanja (sepsa, akutni miokardni infarkt, poškod-
be, opekline) spremlja stresna hiperglikemija, ki je odvisna od resnosti akutne bolezni. Pojavi se 
pri 30−40 odstotkih kritično bolnih. Pogostejša je pri bolnikih z moteno toleranco za glukozo 
ali sladkorno boleznijo. Huda hiperglikemija je povezana z večjo obolevnostjo in umrljivostjo. 
Zmerna akutna hiperglikemija je zaščitni mehanizem, ki zagotovi možganskim in imunskim ce-
licam dovolj glukoze ter zmanjša občutljivost celic na hipoksijo. To je prilagoditveni mehanizem, 
ki izboljša preživetje. Jatrogeno znižanje koncentracije krvne glukoze lahko oslabi delovanje mo-
žganov in imunskega sistema. Hipoglikemija poslabša nevrokognitivno disfunkcijo pri kritično 
bolnih in je dejavnik tveganja za večjo umrljivost.

Stresna hiperglikemija

O stresni hiperglikemiji pri akutni bolezni govorimo, kadar je koncentracija glukoze v krvi na 
tešče > 6,9 mmol/l ali naključno > 11,1 mmol/l. Mehanizmov nastanka je več. Povišani stresni hor-
moni kortizol, glukagon, rastni hormon in proinflamatorni citokini (TNF-α, IL-1 in IL-6) pov-
zročijo proteolizo v mišicah, lipolizo v maščevju in stimulirajo glukoneogenezo v jetrih (substrati 
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alanin, glutamin in proste maščobne kisline). Povišani kateholamini stimulirajo glikogenolizo in 
zavirajo sintezo glikogena v jetrih. Adrenalin in noradrenalin sta najbolj povišana pri krvavitvi, 
hipoksiji in sepsi. Vstop glukoze v inzulinsko odvisna tkiva (miokard, skeletne mišice in maščev-
je) je zmanjšan, ker je manjša tudi izraženost transportnih beljakovin za glukozo v membranah 
teh tkiv (angl. glucose transporters, GLUTs). Transportna beljakovina za glukozo v inzulinsko 
odvisnih tkivih je GLUT4, v inzulinsko neodvisnih tkivih (nevroni, eritrociti, imunske celice, en-
dotelne celice, jetra, ledvice, trebušna slinavka) so GLUT1, GLUT2 in GLUT3. Pri zdravem člo-
veku se v hiperglikemiji kompenzatorno zmanjša izraženost GLUT1-3, kar celice ščiti pred obre-
menitvijo z glukozo. Pri kritično bolnem proinflamatorni citokini povečajo izraženost GLUT1-3 
in transport glukoze v celice inzulinsko neodvisnih tkiv. Posledica so toksični učinki glikolize in 
oksidativne fosforilacije. Zunanji dejavniki, ki povzročajo hiperglikemijo, so eksogeni glukokor-
tikoidi, vazopresorji, popolna parenteralna in enteralna hrana.

Hiperglikemija pri kritično bolnem ima številne negativne učinke (Tabela 1). Disfunkcijo 
nevtrofilcev in endotela povzročajo poleg glukoze tudi proste maščobne kisline.

Tabela 1. Učinki stresne hiperglikemije na organe in sisteme

Imunski 
sistem

Disfunkcija nevtrofilcev in monocitov (oslabljena kemotaksa, fagocitoza), večja 
izraženost adhezijskih molekul ICAM 1, VCAM 1, selektin P, selektin E → večja 
adhezivnost levkocitov, večje sproščanje proinflamatornih citokinov (TNF-α, IL-6).

Koagulacija Prokoagulantni učinek, hiperaktivacija in hiperagregacija trombocitov, povečana 
sinteza tromboksana.

Miokard Oslabljeno ishemično prekondicioniranje srca, večje tveganje za ishemično okvaro 
miocitov.

Cirkulacija Disfunkcija endotela, pri hudi hiperglikemiji ozmotska diureza, izguba elektrolitov 
in dehidracija.

Mitohondriji Oksidativni stres – nastane več superoksidov in peroksinitrita (ROS), ki modificira 
delovanje proteinov.

Celjenje ran Manjša proliferacija in migracija fibroblastov, slabša vazodilatacija → slabše 
celjenje ran.

ICAM 1 – intercelularna celična adhezijska molekula 1 (angl. intercellular cell adhesion molecule 1)
VCAM 1 – žilna celična adhezijska molekula 1 (angl. vascular cell adhesion molecule 1)
ROS – reaktivna kisikova spojina (angl. reactive oxygen species)

Učinki hiperglikemije so odvisni od stopnje in trajanja hiperglikemije. Zmerna stresna hipergli-
kemija ima zaščitni učinek, ker je glukoza nujno potreben vir energije za možgane in imun-
ske celice. Huda stresna hiperglikemija (glukoza > 12,2 mmol/l) vpliva na ozmolarnost seruma, 
povzroči ozmotsko diurezo in dehidracijo. Pogostejša je pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali 
moteno toleranco za glukozo. Zapleti akutne hiperglikemije in oksidativnega stresa so ledvična 
insuficienca, prolongirana mehanska ventilacija, večje tveganje za sepso in okužbe ran, ishemija 
organov, aritmije in polinevropatija. Kronična hiperglikemija pri sladkorni bolezni deluje prov-
netno, protrombotično in prooksidativno. Zapleti so nefropatija, nevropatija, retinopatija, akutni 
miokardni infarkt in cerebrovaskularni inzult. Povečana koncentracija glikoziliranega hemog-
lobina (HbA1c > 7 %) pri bolnikih s sladkorno boleznijo se je v primeru novonastale akutne 
bolezni izkazala kot dejavnik tveganja za umrljivost.

Inzulin

Glavni učinek inzulina je stimulacija prevzema glukoze v celice miokarda, prečno progastih mišic 
in maščevja preko membranskih transportnih proteinov GLUT4. Deluje anabolno, ker stimulira 
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sintezo proteinov, lipidov in zavira glukoneogenezo. Vpliva na homeostazo elektrolitov. Zmanjša 
izločanje natrija preko ledvic in poveča vstop kalija v celice. Inzulin deluje tudi protivnetno. V 
sepsi zmanjša izraženost adhezijskih molekul na levkocitih in endotelnih celicah ter stimulira 
nastanek dušikovega oksida (NO). V zgodnji fazi sepse je koncentracija inzulina v krvi nizka. To 
je posledica večjega klirensa inzulina. V pozni fazi so lahko razmere podobne diabetesu tipa II, 
značilna je manjša sekrecija inzulina in rezistenca perifernih tkiv na inzulin. 

Številne metaanalize so pokazale, da vzdrževanje koncentracije glukoze v območju 4,4−6,1 mmol/l 
pri kritično bolnih ne zmanjša smrtnosti, poveča pa tveganje za hipoglikemijo. Zdravljenje z in-
zulinom pri vseh kritično bolnih je indicirano, ko je koncentracija glukoze v krvi > 10,0 mmol/l. 
Ciljna koncentracija glukoze je 7,8−10,0 mmol/l. Potrebne so pogoste meritve glukoze v krvi. 
Najnatančnejša meritev je v laboratoriju ali z analizatorjem za plinsko analizo krvi. Obposteljna 
meritev (angl. point of care testing, POCT) je hitra, dostopna, a manj natančna. Najboljše je inva-
zivno kontinuirano merjenje glukoze v krvi, vendar metoda še ni v rutinski uporabi.

Hipoglikemija

Blaga hipoglikemija pomeni koncentracijo glukoze v krvi < 4,4 mmol/l, huda pa < 2,2 mmol/l. 
Najprej se zavre sproščanje endogenega inzulina, sledita glikogenoliza in glukoneogeneza. Vzroki 
za hipoglikemijo so manjša produkcija endogene glukoze ali zdravljenje z inzulinom. Moteno na-
stajanje endogene glukoze je pri insuficienci suprarenalke v septičnem šoku, okvari jeter ali hudi 
kaheksiji. Posledice hipoglikemije so lahko okvara možganov in motnje srčnega ritma, vključno 
ventrikularna tahikardija. Dejavniki tveganja za hipoglikemijo so zdravljenje z inzulinom, pred-
hodna sladkorna bolezen, septični šok, mehanska ventilacija, ženski spol in imunska oslabelost. 
Neugodna je tudi variabilnost koncentracije glukoze. Pri kritično bolnih, zlasti diabetikih, se je 
izkazala za neodvisen dejavnik tveganja za umrljivost.

Prikaz primera

77-letni bolnik je bil marca 1997 operiran zaradi svetloceličnega karcinoma leve ledvice, junija 
2006 pa zaradi karcinoma prostate. Od januarja 2013 je v obravnavi na Onkološkem inštitutu za-
radi metastaz karcinoma ledvice v ščitnici, pljučih in trebušni slinavki. Od oktobra 2015 do maja 
2018 je dobival tarčno zdravilo pazopanib (Votrient), ki so ga zaradi prebavnih motenj ukinili. 
Neželeni učinek je bila tudi arterijska hipertenzija, nekaj časa je jemal kalcijev antagonist lacidi-
pin. Aprila 2018 je imel obsevanje metastaze karcinoma ledvice v desnem zgornjem pljučnem 
režnju. Avgusta 2018 so bile na CT-ju vidne postobsevalne spremembe v desnem zgornjem in 
srednjem pljučnem režnju. Bolnik ima blago do zmerno kronično ledvično insuficienco. Vred-
nosti krvnega sladkorja na tešče so bile v mejah normale.

Bolnik je bil konec oktobra 2018 operiran zaradi karcinoma ascendentnega kolona, narejena 
je bila desna hemikolektomija. Tretji pooperativni dan (POD 3) se je razvil ileus tankega črevesa, 
ki smo ga zdravili konservativno. POD 5 je prišlo do sekundarnega porasta CRP na 123 mg/l. 
PCT je bil negativen, 0,37 μg/l. Klinično in rentgenološko smo potrdili obojestransko pljučnico. 
CT prsnega koša je pokazal obsežne infiltrate z zračnim bronhogramom v desnem in mestoma 
tudi v levem pljučnem krilu. Bolnik je potreboval kisik s pretokom 4 litre/min po nosnem katetru. 
Okužbo kirurškega področja in sečil smo izključili. 1,3-β-D-glukan je bil negativen (< 7,8 pg/ml). 
Po odvzemu kužnin smo POD 10 uvedli empirično antibiotično terapijo imipenem. Iz sputu-
ma je bila izolirana dobro občutljiva Klebsiella oxytoca, odporna samo proti ampicilinu. Kljub 
ustrezni antibiotični terapiji se je respiratorna insuficienca stopnjevala, CRP se je večal (POD 17 
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207 mg/l), PCT in levkociti so bili normalni, brez pomika v levo v DKS. POD 18 je bila nareje-
na bronhoskopija in bronhoalveolarna lavaža (BAL). Molekularni test na respiratorne viruse je 
pokazal prisotnost rinovirusne RNA. Vsi ostali testi so bili negativni (patogene bakterije, glive, 
Mycobacterium tuberculosis, molekularni test za Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoni-
ae, Legionella sp., Pneumocystis jirovecii in Toxoplasma gondii). Po nasvetu pulmologa je bilo uve-
deno zdravljenje z metilprednizolonom 32 mg per os/dan. Vrednosti krvnega sladkorja na tešče 
prve štiri dni zdravljenja so bile v območju 4,6−8,1 mmol/l. POD 22 je bil bolnik zaradi poslabša-
nja respiratorne insuficience sprejet na intenzivni oddelek, kjer smo ga intubirali, sedirali in ume-
tno predihavali s 75 % O2 (tlačni SIMV). Točkovna ocena SOFA ob sprejemu je bila 3. Odmerek me-
tilprednizolona smo povečali na 250 mg/dan intravensko za tri dni, četrti dan smo ga zmanjšali 
125 mg, peti na 64 mg, nato smo ga do dvajsetega dne zmanjševali za 4 mg na dan. Za profilakso 
okužbe s Pneumocystis jirovecii je dobival trimetoprim sulfametoksazol 80 mg/400 mg 1 tbl po 
nazogastrični sondi na 24 ur. CT prsnega koša tretji dan po sprejemu na intenzivni oddelek (POD 
25) je pokazal pnevmotoraks desno in pljučno embolijo v segmentnih in subsegmentnih arterijah 
desno. Obojestransko so bili prisotni obsežni infiltrati izgleda mlečnega stekla. Mikrobiološki 
izvidi ponovne bronhoalveolarne lavaže so bili negativni. Ob torakalni drenaži desno, uvedbi 
nizkomolekularnega heparina in zdravljenju s kortikosteroidi se je bolnikovo stanje postopno 
izboljševalo. Delež kisika v vdihanem zraku smo v nekaj dneh znižali na 40 odstotkov. Prevajanje 
na spontano dihanje je zaradi delirija in miopatije kritično bolnega potekalo počasi. POD 28 se 
je razvila katetrska sepsa, izoliran povzročitelj je bil Staphylococcus epidermidis. POD 36 je bila 
narejena perkutana traheotomija. Bolnika smo hranili parenteralno in enteralno po NGS. Zaradi 
hiperglikemije smo uvedli kristalni inzulin v kontinuirani infuziji. Meritve krvnega sladkorja 
smo izvajali vsaki dve uri. V ta namen smo uporabili glukometer za obposteljni test in analizator 
za plinsko analizo krvi, enkrat dnevno je bila meritev narejena v centralnem laboratoriju. Ciljna 
vrednost krvnega sladkorja je bila 8−10 mmol/l, vrednosti smo vzdrževali v območju 5,7−11,0 
mmol/l. Zdravljenje z inzulinom je trajalo 20 dni, toliko kot zdravljenje s kortikosteroidi. V tem 
času je bil povprečni skupni vnos glukoze parenteralno in enteralno 155 g/dan, potreba po in-
zulinu pa 30 enot/dan (8−70 enot/dan). Samo enkrat smo zabeležili blago hipoglikemijo, krvni 
sladkor 4,3 mmol/l. Slika 1 prikazuje potrebo po inzulinu med zdravljenjem s kortikosteroidi. 
Po končanem zdravljenju s kortikosteroidi inzulin ni bil več potreben. Vnos eksogene glukoze s 
parenteralno in enteralno hrano je bil med zdravljenjem s kortikosteroidi in po njem približno 
enak.

POD 50 smo odstranili endotrahealno kanilo in torakalni dren desno. Bolnik se je počasi za-
čel hraniti per os. Izvajali smo intenzivno lokomotorno in respiratorno fizioterapijo. POD 56 smo 
bolnika premestili na kirurški oddelek, POD 67 je bil odpuščen v domačo oskrbo.
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Slika 1. Potreba po inzulinu med zdravljenjem virusnega pnevmonitisa s kortikosteroidi in po njem, 
prikazan tudi eksogeni vnos glukoze (parenteralno in enteralno)

Razprava

Bolnik z opisanim potekom zdravljenja ni imel predhodne sladkorne bolezni. Zaradi ene me-
tastatske in ene primarne maligne bolezni je imel oslabljen imunski sistem. Precej izražene posto-
bsevalne spremembe v desnem pljučnem krilu so kazale na večjo možnost pooperativnih zapletov 
s strani dihal. Operacija črevesa prehodno oslabi imunski sistem, predvsem celično imunost. Pri 
bolniku je bil perioperativni potek ugoden. Operacija je bila kratka (60 minut) in perioperativno 
ni dobil transfuzije rdečih krvnih celic. Po operaciji se je kot zaplet razvila pljučnica. Z invaziv-
no diagnostiko se je izkazalo, da gre za pnevmonitis, povzročen z rinovirusom, ki je zelo redek 
povzročitelj pooperativnih pljučnic. Potrebna sta bila mehanska ventilacija in zdravljenje z veli-
kimi odmerki kortikosteroidov v parenteralni obliki. Stresno hiperglikemijo ob kritični bolezni 
so poslabšali eksogeni kortikosteroidi z dodatno mobilizacijo aminokislin in prostih maščobnih 
kislin za glukoneogenezo. Krvni sladkor smo vzdrževali v priporočenem območju s kristalnim 
inzulinom v kontinuirani infuziji ter preprečevali negativne učinke hiper- in hipoglikemije. Po 
zaključenem zdravljenju s kortikosteroidi tudi inzulin ni bil več potreben. Glavni povzročitelj 
hiperglikemije, zaradi katere je bilo potrebno zdravljenje z inzulinom, so bili eksogeni kortikos-
teroidi. Bolnik je imel še zelo izraženo miopatijo kritično bolnega, ki je tudi eden od neželenih 
učinkov kortikosteroidov. Vpliv na celjenje operativne rane ni bil izražen, ker smo zdravljenje 
začeli razmeroma pozno po operaciji (POD 18).

Zaključek

Akutna bolezenska stanja pri kritično bolnih potekajo pogosto s hiperglikemijo. Vzrok je stres-
na presnova, redko eksogeni vzroki npr. glukokortikoidi, vazopresorji ali popolna parenteralna 
hrana. S hiperglikemijo organizem zagotavlja energijo tkivom, ki so neodvisna od inzulina. To so 
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predvsem možgani in krvne celice. Fiziološki mehanizem vstopa glukoze v celice je pri kritično 
bolnih okvarjen. Posledica je preobremenitev celic z glukozo in nastanek prostih kisikovih radi-
kalov. Zdravljenje hiperglikemije z inzulinom preprečuje nastanek toksičnih učinkov glukoze v 
celicah in okvare organov.
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Refeeding sindrom, prikaz primera

Matej Furlan

Povzetek

Refeeding sindrom (sindrom ponovnega hranjenja) je mogoč smrtni zaplet ponovnega hranjenja 
bolnika, ki je močno podhranjen zaradi različnih vzrokov. Smrtnost je posledica hude driske, 
srčnega popuščanja in nevroloških zapletov, vključno s komo in konvulzivnimi napadi. Najpo-
gosteje se sindrom razvije pri bolnikih, ki so kahektični, incidenca je med 19 in 28 odstotki. 
Najbolj so prizadeti bolniki z anoreksijo, rakavi bolniki, starostniki in bolniki s fistulami prebavil. 
Pojavi se lahko tako pri bolnikih na enteralni in parenteralni prehrani, razvije se po treh dneh 
hranjenja. Refeeding ugotavljamo na podlagi nizkih vrednosti fosfata (< 0,04 mmol/l). Klinična 
slika je lahko zelo raznolika, odvisna od organskega sistema, ki je najbolj prizadet. Zdravljenje je 
usmerjeno predvsem v počasno hranjenje, popravljanje elektrolitskega neravnovesja ter previdno 
tekočinsko terapijo.

Uvod

Refeeding sindrom se največkrat razvije v prvih treh dneh ponovnega hranjenja močno pod-
hranjenih bolnikov. Najpogosteje se pojavi pri bolnikih z anoreksijo (28 %), rakavih bolnikih 
(25 %), starostnikih (14 %) in bolnikih s fistulami prebavil (10 %). Bolniki z refeeding sindro-
mom umirajo zaradi elektrolitskega neravnovesja, posledično razvoja srčnega popuščanja in 
motenj srčnega ritma, zaradi driske in nevroloških zapletov. Najbolj so ogroženi bolniki, ki 
nenamerno hujšajo in imajo nizek vnos hranil (kronične okužbe, stradanje > 7 dni, anoreksija, 
alkoholizem), ter tisti, ki imajo povečano izgubo hranil in/ali zmanjšano absorpcijo hranil. 
Patofiziološki procesi refeedinga vključujejo predvsem: zadrževanje vode in soli v telesu, kar 
vodi v razvoj srčnega popuščanja, hipokaliemijo zaradi hitrega privzema kalija intracelularno 
ob transportu glukoze in aminokislin v celico v procesu glikogeneze in sinteze beljakovin (kalij, 
ki je kation, uravnovesi pozitivne naboje na beljakovinah), razvoj hipofosfatemije ob pospešeni 
fosforilaciji glukoze in tvorbi ATP (adenozin trifosfata), razvoj hipomagnezemije ob prevzemu 
v celice ter hitre porabe tiamina, ki vodi v razvoj Wernickejeve encefalopatije in/ali kardiomi-
opatije, ob tem pride tudi do razvoja laktacidoze. Ob hudem pomanjkanju hranil pride tudi do 
atrofije sluznice prebavil, moteno je tudi delovanje trebušne slinavke. Zavedati se je treba, da 
je refeeding sindrom spekter različnih kliničnih stanj, zato je težko postaviti jasno definicijo, 
kajti tudi bolniki, ki so drugače dobro hranjeni, pa so nekaj dni stradani (npr. kirurški bolniki, 
ki čakajo na operativni poseg), lahko ob ponovnem hranjenju razvijejo elektrolitski disbalans, 
ki je viden v laboratorijskih izvidih. 
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Prikaz primera

36-letni bolnik je bil v Respiracijski center KIBVS premeščen z drugega oddelka UKC Ljubljana, 
kamor je bil sprejet zaradi levostranske pljučnice in hiperkapnične respiratorne odpovedi. Labo-
ratorijski izvidi (serum) ob sprejemu so bili: amonijev ion 18 mmol/L, glukoza 11,7 mmol/L, seč-
nina 0,8 mmol/L, kreatinin 15 mmol/L, kalij 2,5 mmol/L, natrij 141 mmol/L, PAAK (ni podatka 
ob kolikšnem dodatku kisika) pH 7,43, pCO2 4,18 kPa, pO2 9,1 kPa. Izkustveno je bila uvedena 
antibiotična terapija s širokospektralnim antibiotikom (piperacilin s tazobaktamom in azitromi-
cin sta bila zamenjana za imipenem s cilastatinom). Že ob sprejemu smo ugotavljali tahikardijo 
do 170 utripov/min. Ob sprejemu smo ugotavljali tudi anemijo, zato smo opravili gastroskopijo, 
kjer ni bilo videti svežih krvavitev, le zaceljen ulkus na anastomozi in stanje po resekciji želodca 
Billroth I. Naslednji dan je bila tahikardija še vedno prisotna (170 utripov/min), prejel je ade-
nozin, bil je tudi trikrat elektrokonvertiran. Oba terapevtska ukrepa sta bila neuspešna. Nato je 
prejel še amiokordin, esmolol ter digoksin, vse s ciljem znižanja frekvence. Le-ta je kljub vsem 
ukrepom vztrajala do 165/min. Nato je bil ob ledvični okvari dializiran, razvila se je metabolna 
acidoza na račun povišanega laktata ter hipokaliemija. Glede na izolate je bila menjana antibi-
otična ter protiglivna terapija. Zaradi hemodinamske nestabilnosti je bila uvedena vazoaktivna 
podpora z noradrenalinom ter vazopresinom v terapevtskih odmerkih. Dodatno je bil uveden 
hidrokortizon. Nato je bila 5. dan po sprejemu uvedena parenteralna prehrana (PP) (NutriFlex 
Omega Plus z dodatkom lipidotopnih vitaminov, vodotopnih vitaminov ter mikroelementov). 
Naslednji dan po uvedbi PP smo v laboratorijskih izvidih opazovali hipokaliemijo ter hipoma-
gnezemijo, ki smo ju korigirali. V naslednjih dneh se je bolnikovo stanje izboljšalo, tako da smo 
hemodinamsko podporo lahko nižali in tudi ukinili. Ob vseh ukrepih so se v nekaj dneh labo-
ratorijski izvidi normalizirali; glukoza 8,2 mmol/L, sečnina 5,7 mmol/L, kalij 4,8 mmol/L, natrij 
143 mmol/L, kreatinin 33 mmol/L, fosfat 0,92 mmol/L. Bolnik je bil v poteku zdravljenja večkrat 
operiran zaradi nekroz udov, ki so se pojavile zaradi visokih odmerkov vazopresorjev. Razvil 
se je tudi tenzijski pnevmotoraks. Bolnik je vse zaplete preživel in bil premeščen na oddelek za 
nadaljevanje zdravljenja. 

Razprava

Primer prikazuje razvoj refeeding sindroma pri bolniku, ki je bil ob sprejemu v septičnem šoku in 
močno podhranjen. Ob začetku hranjenja se je razvil refeeding sindrom, ki se je klinično kazal z 
elektrolitskim neravnovesjem ter razvojem motenj ritma in tahikardijo. Kot začetek refeedinga se 
v literaturi opisuje razvoj hipofosfatemije (< 0,03 mmol/l), ki povzroči motnje živčno-mišičnega 
sistema (parestezije, mišična šibkost in krči). Pri našem bolniku se je razvila hipofosfatemija, ki 
ni bila tako ekstremna (0,6 mmol/l). Prizadetost dihalnega mišičja lahko vodi v hipoventilaci-
jo in respiratorno odpoved, ki se je razvila tudi pri našem bolniku. Ob hudi hipofosfatemiji se 
lahko razvije tudi rabdomioliza. Lahko pride tudi do razvoja trombocitopenije, motenj koagu-
lacije in okvarjene funkcije levkocitov. Nizke vrednosti magnezija (< 0,05 mmol/l) in/ali kalija 
(< 3 mmol/l) lahko povzročijo srčne aritmije in srčni zastoj. Naš bolnik je imel znižane vrednosti 
magnezija (0,6 mmol/l) ter hudo hipokaliemijo (2,5 mmol/l), kar bi lahko razložilo njegovo ta-
hikardijo in neuspeh farmakoloških ukrepov in elektrokonverzije. Potreboval je obilno nadome-
ščanje elektrolitov. Hipomagnezemija in hipokaliemija lahko ob hipofosfatemiji še dodatno pos-
labšata mišično funkcijo (razvoj šibkosti mišičja, paralize in parestezije). Pri hudi in dolgotrajni 
podhranjenosti se lahko razvije atrofija srčne mišičnine in ob elektrolitskem neravnovesju tudi 
ventrikularne motnje ritma ter nenadna smrt, predvsem ob podaljšanju dobe QT nad 470 ms. 
Bolnik je bil ves čas mejno hipernatriemičen (146 mmol/l). Ob hipernatremiji in povečanju zu-
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najcelične vode se lahko ob hkratnem pomanjkanju tiamina razvije srčno popuščanje (vlažni 
beriberi), pri tistih, ki pa imajo zaradi stradanja manjšo srčno mišično maso, se lahko razvije 
Wernickejeva encefalopatija (suhi beriberi). Zato je pomembno nadomeščanje tiamina, saj se 
le-ta ne shranjuje v telesu.

Prvi korak v zdravljenju refeedinga je, da ga moramo pričakovati, saj se razvije v nekaj urah po 
začetku hranjenja. Splošna priporočila svetujejo previdno tekočinsko nadomeščanje (vzdržujemo 
izravnano tekočinsko bilanco), energijski vnos naj se začne previdno in se v obdobju 10 dni po-
časi povečuje (10 kcal/kg/dan 1.–3 dan, nato 20 kcal/kg/dan 4.–6. dan ter končno 30 kcal/kg/dan 
7.–10. dan), pred začetkom hranjenja pa je pomembno nadomeščanje elektrolitov in vitaminov. 

Zaključek

Refeeding je pomemben zaplet pri hranjenju bolnikov, ki zaradi različnih razlogov niso bili hra-
njeni dlje časa. Pomembno je, da smo pozorni na razvoj refeedinga pri ogroženih bolnikih. Tera-
pija je simptomatska, pomembna je korekcija elektrolitskega neravnovesja (nadomeščanje kalija, 
fosfata in magnezija), preprečevanje motenj ritma ter previdno tekočinsko zdravljenje. Pri bolni-
ku želimo doseči ničto tekočinsko bilanco. Vedenje, da se lahko klinični znaki, kot so tahipneja, 
tahikardija in motnje srčnega ritma, pojavljajo pri refeedingu, pomenijo hitrejšo prepoznavo in 
zdravljenje sindroma.
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Prehrana kritično bolnega internističnega pacienta

Matej Godnič

Povzetek

Hrana zagotavlja energijo (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe), pomožne snovi za presnovo 
(oligoelementi in vitamini) ter osnovne gradnike našega telesa (beljakovine). Brez zadostnega ka-
loričnega vnosa telo porablja lastne energijske rezerve in se izčrpuje. Predstavljam primer 55-le-
tnika, ki je bil sprejet v našo EIT zaradi poslabšanja znane KOPB emfizematskega tipa stopnje 
GOLD D. Bolnik je bil ob dolgotrajni napredujoči bolezni kahektičen. Prehrano smo mu predpi-
sali šele po enem tednu po sprejemu v EIT. 

Ob akutni bolezni predstavlja presnova zaužite prehrane dodaten napor za telo, zato avtor-
ji smernic predlagajo postopno zviševanje kaloričnega vnosa z okoli 70 odstotkov predvidene 
dnevne potrebe v prvih treh dneh na 100 odstotkov predvidene potrebe v nadaljnjem zdravljenju. 
Sorazmerno s kaloričnim vnosom naj raste tudi vnos beljakovin.

Raba parenteralnih pripravkov naj bo racionalna in dopolnilnega značaja ob enteralni prehra-
ni, ki naj predstavlja glavnino prehrane. Metabolizem internističnega bolnika je enak metaboliz-
mu katerega koli drugega kritično bolnega. Veljajo enake zakonitosti prehranskega zdravljenja in 
enak način reševanja težav. Dve števili sta ključni pri prehranski terapiji: 30 (kcal/kg TT/dan) in 
1,3 (g beljakovin/kg TT/dan).

Uvod

Hrana zagotavlja energijo (ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe), pomožne snovi za presno-
vo (oligoelementi in vitamini) ter osnovne gradnike našega telesa (beljakovine). Brez zadostnega 
kaloričnega vnosa telo porablja lastne energijske rezerve in se izčrpuje. Ob nezadostni prehrani 
pacient ne more prestati bolezni brez škode za organe. Po izčrpanju zalog glikogena v jetrih telo 
za sintezo vnetnih beljakovin, reaktantov, imunoglobulinov in vnetnih celic začne izkoriščati be-
ljakovine mišičja. Ta proces je izrazito energijsko potraten, dodatno pa tudi dvig telesne tempera-
ture za vsako stopinjo pospeši metabolizem za okoli 12 odstotkov. 

Zaloge energentov in beljakovin, predhodna telesna pripravljenost in predhodne kronične 
bolezni imajo ključno vlogo pri uspešnosti zdravljenja.

Prikaz primera

Predstavljam primer 55-letnika, ki je bil sprejet v našo EIT zaradi poslabšanja znane kronične 
obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) emfizematskega tipa stopnje GOLD D. Ob sprejemu so bili 
zaradi okužbe dihal ob znani KOPB prisotna dihalna stiska in znaki splošnega distresa (nemir, 



235

tahikardija, potna in marmorirana koža, oligurija). Bolnik je bil smiselno pogovorljiv, vodljiv, 
brez motnje zavesti ali pareze mišic. Ob predhodnih ambulantnih kontrolah je bil sodelujoč, 
predpisano terapijo je jemal redno, kljub temu pa je bilo s spirometrijo jasno zaznati postopen in 
nezadržen upad pljučne funkcije. 

V zadnjem letu je brez hospitalizacije prebolel več okužb dihal, zdravljene so bile z makro-
lidnimi in penicilinskimi antibiotiki. S CT pljuč je bil potrjen emfizematski tip KOPB z bron-
hiektazijami, do sedaj brez hiperkapnije. Ob dolgotrajni bolezni je bila prisotna kaheksija (TV 
175 cm, TT 52 kg, BMI 17 kg/m2), ki ga je nekoliko omejevala pri vsakodnevnih aktivnostih. 
Apetita ni imel že dalj časa, beljakovinski vnos je bil anamnestično majhen. Glede na motivirano 
udejstvovanje v predhodnem zdravljenju smo se z lečečo pulmologinjo dogovorili za neinvaziv-
no ventilacijo (NIV) z obrazno masko v EIT. Strinjali smo se, da invazivna mehanska ventilacija 
zaradi napredovale KOPB ni mogoča.

Najprej smo bolniku odvzeli dihalno delo z NIV in dodatkom kisika, odvzeli kužnine in začeli 
podporno ter antibiotično zdravljenje. Prehodno je potreboval vazoaktivno podporo in diure-
tično terapijo. Empirično smo uvedli amoksicilin/klavulansko kislino in azitromicin, ki smo ju 
po prejetju izvida mikrobiološke analize sputuma zamenjali s tazobaktam/piperacilinom zaradi 
izoliranega Pseudomonas aeruginosa. Vnetni parametri so ustrezno upadli, s sanacijo okužbe se 
je znižala tudi potreba po dihalni podpori. Bolnik je bil uspešno odstavljen z NIV in po desetih 
dneh premeščen na hospitalni oddelek za nadaljevanje zdravljenja in rehabilitacijo. Sam potek 
zdravljenja je bil kasneje nezapleten in bolnik je bil en teden po premestitvi iz EIT odpuščen iz 
bolnišnice. 

Bolnik je bil kahektičen ob dolgotrajni napredujoči in izčrpavajoči bolezni. Apetita skoraj 
ni imel. Z bolnikovo prehrano smo se začeli ukvarjati šele po enem tednu zdravljenja dihalne 
odpovedi. Uvedli smo parenteralno prehrano z Olimel N9E 1500 ml (85 g beljakovin, 165 g glu-
koze, 60 g maščob) sprva na 32 ur, kasneje na 24 ur. Po dodatnih nekaj dneh je bolnik postopno 
začel samostojno uživati hrano (v bolnišnici pripravljena hrana s 1600 kcal), ob čemer smo lahko 
zmanjševali parenteralni kalorični in beljakovinski vnos. 

Razprava

Bolnika z napredovalo KOPB smo obravnavali zaradi pljučnice, znano je imel kaheksijo. V labo-
ratorijski analizi krvi ni bilo znakov srčne ali ledvične okvare, anemije ali okvare prebavil. Ob niz-
kem BMI in premajhnem kaloričnem vnosu bi bilo treba najprej zagotoviti zadostno kalorično 
vsebnost prehrane in beljakovinski vnos. Energijske potrebe večine bolnikov lahko izračunamo 
s formulo 30 kcal/kg TT/dan. Tudi v naši EIT uporabljamo to formulo pri izračunu osnovnih 
potreb bolnika. Dnevni vnos je bil sprva praktično nič, po sedmih dneh 1155 kcal in 63 g (1,2 g/kg) 
beljakovin. Ob polnem kaloričnem in beljakovinskem vnosu je prejel 1540 (oz. 1600) kcal in 
okoli 85 g beljakovin (1,6 g/kg).

V osnovni formuli za izračun potreb ni upoštevana sestava predpisane hrane ali trenutna 
poraba energije zaradi npr. povišane telesne temperature. Osnovna fiziologija akutnih stanj (tudi 
okužb) narekuje uporabo večjega energijskega deleža v korist sladkorjev v primerjavi z maščo-
bami in zadostno vsebnost/vnos beljakovin v prehrani. V našem primeru je dihalno delo po-
membno povečalo energijske potrebe. Upoštevati je treba tudi vrsto kroničnih bolezni, ki nam 
otežujejo enostavno recepturno predpisovanje prehranske terapije: 
• sladkorna bolezen (motnja presnove sladkorjev in nadzora serumskega sladkorja), 
• jetrna okvara/ciroza (motnja metabolizma sečnine/beljakovin),
• ledvična bolezen (motnja izločanja produktov metabolizma ter elektrolitnega in vodnega rav-

novnesja, povečana poraba in izguba beljakovin),
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• srčno popuščanje (motnje zagotavljanja preskrbe tkiv s kisikom in hrano ter motnje vodnega 
ravnovesja),

• KOPB (motnja izločanja CO2 kot produkta metabolizma sladkorjev).

V večini bolnišnic (tudi SBNM) je možna bioimpedančna analiza sestave telesa in posvet z di-
etetikom. Ponekod je možna ocena količine izločenega CO2, ki je odraz stopnje metabolizma. 
Metoda v SB Novo mesto ni dosegljiva. 

Sestavo hrane v naši EIT dodatno prilagajamo glede na spremljajoče bolezni in iščemo kom-
promis med razmerjem sladkorjev, beljakovin in maščob ter količino vnesene vode v telo. Pravi-
loma iščemo bolj energijsko/kalorično goste formulacije (več kot 1,5 kcal/ml hrane). Pri predpi-
sovanju standardne diete (diabetična, varovalna, jetrna, ledvična …), ki jo z jedilnikom zagotavlja 
bolnišnica, upoštevamo tudi količino zaužite prehrane. V primeru slabega uživanja ali zavračanja 
hrane imamo na voljo dietetika, s katerim lahko pacient uskladi želje. Dodajanje parenteralne 
prehrane (dohranjevanje) postaja tudi v naši EIT pravilo. Sestre vsakodnevno preverjajo zaosta-
nek hrane v želodcu, čemur tudi prilagodimo količino/hitrost enteralne prehrane in parentealno 
dohranjevanje.

Za preprečevanje izgube mišične mase in za zagotavljanje ničelne dušične bilance je treba 
dnevno učinkovito vnesti v telo vsaj 1,3 g beljakovin na vsak kilogram bolnikove teže, kar smo s 
precejšnjo zakasnitvijo dosegli tudi v našem primeru (ilustrirano: 70 kg težak človek potrebuje 
okoli 100 g čistih beljakovin dnevno). Smernice sicer dopuščajo okno začetka hranjenja do enega 
tedna od sprejema v EIT, vendar ob pretehtanju koristi in morebitne škode, ki nastane zaradi 
stradanja. 

Ob akutni bolezni predstavlja presnova zaužite prehrane dodaten napor za telo, zato avtor-
ji smernic predlagajo postopno zviševanje kaloričnega vnosa z okoli 70 odstotkov predvidene 
dnevne potrebe v prvih treh dneh na 100 odstotkov predvidene potrebe v nadaljnjem zdravljenju. 
Sorazmerno s kaloričnim vnosom naj raste tudi vnos beljakovin.

Zaključek

Metabolizem internističnega bolnika je enak metabolizmu katerega koli drugega kritično bolne-
ga. Veljajo enake zakonitosti prehranskega zdravljenja in enak način reševanja težav. Dve števili 
sta ključni pri prehranski terapiji: 30 (kcal/kg TT/dan) in vsaj 1,3 (g beljakovin/kg TT/d). 
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Prehrana kritično bolnega kirurškega bolnika, 
prikaz primera

Katja Kogovšek

Povzetek

Kirurški poseg za bolnike predstavlja stresno presnovno stanje, ki ga slabši prehranski status lah-
ko poglobi in se izrazi v hujših postoperativnih zapletih. Izogibanje prehranskim intervencijam 
pri kirurških bolnikih predstavlja tveganje za pomanjkljiv hranilno-energetski vnos zlasti v po-
stoperativnem obdobju po večjih kirurških posegih, kar vodi v možnost hujših zapletov, slabšega 
izhoda zdravljenja in povečane umrljivosti. Dejstvo, da podhranjenost bolnikov vodi v povečano 
tveganje za slabši izhod zdravljenja, govori o pomembnosti ustreznih perioperativnih prehran-
skih intervencij, ki vključujejo izogibanje daljšim obdobjem stradanja pred posegom, vzpostavi-
tev oralne poti hranjenja čim prej po posegu, pravočasno ukrepanje ob poslabšanju prehranskega 
stanja, ustrezen in reden presnovni monitoring, izogibanje stanjem, ki vodijo v zmanjšano oziro-
ma slabšo funkcijo prebavnega trakta in ki poslabšujejo presnovni stres, zgodnjo mobilizacijo za 
pospeševanje beljakovinske sinteze in mišične funkcije.

Uvod

Kirurški poseg za bolnike predstavlja stresno presnovno stanje, ki ga slabši prehranski status 
lahko poglobi in se izrazi v hujših postoperativnih zapletih. S kirurškim posegom povezano stra-
danje (teščost več kot šest ur pred posegom, zakasnjen začetek hranjenja po posegu) škodljivo 
vpliva na bolnikovo presnovno stanje. Sam kirurški poseg povzroči akuten provnetni citokinski 
odziv sistema, jakost katerega je odvisna od obsežnosti posega, vse to se izrazi v stresnem pre-
snovnem stanju. Sam stresni presnovni odziv je predpogoj za uspešno celjenje ran po kirurškem 
posegu, vendar je le-tega treba ustrezno in pravočasno podpreti s presnovnimi substrati zlasti pri 
podhranjenih bolnikih oziroma kadar je presnovni/vnetni stres prolongiran. Kalorični in belja-
kovinski deficit znatno vpliva na izhod zdravljenja pri kritično bolnih kirurških bolnikih. Nujno 
je zavedanje, da sama kirurška tehnika ni edini dejavnik, ki bo zagotovila uspešnost zdravljenja, 
ampak temu znatno prispevajo ustrezne prehranske intervencije. Še posebej to velja za bolnike z 
rakom, pri katerih je perioperativna presnovna podpora ključna za dolgoročni izhod zdravljenja.

SIRS, ki se izrazi kot posledica kirurškega stresa in s tem povezanega sproščanja stresnih 
hormonov in provnetnih citokinov, znatno vpliva na presnovno stanje bolnikov. Sindrom sproži 
katabolno stanje z razgradnjo glikogena, maščob in beljakovin z namenom sproščanja glukoze, 
prostih maščobnih kislin in aminokislin v cirkulacijo. Ti presnovni substrati so preusmerjeni iz 
običajnih presnovnih poti, ki vzdržujejo funkcionalno maso (predvsem skeletno mišičnino), v 
procese celjenja in imunskega odziva. Posledica je propad funkcionalne mase, kar predstavlja 
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kratko- in dolgoročno breme za funkcionalno okrevanje kirurških bolnikov. Znano je, da pre-
snovna podpora v takojšnjem postoperativnem obdobju lahko zagotavlja substrate in energijo za 
procese celjenja in imunskega odziva, ne pa nujno zavira mišičnega katabolizma. V nadaljevanju 
zdravljenja lahko le zadosten energetsko-beljakovinski vnos in ustrezna podpora presnovni utili-
zaciji s fizično aktivnostjo zagotovita obnovo funkcionalne mase.

Ob načrtovanju presnovnega prekondicioniranja ob pripravi bolnikov na kirurške posege mo-
ramo upoštevati morebitna spremljajoča kronična obolenja (sladkorna bolezen, rakava obolenja, 
debelost, ledvična ali jetrna insuficienca), saj le-ta vzdržujejo kronično provnetno presnovno sta-
nje. Druga stanja, ki niso povezana z energetsko-beljakovinskim vnosom, a vplivajo na presnovo, 
npr. oslabljena funkcija kardio-respiratornega sistema, anemija, zdravila (zlasti protivnetna in 
citotoksična), je pred kirurškim posegom treba bodisi optimizirati bodisi korigirati. Načrtovanje 
tipa in obsega operacije bi moralo biti v skladu z bolnikovim prehranskim stanjem ob prisotnosti 
provnetne aktivnosti. Poglobljena provnetna stanja ali izraženost znakov sepse pred posegom 
zelo negativno vplivajo na zdravljenje (celjenje ran, anastomoz, imunska funkcija itd.), dodatno 
pa tudi zmanjšujejo koristnost prehranskih intervencij v teh stanjih. Pri hudo podhranjenih se 
lahko sepsa izraža v adinamični obliki, s hipotermijo, levkopenijo, zaspanostjo, slabim celjenjem 
ran, pri teh stanjih je umrljivost večja. Prehranska intervencija pri takem bolniku ne bo vplivala 
na vzdrževanje oziroma preprečevanje propadanja funkcionalne mase, kvečjemu bo omogočila 
vzpostavitev ustreznega stresnega vnetnega odziva z namenom okrevanja.

Presnovna priprava na kirurški poseg je smiselna že pri prehransko ogroženih bolnikih, to je 
tista skupina, ki jih presejalna orodja še ne uvrstijo med podhranjene. Priporočilo pravi, da pri 
teh bolnikih izvedemo prehransko podporo med 7 in 10 dni pred posegom z namenom optimi-
zacije presnovnega stanja. Pri huje podhranjenih je smiselna daljša presnovna priprava, seveda če 
osnovna etiologija, ki pogojuje kirurški poseg, to dopušča. Prekondicioniranje je učinkovitejše, 
če ga spremlja uporovna vadba. V prisotnosti resnega vnetnega stanja oziroma zagona sepse je 
priporočljivo najprej obvladati njihov vzrok in odložiti večje kirurške posege (da se izognemo 
slabšemu celjenju ran, dehiscencam anastomoz ipd.).

Elektivna kirurgija omogoča optimalno obravnavo bolnika tudi s presnovnega vidika, saj 
lahko z ukrepi, ki zmanjšujejo stresni telesni odziv, znatno zavremo katabolizem in spodbuja-
mo izgraditvene presnovne procese v celotnem poteku kirurškega zdravljenja, kar bolnikom 
omogoča hitrejše in boljše okrevanje. S presnovnega in prehranskega vidika so ključni dejavniki 
optimalne perioperativne oskrbe naslednji: integrativen pristop z vključevanjem presnovne pod-
pore v celostno oskrbo bolnika, izogibanje podaljšanemu predoperativnemu stradanju, uvedba 
oralnega hranjenja čim prej po posegu, uvedba prehranske podpore ob prvem pojavu prehran-
ske ogroženosti, nadzorovanje presnovne utilizacije, zmanjševanje dejavnikov, ki bi vplivali na 
delovanje/motiliteto prebavil, promocijo presnovnega stresa, skrajševanje časa uporabe mišičnih 
relaksantov postoperativno za potrebe mehanske ventilacije, zgodnja mobilizacija za pospeševa-
nje presnove mišičnih beljakovin in optimizacije mišične funkcije.

Namen prehranske terapije kirurškega bolnika je torej preprečevanje in zdravljenje katabolizma 
in podhranjenosti. Prehranska terapija je po definiciji oskrba s presnovnimi substrati, ki jo zagota-
vljamo bodisi v prebavno cev (oralno, enteralno) bodisi parenteralno. Medicinska hrana zavzema 
terapijo z oralnimi prehranskimi dodatki, enteralnimi formulami in parenteralno prehrano. Kriteriji 
za uvedbo prehranske terapije so znani in opisani v ustreznih smernicah. Sama prehranska terapija 
je lahko uspešna tudi v stanjih, ko z boleznijo povezana podhranjenost še ni izražena, pričakuje pa 
se, da bolnik ne bo mogel z navadno prehrano perioperativno zadostiti energetsko-hranilnim potre-
bam. Po načelu vzporednih terapevtskih poti prehranska obravnava sovpada s specifično bolezen-
sko obravnavo. Priporočljivo je, da prehranska obravnava vključuje poleg bolezenske še prehransko 
anamnezo, prehranski pregled z eno od metod meritve telesne sestave, prehranski načrt, »follow up«, 
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pregledno dokumentiranje ugotovitev, sledenje izhoda zdravljenja in uporovno vadbo. Optimalna 
oskrba hospitaliziranih bolnikov naj bi zato vključevala redno presejanje za podhranjenost, dosledno 
dokumentiranje prehranskega vnosa, redno tehtanje in prehransko svetovanje, kadar je indicirano. 
Pomemben laboratorijski pokazatelj podhranjenosti je vrednost serumskega albumina, le-ta je dober 
napovedni dejavnik za izhod zdravljenja po kirurškem posegu, kadar je v povezavi z izgubo telesne 
mase, prisotnostjo sistemskega vnetja ali pozitivnimi presejalnimi testi za podhranjenost.

Prikaz primera

59-letni bolnik je bil zaradi odpovedi prebavil tipa III sprejet na oddelek za klinično prehrano 
17. 9. 2019. Pred tem je bil hospitaliziran na urološkem oddelku zaradi zdravljenja karcinoma 
sečnega mehurja. Anamneza sedanje bolezni sega v leto 2016, ko je bil karcinom diagnosticiran. 
Avgusta 2016 je bila cistoskopsko opravljena TUR, sledilo je zdravljenje na Onkološkem inštitutu 
(OI) z neoadjuvantno radiokemoterapijo. Med decembrom 2016 in oktobrom 2017 je sledilo več 
TUR za odstranitev recidivantnih papilomov. V letih 2018 in 2019 je bilo zaradi težav opravlje-
nih več diagnostičnih preiskav, ki so pokazale ponovne recidive, zadebeljeno steno mehurja in 
hidronefrozo levo. V začetku leta 2019 so mu diagnosticirali napredovalo bolezen, julija 2019 so 
ga na urološkem oddelku operirali. Opravljena je bila cistoprostatektomija s formacijo Brücker-
jevega mehurja ter obsežno iliakalno in obturatorno limfadenektomijo. Peti dan po posegu je bila 
potrebna urgentna relaparotomija zaradi dehiscence ileo-ileo anastomoze. Le-ta se je ponovila 
15. dan po posegu, potrebna je bila resekcija dela tankega črevesja in formacija ileostome. Zaradi 
akutne ledvične odpovedi, ki se je razvila zaradi septičnega šoka, in potrebe po nadomestnem 
zdravljenju s hemodializo je bil sprejet na oddelek intenzivne terapije. Ponovno so ga operirali 
mesec dni po prvem posegu zaradi dveh perforacij stene tankega črevesja, ki so jih prešili. Šest 
dni za tem so ga ponovno operirali in prešili nove perforacije, dva dni zatem so se zopet pojavili 
znaki akutnega abdomna, ob tokratni laparotomiji so ugotovili, da je stena črevesja preveč neka-
kovostna, da bi bilo smiselno kakršno koli šivanje le-te, vijuge prebavil so bile zlepljene med seboj. 
Sklenjeno je bilo, da do nadaljnjega ni smiselno kirurško posegati v trebušno votlino. Na mestu 
laparotomije se je formirala eneterokutana fistula, ki drenira trebušno vsebino navzven. Ponovno 
je bil sprejet na intenzivni oddelek, tokrat zaradi akutne respiratorne odpovedi ob pljučnici. V 
mesecu dni pred premestitvijo zaradi odpovedi prebavil je prejemal trotirno širokospektralno 
antibiotično in antimikotično terapijo. Na kirurškem oddelku je bila uvedena karenca in nado-
mestna terapija s popolno parenteralno prehrano. Ukrepov za zmanjševanje iztoka po ileostomi 
in fistuli niso izvajali. V laboratorijskih izvidih so od presnovnih markerjev izstopali anemija, 
izredno nizka vrednost albuminov, znižan T3, znižane vrednosti holesterolov in močno znižana 
vrednost testosterona. Koloniziran je bil s Klebsiello pneumoniae CRE ESBL.

Od pridruženih bolezni je navajal sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo in shizoafektivno 
motnjo. Leta 2013 je bil operiran zaradi perforiranih divertiklov sigme in peritonitisa, potrebnih je 
bilo deset revizijskih posegov zaradi adhezij. Dvakrat je bil nato operiran zaradi postoperativne kile. 

Pred posegom na urologiji je imel stabilno telesno maso 74 kg. Bil je dolgoletni kadilec.
Ob premestitvi je tehtal 61 kg, PS po WHO 4, Karnofski 30. Izražena je bila nižja čustvena 

lega, amnezija za dogodke izpred več kot dveh tednov. Meritev telesne sestave je pokazala slabo 
presnovno stanje (nizek FFMI, izredno nizek fazni kot, ekstra- in intracelularno dehidracijo, po-
višano vodo v tretjem prostoru). Dehidracijo so najverjetneje povzročili izdatni izločki iz fistule 
in ileostome (skupni dnevni volumen v povprečju nad 3000 ml) in poliurična faza ledvične insu-
ficience. Imel je dve rani zaradi pritiska, in sicer sakralno in nad lopatico. Poleg zgoraj opisanih 
odstopanj v laboratorijskih izvidih je treba izpostaviti še povišane vrednosti kreatinina, sečnine, 
alkalne fosfataze in gama GT, močno povišan CRP in feritin.
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Uvedli smo osnovne ukrepe za zmanjšanje iztokov po ileostomi in fistuli (PPI, loperamid, opije-
va tinktura, prejel je depo sandostatina), nadaljevali smo ustrezno popolno parenteralno prehrano, 
nadomeščali hidracijo, prilagodili antibiotično terapijo in postopoma intezificirali fizioterapijo. Iz-
toki iz ileostome in fistule so se zmanjšali na povprečno 300–400 ml dnevno, kar je pripomoglo k 
boljšemu stanju hidracije in normalizaciji ledvičnih retentov. Po padcu kazalnikov vnetja smo zazna-
li izboljšanje presnovne utilizacije, kar se je kazalo s pojavom sindroma ponovnega hranjenja, izbolj-
šanjem funkcionalnega statusa in zmanjšanjem površine enterokutane fistule. Do pisanja prispevka 
nam bolnika še ni uspelo pripraviti za kirurški poseg razrešitve fistule in morebitne rekonstrukcije.

Razprava

S prehranskim presejanjem, npr. NRS 2002 pri hospitaliziranih bolnikih, na hiter in preprost način 
dobimo informacijo o prehranski ogroženosti bolnika. Rezultat takega presejanja pogojuje začetne 
prehranske ukrepe in ustrezno prehransko obravnavo z namenom postavitve prehranske diagnoze. 
Opisan bolnik je v vseh fazah svoje bolezni, zaradi katere je prišlo do odpovedi prebavil, do pole-
tja 2019 spadal v skupino prehransko ogroženih (NRS 2002 rezultat = 1). V tej fazi bolezni je že 
bil podvržen provnetni stresni presnovi tako na račun predobstoječih kroničnih obolenj, kajenja 
ter tudi novonastalega raka sečil in sistemskega zdravljenja le-tega. Torej v skladu s smernicami 
taki bolniki že potrebujejo ustrezno prehransko svetovanje, intervencije in redno spremljanje, da 
se izognemo napredovanju prehranske ogroženosti v podhranjenost. Ustrezno presnovno podprt 
bolnik, ki je prehransko ogrožen, ima večje možnosti za boljši izhod zdravljenja, manj je podvržen 
zapletom pri posegih in stranskim učinkom sistemskih terapij. Prikazani primer bolnika je torej 
kandidat za ustrezno prekondicioniranje pred večjim kirurškim posegom, ki je bil zanj predviden. 
To vključuje prehransko svetovanje z intervencijami, predpis oralnega prehranskega dodatka z do-
datkom omega-3-maščobnih kislin v ustreznem odmerku in spodbujanje k redni telesni vadbi, po 
možnosti uporovni vsaj 7–10 dni pred predvidenim posegom. Pred obsežnim posegom je treba v 
neposrednem perioperativnem obdobju prav tako ustrezno podpreti stresno presnovo, kar pomeni 
minimalizacijo obdobij stradanja, spodbujanje k ustreznemu prehranskemu vnosu in nadaljeva-
nje OPD, tudi v obdobju neposredno po posegu. Uživanje z ogljikovimi hidrati bogatih tekočin v 
urah pred posegom dokazano zmanjšuje intenziteto inzulinske rezistence, ki se bo zaradi poglobitve 
stresne presnove po posegu pojavila. Zapleti, ki so sledili pri bolniku v predstavljenem primeru, 
so praktično v celoti odraz poglabljanja katabolnega stanja ob vedno večjem presnovnem deficitu.

Zaključek

Kirurški poseg za bolnike predstavlja stresno presnovno stanje, ki ga slabši prehranski status 
lahko poglobi in se izrazi v hujših perioperativnih zapletih. Smiselno je upoštevanje vzporednih 
terapevtskih poti z vključitvijo prehranske obravnave bolnika že v zgodnjem obdobju obravnave 
osnovne bolezni. Smernice za prehransko podporo kirurškega bolnika temeljijo na najustreznej-
ših znanih z medicino podprtih dokazih. Priporočen je multimodalni pristop, ki poleg presnovne 
podpore vključuje zlasti telesno aktivnost kot močan anabolni stimulus za funkcionalna tkiva.
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