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UVODNE BESEDE

Učbenik pred vami je nastal na podlagi prispevkov za Šolo intenzivne medicine, ki v organizaciji 
Slovenskega združenja za intenzivno medicino poteka že 25. leto. 

Leto 2020 so po vsem svetu zaznamovale izredne razmere zaradi epidemije covid-19, tako 
da se je izvedba Šole intenzivne medicine zamaknila in poteka v posebnih okoliščinah. Kljub 
prizadevanjem, da bi šolo organizirali v živo, saj se zavedamo pomembnosti žive interakcije med 
slušatelji in predavatelji ter vrednosti vsakoletnega srečanja in izmenjevanja znanja in izkušenj 
med kolegi, okoliščine epidemije tega niso dopuščale. Letošnja Šola intenzivne medicine torej 
poteka prek spleta in je zato posebna ter prinaša nove izkušnje. 

Na področju obravnave življenjsko ogroženih bolnikov se strokovnjaki soočamo s hitrim 
napredkom in razvojem stroke. Nova spoznanja in postopki obravnave prinašajo učinkovitejše 
zdravljenje in boljše preživetje naših bolnikov, po drugi strani pa v našo stroko vnašajo tudi veliko 
kompleksnost.

Ta kompleksnost zahteva stalno izobraževanje in vrednotenje novih paradigem zdravlje-
nja. Namen Šole intenzivne medicine je poleg utrjevanja temeljnih znanj opremiti slušatelje z 
naborom najboljših praks, izkušenj in idej ter oblikovanje najboljših usmeritev za diagnostiko, 
zdravljenje in sprejemanje celovitih odločitev na področju obravnave življenjsko ogroženih bol-
nikov. 

Tokratni 4. letnik kot zadnji sklop Šolo intenzivne medicine zaokrožuje v celoto in prinaša 
teme, ki so danes aktualne bolj kot kadarkoli prej. Letošnje tematike so: intenzivno zdravljenje 
pri poškodbah (vodja modula Primož Gradišek), kritično bolan nevrološki bolnik (vodja modula 
Nataša Milivojević), transplantacija (vodja modula Rade Stanič) ter etika, organizacija in izobra-
ževanje (vodja modula Matjaž Jereb).

V tem letu smo se v razmerah, ki so nas doletele, tudi veliko naučili. Spet se je izkazalo, kako 
pomembno vlogo ima stroka intenzivne medicine v zdravstvu in družbi ter kako pomembno je, 
da se na tem področju vzdržuje visoka raven znanja in pripravljenosti. V boju z epidemijo so bili 
uspešnejši tisti, ki so imeli trdno zaledje infrastrukture in strokovnjakov intenzivne medicine, ter 
tisti, ki so se znali hitro organizirati pri širjenju znanja in izkušenj. 

Želimo si, da bi k temu širjenju znanja in izkušenj prispevali tudi s tem učbenikom, v katerem 
smo zbrali prispevke najbolj priznanih strokovnjakov z aktualnih področij intenzivne medicine.

Nataša Milivojević
Primož Gradišek

Katja Kopriva Pirtovšek
Miha Mežnar



8

Šola intenzivne medicine 2021

Skupno recenzijsko mnenje

Maja Šoštarič, Andreja Sinkovič

Slovensko združenje za intenzivno medicino že vrsto let organizira kontinuirano izobraževanje 
iz intenzivne medicine. Izobraževanje je namenjeno zdravnikom različnih specialnosti in je velik 
doprinos za izboljšanje strokovnega dela v klinični praksi. 4. letnik šole intenzivne medicine bi si-
cer moral biti na programu že leta 2020, a nas je vse presenetila epidemija covid 19, zaradi katere 
organizacija šole ni bila mogoča. Organizatorji šole so se odločili, da se 4. letnik šole intenzivne 
medicine izvede aprila 2021 kot spletno predavanje. Prednost take oblike organizacije dogodka 
je, da se preprečijo stiki med ljudmi in tako zadosti epidemiološkim zahtevam, a na žalost se 
izgubi precej interaktivnosti, ki je pomembna za izmenjavo strokovnih mnenj in reševanje stro-
kovnih dilem. 

Pred vami je učbenik Intenzivna medicina, ki je izšel ob organizaciji 4. letnika šole intenzivne 
medicine. Strokovne teme letošnje šole so: poškodbe, kritično bolan nevrološki bolnik, tran-
splantacija, vodenje, edukacija in etika v intenzivni medicini. Organizator je povabil priznane 
strokovnjake iz Slovenije, ki že vrsto let delajo v enotah intenzivne medicine (EIM) in se vsako-
dnevno srečujejo s kritično bolnimi. 

Število poškodovancev, ki potrebujejo zdravljenje v EIM, vsako leto narašča tako v svetu kot v 
Sloveniji. Velik napredek je bil narejen pri zdravljenju poškodovancev v predbolnišničnem oko-
lju, ob sprejemu v urgentni blok in v nadaljnji oskrbi v EIM. V Sloveniji so za zdravljenje poško-
dovancev na voljo vse moderne metode in zdravila. 

V učbeniku je opisano intenzivno zdravljenje bolnikov po poškodbi glave, možganov in hrb-
tenice. Na žalost so omenjene poškodbe kljub izboljšanju zdravljenja še vedno povezane z veliko 
smrtnostjo in invalidnostjo. Prav na področju zdravljenja bolnikov s poškodbo glave je bilo v 
zadnjem desetletju opaziti velik napredek. 

Poškodbe prsnega koša imajo za posledico tako poškodbo pljuč in srca kot velikih žil. Za 
uspešno zdravljenje teh poškodovancev sta ključna hitra diagnostika in ustrezno ukrepanje. Ki-
rurško zdravljenje poškodovancev s poškodbo aorte je večinoma nadomestil bolj konzervativen 
pristop oziroma vstavitev žilne opornice na mesto žilne poškodbe. Tak način zdravljenja je izbolj-
šal preživetje poškodovancev. 

Bolniki z obsežno poškodbo zaradi opekline potrebujejo zdravljenje v EIM zaradi raznovr-
stnih zapletov. Uspešnost zdravljenja poškodovancev z obsežno opeklinsko poškodbo zahteva 
multidisciplinarni pristop in dobro sodelovanje intenzivista, kirurga, anesteziologa, infektolo-
ga ter respiratornega terapevta, fizioterapevta in zdravstvene nege. Avtorji v prispevku opišejo, 
kako ocenimo obsežnost opekline, in glede na njen obseg se odločamo za optimalno tekočinsko 
zdravljenje, kirurško oskrbo ter načrtujemo nadaljnjo obravnavo in rehabilitacijo poškodovanca. 

V posebnem poglavju avtor opiše patofiziološko dogajanje pri politravmi in pristop k zdra-
vljenju v zgodnjem obdobju. 

Prav tako še vedno narašča število hujših poškodb pri otrocih. Avtorja v prispevku analizirata 
podatke o poškodovancih, ki so se zdravili v UKC Maribor in UKC Ljubljana od leta 2015 do 
leta 2020. Ugotavljata, da so bile najbolj pogoste poškodbe glave, prsnega koša in trebuha, ter v 
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nadaljevanju prispevka natančno opišeta diagnostične postopke in zdravljenje otrok s poškodbo 
že navedenih treh organov oziroma organskih sistemov.

Posebno poglavje zbornika je namenjeno obravnavi nevroloških bolnikov v EIM. Bolnikov, 
ki doživijo ishemično možgansko kap, je v Sloveniji vsako leto več. Nov pristop k obravnavi teh 
bolnikov, tukaj mislim predvsem na hitro obravnavo in zgodnjo rekanalizacijo možganske arteri-
je, je izboljšal preživetje in zmanjšal okvaro možganov. Še vedno pa se pojavljajo številni zapleti, 
zaradi katerih mora biti bolnik obravnavan v EIM. 

Pri nevrološkem bolniku se pojavijo sistemski internistični zapleti ter motnje elektrolitnega 
in hormonskega ravnovesja. Bolnik z možganskožilno boleznijo ima pogosto prizadeto žilje cele-
ga telesa, kar se kaže kot ishemično obolenje srca, ledvična okvara in okvara drugih organov. Ele-
ktrolitno in hormonsko neravnovesje sta pogosto posledica nevrološkega obolenja, včasih pa tudi 
vzrok zanj. Avtorji so vse naštete zaplete, njihovo prepoznavo in ukrepanje opisali v učbeniku.

Velik napredek v tehnologiji je v zadnjih 30 letih opaziti na področju nevromonitoringa, ki 
je dobrodošel pripomoček tako pri zdravljenju poškodovancev s poškodbo glave in možganov 
kot pri nevrološkem bolniku v EIM. Nevromonitoring nam omogoča hitro prepoznavo motnje v 
delovanju možganov in usmerja naše zdravljenje. 

Podiplomsko kontinuirano izobraževanje je naloga in dolžnost vsakega zdravnika. Specia-
lizacija iz intenzivne medicine je v slovenskem prostoru razmeroma nova specializacija, a je za 
njen razvoj zelo pomembna. Zato je izobraževanju s področja intenzivne medicine namenjen 
sklop v učbeniku in prav tako program 4. letnika šole intenzivne medicine. 

Pri oskrbi kritično bolnih predstavlja množica podatkov izziv za lečeče intenziviste. Avtorica 
z Nevrološke klinike UKC Ljubljana predstavlja pomen sistema Certain (»Checklist for early 
recognition and treatment of acute illness«), kompleksnega sistema algoritmov za izboljšanje 
zgodnje prepoznave in kakovostne oskrbe življenje ogrožujočih stanj v intenzivni medicini. Im-
plementacija sistema CERTAIN, katerega temeljni sklopi so pravočasna strukturirana diagnosti-
ka in ukrepanje ob sprejemu, vsakodnevni strukturiran pristop in poročanje o obravnavi bolni-
kov ter humanizacija intenzivnega zdravljenja z dvigom bolnika iz anonimnosti, lahko bistveno 
izboljša kakovost in varnost zdravljenja življenjsko ogroženih bolnikov. 

Na področju intenzivne nevrologije so avtorji predstavili vrsto odličnih in poučnih pre-
glednih prispevkov. Tak je prispevek o epileptičnih napadih in epileptičnem statusu v intenzivni 
terapiji. Nazorno so opredeljeni epileptični napadi, vzroki zanje, diagnostika, zdravljenje in prog-
noza bolnikov. Naslednji odlični poučni prispevek predstavlja vse vidike povišanega znotrajmo-
žganskega tlaka – od etiologije, posledic povišanega možganskega tlaka, diagnostike, vključno 
z meritvami povišanega možganskega tlaka do pravočasnih ukrepov, ki preprečijo morebitne 
nepopravljive okvare možganovine. 

Odličen nevrološki prispevek Motnje zavesti definira in razvršča tako kvantitativne kot kva-
litativne motnje zavesti, opredeljuje klinični pristop k nezavestnemu bolniku, posreduje po-
membne informacije o etiologiji, diagnostiki, ukrepih in zdravljenju ter prognozi − zlasti pri 
stanjih z dolgotrajno motnjo zavesti. 

Nazoren in poučen prispevek Odpoved dihanja pri nevrološkem bolniku je usmerjen na dihal-
ne motnje pri kroničnih živčnomišičnih obolenjih, kot so Guillain-Barrejev sindrom, možganska 
kap, poškodba hrbtenjače in paraliza diafragme. Avtorica poudarja pomen pravočasno prepo-
znave teh stanj, ki temelji na aktualni klinični sliki, objektivnih meritvah parametrov oksigenacije 
in ventilacije, stadija bolezni in prognoze. Poudarja pomen pravočasne prepoznave, ki vodi do 
ustreznega ukrepanja in izboljša prognozo bolnikov. 

Prispevek Obravnava bolnika z znotrajmožgansko krvavitvijo poučno in pregledno prika-
že vzroke, zgodnjo diagnostiko, oskrbo v enoti intenzivne terapije ter nadaljnjo diagnostiko in 
zdravljenje ter preprečevanje sekundarnih zapletov pri bolnikih z znotrajmožgansko krvavitvijo. 
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V prispevku Živčnomišične in avtoimunske bolezni na oddelku intenzivne terapije avtor pred-
stavlja potek in individualne značilnosti dihalne odpovedi pri številnih živčnomišičnih in avto-
imunskih bolezni, kot so Guillain-Barrejev sindrom, vnetne miopatije, miastenija gravis, ami-
otrofična lateralna skleroza in genetske miopatije, pa tudi diagnostiko in zdravljenje te dihalne 
odpovedi. Poudarja pomen multidisciplinarne obravnave za uspešno zdravljenje. 

Zaradi vedno večjega števila kroničnih in starejših bolnikov se enote intenzivne terapije spop-
rijemajo z velikim bremenom neobvladanih in neobvladljivih simptomov med zdravljenjem in 
ob odpustu kritično bolnih. To so bolečina, težko dihanje, žalost, prestrašenost, kronična utruje-
nost, občutek lakote, nemir, zmedenost, kognitivni upad, delirij. Zato postaja paliativna oskrba 
v enotah intenzivne terapije vedno bolj pomembna. V prispevku Paliativna oskrba bolnikov in 
načela obvladovanja simptomov v intenzivnih enotah avtorica predlaga celostno obravnavo neob-
vladanih simptomov in združevanje tako farmakoloških kot nefarmakoloških ukrepov v inten-
zivnih terapijah. Zaveda se izzivov paliativne oskrbe v intenzivnih enotah, zlasti glede ocene in 
neprekinjenega spremljanja simptomov, predpisovanja zdravil. Predlaga spoštovanje bolnikove 
avtonomije glede posameznih predlaganih ukrepov, sploh ob koncu življenja. 

Odličen prispevek avtorjev Prepoznava možganske smrti izjemno nazorno prikaže klinične 
teste za dokaz možganske smrti in instrumentalne metode za njeno potrditev s poudarkom na 
pomenu perfuzijske scintigrafije možganov. Avtorji so natančno prikazali vzdrževanje mrtvega 
potencialnega darovalca organov ter spremljanje kliničnih, laboratorijskih in instrumentalnih 
parametrov po organskih sistemih, kar vodi do kakovostnega donorskega programa. 

Transplantacijski program v Sloveniji, ki poteka pod okriljem Slovenija-transplanta, ki je del 
Euro-transplanta, je odlično predstavljen − tako donorski kot prejemniški. Avtorica je posebno 
poudarila pomen izobraževanje ter ozaveščanje strokovne in drugih javnosti kot temeljno nalogo 
Slovenija-transplanta s pomočjo različnih medijev, publikacij, poročil in priročnikov. 

Nove tehnologije omogočajo uvajanje novih metod zdravljenja bolnikov v intenzivni medi-
cini, kar je kompleksen in večplasten proces, ki se ga zavedajo avtorji prispevka Uvajanje novih 
metod v intenzivni medicini. Avtorji ugotavljajo, da je proces učinkovit le, če je sistematičen, do-
brodošel med zaposlenimi, ki oblikujejo učinkovite ekipe z jasnim načrtom, zunanjo podporo in 
sprotno analizo rezultatov.

V zelo aktualnem prispevku z naslovom Zelo nalezljive bolezni in pandemije – načrti prip-
ravljenosti in etične dileme avtor odlično predstavlja vse dejavnike za nastanek pandemij, kot so 
globalizacija sodobne družbe, prisotnost zelo nalezljivih mikroorganizmov in odsotnost imunske 
zaščite. Za preprečevanje posledic pandemije, kot so težko obvladljivi zdravstveni, družbenosoci-
alni in ekonomski položaj, avtor poudarja nujnost izdelave načrta pripravljenosti s predvidenimi 
koraki ukrepanja, zlasti za primer preobremenitve kapacitet zdravstvenega sistema. Preprečitve 
etičnih dilem, ki so posledica pomanjkanja materialnih virov in usposobljenega osebja, pa lahko 
dosežemo, če nas pri odločitvah vodijo klinični kriteriji in kriteriji pravičnosti.

Za konec še nekaj o odličnem prispevku Etika v intenzivni medicini, kjer avtor predstavi nekaj 
najbolj perečih vprašanj, kot so odločitev za sprejem in zdravljenje v intenzivni terapiji, preneha-
nje zdravljenja v intenzivni terapiji, brezupnosti in racionalizacija zdravljenja, moralne fikcije in 
etika v raziskovalnem delu na oddelkih intenzivne terapije. 
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INTENZIVNO ZDRAVLJENJE  
PRI POŠKODBAH
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Pristop k politravmatiziranemu bolniku

Tomislav Mirković

Izvleček

V prispevku so na kratko podane osnove patofiziološkega dogajanja pri politravmatiziranem 
poškodovancu s pregledom nujnih in odloženih posegov ter ukrepov za preprečevanje odpove-
dovanja različnih organskih sistemov.

Uvod

Poškodovanci umrejo na mestu nesreče ali zgodaj po njej predvsem zaradi primarne možganske 
poškodbe ali velike izgube krvi. Če preživijo začetno obdobje, sta zanje med nadaljnjim zdravlje-
njem usodna predvsem sekundarna možganska poškodba in odpoved njihove obrambne sposob-
nosti z razvojem odpovedi več organov (multiple organ failure – MOF). Z intenzivnim zdravlje-
njem poskušamo poleg začetne stabilizacije doseči tudi čim manjše posledice sekundarnih okvar.

Pomembni pristopi, ki to omogočajo, so izvajanje kirurgije omejevanja škode, dopuščanje 
permisivne hipotenzije pri penetrantnih poškodbah do dokončne kirurške hemostaze, zgodnja 
metabolična podpora, strategija zaščitnega mehaničnega predihavanja in permisivna anemija v 
pozni fazi zdravljenja kritično bolnih.

Osnove patofiziologije pri politravmi

Neposredna ali posredna mehanična sila poškoduje mehka tkiva, kosti ali organe. Začetne okva-
re, kot so lokalna poškodba tkiva (obtolčenine, raztrganine), hipotenzija in hipoksija, sprožijo 
poškodovančev lokalni in sistemski vnetni odgovor (systemic inflammatory response syndrome 
– SIRS). Zanj je značilna sistemska razširitev lokalno nastalih različnih vnetnih posrednikov, 
kot so: provnetni citokini, dejavniki sistema komplementa, proteini akutne faze in koagulacij-
sko-fibrinolitičnega sistema, nevroendokrini posredniki in kopičenje obrambnih celic na mestu 
poškodbe. Ta se še dodatno okrepi zaradi sekundarnih okvar, kot so: okvara zaradi povrnitve 
krvnega obtoka (ishemično-reperfuzijski sindrom), dodatni kirurški posegi, utesnitveni sindrom 
in okužba. Eksperimentalni in klinični podatki podpirajo obstoj vzporednega sistemskega protiv-
netnega odgovora (compensatory anti-inflammatory response syndrome − CARS), ki preprečuje 
in zavira samouničevalne učinke celic obrambnega sistema. Za razvoj disfunkcije organov ter 
povečano dovzetnost za okužbe in sepso je krivo nesorazmerje med tema dvema odgovoroma 
organizma. 
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Indikacije za zdravljenje hudo poškodovanega v enotah intenzivne 
terapije (EIT)

Glavna indikacija za sprejem je akutno nastalo, nezadostno delovanje organa/ov, kar narekuje 
vzročno ali podporno zdravljenje. Najpogosteje so prizadeta dihala, srce in ožilje ali prebavila, 
sledijo ledvice, jetra in/ali centralno živčevje. Vsakega bolnika z moteno homeostazo posame-
znega organa lahko ogroža tudi razvoj večorganskega disfunkcijskega sindroma (multiple organ 
dysfunction syndrome – MODS). Najpomembnejši dejavniki tveganja za njegov razvoj so: 
• hipovolemični šok,
• mezenterijska ishemija,
• okvara zaradi povrnitve krvnega obtoka,
• spregledana poškodba,
• masivna transfuzija,
• škodljivo mehanično predihavanje,
• popolna parenteralna prehrana,
• peritonitis in okužbe trebušnih organov,
• pljučnica,
• nekrotizantne okužbe mehkih tkiv.

Stopnjo poškodovanosti ocenjujemo z anatomsko točkovno lestvico ISS (angl. injury severity 
score). Politravma je sindrom z značilnimi hudimi telesnimi poškodbami (ki so ocenjene z več 
kot 17 točkami po ISS) in s prisotnim vsaj en dan trajajočim SIRS-om, ki lahko vodi v disfunkcijo 
ali odpoved primarno nepoškodovanih oddaljenih organov.

V EIT sprejemamo tudi poškodovance s samo eno prizadeto telesno regijo, a pod pogojem, da 
je močno poškodovana, taki sta na primer huda nezgodna poškodba možganov ali huda pljučna 
udarnina z nestabilnim prsnim košem. 

Nujni ukrepi in nadaljevalno zdravljenje hudo poškodovanega 

Po sprejemu poškodovanca v EIT najprej opravimo začetni pregled, saj vsaka sprememba kli-
ničnega stanja zahteva takojšnje ukrepanje. V zgodnjem zdravljenju moramo čim prej oprede-
liti ključne težave, ki ogrožajo delovanje posameznih organov, in izdelati načrt za podporno in 
vzročno zdravljenje. Tabela 1 prikazuje ključne klinične, diagnostične in terapevtske težave, ki jih 
je treba obravnavati takoj po sprejemu hudo poškodovanega bolnika v enoto intenzivne terapije. 

Tabela 1. Ključni poudarki zgodnjega intenzivnega zdravljenja hudo poškodovanega bolnika 

Prepoznava poškodovanca za nujno kirurško 
reeksploracijo ali radiološko/angiografsko vodeno 
zaustavitev krvavitve

Preprečevanje in zdravljenje abdominalnega 
utesnitvenega sindroma

Poprava hipotermije, koagulopatije in acidoze Tromboprofilaksa
Nadomeščanje tekočin in dajanje krvnih derivatov Strategija zaščitnega mehaničnega 

predihovanja z majhnimi dihalnimi volumni
Nadzor uspešnosti oživljanja s kazalci za prenos 
kisika in zadostno prekrvitev perifernih tkiv

Ciljno antibiotično zdravljenje

Odkrivanje spregledanih poškodb in časovni načrt 
kirurške oskrbe

Omejitev transfuzije pri stabilnem hudo 
poškodovanem bolniku

Preprečevanje z aparatom za predihovanje 
povezane pljučnice

Nadziranje glikemije

Zgodnja enteralna prehrana Dnevno zbujanje
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Vzroki za hipotenzijo pri poškodovancu z uspešno izvedenim nujnim operativnim posegom v 
enoti intenzivne terapije so: okultna krvavitev, hipovolemija, izguba tekočin v tretji prostor in 
topa poškodba srca.

Nujni in odloženi posegi 

Življenje rešujoče kirurške posege je treba opraviti že med primarnim pregledom ali takoj po 
njem. Nujne posege po načelih kirurgije za omejevanje škode izvajamo samo hemodinamsko 
zelo nestabilnim ali ekstremnim poškodovancem (tabela 2). Preostalim s stabilnimi življenjskimi 
funkcijami že prvi dan naredimo odložene primarne kirurške posege (na primer dekompresijo 
hrbtenjače, utesnitev na udih, evakuacijo subduralnega hematoma). Prvo neugodno obdobje za 
operativne posege je med 2. in 4. dnevom po poškodbi; takrat je sistemski vnetni odgovor zelo 
močan in bi ga dodatni poseg samo še okrepil. V tem času so edina izjema t. i. kirurški posegi 
second look, med katere spadata tudi menjava tamponade jeter in nekrektomija. Za načrtovane 
dodatne dokončne kirurške posege je spet primeren čas med 5. in 10. dnem (»okno priložnosti«). 
V obdobju med 2. in 3. tednom po poškodbi kirurških posegov zaradi zavrtega obrambnega sis-
tema ne izvajamo. Pri odločitvi o najprimernejšem času za operativni poseg si lahko pomagamo 
s koncentracijami provnetnih (na primer IL-6) in protivnetnih (na primer IL-10) citokinov ter 
proteinov akutne faze (C-reaktivnega proteina) in prokalcitonina. 

Tabela 2. Časovna okna in prednostni kirurški posegi glede na poškodovančev imunski sistem 

Obdobje po poškodbi Poškodovančevo fiziološko stanje Tip kirurškega posega
takoj ogrožene življenjske funkcije življenje rešujoči kirurški posegi
takoj zelo nestabilen bolnik ali v 

ekstremnem stanju 
kirurgija omejevanja škode

1. dan stabilne življenjske funkcije odloženi primarni kirurški posegi
2. do 4. dan zelo izražen SIRS samo »second look« kirurški 

posegi
5. do 10. dan »okno priložnosti« načrtovani, dokončni kirurški 

posegi
2. do 3. teden imunosupresija neprimeren čas za kirurške 

posege
> 3 tedne faza ozdravitve rekonstruktivni posegi

Preprečevanje odpovedovanja organov 

Najpomembnejša naloga zdravljenja hudo poškodovanega je preprečitev napredovanja že priso-
tne odpovedi posameznega organa. To dosežemo z različnimi oblikami podpornega in vzročnega 
zdravljenja. 

Uravnavanje cirkulacijske stabilnosti

Prva prioriteta pri podpori cirkulacije hudo poškodovanega po sprejemu v enoto intenzivne te-
rapije je doseg euvolemije. V našem okolju uporabljamo kombinacijo kristaloidov z novejšimi, 
plazmi prilagojenimi koloidi. Ko dosežemo zadosten minutni srčni volumen, je treba optimizi-
rati prenos kisika. Zato politravmatizirani poškodovanec skoraj vedno potrebuje koncentrirane 
eritrocite. V začetnem obdobju stabilizacije so priporočljive vrednosti hemoglobina nad 100 g/l 
in hematokrita nad 30 %. Hude poškodbe z veliko izgubo krvi nezadržno vodijo v razvoj smrtne 
triade (ki jo sestavljajo acidoza, hipotermija in moteno strjevanje krvi). V tej fazi je nujno potreb-
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no nadomeščanje faktorjev strjevanja krvi in trombocitov, ki jo spremljamo s pomočjo viskoela-
stičnih hemostatičnih testov (VEHT) in spadajo med t. i. koagulacijske teste point of care − POC, 
kamor uvrščamo: trombelastometrijo (ROTEM), trombelastografijo (TEG) in agregometrijo 
(MULTIPLATE), ki dobro pokažejo, katere faktorje koagulacije je treba nadomeščati za norma-
lizacijo koagulacijskega procesa. 

Politravmatizirani bolniki v enoti intenzivne terapije vedno potrebujejo invazivni hemodi-
namski monitoring. Pri poškodbah prsnih organov se za izključitev poškodb srca in velikih žil 
uporablja tudi transtorakalni in/ali transezofagealni ultrazvočni pregled. 

Optimizacija koagulacije

Večja krvavitev ob poškodbi naj bi bila kriva za skoraj polovico letnih 4,6 milijona smrtnih pri-
merov po svetu. Do 50 % bolnikov s kritično krvavitvijo bo umrlo bodisi zgodaj zaradi izkrva-
vitve, bodisi pozneje zaradi disfunkcije več organov oziroma organskih sistemov, bodisi zaradi 
travmatične poškodbe možganov.

Trenutni pristopi k oživljanju poškodovanca se osredotočajo na nadzor krvavitve in obvla-
dovanje s poškodbo povzročene koagulopatije ter njeno pravočasno korekcijo. V začetnih fa-
zah oskrbe se te terapije izvajajo empirično kot del glavnega protokola krvavitve (angl. major  
haemorrhage protocol − MHP), ki v terapijo dodaja traneksamično kislino (študiji CRASH-2 in 
CRASH-3) in krvne komponente v razmerjih, ki se približujejo sestavi polne krvi. Znano je, da 
ti pristopi le redko lahko popolnoma popravijo koagulopatijo, ko je ta enkrat prisotna. Zato so 
bili pripravljeni algoritmi, ki so ciljno in individualizirano usmerjeni k diagnosticiranju in odpra-
vljanju koagulopatije. Konvencionalni koagulacijski testi so bili vključeni v te algoritme, vendar 
so predvsem zaradi dolgega časa izvedbe (več kot 4 ure) neprimerni za zdravljenje politravma-
tiziranih krvavečih bolnikov, kjer se klinično stanje spreminja iz minute v minuto. Alternativa 
temu je, predvsem zaradi hitrega izvedbenega časa (od 15 do 25 min), uporaba zgoraj omenjenih 
viskoelastičnih hemostatičnih testov v MHP. Vendar novejši (Intensive Care Med, objavljeno na 
spletu 13. oktobra 2020) multicentrični študiji Baksas-Aasena in sod. ni uspelo dokazati izbolj-
šanja izida zdravljenja med standardiziranimi protokoli z uporabo standardnih koagulacijskih 
testov in VEHT. 

Optimizacija metabolizma

Hudo poškodovanemu bolniku poskušamo zmanjšati hipermetabolični odgovor in ponuditi za-
dosten in ustrezen nadomestek ob povečanih metaboličnih potrebah. Na popoškodbeno hiper-
metabolično stanje dokazano učinkovito vplivajo naslednji postopki: zgodnja definitivna kirur-
ška oskrba z nekrektomijo nevitalnih tkiv, zgodnji izrez opeklinske rane in prekrivanje s presadki 
ter fiksacija zlomov dolgih kosti. Zgodnja enteralna prehrana zmanjša pogostnost okužb, skrajša 
čas mehaničnega predihavanja in trajanje zdravljenja, vendar brez pomembnega vpliva na preži-
vetje. Enteralno hranjenje začnemo, ko presodimo, da poškodovanec ni več šokiran. Z različnimi 
uspehi preskušajo tudi druge, predvsem farmakološke metode, ki naj bi oblikovale metabolični 
odgovor po politravmi, pri čemer so se različno uspešno izkazali: infuzija insulina, zaviralci adre-
nergičnih receptorjev beta in anabolni hormoni. 

Optimizacija imunskega sistema

Poškodovanci imajo okvarjeno predvsem sluznično pregrado, zato je pomembno omejiti števi-
lo kirurških posegov ter vseh umetnih cevk v telesu. Ker kisel želodčni sok ščiti pred pojavom 
nozokomialne pljučnice, uporabljamo antagoniste H2 in zaviralce protonske črpalke samo pri 
poškodovancih z velikim tveganjem za razvoj stresnega ulkusa (huda poškodba možganov, korti-
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kosteroidno zdravljenje ...). Tudi enteralno hranjenje je povezano z manjšim pojavom nozokomi-
alnih okužb. Ker sistemski antibiotiki pospešujejo naselitev sluznic z odpornimi mikroorganiz-
mi, je potrebno usmerjeno zdravljenje okužb. 

Podporno zdravljenje hudo poškodovanega bolnika z že razvitim MODS

Dihalna podpora

Večina poškodovancev po sprejemu v enoto intenzivne terapije potrebuje popolno dihalno pod-
poro. To so predvsem tisti, ki so bili intubirani na kraju nesreče ali v urgentnem bloku ali pa so 
imeli absolutno indikacijo za endotrahealno intubacijo. Slednjo potrebujejo poškodovanci z bra-
dipnejo, hudo hipoksemijo in hiperkapnijo, zaporo dihalne poti ali z zunanjim pritiskom nanjo, 
z odsotnostjo zaščitnih refleksov, s hudo nezgodno poškodbo možganov (GCS manj od 9) ali če 
potrebujejo anestezijo oziroma so v šokovnem stanju. Na začetku zdravljenja prejemajo popolno 
dihalno podporo tudi vsi, ki so bili intubirani zaradi indikacij, kot so: nestabilen prsni koš (»flail 
chest«), aspiracijski sindrom, nemir in krči.

Poškodovance lahko razvrstimo po obliki in trajanju dihalne podpore v tri skupine. Pri tem 
so odločilno pomembni trije dejavniki: stopnja in tip posamezne poškodbe ter prisotnost prid-
ruženih kroničnih bolezni. V prvi skupini so poškodovanci z akutno hipoksemično dihalno od-
povedjo, ohranjeno zavestjo brez umetne dihalne poti, ki jim lahko z neinvazivnim mehaničnim 
predihavanjem (NIV) izboljšamo oksigenacijo, zmanjšamo dihalno delo in olajšamo dispnojo. 

V drugo skupino uvrščamo poškodovance, ki ne potrebujejo daljše dihalne podpore. Obi-
čajno jih lahko hitro, če izpolnjujejo pogoje za odvajanje od predihovalnega aparata, prek delnih 
dihalnih podpor prevedemo na spontano dihanje in ekstubiramo. 

Pri tretji skupini poškodovancev lahko zaradi narave in obsega poškodbe že zgodaj po poško-
dovanju predvidimo podaljšano dihalno podporo. Celotna skupina je težavna zlasti za izvajanje 
predihavanja, ki je povezano s številnimi zapleti, in pomeni največji izziv za intenzivista. Zaradi 
porušene stabilnosti dihalne kletke, povečane upornosti v dihalih, zmanjšane podajnosti pljuč in 
prsne stene se v novejši strokovni literaturi pojavljajo postopki za varno predihavanje s pomočjo 
transpulmonalnega tlaka. Podaljšana dihalna podpora je pričakovana pri: 
• nezgodni poškodbi možganov s povečanim znotrajlobanjskim tlakom,
• nestabilnem prsnem košu z obtolčeninami in raztrganinami pljučnega tkiva, 
• poškodbi vratne hrbtenice in hrbtenjače.

Potek in izid zdravljenja 

Če pravočasno odkrijemo in odstranimo vzroke za napredovanje disfunkcije organov pri hudo 
poškodovanem, je MODS potencialno reverzibilen. Izboljšanje funkcije posameznega organa pri 
hudo prizadetem poškodovancu pomeni, da je vzročno in podporno zdravljenje ustrezno. Obra-
tno velja, da je slabšanje funkcije organov lahko znak, da morebiti obstajajo prikriti, potencialno 
popravljivi vzroki. Mednje prištevamo: 
• prikrito okužbo, kot so intraabdominalno žarišče, okužena laparotomijska rana; kolitis, ki ga 

povzroča Clostridium difficile; pljučnica,
• iatrogene vzroke, kot so s predihovalnim aparatom povzročena pljučna okvara (ventiltory 

induced lung injury – VILI), s transfuzijo povzročena akutna pljučna okvara (transfusion 
related acute lung injury – TRALI),

• popolno parenteralno prehrano. 
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Če vzroka za vztrajajoči večorganski disfunkcijski sindrom ne odkrijemo, se razvije MOF. Pod-
porno zdravljenje okrepimo, dokler bolnik še okreva; lahko pa tudi presodimo, da je nadaljevanje 
aktivnega zdravljenja nesmiselno.

Zaključek

Obravnava politravmatiziranega bolnika je za intenzivista velik izziv. S spoznavanjem patofizi-
ološkega dogajanja pri poškodovancu in s pravilno umestitvijo potrebnih posegov za popolno 
oskrbo poškodovanega ter prepoznavanjem in zdravljenjem zapletov, ki vodijo v okvaro različnih 
organskih sistemov, se ustvarjajo pogoji za boljše preživetje hudo poškodovanih. 
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Intenzivno zdravljenje po poškodbi možganov

Sergej Godec, Primož Gradišek, Suada Fileković Ribarič

Izvleček

Za dobro obravnavo poškodovanca z nezgodno možgansko poškodbo je potrebno poznavanje 
patofizioloških procesov dinamične patobiologije poškodovanih možganov – od poškodbe do 
zaključene rehabilitacije bolnika. Zdravljenje poteka na oddelkih za intenzivno medicino, kjer so 
vsi napori usmerjeni v odkrivanje in preprečevanje sekundarne okvare možganov ter v prepre-
čevanje zgodnjih in poznejših zapletov zdravljenja. Nezgodna možganska poškodba je heterogen 
sindrom, ki zahteva optimalni nevromonitoring in pravilni nabor slikovne diagnostike. Smernice 
nam dajejo sicer osnovne usmeritve in oporo, vendar je za najboljši izhod zdravljenja treba to 
prilagoditi posameznemu poškodovancu.

Uvod

Nezgodna možganska poškodba (traumatic brain injury – TBI) je zaradi kompleksne patobi-
ologije poškodovanih možganov še vedno velik diagnostični in terapevtski izziv za zdravnika 
na oddelku za intenzivno medicino (OIM). Po eni strani so smernice pripomogle k poenotenju 
obravnave in zdravljenja TBI, po drugi strani pa je napredek v nevromonitoringu omogočil pre-
cejšnjo individualizacijo zdravljenja posameznega poškodovanca. V razumevanju patofizioloških 
procesov ni bistvenih novosti. V UKC Ljubljana smo v letu 2019 na Oddelku za intenzivno terapi-
jo KOAIT (CIT) zdravili 147 bolnikov s hudo poškodbo glave. Med njimi so prevladovali moški 
(69 %), povprečna starost je bila 59,5 leta (otrok do 15. leta ne obravnavamo v CIT). Iz preostalih 
ustanov smo sprejeli 11,6 % poškodovancev s TBI. Umrljivost na OIM in v bolnišnici ostajata v 
zadnjih letih enaki, 19 % in 26 %. 

Klasifikacija

Klasifikacij poškodb glave je več, kar odraža heterogenost patologije. Največkrat poškodbo gla-
ve opredelimo glede na Glasgowsko lestvico nezavesti (Glasgow Coma Scale – GCS) kot blago  
(13–15), zmerno (9–12) in hudo (3–8). V nekaterih primerih je GCS ocena manj povedna, pred-
vsem pri poškodovancih pod vplivom alkohola ali po predhodni sedaciji. Nova Mayo klasifi-
kacija za oceno obsega poškodb, ki temelji na vseh razpoložljivih pozitivnih znakih poškodbe, 
deli TBI v tri kategorije: a) zmerna-huda (definitivna), b) blaga (verjetna) in c) simptomatska 
(mogoča) TBI. Nadalje lahko poškodbe glave klasificiramo glede na mehanizem nastanka kot 
tope (zaprte), penetrantne in pa »blast« poškodbe ter še dodatno na nizko- in visokohitrostne. 
Tretja klasifikacija se nanaša na CT slikovno diagnostiko, kjer uporabljamo opisne klasifikacije 
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z največkrat uporabljenima Marshalovim točkovnim sistemom in Rotterdamskim točkovnikom. 
Nobena od klasifikacij ni optimalna.

Patofiziologija

Primarna okvara možganov je posledica neposrednega delovanja sile in/ali hitrega pospeška/
pojemka gibanja glave. Mehanične sile povzročijo prekinitev integritete tkiva, stisnjenje tkiva, 
trenje in otekanje. Ob tem nastanejo žariščne poškodbe možganovine (kontuzije), ekstraaksialni 
hematomi (epiduralni, subduralni), subarahnoidna krvavitev (SAH), intracerebralna krvavitev 
(ICH) in bolj ali manj izrazita difuzna aksonska okvara (diffuse axonal injury –DAI). 

Sekundarna okvara možganov nastane pri poškodovancih, ki preživijo primarno poškodbo. 
Opredeljena je kot progresivna disfunkcija nevronov in glije, ki začne nastajati takoj po primarni 
poškodbi, in sicer zaradi ishemičnih, citotoksičnih in vnetnih procesov. Ves naš napor je usmer-
jen v odkrivanje, omejitev in preprečevanje teh procesov; najpogostejši dejavniki, ki sprožijo ali 
dodatno poslabšajo že prisotno sekundarno poškodbo, so namreč hipotenzija, hipoksija, znot-
rajlobanjska hipertenzija in nezadostni možganski perfuzijski tlak (cerebral perfusion pressure 
– CPP) – vsi vodijo v ishemijo možganov.

Ishemija možganov in avtoregulacija

Ishemija možganov nastane, ko je pretok krvi skozi možgane (cerebral blood flow – CBF) neza-
dosten za metabolne potrebe možganskega tkiva. Možgani so edinstveni tudi v tem, da nimajo 
pomembnih zalog kisika, imajo minimalno zmožnost skladiščenja glikogena in so metabolno 
skoraj povsem odvisni od s pretokom dostavljenih snovi. 

Za optimalno vodenje znotrajlobanjske hemodinamike tako pri posamezniku merimo pri-
bližek CBF, ki je CPP. Opredeljen je kot razlika med srednjim arterijskim tlakom (mean arteri-
al pressure – MAP), merjenim na vhodu v lobanjo, in znotrajlobanjskim tlakom (intracranial 
pressure – ICP), torej CPP = MAP – ICP). ICP je torej ključna komponenta, ki predstavlja tlak 
znotraj lobanje. Po Monro-Kelliejevi doktrini bo vsakršno povečanje znotrajlobanjskega volum-
na povišalo tlak, vendar v skladu s stanjem ohranjenosti kompenzatornih mehanizmov.

Prav zaradi zagotavljanja ujemanja pretoka krvi skozi možgane z visokimi metabolnimi potre-
bami parenhima so možgani razvili avtoregulatorne mehanizme, ki omogočajo konstantni pretok 
krvi ob različnih vrednostih sistemskega krvnega tlaka – merimo torej MAP kot drugo ključno 
komponento CPP (slika 1). Prek dinamične vazokonstrikcije in vazodilatacije možganskih arterij 
so možgani zmožni zagotavljati konstantno dostavo krvi in kisika v razponu srednjega arterij-
skega tlaka med 50 mmHg in 150 mmHg – pri vsakem poškodovancu individualno. Proces je 
mnogo variabilnejši, kot se je domnevalo predhodno, saj nanj vplivajo številni dejavniki, ki so 
tudi individualno pogojeni. Pri hudi poškodbi glave je avtoregulacija velikokrat spremenjena ali 
celo odsotna.
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Slika 1.  Multifaktorialnost fiziologije avtoregulacije. Konvencionalno razumevanje avtoregulacije 
ponazarja rdeča krivulja. Rdeče osenčeno področje predstavlja območje razpona CBF. Modra 
krivulja bi npr. ponazarjala bolnika, ki je v osnovi nezdravljeni hipertonik in hkrati krvavi v 
trebušno votlino – avtoregulatorna krivulja bi bila pri takem bolniku precej drugačna z zelo 
ozkim avtoregulatornim platojem.

Trenutne smernice obravnave hude TBI priporočajo mejo za ICP 22mmHg, a se vse bolj nakazu-
jejo bolj specifični kriteriji:
• Vzdrževanje ICP < 22 mm Hg pri mlajših od 55 let in moških ter vzdrževanje ICP < 18 mm Hg 

pri starejših od 55 let in ženskah.
• CPP 60–70 mmHg (odvisno od stanja avtoregulacije in starosti).
• Sistolni krvni tlak ≥ 100 mmHg (starost 50–69 let) ali ≥ 110 mmHg (starost 15–49 let ali nad 

70 let), če bolnik nima nadzora ICP.

Dinamika hude poškodbe glave

Obravnava bolnika s hudo TBI zahteva razumevanje poteka patofizioloških procesov in njiho-
vo pravočasno prepoznavo. Patobiologija možganskih poškodb je zelo raznolika, prav tako pa 
njihov potek oz. evolucija. Pri difuzni poškodbi glave imamo sprva obdobje znotrajlobanjske 
hipertenzije. Pri žariščnih poškodbah lahko pričakujemo v 30–50 % njihovo razpenjanje in s tem 
povečanje znotrajlobanjskega tlaka med 3. in 5. dnevom po poškodbi. Ob SAH lahko po 4.–5. 
dnevu pričakujemo vazospazem znotrajmožganskih žil. Ne smemo pozabiti na epileptični status, 
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travmatske disekcije arterij in tromboze venskih sinusov. Pri multiplih poškodbah možganovine 
lahko pričakujemo kombinacijo ali vse zgoraj navedeno. 

Multimodalni nevromonitoring

Interpretacija podatkov, pridobljenih s pomočjo nevromonitoringa, je lahko zahtevna. Treba je 
izključiti možnost napake in opravljene meritve tolmačiti hkrati z ustrezno slikovno diagnostiko 
ter časovnim potekom.

Večina bolnikov s TBI, ki jih sprejmemo na OIM, je globoko sediranih in analgeziranih, intu-
biranih in mehansko predihavanih, kar pomeni, da je uporabnost nevrološke klinične preiskave 
majhna. Zato je pomembno, da pridobimo podatek o GCS poškodovanca pred analgosedacijo, 
saj je ta prognostično pomembna, predvsem motorična komponenta GCS (mGCS). Zenici je 
treba spremljati ves čas, tudi ob sedaciji, najbolje kvantitativno s pupilometrom. Jasno je namreč, 
da imajo poškodovanci, pri katerih zaznamo dinamiko v zenicah in njihovih refleksih ter na 
podlagi tega ukrepamo, boljši izhod zdravljenja. Ultrazvočna ocena premera optičnega živca in 
njegove ovojnice (optic nerve sheet diameter – ONSD) je hitra in neinvazivna metoda za zaznavo 
povišanega ICP. Manjka ji sicer specifičnost, a je visoko občutljiva ter kot taka dober diagnostični 
pripomoček v okoljih, kjer nevromonitoring ni (takoj) na voljo (urgentni centri, porodnišnice ipd.). 
Mejna vrednost ONSD (premer) za odrasle, pri kateri lahko sumimo na vrednosti ICP > 20 mmHg, 
je 5,2−5,9 mm, merjeno 3–4 mm za zrklom. Več o vrstah monitoringa je opisano v drugem pri-
spevku.

Obravnava bolnika na OIM

Že ob sprejemu začnemo postopke za odkrivanje in preprečevanje sekundarne okvare možganov, 
ki so v prvi fazi usmerjeni v preprečevanje znotrajlobanjske hipertenzije. Pri vseh poškodovancih 
preverimo ustreznost dihalne poti in nastavitve mehanske ventilacije ter zapišemo vrednost ICP 
in stanje zenic ob sprejemu na oddelek. Dvignemo vzglavje za 30°. Zagotovimo ustrezno globi-
no sedacije in optimalno analgezijo. Začnemo s centralnim merjenjem telesne temperature in 
vzdržujemo normotermijo. Bolnika opremimo z arterijsko kanilo in invazivno spremljamo krvni 
tlak ter vzdržujemo ustrezen CPP 60–70 mmHg, pri čemer MAP merimo v višini ušesne mečice. 
Hemoglobin vzdržujemo nad 90 g/L. Izogibamo se hiponatremiji. Treba je zagotoviti ustrezen 
venski odliv iz glave (glava in vrat v nevtralnem položaju, ne pretesna fiksacija trahealnega tubu-
sa, ne pretesna vratna ortoza). Če bolnik še nima vzpostavljene centralne venske poti, jo vstavi-
mo; izogibamo se jugularnih pristopov. Vzpostavimo merjenje CO2 v izdihanem zraku (etCO2). 
Magnezij vzdržujemo nad 1 mmol/L, vsak dan apliciramo profilakso peptične razjede in odvaja-
la. Zgodaj uvajamo selektivni antagonist perifernih mu-opioidnih receptorjev za preprečevanje 
paralitičnega ileusa (metilnaltreksonijev bromid). Uvedemo mehansko zaščito pred trombembo-
ličnimi zapleti. Po naštetih osnovnih postopkih se nato odločimo za preprečevanje zgodnje po-
poškodbene epilepsije in uvedemo levetiracetam ali fenitoin. Zagotovimo normoglikemijo (8−10 
mmol/L). Po potrebi se ob impresijski in/ali penetrantni poškodbi glave odločimo za uvedbo 
antibiotika, priporočljivo po posvetu z infektologom.

V primeru znotrajlobanjske hipertenzije vzdržujemo CPP med 60 in 70 mmHg. V ta namen 
je večinoma potrebno uvajanje vazoaktivne podpore z noradrenalinom. Poglobimo analgezijo in 
sedacijo ter vzdržujemo tarčni PaCO2 v spodnjem normokapničnem razponu 4,7–5,1 kPa. Glede 
na vrednosti ICP začnemo osmoterapijo; uporabimo intermitentni bolus manitola (0,25–1,0 g/
kg) in/ali intermitentni bolus hipertonične raztopine NaCl (npr. 20–30 ml 20- % NaCl). Ob več apli-
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kacijah je treba spremljati natrij in osmolalnost v krvi (priporočena zgornja meja Na+ 155 mmol/L 
in mOsmol 320 mEq). Če je vstavljena le parenhimska sonda za spremljanje ICP, presodimo, ali 
je potrebna drenaža cerebrovaskularne tekočine prek zunanje ventrikularne drenaže (ZVD).

Če nam z omenjenimi ukrepi ne uspe zagotavljati ustreznega CPP, premislimo o ponovitvi 
CT(A) glave za ponovno opredelitev intrakranialne patologije. Na tej točki sta potrebni tudi kon-
zultacija z nevrokirurgom in morebitna odločitev o potencialni kirurški intervenciji. 

Dodatni ukrepi ob še vedno nekontrolirani znotrajlobanjski hipertenziji obsegajo prilagodi-
tev mehanske ventilacije za tarčni PaCO2 4,3–4,6 kPa; zaželjen je monitoring tkivne oksigenacije 
v možganovini (PbtO2). Znotraj teh vrednosti se srednja hitrost pretoka prek srednje možganske 
arterije in ICP zmanjšata, vendar brez sprememb v tkivni oksigenaciji in možganskih metabolitih. 
Ob ustrezno globoki sedaciji poskusimo z bolusnim odmerkom mišičnega relaksansa. Če poško-
dovanec odgovori nanj z znižanjem ICP, uvajamo kontinuirano mišično relaksacijo. Opravimo 
test znotrajmožganske avtoregulacije za individualno določitev optimalnih vrednosti MAP in 
CPP. To lahko naredimo s postopnim dvigom hitrosti infuzije vazporesorja za največ 10 mmHg 
MAP (priporočljivo) ali uporabimo enkratni majhen odmerek kratkodelujočega vazporesorja, 
npr. fenilefrina. Možna je tudi ocena avtoregulacije s pomočjo transkranialne doplerske preiskave 
(TCCD). Glede na rezultat testa nato prilagodimo odmerek vazopresorja/inotrope in ob ohranje-
ni avtoregulaciji bolnika tudi tekočinsko optimiziramo. 

Če smo z vsemi zgoraj navedenimi ukrepi neuspešni, poskusimo še ekstremne ukrepe. Če še 
nismo opravili urgentnega CT glave, to storimo. Konzultiramo nevrokirurga in sprejmemo od-
ločitev o sekundarni dekompresivni kraniektomiji. Če poseg ni indiciran, poskusimo z bolusom 
tiopentala, in če poškodovanec nanj odgovori primerno, lahko uvajamo kontinuirano tiopental-
sko komo. Slednjo titriramo do ustreznega znižanja ICP, vendar ne smemo preseči odmerka, s 
katerim smo že dosegli EEG-vzorec izbruh-tišina – ne glede na vrednost ICP (bilateralni BIS mo-
nitoring). Med zadnje ukrepe spada tudi blaga hipotermija s ciljno TT 35–36°. Če bolnika zaradi 
zagotavljanja normotermije zunanje hladimo ali pa smo se odločili za terapevtsko hipotermijo, 
se lahko pojavi drgetanje. Tega preprečujemo farmakološko s petidinom, magnezijevim sulfatom, 
deksmedetomidinom ali klonidinom, lahko pa uvedemo mišični relaksant.

Kritično poslabšanje 

Akutno kritično poslabšanje nevrološkega stanja zajema zmanjšanje mGCS za 1 ali več točk glede 
na predhodno oceno, na novo zaznano zmanjšanje reaktivnosti zenic, na novo ugotovljeno asi-
metrijo ali obojestransko midriazo zenic, nov fokalni motorični deficit in herniacijski sindrom s 
Cushingovo triado. V teh primerih sta potrebna takojšnja opredelitev vzroka poslabšanja, vključ-
no z urgentnim CTA glave, in takojšnja eskalacija terapije. V primeru herniacijskega sindroma 
uporabimo urgentni ukrep začasne hiperventilacije (PaCO2 3,3–4,0 kPa). Empirično apliciramo 
bolus hipertonične raztopine. 

Obdobje zbujanja

V obdobju zbujanja postopno zmanjšujemo sedative in opioide. Pričakujemo lahko odtegnitveni 
sindrom. 

Pri tretjini bolnikov bomo opažali paroksizmalno simpatično hiperaktivnost (PSH), ki se 
pojavlja ob nebolečih dražljajih s klinično sliko tahikardije, hipertenzije, hipertermije, diaforezo, 
distonijo, tahipnejo, midriazo. V krvi izmerimo povišane vrednosti kateholaminov in glukoze. 
Patofiziološko PSH še ni popolnoma pojasnjen, najverjetneje gre za avtonomno disfunkcijo. 
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Klinična slika tudi ni nujno paroksizmalna, saj večkrat opažamo npr. dlje časa prisotno centralno 
povišano telesno temperaturo, neodzivno na antipiretike in brez sočasne poškodbe hipotalamu-
sa. Za uravnavanje opisane avtonomne disfunkcije uporabljamo več farmakoloških prijemališč. 
Propranolol je neselektivni beta antagonist, ki dobro prehaja hematoencefalno bariero in se veže 
na beta-2 centalne receptorje. Študije o učinkovitosti propranolola so dobre, preživetje poškodo-
vancev pa statistično večje. Za blokado centralnih alfa-2 receptorjev uporabljamo deksmedeto-
midin ali klonidin. S slednjim lahko v per os obliki nadaljujemo tudi v rehabilitacijsko obdobje. 
Centralno temperaturo lahko uravnavamo tudi s klorpromazinom in baklofenom.

Delirij je neodvisni napovedni dejavnik obolevnosti in umrljivosti pri vseh bolnikih na OIM, 
torej tudi pri bolnikih s TBI. Delirij je treba preprečevati, aktivno zaznavati (CAM-ICU orodje) 
in pravočasno zdraviti. Pojavlja se pri 30–50 % bolnikih. Največkrat je prisoten hipomotorični 
delirij, ki ga najtežje prepoznamo in zato pozno zdravimo. Bolnik deluje odsotno, zre v strop 
ali neko točko, lahko je grozav ali povsem apatičen, zmožnost koncentracije in pozornosti je 
močno zmanjšana. Specifičnega zdravila za delirij ni, poskušamo ga farmakološko uravnavati 
z nevroleptiki, kot so tipični haloperidol in atipični risperdal in/ali kvetiapin. Uvajamo jih zgolj 
za kratek čas. Dolgotrajna raba nevroleptikov se zaradi povečane verjetnosti pojava malignega 
nevroleptičnega sindroma odsvetuje, prav tako je povečana možnost disfagije in aspiracije, z nji-
mi pa tudi zmanjšamo hitrost nevrorehabilitacije. Benzodiazepini so v tej fazi po poškodbi glave 
kontraindicirani, saj imajo znan prodelirantni učinek. 

Amantadin, sprva protivirusno zdravilo, nato pa antiparkinsonik, deluje na dopaminske in 
receptorje NMDA. Deluje nevrostimulatorno pri upočasnjenih in somnolentnih bolnikih. Pri 
bolnikih s poškodbo glave in stanju minimalno ohranjene zavesti po nekaterih študijah izboljša 
funkcionalni izhod zaradi zgodnejše možnosti rehabilitacije. 

Pojavljajo se lahko še druge motnje, npr. elektrolitsko neravnovesje, predvsem hipernatre-
mija, pri kateri – poleg z zdravili povzročene osmozne diureze – pomislimo še na na nevrogeni 
diabetes insipidus, ki nastane zaradi nezadostnega izločanja antidiuretičnega hormona (ADH). 
Ob hiponatremiji pomislimo na sindrom neustreznega izločanja ADH (sindrom SIADH). Krite-
rij zanj je nesorazmerno povišana koncentracija ADH ob zmanjšani osmolalnosti plazme. SIADH 
ločimo od sindroma možganske izgube soli (angl. cerebral salt wasting) zgolj po sočasni hipovo-
lemiji, kajti laboratorijske najdbe so podobne. Včasih so vzroki za hiponatremijo multifaktorialni, 
vključno z mineralokortikoidno insuficienco.

Pogled v prihodnost

Z razvojem novih metod monitoringa in ob boljšem razumevanju patofiziologije poškodbe mož-
ganov se seveda usmerjamo k novim metodam zdravljenja, katerih cilj je gotovo izboljšati funkci-
onalni izhod poškodovanca. Taka razmišljanja se spogledujejo z nevroreparativnimi strategijami 
z eksogenimi rastnimi hormoni z namenom vplivanja na sinaptično plastičnost, nevrogenezo, 
gliogenezo, angiogenezo in ne nazadnje reparacijo aksonov. Obetajoče so infuzije mezenhimskih 
stromalnih celic, ki izločajo rastne in nevrotrofične faktorje ali indicirajo njihovo izločanje iz ne-
poškodovanih možganskih celic. Odkrivajo se potencialne nevroprotektivne lastnosti obstoječih 
inhalacijskih anestetikov, ki bodo v prihodnje verjetno vodile do sinteze novega inhalacijskega 
anestetika, ki ne bo povzročal centralne vazodilatacije, povečeval možganskega pretoka in zvi-
ševal ICP. Ketaminske infuzije, hipertonične infuzije tekočin z večjo koncentracijo Na-laktata, 
infuzije acetil-L-karnitina, aplikacije spolnih hormonov z antiapoptotičnim in protivnetnim de-
lovanjem, hiperbarična terapija in mnogo drugega − vse to nakazuje na zanimivo obdobje, ki je 
pred nami.
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Zaključek

Nadzor bolnika po možganski poškodbi, način zdravljenja (kirurško ali konzervativno) in njego-
va intenzivnost so odvisni od klinične in radiološke teže primarne možganske poškodbe. Odkri-
vanje in zdravljenje kirurško odstranljivih znotrajlobanjskih lezij ima prednost pred sprejemom 
poškodovanca na OIM. Dinamika možganskih poškodb je nepredvidljiva, zato je obravnava vse-
lej individualno pogojena (na podlagi rezultatov invazivnega in slikovnega nevromonitoringa), 
smernice so nam le v oporo. Nevrološki izhod bolnikov s težko TBI je boljši, če se poškodovanci 
zdravijo v nevrokirurškem centru.
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Multidisciplinarno zdravljenje kritične opekline

Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek

Izvleček

Bolniki z obsežno opeklinsko poškodbo imajo kardiovaskularne, respiratorne, imunske in pre-
snovne motnje. Napredek pri razumevanju patofiziologije opeklinskega šoka in posledičen razvoj 
strategij tekočinskega oživljanja sta pripeljala do dramatičnega izboljšanja preživetja bolnikov 
z opeklinami v preteklem stoletju. Medtem ko je danes hipoperfuzija organov zaradi nezado-
stnega tekočinskega nadomeščanja redka, se v klinični praksi pogosteje srečujemo s povečano 
obolevnostjo zaradi prekomernega vnosa tekočine med oživljanjem. Vzrok smrti pri opečenih 
bolnikih sta ponavadi sepsa in večorganska odpoved. Pri bolnikih, ki preživijo, funkcionalne po-
sledice opekline pomembno vplivajo na njihovo kakovost življenja. Posledično je obravnava teh 
bolnikov izziv, ki zahteva usklajeno sodelovanje intenzivista, anesteziologa, kirurga, infektologa, 
respiratornega, lokomotornega in delovnega terapevta ter kliničnega psihologa. 

Uvod

Opeklina je poškodba tkiva, ki jo povzroči neposredno delovanje toplotne, kemične ali električne 
energije oziroma sevanje. Največji delež termičnih poškodb (v nadaljevanju opekline) nastane 
med 15. in 60. letom (60 %) ter med 1. in 5. letom (20 %). Na splošno so v vseh starostnih sku-
pinah pogosteje opečeni moški. Večino opeklinskih poškodb (90  %) zdravimo konzervativno 
ambulantno.

V enoti intenzivne terapije (EIT) multidisciplinarnega opeklinskega centra se zdravijo kri-
tično opečeni poškodovanci z opeklinsko poškodbo, ki zajema > 25 % celotne telesne površine 
(oz. > 20 % v skrajni starosti) ali > 10 %, če je opeklina subdermalna, ter poškodovanci z opek-
lino obraza, vratu in funkcionalnih delov, inhalacijsko poškodbo in vsi opečenci s pridruženimi 
kroničnimi boleznimi ali poškodbami drugih telesnih predelov. Vedno potrebujejo zdravljenje 
v bolnišnici otroci, mlajši od 2 let, ne glede na površino opekline, in otroci z opeklinami > 10 % 
celotne telesne površine. 

Patofiziologija opeklinske poškodbe

Delovanje toplote na kožo povzroči takojšnjo nepovratno okvaro celic (koagulacijsko nekrozo), 
ki jo obdaja območje staze (ishemija). Ishemično območje lahko zaradi delovanja različnih de-
javnikov (trajajoče hipoperfuzije, obsežnega edema ali okužbe) napreduje v območje nekroze, 
kar lahko preprečimo ali vsaj omilimo z vzdrževanjem ustrezne mikrocirkulacije. V območju 
staze poteka burna lokalna vnetna reakcija, kjer vnetni posredniki povečajo prepustnost celičnih 
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membran in kapilar v predelu opeklinske rane. Če je površina opečene kože večja od 20 % celotne 
telesne površine, lokalni odgovor preraste v sistemskega. 

Povečana prepustnost kapilar pripelje do zmanjšanja plazemskega onkotičnega tlaka, poveča-
nja onkotičnega tlaka v intersticiju, motenega delovanja celične membrane, povečane podajnosti 
intersticija in okvare limfatičnega sistema, kar vse pripelje do edema tako opečenih kot tudi od-
daljenih območij (generalizirani edem). Pri manjših opeklinah je edem največji po 6 urah, pri 
obsežnih po 18 do 24 urah, lahko pa narašča tudi do 48 ur, odvisno od izdatnosti nadomeščanja 
tekočin. Integriteta kapilar se začne ponovno vzpostavljati po 24 do 48 urah.

Spremembe v mikrocirkulaciji povzročijo značilne hemodinamične spremembe neposredno 
po poškodbi, ki so: 
• izguba plazme s povečano viskoznostjo krvi (hemokoncentracija),
• povečan sistemski in pljučni žilni upor (SVR, PVR), 
• zmanjšan srčni minutni volumen (MVS) in 
• okrnjena krčljivost srčne mišice (posledica delovanja tumor nekrotizirajočega faktorja alfa 

(TNF-alfa)). 

Opeklinski šok (kombinacija hipovolemičnega, distributivnega in kardiogenega šoka) se razvije 
pri poškodovancih z > 15 do 20 % opečene površine. 

Po drugem dnevu se stopnja metabolične aktivnosti začne povečevati. Za hipermetaboli-
zem so značilni: povečanje porabe kisika, proteoliza, lipoliza, velika izguba proteinov, povišana 
temperatura, povečano tvorjenje CO2, tahikardija (od 100 do 120/min) in hiperdinamični krvni 
obtok (podvojitev srčnega minutnega volumna in zmanjšanje sistemskega perifernega upora). 
Omenjene spremembe so posledica delovanja katabolnih hormonov (kateholaminov, kortizola) 
in vnetnih posrednikov (citokinov). Stopnja hipermetabolizma je odvisna od obsežnosti opekli-
ne, prisotne okužbe in dejavnikov zdravljenja (časa izreza mrtvine, termalnega okolja, analgose-
dacije, enteralnega hranjenja in anabolnih zdravil).

Ocena stopnje opeklinske poškodbe

Stopnjo opeklinske poškodbe opredelimo glede na površino in globino nastale rane, prisotno 
inhalacijsko poškodbo, prizadetost funkcionalnih delov telesa (obraz, vrat, udi) ter prisotnost 
spremljajočih bolezni in poškodb (zlomi, krvavitve, poškodba hrbtenice). Kirurg površino opek-
linske rane oceni s standardiziranim Lund-Browderjevim diagramom. Pravilo števila 9 je pri-
merno za hitro oceno, vendar je manj natančno (slika 1). Drug način za oceno opeklin manjše 
površine je pravilo poškodovančeve dlani, ki je skupaj z iztegnjenimi prsti veliko od 0,8 do 1,0 % 
celotne telesne površine.
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Slika 1:  Ocena površine opeklinske rane s pomočjo:  
A – pravila števila 9; B – standardnega Lund-Browderjevega diagrama (A – glava 9 %,  
B – posamezno stegno 9 %, C – posamezna meča 6,5 %)

Globino opekline ocenimo po barvi in občutljivosti opečene kože in krvnem povratku. Upo-
rabljamo anatomsko razdelitev po prof. Dergancu: epidermalna, povrhnja dermalna, globoka 
dermalna in subdermalna opeklina.

Na inhalacijsko poškodbo posumimo, če obstajajo naslednji podatki: 
• izpostavljenost ognju ali eksploziji v zaprtem prostoru, 
• nezavest v času dogodka, 
• prisotnost opekline na obrazu, 
• osmojene dlake v nosnicah, obrveh in trepalnicah, 
• sajasti izpljunek in
• hripavost. 
Diagnozo potrdimo z laringoskopijo in fiberoptično bronhoskopijo, kjer najdemo pordelo, otek-
lo, razjedeno sluznico dihal in včasih saje v dihalnih poteh.

Zdravljenje

Obdobje oživljanja (1. in 2. dan po poškodbi)

Za začetno obdobje po opeklinski poškodbi so značilne nestabilnost kardiovaskularnega siste-
ma, grozeča izguba dihalne poti in prizadetost pljučne funkcije zaradi inhalacijske poškodbe. 
Zdravljenje je usmerjeno v vzdrževanje ustrezne prekrvljenosti in oksigenacije, toaleto opeklin-
skih ran in njihovo začasno kritje z impregniranimi okluzivnimi povoji (za preprečevanje nevid-
nih tekočinskih izgub in podhladitve). Ude namestimo v ustrezen protikontrakturni položaj in 
jih imobiliziramo z opornico.
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Opečenci z globoko opeklino obraza in vratu ali z obsežnimi dermalnimi ali subdermalnimi 
opeklinami, pri katerih pričakujemo dolgotrajno kirurško zdravljenje, potrebujejo takojšnjo tra-
heotomijo.

Zaradi razvoja opeklinskega šoka je pri obsežnih opeklinah potrebno parenteralno nadome-
ščanje tekočin, ki naj bo neprekinjeno in količinsko individualno prilagojeno. Večina formul za 
tekočinsko reanimacijo priporoča uporabo izotoničnih kristaloidov, ki jim 12 ur po poškodbi 
(ponovna vzpostavitev integritete kapilarne membrane) dodamo naravne koloide, in sicer huma-
ne albumine pri hipoalbuminemiji in/ali svežo zamrznjeno plazmo pri koagulopatiji ali aktivni 
krvavitvi. Izbirni kristaloid je Ringerjev laktat (RL) ali balansirani kristaloid, ker vsebuje skoraj 
fiziološke koncentracije glavnih elektrolitov. Laktat nadomešča klorid in zmanjša pogostnost hi-
perkloremične presnovne acidoze. 

V opeklinskem centru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za odrasle opečence upo-
rabljamo prilagojeno Parklandsko formulo, po kateri v prvih 8 urah po poškodbi nadomestimo 2 
ml Ringerjevega laktata na kg telesne teže teže na odstotek opečene površine, v preostalih 16 urah 
pa še 2 ml RL/kg t. t./ % opečene površine (razpredelnica 1). Pri inhalacijski poškodbi je treba 
povečati vnos tekočin, včasih tudi za od 30 do 50 %. 

V zadnjih 15 letih so številni svetovni centri poročali o prekomernem nadomeščanju tekočin 
med obdobjem oživljanja (v prvem dnevu > 4 ml RL/kg t. t./ % celotne opečene površine), kar 
je pogosto pripeljalo do zapletov, kot so pljučni edem, upočasnjeno celjenje ran, upočasnjena 
povrnitev gastrointestinalne funkcije, kompartment sindrom okončin, orbite, intraabdominalna 
hipertenzija in abdominalni kompartment sindrom z odpovedjo več organskih sistemov. Zato 
dejansko količino potrebnih tekočin ocenjujemo individualno glede na kazalnike (laboratorijske, 
klinične, hemodinamične) zadostne prekrvljenosti organov.

Razpredelnica 1: Tekočinsko nadomeščanje v prvih dneh po obsežni opeklini

OBDOBJE OŽIVLJANJA

VRSTA ČASOVNA 
OPREDELITEV KOLIČINA

Ringer laktat
(ali balansiran kristaloid)

0−8h
8−16h
16−24h

2 ml/kg TT/ % opečene površine
1 ml/ kg TT/ % opečene površine
1 ml/ kg TT/ % opečene površine

5- % humani albumini in/ali 
sveže zamrznjena plazma po 8−12h 0,056 ml/kgTT/ % opečene površine/h

OBDOBJE PO OŽIVLJANJU
Ringer laktat 
(balansirankristaloid) 24−48h Polovični vnos prvih 24 ur

5- % glukoza v 0,45- % NaCl 48−72h (25 ml + % opekline) x CTP + 1500 ml x 
CTP

Humani albumini, 
SZP Po 24h Za doseganje ciljnih vrednosti albuminov 

30 g/L, korekcija iztirjene hemostaze

Legenda: TT – telesna teža, CTP − celotna telesna površina, SZP – sveže zamrznjena plazma
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Razpredelnica 2: Ciljne vrednosti kazalnikov zadostne prekrvljenosti organov

Kazalniki zadostne prekrvljenosti organov
Laboratorijski Klinični Hemodinamični
Hb > 90 g/L HR < 125/min MV > 3,5 L/min/m2
Ht > 35−40 % MAP > 65 mmHg SVV ≤ 12 %
Na 135−145 mmol/l UD > 0,5 ml/kgTT/h PPV ≤ 12 %

Relativna gostota urina < 1,015 GEDVI 600−800 ml/m2

Osmolarnost urina 350–650 
mOsmol/L ELWI < 8

B.E. < -5 mmol/L

Laktat < 2,5 mmol/L

ScvO2 > 70 %

Legenda: Hb – hemoglobin, Ht – hematokrit, B. E. – presežek baze, ScvO2 – saturacija venske krvi iz zgornje votle vene, HR – srčna frekvenca, MAP – srednji 
arterijski pritisk, UD – urna diureza, MV – minutni volumen srca, SVV – variacija utripnega volumna (angl. Stoke Volume Variation), PPV − variacija pulznega 
pritiska (angl. Pulse Presssure Variation), GEDVI – indeks globalnega volumna ob koncu diastole (angl. Global End-Diastolic Volume Index), ELWI – indeks 
izvenžilne pljučne vode (angl. Extravascular Lung Water Index)

Neposredno po poškodbi sta predihavanje in oksigenacija motena zaradi inhalacijske poškodbe, 
pozneje pa zaradi sistemskih učinkov obsežne kožne opekline in zmanjšanja podajnosti prsnega 
koša. Za inhalacijsko poškodbo je značilna triada treh različnih patofizioloških procesov: toksič-
nost ogljikovega monoksida in cianidov, zapora zgornje dihalne poti zaradi edema in kemična 
opeklina spodnjih dihalnih poti.

Obdobje po oživljanju (2. do 6. dan po opeklinski poškodbi)

V tem obdobju se začne tekočina vračati iz izvenžilnega prostora v krvni obtok, zato moramo 
zmanjšati vnos tekočin in natrija ter nadomeščati elektrolite (kalij, fosfat, magnezij, kalcij). Po-
gosto se v tej fazi zaradi zadrževanja vode in soli odločimo za uporabo diuretika. Za nadomešča-
nje tako obligatornih kot izgub zaradi izhlapevanja uporabimo raztopino 5-odstotne glukoze v 
0,45-odstotni raztopini NaCl (izogibamo se tekočinam z veliko vsebnostjo natrija). V praksi naj 
poškodovanec od 24 do 48 ur po poškodbi prejme polovični volumen, ki ga je prejel prvi dan. 
Od 48 do 72 ur po poškodbi pa je treba bazalnim dnevnim potrebam dodati še tekočine zaradi 
povečanega izhlapevanja iz opeklinske rane, in sicer po formuli = (25 ml + % opekline) x CTP + 
1500 ml x CTP.

V tem obdobju se presnova izjemno poveča. Zgodnje enteralno hranjenje lahko pomembno 
zmanjša katabolni odgovor na opeklinsko poškodbo. Opečenca začnemo enteralno hraniti takoj 
po poškodbi. Indirektna kalorimetrija je zlati standard za oceno energijskih potreb; če ta ni na 
voljo, uporabimo formulo Toronto oziroma pri otrocih predlagajo uporabo Schoffieldove for-
mule. Dodatek farmakonutrientov ugodno vpliva na imunski sistem, zato enteralno dodajamo 
glutamin v odmerku 0,3 g/kg t. t. na dan 5−10 dni. Opečencem zaradi izgube skozi opeklinsko 
rano, oksidativnega stresa in hipermetabolizma dodajmo vsa mikrohranila ne glede na način 
hranjenja (razpredelnica 3). 
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Razpredelnica 3:  Priporočila Evropskega združenja za klinično prehrano in metabolizem (ESPEN) za 
paciente z obsežno opeklino

Začetek Prehransko terapijo začnemo v prvih 12 urah od poškodbe
Način vnosa Prednost ima enteralno hranjenje

Energetske potrebe

Zlati standard predstavlja indirektna kalorimetrija
Če ta ni na voljo, se priporoča Toronto formula za opečence =
-4343 + (10,5 + % opečene površine) + (0,23 x kalorični vnos 
predhodnega dne) + (0,84 + REE po Harris-Benedictovi enačbi) 
+ (114 x maksimalna temperatura (°) predhodnega dne) − (4,5 x 
dnevi po opeklini)
Za otroke priporočajo Schoffieldovo formulo

Proteinske potrebe
1,5–2,0 g/kg TT pri odraslih
1,5–3,0 g/kg TT za otroke
Glutamin v odmerku 0,3 g/kg/dan

Glukoza in nadzor glikemije

Omejen vnos ogljikovih hidratov (upoštevaj prehrano in vnos 
glukoznih tekočin!) do 60 % celotnega energijskega vnosa
Ne prekoračiti 5 mg/kg/min 
Nadzor glikemije s pomočjo kontinuirane infuzije inzulina

Lipidi Vnos lipidov < 35 % celotnega energijskega vnosa
Mikronutrienti Nadomeščanje cinka, bakra, selena, vit. B1, C, D in E

Modulacija metabolizma

Uporaba neprehranskih strategij za zmanjševanje presnove in 
hiperkatabolizma:
• ustrezna temperatura okolja in pacienta
• zgodnji izrez mrtvine s kritjem
• ustrezna analgezija/sedacija
• uporaba neselektivnih -blokerjev
• uporaba oxandrolona

Legenda: REE – poraba energije v mirovanju (angl. Resting Energy Expenditure)

Kirurško zdravljenje

Odločitev za kirurško zdravljenje je odvisna od globine in površine opeklinske rane ter prizadetosti 
funkcionalnih mest. Obsega izrez odmrlega tkiva in kritje s prostimi kožnimi presadki ali njenimi 
nadomestki. Kirurg izrez mrtvine opravi pri stabilnih bolnikih najpogosteje od 2. do 3. dne, ko je 
globina opeklinske rane dokončna in še ni poseljena z bakterijami (manj kot 105 bakterij). Celoten 
izrez opekline naredimo v prvem tednu, če to dopušča splošno poškodovančevo stanje. Zgodnejši 
izrez opeklinske rane zmanjša invazijo bakterij, vnetni in katabolni odgovor ter pospeši celjenje.

Kirurški posegi morajo biti vedno načrtovani, ker so povezani z veliko izgubo krvi in pod-
hladitvijo. Izguba krvi med nekrektomijo je približno 1 do 3 % skupne prostornine krvi na 1 % 
opeklinske rane. Naenkrat je mogoče izrezati tudi do 30 % celotne telesne površine in jo pokriti 
delno z lastnimi in delno s kožnimi nadomestki. Kožne presadke odvzamemo na delih, kjer je 
še prisotna zdrava koža. Pri obsežnejših opeklinah je treba preostalo odmrlo kožo zaščititi s so-
dobnimi oblogami za opeklinske rane ali bakteriostatičnimi in baktericidnimi mazili. Ponovna 
operacija sledi po 2 do 3 dneh.

Obdobje vnetja, okužbe in celjenja (od 6. dneva)

Okužba opeklinske rane je opredeljena kot invazija mikroorganizmov v spodaj ležeče vitalno 
tkivo. Če proces zajame krvne žile, se razvije sepsa. Najpogostejša vzroka smrti pri opečencih sta 
sepsa in večorganska odpoved (multiple organ failure − MOF). Vsi kritično opečeni imajo razvite 



31

znake sistemskega vnetnega odgovora, zato pogostnost večorganske odpovedi med opečenci ne 
preseneča. Diagnostika sepse je težavna, pomagamo si s pojavom subtilnih znakov, kot so: 
• pareza črevesja, 
• intoleranca za glukozo, 
• poslabševanje ledvične funkcije,
• poslabševanje pljučnega delovanja in 
• pojav trombocitopenije.

Za zdravljenje z antibiotiki se odločimo v primeru dokazane ali suspektne okužbe opeklinske 
rane, pozitivnega izvida hemokulture ali v primeru prisotnih sistemskih znakov okužbe. Že pri 
sprejemu in nato redno dvakrat na teden je treba opečenemu poškodovancu odvzeti kužnine za 
mikrobiološko analizo. 

Zaključek

Razvoj multidisciplinarnih centrov za zdravljenje opeklin je prispeval k manjši obolevnosti in 
umrljivosti ter boljšemu funkcionalnemu izidu in kakovosti življenja opečenih poškodovancev. 
Pri celostni obravnavi je ključno usklajeno sodelovanje kirurga, intenzivista, anesteziologa, infek-
tologa, respiratornega, lokomotornega in delovnega terapevta ter kliničnega psihologa. Zadnja 
leta vse manj razpravljamo o preživetju in se mnogo bolj posvečamo kakovosti življenja, funkci-
onalni zmogljivosti in videzu opečenca.
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Obravnava poškodb srca in velikih žil

Špela Mušič

Izvleček

Poškodbe srca in velikih žil so penetrantne ali tope. V bolnišnici se v glavnem srečujemo s topimi, 
saj so penetrantne običajno smrtne na terenu. Tope poškodbe najpogosteje nastanejo v sklopu 
politravme po visokoenergetskih poškodbah prsnega koša. Klinična slika je različna. Simptomi 
so lahko odsotni ali pa gre za hemoragični oziroma kardiogeni šok. Pri sumu na poškodbo srca 
ali velikih žil so pomembni hitra usmerjena diagnostika, podporno zdravljenje šoka in ustrezna 
oskrba poškodbe. Pri politravmi je pomembno določiti vrstni red obravnave posameznih po-
škodb. V prispevku so navedeni diagnostični postopki in načini zdravljenja poškodb aorte in 
srca, na predavanju pa bo predstavljen primer bolnika s topo poškodbo aorte. 

Uvod

Urgentna obravnava poškodovanca s politravmo vključuje sistematično oceno stanja po načelu 
ATLS-algoritmov, stabilizacijo šokovnega stanja in diagnostiko za opredelitev vrste poškodb. Do 
poškodb srca in velikih žil navadno pride pri visokoenergetskih poškodbah prsnega koša. To so 
poškodbe, ki nastanejo z delovanjem velikih sil med pospešitvami in hitrimi zaustavitvami (de-
celeracijami) gibanja telesa. Največkrat gre za poškodbe v prometnih nesrečah pri naletu vozil, 
poškodbah pešcev z motornim vozilom, padcih z višine, stisnjenjih prsnega koša ipd. V tem pri-
meru nastanejo tope poškodbe srca in aorte. Možne so tudi ostre poškodbe, ponavadi ureznine 
ali strelne poškodbe. Posledica teh je običajno masivna krvavitev s hemoragičnim šokom, tam-
ponado ali hematotoraksom in smrt na terenu. Cilj diagnostične obdelave je razpoznava in opre-
delitev stopnje poškodbe. Sledi načrtovanje zdravljenja. Opredeliti moramo način zdravljenja, če 
je potrebno invazivno zdravljenje, pa tudi časovnico, kdaj bomo interventni poseg izvedli. Tope 
poškodbe aorte in srca so ponavadi prisotne v sklopu politravme, zato o načinu zdravljenja vedno 
razmišljamo glede na preostale poškodbe. V nadaljevanju prispevka so predstavljeni diagnostika 
in načini zdravljenja s poudarkom na topih poškodbah aorte in srca.

Poškodba aorte

Topa travmatska poškodba aorte (TPA) je takoj za poškodbo glave drugi najpogostejši vzrok 
smrti pri poškodovancih. Nastane pri visokoenergetskih poškodbah prsnega koša. Med hitro za-
ustavitvijo gibanja prsnega koša ali udarcu od strani se aorta poškoduje zaradi zvijanja in razteza-
nja. Sila, ki deluje na steno aorte, je največja tam, kjer je aorta negibljiva. To je v predelu istmusa, 
kjer je fiksirana z ligamentom arteriosumom. Pride tudi do nenadnega povečanja hidrostatičnega 
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pritiska v lumnu aorte in stisnjenja ob kostno ogrodje prsnega koša. 80 % bolnikov s TPA umre 
na terenu, od preostalih pa umre polovica v prvih 24 urah po sprejemu v bolnišnico. Večina 
poškodovancev ima pridružene poškodbe, ki so glavni vzrok velike umrljivosti v zgodnjem ob-
dobju. Če TPA pravočasno odkrijemo in zdravimo, je preživetje 60−80 %. 

Na TPA posumimo na podlagi mehanizma poškodbe. Na podlagi prvotne ocene stanja bolni-
ka ne moremo postaviti diagnoze, saj je klinična slika neznačilna. Če je bolnik pri zavesti, lahko 
navaja bolečine v prsnem košu, težko dihanje, je hripav, ni pa nujno, da ima izražene kakršnekoli 
simptome. Tudi na podlagi rentgenske slike prsnega koša, ki jo praviloma opravimo pri vseh 
poškodovancih, TPA ne moremo diagnosticirati. Znaki, ki nakazujejo možnost TPA, so nezna-
čilni − širok mediastinum, zabrisana kontura aortnega loka in aortopulmonalnega okna, pomik 
traheje ali levega glavnega bronha. Do 44 % bolnikov s TPA ima normalen RTG. Zato je pri vseh 
poškodovancih, pri katerih je mehanizem poškodbe takšen, da bi lahko prišlo do TPA, treba opraviti 
CT-angiografijo prsnega koša. CTA-preiskava je nadomestila angiografijo kot diagnostično me-
todo izbora za izključitev TPA, saj je hitra, manj invazivna preiskava, ki dovolj zanesljivo pokaže 
TPA. Prednost CT pri politravmi je tudi, da pokaže druge poškodbe prsnega koša. Obe preiskavi 
imata veliko senzitivnost za odkrivanje TPA, specifičnost pa je pri CTA sicer nekoliko manjša. 
Dodatne metode, ki so možne, a se redko uporabljajo, so TEE, MRI in IVUS. Glede na izvid CT 
določimo stopnjo poškodbe aorte, od katere je odvisen način zdravljenja. Opisanih je več sto-
penjskih sistemov, v priporočilih se največkrat uporabljajo naslednji: 
a) stopnja I: poka intime
b) stopnja II: intramuralni hematom
c) stopnja III: psevdoanevrizma
d) stopnja IV: razpok stene z aktivno krvavitvijo

Po postavljeni diagnozi moramo izbrati način zdravljenja in izdelati časovnico − kdaj bomo 
invazivni poseg, če je indiciran, tudi opravili. Načini zdravljenja so konzervativni, kirurški ali 
endovaskularni. Način izberemo glede na stopnjo poškodbe aorte, stanje bolnika ter vrsto in težo 
pridruženih poškodb. Lažje poškodbe aorte (stopnja I) lahko zdravimo konzervativno s kontrol-
nim sledenjem s CT. Cilj konzervativnega zdravljenja je zmanjšati stres na steno aorte in s tem 
zmanjšati napredovanje poškodbe v višjo stopnjo vse do rupture (angl. anti-impulsive therapy). 
Nevarnost rupture je največja v prvih 24 urah po poškodbi. Pri hemodinamsko stabilnih bolnikih 
je bistvena kontrola krvnega tlaka in srčne frekvence, kar dosežemo z zaviralci receptorjev beta 
v infuziji in dodatno vazodilatatorji, če je potrebno. Vzdržujemo ciljno frekvenco pod 100/min 
in krvni tlak okrog 100−120 mmHg sistolnega oz. < 80 mmHg srednjega. Navedene vrednosti so 
le orientacijske, vedno jih določimo glede na preostale poškodbe; pri poškodbi glave je denimo 
prioriteta vzdrževanje ustreznega perfuzijskega tlaka v osrednjem živčevju (CŽS). Vazodilatator-
jev ne uporabljamo brez sočasne infuzije zaviralcev beta, saj se v tem primeru stres na steno aorte 
poveča. Pri poškodbah višjih stopenj (II, III in IV) je praviloma potrebno invazivno zdravljenje. 
Možno je kirurško ali endovaskularno zdravljenje (ang. thoracic endovascular aortic repair – 
TEVAR). Kirurško zdravljenje je bilo včasih prva izbira, v današnjem času pa se zanj le redko 
odločamo. TEVAR je manj invazivna metoda in pri politravmatiziranem bolniku preprostejša, saj 
se izognemo nekaterim dejavnikom, ki so pri poškodovancu težko izvedljivi ali celo poslabšajo 
druge poškodbe (zunajtelesni krvni obtok in polna heparinizacija, lega na boku, enostranska 
ventilacija ipd.). Za uspešno vstavitev stentgrafta morajo biti izpolnjeni določeni anatomski po-
goji. Pri obeh metodah so možni perioperativni zapleti, od katerih so najpomembnejši krvavitev, 
paraplegija, ledvična insuficienca, kap in okužbe. Po priporočilih je metoda izbora za zdravljenje 
TPA TEVAR, če je vstavitev stentgrafta možna. Dokazi za priporočilo so sicer šibki. Izkazalo se 
je, da je uspešnost TEVAR pri poškodbah aorte skoraj 100-odstotna, hudi perioperativni zapleti 
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pa so redkejši kot po klasični operaciji. To odtehta slabo stran zaradi možnih poznih zapletov 
(endoleak, migracija ali deformacija stentgrafta, stenoza aorte). Pri poškodbah v predelu istmusa 
zaradi anatomskih razmer vstavljeni stentgraft pogosto prekrije ustje leve a. subklavije. V tem 
primeru je ogrožena prekrvavitev roke in vertebrobazilarnega arterijskega sistema s posledičnim 
sindromom kradeža, ishemijo CŽS ali hrbtenjače. Možna je pooperativna kap ali paraplegija. Če 
je možno, je treba pred posegom opredeliti prehodnost zunajlobanjskega arterijskega sistema za 
CŽS, predvsem prehodnost desne vertebralne arterije. Pri elektivnih posegih je treba a. subklavi-
jo predhodno revaskularizirati z arterijskim obvodom, kadar menimo, da bi okluzija po TEVAR 
povzročila ishemijo na zgoraj omenjenih področjih. V nujnih primerih, kot je oskrba TPA, se 
zanjo praviloma ne odločamo. Nadvse pomembno je klinično opazovanje po posegu, da pravo-
časno spoznamo ishemični zaplet. Možna je namreč še poznejša revaskularizacija. Pri bolniku 
po TEVAR je treba spremljati tudi nastanek drugih akutnih zapletov, po odpustu pa dolgoročno 
spremljanje poznejših zapletov. TPA le redko zdravimo kirurško. Zanj se odločimo pri poškod-
bah višjih stopenj in neugodni anatomiji, kadar TEVAR ni možen. Operacijo izvedemo v des-
nem bočnem položaju prek leve torakotomije. Potrebna je enostranska ventilacija. Način rekon-
strukcije aorte in tehniko perfuzije distalne aorte izbere kirurg glede na preostale poškodbe. Od 
vrste le-teh je namreč odvisno, kakšna intenziteta heparinizacije je varna. Operacijo opravimo na 
delujočem srcu. Če želimo zmanjšati verjetnost paraplegije, je potrebna aktivna perfuzija orga-
nov distalno od pretisnjenja aorte z levim bypassom ali zunajtelesnim krvnim obtokom, a v tem 
primeru bolnik potrebuje sistemsko heparinizacijo. Po TEVAR bolniku uvedemo enotirno anti-
agregacijsko zaščito (aspirin ali klopidogrel) takoj, ko ni več nevarnosti krvavitve po politravmi. 

Kdaj bomo izvedli poseg na aorti, je odvisno od stopnje poškodbe aorte (torej nevarnosti raz-
poka aorte), stanja bolnika in pridruženih poškodb. Poškodbe aorte z aktivno krvavitvijo in tiste, 
pri katerih obstaja velika verjetnost rupture, moramo obravnavati prednostno s takojšnjim pose-
gom, sicer pa se odločimo za odloženo obravnavo TPA. V tem primeru poseg na aorti opravimo 
šele, ko dosežemo začetno stabilizacijo šokovnega stanja in oskrbimo druge poškodbe, ki ogro-
žajo življenje. Do dokončne oskrbe je nujna zgoraj omenjena terapija za kontrolo stresa na steno 
aorte. Raziskave so pokazale, da je ob ustrezni kontroli odloženi poseg na aorti varen in le redko 
pride do rupture aorte. V vmesnem obdobju bolniki ne umirajo zaradi poškodbe aorte, temveč 
zaradi drugih poškodb. Pri odloženi oskrbi je perioperativna smrtnost manjša kot pri takojšnjem 
posegu, tudi zapletov je manj. Tudi pri stabilnih poškodovancih, ki ne potrebujejo oživljanja in 
drugih nujnih operacij, se priporoča odložena oskrba aorte s TEVAR. Idealno časovno okno za 
poseg ni definirano. Po priporočilih naj bi bil poseg opravljen v 24 urah, po drugih podatkih je 
varno obdobje nekaj dni, vsekakor pa pred odpustom iz bolnišnice. 

Poškodba srca

Poškodbo srca ima 10 % poškodovancev. Umrljivost je precej večja kot pri drugih poškodbah. 
Ločimo penetrantne, tope in iatrogene poškodbe. Penetrantna poškodba srca je praviloma smr-
tna na terenu, le redki poškodovanci preživijo do bolnišnice. Preživetje bolnika je odvisno od 
hitre diagnostike in takojšnje kirurške oskrbe. RTG-slika je neznačilna. Diagnozo potrdimo z 
UZ (FAST), ki ima odlično pozitivno in negativno napovedno vrednost, zanesljivost je sicer od-
visna od izkušenj izvajalca. Zdravljenje je kirurško. Nujna torakotomija v urgentnem prostoru je 
indicirana pri nestabilnih bolnikih ali tistih, pri katerih je pred kratkim prišlo do zastoja srca in 
imajo še možnost preživetja. Cilj je evakuacija hemoperikarda in razrešitev tamponade ter zača-
sna hemostaza do dokončne oskrbe v kontroliranih pogojih operacijske dvorane. Po operaciji v 
enoti intenzivne terapije nadaljujemo stabilizacijo bolnika ter zdravljenje posledic hemoragično/
kardiogenega šoka in običajnih zapletov po srčni operaciji. Perioperativna smrtnost preživelih do 
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operacije je od 50 do 60 %. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na preživetje po penetrantni 
poškodbi, sta mehanizem poškodbe in stanje bolnika ob sprejemu. Strelne poškodbe imajo slabšo 
prognozo kot vbodi. Topa poškodba srca nastane tako kot TPA pri visokoenergetski poškodbi 
prsnega koša. Najpogostejša je poškodba srčne votline, od katerih je največkrat prizadeti desni pre-
kat, kjer lahko pride do rupture ali intramuralnega hematoma. Možna je tudi poškodba zaklopk 
(največkrat aortne in mitralne) ali pa pride do VSD, disekcije ali rupture koronarne arterije z 
ishemijo miokarda. Hude tovrstne poškodbe so pogosto smrtne na terenu. Preživeli do bolnišni-
ce imajo lažje poškodbe, ki imajo neznačilno klinično sliko. Spekter simptomov je širok. Klinična 
slika je odvisna od strukture, ki je poškodovana. Lahko gre tudi za motnje ritma in prevajanja im-
pulzov. V hujših primerih pride do kardiogenega šoka. Priporočila za obravnavo tope poškodbe 
srca so skopa. Edino trdno priporočilo je, da moramo pri sumu na poškodbo srca posneti EKG. 
V primeru odstopanj (motnje ritma, spremembe ST spojnice, ishemija, blok ipd.) je potreben 
kontinuirani monitoring bolnika. Večinoma priporočajo določiti vrednost troponina (cTnI) ob 
sprejemu in po nekaj urah. Interval za kontrolo ni določen, giblje se od 4 do 8 ur. Če je troponin 
normalen in ni EKG sprememb, je poškodba izključena. Vrednost troponina, ki zanesljivo potr-
juje poškodbo srca, ni jasna. Po nekaterih virih naj bi bila nad 1000 ng/L. Mejno povišan troponin 
(400–1000 ng/L) verjetno nakazuje le manjšo poškodbo, ki ni klinično pomembna. Manj kot 
polovica teh bolnikov ima UZ spremembe. Pri potrditvi diagnoze tope poškodbe srca si pomaga-
mo s slikovnimi preiskavami (UZ, CT, MRI), s katerimi lahko ločimo med ishemično okvaro in 
poškodbo. UZ pa ima pomen tudi za kontrolno evaluacijo pri vseh, ki so hemodinamsko nesta-
bilni. Zdravljenje tope poškodbe srca je simptomatsko z rednimi UZ-kontrolami za sledenje, še 
posebno pri slabšanju klinične slike. 

Zaključek

Poškodbo aorte višje stopnje zdravimo takoj, nižje stopnje pa lahko odloženo, potem ko stabili-
ziramo bolnika in ustrezno oskrbimo življenjsko ogrožujoče druge poškodbe. Metoda izbora za 
zdravljenje je TEVAR. Do posega je bistvena kontrola krvnega tlaka in pulza z infuzijo zaviralcev 
receptorjev beta, če hemodinamsko stanje bolnika to omogoča. Po invazivnih posegih na aorti je 
potrebno spremljanje zapletov zdravljenja, od katerih sta najhujši možganska kap in paraplegija. 
Poškodbe srca zdravimo simptomatsko. 
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Intenzivno zdravljenje po poškodbi prsnega koša in 
pljuč

Michael Jožef Gradišek

Izvleček

Poškodbe prsnega koša in pljuč so pogoste pri politravmatiziranih bolnikih. Mnoge od njih so 
življenjsko ogrožajoče in jih je treba prepoznati ter oskrbeti že pri prvem pregledu poškodovanca. 
Pogosto se ti poškodovanci po začetni oskrbi in slikovni diagnostiki zaradi dihalne stiske, ki je 
lahko posledica poškodbe prsnega koša in/ali pljuč, zdravijo na oddelku intenzivne medicine.  
V poglavju so predstavljene poškodbe prsnega koša in prsnih organov, z izjemo srca in velikih žil, 
s katerimi se lahko srečamo na oddelku intenzivne medicine, ter njihovo zdravljenje.

Uvod

Prsni koš lahko opišemo kot sodčasto oblikovan oklep iz kosti in mišic, ki ščiti življenjsko po-
membne organe v prsni votlini. Rebra skupaj z medrebrnimi mišicami oblikujejo večino tega ok-
lepa, ki je zadaj pritrjen na hrbtenico in spredaj na prsnico. Dno prsne votline oblikuje pomična 
prepona, poglavitna dihalna mišica. V prsni votlini so srce, pljuča in požiralnik. Vse omenjene 
strukture so ob poškodbi prsnega koša lahko prizadete. Zaradi gibljive prepone so v primeru 
poškodbe prsnega koša lahko poškodovani tudi zgornji trebušni organi (najpogosteje jetra in 
vranica).

Glede na mehanizem nastanka delimo poškodbe prsnega koša na ostre in tope. Ostre po-
škodbe nastanejo kot posledica vbodov ali strelnih poškodb. Teh je v našem okolju malo, imajo 
pa boljšo prognozo kot tope poškodbe, ki so posledica delovanja zunanje sile na večjo površino 
prsnega koša. Največkrat so posledica prometnih nesreč in padcev, kjer k nastanku poškodb po-
leg neposrednega udarca prispevajo tudi hitri pojemki in delovanje strižnih sil na prsne organe. 

V poglavju so opisane najpogostejše poškodbe prsnega koša in prsnih organov z izjemo srca 
in velikih žil, ki so opisane v drugem poglavju knjige, ter njihova prepoznava in zdravljenje.

Poškodbe prsnega koša

Poškodbe prsne stene

Zlomi reber so pogost zaplet tope poškodbe prsnega koša. Lahko so enostavni, enojni zlomi brez 
premikov med kostnimi odlomki ali pa so rebra zlomljena na več mestih (dvojni in večkratni 
zlomi). O nestabilnem prsnem košu govorimo, kadar so vsaj tri sosednja rebra zlomljena na dveh 
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mestih ali pa so poleg zlomljenih reber poškodovani tudi kostohondralni stiki. Nestabilni del 
prsne stene se med dihanjem giblje paradoksno (med vdihom se ugrezne in med izdihom izbo-
či) ter ovira mehaniko dihanja. Kadar je zlomljenih veliko reber in hkrati še prsnica, so takšni 
nestabilni deli prsne stene zelo veliki in pomembno ovirajo mehaniko dihanja. Klinično bolj po-
membno je dejstvo, da so pod poškodovanim prsnim košem pogosto poškodovana tudi pljuča, 
kar je glavni razlog dihalne stiske pri tovrstnih poškodbah. Kar 80  % bolnikov z nestabilnim 
prsnim košem je sprejetih na oddelke intenzivne medicine in skoraj 60 % jih potrebuje umetno 
predihavanje. Prisotnost nestabilnega prsnega koša ugotavljamo s kliničnim pregledom. Rent-
gensko slikanje prikaže samo približno polovico zlomov reber in praviloma takšne z večjimi raz-
miki med odlomki. CT-slikanje poleg zlomljenih reber prikaže prisotnost in obseg pridruženih 
poškodb prsnih organov.

Zlomi prvih treh reber so posledica delovanja visoke energije, zaradi česar so ti zlomi pogosto 
povezani s poškodbami drugih prsnih organov. Zaradi bližine so lahko poškodovane podključ-
nične žile in brahialni pletež. Posledično je smrtnost poškodovancev z zlomi prvih reber večja 
kot pri drugih bolnikih s poškodbo prsnega koša pri topih poškodbah. Pogosto so poškodovana 
rebra od četrtega do devetega, saj so ta najbolj izpostavljena delovanju zunanje sile. Zadnji dve 
rebri sta redkeje zlomljeni, saj sta bolj »mobilni«, njuni zlomi so lahko povezani s poškodbami 
jeter, vranice in ledvic. Število zlomljenih reber in starost poškodovancev sta najpomembnejša 
dejavnika, ki vplivata na obolevnost in umrljivost.

Poškodovanec z bolečinami zaradi zlomljenih reber, ki se ob globokem vdihu še povečajo, 
diha plitveje in se slabše izkašljuje. Zaradi zastajanja sekreta v dihalnih poteh se razvijejo ate-
lektaze in pljučnice. Pri starostnikih in pljučnih bolnikih, ki imajo zmanjšano pljučno rezervo, 
se omenjeni zapleti hitreje pojavijo. Pljučnica se pri starostnikih pojavlja dvakrat pogosteje kot 
pri mlajših poškodovancih. Poškodovanci z zlomi treh ali več reber imajo pogosto pridružene 
poškodbe pljučnega parenhima, kot sta obtolčenina in raztrganina pljuč, dodatno lahko pri šte-
vilčnejših zlomih mehaniko dihanja moti še nestabilni prsni koš in nemalokrat pridružena pnev-
mo- oziroma hematotoraks. 

Pri otrocih so zlomi reber redkejši, saj so rebra bolj upogljiva. Hude poškodbe pljuč in prsnih 
organov so zato lahko prisotni tudi, kadar rebra pri otrocih niso zlomljena. Zlomi reber pri otro-
cih govorijo v prid visokoenergijskim in posledično hudim poškodbam prsnih organov.

Zlome reber praviloma zdravimo konzervativno. Osnova zdravljenja so dobra analgezija ter 
respiratorna in lokomotorna fizioterapija z zgodnjo mobilizacijo bolnika. Kadar nestabilni del 
prsnega koša pomembno prispeva k podaljšani potrebi po umetnem predihavanju in neuspe-
šnemu odvajanju od ventilatorja, je smiselna operativna oskrba zlomov. Korist naj bi imeli zlasti 
poškodovanci, ki imajo zlomljena rebra, brez pridružene hujše poškodbe pljučnega parenhima. 
Pri omenjenih bolnikih operativna oskrba zlomov reber skrajša čas umetnega predihavanja in 
ležanja na oddelku intenzivne medicine.

Pri zlomu prsnice z velikim premikom med odlomki obstaja veliko tveganje poškodb prsnih 
organov. Prevladuje mnenje, da sta v primeru zloma prsnice indicirana CT-preiskava prsnih or-
ganov in elektrokardiogram zaradi izključitve poškodb drugih prsnih organov, zlasti srca. Zlome 
prsnice zdravimo konzervativno, le izjemoma je potrebna kirurška oskrba.

Zlomi lopatice govorijo v prid visokoenergijski poškodbi in velikemu tveganju hudih poškodb 
prsnih organov, zato je v takšnih primerih na mestu CT-slikanje prsnega koša.

Poškodbe sternoklavikularnega sklepa so redke. Odvisno od položaja roke in rame v trenutku 
poškodbe sta možna prednji oziroma zadnji izpah v omenjenem sklepu. Klinično pomembnejši 
je zadnji izpah, saj je lahko povezan s hudimi poškodbami sapnika, podključničnih in brahioce-
falnih žil, živcev ter pljuč. Tako v primeru prednjega kot zadnjega izpaha sta potrebni zgodnja 
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prepoznava in repozicija, kar še posebej velja za zadnji izpah sternoklavikularnega sklepa, kjer 
se zaradi pogosto pridružene poškodbe žil priporoča predhodna konzultacija z žilnim kirurgom.

Poškodbe trebušne prepone

Čeprav je večina poškodb prepone posledica ostrih poškodb, se lahko pojavijo tudi po topi. Po-
gostejša je na levi strani, saj je desna polovica prepone bolje zaščitena pred poškodbo s spodaj 
ležečimi jetri. Nanjo posumimo, kadar so na rentgenski sliki prsnih organov trebušni organi vi-
dni v prsni votlini, dokončno diagnozo pa nam olajša CT-preiskava. Kadar je raztrganina pre-
pone majhna, lahko traja leta, da se ta klinično izrazi zaradi premika trebušnih organov v prsno 
votlino. Pogosto so poškodbi prepone pridružene poškodbe jeter oziroma vranice. Pri umetno 
predihavanih bolnikih je diagnoza otežena, saj predihavanje s pozitivnim tlakom preprečuje tre-
bušnim organom vstop v prsno votlino. Poškodba prepone zahteva kirurško oskrbo.

Poškodbe prsnih organov

Poškodbe pljuč

Najpogostejša posledica poškodbe pljuč je pnevmotoraks in je tudi najpogostejša, potencialno 
življenjsko ogrožajoča posledica tope poškodbe prsnega koša, saj se pojavlja pri skoraj polovici 
poškodovancev. Zaradi pogostosti je pomembno, da pnevmotoraksa pri oskrbi poškodovancev 
ne spregledamo. S kliničnim pregledom lahko dokaj zanesljivo postavimo sum na pnevmotoraks, 
ki ga potrdimo s slikovnimi preiskavami.

Rentgenogram prsnih organov (RTGpc) je zelo specifična, vendar slabo občutljiva metoda 
za odkrivanje pnevmotoraksa, saj jih prikaže zgolj polovico. Občutljivejša je ultrazvočna prei-
skava prsne votline. Pogosto pri poškodovancih s CT-preiskavo odkrijemo pnevmotoraks, ki ga 
na RTGpc ne vidimo. Omenjeni prikriti pnevmotoraks se lahko, zlasti pri umetno predihavanih 
bolnikih, poveča in privede do tenzijskega pnevmotoraksa. Z raziskavami so ugotovili, da širina 
prikritega pnevmotoraksa ni povezana s poznejšim povečanjem in da lahko večino tovrstnih 
pnevmotoraksov pri umetno predihavanih bolnikih opazujemo. Le kadar se povečajo oziroma 
postanejo klinično pomembni, je indicirana vstavitev torakalne drenaže. Vsekakor je v teh pri-
merih potreben skrben nadzor bolnikov z vsakodnevnim slikanjem prsnih organov. Vstavitev 
torakalne drenaže je indicirana tudi pri tenzijski obliki pnevmotoraksa oziroma popoškodbenem 
pnevmotoraksu, ki povzroča klinične težave. Izjemoma lahko zdravimo popoškodbeni pnevmo-
toraks konzervativno, in sicer pri kardiorespiratorno stabilnih bolnikih z majhnim pnevmotora-
ksom (ožjim od 1,5 cm v višini tretjega rebra), brez pridružene pljučne bolezni oziroma potrebe 
po umetnem predihavanju. Vdihavanje 100-% kisika pospeši resorpcijo zraka iz plevralne votline 
za skoraj štirikrat v primerjavi z vdihavanjem zraka. Če pnevmotoraks in uhajanje zraka iz pljuč 
vztrajata, je potrebno kirurško zdravljenje.

Krvavitev v prsno votlino ali hematotoraks je največkrat posledica poškodbe pljučnega pa-
renhima ali medrebrnih in mamarnih žil, redkeje poškodbe aorte, srca ali velikih pljučnih žil. 
Hematopnevmotoraks je redek, kadar poškodovanec nima zlomljenih reber (6,7 %), in pogostej-
ši, kadar ima zlomljeni dve (24,9 %) oziroma tri in več reber (81,4 %). Hematotoraks je viden na 
RTGpc stoje kot zastrt frenikokostalni sinus, kadar je večji od 200 do 300 ml. Manjši hematoto-
raksi so vidni le s CT-preiskavo. V ležečem položaju je hematotoraks očiten na RTGpc, kadar je 
v plevralnem prostoru prisotna količina krvi, večja od 1 litra. Glede na velikost prsne votline se 
lahko v njej nabere tudi do 6 litrov krvi in posledično lahko poškodovanec izkrvavi.
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Krvavitev v prsno votlino, ki je ocenjena na 500 ml, zdravimo z vstavitvijo torakalnega drena, 
s čimer preprečimo poznejše zaplete zaostalega hematotoraksa, kot sta empiem in fibrotoraks. Če 
po vstavitvi torakalnega drena hematotoraks vztraja, ima video asistirana torakoskopija (VATS) 
prednost pred vstavitvijo drugega drena, ki je pogosto neučinkovit. Kadar je iztok krvi po tora-
kalnem drenu zelo velik (takoj priteče več kot 1500 ml ali vsako uro od 200 do 300 ml) oziroma je 
bolnik zaradi krvavitve v prsno votlino šokiran, je indicirano kirurško zdravljenje.

Nemalokrat se hematotoraks po poškodbi prsnega koša ne razvije takoj, temveč v prvih dveh 
tednih. Zato je pomembno, da poškodovance po poškodbi prsnega koša spremljamo vsaj še 
2  tedna, da prepoznamo morebitni razvoj poznejšega hematotoraksa oziroma pnevmotoraksa.  
V nekaterih centrih priporočajo antibiotično profilakso s cefalosporinom prve generacije ob vsta-
vitvi torakalnega drena z namenom zmanjšanja tveganja za pojav empiema in pljučnice.

Huda posledica tope poškodbe prsnega koša je obtolčenina pljuč, ki so ji običajno pridruženi 
tudi zlomi reber. Pogosto obtolčenina pljuč ni vidna na sprejemnem RTGpc. CT natančneje pri-
kaže obsežnost obtolčenine pljuč, ki je največja po 24 urah, in bolje korelira z motnjo v oksigena-
ciji kot RTGpc. Pogost zaplet obtolčenine pljuč je pljučnica, pri obsežnih obtolčeninah se lahko 
razvije sindrom dihalne stiske odraslih.

Pri obtolčenini pljuč je struktura parenhima ohranjena, nasprotno je ta pri raztrganini okvar-
jena in jo spremlja krvavitev iz pljučnega žilja. Če sega raztrganina do plevralnega prostora, se 
lahko razvijeta pnevmo- in/ali hematotoraks. Pri obsežnih raztrganinah lahko poškodovanec iz-
krvavi v prsno votlino ali pljuča, s posledično zadušitvijo. Kadar raztrganina ne sega do plevral-
nega prostora, se v pljučih razvije pnevmatokela oziroma hematopnevmatokela. Na RTGpc raz-
trganine pljuč ne moremo prepoznati, ta se vidi na CT-ju. Raztrganine se počasneje celijo kot 
obtolčenine, kar lahko traja tudi nekaj mesecev. Obtolčenine se pozdravijo v 14 dneh. Zdravljenje 
je podporno z vstavitvijo torakalnega drena ob hematopnevmotoraksu, včasih je potrebno kirur-
ško zdravljenje, izjemoma z resekcijo pljuč ob velikih raztrganinah.

Poškodbe velikih dihalnih poti

Zelo redke so poškodbe velikih dihalnih poti, saj je sapnik zaradi svojega položaja (zaščiten s 
prsnico, spodnjo čeljustjo in hrbtenico) in elastičnosti zaščiten pred poškodbo. Čeprav so tovr-
stne poškodbe redke, pa so ene od najhujših poškodb in povezane z veliko smrtnostjo, saj so ji 
velikokrat pridružene druge hude poškodbe prsnega koša in prsnih organov. Najpogostejši mesti 
poškodbe sta področje okoli razcepišča sapnika ter spoj med grlom in sapnikom. V prvem prime-
ru je večinoma poškodovana desna glavna sapnica v razdalji od 1 do 2 cm od razcepišča sapnika. 
Glavna značilnost poškodbe velikih dihalnih poti je obsežno uhajanje zraka z razvojem pnevmo-
toraksa oziroma pnevmomediastinuma, ki vztraja kljub torakalni drenaži. Dokončna diagnozo 
je možno postaviti z bronhoskopijo ali med kirurškim posegom. Praviloma je potrebno kirurško 
zdravljenje, čeprav so opisani primeri uspešnega konzervativnega zdravljenja manjših poškodb 
(raztrganina, manjša od 2 cm). 

Poškodbe požiralnika

Poškodbe požiralnika so zelo redke in največkrat pridružene drugim hudim poškodbam prsnih 
organov. Klinični in tudi rentgenski znaki so pogosto neznačilni in zato je diagnoza otežena. Ve-
likokrat šele v primeru mediastinitisa oziroma empiema posumimo na diagnozo in jo dokončno 
potrdimo z endoskopijo ali kontrastnim slikanjem požiralnika.
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Intenzivno zdravljenje in umetno predihavanje pri poškodbah prsnega 
koša in pljuč

Obtolčenina in raztrganina pljuč povzročita otekanje pljučnega intersticija in zalitje alveolov s 
krvjo. Zaradi poškodbe se odvisno od njene obsežnosti poveča tudi pljučna žilna upornost. Ome-
njene spremembe ne prizadenejo zgolj poškodovanih pljuč, ampak tudi pljuča, ki niso bila nepos-
redno poškodovana. Posledično se zmanjša podajnost pljuč, pojavi se znotrajpljučni obvod krvi 
in razvije pljučna arterijska hipertenzija, ki lahko povzroči obremenitev desnega srca. Obtolčeni-
na pljuč nima zgolj lokalnih učinkov na poškodovan pljučni parenhim, opisane spremembe prek 
vpliva na sistemski vnetni odziv prizadenejo tudi (povečanje mediatorjev vnetja, zaviranje celične 
imunosti) obrambno sposobnost organizma proti okužbi. 

Kadar se pri poškodovancih s poškodbo prsnega koša in pljuč razvije dihalna stiska, je pot-
rebno umetno predihavanje. Pri blažjih oblikah lahko poskusimo z neinvazivnimi oblikami di-
halne podpore. Kadar je ta neuspešna oziroma motnja izmenjave plinov hujša, je na mestu in-
vazivna oblika umetnega predihavanja. Kadar predihavamo poškodovance s pnevmotoraksom 
ali poškodbo velikih dihalnih poti, poskušamo med predihavanjem uporabljati čim nižje tlake 
v dihalnih poteh, ki še zagotavljajo zadostno izmenjavo plinov, in čim prej prevesti bolnika na 
spontano obliko dihanja. Tako poskušamo doseči zaprtje bronhoplevralne fistule. Pri hudih eno-
stranskih obtolčeninah oziroma raztrganinah je indicirano ločeno predihavanje pljučnih kril. Ka-
dar poškodovancem ne uspemo zagotoviti zadostne izmenjave plinov in oksigenacije, je smiselno 
poskusiti z visokofrekventno oscilacijsko ventilacijo ali zunajtelesno podporo dihanju.

Pri bolnikih, pri katerih se razvije pljučna arterijska hipertenzija z obremenitvijo desnega 
prekata, je smiselno zdravljenje s pljučnimi vazodilatatorji (vdihavanje dušikovega oksida, pros-
taciklina).

Poleg umetnega predihavanja je pri bolnikih, ki jih zdravimo na intenzivni terapiji, potrebna 
dobra analgezija. Za obvladovanje bolečine, ki je največkrat posledica zlomljenih reber, se pri-
poroča uporaba zdravil z različnim mehanizmom delovanja (multimodalna analgezija), kot so 
nesteroidna protivnetna zdravila, paracetamol, opiatni analgetiki, ketamin, lidokain in gabapen-
tin. Pri hujših poškodbah prsnega koša, kadar multimodalna analgezija ne zadošča, se priporoča 
uporaba regionalnih tehnik anestezije, kot sta blok medrebrnih živcev in paravertebralnega pros-
tora pri enostranskih ter epiduralna analgezija pri obojestranskih poškodbah.

Respiratorna fizioterapija in toaleta dihalnih poti sta zelo pomemben del zdravljenja poškodb 
prsnega koša. Izboljšanje predihanosti pljuč in odstranjevanje sekreta ter krvnih strdkov iz po-
škodovanih pljuč lahko izboljšamo z uporabo različnih vaj in pripomočkov. Kadar respiratorna 
fizioterapija ni učinkovita, je potrebna bronhoskopska toaleta dihalnih poti. Ti bolniki imajo 
namreč zelo visoko tveganje pljučnih okužb, ki pomembno podaljšajo trajanje intenzivnega 
zdravljenja.

Pomemben del zdravljenja poškodovancev s hudo poškodbo prsnega koša je hemodinamska 
optimizacija, katere cilj je doseči zadostno prekrvitev in oksigenacijo tkiv. Ker lahko z nado-
meščanjem tekočin povzročimo preobremenitev, ki poslabša izmenjavo plinov v pljučih, je pri 
poškodovancih s pljučno poškodbo upravičeno spremljanje indeksa zunaj žilne pljučne vode 
s  pomočjo transpulmonalne termodilucije.

Dolgoročne posledice poškodb prsnega koša in pljuč na pljučno funkcijo

Poškodovanci s hudimi poškodbami prsnega koša in brez obtolčenine pljuč nimajo večjih dolgo-
ročnih motenj pljučne funkcije. Nasprotno pa je pri poškodovancih s pljučno obtolčenino oziro-
ma raztrganino pljučna funkcija lahko še več let motena v smislu restriktivnih motenj dihanja z 



42

Šola intenzivne medicine 2021

zmanjšanjem pljučne rezidualne kapacitete in parcialnega tlaka kisika v arterijski krvi, najverje-
tneje zaradi razraščanje veziva v poškodovanih pljučih.

Zaključek

Večino poškodb prsnega koša lahko zdravimo zunaj enot intenzivne terapije, kamor sprejmemo 
le bolnike, ki imajo hude motnje izmenjave plinov in zato potrebujejo umetno predihavanje. 
Poleg ustreznih diagnostičnih preiskav in etiološkega zdravljenja sta dobra analgezija in respira-
torna fizioterapija temelj zdravljenja tovrstnih poškodb.
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Intenzivno zdravljenje poškodovancev s poškodbo 
hrbtenjače

Andreja Möller Petrun

Povzetek

Poškodba hrbtenice s pridruženo poškodbo hrbtenjače je visokoenergijska poškodba, pogosto 
v sklopu politravme. Primarna poškodba nastane zaradi delovanja sile, sekundarna pa se razvije 
kot posledica vnetja, hipoperfuzije in hipoksije v naslednjih urah in dneh. Za preprečevanje ozi-
roma zmanjševanje sekundarnih poškodb hrbtenjače je tako hitro in pravilno ukrepanje ključno 
že med oskrbo na terenu. Poškodba hrbtenjače ima pomemben vpliv na vse vitalne organe. Po 
podatkih iz literature tesno nadziranje vitalnih funkcij ter hitro in intenzivno ukrepanje zmanj-
šujejo obolevnost in smrtnost poškodovancev, boljša pa je tudi prognoza.

Uvod

Poškodba hrbtenice s pridruženo poškodbo hrbtenjače v svetovnem merilu pomeni visoko obo-
levnost in smrtnost, predvsem če gre za poškodbo vratnega dela hrbtenice. Najpogostejši vzrok so 
prometne nesreče, ki jim sledijo padci z višine, nasilje in športne dejavnosti. Poškodba hrbtenjače 
je v 80 % pridružena drugim poškodbam v sklopu politravme. Posledično v teh primerih obstaja 
dodatna nevarnost sekundarne poškodbe hrbtenjače zaradi hipoksije in hipoperfuzije, ki sta pri 
politravmatiziranih pogosti. Primarna poškodba je posledica pretrganja, udarnine, zmečkanine, 
natezanja in krvavitev. Pri vsaki visokoenergetski poškodbi je vedno treba pomisliti na pridru-
ženo poškodbo hrbtenjače, glavni znaki pa so bolečina, oteklina, lahko nevrološki primanjkljaj. 
Sekundarna poškodba je posledica s poškodbo povzročene nevroimflamacije, citotoksičnosti in 
nevrodegeneracije. Sekundarno poškodbo dodatno poslabšata hipoperfuzija in hipoksija. Pove-
čana prepustnost hrbtenjačno-krvne pregrade, ki je povzročena z vnetjem, pa pospešuje nastanek 
otekline hrbtenjače.

Klasifikacija poškodb hrbtenjače

Najpogosteje se uporablja klasifikacija Ameriškega združenja za poškodbo hrbtenjače (ASIA- 
American Spinal Injury Association), natančnejši opis presega obseg tega prispevka. Po klasifika-
ciji ASIA ločimo poškodbe na delne (ASIA-B do D) in popolne prekinitve hrbtenjače (ASIA-A), 
ASIA-E pa pomeni popolnoma ohranjeno funkcijo. Pri delnih prekinitvah hrbtenjače so ohra-
njene določene funkcije živčevja pod ravnjo poškodbe, kar je prognostično boljše v primerjavi 
s popolnimi prekinitvami hrbtenjače. Kot posledica poškodbe vratne in zgornjih ravni prsne-
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ga dela se pojavi tetraplegija, pri poškodbah spodnjih prsnih segmentov ali ledvenega dela pa 
paraplegija. Poškodbe skeleta hrbtenice se klasificirajo po klasifikaciji Arbeitsgemeinschaft für 
Ostesynthesefragen.

Kirurška oskrba poškodbe hrbtenice

Praviloma je treba vsako nestabilno poškodbo ali dislokacijo hrbtenice s pritiskom na hrbtenjačo 
čim hitreje prepoznati in razrešiti. Možne so zaprte in odprte repozicije, dekompresije s spred-
njim in zadnjim pristopom, stabilizacije in zatrditve segmentov. Po podatkih iz literature naj bi 
bila optimalna kirurška oskrba narejena v prvem dnevu po poškodbi. O načinu in času kirurške 
oskrbe odloča spinalni travmatolog ali nevrokirurg v sodelovanju z anesteziologom/intenzivis-
tom (stabilizacija vitalnih funkcij).

Oskrba dihalne poti

Pri poškodbah na ravni C5 ali višje sta nujna čimprejšnja oskrba dihalne poti z dihalno cevko 
in mehansko predihavanje. Poškodovanci so praviloma tetraplegični, moteno je diafragmalno 
dihanje, lahko je pridružena poškodba dihalnega centra. Posledično se brez mehanskega predi-
havanja vse bolj poglablja hipoksija, pojavi pa se tudi retenca CO2. Takojšnja oskrba dihalne poti 
se priporoča tudi pri poškodbah nižjih segmentov vratne hrbtenice, če gre za popolno prekinitev 
hrbtenjače. Pred intubacijo si je treba pripraviti vse za težko oskrbo dihalne poti. Priporoča se 
uporaba vidoelaringoskopa, nujna je stabilizacija hrbtenice v osi (in-line). Večina poškodovancev 
s poškodbo vratnega dela hrbtenjače pozneje potrebuje trajno oskrbo dihalne poti s traheostomo, 
precejšen delež pa tudi vsaj delno podporo dihanja s pomočjo ventilatorja.

Na terenu in med transporti znotraj bolnišnice je pomembna tudi pravilna imobilizacija. Pri 
poškodbi vratne hrbtenice se najbolj priporoča kombinacija trde ovratnice in stabilizacijskih blo-
kov. Poškodovanec mora biti trdno pričvrščen na rigidno podlago, predvsem v predelu medenice 
in prsnega koša. Za preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska se predvsem med daljšim tran-
sportom priporoča mehko podlaganje glave in križnice.

Dihala

Zapleti z dihali so najpogostejši vzrok obolevnosti in smrtnosti po poškodbi hrbtenjače. Naj-
pogostejši zapleti so atelektaze, pljučnica, pljučna embolija, pljučni edem in akutni respirator-
ni distres (ARDS). Ker je večina poškodb hrbtenjače pod ravnjo C4, poškodovanci navadno v 
prvih 24 do 48 urah relativno zadovoljivo dihajo, nato pa se stanje začne slabšati. Učinkovitost 
dihanja spremljamo s ponavljajočimi plinskimi analizami arterijske krvi, merjenjem negativnega 
inspiratornega tlaka in vitalne kapacitete. Predvsem poškodovanci s poškodbo vratnih ali zgor-
njih prsnih segmentov imajo zmanjšano forsirano vitalno kapaciteto in se ne morejo učinkovito 
izkašljati zaradi bolj ali manj izražene paralize medrebrnih mišic ali celo pareze diafragme (po 
poškodbi nad ravnjo C4). Dodatno lahko učinkovito dihanje otežuje izguba tonusa trebušnih 
mišic in pojav črevesne zapore (ileusa). 

Nezmožnost učinkovitega kašlja privede do nabiranja sluzi in izločkov v dihalnem vejevju, 
kar povečuje možnost okužbe in nastajanja atelektaz. Negibnost in sistemski vnetni odgovor kot 
posledica poškodbe pa povečujeta možnost globoke venske tromboze in pljučne embolije. S po-
gosto toaleto dihalnih poti, vlaženjem in respiratorno fizioterapijo preprečujemo omenjene zap-
lete, z oskrbo dihalne poti z dihalno cevko in mehanskim predihavanjem pa skrbimo za učinko-
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vito dihanje. Se pa z dolžino potrebe po mehanskem predihavanju povečuje možnost za nastanek 
ventilatorske pljučnice (VAP = ventilator associated pneumonia). Pljučnica se običajno izrazi z 
levkocitozo, povišano telesno temperaturo, infiltrati na rentgenski sliki pljuč, gnojnim sekretom 
v dihalnih poteh. Ker gre večinoma za hospitalne pljučnice, je do izolacije povzročitelja iz kužnin 
treba poseči po širokospektralnih antibiotikih. 

Večino poškodovancev s poškodbo hrbtenjače pod ravnjo C4 do C5 in brez pridružene hude 
poškodbe glave lahko po stabilizaciji stanja ter ustrezni razrešitvi zapletov prek podpornih oblik 
predihavanja prevedemo na spontano dihanje. V primerih poškodbe zgornjih vratnih segmentov 
je navadno potrebna trajna oskrba dihalne poti s traheostomo. Traheotomija je potrebna tudi pri 
poškodovancih po večkratni neuspeli ekstubaciji in običajno kadar je potrebno več kot 14-dnev-
no mehansko predihavanje. Glavna prednost traheostome je lažja toaleta dihalnih poti in manjši 
fiziološki mrtvi prostor. Slabost je večja možnost vdora patogenih povzročiteljev v dihala ter iz-
suševanje sluznice in izločkov. 

Živčno-mišični sistem

Odvisno od višine in obsega poškodbe hrbtenjače (delna, popolna prekinitev) se posledično raz-
vijejo spremembe na perifernem živčevju, ki jih spremljajo spremembe mišične in senzorične 
funkcije. V praksi se pogosto zamenjujeta pojma nevrogeni in spinalni šok, čeprav gre za dve 
različni entiteti. Nevrogeni šok nastane zaradi prekinitve simpatičnega živčevja v hrbtenjači. 
Običajno se razvije pri poškodbah nad ravnjo TH6. Zaradi poškodbe simpatičnega nitja prevlada 
parasimpatični tonus vagusa. Razvije se hipotenzija kot posledica vazodilatacije in bradikardija 
kot posledica prevlade vagalnega tonusa zaradi izpada simpatičnega oživčenja srca. Spinalni šok 
je skupek različnih sprememb delovanja živčnega sistema in se razvije v nekaj dneh ali tednih 
po poškodbi. Med poškodbami hrbtenjače so namreč prehodno ali trajno poškodovane različne 
ascendentne in descendentne poti. Pri popolni prekinitvi hrbtenjače se najprej običajno pojavita 
arefleksija in flakcidnost mišic, postopno pa to stanje preide v zvišan tonus mišic, pogosto spas-
tičnost in nenormalno živahne reflekse. Redko se spastičnost in živahni refleksi pojavijo že takoj 
po poškodbi, gre za prognostično slab znak. 

Srčno-žilni sistem

Posledica nevrogenega šoka sta hipotenzija in bradikardija zaradi prevlade vagalnega tonusa. 
Pride do vazodilatacije, hipotenzijo pa dodatno poslabša še bradikardija. Začetno zdravljenje je 
nadomeščanje tekočin, pri nekaterih poškodovancih pa je za vzdrževanje ustreznega sistemskega 
tlaka (nujno vsaj > 85 mmHg srednji arterijski tlak) vsaj prehodno potrebna tudi uporaba vazo-
presorjev (noradrenalin). 

Ker je poškodbam vratnega dela hrbtenjače pogosto pridružena poškodba glave, je v takih 
primerih potrebno smotrno nadomeščanje tekočin, da ne pride do poslabšanja možganskega 
edema.

Hrbtenjača je pogosto poškodovana v sklopu politravme. Taki poškodovanci imajo praviloma 
večje krvavitve, zaradi katerih se lahko razvije hemoragični šok. Izolirani hemoragični šok se 
izrazi kot hipotenzija s tahikardijo, kadar gre za dodatni nevrogeni šok, pa hipotenzijo spremlja 
relativna bradikardija.
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Sečila

V obdobju spinalnega šoka se pri poškodovancih pojavita atonija in flakcidnost mehurja. Treba 
je vstaviti trajni urinski kateter. V nekaj dneh po poškodbi se razvije hipertonija mehurja, njegova 
kapaciteta pa je zmanjšana. Če poškodovanec nima drugih pridruženih poškodb, ki bi zahtevale 
urno merjenje diureze prek trajnega urinskega katetra, se po 3−4 dneh po poškodbi priporo-
ča intermitentna kateterizacija mehurja. S tem poskušamo vzdrževati volumne urina v mehurju 
pod 500 ml. Zaradi vsega omenjenega so poškodovanci tudi bolj nagnjeni k okužbam sečil, ki 
jih je treba agresivno zdraviti. V poznejši fazi po poškodbi nad ravnjo TH6 lahko prenapolnjen 
mehur povzroči hiperstimulacijo simpatičnega živčevja, posledično ima poškodovanec glavobol, 
hipertenzijo, potenje in znižano telesno temperaturo (avtonomna diserefleksija). Podobne pojave 
lahko izzove kateterizacija mehurja. Dolgoročno pa se po poškodbi lahko razvije obstruktivna 
uropatija ali ledvični kamni. Oboje lahko privede do ledvične odpovedi.

Prebavni sistem

Kot pri vseh poškodbah se tudi po poškodbi hrbtenjače priporoča zgodnje enteralno oziroma 
peroralno hranjenje, če za to ni drugih zadržkov. Zaradi prevladujočega tonusa vagusa se lahko 
razvije paralitični ileus, pride pa lahko tudi do dilatacije želodca. V teh primerih poškodovanec 
za razbremenitev prebavil in zmanjšanega negativnega vpliva na mehaniko dihanja potrebuje 
nosno-želodčno cevko (če je nima že zaradi hranjenja) in prokinetike. Poškodovanci imajo tudi 
veliko tveganje za razvoj stresnih razjed na želodcu ali dvanajstniku, zato je priporočljiva zaščita 
za želodec. 

Strjevanje krvi

Zaradi stresnega odgovora po poškodbi in negibnosti imajo poškodovanci veliko tveganje za po-
jav trombemboličnih zapletov, predvsem v prvih 3 mesecih po poškodbi. Po podatkih iz literature 
se ti zapleti v odvisnosti od obsežnosti poškodbe, starosti in diagnostičnih metod pojavljajo v 
7−100 %. Nastane lahko globoka venska tromboza (GVT) tako spodnjih kot zgornjih okončin, ki 
se lahko pokaže z otekanjem prizadete okončine. Posledično pa lahko pride tudi do pljučne em-
bolije. GVT diagnosticiramo z dopplersko preiskavo, izjemoma z venografijo, pljučno embolijo 
pa s CT angiografijo. Za preprečevanje GVT se priporočajo nogavice za intermitentno kompre-
sijo. Ko stanje dopušča, pa nogavice kombiniramo s preventivnimi odmerki nizkomolekularnega 
heparina. Če pride do pljučne embolije, sta potrebni heparinizacija in kronična antikoagulantna 
terapija po stabilizaciji stanja. V primeru kontraindikacije za heparinizacijo se priporoča vstavi-
tev vena cava filtra v spodnjo votlo veno, vendar pa je o posegu zaradi resnih možnih zapletov 
treba dobro razmisliti.

Koža

Poškodovanci so zaradi negibnosti, odsotnosti občutkov za dotik in bolečino ter stresnega od-
govora po poškodbi nagnjeni k razvoju razjed zaradi pritiska. Preventivno je potrebno pogosto 
obračanje v osi oziroma avtomatizirano obračanje v zato posebej prilagojenih posteljah. Prav 
tako se priporoča uporaba posebnih oblog, ki preprečujejo nastanek oziroma napredovanje raz-
jed. V napredovali fazi je potrebna kirurška oskrba.
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Analgezija, rehabilitacija, psihološka podpora

Po poškodbi hrbtenjače je treba poskrbeti tudi za ustrezno analgezijo. Napačno je prepričanje, 
da poškodovancev ne boli. Pogosto gre namreč za delne prekinitve hrbtenjače z vsaj delno ohra-
njenimi senzoričnimi progami oziroma progami, po katerih se prenaša bolečina, prav tako se 
bolečina lahko pojavi v segmentih nad poškodbo. Sprva je prisotna akutna somatska bolečina 
zaradi poškodbe in operacije, ki jo zdravimo z multimodalnim pristopom: opioidni analgetik, 
paracetamol, metamizol, če ni kontraindikacij, nesteroidni antirevmatik. Pozneje se pogosto po-
javi nevropatska bolečina, ki jo že v zgodnji fazi lahko zdravimo z gabapentinoidi (gabapen-
tin, pregabalin). Lahko uporabimo tudi antidepresiv duloksetin, triciklični antidepresivi pa naj 
bi bili učinkoviti pri zmanjševanju nevropatske bolečine le pri depresivnih poškodovancih. Za 
preprečevanje spastičnosti je v kronični fazi možna uporaba baklofenske črpalke. Uporabimo 
tudi nefarmakološke metode, npr. transkutano elektrostimulacijo (TENS), kognitivno-spoznav-
ne metode ... 

Po stabilizaciji hrbtenice in če ni drugih zadržkov, sta priporočljivi zgodnja mobilizacija in re-
habilitacija. Mobilizacijo lahko zavira pojav ortostatske hipotenzije, ki je posledica izgube tonusa 
simpatikusa, oslabitve baroreceptorskega refleksa in odsotne mišične funkcije spodnjih okončin. 
Vsekakor pa ima zgodnja mobilizacija ugoden učinek na zmanjševanje zapletov, kot so tromboze 
in trombembolije, pljučnice in razjede zaradi pritiska.

Po poškodbi hrbtenice je po stabilizaciji stanja ključnega pomena tudi psihološka podpora 
tako za poškodovanca kot za njegove svojce. V idealnih razmerah v obravnavo že zgodaj vključi-
mo kliničnega psihologa, po potrebi tudi psihiatra.

Specifično zdravljenje poškodbe hrbtenjače

Kljub velikim naporom v zadnjih desetletjih se nobeno od zdravil, ki so v raziskavah na živalih 
kazala obetavne učinke, ni izkazalo za posebej učinkovito. Dolga leta so se uporabljali kortikos-
teroidi v velikih odmerkih prvih 24 ur po poškodbi (metilprednizolon ali deksametazon). Ker 
zdravljenje ni imelo pomembnega vpliva na boljši nevrološki izhod, pojavljali pa so se pomembni 
neželeni učinki, se v zadnjih smernicah nevrokirurška obravnava poškodbe hrbtenjače ne pripo-
roča več. Tudi obetajoči učinek uporabe gangliozida GM1 v prvih 72 urah po poškodbi se v več 
raziskavah ni potrdil. Trenutno je v predklinični fazi preizkušanja nekaj učinkovin, ki imajo po-
tencial zmanjševanja sekundarne poškodbe hrbtenjače (nevrotrofini, učinkovine, ki preprečujejo 
vnetje in apoptozo). V literaturi je nekaj podatkov o ugodnem vplivu uporabe lokalne hipotermi-
je hrbtenjače, vendar je metoda ostala na poskusni ravni.

Prognostični kazalniki

Funkcionalno popolni nevrološki primanjkljaj (ni motorične ali senzorične funkcije) pod ravnjo 
poškodbe je slab prognostičen znak, predvsem če se stanje ne izboljša v 24 urah po poškodbi. 
Večina poškodovancev z nepopolnim nevrološkim primanjkljajem pa ima potencial vsaj delnega 
izboljšanja. Boljšo možnost rehabilitacije imajo poškodbe v vratnem delu v primerjavi s poškod-
bami prsnega dela. Prav tako se bolje rehabilitirajo mlajši v primerjavi s starejšimi. 
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Zaključek

Poškodba hrbtenjače pomeni veliko obremenitev tako za posameznika kot za družbo. Kljub veli-
kim prizadevanjem v zadnjih desetletjih še vedno ni na voljo učinkovitega specifičnega zdravlje-
nja. Pomembno je agresivno zdravljenje hipotenzije in hipoksije ter možnih zapletov, ki lahko 
sledijo poškodbi. Prav tako je pomembna zgodnja rehabilitacija, ki naj vsebuje tudi psihološko 
podporo poškodovancu in svojcem.
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Invazivni nevromonitoring poškodovanih 
možganov

Primož Gradišek, Suada Fileković, Tjaša Rupnik

Izvleček

Po definiciji je monitoring tehnika, ne terapevtski ukrep. Brez terapevtske intervencije se naravni 
potek hude možganske poškodbe ne more spremeniti. Monitoring per se je torej nezadosten in ni 
za pričakovati, da bi samo z njim izboljšali izid zdravljenja. Samo pravilna interpretacija informa-
cij, pridobljenih z multimodalnim nevromonitoringom (v kontekstu klinične slike in slikovnih 
preiskav), omogoča (časovno) ustrezno zdravljenje, ki lahko vpliva na končni izid. Multimodalni 
nevromonitoring omogoča bolj personalizirano zdravljenje in zaznavo nevrološkega poslabšanja 
še pred nastopom nepovratne možganske okvare. 

Uvod

Diagnostiko, monitoring in odločitve o načinu zdravljenja pacientov v akutnem obdobju po po-
škodbi glave izvajamo z rednim nevrološkim pregledom ter z neinvazivnimi slikovno-funkcij-
skimi preiskavami, med katere uvrščamo ultrazvočno meritev premera optičnega živca (ONSD), 
transkranialno dopplersko preiskavo (TCD) ter računalniško (CT) in magnetnoresonančno (MR) 
tomografijo možganov in možganskega žilja. Odločitev o izbiri bolj invazivnega nevrološkega 
nadzora pacientov po hudi poškodbi glave temelji na vrsti in obsegu intrakranialnih poškodb, 
motorični komponenti Glasgowske lestvice nezavesti (Glasgow Coma Scale – GCS), stanju ze-
nic, starosti pacienta in podatku o hipotenziji. Odločimo se lahko za invazivne ali neinvazivne, 
kontinuirane ali občasne metode spremljanja aktivnosti možganov in odzivnosti na zdravljenje. 
Obravnava pacientov s hudo poškodbo glave na oddelku za intenzivno medicino je usmerjena v 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje sekundarne možganske okvare. V vsakdanji klinični pra-
ksi poslabšanje nevrološkega stanja odkrivamo s pomočjo kvantitativne pupilometrije, meritev 
znotrajlobanjskega tlaka (intracranial pressure – ICP), možganskega perfuzijskega tlaka (cerebral 
perfusion pressure – CPP) in temperature v parenhimu ali ventriklih. Oksigenacijo ocenjujemo 
neinvazivno s pomočjo bližnje rdeče spektroskopije (NIRS) ali invazivno z merjenjem parcialne-
ga tlaka kisika v možganovini (PbtO2). Električno aktivnost možganov spremljamo z bilateralnim 
nispektralnim indeksom (BIS) ali z aparaturo za neprekinjeni EEG. Samo občasno pa ocenju-
jemo presnovno aktivnost možganov z mikrodializo. Pretok krvi skozi možgane ocenjujemo s 
TCD, CT-angiografijo, CT-perfuzijo in perfuzijsko scintigrafijo s tehnecijem (SPECT). V prime-
ru vstavljene zunanje ventrikularne ali lumbalne drenaže ocenjujemo presnovne in biokemične 
spremembe v likvorju. Najbolj občutljivi metodi za odkrivanje sekundarne možganske okvare sta 
mikrodializa in EEG. Porast ICP in na novo odkrite ishemične spremembe na CT so zelo pozen 
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znak nevrološkega poslabšanja. Vse preredko ocenjujemo nevrološki status sediranih stabilnih 
pacientov, kar nam omogoča sedacijsko okno. Odločitev za prehodno ukinitev sedativov včasih 
ni preprosta, v oporo so nam zadnja priporočila mednarodne konference iz Seattla za ukrepe pri 
intrakranialni hipertenziji pri pacientih z nadzorom ICP. Za varno začasno ukinitev sedacije in 
analgezije se odločimo pri pacientih, pri katerih so ukrepi I. reda za nadzor ICP učinkoviti, kadar 
je izhodna motorična komponenta GCS visoka, pri pacientih z difuzno možgansko poškodbo 
(Marshallu tip I – tip III) in če so vrednosti ICP v zadnjih 24 urah sprejemljive. Sedacijsko okno 
po 72 urah stabilnega ICP je varno.

Leta 2019 so bila izdana nova priporočila za obravnavo pacientov s hudo poškodbo glave 
glede na obliko nevromonitoringa, ki ga uporabljamo: 
1. Protokol za zdravljenje hude poškodbe glave brez merjenja ICP (nevrološki pregled in CT): ang. 

Imaging and Clinical Examination Protocol. Za bralce je algoritem na voljo pod referenco 1.
2. Protokol za zdravljenje hude poškodbe glave z merjenjem ICP (nevrološki pregled, CT in 

ICP): ang. Seattle Severe Traumatic Brain Injury Algorithm for Patients with ICP Monitoring 
(referenca 2 iz leta 2019).

3. Protokol za zdravljenje hude poškodbe glave z merjenjem ICP in PbtO2 (nevrološki pregled, 
CT, UCP in PbtO2): ang. Seattle Severe TBI Algorithm for Patients with ICP and Brain Tissue 
Oxygen Monitoring (referenca 3 iz leta 2020).

Prispevek v nadaljevanju opisuje pacienta po hudi poškodbi glave, pri katerem smo s pomočjo 
multimodalnega nevromonitoringa ugotovili sekundarno nevrološko poslabšanje, kar je omogo-
čilo ustrezno ukrepanje in dober končni izid zdravljenja. 

Prikaz primera 

45-letni moški je utrpel hudo poškodbo možganov v prometni nesreči. Začetna vrednost po GCS 
je bila 6, zenici sta bili reaktivni na osvetlitev, nevrogeni pupilarni indeks > 3. CT-preiskava 2 uri 
po poškodbi je pokazala hemoragično kontuzijo frontoparietalno desno (slika 1, levo). Po pri-
poročilih smernic ameriške fundacije za možgane (BTF; iz leta 2017; referenca 4), priporočilih 
konference za nevromonitoring (iz leta 2014; referenca 5) in na podlagi velike verjetnosti za ra-
zvoj znotrajlobanjske hipertenzije (GCS 6, CT-slike) je bil vstavljen merilec ICP, temperature in 
parcialnega tlaka kisika (Raumedic®). Kontrolna CT-preiskava pokaže pravilno lego merilnika v 
subkotreksu frontalnega režnja ipsilateralno od poškodbe (v normalno izgledajočem možgan-
skem parenhimu na CT; slika 1, desno). Indikacije, prednosti in uporabnost t. i. merilnika tri v 
enem, ki meri ICP, temperaturo in PbtO2, prikazuje tabela 1. Po kontrolnem CT-slikanju 12 ur po 
poškodbi so bile vrednosti ICP < 20 mmHg in PbtO2 > 20 mmHg, torej normalne, kljub progresu 
kontuzijske krvavitve (slika 1, desno).
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Slika 1.  Računalniška tomografija možganov dve uri po poškodbi (levo) s progresom hemoragične 
kontuzije desno frontoparietalno 12 ur po poškodbi, vstavljenim merilnikom intrakranialnega 
tlaka (ICP), temperature (ICT) in parcialnega tlaka kisika (PbtO2)

Tabela 1.  Indikacije, kontraindikacije, uporabnost in tehnologija naprednega nevromonitoringa – isto-
časno merjenje znotrajlobanjskega tlaka (ICP), temperature (ICT) in parcialnega tlaka kisika 
v možganovini (PbtO2) – sistem tri v enem

Indikacije:
• potencialno rešljivi poškodovanci in
• GCS ≤ 8 in 
• CT-znaki žariščne poškodbe (kontuzije, subduralni hematom) in
• CT-znaki povečanega ICP (zoženi ventrikli in/ali cisterne, pomik > 5 mm, krvavitev > 25 ml) 
Kontraindikacije:
• starejši 
• GCS >8 
• CT-znaki difuzne aksonalne poškodbe (DAI) ne glede na GCS 
• izolirani epiduralni hematom ne glede na GCS
• obojestransko nereaktivni zenici
Uporabnost pri diagnostiki sekundarne možganske okvare:
• odkrivanje možganske hipoksije kljub normalnemu ICP in CPP
• ocena avtoregulacije s pomočjo prehodnega dviga srednjega arterijskega tlaka ali z oceno 

oksigenacijskega indeksa [ORx], ki predstavlja korelacijski koeficient med PbtO2 in CPP
• odkrivanje travmatskega vazospazma možganskega žilja (PbtO2 je surogat za oceno pretoka 

krvi skozi možgane)
Uporabnost pri različnih ukrepih:
• nadzor ukrepa hiperventilacije za znižanje povečanega ICP ( PbtO2 pomeni že ishemijo možga-

nov)
• določitev optimalnega CPP (optimalni CPP je tista vrednost CPP, pri kateri je avtoregulacija 

najboljša)
• določitev praga za transfuzijo (pomembno pri Jehovovih pričah)
• obvezen nadzor možganov med mehansko ventilacijo pacientov s pridruženim ARDS
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Tehnologija:
• ”one-double-lumen bold”: prvi port intraparenhinski merilnik ICP, drugi port merilnik tempera-

ture in PbtO2 (LICOX) proizvajalca Integra©

• ”all-in-one-catheter”: intraparenhinski merilnik ICP, temperature in PbtO2 proizvajalca Raume-
dic©

Idealna lega konice merilnika:
• pri žariščni poškodbi (kontuzija, subduralni hematom): subkortikalno možganovina ipsilateral-

no od mesta poškodbe (na CT normalno izgledajoč možganski parenhim)
• pri difuzni poškodbi: desni frontalni reženj subkortikalno

Krivulja ICP (slika 2) je bila sprva normalna (val P1 > P2), nato pa je postal P2 val večji od 
vala P1, kar je nakazovalo na zmanjšano intrakranialno podajnost (slika 2, desno). V naslednjih 
6 urah je ICP progresivno naraščal na vrednosti, ki so vztrajale na ≈ 25 mmHg, ob tem so postali 
možgani hipoksični (PbtO2 < 15 mmHg).

Slika 2.  Krivulji znotrajlobanjskega tlaka z normalno (levo, P1>P2) in zmanjšano znotrajlobanjsko 
podajnostjo (desno, P2 > P1). 

Opis: Oblika vala ICP s P1 > P2 odraža funkcionalno avtoregulacijo. Povečevanje volumna lezije 
z učinkom mase (npr. hematoma) privede do izčrpanja kompenzatornih mehanizmov, tj. spre-
memb v vaskularni rezistenci in premika likvorja in venske krvi v spinalni kanal. Pri pacientu se 
ICP poveča, oblika vala postane nepodajna (P2 > P1).

Ukrepali smo po zadnjih priporočilih iz leta 2020, ki predvidevajo 4 možna patofiziološka 
stanja glede na vrednosti ICP in PbtO2 (slika 3; referenca 3). 

Slika 3. Matriks možnih kombinacij ICP in PbtO2. 

Opis: Tip A pacient (z normalnim ICP in PbtO2) ne zahteva posebnih ukrepov, razen tistih za 
preprečevanje nastanka intrakranialne hipertenzije. Tip B pacient (z  ICP in normalnim PbtO2) 
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– uporabimo drugačen algoritem kot pri pacientih, pri katerih merimo samo ICP (torej ko stanja 
oksigenacije možganov ne poznamo). Pacienti tipa C imajo hipoksične možgane in normalen 
ICP (terapija je vazodilatacija s hiperkapnijo). Najbolj kompleksni pa so ukrepi pri pacientih tipa 
D (  ICP, hipoksija).

Ker je bila pri našem pacientu prisotna intrakranialna hipertenzija z možgansko hipoksijo, 
smo ukrepali po protokolu D (slika 4).

Slika 4. Ukrepi pri pacientih z znotrajlobanjsko hipertenzijo in možgansko hipoksijo tipa D

Prvi smo izključili ekstrakranialne vzroke povečanega ICP in zmanjšane oksigenacije možganov 
(slika 5). Kontrolna CT-preiskava ni pokazala novonastalega, kirurško odstranljivega hematoma. 
Ventrikli so bili zelo ozki in torej vstavitev ventrikularne drenaže ni bila možna. Poglobitev seda-
cije in bolusi 20-% NaCl so le prehodno normalizirali ICP in PbtO2. Zaradi možganske hipoksije 
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(PbtO2 < 15 mmHg) smo PaCO2 vzdrževali v normalnem območju in dodatno povečali delež 
kisika v dihalni zmesi na 0,6. Merilnik PbtO2 je deloval normalno (odziv na povečanje FiO2).

Korelacija med ICP in arterijskim tlakom je bila pozitivna (korelacijski koeficient PRx 0,42), 
kar je pomenilo odsotno avtoregulacijo možganskega žilja. Povečanje MAP je povečalo tudi ICP, 
zato smo vrednosti CPP vzdrževali na spodnji meji normale (okoli 60 mmHg). Avtoregulacijo 
bi lahko ocenili tudi s prehodnim 10-minutnim povečanjem srednjega arterijskega tlaka (ang. 
MAP challange), pri čemer bi opazovali izhodne in končne vrednosti MAP, CPP, ICP in PbtO2. 

Poglobitev sedacije/analgezije ni znižala vrednosti MAP in povišala vrednosti PbtO2, vrednosti 
BIS so bile okoli 20. Poskusni odmerek mišičnega relaksanta je znižal ICP, zato smo se odločili za 
neprekinjeno infuzijo.

Kljub eskalaciji ukrepov smo dosegli le začasno stabilizacijo stanja. Ponovili smo klinični pre-
gled in CT-preiskavo (slika 5), ki je pokazala dodaten progres hemoragične kontuzije s pomikom 
osrednjih struktur v levo, iztisnjenimi sulkusi nad desno hemisfero in transtentorialno herniacijo 
navzdol. Odločili smo se za dekompresijsko kraniektomijo. Pred in med operacijo smo vzdrževali 
PaO2 > 20kPa in Hb > 90 g/L. V nadaljnjem poteku zdravljenja so bile vrednosti ICP in PbtO2 vse-
skozi normalne. Pacient je bil 20. dan po poškodbi premeščen na kirurški oddelek, funkcionalni 
nevrološki izid 6 mesecev po poškodbi je bil ocenjen kot dober (GOSE 6).

Slika 5.  Diagnostično-terapevtski proces pri pacientu z nenormalno možgansko fiziologijo po poškodbi 
glave 

Zaključek

Obravnava pacientov s hudo poškodbo glave na oddelku za intenzivno medicino je usmerjena v 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje sekundarne možganske okvare. Poleg manj invazivnih 
slikovno-funkcijskih diagnostičnih metod izbira vrste bolj invazivnega nevrološkega nadzora 
temelji na vrsti in obsegu intrakranialnih poškodb, motorični komponenti GCS, stanju zenic, 
starosti pacienta in podatku o predhodni hipotenziji. Tehnologija sedaj omogoča merjenje več 
spremenljivk hkrati prek ene kraniotomijske luknje (ICP, temperaturo in PbtO2). Vrednosti ved-
no vrednotimo v kontekstu klinične slike in radioloških najdb. Kombinacija visokega ICP in niz-
kega PbtO2 napoveduje neugoden funkcionalni izid, nasprotno ukrepi pri blago povečanem ICP 
(20–25 mmHg) z normalnim PbtO2 niso potrebni.
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Posebnosti intenzivnega zdravljenja 
poškodovanega otroka

Tanja Dukić Vuković, Matej Pal

Izvleček

Poškodbe so pri otrocih pogoste. Večina je blagih in nima dolgoročnih posledic, a so kljub temu 
vodilni vzrok smrti in invalidnosti pri njih. Za namen prispevka smo analizirali podatke o poško-
dovanih otrocih, ki so potrebovali zdravljenje v enoti intenzivne terapije Kliničnega oddelka za 
otroško intenzivno terapijo UKC Ljubljana in Klinike za pediatrijo UKC Maribor, ter ugotovili, 
da gre najpogosteje za poškodbe glave, prsnega koša in trebuha. V prispevku predstavljamo po-
sebnosti obravnave in zdravljenja najpogostejših poškodb pri otrocih.

Uvod

Poškodbe otrok so velik javnozdravstveni problem. Delež umrlih otrok zaradi poškodb se s sta-
rostjo povečuje. Najpogostejše so pri majhnih otrocih. Glavni vzroki so padci, poškodbe pri ko-
lesarjenju in drugih športih, prometne nesreče in telesne zlorabe. Za namen tega prispevka smo 
zbrali in analizirali razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo o poškodovanih otrocih, ki so bili 
od januarja 2015 do oktobra 2020 hospitalizirani v Enoti za intenzivno nego in terapijo Klinike 
za pediatrijo UKC Maribor ter Kliničnega oddelka za otroško intenzivno terapijo UKC Ljubljana. 
V analiziranem obdobju je bilo v obeh pediatričnih intenzivnih enotah zaradi poškodbe sprejetih 
292 otrok, največ je bilo otrok, starih od 0 do 2 leti (30,14 %), sledili so jim otroci, stari od 2 do 6 let 
(27,05 %), nato otroci, stari od 6 do 12 let (23,63 %), ter otroci, stari od 12 do 18 let (19,18 %). 
Mediana starosti poškodovanih otrok je bila 6 let (razpon od 24 dni do 17 let). Med poškodo-
vanimi starejšimi otroki in mladostniki so prevladovali dečki, med dojenčki in malčki pa nismo 
ugotavljali razlike med spoloma. Med vsemi poškodbami so močno prednjačile poškodbe glave 
(85,62 %), največ pri dojenčkih in majhnih otrocih. Sledile so poškodbe prsnih (10,62 %) in tre-
bušnih organov (9,93 %), ki so bile pogostejše v skupini starejših otrok in mladostnikov. Poškod-
be so pri otrocih lahko izolirane in omejene na en organski sistem, lahko pa gre za prizadetost 
več organskih sistemov kot posledica politravme. Politravmatizirani otroci večinoma potrebujejo 
zdravljenje v enotah intenzivne terapije.
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Tabela 1.  Število poškodovanih otrok, sprejetih v Enoto za intenzivno nego in terapijo Klinike za 
pediatrijo UKC Maribor ter Kliničnega oddelka za otroško intenzivno terapijo UKC Ljubljana 
od januarja 2015 do oktobra 2020 po starostnih skupinah glede na mesto poškodbe.

STAROSTNA
SKUPINA

Poškodba 
glave

Poškodba 
hrbtenice

Poškodba 
prsnih  
organov

Poškodba 
trebušnih 
organov

Število poško-
dovancev glede 
na starostne 
skupine

% N % N % n % n % n
Do 2. leta 98,86 % 87 1,14 % 1 2,27 % 2 0,00 % 0 30,14 % 88
Od 2. do 6. leta 89,87 % 71 6,33 % 5 7,59 % 6 6,33 % 5 27,05 % 79
Od 6. do 12. leta 76,81 % 53 7,25 % 5 11,59 % 8 14,49 % 10 23,63 % 69
Od 12. do 18. leta 69,64 % 39 10,71 % 6 26,79 % 15 25,00 % 14 19,18 % 56
Vsi 85,62% 250 5,82 % 17 10,62 % 31 9,93 % 29 100,00 % 292

Huda poškodba glave pri otroku

Poškodbe glave so v razvitih državah najpogostejši vzrok smrti pri otrocih. Po pediatrični 
Glasgowski lestvici kome (angl. Paediatric Glasgow Coma Scale, pGCS) lahko poškodbe glave 
razdelimo na blage (pGCS 13−15), zmerne (pGCS 9−12) in hude (pGCS < 8). Večina je bla-
gih brez pridružene poškodbe možganov. Huda poškodba možganov (difuzna aksonska okvara, 
intracerebralna krvavitev, epiduralni in subduralni hematom, subarahnoidalna in intraventri-
kularna krvavitev) se pojavi v manj kot 5 %. Travmatske poškodbe lasišča lobanje in možganov 
se razlikujejo od primerljivih poškodb pri odraslih tako po patofiziologiji kot pri zdravljenju. 
Razlike so posledica starostnih strukturnih sprememb, mehanizma poškodbe in težav pri nevro-
loški oceni v pediatrični populaciji. Lasišče pri otrocih je močno vaskularizirano in je potencialni 
vzrok smrtne izgube krvi. Tudi majhna izguba krvi pri novorojenčku in dojenčku povzroči he-
moragični šok, brez očitne zunanje krvavitve. Velja, da imajo otroci poseben patološki odziv na 
možgansko poškodbo in spremljajoče nevrološke simptome.

Klinična slika otrok s poškodbo glave je zelo različna, odvisno od resnosti travme. Pediatrična 
Glasgowska lestvica kome (pGCS) se običajno uporablja za oceno zavesti in določitev resnosti 
poškodb glave. 

Tabela 2. Pediatrična Glasgowska lestvica kome (pGCS).

Število 
točk

Odpiranje oči Motorični odgovor Besedni odgovor

6 Uboga ukaze, giba spontano 
in smiselno

5 Smiselni gibi, odmik ob 
dotiku, lokalizacija bolečine

Starosti primerna 
vokalizacija in interakcija, 
zazna zvok

4 Spontano Odmik ob bolečini Razdražljiv in joka, a se ga 
lahko potolaži, odzove se 
na dotik

3 Na ukaz Nenormalen fleksijski 
odgovor na bolečino

Neutolažljivo joka ob 
bolečini

2 Na bolečinski dražljaj Nenormalen ekstenzijski 
odgovor na bolečino

Stoka ob bolečini

1 Nikoli Brez motoričnega odgovora Brez verbalnega odgovora
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Zaradi razvijajoče se anatomije in starostnih lastnosti lobanje, obraza in vratnih mišic so otroci 
dovzetni za posebne vrste poškodb, ki jih pri odraslih ni. 

Tabela 3. Značilnosti poškodb glave glede na starost in razvoj.

Novorojenček • poškodba glave pri porodu
• intrakranialna krvavitev
• cefalični hematom
• subgalealni hematom

• zastoj poroda in instrumentalno 
dokončan porod

• SFD, hipoksija, prezgodnji porod

Dojenček • nenamerna poškodba glave
• poškodba glave zaradi nasilja

• v primerih nepojasnjenega 
mehanizma poškodbe je treba 
pomisliti na možnost zlorabe otroka

Malček in šolski otrok • nenamerna poškodba glave • število nesreč se poveča, ko otroci 
razvijejo motorične sposobnosti

• v tej skupini je več poškodb pešcev
Mladostnik •  nesreče, povezane s kolesi in 

motocikli
• športne poškodbe

• večinoma kontaktni športi

Lobanja dojenčka je manj toga in ima odprte šive, kar omogoča majhno stopnjo gibanja v odzivu 
na travmo. Otroci imajo večjo glavo kot odrasli glede na velikost telesa. Poleg tega je glava razme-
roma težka v primerjavi s preostalim delom telesa. V možganski belini je malo mielina in njegova 
porazdelitev je pri novorojenčkih zelo različna kot pri odraslih. Začasne razlike med mieliniza-
cijo različnih možganskih področij so izrazite med napredovanjem razvoja. Stopnja mielinizacije 
povzroči različno absorpcijo travmatičnih sil in povečano dovzetnost za hudo poškodbo v nemi-
eliniziranih regijah. Stopnja poškodbe možganov je tudi odvisna od razvoja obraza in postopnega 
razvoja obnosnih votlin. Štrleče čelo pri majhnih otrocih poveča možnost neposredne poškod-
be čelne lobanje in možganskega parenhima. Majhni otroci imajo šibkejšo vratno hrbtenico in 
vezi. Ob tem je kraniocervikalna stabilnost bolj odvisna od mehkih tkiv kot od vretenc. Zato 
je pomembno, da v primeru akutno nastalih žariščnih nevroloških izpadov, ki jih ne moremo 
pojasniti z mehanizmom poškodbe, ki bi neposredno vplivala na možgane, vedno izključimo 
zlome hrbtenice in žilne lezije vratne hrbtenice. Sekundarna poškodba možganov po travmatski 
poškodbi glave je posledica patofiziološke kaskade dogodkov, ki zmanjšujejo perfuzijo preživele-
ga možganskega tkiva, dovajanje kisika in presnovkov ter odstranjevanje presnovnih odpadkov 
in toksinov. Otekanje možganov zaradi vazogenega in/ali citotoksičnega edema, ki se pojavi v 
zaprti lobanji, vodi do intrakranialne hipertenzije, cerebralne herniacije, nadaljnjih ishemičnih 
poškodb in stiskanja možganskega debla. Trajno povišan intrakranialni tlak (ICP) je ključni de-
javnik v razvoju sekundarne možganske okvare po hudi poškodbi glave. 

Z uporabo protokolov za intenzivno zdravljenje, ki so osredotočeni na merjenje ICP ter medi-
kamentozno in kirurško zdravljenje intrakranialne hipertenzije (IKH), sta se bistveno izboljšala 
preživetje in funkcionalni izid otrok s hudo poškodbo glave.

Smernice in algoritem za hudo poškodbo glave pri otrocih (l. 2019, 3. izdaja):

1. Slikovna diagnostika, monitoring, napredni nevromonitoring
CT je trenutno najbolj primerna slikovna tehnika za odkrivanje intrakranialne poškodbe. Čeprav 
je patološki CT glave indikacija za spremljanje ICP, ostaja vprašanje glede tveganja za IKH pri 
poškodovancih z normalnim CT glave. Za dojenčke in majhne otroke s hudo poškodbo glave ni 
bilo sprejetega nobenega pravila odločanja glede CT in indikacij za spremljanje ICP.

Ciljne vrednosti: ICP < 20 mmHg
CPP > 40 mmHg
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Ker je zdravljenje hude poškodbe glave v enoti intenzivne terapije osredotočeno na obvla-
dovanje povišanega ICP in ohranjanje cerebralnega perfuzijskega tlaka (CPP = MAP-ICP), je 
preprečevanje intrakranialne hipertenzije bistvenega pomena za nevrokritično oskrbo teh otrok. 
Kratka povečanja ICP, ki se normalizirajo v manj kot 5 minutah, naj bi bila nepomembna. Trajno 
povečanje ICP, večje ali enako 20 mmHg, za več kot 5 minut, zahteva zdravljenje. V večini centrov 
je že več desetletij temeljni prag zdravljenja ICP > 20mmHg.

Normalne vrednosti srednjega arterijskega tlaka (MAP) in s tem CPP so pri otrocih nižje kot 
pri odraslih, zlasti pri dojenčkih in majhnih otrocih, vendar optimalni ICP v tej starostni skupini 
v obdobju po poškodbi še ni opredeljen. Glede na to, da imajo majhni otroci slabše avtoregulacij-
ske rezerve, kaže na morebitno potrebo po določitvi nižjega terapevtskega cilja ICP, da se ohrani 
ustrezna perfuzija. 

Cerebralni perfuzijski tlak (CPP) je gradient tlaka, ki poganja cerebralni pretok. Ta je v nor-
malnih pogojih samodejno reguliran in povezan z možgansko hitrostjo presnove kisika. Avtore-
gulacija se nanaša na mehanizme sprememb možgansko-žilnega upora, s katerimi se vzdržuje 
možganska perfuzija v širokem razponu povečanj in zmanjšanj CPP. Če je avtoregulacija motena 
po hudi poškodbi glave, lahko zmanjšanje CPP povzroči možgansko ishemijo. S stalnim nad-
zorom MAP, ICP in CPP spremljamo ter z njim manipuliramo z intervencijami, s katerimi se 
želimo izogniti regionalni in globalni ishemiji.

2.  Zdravljenje intrakranialne hipertenzije (IKH) in vzdrževanje zadostnega perfuzijskega 
tlaka v možganih (CPP)

2.1 Hiperosmolarna terapija
Hipertonična FR (3-% NaCl), priporočen odmerek: 2−5 ml/kg v 10−20 min.

Pri bolnikih z IKH se priporoča neprekinjena infuzija 3-% NaCl 0,1−1,0 ml/kg/h.
Predlaga se najmanjši odmerek, potreben za vzdrževanje ICP < 20 mmHg. Izogniti se je tre-

ba trajno (> 72h) višji vrednosti serumskega Na > 160 mEq/L in osmolarnosti seruma > 360 
mOsm/L. Kontraindikacije za uporabo 3-% NaCl so: trombocitopenija (Tr < 100x109/l), koa-
gulopatija (INR > 1,4), akutna ledvična odpoved (ALO). Stranski učinki uprabe so: centralna 
pontinska mielinoliza, natriureza, hiperkloremična metabolna acidoza, ALO.

Manitol se pogosto uporablja za obvladovanje IKH pri otrocih s hudo poškodbo glave. Pripo-
ročen odmerek: 0,25−1 g/kg v 20 min i. v. in vzdrževanje osmolarnosti seruma < 320 mOsm/L. 
Manitol se lahko kopiči v poškodovanih možganskih regijah ter lahko privede do povratnega 
osmotskega premika in povzroči ponovni dvig ICP. To naj bi se zgodilo ob daljši uporabi mani-
tola. Poleg tega je njegova uporaba povezana tudi z razvojem akutne tubularne nekroze in ALO.
2.2 Poglobljena sedacija in analgezija
Pri umetno ventiliranem otroku s hudo poškodbo glave ustrezna sedacija in analgezija odpra-
vita bolečino, asinhronizacijo bolnik-ventilator in omogočata redno oskrbo bolnika, ki bi lahko 
povzročila nepričakovan dvig ICP. Pediatrična praksa je trenutno omejena pri izbiri sedativov 
in analgetikov, ki so na voljo. Najpogosteje se uporabljata midazolam in fentanil v neprekinjeni 
infuziji. Neprekinjena infuzija propofola ni priporočljiva.
2.3 Drenaža likvorja − zunanja ventrikularna drenaža (ZVD)
S svojo sposobnostjo potencialnega zmanjšanja ICP se ZVD uporablja kot terapevtska pomoč po 
hudi poškodbi glave.
2.4 Hiperventilacija
V prvih 48 urah po poškodbi ni priporočljiva profilaktična poglobljena hiperevntilacija (PaCO2 
< 4kPa). Če je indicirana v zdravljenju refraktarne IKH, se predlaga sočasni napredni nevromo-
nitoring za oceno možganske ishemije.
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2.5 Dekompresivna kraniektomija
Dekompresivna kraniektomija se priporoča v primeru nevrološkega poslabšanja, refraktarne 
IKH in herniacije.
2.6 Barbiturati
Pentobarbital: začetni odmerek je 10 mg/kg v 30 minutah, nato ponovimo 3x vsako uro 5 mg/ kg, 
nato infuzija 1 mg/kg/h (pentobarbital v Sloveniji ni registriran, zato še vedno uporabljamo tio-
pental).

Zdravljenje z barbiturati je priporočljivo pri hemodinamsko stabilnih otrocih z refraktarno 
IKH, kljub maksimalnemu zdravljenju in kirurškim ukrepom. Barbiturati v velikih odmerkih 
znižujejo ICP z zatiranjem metabolizma in spremembo žilnega tonusa. Pentobarbital je najpogo-
stejše zdravilo, ki ga uporabljamo pri otrocih in ga doziramo, da dosežemo »burst suppression«, 
zato je potrebno spremljanje EEG.

3. Hipotermija
Profilaktična zmerna hipotermija (32−33 °C) ni priporočljiva, ker ne izboljšuje končnega izida. 
V primeru hipotermije segrevanje izvajamo s hitrostjo 0,5−1 °C/12−24h ali počasneje, da bi se 
izognili zapletom.

4. Antikonvulzivna profilaksa
Profilaksa konvulzij je priporočljiva za zmanjšanje možnosti nastanka krčev v zgodnjem obdobju 
(prvih 7 dni po poškodbi). Dojenčki in majhni otroci imajo manjši prag napada, kar pomeni izziv 
za prepoznavanje subtilnih kliničnih napadov. Pojav elektrografskih napadov (epileptični napadi, 
zaznani s kontinuiranim snemanjem elektroencefalograma) po hudi poškodbi glave je pri otrocih 
pogostejši kot pri odraslih (za 70 %). Na podlagi učinkovitosti v preprečevanju zgodnjega epilep-
tičnega napada trenutno ni dovolj dokazov, da bi levetiracetam priporočali bolj kot fenitoinom. 

5. Prehrana
Predlaga se začetek zgodnje enteralne prehranske podpore (v 72 urah po poškodbi) za izbolj-
šanje rezultatov in zmanjšanje smrtnosti. Prehranska podpora je pomembna zaradi povečanja 
metabolizma, ki nastane po poškodbi glave, in tudi zaradi tega, ker imajo otroci v razvoju večje 
prehranske potrebe za normalno rast in razvoj.

6. Kortikosteroidi
Uporaba kortikosteroidov ni priporočljiva za izboljšanje izida ali zmanjšanje ICP. Izjema za to so 
bolniki, ki potrebujejo kronično nadomestno zdravljenje s kortikosteroidi, z insuficienco nadled-
vičnic in/ali s poškodbo hipotalamus/hipofiza osi.

Poškodbe prsnega koša

Poškodbe prsnega koša so druge najpogostejše poškodbe pri otrocih. Ločimo tope in penetrantne 
poškodbe. Pri otrocih prevladujejo tope poškodbe prsnega koša, ki so največkrat posledica pro-
metnih nezgod, padcev s kolesa in višine. Med poškodbami prsnega koša so najpogostejši zlomi 
reber, udarnine pljuč, pnevmotoraks in hematotoraks, medtem ko so poškodbe dihalnih poti, 
velikih žil, srca, diafragme in požiralnika redke, a nevarnejše.

Pri bolnikih s poškodbo prsnega koša sta osnovni slikovni preiskavi rentgentsko slikanje 
prsnega koša (RTG) in računalniška tomografija (CT) prsnih organov. Ob sumu na poškodbo 
velikih žil je osnovna diagnostična preiskava CT angiografija. Za izključitev poškodb vratne in 
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torakalne hrbtenice dodatno opravimo CT vratne in torakalne hrbtenice. Posnamemo elektro-
kardiogram (EKG) in opravimo UZ srca za oceno prizadetosti srčne mišice. Ob indikaciji prideta 
v poštev še bronhoskopija in ezofagogram. Poleg slikovnih preiskav so ob težjih poškodbah indi-
cirane tudi laboratorijske preiskave krvi: hemogram, C-reaktivni protein, elektroliti, dušični re-
tenti, jetrni testi, amilaza, lipaza, kreatin kinaza, mioglobin, troponin in koagulogram. Določimo 
krvno skupino in v primeru potrebe po transfuziji opravimo še navzkrižni test.

V primerjavi z odraslimi imajo otroci pogosteje hude poškodbe notranjih prsnih organov 
brez pridruženih zlomov reber. Njihov prsni koš je namreč zelo podajen, rebra še niso v celoti 
zakostenela, zato se energija ob poškodbi lažje prenese na globlje strukture prsnega koša. Diafra-
gma je relativno ploska. Mediastinum je pri manjših otrocih bolj mobilen kot pri odraslih, zato 
pride ob pojavu pnevmotoraksa in hematotoraksa prej do utesnitve in posledičnega pojava hipo-
tenzije. Otroci imajo večjo metabolno aktivnost, zmanjšano funkcionalno rezidualno kapaciteto, 
večjo površino telesa v razmerju s telesno težo, njihov srčni utrip je odvisen predvsem od vtoka 
krvi v srce in srčne frekvence, zato so bolj nagnjeni k hipoksemiji, hipotenziji in hipotermiji. 

Zlomi reber so pri otrocih zaradi anatomskih posebnosti redkejši kot pri odraslih in so po 
ocenah prisotni pri 20−60 % otrok s poškodbo prsnega koša. Lahko gre za izolirane ali multiple 
zlome reber. Izolirani zlomi reber večinoma klinično niso pomembni, a lahko nakazujejo na po-
škodbe globljih struktur, npr. udarnine pljuč, hematotoraks, pnevmotoraks, poškodbe velikih žil. 
Multipli zlomi reber govorijo v prid težje poškodbe prsnega koša. Klinično lahko pri bolnikih z 
zlomi reber ugotavljamo krepitacije, podkožni emfizem ter bolečnost in oteklino nad prizadetim 
rebrom. Po koži so lahko vidne udarnine in odrgnine. Kadar je prisoten serijski zlom več kot treh 
reber, govorimo o nestabilnem prsnem košu (angl. flail chest), ki pa se pri otrocih pojavlja zelo 
redko, v približno 1 %. Posledica nestabilnega prsnega koša je lahko paradoksno gibanje stene 
prsnega koša pri dihanju. Prizadeti del prsnega koša se pri vdihu ugrezne in pri izdihu izboči. 
Zlom reber potrdimo z RTG p/c in CT prsnih organov. Izolirani zlomi reber redko potrebujejo 
kirurški poseg. Potrebni sta ustrezna analgezija in respiratorna fizioterapija, da ne pride do ra-
zvoja atelektaz in pljučnice zaradi hipoventilacije. Večino bolnikov z nestabilnim prsnim košem 
prav tako zdravimo konzervativno, vendar je delež bolnikov, ki potrebujejo umetno ventilacijo, 
v tej skupini večji. Če ob ugotovljenem zlomu reber pri dojenčkih in majhnih otrocih nimamo 
podatkov o visokoenergijski poškodbi, moramo vedno pomisliti na možnost telesne zlorabe.

Hematotoraks in pnevmotoraks nastaneta v približno 29−37 % poškodb prsnega koša pri 
otrocih. Pnevmotoraks pomeni prisotnost prostega zraka v prsni votlini, kar povzroči kolaps 
pljučnega krila. Najpogosteje nastane ob parenhimski poškodbi pljuč, vendar je v primeru ob-
sežnega pnevmotoraksa lahko razlog tudi poškodba dihalnih poti. Pnevmotoraks se glede na 
velikost lahko kaže s tahipnejo, bolečinami v prsnem košu, oslabljenim ali odsotnim dihanjem na 
prizadeti strani ter hipersonornim poklepom. Manjši pnevmotoraksi so večinoma asimptomatski 
in ne vplivajo na respiratorno funkcijo. Zdravljenje je v tem primeru konzervativno. Diagnozo 
pnevmotoraksa potrdimo z RTG-slikanjem pljuč in CT prsnih organov. Za hitro oceno nam je v 
pomoč tudi UZ pljuč. Nestabilne poškodovance in poškodovance s progresivnim slabšanjem re-
spiratorne insuficience je treba intubirati, umetno ventilirati in vstaviti torakalni dren. Pri obrav-
navi bolnika s poškodbo prsnega koša ne smemo spregledati tenzijskega pnevmotoraksa, ki bol-
nika življenjsko ogroža. Bolniki so običajno prizadeti, hemodinamsko nestabilni zaradi motenega 
venskega priliva v srce, prisotna je hipoksemija. Dihanje je na prizadeti strani oslabljeno ali nesli-
šno, viden je lahko premik traheje na nasprotno stran in polne vratne vene. Tenzijski pnevmoto-
raks je klinična diagnoza, zato ne smemo odlašati s takojšnjim zdravljenjem. Opravimo takojšnjo 
igelno torakocentezo v II. ali III. medrebrnem prostoru v srednji klavikularni liniji. Iglo z dovolj 
širokim premerov glede na starost uvedemo tik nad zgornjim rebrom ustreznega medrebrnega 
prostora, da se izognemo poškodbam medrebrnih žil in živcev. Ob uspešni dekompresiji je sli-
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šen šum izhajajočega zraka. Igelna torakocenteza spremeni tenzijski pnevmotoraks v enostavni 
odprti pnevmotoraks, ki ga moramo nato dokončno oskrbeti z vstavitvijo torakalnega drena. Pri 
bolniku, ki ga umetno predihujemo, moramo ob nenadnem poslabšanju respiratornega in kar-
diocirkulatornega stanja vedno pomisliti na tenzijski pnevmotoraks. Hematotoraks je običajno 
posledica poškodbe medrebrnih žil in večje parenhimske poškodbe pljuč, redkeje poškodbe veli-
kih žil ali srca. V primeru masivnega hematotoraksa lahko pride do razvoja hemoragičnega šoka. 
Bolniki so dispnoični, dihanje je na prizadeti strani slabše slišno, ob poklepu je prisotna zamo-
lklina. Na RTG-sliki pljuč je vidna tekočina v plevralnem prostoru in zračno-tekočinski nivoji. 
Bolniki z znaki hemoragičnega šoka potrebujejo takojšnjo tekočinsko reanimacijo in transfuzijo 
koncentriranih eritrocitov. Potrebna je vstavitev torakalnega drena, ki omogoča evakuacijo he-
moragične vsebine in dekompresijo ter izboljšanje respiratornega stanja. V primeru obsežne in 
vztrajajoče krvavitve je potrebno takojšne kirurško zdravljenje. Pri bolnikih s hematotoraksom 
lahko pride do razvoja postravmatskega empiema in restriktivne pljučne bolezni.

Ob poškodbi prsnega koša pri otrocih zelo pogosto nastanejo poškodbe pljuč, saj je njihov 
prsni koš tanek, bolj podajen in se sile lažje prenesejo tudi na globlje strukture prsnega koša. 
Večinoma gre za udarnine pljuč, raztrganine in popoškodbene pnevmatokele. Udarnine pljuč so 
posledica poškodb na ravni alveolov, kjer pride do krvavitev, razvoja pljučnega edema in motenj v 
izmenjavi plinov. Manjše udarnine pljuč so lahko asimptomatske, v primeru obsežnejših udarnin 
pa pride do respiratorne insuficience zaradi ventilacijsko-perfuzijske neujemanja ter zmanjšane 
podajnosti pljuč in potrebe po umetni ventilaciji. Diagnozo potrdimo z RTG pljuč, kjer so vidne 
fokalne in difuzne homogene zgostitve, ki pa prve ure po poškodbi še niso nujno vidne. CT pljuč 
je bolj senzitivna preiskava za oceno prizadetosti pljuč že neposredno po poškodbi. Pri blagih 
udarninah je zdravljenje simptomatsko, bolniki potrebujejo dodatek kisika prek vdihanega zra-
ka, omejitve tekočin, analgezijo in respiratorno fizioterapijo. V primeru obsežnejših poškodb 
in respiratorne insuficience sta potrebni intubacija in mehanska ventilacija. Pri otrocih lahko 
pride tudi do razvoja sindroma akutne dihalne stiske (ARDS), ki je redko posledica izključno 
direktne poškodbe pljuč, bolj pogosto je posledica pridruženih dejavnikov, npr. sepse, politrav-
me, šoka. Glavni namen mehanske ventilacije pri bolnikih z udarnino pljuč je odprtje alveolov 
in vzdrževanje ustrezne oksigenacije, kar dosežemo z višjimi vrednostmi pozitivnega končnega 
ekspiracijskega tlaka (PEEP) in dodatkom kisika. Višji PEEP je potreben tudi pri bolnikih z ne-
stabilnim prsnim košem, saj se tako zmanjša paradoksno gibanje prsnega koša. Vrednost PEEP 
mora biti najnižja možna, s katero nam še uspe bolnika ustrezno oksigenirati. Previsoke vrednos-
ti PEEP lahko namreč poslabšajo izmenjavo plinov, povzročajo barotravmo in motijo venski vtok 
v srce. Da bi preprečili dodatne poškodbe pljučnega parenhima bolnika, predihujemo z nižjimi 
dihalnimi volumni (Vt 6ml/kg), vrednosti maksimalnega tlaka ob vdihu (PIP) vzdržujemo pod 
35−45 cm H20 in dopuščamo višje vrednosti delnega tlaka ogljikovega dioksida v krvi (t. i. per-
misivna hiperkapnija), če za njo ni kontraindikacij (npr. sočasna poškodba glave s povišanim 
intrakranialnim pritiskom). Če nam s klasičnimi načini ventilacije ne uspe ustrezno ventilirati in 
oksigenirati bolnika, je potrebno zdravljenje z visokofrekvenčno oscilatorno ventilacijo (HFOV) 
in zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO). Smrtnost teh bolnikov je velika. Pri bolnikih 
z udarnino pljuč se moramo izogibati hipervolemiji, saj ta poslabša pljučni edem in izmenjavo pli-
nov. Pogost zaplet udarnine pljuč, še posebej, če je bolnik umetno ventiliran, je razvoj sekundarne 
bakterijske okužbe. V tem primeru je indicirano antibiotično zdravljenje. Travmatske pnevmato-
kele so cistične spremembe pljučnega parenhima, ki se pogosteje pojavljajo v pediatrični populaci-
ji. Nastanejo kot posledica topnih poškodb pljučnega parenhima in predstavljajo ujet zrak znotraj 
pljučnih raztrganin. Na RTG pljuč so cističnega videza s tanko steno, zapolnjene z zrakom. Vidni 
so lahko tudi zračno-tekočinski nivoji. Zdravljenje je večinoma konzervativno, saj se jih večina 
spontano zmanjša. Če so pnevmatokele velike in simptomatske, je indicirano kirurško zdravljenje. 
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Poškodbe dihalnih poti so pri otrocih redke in so posledica anteroposteriorne kompresije 
prsnega koša, ko se bronhi in traheja stisnejo med prsnico in hrbtenico. Vzroka sta lahko tudi 
direktna poškodba traheobronhialnega vejevja in hiter dvig intratorakalnega tlaka proti zaprtemu 
glotisu. Bolniki so lahko asimptomatski, imajo hemoptize, podkožni emfizem, pojavijo se lahko 
pnevmotoraks, hematotoraks in pnevmomediastinum. S fleksibilno bronhoskopijo potrdimo dia-
gnozo in ocenimo obseg poškodb. Če je bolnik respiratorno stabilen in poškodba predstavlja manj 
kot tretjino premera traheje, če lahko zavarujemo dihalno pot in smo uspešno zdrenirali pnev-
motoraks, je zdravljenje konzervativno, sicer je potreben kirurški poseg. Poškodbe diafragme so 
pri otrocih redke in so posledica bodisi penetrantne ali tope poškodbe (npr. zategovanje avtomo-
bilskega pasu). Večinoma je poškodovana leva hemidiafragma. Otroci so lahko dispnoični, tožijo 
za bolečinami v trebuhu. Ob avskultaciji prsnega koša lahko slišimo peristaltične valove, zaradi 
premika črevesnih vijug iz trebušne v prsno votlino na mestu raztrganine. Rupture diafragme so 
lahko vidne na RTG pljuč, za dokončno potrditev je potreben CT pljuč. Zdravljenje je operativno. 

Poškodbe srca so redke in so posledica penetrantne ali tope poškodbe prsnega koša. Naj-
pogosteje gre za udarnine srca, tamponado osrčnika, defekte septuma in poškodbe zaklopk, kar 
lahko moti funkcijo srca. Potreben je UZ srca za oceno obsežnosti poškodb in funkcije srca. 
Odvzamemo tudi kri za določitev encimov srčno-mišičnega razpada (troponin, CK-MB) in na-
redimo EKG-posnetek. Pri blažjih poškodbah so bolniki večinoma neprizadeti, lahko pa pride do 
hemodinamske nestabilnosti zaradi okrnjene srčne funkcije. Takrat sta potrebni inotopna in va-
zoaktivna podpora. Pri bolnikih z udarnino srca lahko nastanejo motnje srčnega ritma. Posebej 
pozorni moramo biti na pojav tamponade osrčnika. Krvavitev v perikardialno votlino vodi v po-
stopno zmanjšanje venskega vtoka v srce, kar pride do hemodinamske nestabilnosti, hipotenzije 
in šokovnega stanja. Pri bolnikih s srčno tampondo so srčni toni slabše slišni, vidna je distenzija 
jugularnih ven. Potrebna je urgentna perikardiocenteza.

Poškodbe trebuha

Večina poškodb trebušnih organov v otroški populaciji je posledica topih poškodb, najpogosteje 
so poškodovana jetra, vranica in ledvice, manj pogosto črevesje, trebušna slinavka in velike žile. 
Otroci imajo v primerjavi z odraslimi proporcionalno večje notranje trebušne organe, ki so za-
radi manjšega prsnega koša in slabo razvitega mišičja trebušne stene bolj občutljivi na poškodbe. 

Pri bolnikih s sumom na poškodbo trebušnih organov smo ob kliničnem pregledu pozorni 
na kožne spremembe (npr. odrgnine, modrice, kontuzijske značke na koži trebušne stene), nape-
tost in palpatorno bolečnost trebuha ter znake hemoragičnega šoka. Pri hemodinamsko stabilnih 
otrocih za opredelitev poškodb trebuha opravimo UZ trebuha, CT trebuha, nativni RTG trebu-
ha, po potrebi še CT angiografijo. Redko je potrebna urgentna laparotomija, ki jo opravimo pri 
hemodinamsko nestabilnih otrocih. Pri poškodovanih otrocih odvzamemo še krvne preiskave: 
hemogram, C-reaktivni protein, elektrolite, ledvične retente, transaminaze, amilazo, lipazo ter kri 
za krvno skupino in navzkrižni test. Opravimo še pregled nativnega urina za dokaz hematurije.

Začetno zdravljenje poškodb trebušnih organov je večinoma konzervativno. Urgentno lapa-
ratomijo potrebujejo bolniki, ki so hemodinamsko nestabilni kljub ustreznemu zdravljenju in 
potrebi po nadomestitvi več kot 50 % celotnega volumna krvi, bolniki s perforacijo votlih orga-
nov, peritonitisom, pnevmoperitonejem in penetrantnimi poškodbami. Konzervativno zdravlje-
nje vključuje sledenje kliničnega stanja in vitalnih funkcij ter spremljanje vrednosti hemoglobina 
in hematokrita za oceno vztrajajoče krvavitve. Za razbremenitev želodca vstavimo bolnikom oro-
gastrično ali nazogastično sondo, za preprečevanje stresne razjede prejmejo inhibitor protonske 
črpalke. Potrebna je dobra analgezija z morfijem ali fentanilom. Za spremljanje diurez vstavimo 
trajni urinski kateter.
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Izmed trebušnih organov so najpogosteje prizadeta jetra in vranica. Visoke vrednosti tran-
saminaz govorijo v prid poškodbe jeter. Obravnava topih poškodb vranice in jeter danes temelji 
predvsem na hemodinamski stabilnosti bolnika, manj na stopnji poškodbe. Vsaka krvavitev v 
trebušno votlino ni nujno indikacija za laparatomijo. Večinoma jih zdravimo konzervativno z 
nadomeščanjem tekočin in krvnih derivatov ter skrbnim sledenjem kliničnega stanja. Pri večjih 
poškodbah z vztrajajočo krvavitvijo je potrebno takojšnje operativno zdravljenje, priporočajo 
se tehnike za ohranitev organov. V primeru popolne odstranitve vranice potrebujejo otroci po 
posegu profilaktično antibiotično terapijo ter cepljenje proti pnevmokoku, meningokoku in he-
mofilusu influence B (Hib). Poškodbe trebušne slinavke največkrat nastanejo zaradi močnega 
udarca ali kompresije v predelu epigastrija, kar povzroči stisnjenje vratu trebušne slinavke ob 
hrbtenico in njeno poškodbo. Te poškodbe najpogosteje nastanejo zaradi udarca v trebuh, padca 
s kolesa, višine in pri otrocih, ki so udeleženi v prometnih nesrečah. Klinična slika se pogosto raz-
vije pozno, prisotne so lahko bolečine v predelu epigastrija, povišane so lahko vrednosti amilaze 
in lipaze. Začetna slikovna preiskava je CT trebuha, običajno je treba opraviti tudi ERCP. Zaradi 
poškodbe pankreatičnih vodov lahko pride do razvoja pankreatitisa in psevdocist. Poškodbe vo-
tlih organov so redke, večinoma se pojavljajo pri otrocih, poškodovanih v prometnih nesrečah, 
zaradi uporabe varnostnih pasov. Varnostni pas pri otrocih poteka večinoma neposredno čez 
trebuh in v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti stisne trebušno steno ob hrbtenico ter poško-
duje številne notranje organe, najpogosteje tanko črevo, trebušno slinavko, žilje, jetra, vranico, 
ledvice in mehur. V primeru perforacije votlih organov je potrebno takojšnje operativno zdravlje-
nje. Pri poškodbi trebuha moramo biti pozorni tudi na poškodbe ledvic, ki se najpogosteje kažejo 
kot udarnine ledvičnega parenhima. Otroške ledvice imajo manj perirenalnega maščevja in so 
zato bolj občutljive na poškodbe. Ob pregledu lahko ugotavljamo tipno maso v trebuhu, prisotna 
je lahko mikroskopska ali makroskopska hematurija. V večini primerov ni potrebno kirurško 
zdravljenje.

Pogosta posledica topih poškodb trebuha pri otrocih je intraabdominalna krvavitev. Bolniki z 
aktivno krvavitvijo imajo različne klinične simptome, od blage tahikardije, hladnih okončin, oli-
gourije do letargije. Klinična slika je odvisna od deleža izgubljene krvi. Ocenjen celoten volumen 
krvi je odvisen od starosti otroka in znaša 90−100 ml/kg za donošene novorojenčke in 70−80  ml/kg  
za starejše otroke in mladostnike. Hipotenzija je pri otroku pozen znak hemoragičnega šoka. 
Bolniki z nenadzorovano krvavitvijo in hemoragičnim šokom potrebujejo takojšnje tekočinsko 
in transfuzijsko zdravljenje ter čimprejšnjo laparotomijo. Tekočinsko zdravljenje začnemo s kri-
staloidi, bolniki prejmejo en bolus 20 ml/kg 0,9-% NaCl ali Ringerjevega laktata. Odmerek lahko 
ponovimo, in če kljub temu ni kliničnega izboljšanja, moramo začeti transfuzijsko zdravljenje. 
Nekateri avtorji predlagajo omejitev vnosa kristaloidov in zgodnjo uporabo transfuzije pri otro-
cih. Majhen delež otrok z obsežno in nenadzorovano krvavitvijo potrebuje tudi masivno trans-
fuzijo. O masivni transfuziji pri otrocih govorimo, kadar ti prejmejo transfuzijo več kot 50 % 
celotnega volumna krvi v 3 urah, transfuzijo več kot 100 % celotnega volumna v 24 urah ali na-
domeščanje izgub krvi več kot 10 % celotnega volumna krvi na minuto. Krvne derivate nadome-
ščamo v razmerju 1:1:1 (koncentrirani eritrociti, sveža zamrznjena plazma, trombocitna plazma). 
Krioprecipitat se priporoča pri bolnikih, pri katerih krvavitev vztraja, čeprav so že prejeli en cikel 
vseh treh krvnih derivatov ali je vrednost fibrinogena manj kot 1−1,5 g/l. Priporočila govorijo 
tudi o uporabi traneksamične kisline pri otrocih, ki naj jo prejmejo takoj oziroma najpozneje 
tri ure po poškodbi v začetnem odmerku 15 mg/kg (največ 1000 mg). Temu sledi kontinuirana 
infuzija 2 mg/kg/h za vsaj 8 ur oziroma dokler krvavitev ne preneha. Po prejetju rezultatov testov 
hemostaze začnemo s ciljanim nadomeščanjem posameznih faktorjev strjevanja krvi za popravo 
koagulopatije. Prednost teh preparatov je majhen volumen. V uporabi je koncentrat fibrinogena, 
aktiviran faktor VII, koncentrat protrombinskega kompleksa. Masivna transfuzija s seboj prinaša 



65

številne zaplete. Najpogosteje so to metabolni zapleti (metabolna alkaloza, hipokalcemija, hiper-
kaliemija), koagulopatija povezava s transfuzijo in s transfuzijo povezana poškodba pljuč. Pozor-
ni moramo biti tudi na volumsko preobremenitev. Cilji transfuzijskega zdravljenja so Hb 80 g/l, 
fibrinogen > 1−1,5 g/l, INR < 1,5, trombociti > 75 x 109/l.

Zaključek

Pri otrocih so poškodbe vodilni vzrok smrti in invalidnosti. Med otroki, ki potrebujejo zdravlje-
nje v enoti intenzivne terapije, so najpogostejše poškodbe glave, prsnega koša in trebuha. Zaradi 
anatomskih in fizioloških razlik, posebej v obdobju rasti in razvoja, se diagnostika in zdravljenje 
poškodb pri otrocih razlikujeta od odrasle populacije.

Literatura

 1. Alemayehu H, Aguayo P. Management of Children with Trauma in the PICU: Pediatric Blunt 
Thoracic Trauma. J Pediatr Intensive Care. 2015;4(1): 35–9.

 2. Sinha KC, Lander A. Trauma in children: abdomen and thorax. Surgery. 2013;31: 123−9.
 3. Allen GS, Cox CS Jr. Pulmonary contusion in children: diagnosis and management. South Med 

J. 1998;91(12):1099–106.
 4. S Blain, MBBS, N Paterson, MB ChB DA FFA FANZCA, Paediatric massive transfusion. BJA 

Education. 2016;16(8):269–75.
 5. Gonzalez WK, Desai AA, Dalton GB, Juang D. Management of Children with Trauma in the 

PICU: Hemorrhagic Shock. J Pediatr Intensive Care. 2015;4(1): 4–9.
 6. Lynch T, Kilgar J, Al Shibli A. Pediatric Abdominal Trauma. Curr Pediatr Rev. 2018;14(1):59–63.
 7. Gornik DK, Pavčnik M, Havliček T. Epidemiologija hudih poškodb pri otrocih. Slov Pediatr. 

2016;23:4–13.
 8. Araki T, Yokota H, Morita A. Pediatric Traumatic Brain Injury: Characteristic Features, Diagno-

sis, and Managment. Neurol Med Chir. 2017; 57 (2):82–93.
 9. Porčnik A, Spazzapan P. Priporočene smernice za obravnavo otrok s poškodbo glave. 9. Goriški 

travmatološki dnevi. Nova Gorica: Društvo travmatologov Slovenije, Slovensko nevrokirurško 
društvo, Splošna in učna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica 2018:104–9.

10. Kochanek PM, Tasker RC, Carney N, Totten AM, Adelson PD, Selden NR et.al Guidelines for 
the Management of Pediatric Severe Traumatic Brain Injury, Third Edition: Update of the Brain 
Trauma Foundation Guidelines, Executive Summary. Neurosurgery. 2019;1:84(6):1169–78.



67

KRITIČNO BOLAN NEVROLOŠKI BOLNIK



68

Šola intenzivne medicine 2021

Bolnik z ishemično možgansko kapjo v enoti 
intenzivne terapije

Andrej Fabjan

Povzetek

Bolnika z ishemično možgansko kapjo življenjsko ogrožajo številna stanja, povezana tako z mo-
žgansko ishemijo in njenimi zapleti kot z zapleti pridruženih kroničnih bolezni. V prispevku so 
našteti pogosti zapleti težjih oblik IMK in njihovo zdravljenje v enoti intenzivne terapije.

Uvod

Bolnika z ishemično možgansko kapjo (IMK) življenjsko ogrožajo akutni respiratorni in kardio-
vaskularni zapleti ter subakutna stanja, kot so možganski edem, hemoragična transformacija in 
nagnjenost k epileptičnim napadom. Poleg tega IMK lahko vodi v poslabšanje kronične kardi-
ovaskularne bolezni z miokardnim infarktom in srčno odpovedjo, povzroča pa tudi zaplete, ki 
so posledica protrombotičnega stanja, kot je pljučna embolija. Bolnik z IMK je bolj ogrožen za 
razvoj in težji potek okužb, kot so pljučnice in okužbe urinskega trakta. 

Patofiziologija IMK in nekaterih pridruženih sistemskih zapletov

Najpogostejši etiologiji IMK (70 % primerov) sta trombembolija iz srca in proksimalnih žil ter 
zapora žile ob aterosklerozi ali lipohialinozi. Vzrok najdemo še v 15 %, pri čemer so druga stanja 
heterogena in v splošni populaciji redka (disekcija, vaskulitis, paradoksni embolizem ob odprtem 
ovalnem oknu, genetska vaskulopatija in hematološka motnja). Preostalih 15 % predstavljajo em-
bolične IMK nejasnega izvora. Ishemija lahko nastane tudi ob globalni hipoperfuziji možganov 
in prizadene predvsem razvodna področja.

Ob okluziji možganske arterije pride do razvoja kolateralnega krvnega pretoka, ki zadošča 
za viabilnost možganskega tkiva, vendar ne doseže sredice infarkta (umbre), temveč le okolico 
(penumbro). Motnja v funkciji nevronov se pojavi, ko lokalna oskrba s krvjo pade pod 50 %, 
nepovratna okvara možganovine (ishemična sredica ali umbra) pa, ko ta pade pod 20 % izhodišč-
ne vrednosti. Pretvorbo penumbre v ishemično sredico pospešujejo patofiziološki mehanizmi, ki 
so posledica neuravnovešenega celičnega metabolizma ob pomanjkanju kisika in glukoze, kot so 
energetsko potratne perinfarktne depolarizacije in citotoksični procesi (npr. glutamatna ekscito-
toksičnost). Zažene se kaskada vnetja in vznikne citotoksični edem. Z razvojem tkivne nekroze po 
4 do 6 urah pride do razgradnje žilne bazalne lamine, razpada hematoencefalne bariere in pušča-
nja krvnega seruma v tkivo. S tem se pojavi vazogeni edem, ki navadno doseže vrh po 1 do 2 dneh. 
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Zaradi obeh vrst edema (citotoksičnega in vazogenega) se v infarciranem tkivu količina vode 
lahko poveča za 100 %. Razgradnja žilne stene lahko vodi do hemoragične transformacije IMK. 

IMK je zelo epileptogena, saj se epileptični napadi (EN) pojavijo pri okoli 10−20 % bolnikov. 
Zgodnji EN izvirajo iz ishemične penumbre in so povezani z akutno motnjo metabolizma, pri 
kateri so zvišane znotrajcelične koncentracije kalcija in natrija, spremenjene so lastnosti ionskih 
kanalov, povečana je koncentracija ekstracelularnega glutamata in prisotna motnja delovanja 
GABA-ergičnih inhibitornih internevronov. 

IMK ima tudi močan sistemski vpliv. Ob prizadetosti možganskih regij, ki sodelujejo pri avto-
nomnem nadzoru (npr. inzula in dorzolateralna medula), pride do obsežnega sproščanja sistem-
skih kateholaminov, skoka krvnega tlaka, pojava srčnih aritmij in motenj krčljivosti miokarda. 
Ob obremenjenosti levega prekata zaradi povišanega sistemskega arterijskega tlaka se lahko v 
teh razmerah razvije transudativni pljučni edem. Povečan transmuralni tlak v pljučnih kapilarah 
lahko poškoduje pljučni endotel, kar vodi v eksudativni pljučni edem. Kombinacija obeh edemov 
lahko vodi v hud akutni nevrogeni pljučni edem.

IMK sproži vnetni odziv, ki je sprva omejen na področje prizadetega možganskega tkiva, po 
nekaj urah pa se v odvisnosti od velikosti IMK lahko razvije sindrom sistemskega vnetnega odzi-
va z levkocitozo ter povišanimi nivoji serumskih in znotrajceličnih citokinov. Po zgodnji aktiva-
ciji sistemskega imunskega odziva sledi imunodepresija, ki lahko traja nekaj tednov in prispeva k 
povečani nagnjenosti bolnikov z IMK k okužbam.

Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo v enoti intenzivne 
terapije

Obravnava bolnika z IMK v EIT je v zadnjih letih vse pogostejša, kar je posledica vse več reper-
fuzijskih intervencij. Glavne indikacije za sprejem v EIT so naštete v tabeli 1.

Tabela 1. Indikacije za sprejem bolnikov z IMK v EIT.

INDIKACIJA RAZLOG
Intubacija in mehanska ventilacija Motnja v vzdrževanju proste dihalne poti, motnja zavesti 

(Glasgowska lestvica kome < 8), znaki pomembne 
prizadetosti možganskega debla, akutna respiratorna 
odpoved

Optimizacija sistemskih parametrov Nadzor krvnega tlaka, glukoze, telesne temperature, 
tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja

Podpora drugim organom Srčna, dihalna, ledvična odpoved
Zdravljenje intrakranialnih zapletov Sindrom maligne srednje možganske arterije, 

hemoragična transformacija, epileptični status, 
dekompresivna kraniektomija

Oskrba dihalne poti in mehanska ventilacija

Stopnja dihalnih zapletov je pri IMK visoka, tako zaradi nevroloških kot tudi nenevroloških vzro-
kov (disfagija, pljučnica, pljučna aspiracija, edem, embolija, sindrom akutne dihalne stiske in 
šibkost respiratornih mišic). Odločitev o intubaciji in mehanski ventilaciji je pogosto zahtevna in 
individualna, saj je potreba po tem posegu povezana z zelo slabim izidom. V obzir je treba vzeti 
obseg in mesto ishemije, pričakovano izhodno oceno po modificirani Rankinovi lestvici, starost 
in komorbidnosti. O nujnosti intubacije se odločamo glede na:
• Glasgowsko lestvico kome, 
• izgubo zaščitnih refleksov dihalnih poti (znake bulbarne okvare),
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• znake povišanega intrakranialnega tlaka, 
• infarkt več kot dve tretjini področja srednje možganske arterije,
• hipoksično ali hiperkapnično respiratorno odpoved, 
• prisotnost epileptičnih napadov.

Priporoča se vzdrževanje normokapnije (PaCO2 35-45 mmHg) in zasičenosti hemoglobina s ki-
sikom (SpO2) > 94 %. Dokazov o uspešnosti rutinskega dodatka kisika ni, v nekaterih primerih 
pa lahko hiperoksija poslabša izid.

Nekateri bolniki s potrebo po podaljšani ventilaciji in zaščiti dihalnih poti potrebujejo trahe-
ostomo. Medtem ko je pri drugih kritičnih stanjih znano, da zgodnja traheostoma (znotraj 7 dni 
po sprejemu) skrajša čas mehanske ventilacije in obravnave v EIT, pa prospektivnih podatkov za 
IMK še nimamo. Po dekompresivni kraniektomiji zaradi IMK zgodnja traheostoma skrajša čas 
mehanske ventilacije in hospitalizacije. 

Nadzor arterijskega krvnega tlaka

Večina bolnikov z IMK ima v akutnem obdobju sistolni krvni tlak povišan nad 140 mmHg, kar je 
posledica preobstoječe hipertenzije, nevroendokrinega stresa, simpatične hiperaktivnosti in/ ali 
povišanega intrakranialnega tlaka. Huda hipertenzija lahko vodi v kardiorespiratorne zaplete, 
možganski edem in hemoragično transformacijo, vendar pa je povišan krvni tlak lahko tudi ko-
risten pri vzdrževanju ishemične penumbre. 

Po endovaskularni trombektomiji je arterijska hipertenzija povezana s povečano pojavnostjo 
hemoragičnih zapletov in slabšim 90-dnevnim funkcijskim izidom. Uspešno vzdrževanje arterij-
skega tlaka < 160/90 mmHg in preprečevanje izrazitih nihanj v prvih 24 urah po endovaskular-
nem posegu zmanjša 3-mesečno umrljivost in izboljša funkcionalni izid. 

Pri bolnikih z IMK, ki so bili zdravljeni s trombolitikom, v prvih 24 urah smernice priporo-
čajo znižanje krvnega tlaka < 185/110 mmHg. 

Pri bolnikih, ki niso bili deležni reperfuzijskega zdravljenja in nimajo drugih indikacij za aku-
tno nižanje krvnega tlaka (kot sta ishemija miokarda ali srčna odpoved), je optimalni arterijski 
krvni tlak neznan, smernice tolerirajo vrednosti < 220/120 mmHg. Kadar je tlak nad to mejo, je 
v prvih 24 urah smiselno nižanje krvnega tlaka za 15 %. Kadar pri nevrološko stabilnih bolnikih 
vztrajajo visoke vrednosti tudi pozneje, pa je po 24 urah primerno uvesti antihipertenzivno tera-
pijo z nižjimi cilji.

Podatki o vplivu nizkega krvnega tlaka po IMK na izid so skopi in nasprotujoči. Simpto-
matsko hipotenzijo je treba zdraviti, za zdaj pa ni dokazov za inducirano hipertenzijo ali izbiro 
določene vrste vazopresorja/inotropa pri zdravljenju nizkega krvnega tlaka. 

Glikemični nadzor

Hiperglikemija v prvih 24 urah po nastopu IMK poslabša izid, poveča reperfuzijsko okvaro, ver-
jetnost hemoragične transformacije in je povezana s slabšo stopnjo rekanalizacije. 

Agresiven nadzor glukoze z infuzijo inzulina za ravni 4,4−7,2 mmol/l, v primerjavi s stan-
dardnim nadzorom z intermitentnim subkutanim inzulinom za raven <10 mmol/l, ne izboljša 
90-dnevnega funkcionalnega izida. Poleg tega so bile v skupini bolnikov z agresivnim nadzorom 
pogostejše hipoglikemije (< 2,2 mmol/l) in večja časovna obremenjenost negovalnega osebja.

Smernice priporočajo vzdrževanje krvne glukoze v območju 7,8−10 mmol/l in izogibanje hi-
poglikemiji < 3,3 mmol/l, s hitro korekcijo le-te. Smiselna je uporaba intravenskega inzulina, 
zlasti v EIT in v drugih okoljih, kjer je takšen način rutinski. Pri bolnikih z dobrim kolateralnim 
krvnim obtokom hiperglikemija bolj neugodno vpliva na izid kot pri bolnikih s slabimi kolatera-
lami, tako da so takšni bolniki potencialni kandidati za agresivno glikemično kontrolo.
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Terapija povišane telesne temperature

Povišana telesna temperatura pospeši ishemično kaskado in poslabša možgansko okvaro, zato se 
svetuje hitra uvedba terapije z antipiretiki in/ali fizikalnimi metodami. Pri sumu na nevrogeno 
povišano telesno temperaturo > 37,5 °C se uvedejo ukrepi za vzdrževanje temperature na ciljni 
vrednosti, kadar antipiretično zdravilo ne zniža temperature v eni uri, in se nadaljujejo, dokler 
obstaja možnost sekundarne možganske okvare.

Antiagregacija, antikoagulacija in tromboprofilaksa

Uvedba aspirina se svetuje v 24 do 48 urah po nastopu IMK, saj za 50 % zmanjša pojavnost in/
ali resnost zgodnje ponovne IMK (v 6 do 12 tednih). Vloga drugih antiagregacijskih zdravil ali 
dvotirne terapije še ni zadostno opredeljena. Kratkotrajna dvotirna antiagregacija (21 dni) z aspi-
rinom in klopidogrelom se je pri manjši IMK in visoko tvegani prehodni ishemični motnji izka-
zala za superiorno od monoterapije, v eni od raziskav pa je pri bolnikih z dvotirno terapijo prišlo 
do povečanega tveganja za pomembno krvavitev. Bolniki v EIT imajo običajno težje oblike IMK, 
tako da dvotirna antiagregacija praviloma ne pride v poštev, razen po urgentni endovaskularni 
angioplastiki. V prvih 24 urah po trombolizi ali endovaskularni trombektomiji se antiagregacij-
ska terapija običajno ne uvaja, vendar pa ta pristop še nima potrditve v kliničnih raziskavah.

Zgodnja terapevtska antikoagulacija ni indicirana po IMK, tromboprofilakso pa pri nekate-
rih bolnikih uvedemo kmalu, saj se venski trombembolizmi pojavijo pri 10−75 %. Profilaktični 
nizkomolekularni heparin se uvede 24 ur po zdravljenju IMK s trombolizo ali endovaskularno 
trombektomijo, če ni zadržkov (npr. hemoragična transformacija). V dosedanjih raziskavah je 
farmakološka tromboprofilaksa zmanjšala pojavnost globoke venske tromboze in pljučne em-
bolije pri bolnikih z IMK, ni pa zmanjšala umrljivosti ali nevrološkega izida, predvsem zaradi 
tveganja za intra- in ekstrakranialno krvavitev. Smernice priporočajo tudi uporabo intermiten-
tne pnevmatske kompresije spodnjih okončin, kadar ni kontraindikacij. Dodatek intermitentne 
pnevmatske kompresije k farmakološki profilaksi ne zmanjša pojavnosti proksimalne globoke 
venske tromboze okončin.

Zdravljenje intrakranialnih zapletov IMK

Hemoragična transformacija

Pojavi se pri 4 do 6 % bolnikov. Pogostejša je po uporabi trombolitika, endovaskularni trom-
bektomiji, urgentni karotidni ali verterbalni endovaskularni angioplastiki in ob antikoagulaciji. 
Neodvisni napovedni dejavniki so tudi IMK ob prebujanju (»wake-up stroke«) in višje serumske 
ravni glukoze. Večina krvavitev se pojavi v prvih 12 urah po IMK (mediana 8 ur). Nevrološko 
poslabšanje sprva ni prisotno, pojavi se šele ob širjenju krvavitve v neinfarcirano tkivo, učinku 
mase ali prodoru krvi v likvorske prostore. Zato naj bo prag za indikacijo kontrolne slikovne 
preiskave po IMK zelo nizek. 
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Slika 1.  Hemoragična transformacija IMK v malih možganih pri 68-letnem bolniku. a − subakutna 
ishemija v malih možganih (puščica) , b − hemoragična transformacija, c − stanje po kirurški 
evakuaciji hematoma in dekompresivni kraniektomiji okcipitalno desno.

Glavni strategiji zdravljenja sta hiter hemodinamski nadzor s priporočenim ciljnim sistolnim 
tlakom < 160 mmHg in korekcija morebitne koagulopatije. Prekiniti je treba morebitno infuzijo 
trombolitika ali antikoagulacijo. Priporoča se tudi prekinitev zdravljenja z acetilsalicilno kislino 
za 5 do 7 dni, pri čemer se poudarja individualizacija te odločitve (npr. običajno se zdravljenje ne 
prekine pri nedavno vstavljenih žilnih opornicah). Ob poslabšanju simptomatske krvavitve po 
trombolizi nekateri priporočajo uporabo traneksamične kisline in sveže zamrznjene plazme oz. 
krioprecipitata.

Vloga kirurške evakuacije hematoma ob hemoragični transformaciji IMK še ni dobro opre-
deljena, za poseg se odločimo individualno glede na velikost in mesto krvavitve ter glede na 
bolnikove komorbidnosti in pričakovani izid.

Možganski edem

Klinično pomemben možganski edem s povišanim intrakranialnim tlakom se razvije predvsem 
pri bolnikih z okluzijo distalne notranje karotidne arterije ali debla srednje možganske arterije. 
Pri slednji govorimo o sindromu maligne srednje možganske arterije in se običajno razvije v 48 
urah po nastopu IMK. 

Pri nezdravljenem sindromu maligne srednje možganske arterije je umrljivost 80-odstotna, 
pri intenzivnem konzervativnem zdravljenju pa več kot 50-odstotna. Monoterapija s hiperozmo-
larnimi sredstvi je pogosto neučinkovita in primerna le kot premostitvena terapija do kirurškega 
posega. 
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Slika 2.  Razvoj sindroma maligne srednje možganske arterije desno in dekompresivna 
hemikraniektomija pri 60-letnem bolniku, ki je bil urgentno zdravljen s kombinacijo trombolize 
in endovaskularne trombektomije. Bolnik je v preteklosti že utrpel IMK levo parietalno.  
1a − urgentni CT glave, 1b − hipoperfuzija na urgentnem CT perfuzijskem slikanju (puščice), 
1c − angiografski prikaz okluzije distalnega dela M1 segmenta desne a. cerebri medije pred 
trombektomijo, 2 − en dan po rekanalizaciji, 3 − dva dni po rekanalizaciji, 4 − po dekompresivni 
kraniektomiji, tri dni po rekanalizaciji.

Dekompresivna kraniektomija pomembno zmanjša umrljivost in izboljša funkcionalni izid bol-
nikov s sindromom maligne srednje možganske arterije, ki so mlajši od 60 let, kadar se poseg 
izvede v prvih 48 urah od nastopa IMK. Pri bolnikih, ki so stari med 61 in 82 let, hemikraniek-
tomija pomembno zmanjša umrljivost, vendar poslabša funkcionalni izid preživelih bolnikov. 

Epileptični napadi

Zaradi visoke epileptogenosti IMK je verjetnost ponavljanja EN po enem neizzvanem EN visoka 
(> 70 %), zato lahko že po prvem napadu postavimo diagnozo strukturne epilepsije in indici-
ramo protiepileptično zdravljenje. Profilaktična uporaba protiepileptičnih zdravil ni učinkovita 
in lahko poslabša izid zaradi sistemskih stranskih učinkov in vpletanja v nevronsko plastičnost. 

Epileptični status (ES) je definiran kot EN, ki spontano ne preneha za več kot 5 minut ali kot 
stanje s ponavljajočimi se EN, med katerimi se bolnikova zavest ne povrne na raven pred napadi. 
ES je stanje z visoko umrljivostjo, zato je ob njegovem nastanku potrebno takojšnje agresivno 
zdravljenje s protiepileptičnimi zdravili, ki v primeru razvoja refraktornega ES vključuje tudi 
globoko sedacijo. Glede na visoko incidenco EN/ES po možganski kapi in visoko variabilnost 
klinične prezentacije (npr. nekonvulzivni EN/ES) je v EIT treba imeti nizek prag za odrejanje 
elektroencefalografije. 
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Zaključek

Obravnava IMK v EIT je usmerjena v optimizacijo sistemskih fizioloških parametrov za ohranja-
nje penumbre ter v hitro odkrivanje in zdravljenje intrakranialnih zapletov. Cilj vseh ukrepov naj 
bo izboljšati dolgoročni funkcionalni izid bolnika.
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Epileptični napadi pri bolniku na oddelku 
intenzivne medicine

Nataša Milivojevič

Izvleček 

Epileptični napadi so na oddelku intenzivne medicine relativno pogost pojav, a jih je pogosto 
težko zaznati in prepoznati. Lahko so primarni vzrok sprejema na oddelek intenzivne medicine, 
še pogosteje pa se pojavijo kot zaplet kritične bolezni.

Če kontinuirana epileptična aktivnost traja več kot 5 minut ali si napadi sledijo tako, da med 
njimi ni popolne povrnitve zavesti, gre za epileptični status. Zdravljenje in prognoza sta odvisna 
od vzroka za napade, vrste in trajanja napadov. Kot zdravilo prvega izbora se na oddelku inten-
zivne medicine priporoča lorazepam. Poleg kliničnega opazovanja je v primeru, da se napadi ne 
umirijo ali zavest ne povrne po zdravljenju s prvo in drugo stopnjo antiepileptičnega zdravljenja, 
treba uporabiti elektroencefalografijo (EEG). 

Uvod 

O incidenci epileptičnih napadov pri kritično bolnih nimamo natančnih podatkov. Starejše štu-
dije opisujejo, da je klinična pojavnost epileptičnih napadov med splošno populacijo bolnikov 
okoli 3,5 %, novejše študije, ki za detekcijo uporabljajo tudi EEG, pa navajajo, da ima epileptične 
napade okoli 20 % bolnikov z nepojasnjeno komo na oddelku intenzivne medicine. Epileptični 
napadi so za metabolno encefalopatijo drugi najpogostejši nevrološki zaplet pri kritično bolnih.

Etiologija

Pri odraslih so najpogostejši vzrok za epileptične napade strukturne spremembe v možganih, na 
prvem mestu možganska kap (ishemična in hemoragična), nato tumorji in poškodba glave. Med 
pogostimi povzročitelji so še okužbe možganov, sepsa, vpliv zdravil (ciklosporin, sevofluran, klo-
zapin, triciklični antidepresivi, fluorokinoloni, karbapenemi) ali toksičnih snovi (alkohol, kokain, 
sintetične droge), elektrolitne (hiponatriemija, hipokalciemija, hipomagnezemija) in metabolne 
motnje (hipoglikemija, uremija, jetrna encefalopatija) ter hipoksična poškodba možganov.

Vrste epileptičnih napadov

Epilepsija je zelo kompleksen pojav in pravzaprav preplet zelo različnih etiologij in kliničnih 
spektrov bolezni, povrh vsega pa z razvojem znanosti in genetike tudi zelo hitro razvijajoče se 
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polje medicine, zato je razumljivo, da je težko narediti dobro klasifikacijo, ki bi ustrezala vsem. 
Med epileptologi tako potekajo stalne debate glede pravilne klasifikacije in v veljavi je več različic.

Pri odraslih epileptične napade v grobem (po kriterijih EEG) ločimo na generalizirane (kamor 
spadajo na primer generalizirani napadi s tonično kloničnimi krči (GTKK ali t. i. »grand mal«) 
in absence (t. i. petit mal) ter žariščne (ki se klinično zelo različno izražajo, glede na to s katerega 
funkcionalnega področja možganov izhajajo). Ločimo jih lahko tudi na konvulzivne (pri katerih 
so krči vidni) in nekonvulzivne (ki jih zaznamo le elektroencefalografsko).

Oskrba in zdravljenje

Vedno moramo poskrbeti, da se bolnik med napadom ne poškoduje, in ga zavarovati. Večina 
epileptičnih napadov mine v največ dveh minutah. Če napad traja dlje, se najverjetneje ne bo 
spontano ustavil. Kratkih napadov ni treba prekinjati, razen če bolnika ogrožajo zaradi poslabša-
nja osnovne bolezni. Ker so pri kritično bolnih epileptični napadi najpogosteje sekundarni zaplet 
osnovne bolezni, je treba poskusiti odpraviti vzrok. Če to ni možno, uvedemo antiepileptično te-
rapijo, ki je prikrojena tipu napadov in osnovni bolezni oziroma se posvetujemo z epileptologom.

Epileptični status

Epileptični status je po veljavni definiciji kontinuirana epileptična aktivnost, ki traja več kot 5 
minut ali dva ali več napadov, ki si sledijo tako, da med njimi ni popolne povrnitve zavesti. 

Epileptični status je skrajna oblika epilepsije in eno od najpogostejših nujnih stanj v nevro-
logiji. Letna incidenca v Evropi je od 5 do 10 na 100.000 prebivalcev, kar projicirano v Slovenijo 
pomeni od 100 do 200 bolnikov na leto. Med odraslimi bolniki z novo diagnozo epilepsije se 
ta v kar tretjini primerov začne z epileptičnim statusom. Epileptični status z generaliziranimi 
tonično kloničnimi krči (GTKK) je nujno in življenjsko ogrožajoče stanje, ki zahteva takojšnje 
zdravljenje. 

Epileptična aktivnost, ki traja dlje kot 5 minut, se le redko zaustavi sama in lahko povzroči 
ireverzibilno okvaro živčnih celic. V skladu z veljavnimi priporočili EFNS (European Federation 
of Neurological Societies) iz leta 2010 je treba začeti medikamentozno zdravljenje po 5 minutah 
kontinuirane epileptične aktivnosti.

Zdravljenje mora potekati stopenjsko in upoštevati vrsto epileptičnega statusa.

Vrste epileptičnega statusa

V literaturi zasledimo več različnih zapletenih klasifikacij epileptičnega statusa. Ta prispevek je 
usmerjen v epileptični status pri odraslem bolniku in namenjen populaciji zdravnikov, ki se z 
njim srečujejo na terenu, v urgentni ambulanti ali v enoti intenzivne medicine, zato predstavlja 
preprosto klasifikacijo, temelječo na klinični sliki, ki olajša diagnostično in terapevtsko razmišlja-
nje v urgentni situaciji.

Klinično ločimo epileptični status na konvulzivni in nekonvulzivni (slika 1). 
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Slika 1. Klasifikacija epileptičnega statusa

Najpogostejša klinična slika epileptičnega statusa je konvulzivni epileptični status s tonično klo-
ničnimi krči. Ta oblika je tudi povezana z največjo obolevnostjo in smrtnostjo bolnikov, zato je 
potrebno takojšnje in agresivno zdravljenje. Večina kliničnih izkušenj in študij kaže, da je nekon-
vulzivni epileptični status, z izjemo subtilnega statusa, manj škodljiv od konvulzivnega, vendar 
je to področje še precej nerazjasnjeno tako glede tega, katere oblike sploh štejejo med status, kot 
glede tega, kdaj in kako agresivno zdraviti.

Patofiziologija generaliziranega konvulzivnega epileptičnega statusa

Akutni sistemski učinki statusa GTKK potekajo v dveh fazah. V zgodnjem poteku prevladujejo 
učinki hipertonusa simpatičnega živčevja, zato se pojavita hipertenzija in tahikardija. V tem ob-
dobju kljub občasnim dihalnim premorom ventilacija ni bistveno motena.

V fazi dekompenzacije lahko nastanejo hipotenzija in maligne motnje ritma (ki so vzrok 
smrti pri epileptičnem statusu v 60 %). Hipertermija dodatno poškoduje živčne celice v možga-
nih in še pospešuje epileptične napade. Zaradi anaerobnega metabolizma v mišicah ob tonično 
kloničnih krčih se pojavi metabolna laktatna acidoza. Zaradi izplavljanja kateholaminov pride do 
hiperglikemije. V nadaljnjem poteku statusa pride do centralnega zastoja dihanja in pljučnega 
edema zaradi povečanega upora v pljučnem žilju. Ob pospešeni kontinuirani mišični aktivnosti 
se pojavi rabdomioliza, kar lahko vodi v odpoved ledvic. 
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V možganih zaradi ekscitotoksične poškodbe ter v poznem poteku hipoksije in zmanjšane 
perfuzije ob odpovedi avtoregulacije prihaja do postopnega odmiranja živčnih celic.

Diagnoza

Diagnoza epileptičnega statusa je večinoma klinična. V primeru nekonvulzivnega statusa lahko 
posumimo na epileptično dogajanje, če ima bolnik nepojasnjeno kvalitativno ali kvantitativno 
motnjo zavesti. Dokončno diagnozo postavimo z elektroencefalografijo (EEG).

Novejše smernice priporočajo kontinuiran nadzor z EEG v intenzivni enoti pri vseh bolnikih 
z nepojasnjeno motnjo zavesti, posebej pri tistih z akutno okvaro možganov. Priporoča se tudi 
kontinuiran nadzor EEG pri vseh bolnikih po zastoju srca in oživljanju še 24 ur po koncu tera-
pevtske hipotermije.

Oskrba in zdravljenje

Takojšnje zdravljenje zahtevajo vse konvulzivne generalizirane oblike ter od nekonvulzivnih sub-
tilni in kompleksni parcialni epileptični status.

V začetno splošno obravnavo bolnika s konvulzijami ali v komi spadata zagotovitev proste 
dihalne poti in ustrezna ventilacija ter preskrba s kisikom. Zagotovimo merjenje krvnega tlaka 
in spremljanje srčnega ritma. Odvzamemo laboratorijske preiskave in popravimo morebitne ele-
ktrolitne in metabolne motnje (hipoglikemija, koncentracija Na, K in Mg). Izogibamo se popra-
vljanju metabolne acidoze z Na bikarbonatom, saj alkaloza deluje epileptogeno.

V okviru usmerjenega antiepileptičnega zdravljenja je v Sloveniji v uporabi prilagojen algori-
tem, ki temelji na evropskih priporočilih iz leta 2010 in upošteva tudi vrsto epileptičnega statusa 
(slika 2). 

Zdravila prvega izbora v začetni fazi statusa so benzodiazepini. Glede na dosegljivost izbere-
mo enega od naštetih v algoritmu. V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja lorazepam (hiter učinek, 
srednje dolg razpolovni čas, lahka titracija, ugoden varnostni profil). Midazolam je zaradi razno-
vrstnih možnosti načina aplikacije (im, bukalno, rektalno) zelo primeren za uporabo v urgentnih 
primerih na terenu.
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Slika 2. Algoritem zdravljenja epileptičnega statusa

Če benzodiazepini nimajo učinka in status preide v utirjeno fazo (5−30 min), uporabimo ene-
ga od specifičnih protiepileptičnih zdravil, ki so našteta v algoritmu. V zadnjih letih se zaradi 
ugodnega varnostnega profila vse bolj uporabljajo novejša zdravila, predvsem levetiracetam in 
lakozamid. Če nam statusa ne uspe prekiniti s specifičnimi protiepileptičnimi zdravili in gre za 
generalizirane tonično klonične krče ali subtilni status, moramo bolnika sedirati z enim od anes-
tetikov, naštetih v algoritmu. V fazi zgodnjega refraktornega statusa se priporoča izbira propofola 
ali midazolama. Ob tem bolnika zdravimo s specifičnimi protiepileptičnimi zdravili. Bolnika se-
diramo za 24 ur, cilj je globoka sedacija (če imamo možnost semikvantitativne ocene, je pripo-
ročeni cilj sedacije ekvivalent pojava zelo počasnih valov in vzorca »izbruh tišina« v EEG – po 
metodi bispektralnega indeksa (BIS) bi to ustrezalo vrednostim okrog 30−40). Če se ob ukinitvi 
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anestetikov spet pojavijo epileptični napadi, gre za pozni refraktorni status. Bolniku v zdravljenje 
dodamo dodatna specifična protiepileptična zdravila in ga vnovič sediramo. Tokrat je cilj sedacije 
lahko globlji (ekvivalent BIS nekje od 0 do 20), izbiramo pa tudi med anestetiki s slabšim varno-
stnim profilom (npr. tiopental) ali drugim mehanizmom delovanja (ketamin) pa tudi drugimi 
metodami, ki spadajo v okvir terciarnega centra.

Prognoza epileptičnega statusa

Splošna stopnja smrtnosti epileptičnega statusa pri odraslih je približno 20 %. Smrtnost in obo-
levnost pri posameznih skupinah sta povezani s klinično obliko epileptičnega statusa, starostjo 
bolnikov in etiologijo bolezni. Dlje ko epileptični status traja, slabše je odziven na zdravljenje in 
hujše so posledice. Glede na podatke v študijah je kar 40−50 % statusov refraktornih (ne poneha-
jo po aplikaciji zdravil prvega in drugega reda). Umrljivost se bistveno poveča pri trajanju statusa 
nad 60 minut. Bolniki, ki utrpijo prvo epizodo epileptičnega statusa, imajo precejšnjo verjetnost 
za ponovitev bolezni in razvoj kronične epilepsije. 

Zaključek

Epileptični napadi so pri kritično bolnih pogost zaplet z zelo raznoliko paleto vzrokov. Na pojav 
epileptičnih napadov moramo biti pozorni. Pri zdravljenju je najpogosteje učinkovita odprava 
osnovnega vzroka in, če je to mogoče, dolgotrajno protiepileptično zdravljenje običajno ni pot-
rebno. Epileptični status je urgentno stanje, ki zahteva hitro prepoznavanje in ukrepanje. V eno-
tah intenzivne terapije se pojavlja relativno pogosto, vendar ga ni vedno lahko prepoznati.

Neprepoznan in nezdravljen močno vpliva na morbiditeto in mortaliteto bolnikov. Treba je 
posvetiti več pozornosti in naporov uvajanju ustrezne diagnostike v smislu večje dostopnosti 
kontinuiranega nadzora EEG v enotah intenzivne terapije.
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Obravnava bolnika s spontano znotrajmožgansko 
krvavitvijo

Nika Zorko Garbajs

Povzetek

Spontana znotrajmožganska krvavitev (ZMK) je ena od najbolj uničujočih oblik možganske kapi. 
Hitra klinična in slikovna diagnostika ter obravnava na namenskih intenzivnih oddelkih bol-
nikom izboljšajo možnost preživetja in ugodnega izhoda. V enoti intenzivne medicine so naši 
napori usmerjeni v preprečevanje večanja krvavitve (učinkovito nižanje povišanega krvnega tla-
ka in reverzibilizacija koagulopatij) ter preprečevanje sekundarne okvare možganovine, ki nas-
tane zaradi učinka mase hematoma, edema in toksičnega učinka razpadnih produktov krvi. Pri 
slednjem lahko pri izbranih bolnikih uporabimo kirurško zdravljenje, vsem pa moramo vzdrže-
vati normoglikemijo, nižati povišano telesno temperaturo, zdraviti povišan znotrajlobanjski tlak 
in edem možganovine ter pravočasno odkriti in zdraviti epileptične napade.

Uvod

Spontana znotrajmožganska krvavitev je znotrajparenhimska krvavitev, do katere pride brez 
predhodne poškodbe ali operativnega posega. Gre za najbolj smrtonosno obliko možganske kapi, 
saj v dvoletnem obdobju smrtnost dosega tudi do 60 % (odvisna je predvsem od lokacije in ve-
likosti krvavitve ter starosti bolnikov). Predstavlja 10−20 % vseh možganskih kapi. Dolgotrajna 
prizadetost več kot 60 % preživelih onemogoča življenje brez omejitev. Pogosti dejavniki tveganja 
za ZMK so arterijska hipertenzija, starost, amiloidna angiopatija, kajenje, zloraba alkohola in 
nedovoljenih drog (metamfetamina ali kokaina). 

Po etiologiji jih delimo na primarne (80−85  %) in sekundarne (15−20  %). Prve nastanejo 
zaradi spontanega razpoka žil, ki so spremenjene zaradi arterijske hipertenzije (AH) in povzro-
čijo drobne hipertenzivne krvavitve v globini možganovine (putamnu, talamusu, subkortikalni 
beli možganovini, ponsu, globokih jedrih malih možganov) ali amiloidne angiopatije malih do 
srednje velikih možganskih arterij, ki povzročijo velike lobarne krvavitve. Te so pogostejše pri 
starejših od 60 let. Sekundarne spontane ZMK so posledica razpoka arteriovenske malforma-
cije ali anevrizme, krvavitve v primarne tumorje ali metastaze, vaskulitisa, možganske venske 
tromboze, koagulopatije (ob uporabi antiagregacijske ali antikoagulantne terapije, prirojenih ali 
pridobljenih pomanjkanjih faktorjev strjevanja ali sistemskih boleznih, npr. jetrni cirozi, trombo-
citopeniji), bolezni moya-moya ter eklampsije.
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Začetna obravnava bolnika z ZMK

Pri obravnavi bolnika z možgansko kapjo sta pomembni prepoznava in opredelitev, ali gre za 
ishemično možgansko kap (IMK) ali ZMK. Zaradi omejenega časovnega okna trombolize pri 
IMK in možnega hitrega kliničnega slabšanja bolnikov z ZMK so nujne hitra in skrbna ocena 
ter spremljanje bolnikovega kliničnega stanja in hitro opravljena slikovna diagnostika. Za oce-
no prizadetosti lahko uporabimo lestvico National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) in 
Glasgowsko lestvico kome (GCS), z uporabo Intracerebral Hemmorhage (ICH) score lestvice 
lahko dodatno opredelimo 30-dnevno smrtnost. 

Tabela 1. ICH score prognostifikacijska lestvica.

Spremenljivka Točke Seštevek Smrtnost
GCS 13−15  +0 5−12  +1 3−4  +2 1 13 %
Starost ≥ 80 let NE  +0 DA  +1 2 26 %
Volumen ZMK ≥ 30 mL NE  +0 DA  +1 3 72 %
Intraventrikularna krvavitev NE  +0 DA  +1 4 97 %
Infratentorialna krvavitev NE  +0 DA  +1 5,6 100 %

Računalniška tomografija (CT) je zaradi dostopnosti, hitrosti in visoke občutljivosti pri odkriva-
nju akutne ZMK zlati standard, uporabimo lahko tudi magnetno resonančno tomografijo (MRI). 
CT angiografijo je treba opraviti za iskanje žilnih nepravilnosti ali znakov aktivne krvavitve − 
spot sign. 

Do 40 % bolnikom z ZMK se klinično stanje slabša znotraj ene ure od prihoda v bolnišni-
co. Če pride do zoženja zavesti, je kot pri vseh bolnikih indicirana zagotovitev varne dihalne 
poti. Pomembno je pridobiti čim več anamnestičnih podatkov, ki bodo v pomoč pri nadaljnji 
obravnavi: čas začetka simptomov, prvotni simptomi, anamneza žilnih bolezni (možganske kapi, 
hipertenzija, sladkorna bolezen, kajenje), jemanje zdravil in drog (antikoagulanti, antiagregacija, 
antihipertenzivi, simpatikomimetiki, stimulansi, kokain …), nedavni posegi (karotidna endar-
terektomija ali stentiranje − možna ZMK ob hiperperfuziji), demenca (amiloidna angiopatija), 
epileptični napadi, jetrna, rakava in hematološka obolenja (koagulopatije). V osnovnem naboru 
krvnih preiskav naj bodo poleg hemograma, elektrolitov in retentov tudi serumska vrednost glu-
koze, protrombinski čas in mednarodni normalizirani odnos (INR), aktivirani parcialni trom-
boplastinski čas (aPTČ) in troponin.

Nadaljnja obravnava bolnika z ZMK

Bolniki z akutno ZMK, ki nimajo zožene zavesti in ne potrebujejo dihalne podpore, naj bodo 
sprejeti na oddelek, kjer je možno spremljanje njihovega kliničnega stanja (enota za možgansko 
kap), v primeru zožene zavesti in potrebe po dihalni podpori pa v enoto intenzivne medicine. 
Obravnava na namenskih oddelkih namreč dokazano izboljša možnost preživetja in boljšega iz-
hoda. Zdravljenje se po sprejemu usmeri predvsem v omejitev povečevanja hematoma in prepre-
čevanje sekundarne možganske okvare. 
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Omejevanje povečevanja hematoma

1. Normalizacija koagulopatije:

Tabela 2. Zdravljenje pridobljenih koagulopatij pri ZMK.

Patologija/uporaba zdravila  Opombe Zdravljenje 

Pomanjkanje specifičnega 
faktorja strjevanja

Specifično nadomeščanje

Trombocitopenija Tr < 50*109/L Trombocitna plazma

Antiagregacijska terapija
• aspirin, ADP Ri, COX-1i

• ne potrebuje operativnega 
posega

• potrebuje operativni poseg

• NE trombocitne plazme,  
 dezmopresin 0,4 ug/kg iv.

• testiranje funkcije trombo-
citov, v primeru disfunkcije 
nadomeščanje  
+/- dezmopresin 0,4 ug/kg iv.

Varfarin Cilj: INR < 1,4 • koncentrat protrombinskega 
kompleksa (PCC) 20 IE/kg IE 
iv. +10 mg v 50 ml 0,9- % NaCl 
vitamina K v 10 minutah

• SZP 10−15 ml/kg, če ni PCC

Nefrakcioniran heparin Protamin sulfat 1 mg/100enot 
heparina v zadnjih 2−3 urah 
(maks. 50 mg), če je aPTČ še 
podaljšan, ponoviti 0,5 mg/100 e

Nizkomolekularni heparini 
(NMH)

Delna učinkovitost terapije Protamin sulfat 1 mg/100 
antiXa enot NMH (dalteparin, 
nadroparin), 1 mg/1 mg 
enoxaparina (maks. 50 mg)

NOAK
• direktni trombinski 

inhibitorji 
• inhibitorji faktorja Xa

• idarucizumab 2,5 g iv. v 15 
min. razmaku oz. PCC 50 IE/kg

• PCC 50 IE/kg (maks. 3000 IE)  
+ aktivno oglje 50 g (zaužitje 
znotraj 2 ur)

2. Nadzor krvnega tlaka:
Bolniki z ZMK imajo pogosto AH, ob povišanem sistolnem tlaku (RRsist) je tveganje za pove-
čanje krvavitve in s tem poslabšanje kliničnega stanja večje. Priporočeno je hitro znižanje vred-
nosti RRsist med 150 in 220 mmHg do 140 mHg, če ni kontraindikacij. Tako nižanje je varno in 
izboljša funkcionalni izhod zdravljenja, vendar sta potrebna previdnost in izogibanje hipotenziji. 
Preveč agresivno nižanje lahko privede do poslabšanja ledvične funkcije in slabšega končnega 
izhoda zdravljenja. Za bolnike, ki imajo RRsist nad 220 mmHg, so ciljne vrednosti manj jasne, a 
je smiselno agresivno znižanje predvsem zaradi preprečevanja večanja krvavitve. 

V ameriški literaturi se kot terapija izbire uporabljajo intravenski zaviralci kalcijevih kanalčk-
ov (npr. nikardipin) in blokatorji receptorjev ß (labetalol); v našem prostoru je običajno terapija 
prvega izbora urapidil. Pomembno je, da se izognemo nitratom, ki zaradi potencialne vazodila-
tacije možganskih žil lahko dvignejo znotrajlobanjski tlak (ICP). Praviloma je potrebno zgodnje 
uvajanje oralnih antihipertenzivov z zavedanjem možnih stranskih učinkov (npr. hiponatriemija 
in poslabšanje možganskega edema). V fazi akutnega nižanja bolniki potrebujejo neprekinjen 
invazivni nadzor krvnega tlaka. V zgodnji fazi lahko pride do odpornosti na antihipertenzive za-
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radi simpatičnega navala, zato je nujno poznejše spremljanje in prilagoditev antihipertenzivnega 
zdravljenja.

Preprečevanje sekundarne poškodbe možganovine in preprečevanje zapletov

1. Urejanje krvnega sladkorja (KS):
Hiperglikemija ob sprejemu je povezana s slabšim izhodom zdravljenja, prav tako sta hipergli-
kemija (> 10 mmol/L) in hipoglikemija (< 3,9 mmol/L) povezani s slabšimi rezultati zdravljenja. 
Ob ciljnih vrednostih KS med 4,4 in 6,1 mmol/L so pogoste hipoglikemije, zaradi česar so pripo-
ročene ciljne vrednosti krvnega sladkorja višje (7−10 mmol/L). 

2. Telesna temperatura (TT):
Pri bolnikih z ZMK se povišana TT pojavlja v 30−50 % in je povezana s slabšim izidom zdravlje-
nja, pogosteje se pojavlja pri bolnikih z intraventrikularno krvavitvijo. Priporoča se nižanje povi-
šane temperature (do 37,5 oC merjeno centralno − v požiralniku ali sečnem mehurju). Inducirana 
normotermija ali hipotermija nista priporočeni, saj ni dokazov, da bi izboljšali izhod zdravljenja. 
Neurocroitical Care Society (NCS) priporoča uporabo intranazalnih, površinskih in znotrajžil-
nih naprav za hlajenje ali hladne infuzije za hitro doseganje ciljnih vrednosti TT, za vzdrževanje 
pa znotrajžilne hladilne katetre ali gel obloge. Če bolnik drgeta, svetujejo stopenjski pristop − 
uporabo nesedativnih ukrepov (paracetamol, ogrevanje kože rok in obraza, magnezij) pred (do-
datno) uvedbo narkotikov, sedativov in relaksansov. 

3. Zdravljenje s kirurškimi posegi:

3.a Vstavitev ICP elektrode in kontrola ICP:
Nadzor ICP je smiseln pri bolnikih z GCS < 8, s kliničnimi znaki transtentorialne herniacije ali 
obsežnim intraventrikularnim hematomom ali hidrocefalusom. Ciljni ICP je pod 20 mmHg, po-
leg tega ciljamo na možganski perfuzijski tlak (CPP) med 50 in 70 mmHg − ta cilj je odvisen od 
statusa avtoregulacije možganskega žilja. ICP elektroda naj bi se vstavila v ipsilateralno hemisfero 
− obstajajo podatki o padajočem gradientu tlaka od hematoma proti okolici − natančna loka-
cija s smernicami ni opredeljena. Če ima bolnik hidro- ali hematocefalus, je smiselna vstavitev 
zunanje ventrikularne drenaže (ZVD) in merjenje ICP prek ZVD. Ukrepi pri povišanem ICP se 
stopnjujejo od mehanskih (dvig vzglavja, izogibanje zažetju vratnih ven) prek zgodnjih ukrepov z 
zdravili (sedacija, hipertonične raztopine) do kirurških (vstavitev ZVD in evakuacija hematoma). 
Barbituratna koma in blaga hipotermija sta skrajni terapiji.
3.b Kirurška odstranitev (evakuacija) hematoma: 
Kljub dvema velikima multicentričnima randomiziranima študijama (STICH in STICH II) jasnih 
smernic glede kirurške odstranitve supratentorialnih hematomov nimamo. Evakuacija je smisel-
na pri izbranih bolnikih z velikimi, povrhnjimi lobarnimi krvavitvami, ki se klinično slabšajo 
in imajo znake povišanega ICP. Pri infratentorialnih krvavitvah so smernice jasnejše − nujna je 
takojšnja evakuacija hematoma pri bolnikih s krvavitvijo v male možgane, ki se jim stanje slabša, 
imajo znake akutnega hidrocefalusa, kompresije možganskega debla in/ali herniacije skozi fora-
men magnum. Običajno gre za krvavitve s premerom nad 3 cm. Izolirana vstavitev ZVD se zaradi 
možnosti ascendentne transtentorialne herniacije odsvetuje. Bolniki z visokim GCS (14−15) in 
majhnimi krvavitvami kirurške oskrbe ne potrebujejo. 
3.c Vstavitev ZVD in intraventrikularna tromboliza:
Znotrajventrikularne krvavitve (ZVK) se pojavijo pri približno 45 % vseh spontanih ZMK (gre 
za razširitev krvavitve iz možganovine v ventrikle) in so povezane s slabšim kliničnim izhodom 
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in večjo smrtnostjo. Kadar nastane obstruktivni hematohidrocefalus, je pri bolnikih z GCS ≤ 8 
ali z znaki transtentorialne herniacije smiselna vstavitev ZVD s ciljem zmanjšanja hematohidro-
cefalusa in posledično zvišanega ICP. V zgodnji fazi po vstavitvi ZVD pogosto pride do zapore 
pretoka zaradi oblikovanja strdka, zato se vse pogosteje ob odsotnosti kontraindikacij (še aktivna 
krvavitev, neoskrbljena arteriovenska malformacija ali arterijska anevrizma) uporablja intraven-
trikularna tromboliza z majhnimi odmerki rekombinantnega tkivnega plazminogen aktivatorja 
(rtPA). Tako zdravljeni bolniki imajo nižji ICP in manj zapor pretoka po katetru, smrtnost se 
zmanjša za 10 %, vendar se poveča delež hudo prizadetih.

4. Zdravljenje edema:
Čeprav so dokazi šibki, so strokovnjaki NCS letos objavili priporočilo, da za zniževanje povi-
šanega ICP, ki nastane kot posledica obhematomskega edema pri bolnikih z ZMK, kot terapijo 
izbora uporabljamo hipertonično raztopino NaCl. Ta je vsaj tako varna in učinkovita kot manitol, 
uporablja pa se lahko bolusno ob povišanjih ICP ali ciljano za tarčno vrednost serumskega natri-
ja. Kortikosteroidi so za zdravljenje edema ob ZMK odsvetovani zaradi povečanja smrtnosti in 
zapletov z okužbami.

5. Epileptični napadi: 
Epileptični napadi se pojavijo pri do 16 % bolnikov v 1. tednu po nastanku ZMK. Preventivno 
zdravljenje z antiepileptiki ni indicirano. Z antiepileptičnimi zdravili zdravimo jasne klinične in/
ali elektroencefalografske epileptične napade, ki smo jih zaznali ob snemanju elektroencefalogra-
ma (EEG). Pri bolnikih, ki so sedirani ali imajo zoženo zavest kot posledico ZMK, je smiselno 
kontinuirano EEG-snemanje, saj pri tretjini bolnikov tako odkrijemo (nekonvulzivne) epileptič-
ne napade. Izbira antiepileptika temelji predvsem na bolnikovih pridruženih boleznih, v okolju 
intenzivne terapije pa je pomembna tudi možnost intravenske aplikacije. 

6. Preprečevanje globoke venske tromboze (GVT)
Simptomatska GVT se pojavi pri 1−5 % bolnikov z ZMK, v do 2 % povzroči pljučno embolijo, 
ki je pri polovici usodna. NCS v priporočilih iz leta 2015 pri bolnikih z ZMK od dne sprejema v 
bolnišnico svetuje uporabo intermitentne pnevmatične kompresije. Kadar ta ni na voljo, svetujejo 
kompresijske nogavice. V primeru stabilnega hematoma, ko bolniki nimajo motenj koagulacije, 
priporočajo uvedbo profilaktičnega odmerka subkutanega nefrakcioniranega heparina ali NMH 
48 ur po sprejemu v bolnišnico, hkrati je treba nadaljevati mehanske metode preprečevanja GVT.
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Zaključek 

Spontana znotrajmožganska krvavitev je močno onesposobljujoča bolezen z visoko stopnjo umr-
ljivosti. Bolnike je treba sprejeti v enoto intenzivne medicine ali enoto za možgansko kap, za bolj-
ši izid zdravljenja pa spremljati njihovo klinično nevrološko stanje, nadzorovati njihove vitalne 
funkcije, po potrebi invazivno spremljati krvni tlak in ga hitro ter ustrezno znižati. Dodatno je 
treba pravočasno in ustrezno izbrati bolnike, ki imajo največ koristi od kirurškega posega, ter 
med zdravljenjem preprečevati zaplete.
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Živčnomišične in avtoimunske bolezni na oddelku 
intenzivne terapije

Igor Rigler

Povzetek

Bolniki s številnimi živčnomišičnimi boleznimi so pomemben del nevrološke intenzivne terapije. 
Sprejem v enoto je največkrat posledica odpovedi dihanja bodisi zaradi nezmožnosti vzdrževanja 
odprte dihalne poti zaradi pareze orofaringealnih in laringealnih mišic ali odpovedi ventilaci-
je zaradi pareze diafragme. Pri boleznih z akutnim, subakutnim ali nihajočim potekom, kot so 
Guillain-Barrejev sindrom, vnetne miopatije in miastenija gravis, je razlog za sprejem v enoto 
največkrat primarna odpoved dihanja, pri kronično potekajočih boleznih, kot so amiotrofična 
lateralna skleroza in genetske miopatije, pa je razlog za sprejem največkrat odpoved dihanja ob 
znanem sprožilnem dejavniku. Za uspešno zdravljenje je ključna multidisciplinarna obravnava.

Uvod

Naslov teme je širok in lahko zajema številne imunsko pogojene bolezni centralnega in perifer-
nega živčnega sistema. Da bo prispevek vsebinsko skladen, se bom omejil samo na živčnomišične 
motnje v enoti intenzivne terapije. Avtoimunske bolezni osrednjega živčevja ne bodo obravnava-
ne, saj zahtevajo povsem drugačen diagnostičen in terapevtski pristop.

Bolniki s primarno živčnomišično boleznijo predstavljajo 0,5 % vseh sprejemov v enoto in-
tenzivne terapije (1). Zaradi preglednosti in razlike v strategiji zdravljenja jih lahko razdelimo na 
dve skupini. V prvi so tisti, ki imajo novonastalo, akutno živčnomišično bolezen, v drugi pa vsi, 
pri katerih pride do poslabšanja že znane, kronične, postopno napredujoče živčnomišične bolez-
ni. Miopatija in nevropatija kritično bolnega sta dve relativno pogosti pridobljeni stanji v enoti 
intenzivne terapije. Ker je njuna klinična obravnava povsem drugačna, o njiju v tem prispevku 
ne pišem.

Akutna dihalna odpoved zaradi živčnomišične motnje

Živčnomišične bolezni lahko povzročijo odpoved dihanja bodisi zaradi hipoventilacije, ki je pos-
ledica pareze glavne inspiratorne mišice diafragme, ali nezmožnosti vzdrževanja odprte dihalne 
poti zaradi pareze orofaringealnih in laringealnih mišic. Izdih je pasiven proces, pri čemer pa 
za ustrezno odkašljevanje potrebujemo močne ekspiratorne mišice, kot so rectus abdominis in 
notranje interkostalne mišice. Ob parezi diafragme se za vzdrževanje ventilacije aktivirajo pomo-
žne inspiratorne mišice, predvsem zunanje interkostalne mišice in skaleni, kar lahko privede do 
paradoksnega dihanja, ki se klinično kaže s pogrezanjem trebuha med vdihom.
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Najbolj občutljiv klinični test za parezo inspiratornih mišic je frekvenca dihanja, saj nezado-
stna kontrakcija prek mehanoreceptorjev sproži tahipnejo, ki včasih vodi do paradoksne hiper-
ventilacije, ob kateri lahko pride tudi do upada pCO2 v arterijski krvi. Ob napredovanju šibkosti 
sledi povišanje pCO2, desaturacija hemoglobina s kisikom pa nastane pozneje. Razlog za to je 
nelinearna saturacijska krivulja hemoglobina (slika 1). Paradoksno dihanje se pojavi ob težki 
parezi diafragme in je pri akutnem nastanku znak grozeče potrebe po dihalni podpori, v primeru 
počasnega razvoja pareze pa gre lahko za kronično, ustrezno kompenzirano stanje.

Slika 1:  Odvisnost zasičenosti (koncentracije) 02 in CO2 v krvi od parcialnega tlaka obeh plinov. 
Obliko krivulje za 02 določa disociacijska krivulja hemoglobina. Krivulja za CO2 je trikrat bolj 
strma, skoraj linearna, zato je pCO2 bolj občutljiv indikator za hipoventilacijo kot zasičenost 
hemoglobina s kisikom (2).

Moč ekspiratornih in inspiratornih mišic lahko merimo s testi pljučne funkcije, kot sta maksi-
malen inspiratorni in ekspiratorni tlak (MIP in MEP; normalno > 80 cm H20). Meri se lahko še 
vitalna kapaciteta pljuč (VC), ki v primeru padca pod 30 ml/kg povzroči oslabljen kašelj in zasta-
janje sluzi v dihalih. Ti testi so odvisni od sodelovanja bolnika in preiskovalca, zato jih je treba 
kritično vrednotiti s celotno klinično sliko.

V primeru razvijajoče se dihalne odpovedi zaradi živčnomišičnega vzroka bolniku večinoma 
ponudimo podporo bodisi z neinvazivno ali invazivno ventilacijo s pozitivnim tlakom ter hkrati, 
če je možno, vzročno zdravimo bolezen, ki je dihalno odpoved povzročila. Ob izboljševanju moči 
dihalnih mišic moramo hitro začeti izvajati ukrepe za postopno odvajanje bolnika od ventilator-
ja. Strategij za odvajanje je več vrst: zniževanje inspiratornih tlakov na PSV (ventilaciji pressure 
support), zmanjševanje frekvence mandatornih vdihov na SIMV (ventilaciji synchronized man-
datory) ali intervalno odklapljanje bolnika od ventilatorja. Nove, inteligentne oblike ventilacije 
lahko izboljšajo proces odvajanja, vendar za zdaj ni kliničnih raziskav, ki bi potrjevale večjo učin-
kovitost teh oblik ventilacije (3).

Stanja in bolezni, ki povzročajo akutno živčnomišično motnjo

Guillain-Barrejev sindrom je akutna, monofazna, avtoimuna, motorčno-senzorična polinevro-
patija z letno incidenco 2/100.000. Zdravimo ga bodisi z intravenskimi imunoglobulini ali plaz-
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maferezami, pri čemer sta oba načina podobno učinkovita. Vzrok za sprejem v intenzivno enoto 
je največkrat ventilatorna odpoved ali redkeje dizavtonomija z motnjami srčnega ritma, hiponat-
remijo, paralitičnim ileusom in stresno kardiomiopatijo. Če je po enem tednu zdravljenja bolnik 
še vedno polno odvisen od podpore ventilatorja, to nakazuje na zelo verjetno potrebo po dol-
gotrajni ventilaciji, tako da je precej hitro treba razmišljati o traheostomi. Smrtnost znaša okoli 
3 % in 2/3 bolnikov umre po odpustu iz intenzivne enote, zato je ključna ustrezna dolgotrajna 
obravnava v enoti »step down«. Bolnik je namreč lahko odvisen od podpore ventilatorja več kot 
6 mesecev, pareza okončin pa se lahko izboljšuje še več let (4).

Miastenija gravis je kronična avtoimuna bolezen živčnomišičnega stika z letno incidenco 
od 0,5 do 5/100.000. Miastenična kriza je akutno poslabšanje, ki zahteva podporo ventilatorja 
in se pojavi pri 10−60 % vseh bolnikov (5). Največkrat jo sprožijo okužbe, poškodbe, operacije, 
aspiracije in prekinitve jemanja holinesteraznih inhibitorjev. Dihalna odpoved nastane bodisi 
zaradi nezmožnosti vzdrževanja odprte dihalne poti zaradi pareze orofaringealnih in laringeal-
nih mišic ali odpovedi ventilacije zaradi pareze inspiratornih mišic. Akutno jo zdravimo bodisi s 
plazmaferezo ali intravenskimi imunoglobulini, dolgoročno pa s kortikosteroidi, imunosupresivi 
(rituximab, takrolimus) in holinesteraznimi inhibitorji (piridostigmin, neostigmin, ambenonijev 
klorid). Zaradi slinjenja in bronhialne sekrecije se piridostigmin ob začetku mehanične ventilaci-
je ukine, ob ekstubaciji pa ga praviloma ne ukinjamo ali znižujemo. Bolnike je možno prehodno 
podpirati tudi z neinvazivno ventilacijo, vendar le v primeru nemotenega vzdrževanja odprte 
dihalne poti. Čas invazivne ventilacije je bistveno krajši kot pri Guillain-Barrejevem sindromu, 
saj je odzivnost na zdravljenje boljše in hitrejše, zato je traheostoma redko potrebna. Večje pa je 
tveganje za reintubacijo, saj je za bolezen značilna utrudljivost, ki lahko nenapovedano poslabša 
mišično moč po določenem času, zato mora biti prag za ekstubacijo postavljen višje (povsem 
normalen rentgenogram pljuč, odsotnost okužb, atelektaze, obilnih aspiracij ter udobno, samos-
tojno dihanje prek T-člena). Smrtnost miastenske krize znaša okoli 5 %, vendar je med posame-
znimi centri zelo različna (1).

Vnetne miopatije so redko vzrok sprejema v enoto intenzivne terapije. Posledica so bodisi 
primarnega ali sekundarnega avtoimunskega vnetja mišic. Ločimo dermatomiozitis, polimiozitis 
in kriptogeno imunsko pogojeno nekrotizirajočo miopatijo. Razmejitev med posameznimi obli-
kami je v klinični praksi večkrat težavna in kontroverzna. Za diagnostiko se uporabljajo serološki 
testi in mišična biopsija. Glavno zdravilo je metilprednizolon, ki se ga najprej daje v pulzih 1 
gram intravenozno tri dni zapored. Včasih je miozitis paraneoplastičen. Prognoza je dobra, ven-
dar je okrevanje dolgotrajno, zato je ključna ustrezna rehabilitacijska podpora.

Stanja in bolezni, ki povzročajo kronično ali postopno napredujoči 
živčnomišično motnjo

Pri kroničnih živčnomišičnih boleznih je najpogostejši vzrok za sprejem v enoto intenzivne tera-
pije akutna odpoved ventilacije opredeljenega sprožilnega dejavnika, največkrat okužbe. Najpo-
gostejše tovrstne bolezni so amiotrofična lateralna skleroza ter genetske nevropatije in miopatije.

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je postopno napredujoča, neozdravljiva bolezen, 
pri kateri pride do propada spodnjega in/ali zgornjega motoričnega nevrona. Letna incidenca 
je okoli 3/100.000 (6). Smrt običajno nastopi v dveh letih od postavitve diagnoze. Vedno napre-
duje do respiratorne odpovedi, v približno 10 % pa se že na začetku lahko klinično manifestira 
kot akutna dihalna odpoved. Razlog za sprejem v enoto intenzivne terapije je največkrat akutno 
poslabšanje prej stabilne bolezni, ko bodisi še ni bil opravljen družinski pogovor o željah bolnika 
glede nadaljnjega zdravljenja ali pa se je bolnik odločil za zdravljenje z invazivno ventilacijo, ki 
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do akutnega poslabšanja še ni bila urejena. Za razliko od drugih kroničnih, genetskih živčnomi-
šičnih bolezni, ki napredujejo več let in desetletij, pri bolnikih z ALS zaradi hitrega napredovanja 
ob koncu zdravljenja v enoti intenzivne terapije praviloma ne moremo pričakovati enakega ali 
boljšega stanja, zaradi česar ekstubacija z nadaljnjim samostojnim dihanjem ni pogost zaključek 
zdravljenja v enoti intenzivne terapije. V svetu pristop do invazivne ventilacije bolnikov z ALS ni 
enoten. Na Japonskem in v Italiji se velik delež bolnikov odloči za traheostomo in umetno ven-
tilacijo, delež teh pomembno pade v Franciji in Švici, v Veliki Britaniji pa se ta odločitev postavi 
zelo redko (6). V Sloveniji glede tega vprašanja upoštevamo predhodno podano željo svojca ali 
zakonitega zastopnika. Če volja ni vnaprej izražena, bolnika ob poslabšanju intubiramo in sprej-
memo v enoto intenzivne terapije, kjer naknadno organiziramo pogovor z njim in svojci.

Kronične miopatije so večinoma dedne, genetsko pogojene, le redke pa so pridobljene. Če so 
klinični znaki mišične okvare (hipotonija, pareza) pri določeni vrsti miopatije običajno prisotni 
že ob rojstvu, jih imenujemo kongenitalne miopatije. Za večino nimamo vzročnega zdravljenja, 
vendar sta se v zadnjih desetletjih zaradi napredka številnih podpornih ukrepov (naprave za po-
moč pri gibanju, izkašljevalniki, ventilacija v domačem okolju) prognoza preživetja in kakovost 
življenja za te bolnike bistveno izboljšali. Za posamezne oblike je zdaj možna tudi vzročna tera-
pija. 

Tak primer je Pompejeva bolezen (pomanjkanje kisle maltaze), ki se klinično lahko prvič 
izrazi v odrasli dobi z mišičnimi krči, blago zvišano vrednostjo CK in dihalno odpovedjo ob 
ustreznem sprožilnem dejavniku. Bolezen diagnosticiramo z genetskim testom ali testiranjem 
encimske aktivnosti iz suhe kaplje krvi. Zdravljenje je mogoče z encimsko nadomestno terapijo.

Številne miopatije se lahko v odrasli dobi klinično kažejo kot novonastala šibkost ali odpoved 
dihalnih mišic, brez jasne šibkosti drugih mišičnih skupin. Večina je genetskih, kot zanimivost 
pa je vredno omeniti sporadično nemalinsko miopatijo s poznim začetkom, ki je pridobljena in 
povezana z monoklonsko gamopatija ali okužbo s HIV ter se odzove na zdravljenje z imunosup-
resivi ali antiretrovirusno terapijo. Mnoge miopatije povzročijo motnje ritma ali srčno odpoved 
zaradi pridružene kardiomiopatije. Take so npr. miotonična distrofija in Duchenova ali Beckerje-
va mišična distrofija. Pri slednjih se transplantacija srca, kljub oviranosti zaradi mišične bolezni, 
izkazuje kot pomemben ukrep za izboljšanje kakovosti življenja.

Omeniti je treba tudi številne mitohondrijske miopatije, ki se lahko kažejo z mišično šib-
kostjo očesnih in drugih skeletnih mišic, dihalno odpovedjo, kardiomiopatijo, epileptičnimi na-
padi, ishemično možgansko kapjo in metabolnimi motnjami. Včasih jih lahko prepoznamo po 
povišanem laktatu v krvi. Pomembno je, da pri tej skupini bolnikov ohranjamo normoglikemijo 
in ustrezno oksigenacijo ter da se izogibamo zdravilom, ki lahko toksično vplivajo na mitohon-
drije (propofol, natrijev valproat, metformin, linezolid, trimetoprim, inhibitorji reverzne tran-
skriptaze). Dodatki za izboljšanje mitohondrijske funkcije (koencim Q, karnitin, riboflavin) niso 
dokazano učinkoviti, se jih pa neredko empirično uporablja v klinični praksi. 

Zaključek

Živčnomišične bolezni so pomemben del nevrološke intenzivne terapije. Ključ za uspešno vode-
nje bolnikov je dobro sodelovanje specialista intenzivne terapije s specialistom za živčnomišične 
bolezni, ki bolje pozna diagnostične postopke in možne načine zdravljenja številnih pridobljenih 
in genetskih živčnomišičnih bolezni. Sodelovanje je ključno tudi zaradi dolgoročne oskrbe teh 
bolnikov, saj se je z ustreznim načrtom dolgoročne obravnave velikokrat mogoče izogniti poznej-
šim poslabšanjem in sprejemom v intenzivno enoto.
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Odpoved dihanja pri nevrološkem bolniku

Simona Šteblaj

Izvleček

Razčlenitvi vzrokov za nastanek odpovedi dihanja (OD) pri nevrološkem bolniku sledi podrobnej-
ši pregled OD pri kroničnih živčno-mišičnih obolenjih, Guillain-Barrejevem sindromu, central-
nih motnjah dihanja ter opis dihalnih motenj po možganski kapi, poškodbi hrbtenjače in paralizi 
diafragme.

Uvod

Odpoved dihanja je nezmožnost dihalnega sistema, da zagotovi eno ali obe funkciji izmenjave 
plinov: oksigenacijo in odstranjevanje CO2 ter s tem acidobaznega ravnotežja v telesu.

Akutno dihalno odpoved lahko povzročijo številne nevrološke bolezni zaradi prizadetosti di-
halnega centra, hrbtenjače, zgornjega motoričnega nevrona, perifernih živcev, živčno-mišičnega 
stika ali skeletnih mišic. Pogosteje se pri bolnikih razvije motnja pljučne ventilacije, ki povzroča 
hiperkapnijo. Motnja v delovanju bulbarnih in ekspiratornih mišic ovira izločanje bronhialnih 
izločkov, pride do pljučnice, atelektaz in ne nazadnje hipoksemične OD. Na podlagi kliničnega 
začetka lahko ugotovimo dve glavni kategoriji OD: dihalno odpoved zaradi akutnega poslab-
šanja kronične dihalne odpovedi, ki je pogosta pri počasi napredujočih nevroloških boleznih 
− amiotrofični lateralni sklerozi (ALS), miasteniji gravis (MG), mišični atrofiji hrbtenice (SMA), 
Duchennovi mišični distrofiji (DMD), polimiozitisu (PM) ali dermatomiozitisu (DM), in akutno 
OD, ki se razvije pri akutnih nevroloških okvarah − možganski kapi, konvulzivnem epileptičnem 
statusu, travmatski poškodbi možganov, poškodbi hrbtenjače, Guillain-Barréjevemu sindromu 
(GBS). V primeru hude poškodbe možganov zaradi možganske kapi ali poškodbe, poškodbe 
hrbtenjače, multiple skleroze, tetanusa, GBS lahko k zapletom dihal prispeva tudi disfunkcija av-
tonomnega živčnega sistema. Zapleti so lahko odziv na zmanjšan tonus vagusa v dihalnih poteh, 
zmanjšan bronhodilatatorni učinek antiholinergičnih zdravil ter zmanjšan odziv na hipoksijo 
in hiperkapnijo, ki je posledica disfunkcije prenosa informacij iz mehanoreceptorjev aorte in 
karotidnega sinusa.

Dihalna odpoved pri kroničnih živčno-mišičnih obolenjih

OD pri kroničnih živčno-mišičnih obolenjih je pogosto povezana z mišično oslabelostjo, ki 
povzroči hipoventilacijo in neučinkovit kašelj. Kaže se kot dispneja, ortopneja, hitro plitvo diha-
nje, uporaba pomožne dihalne muskulature, paradoksno dihanje, hiperkapnija in/ali hipoksija. 
Potrebo po mehanski ventilaciji ocenjujemo na podlagi klinične slike in vrednosti testov pljučne 
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funkcije. Mišične oslabelosti namreč specifično ne zazna noben test pljučne funkcije, posame-
zen test lahko lažno potrdi mišično oslabelost. Pri odločitvi o načinu mehanske ventilacije ima 
poleg trenutnega objektivnega stanja bolnika velik delež tudi ocena stadija bolezni in prognoze. 
Ti bolniki imajo pogosto uvedeno intermitentno dolgotrajno neinvazivno ventilacijo (NIV) prek 
nazalne ali obrazne maske. Tudi v primeru prehodne potrebe po intubaciji in invazivni ventilaciji 
lahko po izboljšanju stanja bolnika ekstubiramo in ga prek neprekinjene neinvazivne ventilacije 
pripeljemo spet samo do intermitentne NIV. V primerih pridružene disavtonomije lahko po in-
tubaciji pride do izrazite hipotenzije in bradikardije. Za relaksacijo ne uporabljamo depolarizajo-
čih mišičnih relaksansov, ker lahko pride do maligne hiperkaliemije.

Pogoj za ekstubacijo in nadaljevanje neinvazivne ventilacije je sodelujoč bolnik brez globoke 
sedacije ali narkotične terapije, brez minimalnega dodatka kisika ali z minimalnim dodatkom 
kisika, z ohranjeno funkcijo bulbarnih mišic, brez anamneze epileptičnih napadov ali zlorabe 
opojnih substanc in z ustrezno pljučno komplijanco. Potrebna je redna toaleta dihalnih poti, 
pogosto tudi z izkašljevalnikom. 

Guillain-Barrov sindrom 

To je eden od najpogostejših vzrokov za akutno flakcidno tetraparezo z incidenco 0,6–1,5/100.000. 
Pri 17–30 % bolnikov se razvije OD, ki je povezana s slabšim preživetjem in slabšo funkcional-
no prognozo. Pri vseh bolnikih se priporoča natančen nadzor respiratorne funkcije s pogostimi 
meritvami vitalne kapacitete in negativne inspiratorne moči od začetka izbruha bolezni. Mejne 
vrednosti, ki kažejo na potrebo po mehanski ventilaciji, so vitalna kapaciteta manj kot 20 ml/kg 
telesne teže oziroma zmanjšanje za več kot 30 %, inspiriju (MIP), manjši kot -30 cm H2O, največji 
tlak v ekspiriju (MEP), manjši kot 40 cm H2O, nesposobnost kašljanja. Znaki, ki opozarjajo na 
verjeten razvoj respiratorne odpoved, so nesposobnost stoje, dviga kolen, dviga glave, bulbarna 
disfunkcija, avtonomna disfunkcija, bilateralna pareza facialnega živca in povečanje vrednosti 
jetrnih encimov. Kljub ustrezni respiratorni obravnavi je smrtnost bolnikov, ki potrebujejo me-
hansko ventilacijo, velika (12−20 %). Povprečen čas mehanske ventilacije je od 18 do 29 dni.

Centralne motnje dihanja

Dihanje se uravnava po načelu negativne povratne zanke, v kateri glavno uravnavano količino 
predstavlja delni tlak ogljikovega dioksida (pCO2) v krvi in likvorju. Vzorec dihanja uravnava 
zapletena mreža nevronov, ki je bilateralno v ponsu in podaljšani hrbtenjači, ki je organizirana v 
ventralno in dorzalno skupino. Respiratorne skupine nevronov so funkcijsko organizirane tako, 
da določeni predeli vsebujejo predvsem inspiratorne, drugi pa predvsem ekspiratorne nevrone. 
Fiziologija proizvajanja normalnega cikla vdiha in izdiha je kompleksna in še ni povsem jasna, 
ključni pa naj bi bili ritmična aktivnost nevronov v prebötzingerjevem in bötzingerjevem kom-
pleksu, njuna vzajemna inhibicija in posledično ritmično izmenjevanje obeh faz dihanja. Proizva-
janje vzorca dihanja modulirajo prilivi iz drugih respiratornih jeder, npr. pontinih, ki posredujejo 
informacije iz perifernih mehanoreceptorjev, dorzalna respiratorna skupina, ki posreduje infor-
macije iz perifernih in centralnih kemoreceptorjev. Pomembni pa so tudi prilivi iz suprapontinih 
možganskih struktur za hoteni in limbični nadzor dihanja. Tako se hitrost in globina dihanja 
nenehno prilagajata potrebam organizma. V primeru spremembe delovanja dihalnega centra ali 
poškodbe kateregakoli njegovega dela pride do nerednega patološkega dihalnega vzorca.
Motnje dihanja se najhitreje izrazijo v spanju, saj takrat pride do značilnih fizioloških sprememb, 
ki vplivajo na uravnavanje dihanja. Uravnavanje dihanja je namreč pod močnim vplivom stanja 
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budnosti in se v posameznih fazah spanja spreminja zaradi spreminjanja prilivov iz kemo- in 
mehanoreceptorjev, budnostnih ekscitatornih prilivov iz retikularne formacije možganskega 
debla in hipotalamusa ter hotenih in nehotenih prilivov višjih možganskih funkcij. Dihanje je 
podvrženo številnim motnjam, kot so govor, petje, požiranje, kašelj ipd., pa tudi motnjam zaradi 
čustvenih, bolečinskih in drugih prilivov iz možganske skorje. Vzdrževanje ventilacije je tako v 
budnosti prek daljšega časovnega obdobja stabilno, čeprav je vzorec dihanja od vdiha do vdiha 
zaradi številnih motenj pogosto nereden, v spanju pa se vzorec dihanja značilno spremeni zaradi 
vrste fizioloških sprememb, kot so zmanjšanje budnostnih, kemoreceptorskih prilivov in tonične 
aktivacije mišic zgornjih dihal. V primeru motnje delovanja sistema za uravnavanje dihanja je 
dihanje v budnosti lahko še primerno kompenzirano, v spanju pa vzorec dihanja postane močno 
nereden, in če ga spremljajo številne apneje oz. hipopneje, govorimo o motnjah dihanja v spanju. 

Apnejo v spanju delimo na obstruktivno, centralno ali kombinirano. Pri obstruktivni apneji 
v spanju (OSA) pride do obstrukcije zgornjih dihalnih poti kljub normalnemu gibanju interkos-
talnih mišic in prepone. Pri osrednji apneji pa so odsotni vsi gibi v fazi dihanja. Za centralno 
alveolarno hipoventilacijo je značilen zmanjšan odziv na hipoksijo in CO2, hipopneja ali apne-
ja se pojavljata ponoči, hiperkapnija pa lahko vztraja tudi podnevi. Mešane apneje se začnejo 
kot centralne, v drugem delu pa jih po povrnitvi dihalnih gibov prepone spremlja obstrukcija 
zgornjih dihal. Pomembno zmanjšanje ventilacije s spremljajočim porastom pCO2 in padcem 
nasičenosti periferne krvi s kisikom (SpO2) v času apneje oz. hipopneje pogosto povzroči krat-
kotrajno prebujanje iz spanja in prekomeren odziv avtonomnega sistema s prehodno hiperventi-
lacijo. Najpogostejša je obstruktivna apneja v spanju, centralna, pa se najpogosteje kaže v obliki 
Cheyne-Stokesovega periodičnega dihanja pri bolnikih s srčnim popuščanjem, različne oblike 
pa se pojavijo tudi pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi in možgansko kapjo ter ob 
uporabi narkotikov ali opiatov.

Dihalna odpoved po možganski kapi

Dihalna odpoved po možganski kapi je najpogostejši nevrološki vzrok OD. Pojavi se pri nekaj 
odstotkih bolnikov z možgansko kapjo, in sicer v enem dnevu do nekaj mesecev po akutnem 
dogodku, najpogosteje v nekaj dneh. Spekter motenj dihanja je zelo raznolik, od minimalno ne-
rednih do hudo patoloških vzorcev dihanja, v redkih primerih pa tudi odpoved dihanja, ki zah-
teva mehansko predihavanje. 

 Lahko so povezani z okvaro kateregakoli dela dihalnega centra s posledično zmanjšano pri-
lagodljivostjo in slabšim odzivanjem na motnje dihanja. 

Dihalna odpoved pri poškodbah hrbtenjače

Posledice poškodbenih ali žilnih lezij hrbtenjače so odvisne od obsega prizadetosti hrbtenjače 
na ravni C3–C5. Popolne lezije običajno vodijo do nenadnega zastoja dihanja in smrti, razen če 
je na voljo takojšnje oživljanje. Bolniki z lezijami na ravni C3 ali višje bodo morda potrebovali 
dolgotrajno ali celo stalno podporo ventilatorja. Je pa ta okvara indikacija tudi za vstavitev elek-
trostimulatorja freničnega živca, s čimer izboljšamo mobilnost bolnika. Prizadetost pod ravnijo 
C4 se kaže v izgubi delovanja medrebrnih in trebušnih mišic, hkrati pa ohranja funkcijo trebu-
šne prepone. Pri teh bolnikih je za oceno potrebe po invazivni ali neinvazivni ventilaciji nujno 
spremljati ne samo pulzno oksimetrijo, temveč tudi pCO2, vitalno kapaciteto in največji inspira-
torni tlak (MIP). Zmanjšanje vitalne kapacitete pod 15 ml/kg telesne teže, MIP pod -20 cm H2O 
in povišanje pCO2 so označevalci potrebe po mehanski ventilaciji. V prvem letu po poškodbi 
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hrbtenjače se dihalna funkcija lahko spontano izboljša, kar pogosto omogoča ukinitev mehanske 
ventilacije, pozneje pa izboljšave ne pričakujemo več.

Paraliza diafragme

Frenična nevropatija je pomemben vzrok za respiratorno insuficienco. Lahko nastane zaradi raz-
ličnih vzrokov: brahialne pleksopatije, okužbe, amiodarona, kemoterapije, timektomije, kardi-
okirurgije, torakotomije, vstavitve katetra v veno jugularis, interskalenega bloka … Pogosto so 
bolniki z enostransko paralizo diafragme asimptomatski, vendar se lahko razvije dispneja pri 
naporu ali v ležečem položaju, še posebej ob debelosti ali v nosečnosti ter ob pridruženih bole-
znih srca in pljuč.

Zaključek

Motnje dihanja so pogost spremljevalec tako kroničnih nevroloških bolnikov kot bolnikov z aku-
tno poškodbo živčevja. Pravočasno prepoznavanje teh stanj in ustrezno ukrepanje pomembno 
vplivata na prognozo bolnikov. Pri odločitvi o ustrezni obravnavi ima poleg aktualne klinične 
slike in objektivnih meritev pomembno vlogo tudi ocena stadija bolezni in prognoze.
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Internistični zapleti nevroloških bolezni s 
prikazom primera

Branka Ožek

Povzetek

Sistemski internistični zapleti se pogosto pojavljajo pri bolnikih z nevrološkimi boleznimi in po-
membno vplivajo na potek nevrološke bolezni, pripomorejo k slabšemu izhodu bolezni in po-
večani smrtnosti. Pogostejši so pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi. V prispevku pred-
stavljamo primer bolnika z ishemično možgansko kapjo, ki je med hospitalizacijo preboleval več 
okužb ter imel več pljučnih, srčnih in ledvičnih zapletov. V nadaljevanju so predstavljeni sistem-
ski internistični zapleti, ki se pogosteje pojavljajo pri bolnikih z akutnim nevrološkim obolenjem.

Uvod

Sistemski zapleti se pri bolnikih z nevrološkimi boleznimi pojavljajo pogosto, zlasti pri bolnikih z 
možgansko-žilnimi boleznimi (MŽB). V akutnem obdobju se pojavljajo pri več kot polovici bol-
nikov z ishemično možgansko kapjo (IMK), znotrajmožgansko krvavitvijo (ZMK) in subarah-
noidno krvavitvijo (SAH). Bolniki z MŽB imajo pridružene bolezni, večina bolnikov je starejših. 
Najpogosteje pri bolnikih z MŽB diagnosticiramo okužbe sečil ob vstavljenem urinskem katetru 
in okužbe pljuč z dihalno odpovedjo. Veliko nevarnost za bolnike pomenijo motnje srčnega rit-
ma, srčno popuščanje, neurejen krvni tlak, ishemična bolezen srca z miokardnim infarktom. 
Venski trombembolizmi zaradi omejene gibljivosti in protrombotičnega stanja ob sistemskem 
vnetnem odgovoru organizma ogrožajo vse bolnike z MŽB. Pogoste so tudi krvavitve iz prebavil, 
okrnjeno delovanje ledvic, jeter in elektrolitske motnje. Ne nazadnje se med zdravljenjem lahko 
pojavijo tudi bolečine in psihična nestabilnost, vključno z delirijem, depresijo in anksioznostjo.  
S skrbnim spremljanem in zdravljenjem nekatere zaplete lahko preprečimo, druge ob hitro pos-
tavljeni diagnozi in usmerjenem zdravljenju popravimo, nekateri zapleti pa pomembno poslab-
šajo prognozo in celo povzročijo smrt.

Prikaz primera

68-letni hipertonik s sladkorno boleznijo na peroralni terapiji, hiperlipidemijo in steatozo jeter 
je bil sprejet na Nevrološko kliniko zaradi ishemične možganske kapi z levostransko hemiplegijo 
in dizartrijo. Na urgentnem CT glave so bili vidni diskretni znaki sveže ishemije na področju 
centralne inzule desno, CT perfuzija je v tem predelu pokazala zmerno veliko penumbro, CTA 
možganskih in vratnih arterij pa okluzijo M2 segmenta desne srednje možganske arterije (ACM). 
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Bolnik je bil zdravljen z intravensko trombolizo. Na kontrolnem CT glave po 24 urah je bila vidna 
5 x 4 cm velika ishemična lezija v področju srednjega in spodnjega frontalnega girusa desno, v 
koroni radiati, inzuli in v delu putamna. Na novo sta se po trombolizi razvila hemoragična trans-
formacija v ishemičnem področju frontalno in večji hematom inzularno desno. Klinično je bol-
nik ostal hudo paretičen po levi strani in dizartričen, imel je težave z vzdrževanjem proste dihalne 
poti ob občasnem zapadanju jezika. Zaradi motnje požiranja je bil hranjen prek nazogastrične 
sonde. V prvem tednu hospitalizacije se je razvila bakterijska pljučnica. Bolnik je potreboval in-
tenzivno respiratorno fizioterapijo vključno z aplikacijo visokopretočne (high-flow HFV) dihal-
ne podpore in izkašljevanjem. Po antibiotični terapiji se je stanje izboljšalo. V iskanju vzročnega 
dejavnika ishemične kapi je bolnika pregledal kardiolog, ki je pri bolniku ugotavljal hiperten-
zivno okvaro srca. V Holter EKG-zapisu so bili potrjeni paroksizmi atrijske fibrilacije, menili so, 
da je to verjeten vzrok za ishemično možgansko kap. Zaradi vztrajanja disfagije je bila bolniku 
po mesecu dni z interventnim radiološkim posegom vstavljena perkutana gastrostoma. Dva dni 
zatem se je bolnikovo klinično stanje poslabšalo, postal je afazičen in plegičen levo. Kontrolni 
CT glave ni pokazal poslabšanja. Ob povečanju vnetnih parametrov ob ponovni pljučnici (Kleb-
siella aerogenes) je prejel piperacilin/tazobactam. Kljub terapiji se je stanje bolnika po treh dneh 
izrazito poslabšalo, v jutranjih izvidih so izstopali povišani dušični retenti (sečnina 45,1 mmol/L, 
kreatinin 554 µmol/L) in parametri vnetja (CRP 73 mg/L). Zaradi elektrolitskega neravnovesja 
(kalij 5,6 mmol/L, natrij 165 mmol/L, klor 125 mmol/L) je bil bolnik premeščen v polintenzivno 
enoto. Kljub terapiji se je stanje do popoldneva izrazito poslabšalo, bolnik je postal febrilen do 
38 °C, slabo odziven, hipotenziven, dispnoičen, zato so ga premestili v intenzivno enoto (ONIT).

V laboratorijskih izvidih ob sprejemu v ONIT so bili dušični retenti še v porastu, prav tako 
parametri vnetja. Zvečana je bila vrednost laktata, kalija, natrija, jetrnih encimov, LDH, CK in 
mioglobina, urinski izvid je bil vneten.

Bolnika smo po sprejemu v ONIT intubirali, hidrirali s kristaloidi in hemodinamsko stabili-
zirali z infuzijo noradrenalina. Po odvzemu hemokultur je prejel dvotirno antibiotično terapijo 
(meropenem in vankomicin). Kljub dodatku diuretika se diureze niso vzpostavile, z medikamen-
toznimi ukrepi nam ni uspelo znižati kalija (porasel je do 6,8 mmol/L), zato je bila opravljena 
urgentna hemodializa. Beležili smo tudi večkratne paroksizme atrijske fibrilacije. Kontrolni CT 
glave ni pokazal poslabšanja možganske kapi. Zaradi suma na vnetni proces ob gastrostomi smo 
opravili CT trebušnih organov in izključili absces. V bazalnih predelih pljuč je bila na CT vi-
dna bilateralna pljučnica. Iz urinokulture po Sanfordu in iz brisa gnojnega izcedka uretre je bil 
izoliran Enterococcus faecium, občutljiv na vankomicin, iz aspirata traheje je porasla Klebsiella 
aerogenes, hemokulture so ostale sterilne. Nadaljevali smo antibiotično terapijo, bolnik je nekaj 
dni potreboval vazopresor. Po štirih dneh smo ga ekstubirali. Hemiplegija levo je vztrajala, prav 
tako disfagija, govor se je izboljšal. Nadomestno zdravljenje z dializo je potreboval dva tedna. 

Po desetih dneh smo bolnika premestili v polintenzivno enoto. Menili smo, da je šlo pri bol-
niku za septični šok ob pljučnici in urosepsi z ledvično odpovedjo. 

Razprava

Sistemski zapleti lahko pomembno poslabšajo prognozo nevrološke bolezni, neredko so lahko 
tudi vzrok smrti, povečajo se stroški zdravljenja.

V nadaljevanju bomo natančneje razčlenili najpogostejše sistemske zaplete pri bolnikih z aku-
tno nevrološko boleznijo.
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Okužbe sečil

Med internističnimi zapleti so pri nevrološkem bolniku najpogostejše okužbe sečil. Bolniki imajo 
zaradi inkontinence pogosto vstavljen urinski kateter, trajanje katetrizacije je najpomembnejši 
dejavnik tveganja za okužbo. Večina teh okužb poteka blago, občasno pa okužba lahko napreduje 
v urosepso ali celo septični šok. Poslabšanje ledvične funkcije je lahko posledica okužbe, dehi-
dracije, šoka in nefrotoksičnih zdravil. Zdravljenje okužb sečil poteka s podporno terapijo, nado-
meščanjem tekočin in antibiotičnim zdravljenjem po smernicah, ob akutni ledvični odpovedi po 
potrebi izvajamo nadomestno zdravljenje z akutno hemodializo.

Pljučni zapleti

Pljučnice, pretežno aspiracijske, so pri bolnikih z MŽB druga najpogostejša vrsta okužb. Bolniki 
zaradi disfagije in tihih aspiracij razvijejo gnojni bronhitis, ki pogosto napreduje v pljučnico. Ob 
težavah z izkašljevanjem in zmanjšani moči dihalnih mišic je toaleta dihalnih poti nezadostna, 
zdravljenje pljučnice oteženo in podaljšano. Najpogosteje utrpijo pljučnico bolniki s kapjo v mo-
žganskem deblu. Poleg bolnikov z MŽB so k okužbam pljuč nagnjeni bolniki z živčno-mišičnimi 
boleznimi, Parkinsonovo boleznijo in demenco. Poleg sprva empirično uvedene širokospektralne 
antibiotične terapije, ki je usmerjena v pričakovane povzročitelje (glede na čas hospitalizacije in 
prevladujočo mikrobno floro bolnišničnega okolja, značilnosti bolnika), bolnik potrebuje tudi 
podporno zdravljenje s tekočinami, analgetiki in antipiretiki, dodatek kisika, pogosto tudi nein-
vazivno ali invazivno umetno ventilacijo. Po prejemu izvidov kužnin (sputum, aspirat traheje, he-
mokultura) empirično uveden antibiotik nadomestimo z antibiotikom ožjega spektra. Smrtnost 
bolnikov, ki so zaradi aspiracijske pljučnice umetno ventilirani, je velika (celo do 50 %).

Venski trombembolizmi (VTE) so pogosti pri bolnikih, ki so zaradi MŽB slabo pomični ali 
celo nepomični, zdravljeni v intenzivni enoti ali operirani, najpogosteje se pojavljajo v venah spo-
dnjih okončin. V prvih dveh dneh so simptomatski VTE redki, pojavnost se poveča na 20 % že v 
prvem tednu. Bolnikom z IMK uvedemo nizkomolekularni heparin (NMH) v preventivnem od-
merku po 24 urah, če nimajo kontraindikacij (morebitna krvavitev ali hemoragična transforma-
cija ishemične možganovine). Pri bolnikih z ZMK se lahko krvavitev v prvih 24 urah še povečuje, 
zato prve dni pri teh bolnikih izvajamo preventivno intermitentno pnevmatično kompresijo na 
spodnjih okončinah, zatem pa uvedemo preventivni odmerek NMH. Pri bolnikih s SAK običajno 
uvedemo preventivni odmerek NMH po oskrbi anevrizme, do takrat pa tudi pri njih izvajamo 
intermitentno pnevmatično kompresijo. Pri nekaterih bolnikih se kljub preventivnim odmerkom 
NMH in pnevmatični kompresiji razvije venska tromboza in/ali pljučni embolizmi. Če ima tak-
šen bolnik kontraindikacijo za terapevtski odmerek NMH in antikoagulante, interventni radio-
log v spodnjo votlo veno vstavi zaščitni filter za preprečevanje pljučne embolije.

Nevrogeni pljučni edem je hipoksična dihalna odpoved pri bolniku z akutnim možganskim 
dogodkom (ZMK, SAK, epileptični status, poškodba glave, nevrokirurška operacija). Pri bolni-
kih s preiskavami razen nevrološkega dogodka ne odkrijemo drugega vzroka za pljučni edem, 
funkcija srca je normalna. Pljučni edem se pojavi nenadno, hipoksemija je huda, edem iz inter-
sticijskega preide v alveolarni. Pogosto je za ustrezno oksigenacijo potrebna neinvazivna venti-
lacija ali celo intubacija in umetna ventilacija. Mehanizem nastanka ni popolnoma pojasnjen. 
Najverjetneje gre tudi v tem primeru (kot pri srčnih zapletih po nevrološkem dogodku) za preko-
merno aktivacijo simpatičnega živčnega sistema s sproščanjem velike količine kateholaminov iz 
živčnih končičev, zaradi česar pride do hitrega porasta hidrostatskega tlaka v pljučnih kapilarah. 
To povzroči mikrovaskularne poškodbe s krvavitvami, ki se jim pridruži še povečana prepu-
stnost pljučnih kapilar, vse našteto pa vodi v alveolarni edem. Pri zdravljenju moramo skrbeti 
za primerno oksigenacijo in ustrezen sistemski krvni tlak za zagotovitev perfuzije možganov. 
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Previdnost je potrebna pri uporabi diuretikov, saj gre le za prerazporeditev tekočin iz intravasku-
larnega prostora. Nevrogeni pljučni edem ima dobro prognozo in praviloma izzveni v dveh do 
treh dneh.

Pri bolnikih v akutni fazi SAK se pljučni zapleti pojavljajo v 20 %, več kot tri četrtine bolnikov 
s hudo SAK pa ima vsaj zmerno hipoksijo, ki zahteva dodatek kisika v vdihanem zraku. Pljučni 
edem pri bolnikih s SAK je lahko nevrogeni ali kardiogeni, lahko se razvije akutna pljučna okva-
ra, ki napreduje do ARDS.

Srčni zapleti nevroloških bolezni

Pljučni edem je pri bolniku z nevrološkim dogodkom lahko posledica akutnega levostranskega 
srčnega popuščanja vse do alveolarnega edema. Razvije se pri bolniku s hipertenzivno okvaro 
srca in diastolično disfunkcijo ob porastu krvnega tlaka, ki je pri akutnem dogodku posledica 
različnih vzrokov (bolečina, strah, aktivacija simpatičnega živčevja ...), in/ali poslabšanju mi-
tralne regurgitacije. Po klasični terapiji pljučnega edema in znižanju krvnega tlaka se akutno 
levostransko srčno popuščanje hitro popravi, občasno pa bolnik potrebuje masko s pozitivnim 
končnim tlakom v dihalnih poteh (CPAP), redkeje neinvazivno ventilacijo ali celo intubacijo in 
umetno ventilacijo.

Vzrok za kardiogeni pljučni edem pri nevrološkem bolniku so lahko tudi druga stanja, ki 
povzročijo srčno popuščanje, na primer motnje srčnega ritma, akutni miokardni infarkt, stresna 
kardiomiopatija.

Akutni miokardni infarkt (AMI) se pojavlja pri 1−3,5 % bolnikov z IMK v prvih dneh po 
akutnem dogodku. Večina AMI se pojavi pri bolnikih po trombolitičnem zdravljenju IMK, ki 
lahko povzroči paradoksno nastajanje trombov v koronarnih arterijah. Čeprav večina bolnikov 
pred tem ni imela znane koronarne bolezni, kar pri četrtini teh bolnikov pri koronarografiji naj-
demo stenozo koronarnih arterij. Na miokardni infarkt z elevacijo ST spojnice (STEMI) ali brez 
nje (NSTEMI) pomislimo ob prsni bolečini, spremembah v zapisu EKG in povišanih vrednostih 
troponina. Pri zdravljenju STEMI je tveganje za hemoragično transformacijo možganske kapi 
povečano. Če bolnik z NSTEMI nima hudih težav, koronarno intervencijo odložimo vsaj za ne-
kaj dni oziroma glede na bolnikove simptome. Zaradi povečanja tveganja za krvavitev ob polni 
heparinizaciji in/ali dvojni antiagregacijski terapiji v primeru vstavitev stenta je potrebna timska 
odločitev glede optimalnega časa in načina razrešitve koronarne bolezni.

Vrednosti troponina so pri bolnikih z MŽB pogosto zvišane. Ne glede na vzrok je povišana 
vrednost troponina pri večini MŽB napovedni dejavnik večje umrljivosti.

Pri bolnikih z MŽB (zlasti SAK in ZMK) se v akutni fazi bolezni pojavljajo v EKG-zapisu raz-
lične repolarizacijske motnje (s porastom troponina ali brez njega), podaljšanje QT-dobe, spre-
membe ST-spojnice, inverzija T-vala, motnje srčnega ritma in stresna kardiomiopatija (KMP). 
Večina sprememb v EKG je prehodnih, hemodinamsko nepomembnih z le blagim porastom tro-
ponina. Danes prevladuje mnenje, da je vzrok za motnje repolarizacije motena regulacija avtono-
mnega živčevja oziroma da miokardno poškodbo povzročata prekomerna simpatična stimulacija 
in izločanje kateholaminov. Morda k celotnemu procesu prispevajo tudi mediatorji vnetja (IL-1, 
IL-6 in TNF-α). Možganska okvara privede do prekomernega sproščanja kateholaminov iz živč-
nih končičev v miokardu. Tako sproščeni kateholamini (noradrenalin, dopamin in bradikinin) 
so za miokard bolj toksični kot cirkulirajoči kateholamini (KA), sproščeni iz nadledvične žleze, 
morda se učinek obeh poti celo potencira. Prekomerna stimulacija miocitov ob kateholaminskem 
viharju vodi do pomanjkanja adenozintrifosfata (ATP) v kardiomiocitih, motene regulacije pre-
toka kalcija skozi celično membrano, njegovo kopičenje v celici in celično nekrozo v stanju preko-
merne kontrakcije. Motena regulacija kalcija je vzrok za repolarizacijske motnje v EKG-zapisu in 
za motnje krčljivosti miokarda pri stresni KMP. Zaradi prekomerne porabe ATP celica ne zmore 
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več vzdrževati normalnega električnega potenciala na membrani, pojavljajo se reentry tahikardi-
je, po drugi strani pa moteno prevajanje z bradikardijo in celo asistolijo. 

Od bolnikov z MŽB so natančneje preiskovali skupino bolnikov s SAK. Ugotovili so, da ima 
skoraj 90 % bolnikov vsaj prehodno podaljšano dobo QTc ali druge spremembe v EKG, tretjina 
jih ima povišan troponin, pri tretjini se pojavljajo hemodinamsko pomembne motnje srčnega 
ritma in motnje krčljivosti.

Kot primarni modulatorji delovanja vegetativnega živčevja v možganovini so prepoznana 
področja inzule, medialni prefrontalni korteks in mali možgani. Spodbujanje leve insule okrepi 
delovanje parasimpatičnega, desne insule pa simpatičnega živčevja.

Motnje ritma lahko razdelimo na atrijske in ventrikularne, tahikardne in bradikardne ter mo-
tnje prevajanja. Med atrijskimi prevladujejo sinusna bradikardija in sinusni zastoj, nodalni ritem, 
ekstrasistolija, salve SVES, atrijska fibrilacija. Ventrikularne ekstrasistole so lahko posamezne ali 
vezane, pojavljajo se tudi motnje prevajanja − atrioventrikularni blok različnih stopenj. Bolnik je 
življenjsko ogrožen ob nastopu ventrikularne tahikardije ali ventrikularne fibrilacije.

Paroksizmalna ali obstojna atrijska fibrilacija (AF) je lahko vzrok za kardioembolično IMK, 
saj je pri teh bolnikih IMK kar petkrat pogostejša kot pri bolnikih v sinusnem ritmu. Po kardio-
embolični IMK ob atrijski fibrilaciji imajo bolniki pogosteje hujše nevrološke posledice, ostanejo 
trajno ovirani, večkrat je IMK pri teh bolnikih tudi vzrok smrti. Pogosto se IMK tudi ponovi. 
Praviloma gre za nenaden dogodek brez predhodnega ishemičnega primanjkljaja. Bolnik nima 
razvitega kolateralnega obtoka, zato je obseg IMK pri AF praviloma večji.

Po drugi strani pa se moramo zavedati, da novoodkrita AF pri bolniku z akutno IMK ne 
pomeni nujno, da je AF vzrok za IMK. Zaradi simpatične stimulacije se namreč kratkotrajni 
paroksizmi AF v akutni fazi IMK pogosto pojavljajo (celo do 50 %). V iskanju vzroka za IMK je 
treba opraviti celotno diagnostiko.

Stresna kardiomiopatija (takotsubo) je posebna oblika prizadetosti miokarda z značilno ul-
trazvočno sliko kontrakcij levega prekata v obliki posode z ozkim grlom (takotsubo − past za 
hobotnice) in spremembami v EKG. Pojavlja se pri bolnikih z MŽB in pri drugih nevroloških 
boleznih. Bolnik ima lahko tipično prsno bolečino, spremembe v EKG, ki posnemajo sliko aku-
tnega STEMI sprednje stene, ob tem pa na koronarografiji ne najdemo stenoz na epikardialnih 
arterijah. Ventrikulografija in ultrazvok srca prikažeta značilno obliko levega prekata v sistoli s 
hipokinezijo celotnega apeksa, hiperdinamično se krči le baza levega prekata. Motnja kontrak-
tilnosti je lahko tako huda, da ima bolnik simptome hudega levostranskega srčnega popuščanja, 
redko se razvije kardiogeni šok.

Poleg takšne oblike stresne KMP se pri bolnikih s SAK pojavlja tudi prehodno hiberniran 
miokard (stunned myocardium).

 Veliko nevrokardiogenih motenj srčnega delovanja lahko preprečimo ali vsaj omilimo s hi-
trim in učinkovitim zdravljenjem osnovne nevrološke bolezni. Zdravljenje bolezni srca se po-
membno ne razlikuje od zdravljenja pri drugih bolnikih. Večina kardiogenih motenj preneha, če 
se stanje bolnika tako poslabša, da pride do možganske smrti.

Druge motnje in stanja

Pri bolnikih z MŽB so pogoste elektrolitske in hormonske motnje. Najpogostejša in klinično 
najpomembnejša motnja v metabolizmu natrija je hiponatriemija. Urejanje koncentracije natrija 
je izjemno pomembno še zlasti pri bolnikih, ki imajo zaradi MŽB ali morda drugega procesa (po-
škodba, tumor, vnetje) večje tveganje za povišanje intrakranialnega tlaka. Z natančnim vzdrževa-
njem serumskih koncentracij magnezija in kalija preprečujemo motnje srčnega ritma. Povišano 
telesno temperaturo znižujemo v območje normotermije, saj je dokazano škodljiva in povečuje 
sekundarno možgansko okvaro. Krvni sladkor vzdržujemo v območju normoglikemije s konti-
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nuirano intravensko infuzijo inzulina. Vrednostim pod 8 mmol/l se izogibamo zaradi nevarnosti, 
da bi s prenizko ravnjo glukoze v ogroženih območjih možganovine povečali okvaro nevronov 
(mikrodializa prikaže povečan distres). Prav tako povečuje sekundarno možgansko okvaro hi-
perglikemija. Študije pri bolnikih s SAK so dokazale škodljivost hude anemije, dvig hemoglobina 
z 80 g/L na 100 g/L pomembno izboljša oksigenacijo možganov (višje vrednosti vzdržujemo zlasti 
pri bolnikih z večjim tveganjem za razvoj vazospazma). Zaradi povečanega tveganja za nastanek 
in krvavitev iz stresnih razjed v zgornjih prebavilih pri bolnikih z akutnim možganskim dogod-
kom na umetni ventilaciji bolniki preventivno prejemajo blokator protonske črpalke.

Zaključek

Zdravljenje nevroloških bolnikov se zaradi številnih sistemskih zapletov pomembno prepleta z 
internistično diagnostiko in terapijo. Da bi tudi nevrološkim bolnikom omogočili čim boljši iz-
hod bolezni, so poleg hitrega in učinkovitega zdravljenja nevrološke bolezni potrebni timska 
obravnava, hitra prepoznava in usmerjeno internistično zdravljenje.
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Motnje elektrolitnega in hormonskega ravnovesja 
pri nevrološkem bolniku

Nataša Milivojevič

Povzetek

Motnje elektrolitnega in hormonskega ravnovesja pri življenjsko ogroženem nevrološkem bolni-
ku srečamo zelo pogosto. Čeprav jih zlahka zaznamo s preprostim laboratorijskim testiranjem, 
pa le s pomočjo kliničnega konteksta lahko prepoznamo njihove vzroke in pomen. Nevrološka 
obolenja so lahko vzrok ali pa posledica elektrolitnih in hormonskih motenj. Zelo pomembno je 
vedeti, da tudi z zdravljenjem teh motenj lahko povzročimo nevrološka obolenja.

Uvod

Elektrolitne in hormonske motnje lahko privedejo do številnih kliničnih simptomov, od komaj 
zaznavnih do hudih ali celo smrtno nevarnih. Povezane so s povečano smrtnostjo, obolevnostjo 
in daljšim trajanjem hospitalizacije. Obravnava bolnikov je v klinični praksi zahtevna. Najdemo 
jih pri zelo različnih stanjih in imajo pogosto kompleksne vzroke. V povezavi z nevrološkimi 
boleznimi so najpogostejše pri intrakranialnih krvavitvah, kjer pogosto najdemo hipo- in hi-
pernatriemijo, hipomagnezemijo in hipokaliemijo, od hormonskih motenj pa predvsem motnje 
funkcije hipotalamo-hipofizne osi.

Elektrolitne motnje povzročajo motnje delovanja centralnega živčevja, npr. možganski edem 
(hiponatriemija), epileptične napade (hiponatriemija, hipomagnezemija, hipokalciemija), mišič-
ne krče (hipomagnezemija, hipokalciemija), pareze (hipermagneziemija). 

Velikokrat elektrolitne motnje povzročimo iatrogeno. Pogosta je npr. hipernatriemija pri 
zdravljenju možganskega edema s hipertoničnimi raztopinami ali hipokaliemija pri zdravljenju z 
diuretiki in mineralokortikoidi.

Pri zdravljenju elektrolitnih motenj moramo biti zelo previdni, saj lahko povzročimo dodatne 
okvare, kot je na primer pontina mielinoliza pri prehitrem nadomeščanju natrija pri hiponatriemiji.

Motnje elektrolitnega in hormonskega ravnovesja pri posameznih 
patoloških stanjih

Znotrajlobanjske krvavitve

V klinični praksi je najpogostejša motnja vodnega in elektrolitnega ravnovesja pri intrakranial-
nih krvavitvah, posebno pri subarahnoidni krvavitvi (SAK), hiponatriemija. Najdemo jo na pri-
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mer pri približno polovici bolnikov s SAK. Pri bolnikih s SAK so pogoste tudi druge elektrolitne 
motnje, predvsem hipomagnezemija (40 %), hipokaliemija (25 %) in hipernatriemija (20 %). 

Hiponatriemijo pogosto povzroči motnja izločanja antidiuretičnega hormona (SIADH) in 
zadrževanja vode, saj je pri spontani SAK večina krvi razporejena na možganski bazi, kjer moti 
delovanje hipotalamusa in hipofize. 

Drug pogost vzrok hiponatriemije je sindrom izgubljanja natrija (angl. cerebral salt waisting 
syndrome, CSWS), kjer se zaradi povečane sekrecije atrijskega natriuretičnega faktorja pretirano 
izloča natrij z urinom. V hujših primerih lahko uporabimo tudi mineralokortikoide. Pomembno 
je, da razlikujemo med obema entitetama, saj je zdravljenje različno. Najpomembnejša razlika je, 
da gre pri SIADH za euvolemično hiponatriemijo, pri sindromu izgubljanja natrija pa za hipovo-
lemično hiponatriemijo (slika 1).

Slika 1. Značilnosti in zdravljenje hiponatriemije pri SAK

CSWS SIADH
VOLUMSKO STANJE Hipovolemija Euvolemija

LABORATORIJSKI ZNAKI Na v serumu < 135 mmol/l, osmolarnost seruma < 285 mOsm/kg, 
Na v urinu >25 mmol/l, osmolarnost urina > 100mOsm/kg

SIMPTOMATSKA 
HIPONATRIEMIJA

Od 100 do 150 ml 3- % NaCl v 10 min (ali ekvivalent 3−4,5 g NaCl), 
ponovimo do zvišanja Na v serumu za maks. 5 mmol/l

ZDRAVLJENJE PRVEGA 
IZBORA

Izotonične raztopine + sol (per 
os ali iv) Omejitev tekočin (1 l/dan)

ZDRAVLJENJE DRUGEGA 
IZBORA mineralokortikoidi vaptani

Hiponatriemijo zdravimo vzročno, bodisi z optimizacijo tekočinskega ravnovesja bodisi z nado-
meščanjem soli v hrani ali v hujših primerih intravensko. Če gre za SIADH, je zdravljenje pred-
vsem omejitev vnosa vode. V Evropski uniji je za zdravljenje hiponatriemije pri SIADH odobreno 
zdravilo tolvaptan, ki je antagonist vazopresinskih receptorjev in prepreči zadrževanje vode. Indi-
cirano je, kadar omejitev tekočin ni učinkovita ali možna (kar je pri SAK pogosto).

Če gre za sindrom izgubljanja natrija, je zdravljenje predvsem nadomeščanje natrija bodisi 
v obliki soli per os ali v težjih primerih intravensko s hipertoničnimi raztopinami. V hudih in 
rezistentnih primerih lahko pri sindromu izgubljanja natrija poskušamo tudi z mineralokorti-
koidi (hidrokortizon, fludrokortizon), vendar so študije pokazale, da so pogosti stranski učinki 
(hiperglikemija, hipokaliemija). Nezdravljena hiponatriemija pri subarahnoidni krvavitvi lahko 
privede do povečanega pojava ishemičnih zapletov. 

Pri intrakranialnih krvavitvah je pogosta tudi hipernatriemija, ki pa jo najpogosteje povzroči-
mo iatrogeno ob zdravljenju povišanega znotrajlobanjskega tlaka s hipertoničnimi raztopinami. 
Ob zdravljenju s hipertoničnimi raztopinami se moramo izogibati hudi hipernatriemiji oziroma 
vrednostim serumskega natrija, višjim od 160 mmol/l.

Posebno nevarna pri SAK je hipomagnezemija, saj se poveča možnost poznih zapletov in 
ishemije zaradi vazospazma. Pri SAK zato raje držimo raven magnezija v serumu na zgornji meji 
normalnega območja, terapevtskega učinka velikih odmerkov magnezija pri vazospazmu pa kli-
nične študije niso potrdile.

Od hormonskih motenj je pri SAK poleg motnje v izločanju ADH najpogostejša insuficienca 
delovanja hipofize in posledično nadledvične žleze. Insuficienco nadledvične žleze po okvari hi-
pofize težko diagnosticiramo, saj znaki nastanejo z zamikom. Pričakovana atrofija nadledvičnic 
po upadu stimulusa adrenokortikotropnega hormona lahko nastane z zamikom več tednov, tako 
da lahko prve znake zaznamo šele po dveh do šestih tednih od poškodbe. V tem času je tudi 
laboratorijsko testiranje hormonske funkcije lahko lažno negativno. Pri bolnikih z obsežnimi 
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znotrajlobanjskimi krvavitvami ali hudo poškodbo glave moramo biti vedno pozorni na znake 
insuficience nadledvične žleze, predvsem na konstelacijo hipoglikemije, hipotenzije, hiponatri-
emije in hiperkaliemije. Seveda je klinična slika lahko zabrisana z drugimi vzroki in je zato dia-
gnoza težka.

Glede zdravljenja z nadomeščanjem ščitničnih hormonov pri patoloških vrednostih testov 
ščitnične funkcije v odsotnosti ščitnične bolezni so mnenja deljena. Ni dokazov, da bi nadome-
stno zdravljenje brez jasnih kliničnih znakov ščitnične bolezni zmanjšalo obolevnost ali smrtnost.

Živčnomišične bolezni

Motnje elektrolitnega ravnovesja lahko povzročijo mišično šibkost ali pretirano vzdražljivost in 
krče, zato moramo posebno pri bolnikih, ki imajo prizadetost živčnomišičnega sistema, pozor-
no spremljati vrednosti serumskih elektrolitov. Predvsem hipermagnezemija, hiperkaliemija in 
hipofosfatemija lahko povzročajo mišično oslabelost in arefleksijo ter poslabšajo živčnomišične 
bolezni.

Hipomagnezemija in hipokalcemija pa sta najpogostejši elektrolitni motnji, ki povzročata 
pretirano vzdražnost perifernega živčevja in mišic. Simptomi so glede na težo bolezni lahko blagi 
(bolečine v mišicah, krči), lahko pa nastanejo tudi huda, življenjsko ogrožajoča stanja (tetanija).

Pri živčnomišičnih bolnikih v napredovali fazi bolezni moramo biti pozorni tudi na pojav 
hipofosfatemije, saj lahko pomeni razvoj sindroma prehranjenosti. Sindrom prehranjenosti se pri 
teh bolnikih pogosto pojavi, ko začnemo enteralno hranjenje prek sonde, saj pogosto precenimo 
potrebo po kaloričnem vnosu, posebno kadar so se bolniki zaradi motnje požiranja pred tem 
slabše prehranjevali.

Epileptični status

Hipomagnezemija, hipo- ali hipernatriemija in hipokalciemija so najpogostejše elektrolitne mo-
tnje, ki zaradi povečane vzdražnosti membran lahko povzročijo ali poslabšajo epileptične napade.

Pri epileptičnem statusu moramo biti posebno pozorni na vrednosti magnezija, natrija, kal-
cija in drugih elektrolitov v serumu. Držimo se načela, da v akutni fazi bolezni raven magnezija 
vzdržujemo na zgornji meji, občasno pa bolnikom pri refraktarnem statusu magnezij dajemo 
tudi v terapevtske namene, čeprav študije takšnega zdravljenja niso zanesljivo potrdile (terapev-
tski poskus v zadnji liniji ukrepov).

Nevrološke posledice motenj elektrolitnega in hormonskega ravnovesja

Najhujša posledica akutno nastale ali kronične hude hiponatriemije je možganski edem. Mož-
ganski edem nastane zaradi znižane zunajcelične osmolarnosti, ki povzroči premik vode v celice. 
Zaradi lastnosti možganskožilne pregrade, prek katere voda prehaja hitro in prosto, elektroliti 
pa bistveno počasneje kot v drugih tkivih, je oteklina možganskega tkiva izrazitejša in dolgotraj-
nejša. Po akutni spremembi osmolarnosti možgani potrebujejo okoli 48 ur, da se prilagodijo na 
hipotonično okolje, zato je akutna hiponatriemija opredeljena kot hiponatriemija, ki je nastala v 
manj kot 48 urah. 

Simptomi sovpadajo s stopnjo. Sprva so blagi in nespecifični, na primer slabost, oslabelost, 
omotica. Hujši simptomi nastanejo pri hudi hiponatriemiji (koncentracija natrija v serumu < 125 
mmol/L) in so odraz edema možganov in herniacije: letargija, somnolenca, koma, epileptični 
napadi.

Zdravljenje hiponatriemije je vzročno ter odvisno od teže simptomov in akutnosti nastanka.
Le v akutnih primerih s hudimi simptomi nadomeščamo v prvi uri natrij nekoliko agresivne-
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je, in sicer je priporočena hitra intravenozna infuzija 150 ml 3- % hipertonične raztopine NaCl ali 
ekvivalentne raztopine v 20 minutah. Po 20 minutah preverite koncentracijo natrija v serumu. Ko 
čakate ta izvid, ponovite infuzijo 150 ml 3- % hipertonične raztopine NaCl ali ekvivalentne razto-
pine v naslednjih 20 minutah. Zgornja terapevtska ukrepa ponovite dvakrat oziroma tolikokrat, 
dokler se koncentracija natrija v serumu ne zviša za 5 mmol/L.

Priporočena je ohranitev intravenskega kanala s počasno infuzijo 0,9 % NaCl, dokler ne zač-
nemo specifičnega vzročnega zdravljenja. 

Nadaljujemo specifično zdravljenje, če je na voljo, njegov cilj pa je vsaj stabilizacija serumske 
koncentracije natrija. Priporoča se omejitev zvišanja koncentracije natrija v serumu do skupno 
največ 10 mmol/L v prvih 24 urah in za dodatnih 8 mmol/L vsakih nadaljnjih 24 ur, dokler kon-
centracija natrija v serumu ne doseže 130 mmol/L. Priporočljivo je preveriti koncentracijo natrija 
v serumu po 6 in po 12 urah ter nato enkrat dnevno, dokler se koncentracija natrija v serumu ne 
stabilizira ob stabilnem zdravljenju. 

Pri akutno nastali hiponatriemiji s hudimi simptomi bo zdravljenje v začetku agresivnejše, 
pri kronični pa mora biti počasnejše. Ko se prilagoditev možganov zaključi, se namreč možgan-
ske celice lahko znova poškodujejo, če se koncentracija natrija v serumu prehitro poveča. Pri 
prehitrem popravku osmotskega neravnovesja lahko nastane poseben sindrom osmotske demie-
linizacije. Razpad mielinske ovojnice je posebno izrazit v možganskem deblu v predelu ponsa in 
sindrom zato imenujemo centralna pontina mielinoliza. 

Najpogostejši simptomi centralne pontine mielinolize so:
• omotica, zmedenost, somnolenca, koma,
• motnje ravnotežja,
• motnje govora in požiranja,
• napredujoča pareza obraznih mišic in tetrapareza.

Simptomi se lahko pojavijo 2−3 dni po prehitri korekciji hiponatriemije. Diagnostično je slikanje 
z magnetno resonanco, kjer lahko vidimo znake demielinizacije v možganskem deblu. Speci-
fičnega zdravljenja ni. Ob podpornem zdravljenju se simptomi postopno popravljajo, vendar je 
popravljanje pri hudih oblikah pogosto nepopolno, smrtnost pa velika. 

Zaradi nevarnosti poškodbe možganskih celic in razgradnje mielina zato ne smemo prekora-
čiti priporočene hitrosti nadomeščanja natrija. 

Hipermagnezemija, hiperkalciemija in hipofosfatemija povzročajo mišično oslabelost in are-
fleksijo, pri hudih oblikah lahko nastane flakcidna tetrapareza z odpovedjo dihanja. Hiperkalie-
mija lahko povzroči mišično oslabelost, ki pa jo v praksi redko vidimo. Še najpogosteje nastane 
kot posledica kronične insuficience nadledvične žleze (Addisonova bolezen).

Hipokalciemija in hipokaliemija lahko povzročita hude mišične krče in tetanijo.

Zaključek

Elektrolitne in hormonske motnje so pogost zaplet ali pa povzročitelj bolezni pri nevroloških 
bolnikih. Povezane so z motnjami delovanja tako centralnega kot perifernega nevrološkega siste-
ma. Večinoma povzročajo funkcionalne motnje nevrološkega sistema, ki so ob hitri diagnostiki 
in zdravljenju praviloma reverzibilne. Glede na pomemben vpliv ravni elektrolitov in hormonov 
v serumu na delovanje živčevja moramo posebno pri kritično bolnih nevroloških bolnikih elek-
trolitno in hormonsko ravnovesje skrbno spremljati in uravnavati. Pri zdravljenju moramo biti 
usmerjeni in previdni, da ne povzročimo novih zapletov.
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Motnje zavesti

Nataša Milivojevič, Igor Rigler

Povzetek

Motnja zavesti je najpogostejši nevrološki zaplet pri kritično bolnih. Lahko je posledica sistem-
skih bolezni ali strukturnih možganskih okvar. O vzroku motnje zavesti lahko sklepamo na pod-
lagi klinične delitve na motnjo zavesti brez nevroloških izpadov z meningizmom ali brez njega 
in motnjo zavesti z nevrološkim izpadom. Pri prvi je najpogostejši vzrok sistemski dejavnik, pri 
drugi pa strukturna okvara možganov. Obravnava nezavestnega bolnika je individualna, prilago-
jena vzroku, predvideni dinamiki in prognozi. Odločitev o endotrahealni intubaciji naj ne bo os-
novana izključno na relativno grobi oceni motnje zavesti, kot je Glasgowska lestvica kome (GCS), 
ampak tudi na podlagi etiologije in drugih kliničnih parametrov. Dolgotrajne motnje zavesti po 
kritični bolezni so kompleksen problem, ki ga mora obravnavati specializiran tim strokovnjakov.

Uvod

Pri kritično bolnih je motnja zavesti relativno pogosta. Podatki v literaturi kažejo, da je motnja 
zavesti primarni vzrok za intubacijo in mehansko ventilacijo pri kar 20 % bolnikov, zdravljenih 
v enoti intenzivne terapije (EIT), kar je pogosteje kot srčno popuščanje, poškodba ali pljučnica.

Motnja zavesti je zelo pomembna tudi kot prognostični dejavnik pri kritično bolnih. Zato je 
zelo pomembno, da pri kritično bolnih motnjo zavesti prepoznamo in jo poskušamo vzročno in 
prognostično opredeliti. 

Definicija in razvrstitev

Zavest je duševno stanje hkratnega zaznavanja sebe in okolice. 
Določata jo dve med seboj prepleteni fiziološki lastnosti: stopnja budnosti, ki odraža kvanti-

teto, in vsebina, ki odraža kakovost zavesti.

Kvantitativne motnje zavesti (motnje budnosti) 

Klinično jih delimo na tri stopnje:
• somnolenca ali stanje prekomerne zaspanosti, pri kateri se oseba lahko prebudi na običajen 

zvočni ali senzorični dražljaj, vendar nato spet utone v spanec;
• sopor (stupor) ali stanje prekomerne zaspanosti, pri katerem se oseba lahko prebudi le na 

močan bolečinski dražljaj;
• koma ali stanje popolne neodzivnosti, kjer zavesti ne moremo ponovno vzpostaviti z nobe-

nim dražljajem, bolnik ne odpira oči.
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Nevroanatomska struktura, ki nadzira stopnjo budnosti, je rostralna ascendentna retikularna for-
macija (ARF), ki izhaja iz zgornje polovice možganskega debla (mezencefalona in zgornjega dela 
ponsa) ter se razprostira na celotno možgansko skorjo in jo aktivira. Okvara te strukture povzroči 
kvantitativne motnje zavesti. Kvantitativne motnje zavesti povzročijo tudi obsežne difuzne ali 
strukturne okvare možganov, ki nastanejo zaradi primarnih ali sekundarnih vzrokov.

Kvalitativne (vsebinske) motnje zavesti 

Kvalitativnih motenj zavesti je več vrst, vse pa so povezane z žariščno ali globalno okvaro delova-
nja možganske skorje ali globokih struktur diencefalona in možganskega debla. Poznamo motnje 
pozornosti, mišljenja, zaznave, spomina, orientacije in govora. 

Pri kritično bolnih so zlasti pomembne tri entitete, in sicer delirij ter dve stanji, ki označujeta 
hudo okvarjeno kvalitativno zavest (vegetativno stanje in stanje minimalne zavesti).

Delirij 
Delirij je akutna, organska motnja zavesti, za katero je značilna spremenljiva (fluktuirajoča) kva-
litativna motnja zavesti. Kvalitativna motnja zavesti se kaže predvsem z motnjo pozornosti. Prid-
ružene so lahko motnje vedenja in dezorganizirano vedenje (agitacija, hipoaktivnost), kvantita-
tivne motnje zavesti (predvsem moten cirkadiani ritem budnosti in spanja ter pretirana dnevna 
zaspanost), motnje zaznavanja (vidne, slušne halucinacije) in blodnjavost. Poteka lahko z avtono-
mno disfunkcijo (predvsem alkoholni delirij).

Sam po sebi delirij ni bolezen, ampak skupek simptomov (klinični sindrom). Za diagnozo 
je ključno, da gre za akuten, organski vzrok. Delirij spremlja bolezni, ki možgane prizadenejo 
posredno (okužbe, odpoved funkcije ledvic, srca ali drugih organov, motnje prekrvavitve, veliki 
operativni posegi), še bolj pogost pa je pri boleznih in stanjih, ki možgane poškodujejo nepos-
redno (odtegnitev drog in zdravil, zastrupitve, vpliv zdravil, poškodbe in poškodbe možganov). 

Najprimernejše diagnostično orodje so ocenjevalne lestvice. Za uporabo v EIT se priporoča 
lestvica CAM-ICU (angl.: Confusion Assessment Method for the ICU ali ICDSC − The Intensive 
Care Delirium Screening Checklist). 

Pomembno je prepoznati bolnike, ki imajo povečano tveganje za razvoj delirija. Največje tve-
ganje imajo starejši od 65 let in tisti, ki so že prej imeli kognitivno motnjo ali anamnezo zlorabe 
alkohola oziroma drog ali zdravil. 

Pomembno je, da nastanek delirija predvsem poskušamo preprečiti. 
Dodatni dejavniki tveganja so spremljajoče bolezni ali stanja, kot so zaprtost, dehidracija in 

prejemanje veliko zdravil, predvsem sedativov in analgetikov. Zelo pomembno je vedeti, da k na-
stanku delirija pomembno prispevajo nepokretnost (veliko tveganje imajo npr. bolniki z zlomom 
kolka), enolično okolje brez človeškega kontakta, izguba občutka za čas ter pomanjkanje ritma 
spanja in budnosti, psihično in fizično trpljenje.

Veliko lahko naredimo s preprostimi ukrepi: poskrbimo, da so bolniki čim več v stiku z okoli-
co, z bolnikom se čim več pogovarjamo (pomembna je prisotnost svojcev), večkrat mu razložimo, 
kje je in ga orientiramo v času in dogajanju (pomaga ura na steni ali koledar), zmanjšamo hrup 
v prostoru in optimiziramo svetlobne pogoje tako, da mu omogočimo strnjen nočni počitek, 
prigovarjamo mu in ga tolažimo, preprečujemo bolečine.

Bolnika, ki je nemiren, poskušamo pomiriti predvsem s prigovarjanjem. Tehnika T-A-DA 
(tolerate, anticipate, don‘t agitate), torej, dopusti, pričakuj, ne vznemirjaj, se je pokazala za precej 
učinkovito.

Če ne gre drugače, posežemo po zdravilih. Najprimernejši so antipsihotiki. Med njimi je še 
vedno najbolj učinkovit haloperidol. Pri hudo agitiranih bolnikih je priporočeni začetni odme-
rek 2 mg im (za iv uporabo pri nas zdravilo ni registrirano) in nato titracija po 2 mg im na 
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15 do 20 minut do želenega učinka. Vzdrževalni odmerek odmerjamo na 4 do 6 ur, povprečni 
vzdrževalni dnevni odmerek je od 4 do 20 mg/dan, zdravilo dajemo per os, če je to možno. Po-
zorni moramo biti na neželene učinke, kot so hipotenzija, motnje gibanja (distonija, rigidnodst, 
diskinezije), spazem glasilk, maligna hipertermija, antiholinergični učinki (suha usta, zaprtost, 
retenca urina). Atipični antipsihotiki, kot so olanzapin, risperidon in kvetiapin, se uporabljajo vse 
pogosteje, vendar so pri hudo agitiranih bolnikih manj učinkoviti. 

Benzodiazepini lahko delirij poslabšajo ali celo povzročijo. Uporabljajo se le takrat, ko so 
antipsihotiki kontraindicirani (parkinsonizem, nevroleptični maligni sindrom) in pri deliriju v 
okviru alkoholizma.

Stanje nezavedne budnosti (vegetativno stanje) je oblika popolne vsebinske izpraznjenosti za-
vesti z ohranjeno budnostjo in ritmom spanja, torej stanje budnosti brez zavesti. 

Stanje minimalne zavesti (angl. Minimally conscious state, MCS) je stanje, kjer pri bolniku ugo-
tovimo prepričljiv, čeprav skromen vedenjski odziv, ki kaže neko majhno stopnjo zavedanja sebe 
ali okolice. Pri takem bolniku moramo ugotoviti vsaj en smiseln ponovljiv odziv (npr. dotik nosu 
z roko, pogled navzgor, jasno verbalizacijo ali vsaj gestikulacijo z ustnicami »ja« ali »ne«, smi-
selno seganje po predmetu, držanje predmeta na način, ki ustreza velikosti in obliki predmeta, 
ustrezen čustven odziv na ustrezen čustven dražljaj).

Klinični pregled bolnika z motnjo zavesti

Ob sprejemu nezavestnega bolnika na vzrok nezavesti lahko posumimo že iz dobre heteroanam-
neze. Če ta ni na voljo ali pa nam vzrok kljub njej ostaja neznanka, je odločilen klinični pregled. 
Pri nezavestnem bolniku najprej preverimo in stabiliziramo osnovne vitalne funkcije. 

Nevrološki pregled bolnika z motnjo zavesti je vedno usmerjen in prilagojen zmožnosti so-
delovanja.

Vedno ocenjujemo bolnika, ko ni pod vplivom sedativnih zdravil ali pa njihov morebitni 
vpliv upoštevamo pri oceni. Pri inspekciji opazujemo, ali ima bolnik oči odprte ali zaprte (če so 
spontano odprte, gre za kvalitativno motnjo zavesti, ne za kvantitativno), opazujemo bolnikov 
položaj in morebitne spontane gibe. Ob tem smo pozorni na posebne drže (dekortikacijska, de-
cerebracijska), asimetrične drže ali gibanje okončin (pareza, distonija). 

Nato bolnika z glasom poskušamo prebuditi. Ob tem smo previdni, da bolnika ne prestraši-
mo, pokličemo ga po imenu in ga poskušamo orientirati ter priklicati k sodelovanju. Opazujemo 
odziv, ki je včasih zelo upočasnjen in minimalen. 

Opazujemo, ali so možni kakšni gibi, in bolnika pozovemo, da jih izvede ob pozivu. Če se na 
poziv ne odzove, poskušamo z dotikom. Nikakor ni primerno, da bolniku povzročamo bolečino! 
S tem ne dobimo nobene dodatne informacije! 

Če ima bolnik zaprte oči in jih na poziv ne odpre, mu privzdignemo veke in opazujemo gibe 
zrkel (pred tem ga opozorimo: Oči vam bom odprl! Poglejte me!). Nemalokrat pri kritično bolnih 
opazimo, da sami ne morejo odpreti oči, ko pa jim dvignemo veke, nas poiščejo in vzpostavijo 
očesni kontakt. To je zelo pomemben znak vračanja zavesti, ki ga ne smemo spregledati! 

Pogosto pri kritično bolnih, ki so na videz komatozni, pravzaprav ugotovimo, da so budni in 
sposobni smiselne komunikacije, vendar so zaradi encefalopatije nekako vklenjeni v svoje telo. 

Če ne dobimo nobenega odziva in so bolnikova zrkla fiksirana ali celo v patološkem položaju, 
je bolnik verjetno v globoki komi. 

Nadaljujemo pregled refleksov možganskega debla. 
Preverimo lahko še plantarna odziva, v preostalem pa je pregled bolnika odvisen od zmož-

nosti sodelovanja.
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Etiologija

Motnjo zavesti lahko povzročita žariščna okvara ARF ali difuzna okvara možganske skorje. 
Strukturne možganske okvare, ki povzročijo okvaro ARF, so lahko zelo majhne, saj je ta v predelu 
možganskega debla in pod talamusom močno zgoščena. Difuzna okvara možganov je lahko pos-
ledica večjih strukturnih okvar, povišanega znotrajlobanjskega tlaka ali najpogosteje sistemskih 
motenj, ki zavirajo delovanje možganov kot celote, predvsem pa možganske skorje.

Za lažje sklepanje o vzroku kome je smiselna groba razdelitev bolnikov v tri skupine (vzorce 
kome).
1. Motnja zavesti brez meningizma in brez žariščnega nevrološkega izpada je največkrat pos-

ledica sistemskih motenj, kot so: anoksično-ishemična okvara možganske skorje, metabolne 
nepravilnosti (npr. hipoglikemična koma, hepatična koma, renalna koma, hiperkapnija), mo-
tnje elektrolitnega ravnovesja (hiponatriemija), delovanje toksinov, električne motnje (npr. 
med epileptičnim napadom ali po njem), okužbe.

2. Motnja zavesti z žariščnimi nevrološkimi izpadi je običajno posledica strukturne bolezni 
možganov, kot je ishemična možganska kap, krvavitev, tumor ali absces.

3. Motnja zavesti z meningizmom brez žariščnega nevrološkega izpada je največkrat posledi-
ca meningoencefalitisa ali subarahnoidne krvavitve. 

Kvantitativna motnja zavesti pogosto nastane kot zaplet zdravljenja kritično bolnih in je najpogo-
steje posledica sekundarnih vzrokov, kot so npr. podaljšan vpliv sedativnih zdravil, razne meta-
bolne encefalopatije, septična encefalopatija. Če motnja zavesti nastane nenadno in ima pridru-
žene žariščne nevrološke znake, je treba pomisliti na možgansko kap. Ishemična možganska kap 
sama po sebi redko povzroči pomembno kvantitativno motnjo zavesti (razen če zajema ključna 
področja možganskega debla).

Kadar v laboratorijskih izvidih in s slikovnimi preiskavami ne najdemo jasnega vzroka, mo-
ramo pomisliti tudi na možnost toksične encefalopatije zaradi vpliva zdravil (npr. encefalopatija, 
povzročena s cefepimom). Posebno je pri kritično bolnih treba biti pozoren na možnost subtilne-
ga ali nekonvulzivnega epileptičnega statusa.

Oskrba in zdravljenje

Splošno velja, da je akutna nezavest urgentno stanje, ki večinoma zahteva nadaljnjo diagnostiko 
in zdravljenje v bolnišnici. Ob prvem stiku z bolnikom zdravnik najprej oceni zmožnost vzdrže-
vanja proste dihalne poti, dihanje in stanje cirkulacije (načela reanimacije ABC) ter po individu-
alni presoji sprejme ustrezne korektivne ukrepe. 

Pri večini bolnikov po svetu že desetletja v urgentnih stanjih stopnjo nezavesti ocenjujemo z 
Glasgowsko lestvico nezavesti (GCS – Glasgow coma scale). 

Slika 1: Glasgowska lestvica nezavesti.

Odpiranje oči 1. Spontano
2. Na ukaz
3. Na bolečino
4. Ne odpira

Govor 1. Orientiran govor
2. Zmeden govor
3. Neustrezne besede
4. Nerazumljivi glasovi
5. Brez govornega odziva
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Motorični odziv 1. Uboga ukaze
2. Smiselni odzivi
3. Odziv umika
4. Odziv v fleksiji
5. Odziv v ekstenziji
6. Brez odziva na bolečino

Ker je globina nezavesti povezana z nezmožnostjo vzdrževanja proste dihalne poti in aspiracijo 
želodčne vsebine, je v smernicah za obravnavo bolnikov po poškodbi glave opredeljeno, da je 
treba pri vsakem bolniku z motnjo zavesti, kjer je vrednost GCS pod 9, dihalno pot nemudo-
ma oskrbeti z endotrahealno intubacijo. To priporočilo se je pozneje avtomatično razširilo še 
na zastrupljence in tiste z nevrološkim vzrokom kome. Podatki v literaturi govorijo, da je niž-
ja vrednost GCS povezana z večjim tveganjem za aspiracijsko pljučnico pri poškodovancih in 
zastrupljencih, dokazov o podobni povezavi pri nevroloških bolnikih pa ni. 

Vsakodnevna klinična praksa govori, da mnogo bolnikov z motnjo zavesti zaradi zastrupitve, 
hipoglikemije, možganske kapi, zamračenosti po epileptičnem napadu in drugih hitro reverzi-
bilnih vzrokov, ki imajo ob prvem stiku z zdravnikom GCS pod 9, varno konča zdravljenje v 
bolnišnici tudi brez endotrahealne intubacije. Odločitev za oskrbo dihalne poti je treba sprejeti 
ob hkratnem upoštevanju vzroka, predvideni časovni dinamiki in prognozi nezavesti ter ne na-
zadnje dostopnosti zdravnika, ki je vešč intubacije. 

Nikakor pa z intubacijo ne smemo odlašati pri komatoznih bolnikih, ki se jim stanje slabša, 
kadar drugače ne moremo vzdrževati proste dihalne poti, pri bolnikih z znaki zvišanega intrakra-
nialnega tlaka (hipertenzija, bradikardija, iregularno dihanje, bruhanje), znaki okvare možgan-
skega debla, nepravilnim in nezadostnim dihanjem. Namen analgezije, sedacije in intubacije teh 
bolnikov ni le zaščita dihalne poti pred aspiracijo, ampak tudi preprečevanje sekundarne mož-
ganske okvare, ki lahko nastane zaradi hipoventilacije, hipoksemije in slabe perfuzije možganov 
ob intrakranialni hipertenziji.

Zdravljenje motnje zavesti je sicer vedno vzročno. 

Stanja dolgotrajne motnje zavesti in ocena prognoze

Trajanje in prognoza motenj zavesti sta odvisna predvsem od vzroka.
Pri kritični bolezni s težkim potekom različne kvalitativne motnje zavesti v smislu motnje 

koncentracije, pozornosti in spomina lahko trajajo še dolgo časa po odpustu iz bolnišnice, tudi če 
za to ne najdemo neposrednega strukturnega vzroka.

Kadar motnja zavesti nastane zaradi neposredne poškodbe možganskega tkiva, je stopnja 
okvare seveda odvisna od obsežnosti in mesta poškodbe. Tudi v tem primeru bolnike zdravimo 
vzročno, glede na obseg in vrsto poškodbe pa poskušamo oceniti prognozo.

Velikokrat je reverzibilnost okvare in možnost povrnitve zavesti zelo težko prognosticirati, 
pa vendarle je to ena od okvar, ki najpomembneje vpliva na kakovost preživetja. Ameriška štu-
dija, narejena na nekaj sto hudo bolnih pacientih, je pokazala, da bi kar 89 % bolnikov zavrnilo 
zdravljenje, če bi to privedlo do preživetja, a bi ostali hudo kognitivno okvarjeni. 

Prognosticiranje nam lahko pri določenih skupinah bolezni olajšajo standardizirane baterije 
dodatnih testov, na primer EEG, evocirani potenciali (SEP, p300), SPECT, fMRI, traktografija ipd.

Za poškodbo glave se npr. pri dolgotrajnem vegetativnem stanju ali stanju minimalne zavesti 
priporočata ocena stanja in izvedba omenjenih preiskav po dveh do treh mesecih. 

V primeru dolgotrajnega stanja budnega nezavedanja ali stanja minimalne zavesti (od 4 do 
16 tednov po poškodbi) se pri poškodbah glave priporoča poskus zdravljenja z amantadinom 
100–200 mg dvakrat dnevno, saj nekatere študije kažejo, da tako lahko pospešimo okrevanje.
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Pri nepoškodbenih okvarah možganov govorimo o kroničnem stanju, če motnja zavesti traja 
dlje kot tri mesece, pri poškodbenih okvarah pa dlje kot 12 mesecev. Po tem času je možnost 
reverzibilnosti minimalna.

Zaključek

Pri komatoznem bolniku je treba najprej oceniti osnovne vitalne parametre in v primeru odsto-
panj ustrezno ukrepati. Nato poskušamo določiti enega izmed treh vzorcev kome, kjer nas us-
merja prisotnost oziroma odsotnost žariščnih nevroloških izpadov in meningizma. Na podlagi 
te ugotovitve bomo bolnika napotili v ustrezno urgentno ambulanto (internistično, nevrološko, 
infektološko). Obravnava komatoznega bolnika mora biti individualna, prilagojena vzroku, pred-
videni časovni dinamiki in prognozi. Odločitev o endotrahealni intubaciji naj ne bo osnovana 
izključno na relativno grobi oceni motnje zavesti, kot je GCS, ampak tudi na podlagi drugih 
kliničnih parametrov (dinamike motnje zavesti, prisotnosti žariščnih nevroloških izpadov, zna-
kov zvišanega intrakranialnega tlaka, vzorca dihanja). Pri pregledu bolnika z motnjo zavesti v 
EIT je treba imeti veliko izkušenj in natančnosti, saj lahko pride do nepravilne ocene, kar vodi 
v slabe prognostične terapevtske odločitve. Večina motenj zavesti, ki imajo reverzibilen vzrok, 
po ozdravitvi izzveni sama (običajno z zamikom nekaj ur do nekaj dni), pri drugih sta potrebna 
multidisciplinaren in specializiran pristop.
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Povišan intrakranialni tlak

Simona Šteblaj

Povzetek

V prispevku je obravnavan povišan intrakranialni tlak. Definiciji intrakranialnega tlaka sledi 
razčlenitev vzrokov za nastanek, opredelitev kliničnih simptomov in znakov ter posledic, kratek 
pregled meritev in ukrepanj.

Uvod

V zaprti lobanji možgani, likvor in kri ustvarjajo pritisk, imenovan znotrajlobanjski tlak (ICP − 
intracranial pressure). Ker se v normalnih razmerah volumni posameznih sestavin razmeroma 
malo spreminjajo, je intrakranialni tlak konstanten, manjše spremembe v volumnu posameznih 
sestavin pa se lahko kompenzirajo z ustreznimi spremembami v volumnu preostalih sestavin. 
Kompenzacija je mogoča le do neke mere, vsakršno dodatno povečanje pa vodi v kritično fazo 
kompliance. Zato se vsakršno povečanje volumna katere od treh sestavin, ki določajo ICP, nad 
kritično točko kompenzacije odrazi v povišanem ICP. Normalne vrednosti ICP v različnih sta-
rostnih skupinah v vodoravnem položaju so: 10–15 mmHg za odrasle, 3–7 mmHg za otroke in 
1,5–6 mmHg za novorojenčke.

Vzroki povišanega ICP

Vzroki povišanega ICP so lahko različni: tumor, netumorske ali nepoškodbene lezije − mož-
ganski absces, subduralni ali extraduralni empyem, poškodba, vse vrste možganskih krvavitev, 
ishemija, kongenitalne malformacije, hipertenzivna encefalopatija, cerebralna venska tromboza, 
zmanjšana absorbcija likvorja, metabolne motnje, zastrupitve, neznano … Vzroke povišanega 
ICP diagnosticiramo s slikovnimi preiskavami, ki nam včasih omogočijo tudi takojšnje usmerje-
no posredovanje. Kvantifikacija pa s temi preiskavami ni možna. 

Povišanje zaradi povečanja volumna možganov najpogosteje nastane zaradi edema ali tumorja. 
Edem je stanje povečanega volumna možganov zaradi povečane količine vode v njih in je 

lahko generelaziran ali lokalen. Lokaliziran edem nastane na področju tumorjev, infarkta ali po-
škodbe možganov, medtem ko o generaliziranem govorimo, ko zajame vse možgane, npr. po 
ishemični poškodbi možganov, ob diabetični ketoacidozi, akutni jetrni odpovedi …

Etiološko ločimo vrste možganskega edema glede na patofiziološki proces nastanka, ne glede na 
vzrok nastanka. Tako govorimo o citotoksičnem, osmotskem, vazogenem in intersticijskem edemu.

Pri citotoksičnem edemu gre za povečanje znotrajceličnega volumna zaradi motnje ce-
ličnega metabolizma. Sam po sebi ne pomeni nabrekanja tkiva, ampak samo prerazporeditev 
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vode v celice in prvo stopnjo v razvoju osmotskega in vazogenega edema. Nastane ob ishemiji, 
znotrajmožganski krvavitvi, trombozi venskih sinusov, Reyevem sindromu, travmatski poškod-
bi možganov, izpostavitvi nekaterim toksinom, akutni jetrni odpovedi, epileptičnem statusu, 
hipoglikemiji …

Osmotski edem nastane zaradi transendotelijskega gradienta Na+, kar povzroči ekstrava-
zacijo Na+, temu pa sledi ekstravazacija Cl- in vode zaradi vzdrževanja električne in osmotske 
nevtralnosti. Ta vrsta edema nastane ob ohranjeni krvnomožganski barieri. Citotoksični edem 
lahko prizadene tako sivo kot belo substanco, posebej izražen je v astrocitih.

Vazogeni edem je posledica spremenjene prepustnosti krvnomožganske bariere. Prizadene 
belo substanco. Nastane pri travmatski poškodbi možganov, tumorjih, ishemiji, vnetnih procesih 
(npr. meningitis, encefalitis), hipertenzivni encefalopatiji, npr. sindromu posteriorne reverzibilne 
encefalopatije – PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome), trombozi venskih sinu-
sov, demielinizacijskih obolenjih, degenerativnih obolenjih, jetrni odpovedi, bivanju na visoki 
nadmorski višini. Ker so celične strukture tukaj dolgo ohranjene, je ta vrsta edema najbolj odziv-
na na hiperosmolarno terapijo in steroide.

Intersticijski edem je posledica nezadostne reabsorbcije cerebrospinalne tekočine − likvorja. 
Dilatacija oziroma deformacija ventriklov zaradi povečanega pritiska likvorja se imenuje hidro-
cefalus. Povečan pritisk likvorja v ventriklih povzroči premik tekočine skozi ependim v periven-
trikularno belo substanco, kar nekateri imenujejo tudi transependimski edem. Pridobljeni vzroki 
hidrocefalusa so hipersekrecija likvorja, obstrukcija foramna Monro (koloidna cista, tuberozna 
skleroza), obstrukcija tretjega ventrikla (kraniofaringeom, pilocistični astrocitom ...), obstrukcija 
akvedukta (tumorji zadnje kotanje), obstrukcija foramin Luscha zaradi meningitisa, subarah-
noidne krvavitve, tumorji zadnje kotanje, fibroza subarahnoidnega prostora zaradi meningitisa, 
subarahnoidne krvavitve, meningealne diseminacije tumorjev. 

Posledice povišanega intrakranialnega tlaka

Povišan ICP je lahko za bolnika usoden. Znaki in simptomi so nespecifični in tudi slabo senzitiv-
ni. Pogosto sta prva znaka zaspanost oziroma motnja zavesti.

Cushingova triada: bradikardija, hipertenzija in motnja dihanja so najdene le pri polovici 
ljudi s povišanim znotrajlobanjskim tlakom in bolj pogosto že v terminalnem stanju. 

Če je ICP povišan, je povišan tudi tlak ob vidnem živcu. To prepreči odtok krvi po retinalni 
veni. Posledično povišan hidrostatski tlak v retinalnih kapilarah povzroči nastanek retinalnega 
edema, pri tem pa se najbolj poveča slepa pega. Iz stopnje edema slepe pege oziroma papiloe-
dema lahko določimo vrednost ICP. Papiloedem lahko povzroča eno- ali obojestranske motnje 
vida, pri hujših oblikah se lahko zoži vidno polje. 

Povišan ICP vzdraži center za bruhanje (je v medulli oblongati), ki je intenzivnejše ponoči in 
zjutraj. Zaradi zmanjšane prekrvavitve dihalnega centra pride do izmenjajoče se hipo- in hiper-
ventilacije ter občasne apneje Cheyne-Stokesovega dihanja.

Povišan ICP lahko vodi do pomika možganov prek duplikatur ali odprtin dure, kar imenuje-
mo herniacija.

• Transtentorialna herniacija: lezija v lateralnem delu hemisfere ali v temporalnem lobusu 
pomakne del možganov prek prostega roba tentorija, ob cerebralnem pedunklu in zadnji ce-
rebralni arteriji. To lahko vodi do kompresije okulomotornega živca, bilateralne dilatacije pupil, 
pritiska na cerebralne pedunkle prek prostega roba tentorija, kompresije akvedukta s hidrocefa-
lusom in dodatnim povečanjem IKT, kompresije zadnje cerebralne arterije (infarkt področja, ki 
ga prehranjuje) ali Duretovih krvavitev v možgansko deblo. Zaradi pritiska na možgansko deblo 
se razvije sopor (nenormalno globoko spanje) ali koma.
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Herniacija navzgor nastane zaradi prekomerne drenaže likvorja in premika vsebine zadnje 
kotanje navzgor skozi tentorialno odprtino. Klinično pride do razširitve zenic, motnje zavesti in 
ekstenzijske drže.

• Subfalcialna herniacija: nastane zaradi pomika medialnega dela hemisfere pod falks. Tako 
pride do kompresije sprednje cerebralne arterije na isti, nasprotni ali na obeh straneh in posle-
dično infarkta dela možganov, ki ga ta arterija prehranjuje. Klinično kažejo bolniki spremenjeno 
delovanje čelnega režnja – hipoaktivni ali hiperaktivni delirij. Če je prizadeta tudi motorična 
skorja, pa tudi kontralateralno parezo ali plegijo spodnjih okončin.

Pri tonzilarni herniaciji gre za premik cerebelarne tonzile skozi foramen magnum in stiska-
nje medule. Klinično se to pokaže z ataktičnim dihanjem, srčnimi aritmijami, avtonomno nesta-
bilnostjo, ozkimi pontinimi zenicami, ekstenzijskim odgovorom in motnjo zavesti.

Eksterna herniacija je herniacija navzven bodisi zaradi poškodbe lobanje ali dekompresivne 
kraniektomije.

Intersticijski edem v periventrikularni beli substanci prizadene mielin in aksone. Do neke 
mere so te spremembe reverzibilne, če se pritisk kmalu zniža. Če pa je hidrocefalus dolgotrajen, 
pride do atrofije najprej bele substance, nato pa tudi korteksa.

Povišan ICP lahko vodi v hipoperfuzijo zaradi zmanjšanega perfuzijskega tlaka (CPP). 

Merjenje ICP

Merjenje ICP je lahko invazivno ali neinvazivno. Nekateri vidiki spremljanja ICP so kljub več 
kot 60-letni uporabi še vedno sporni, vključno s kliničnimi indikacijami za merjenje ICP, vlogo 
ICP pri napovedovanju kliničnega izida bolezni ali protokolih zdravljenja, klinično koristnostjo 
različnih meritev ICP in najboljšimi načini merjenja. 

Merjenje ICP s pomočjo ventrikularnega katetra je še vedno najbolj razširjen pristop, čeprav 
je uporaba namenskih ICP-senzorjev, nameščenih v možganskem parenhimu, vse pogostejša. 
Meritve epiduralnega ICP z vstavitvijo senzorja med lobanjo in duro se na splošno ne uporabljajo 
več, saj je bila ta metoda netočna.

Današnja klinična praksa spremljanja ICP večinoma uporablja srednji ICP (statični tlak). Ta 
parameter je tako prevladujoč, da se izraz ICP pogosto uporablja sinonimno s številčno vredno-
stjo. Srednji ICP je navadno izražen v mmHg, uporabljajo pa se tudi enote cm H2O in manj po-
gosto paskal (Pa). Srednja vrednost ICP je absolutna vrednost, ki je relativna glede na referenčno 
vrednost tlaka. Ko se ICP meri s prekatnim katetrom, je referenčna vrednost ničelna vrednost, ki 
jo izbere zdravnik. Foramen Monroe je najpogosteje opredeljen kot ničelna raven tlaka, vendar 
se natančna ničelna raven med institucijami lahko razlikuje. Kadar ICP merimo z namenskimi 
ICP-senzorji, se navadno izvede umeritev glede na atmosferski tlak in referenčna vrednost se 
shrani v merilni sistem ICP. Povprečna vrednost ICP se nanaša na povprečje vrednosti tlaka v 
določenem času (pogosto 3–10 s).

Vse bolj se uveljavljajo tudi pristopi k pulzirajočemu nadzoru ICP. Gre za nadzor sprememb 
tlaka, ki se pojavijo med posameznim srčnim ciklusom in je običajno označen kot impulzni tlak 
ali tlak posameznega ICP-vala. Trenutno se pulzirajoča analiza ICP izvaja le v omejenem številu 
centrov.

Srednji ICP se v kombinaciji z drugimi meritvami uporablja za ustvarjanje različnih indek-
sov, med katerimi je najbolj znan CPP (možganski perfuzijski tlak), ki je razlika med srednjim 
arterijskim tlakom in srednjim ICP. Danes je nadzor, usmerjen v CPP, temelj nadzora bolnika s 
povišanim ICP.

Druga indeksa, ki se uporabljata v nekaterih centrih, sta indeks RAP in indeks reaktivnosti 
tlaka (PRx). Indeks RAP je korelacijski koeficient med amplitudo ICP in srednjim ICP. Ampli-
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tuda ICP je razlika med najvišjim ICP in najnižjim ICP v enem srčnem ciklu. Indeks je merilo 
kompenzacijske rezerve; vrednosti, višje od 0,6, so znak zmanjšane rezerve. PRx je korelacijski 
koeficient med srednjim ICP in srednjim arterijskim pritiskom in velja za merilo cerebrovasku-
larne reaktivnosti oziroma stanja avtoregulacije. Omenjenih indeksov komercialne naprave za 
nadzor ICP ne zagotavljajo, za izračunavanje je potrebna dodatna programska oprema.

Najpogosteje merimo ICP bolnikom s poškodbe glave, pri katerih je bilo ugotovljeno, da je 
povprečna ICP v prvih 48 urah po poškodbi neodvisen napovedovalec umrljivosti in funkcio-
nalnega izida po 6 mesecih. Vedno bolj pa se uveljavlja meritev tudi pri bolnikih s cerebralnimi 
krvavitvami, vključno s subarahnoidno krvavitvijo in spontanimi intracerebralnimi krvavitvami 
z masnim učinkom ter okužbami osrednjega živčevja.

Kljub 60–70-letni zgodovini spremljanja ICP in pomembnim izboljšavam v tehnologiji mer-
jenja je o njegovi vlogi še vedno vredno razpravljati. Akutna možganska poškodba vključuje za-
pletene kaskade dogodkov, ki presegajo spremembe v ICP. ICP se nanaša predvsem na tlak, zato 
opisuje le del patofizioloških kaskad. Iz tega razloga se uveljavlja spremljanje več fizioloških spre-
menljivk (npr. pretok v možganih, oksigenacija možganov in metabolizem), imenovano multi-
modalno spremljanje. S to vrsto spremljanja lahko ICP izmerimo skupaj z drugimi parametri, kot 
so oksigenacija možganskega tkiva (PbtO2), temperatura, možganska hitrost pretoka krvi, mož-
ganski metabolizem (mikrodializa) in ocena elektrokortikalne aktivnosti. Multimodalni pristop 
omogoča vključevanje različnih vidikov možganskega stanja v nadzor bolnika in lahko prispeva 
k bolj celovitemu pogledu na bolnikovo stanje.

Ukrepi

Škodljivi učinki povišanega ICP so dobro dokumentirani, manj pa je jasna meja ukrepanja. 
Večinoma je prag za ukrepanje ICP > 20 mm Hg. Najnovejši dokazi kažejo, da ni pomemb-

na samo enkratna vrednost, temveč čas povišanja ICP in njegova intenzivnost, tako imenovani 
odmerek ICP. Poleg tega z negativnimi rezultati niso povezane le višje vrednosti, temveč tudi 
dolgotrajna izpostavljenost vrednostim pod klasičnim pragom. Če je cerebralni perfuzijski tlak 
kritično nizek (< 50 mmHg), ICP ni več napovednik slabega izida. ICP v območju 18–23 mmHg 
lahko dlje časa prenašamo pri višjih CPP. Pred začetkom kakršnegakoli zdravljenja upoštevamo 
tako intenzivnost kot trajanje povišanja ICP. Prag za reakcijo upošteva tudi CPP. Kratkotrajnih 
epizod z majhnim povišanjem ICP in normalnim CPP ne zdravimo. Nasprotno, veliko povišanje 
ICP ali postopno naraščajoči ICP z nižanjem CPP zahtevajo takojšnje zdravljenje.

Preden začnemo kakršnekoli terapije, usmerjene na nižanje ICP, poskušamo odpraviti vse re-
verzibilne vzroke in nepravilnosti, ki vplivajo na intrakranialni volumen in povzročajo dvig ICP 
(dvignjeno vzglavje, zadostna analgosedacija, normokapnija, ustrezen CPP od -50 do 70 mmHg, 
normotermija, euvolemija, drenaža likvorja). Če to ne zadostuje, nadaljujemo z osmoterapijo 
in hipertoničnimi raztopinami. Hiperventilacija je nevaren ukrep, naj bo kratkotrajna, ob blagi 
hiperventilaciji pa je smiseln dodaten nadzor oksigenacije možganov. Globoki sedaciji s ciljem 
zmanjšane možganske presnove in posledično zmanjšanega možganskega pretoka se danes izogi-
bamo zaradi znanih stranskih učinkov hipotenzije in okužb ter jo uporabljamo za premostitev do 
dekompresivne kraniektomije v primerih neodzivne hipertenzije. Dekompresivna kraniektomija 
naj bo dobro premišljen in pravočasen ukrep z zavedanjem, da sicer poveča preživetje, a hkrati 
pomeni tudi veliko tveganje za trajno hudo invalidnost ali celo vegetativno stanje. 

Ča pa so vsa naša prizadevanja zaman in menimo, da stanje ni rešljivo, moramo to tudi pre-
poznati in omejiti zdravljenje.
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Povzetek

Povišan intrakranialen tlak je pogost pojav pri akutnem možganskem dogodku in ima zelo različ-
ne vzroke ter raznoliko klinično sliko. S slikovnimi preiskavami lahko vzroke pogosto ugotovimo 
in jih nato odpravimo, za oceno dejanskega pritiska pa potrebujemo meritve. Pri meritvah se 
moramo zavedati omejitev merilne metode in temu prilagajati tudi prag našega ukrepanja. Ukre-
panje naj bo pravočasno in učinkovito, sicer lahko pride do nepopravljivih okvar možganovine. 
Če stanje ni rešljivo, omejimo zdravljenje.
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Etika v intenzivni medicini

Štefan Grosek

Povzetek

Etika v intenzivni medicini se je razvijala hkrati z razvojem intenzivne medicine. Ameriška bioe-
tika Beauchamp in Childress sta povezala ugotovitve številnih strokovnjakov s področja medici-
ne, filozofije in drugih strok ter postavila temelje medicinski bioetiki na podlagi štirih temeljnih 
načel, avtonomije posameznika, dobrodelnosti, neškodljivosti in pravičnosti. V intenzivni medi-
cini, kjer se srečujemo z najbolj sodobno medicinsko tehnologijo, ki ohranja življenja, sta pozna-
vanje etičnih načel in njihova pravilna uporaba osnova za dobro klinično delo ter za odločanje, 
ko se srečamo s pojmom brezupnosti in prenehanjem aktivnega zdravljenja, prav tako pa tudi pri 
raziskovalnem delu.

Uvod

Etika je znanost o morali. Medicinska etika se ukvarja z uvajanjem etike in morale v vsakdanjo 
medicinsko prakso. Razhajanja v morali se začnejo tedaj, ko se mora oseba odločati med dvema 
nasprotujočima ali različnima dejanjema in ko ne more izvesti obeh, najbolj tedaj, ko se mora od-
ločati med prenehanjem in nadaljevanjem zdravljenja pri bolnikih, pri katerih je postalo zdravlje-
nje brezupno, brezizhodno.

Medicinska etika v intenzivni medicini

Moderna medicina, predvsem delo v intenzivni enoti, je lahko za zdravnika in medicinsko sestro 
vsak dan veliko moralno breme. Pogosto je veliko breme pogojeno z nezmožnostjo, da delamo 
tako, kot smo si zamislili, da je za bolnika najboljše. Tako zdravnik npr. ne more izvajati zdravlje-
nja v največjo korist bolnika zaradi npr. različnih mnenj o zdravljenju med zdravniki, zdravniki 
in bolnikom ali njegovimi zakonitimi zastopniki, zahtev bolnika ali svojcev po takem zdravljenju, 
za katerega sam ali konzilij meni, da je brezsmiselno ali medicinsko ni opravičljivo, preobreme-
njenosti in preutrujenosti ter pomanjkanja zdravstvenega osebja, finančnih omejitev in ne nazad-
nje zaradi nezmožnosti vključevanja bolnikov v raziskovalne projekte, ki bi njegovim bolnikom 
omogočali dostop do najnovejših postopkov zdravljenja ali zdravil.

Medicinska etika postavlja neko osnovo za odločanje pri delu v intenzivni medicini. Pri tem 
ne smemo pozabiti, da pri vsakem našem dejanju nasproti stoji tudi pravna presoja. Tako Zakon 
o pacientovih pravicah in Kazenski zakonik Slovenije pravno uokvirjata naše ukrepe in sankcio-
nirata, če so naša ravnanja v nasprotju s kazenskim zakonikom.
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Sprejem na zdravljenje v intenzivno enoto

V enoto intenzivne medicine (EIM) sprejemamo bolnike, pri katerih je prišlo do odpovedi ži-
vljenjsko pomembnih organov, ki so s stališča intenzivnega zdravljenja reverzibilna oziroma 
ozdravljiva. Večkrat na začetku zdravljenja ne vemo, ali je bolezensko stanje reverzibilno ali ni, 
zato sprejemamo bolnike, za katere sicer predvidevamo, da so njihova stanja z medicinskega sta-
nja rešljiva. Včasih sprejmemo na intenzivno zdravljenje bolnike, da bi še zadnjič poizkusili dolo-
čeno zdravljenje ali zdravilo. Starost bolnika (npr. izjemna nedonošenost ali izjemno visoka sta-
rost), dolgotrajne in/ali progresivne kronične bolezni, maligna obolenja ne smejo biti vzrok, da 
bolnika ne bi sprejeli na zdravljenje na EIM, posebno še, če je prišlo le do vmesnega poslabšanja 
stanja in z gotovostjo lahko pričakujemo, da se bo po zdravljenju na EIM njegovo stanje popravilo 
do stopnje, kot je bilo pred tem poslabšanjem. Vseeno so odločitve v današnji dobi vedno težje, 
ker so lahko pričakovanja bolnikov samih ali njihovih zastopnikov prevelika in nerealna. To je 
tudi vzrok, da se po nekaterih podatkih iz leta v leto povečuje število tistih bolnikov, ki imajo pred 
seboj še zelo malo časa življenja, pa jih vseeno sprejmejo na zdravljenje na EIM.

Za sprejem na zdravljenje se bolniki odločajo avtonomno sami ali prek zakonitih zastopni-
kov. Za avtonomno odločanje morajo biti sposobni razumeti razloge, ki zahtevajo napotitev na 
zdravljenje in posledice, če tja ne bodo napoteni. Če se bolniki odločijo, da ne želijo intenzivnega 
zdravljenja, je pa stanje nujno, zdravnik pa ni povsem prepričan, da se bolnik ali zakoniti zastop-
nik zaveda posledic nezdravljenja v intenzivni enoti, se odločamo po kriteriju največje koristi za 
bolnika. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) uporablja dikcijo največja zdravstvena korist za 
pacienta v 3. členu, kjer govori o načelih, ki se uporabljajo pri uresničevanju pravic pacientov po 
tem zakonu, in v 29. členu, kjer govori, kdaj se lahko opravijo posegi oziroma zdravstvena oskrba 
brez privolitve pacienta.

Raziskovalno delo v intenzivni medicini

V EIM so bolniki pogosto vključeni v razne medicinske raziskave. Če bolnik ne more sam odlo-
čati, se namesto njega po poučitvi odločajo (angl. informed consent) sorodniki oziroma zakoniti 
zastopniki. Namen privolitve po poučitvi je zagotoviti posamezniku (ali njegovemu zakonitemu 
zastopniku), da lahko kontrolira svoje, bolnikove odločitve glede vključevanja v raziskave in da 
so hkrati zdravljeni po načelih največje koristi za bolnika. 

Prenehanje intenzivnega zdravljenja v intenzivni medicini

Uporaba aparatov v intenzivnih enotah, ki ohranjajo in podaljšujejo življenje v intenzivnih eno-
tah, je zelo pogosta. Tako se uporabljajo mehanske aparature, ki podpirajo srce in pljuča (ECMO) 
ali samo srce (VAD – ventricular assist device); aparati, ki čistijo kri pri odpovedi ledvic, jeter; 
zdravila za podporo srca in obtočil; plin dušikov monoksid, ki širi pljučne žilje, itd. Odločanje za 
uporabo teh aparatur se navadno pogojuje s tem, da je stanje, ki ga bomo začeli zdraviti, reverzi-
bilno in da se bo bolnik lahko popolnoma opomogel in se vrnil v normalno življenje. V resnici 
pa tega pogosto ne moremo vedeti in z zanesljivostjo trditi. Pomemben kazalec za odločanje za 
priklop ali nepriklop na aparaturo je, da bolnik pred tem ni utrpel hude hipoksično ishemične 
okvare možganov, zaradi katere bi ostal trajno nezavesten. Če ni utrpel take hipoksično ishemič-
ne okvare možganov, ki bi ga zanesljivo uvrstile v skupino, kjer ni nobene verjetnosti, da bi se 
možgani lahko opomogli, začnemo intenzivno zdravljenje in sledimo, ali so se pljuča in/ali srce, 
zaradi katerih odpovedi je bil priklopljen na aparat, začela popravljati. To tako imenovano posku-
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sno obdobje traja različno dolgo, odvisno od tega, v katerem času po začetku pričakujemo izbolj-
šanje ali ne. Pravilno je, da si pred začetkom takega zdravljenja določimo jasne cilje in pričakova-
nja tako nas samih kot bolnikov oziroma zakonitih zastopnikov ter koliko časa naj bi to poskusno 
obdobje trajalo, ko naj bi se pokazali klinični rezultati (klinično izboljšanje). To najbolje storimo 
pred začetkom zdravljenja na strokovnem konziliju specialistov istih ali različnih medicinskih 
strok, če je potrebno sodelovanje več strok pri odločitvah. Pogovor naj bi potekal tako, da posku-
šamo doseči soglasje o ciljih zdravljenja ter njihovih in naših pričakovanjih ter koliko časa je po 
medicinskih merilih še možnost za izboljšanje, če bomo zdravljenje nadaljevali. Če se po obdobju 
nekaj dni, ki smo ga predhodno določili, stanje ne izboljša, se najprej pogovorimo na konziliju 
zdravnikov, kjer osvetlimo možne dobrobiti nadaljevanja zdravljenja ali prenehanja zdravljenja.

Če na konziliju zdravnikov ugotovimo, da smo izčrpali vse možnosti zdravljenja in da ni 
bilo nobenega napredka, ampak se stanje poslabšuje, o tem obvestimo sorodnike. Sledi pogovor 
s sorodniki ali zakonitimi zastopniki, kjer jim spet predstavimo bolnikovo stanje in razložimo, 
zakaj bi se/smo se odločili za prenehanje zdravljenja. To je trenutek, ko se zdravstveni delavci in 
zakoniti zastopniki srečamo s pojmom brezupnosti, brezizhodnosti, brezsmiselnosti zdravljenja. 
Tako se po pogovoru in doseženem soglasju lahko odločamo za popolno prenehanje že začetega 
intenzivnega zdravljenja (angl. withdrawing), vključno s prenehanjem umetnega predihavanja, 
podpore srca in obtočil, podpore srca, pljuč, ledvic in jeter z mehanskimi aparati. Včasih se od-
ločimo, da intenzivnega zdravljenja sploh ne bomo začeli oziroma če smo ga že začeli, da ne 
bomo dodajali aparatov ali zdravil, ki podaljšujejo življenje, odločimo se za opustitev zdravljenja 
(angl. withholding). Ne reanimiraj (angl. do not resuscitate, DNR) spada med ukrepe opustitve 
zdravljenja, čeprav ga nekateri štejejo ločeno. Raziskave so pokazale, da je pomemben pravilen 
delež odločitev o odtegnitvi zdravljenja med DNR, opustitvijo in prenehanjem. Če so v EIT vsi 
bolniki oživljani in nobeden od ukrepov prenehanja ni bil uporabljen, bi lahko to pomenilo, da 
smo preveč energični pri vzdrževanju življenj, ki so bila sicer ocenjena kot brezupna. Enako velja 
tudi obratno, če smo preveč energični pri prenehanju zdravljenja, bi lahko to pomenilo, da neka 
majhna skupina bolnikov, ki bi imela minimalno možnost za preživetje, ni bila dovolj energično 
ali aktivno zdravljena. Zato je treba vsak primer posebej obravnavati, zlasti nekatere skupine bol-
nikov, kot so npr. bolniki z malignimi obolenji, izjemno majhni nedonošenčki, bolniki v visoki 
starosti, bolniki s težkimi kroničnimi in progresivnimi boleznimi.

Pri teh skupinah bi prehitra odločitev za prenehanja zdravljenja lahko vodila do večje smr-
tnosti v EIT, kot je sicer pričakovana. Taka premajhna zagnanost zdravnikov je znana pod izra-
zom samouresničujoča prerokba (angl. self-fulfilling prophecy). Tako je ena od raziskav pokazala, 
da je bilo bolnikom z rakom, sprejetim na EIM, kar trikrat pogosteje odtegnjeno ali opuščeno 
zdravljenje v primerjavi z bolniki brez raka, čeprav bi lahko ali je ravno intenzivno zdravljenje 
rakavim bolnikom omogočilo boljše preživetje.

Brezupnost

Zakoniti zastopniki pogosto želijo, da se zdravljenje njihovega svojca nadaljuje, tudi ko bi zdrav-
nik oziroma zdravniški konzilij že presodil drugače, včasih pa je tudi ravno obratno. Kot poskus 
odgovora na zgornje vprašanje se je razvil koncept brezupnosti, brezizhodnosti zdravljenja.

Ameriška bioetika Beauchamp and Childress navajata, da je brezupnost tisto stanje, ko irever-
zibilno umirajoč človek pride do točke, na kateri nobeno zdravljenje več ne izboljša bolnikovega 
stanja in postane zato brezupno. Ob tem dodajata, da pod pojmom brezupnosti lahko razumemo 
tudi:
• karkoli zdravnik ne more izvesti,
• karkoli nima fiziološkega učinka,
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• karkoli je z veliko verjetnostjo neučinkovito (statistični obet uspešnosti je izjemno majhen),
• karkoli bo imelo za posledico samo zanemarljivo majhen učinek na izhod zdravljenja (kvali-

tativno gledano so pričakovani rezultati izjemno slabi),
• karkoli, kar je z veliko verjetnostjo bolj obremenjujoče kot koristno za bolnika,
• izrazito špekulativno in nepreizkušeno zdravljenje.

Koncept brezupnosti je prešel tri različna obdobja razvoja, in sicer konceptualno, ko so razp-
ravljali o tem, kaj ta izraz sploh pomeni; postopkovno, ko so postavljali načine, kako speljati 
postopke ugotavljanja in izvajanja prenehanja zdravljenja, ter komunikacijsko obdobje, ko naj bi 
dogovarjanje med zdravniki in bolnikom oziroma zakonitimi zastopniki bolnika potekalo čim 
manj konfliktno in v najboljšem interesu bolnika.

Kakšna so stališča do teh težkih etičnih dilem, se da lahko razbrati iz več mednarodnih in 
slovenskih raziskav pri odraslih, bolnikih, otrocih in novorojenčkih.

V mednarodni raziskavi ETHICUS, ki je zajela vse celine in v kateri je sodelovalo 1961 zdrav-
nikov iz 21 držav, se je pokazalo, da bi 62 % zdravnikov iz severne in srednje Evrope vključilo v 
odločanje o prenehanju zdravljenja tudi medicinske sestre, medtem ko bi to storilo samo 32 % 
zdravnikov v južni Evropi, 38 % v Braziliji, 39 % na Japonskem in v ZDA 29 %. Napisana odlo-
čitev o prenehanju zdravljenja se je najbolj uporabljala v severni in srednji Evropi, medtem ko je 
bilo v južni Evropi, Braziliji in Turčiji to predano kot ustno naročilo.

Tretjina japonskih zdravnikov se ne bi nikoli odločila za ukrep ne oživljaj (DNR). Pri otrocih 
je mednarodna raziskava pokazala, da so se ukrepi prenehanja aktivnega zdravljenja uporabili v 
Severni Ameriki v 60 %, v Evropi in Južni Ameriki pa med 30 in 40 %. V Braziliji se je odstotek 
odločanja o prenehanju zdravljenja povečal s 6 % na 40 %. V Izraelu naj ne bi uporabljali ukrepov 
prenehanja zdravljenja v pediatričnih intenzivnih enotah, v zasebnih bolnišnicah v Indiji pa med 
20 in 50 %.

Racionacija, racionalizacija zdravljenja

Zavedati se moramo, da je intenzivno zdravljenje izjemno drago in da nasprotujejo prenehanju 
zdravljenja brezupno bolnih starši, sorodniki ali zakoniti zastopniki, in sicer zaradi prepričanja, 
da želimo najti prostor za drugega bolnika in prihraniti sredstva. Še ne tako dolgo nazaj nekatere 
možnosti zdravljenja niso bile dostopne vsakemu bolniku, posebno ko je presegel npr. določeno 
kritično starost. Taka racionacija (racionalizacija, redukcija) zdravljenja, kjer se ni upoštevala 
pravičnost kot eden od temeljnih načel medicinske etike, je izzvala močno nasprotovanje ljudi, ki 
so racionacijo in prenehanje aktivnega zdravljenja pri brezupno bolnih povezali kot nekaj nega-
tivnega in so bili proti temu.

Moralna fikcija

Moralna fikcija je pojem, ki se uporablja, ko hočemo neko dejanje, ki je bilo narejeno, opravičeva-
ti ali nasprotno otežiti. Moralna fikcija je vseprisotna in smiselna ter kot takšna predstavlja enega 
od moralnih dosežkov civilizacije, ki je sposobna razločevanja.

Moralna fikcija se uporablja tudi v medicini, in to tedaj, ko govorimo o tem, da je nekdo bre-
zupno bolan in želimo prenehati zdravljenje z enim od naštetih ukrepov; ne oživljaj, odtegnitev 
ali prenehanje zdravljenja. Ker je družba sprejela, da so ti ukrepi pri popolnoma brezupnih pri-
merih družbeno in etično sprejemljivi, čeprav je končni izhod bolnika njegova smrt, naj to etično 
in moralno ne bi bilo sporno oziroma je zavračanje moralne fikcije pri posamezniku ali družbi 
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prej izjema. Lahko pa je za posameznika in nekatere družbe takšna odločitev moralno in etično 
nesprejemljiva in zato ne dopuščajo, da bi se ti instrumenti odločanja uporabili pri brezupno 
bolnih.

Zaključek

Etika v intenzivni medicini je pojem, ki zaobjema etična načela od sprejema do odklonitve spre-
jema bolnika na intenzivno zdravljenje, potek intenzivnega zdravljenja z vključevanjem v razne 
raziskave, uporabo in omejitev ali odtegnitev uporabe najbolj sodobnih aparatur in zdravil, ki 
vzdržujejo bolnikovo življenje, ko postane zdravljenje brezsmiselno, brezupno in je treba pre-
nehati z njim. Zaradi različnih sprejemanj in razumevanj pri odločanjih v intenzivni medicini je 
lahko zdravnik razdvojen in v konfliktu z lastnimi etičnimi in moralnimi prepričanji.

Učenje etičnih in moralnih načel ter njihova vpeljava v vsakodnevno delo pomagata, da sta 
razumevanje in sprejemanje ukrepov pri zdravljenju v intenzivni medicini bolj uravnotežena 
med zdravstvenimi delavci in v skladu z etičnimi načeli.
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Zelo nalezljive bolezni in pandemije – načrti 
pripravljenosti in etične dileme

Matjaž Jereb

Povzetek

Na razsežnost pandemije vplivata sposobnost mikroorganizma, da povzroči bolezen, in dovzet-
nost gostitelja za okužbo. Hitrost širjenja določajo velikost in gostota populacije ter način pre-
nosa. Socialni stiki so pomemben dejavnik širjenja in povzročitelj medicinski stroki pogosto ni 
dobro poznan. Če želimo učinkovito omejiti vpliv okužb na celotno življenje in delovanje družbe, 
obvladati povečano število okuženih, ohraniti vzdržnost zdravstvenega sistema in zmanjšati vpliv 
pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, moramo imeti tako na državni kot lokal-
ni ravni izdelan načrt pripravljenosti. Pandemija kratkoročno ali dolgoročno omejuje pravice 
okuženih bolnikov in tudi drugih uporabnikov zdravstvenih storitev ter poraja številna etična 
vprašanja.

Uvod

Naša medsebojna povezanost, način življenja in globalizacija so osnova za širjenje okužb v lokal-
nem okolju kakor tudi nepredvidljive razsežnosti okužb v svetovnem merilu in nastanek pande-
mije, čemur smo priča danes ob še vedno neobvladanem širjenju in pandemiji covida-19. Ob tes-
nem stiku z živalmi, poseganju v njihov življenjski prostor, intenzivni in neustrezno nadzorovani 
živinoreji in trgovini z živalmi se skupaj z drugimi dejavniki ustvarjajo razmere za širjenje okužb.

Nalezljive bolezni, ki prevladujejo pri ljudeh in živalih, povzročajo mikroorganizmi, ki so se 
nekoč pojavili pri drugih živalskih gostiteljih. Ob že znanih se občasno lahko pojavijo tudi nove, 
ki v skrajnih primerih lahko povzročijo pandemijo. Njihovo geografsko širjenje je odvisno od 
sposobnosti mikroorganizma, da povzroči bolezen, in od dovzetnosti gostitelja za okužbo. Pojav 
bolezni odražata dinamično ravnovesje in neravnovesje znotraj zapletenih globalno porazdelje-
nih ekosistemov, ki jih sestavljajo ljudje, živali, mikroorganizmi in okolje. Razumevanje vseh teh 
spremenljivk je nujen korak za nadzor epidemij in pandemij v prihodnosti.

Virus SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19, ima izjemno učinkovitost prenosa od osebe do 
osebe, visoko stopnjo obolevnosti in tudi umrljivosti, zlasti med starejšimi in bolniki s sočasnimi 
kroničnimi boleznimi. Pandemije, kot je covid-19, niso povsem novi pojavi. Na novo nastaja-
joče in ponovno pojavljajoče se nalezljive bolezni ogrožajo človeštvo že stoletja. Iz preteklosti 
poznamo smrtonosne posledice črnih koz in kuge. Pred stoletjem je pandemija gripe ubila 50 
milijonov, pandemija HIV pa do zdaj vsaj 37 milijonov ljudi. V zadnjem desetletju smo bili priča 
globalnemu širjenju okužb, kot so: gripa H1N1 (2009), chikungunya (2014) in zika (2015). V 
letu 2014 nam je grozila pandemija ebole, ki je danes še vedno aktualna v nekaterih delih Afrike.
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Če govorimo o obvladovanju epidemij in pandemij je ključno, da preprečimo oziroma ubla-
žimo širjenje okužb in s tem kratkoročno vplivamo na nastanek bolezni, zapletov in smrti. Še 
pomembneje pa je, da poskušamo z vsemi orodji izkoreniniti obstoj mikoroorganizmov, kjer 
pa smo dokaj neučinkoviti. Uspelo nam je izkoreniniti samo črne koze. Na drugi strani imamo 
številne mikroorganizme, ki so se prilagodili stabilnemu sožitju z ljudmi in lahko povzročajo ak-
tualne okužbe. Pandemični virus gripe iz leta 1918 še vedno povzroča sezonske izbruhe bolezni 
po vsem svetu in še vedno kumulativno ubije številne posameznike. Dejstvo je, da v nenehnem 
boju med mikrobi in človekom prevladujejo genetsko bolj prilagodljivi mikrobi, ki nas nenehno 
presenečajo in pogosto ujamejo nepripravljene.

Mikroorganizem, gostitelj in okolje

Nalezljive bolezni so posledica okužb z mikroorganizmi, ki so bili del različnih okoljskih niš, 
preden so okužili živali in/ali ljudi. Ti prehodi iz okolja ali med različnimi vrstami so pogosto 
povezani z mutacijskimi mehanizmi, ki olajšajo ali sploh omogočijo njihov prehod. Izredni do-
godki, kot je epidemija ali pandemija, so praviloma povezani z dejavniki, vezanimi na gostitelja 
in okolje.

Bolezni, kot so tuberkuloza, malarija in kolera, so v svetovnem merilu velika težava, vendar so 
z zdravili, cepljenjem in higienskimi ukrepi do neke mere obvladljive. Če govorimo o epidemijah 
in pandemijah, so virusne okužbe z nekaterimi koronavirusi (MERS, SARS-CoV, SARS-CoV-2), 
virusi gripe in virusi hemoragične mrzlice (ebola, marburg lassa) nevarnejše.

Genetska nestabilnost mikroorganizmov je lastnost, ki omogoča hitre mutacije in prilagajanje 
nenehno spreminjajočim se ekološkim nišam. To še posebej velja za viruse RNA, kot so virusi 
gripe, flavivirusi, enterovirusi in koronavirusi, ki imajo po naravi pomanjkljive ali odsotne meha-
nizme za odpravljanje napak s polimerazo. V okolju se tako prenaša na stotine ali tisoče genetskih 
virusnih različic. Za izbruh neke virusne okužbe so pomembni razvoj lokalnih okoliščin, ki omo-
goči prehod virusa na gostitelja, njegovo razmnoževanje in širjenje med gostitelji.

Pomembna dejavnika za širjenje okužb sta sposobnost virusa, da se veže na površino celic go-
stitelja, in izogibanje njegovim prirojenim imunskim obrambnim mehanizmom. Veliko virusov 
vstopi v celice prek enega ali več celičnih receptorjev. Nekateri okužijo različne celice prek raz-
ličnih receptorjev, medtem ko so nekateri celični receptorji lahko vstopne točke za več različnih 
vrst virusov. S stališča virusa in gostitelja so razmere zelo zapletene. Gostitelj ima namreč številne 
receptorje in koreceptorje in genetsko različnih virusov je na drugi strani ogromno.

Virusi se v evolucijskem procesu prilagajajo za vezavo na receptorje celic različnih gostiteljev, 
kar jim omogoča prehod z živali na ljudi. To je bil način prenosa nekaterih virusov gripe na ljudi 
in zelo verjetno tudi razlaga za prenos virusa SARS-CoV-2 z netopirjev prek vmesnega gostitelja 
na ljudi.

Številni virusi v celice vstopijo z endocitozo, spet drugi s fuzijo ali neposrednim prodiranjem. 
SARS-CoV in SARS-CoV-2 sta β-koronavirusa in vstopata v človeške celice prek receptorjev za 
angiotenzin-konverting encim-2 (ACE-2), ki so prisotni tudi na celicah drugih vrst. To pomeni, 
da se lahko koronavirusi mnogih drugih vrst sesalcev prilagodijo in okužijo tudi ljudi.

Za nalezljivost novih infekcijskih bolezni so vsekakor pomembne virusne genetske lastnosti, 
ki so povezane z njihovo sposobnostjo povzročiti bolezen. Virus H1N1, ki je povzročil pandemijo 
gripe pred 100 leti, je bil še posebej smrten zaradi značilnosti površinskega hemaglutinina H1, ki 
je genetsko podoben ptičjim virusom gripe. Danes vemo, da imajo podobne patogene lastnosti ne 
le ptičji H1, temveč tudi 4 od preostalih 15 ptičjih HA, ki jih najdemo v rezervoarju divjih vodnih 
ptic in obalnih ptic, ki zato predstavljajo prihodnje grožnje za zelo usodne pandemske pojave.
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Primer povezave med pandemijo in spremenjeno patogenostjo virusa je širjenje virusa zika. 
Gre za flavivirus, znan že desetletja, ki se je leta 2015 pandemično razširil po tropskem pasu in 
povzročil milijone okužb s spontanimi splavi in hudimi okvarami rojenih otrok. Ključni vzrok 
pandemije je bila mutacija virusa, ki je povzročila spremembo ene same aminokisline v zunanjem 
virusnem glikoproteinu.

Genetska variabilnost in s tem povezana patogenost sta nedvomno značilnost številnih dru-
gih virusov. Znana je različna patogenost in z njo povezan slabši izhod okužbe z virusom ebola 
zaire v primerjavi z okužbo, povzročeno z virusom ebola reston. Čeprav trenutno ni natančno 
raziskano, je lahko različna patogenost, vezana na genetsko variabilnost, tudi lastnost živalskih 
koronavirusov. Za vse tri človeške koronaviruse (povzročitelji SARS, MERS in covid-19) je na-
mreč značilna visoka stopnja obolevnosti in umrljivosti. Kaže, da so lahko enzootski koronavirusi 
kot celota po naravi patogeni za ljudi. 

Sama patogenost virusov zelo verjetno omejuje tudi njihovo sposobnost širjenja. Virusi, ki 
ubijajo svoje gostitelje, omejujejo njihovo lastno sposobnost prenosa in njihov obstanek v popu-
laciji je možen le prek prilagajanja in zmanjševanja patogenosti. Takšnega naravnega zmanjšanja 
patogenosti še niso opazili pri povzročiteljih SARS, MERS ali covid-19.

Spremenljivke gostiteljev, na katerih temelji širjenje nalezljivih bolezni, vključujejo tiste, ki 
so značilne za posameznike znotraj populacije gostiteljev, in tiste, ki se nanašajo na populacijo 
gostiteljev kot celoto. V prvem koraku je za virusno okužbo ključen stik med povzročiteljem in 
receptorjem gostiteljeve celice, prek katerega virus vstopa v celico.

Vstopna mesta za viruse so različna, zato ni presenetljivo, da ima prehod patogena z živalske-
ga gostitelja na človeka zelo različne klinične in epidemiološke posledice. Ti dejavniki vplivajo 
na verjetnost nadaljnjega širjenja okužb znotraj nove populacije oziroma na to, ali zamenjava 
gostitelja uspe ali ne.

Definicija pandemije

Najpreprostejša opredelitev pandemije je nalezljiva bolezen, ki se je razširila na več geografskih 
območij ali celin. Izraz nalezljiv pomeni, da se okužba lahko prenese na osebo in prenaša med 
osebami, neposredno ali posredno. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pande-
mija pomeni širjenje nove bolezni po vsem svetu. V začetku pandemije H1N1 so strokovnjaki 
za nalezljive bolezni in epidemiologijo predlagali osem značilnosti pandemije, ki so prikazane 
v tabeli 1. Nekatere od teh značilnosti se nanašajo na povzročitelja, druge so povezane z medse-
bojnim delovanjem med mikroorganizmi in gostitelji. V literaturi najdemo veliko neskladij pri 
vključevanju ali izključevanju določenih nalezljivih bolezni, ki naj bi povzročile pandemijo.

Načrt pripravljenosti na pandemijo

Z načrtom pripravljenosti na pandemijo želimo prispevati k omejitvi vpliva okužb na celotno živ-
ljenje in delovanje družbe, obvladati nepredvidljivo povečanje števila okuženih in ohraniti delo-
vanje zdravstvenega sistema ter zmanjšati vpliv pandemije na obolevnost in umrljivost prebival-
stva. Cilji načrta pripravljenosti na pandemijo so zagotoviti enotno razumevanje terminologije in 
izhodišč za načrtovanje, vzpostaviti sistem kriznega upravljanja na področju zdravstva, opredeliti 
vlogo in pristojnosti posameznih organov in institucij, zagotoviti ustrezno epidemiološko in mi-
krobiološko spremljanje povzročiteljev okužb, poskrbeti za preventivne ukrepe, poskrbeti za ne-
moteno oskrbo zdravstvenih ustanov, vzpostaviti krizno komuniciranje in informiranje, analizi-
rati potek dogodkov, oceniti etične vidike pandemije, določiti etične smernice in pravila triaže ter 
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načrtovati ukrepe v vsaki od šestih faz, kot jih je definirala SZO na petih področjih (načrtovanje 
in koordinacija, spremljanje in ocena tveganja, preprečevanje širjenja in omejevanje, zdravstveni 
sistem in obveščanje). Na podlagi načrta pripravljenosti na pandemijo je treba izdelati in določiti 
ukrepe na področju zdravstva, ki naj vključujejo tudi ukrepe na drugih družbenih področjih in 
usklajujejo sodelovanje zdravstva z drugimi resorji in institucijami.

Načrt pandemije pripravi in usklajuje ministrstvo za zdravje, ki imenuje odgovorno koordi-
nacijsko skupino. Natančno so določene vloge Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, Nacio-
nalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Načrtovanje obsega zdravstvene oskrbe v primeru pandemije je težavno, ker ne moremo 
vnaprej predvideti kraja, časa in obsega njenega pojava. Pomagamo si z matematičnimi modeli, 
ki kot izhodišče uporabljajo izkušnje iz preteklih dogodkov. Z matematičnimi modeli je mogoče 
opredeliti možne učinke bodoče pandemije. Zdravstveni zavodi bodo ob pandemiji zelo obreme-
njeni. Treba je načrtovati obravnavo povečanega števila bolnikov, načrtovati povečano potrebo 
po posteljah, opremi, zdravilih in upoštevati povečano obremenjenost zdravstvenega osebja ter 
dejstvo, da zdravstveni delavci tudi zbolevajo. V pandemiji je treba zagotoviti zdravljenje velikega 
števila bolnikov, kar lahko dosežemo z uporabo dodatnih postelj, omejitvijo elektivnih sprejemov 
v bolnišnico, racionalizacijo sprejemov v bolnišnico, uporabo prostorov, ki so se v preteklosti 
uporabljali kot bolnišnice, in uporabo prostorov, ki se uporabljajo v druge namene. Možno je, da 
pandemija ne bo zajela celotne države hkrati in bo ena regija bolj obremenjena kot druga. Uvesti 
je treba enoten sistem spremljanja števila na novo okuženih, števila sprejetih v bolnišnico, števila 
bolnikov na oddelkih za intenzivno zdravljenje (OIZ), števila bolnikov na aparatih za mehansko 
predihavanje, števila odpuščenih, števila prostih postelj in števila umrlih. Koordinacijska skupi-
na na ravni države in posameznih zdravstvenih ustanov naj usklajuje število prostih postelj in 
sprejeme v bolnišnice. Vsem bolnišnicam oziroma bolnišničnim sprejemnim ambulantam naj 
bo dnevno na voljo podatek o številu prostih postelj v posamezni zdravstveni ustanovi, da bodo 
lažje usmerjale bolnike tja, kjer je prostor.

Etične dileme ob pandemiji

Pandemije spremlja vrsta etičnih vprašanj, ki so vezana na epidemiološko spremljanje okužb, tri-
ažo bolnikov in dostopnost do ustrezne medicinske obravnave. Pri epidemiološkem spremljanju 
okužb je v ospredju široka družbena korist, a je pri tem vseeno treba upoštevati posameznikovo 
zasebnost. Pretehtati je treba koristi za družbo v primerjavi s škodo, ki jo lahko zaradi epidemi-
oloških aktivnosti utrpi posameznik. V izrednih razmerah lahko svobodo in zasebnost posame-
znika omejimo, da zavarujemo javno zdravje. Vendar naj bo omejitev sorazmerna in za vse enaka. 
Treba je podpreti tiste, ki nesorazmerno prispevajo k zagotavljanju javnega dobrega. Pomembni 
so zaupanje med bolniki in zdravstvenimi delavci, solidarnost med izvajalci zdravstvenih stori-
tev in enakopravnost bolnikov pri dostopu do zdravstvene usluge kot enakopravnost izvajalcev 
pri odločitvah glede vzdrževanja posameznih zdravstvenih dejavnosti oziroma storitev. V času 
pandemije se je treba zavedati, da se lahko standardi zdravstvene oskrbe pomembno znižajo. 
Zaradi pomanjkanja osebja in materialnih virov (ambulant, postelj v bolnišnicah, tehnične opre-
me, zdravil, reagentov za preiskave itd.) je v izrednih razmerah ključna ustrezna triaža, da se v 
danih okoliščinah zmanjšata obolevnost in umrljivost. Postaviti je treba prioritete in pravično 
razdeliti materialne vire. Odločamo se o prioritetah glede zdravljenja, glede diagnostičnih po-
stopkov, sprejemov v bolnišnico in na OIZ, o izbiri zdravstvene ustanove, o prioritetah, vezanih 
na transport, ipd.

V izrednih razmerah pandemije se poruši ravnovesje med potrebami okuženega posamezni-
ka in razpoložljivostjo kapacitet zdravstvenega sistema. Tu je treba postaviti kriterije za sprejem v 
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bolnišnico in na OIZ. Zaradi omejenih materialnih virov in pomanjkanja osebja ne upoštevamo 
le kliničnih parametrov, temveč tudi kriterije pravičnosti. Prednost imajo bolniki z večjimi mo-
žnostmi za uspeh zdravljenja. Upoštevamo resnost okužbe, prisotnost kroničnih sočasnih bo-
lezni, prizadetost števila organov in reverzibilnost okvare, starost in krhkost bolnika. Pandemija 
kratkoročno ali dolgoročno omejuje pravice okuženih bolnikov ter vseh drugih uporabnikov 
zdravstvenih storitev. Prioritete se spreminjajo in prilagajajo. OIZ so praviloma ozko grlo pre-
točnosti zdravstvenega sistema in na odločitev glede sprejema na OIZ vplivajo različni dejavniki. 
Upoštevamo načelo sorazmernosti zdravstvene obravnave, racionalnost uporabe sredstev, ki so 
omejena, načelo prednostne obravnave bolnikov katerih vloga je za delovanje države ključna, 
načelo večjega upanja za preživetje ali načelo naključne razporeditve (npr. vrstni red, žreb – iz-
jemoma). Pri odločitvi glede sprejema na OIZ si lahko pomagamo tudi z objektivnimi kriteriji, 
ki so predstavljeni v tabeli 2. Pomembno je, da za vsakega bolnika pripravimo načrt zdravstve-
ne obravnave, in če je to mogoče, pred potrebo po intenzivnem zdravljenju. Odločitev glede 
terapevtskih ukrepov naj bo po možnosti sprejeta v soglasju z bolnikom in svojci. Drugačno 
mnenje svojcev za zdravnika ni zavezujoče. Načrt zdravljenja mora biti bolniku ali njegovemu 
zakonitemu zastopniku predstavljen neposredno in na način, ki ustreza njegovim sposobnostim 
razumevanja in dojemanja.

Zaključek

Povezanost sodobne družbe, način življenja in globalizacija so osnova za širjenje okužb v lokal-
nem okolju ter za nastanek pandemije. Zaradi odsotne imunske zaščite pred okužbo in kužnosti 
povzročitelja lahko pandemija v relativno kratkem času pripelje do težko obvladljive zdravstvene, 
družbenosocialne in ekonomske krize. Če želimo učinkovito ohraniti delovanje družbe, obvladati 
povečano število okuženih in zmanjšati vpliv pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, 
moramo imeti izdelan načrt pripravljenosti s predvidenimi koraki ukrepanja. V izrednih razme-
rah pandemije se poruši ravnovesje med potrebami okuženega posameznika in razpoložljivostjo 
kapacitet zdravstvenega sistema, kar sproži številne etične dileme. Ob pomanjkanju materialnih 
virov in usposobljenega osebja je ključno, da nas pri odločitvah ne vodijo samo klinični, temveč 
tudi kriteriji pravičnosti.

Tabela 1. Značilnosti pandemije.

Značilnosti 
medicinski stroki večinoma neznan patogen
običajno odsotna specifična protitelesa, ni odpornosti v populaciji
hitrost širjenja določajo velikost in gostota populacije ter način prenosa
socialni stiki so pomemben dejavnik širjenja
hiter prenos v človeški populaciji
minimalen infektiven odmerek lahko povzroči bolezen
pomemben del okuženih z asimptomatskim potekom, del super prenašalcev, značilen klinični 
potek
pomemben delež bolnikov potrebuje bolnišnično zdravljenje, pomemben delež potrebuje 
zdravljenje na intenzivnem oddelku, smrtnost nesorazmerno velika
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Tabela 2. Objektivni kriteriji za zavrnitev sprejema na oddelek za intenzivno zdravljenje.

Točkovni sistem SOFA 
> 15
> 5 za ≥ 5 dni in z ravnim ali naraščajočim trendom
Huda, akutna ali kronična bolezen s kratko pričakovano življenjsko dobo
• huda poškodba, če je tveganje umrljivosti ≥ 80 % oz. Revised Trauma Score manj kot 3; 

Revised Trauma Score upošteva vrednost GCS, sistolični krvni tlak in frekvenco dihanja
• huda opeklina, če je tveganje umrljivosti ≥ 80 % oz. Revised Baux Score ≥ 140 točk; Revised 

Baux Score = starost pacienta + % prizadete telesne površine + 17 točk (če je prisotna 
inhalacijska poškodba)

• srčni zastoj brez prič
• srčni zastoj, ki se ne odziva na električno terapijo (defibrilacija)
• ponavljajoč se srčni zastoj
• huda kognitivna okvara
• napredovala neozdravljiva kronična nevrološka bolezen s pomembno funkcionalno 

prizadetostjo
• akutna nevrološka bolezen, ki bo kljub zdravljenju privedla do pomembne nepovratne 

funkcionalne okvare
• metastatska maligna bolezen
• elektivna paliativna operacija
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Paliativna oskrba bolnikov in načela obvladovanja 
simptomov v intenzivnih enotah

Mateja Lopuh

Povzetek

Paliativna oskrba ima vse značilnosti interprofesionalne specialnosti. Znanja in veščine upora-
bljajo strokovnjaki različnih strok z namenom olajšanja telesnih simptomov bolnika ter njegovih 
duševnih in duhovnih potreb. Poleg bolnika oziroma če tega ne zmore, so v proces sprejemanja 
odločitev vključeni bolnikovi bližnji. 

Bolniki v enotah intenzivne terapije se med zdravljenjem in po odpustu spoprijemajo z ve-
likim bremenom neobvladanih simptomov. Med desetimi najpogostejšimi simptomi navajajo 
bolečino, težko dihanje, žalost, prestrašenost, kronično utrujenost, občutek lakote, nemir, zme-
denost, kognitivni upad, delirij. 

Uvod

Tradicionalno je intenzivno zdravljenje usmerjeno v zmanjševanje umrljivosti in posledic živ-
ljenja ogrožajočih stanj, ohranjevanje delovanja organov in vzpostavljanje čim boljšega zdravja. 
Pogosto bolezensko dogajanje kakor tudi zdravljenje samo pri bolniku povzroči veliko simpto-
mov, ki jih osebje težko prepozna in ne zabeleži. Ocenjevanje motečih simptomov je v intenzivni 
enoti včasih težavno zaradi bolnikove nezmožnosti, da bi o njih sam poročal. Osebje pogosto ne 
loči med simptomi (bolečina, nemir, težko dihanje …) in znaki neke bolezni (visok pritisk, po-
spešen srčni utrip, povišana telesna temperatura, hitro, plitvo dihanje).

Proučevali so tudi vpliv svojcev na poročanje o simptomih ter ugotovili, da so njihove ocene 
pogosto višje.

Na voljo imamo nekaj orodij, s katerimi lahko ocenimo simptome pri bolnikih z omejenimi 
možnostmi komunikacije: orodje za ocenjevanje bolečine v intenzivni enoti (critical care pain 
observation tool) in vedenjska bolečinska lestvica (behavior pain scale), lestvica za ocenjeva-
nje dihalnega napora (respiratory distress observation scale). Poleg bolečine in dihalne stiske 
so moteči simptomi še žeja, delirij in hropenje. Za obvladovanje teh simptomov veljajo splošna 
doktrinarna načela. Zdravniki in negovalno osebje mora določen simptom prepoznati, oceniti 
njegovo izraženost in predpisati ustrezno zdravilo. Če je možno, vedno vključimo tudi nefar-
makološke metode lajšanja nekega simptoma. Izjemno pomembno je, da osebje razume, kako 
se simptom ocenjuje, in da razume predpis terapije. Potrebno je poznavanje delovanja zdravil in 
načelo titriranja odmerkov. Zdravila vedno predpisujemo kot dolgodelujoča in po potrebi, kadar 
se simptom kljub temu izrazi. Včasih so simptomi tako izraženi, da se jih z običajnimi ukrepi ne 
da olajšati in je treba bolnika sedirati, da lahko nek simptom prenese.
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Velikokrat se zdravljenje v intenzivni enoti ne izteče tako, kot je bilo pričakovano. Zelo zgodaj 
je treba prepoznati bolnike, ki so bolj ogroženi v tem smislu ter pravočasno skupaj z njimi in 
njihovimi bližnjimi načrtovati, kako se bo zdravljenje izteklo. 

Zaradi velikega napredka intenzivnega zdravljenja je preživetje vedno boljše. Žal pa bolniki, 
ki zapuščajo intenzivne enote, pogosto ne obvladujejo simptomov, nekateri trpijo zaradi postin-
tenzivnega stresnega sindroma. Pogosto v nadaljevanju potujejo med različnimi ravnmi oskrbe, 
kar sploh velja za bolnike, ki so odvisni od invazivnih načinov za vzdrževanje življenja.

Možnosti vpeljave paliativnega pristopa v enote intenzivne terapije

Temeljna načela obvladovanja simptomov napredovale bolezni in jasno opredeljevanje ciljev 
zdravljenja bi morali biti del rutinskega vodenja bolnikov v enotah intenzivne terapije. Posebno 
zahtevne okoliščine: težko sprejemanje bolezni in prognoze zdravljenja, notranje nestrinjanje 
glede posameznih odločitev med člani osebja v intenzivni enoti, podpora bolnikovim bližnjim 
v času smrti in v obdobju žalovanja, načrtovanje nadaljnje obravnave po odpustu z intenzivne 
enote, pa seveda zahtevajo pomoč specializiranega tima za paliativno oskrbo, ki naj bi ga imela 
vsaka bolnišnica. Člani tega tima se pretežno ukvarjajo s težjimi okoliščinami in imajo zato več 
izkušenj. 

Predlagani model je torej mešan: integrativen in konzultativen. Ocenjeno je, da bi približno 
14-20 % bolnikov v intenzivnih enotah izpolnjevalo kriterije za vključitev specialističnega palia-
tivnega tima.

Osnovno merilo za vključitev elementov paliativnega pristopa je dolžina bivanja v enoti in-
tenzivne terapije. Že prvi dan bi bilo treba prepoznati in določiti cilje zdravljenja, preveriti, ali 
ima bolnik izraženo vnaprejšnjo voljo, ali je izrazil kakšne želje glede oživljanja, ter oceniti in 
predpisati terapijo za moteče simptome. Tretji dan bivanja je treba vključiti duhovno podporo 
in socialno službo, da se ugotovijo možnosti bivanja v domačem okolju po morebitnem odpustu 
in razišče socialni status bolnika, peti dan je priporočljivo izvesti sestanek z bolnikovi bližnjimi.

Smiselno je, da je določen tudi protokol vključevanja etičnih komisij.

Izzivi intenzivnega zdravljenja

V zadnjem času smo priča trendu naraščanja napotitev v enote intenzivnega zdravljenja, tudi 
za bolnike, ki so življenjsko ogroženi zaradi močno napredovale kronične bolezni in pri katerih 
tudi z intenzivnim zdravljenjem ni mogoče doseči bistvenega izboljšanja stanja. Po eni strani na-
rašča število umrlih (v ZDA vsak peti umrli bolnik umre v intenzivni enoti in te enote postajajo 
najbolj obremenjene po številu smrti), po drugi strani pa imajo preživeli veliko težav, ki pogosto 
ostajajo nenaslovljene. Preživeli bolniki poročajo o hudih motnjah spanja, kroničnih bolečinah, 
čustveni nestabilnosti, depresiji, anksioznosti. Velika težava je tudi kognitivni upad. Nekateri os-
tanejo za vedno odvisni od mehanskih pripomočkov za vzdrževanje življenja (aparati za dihanje). 
Obremenitve družine z nego takih bolnikov so ogromne in pogosto so prepuščene same sebi. 
Tudi bolnikovi bližnji poročajo o depresiji, anksioznosti, izgorelosti in tudi pri njih lahko govori-
mo o sindromu postintenzivnega zdravljenja.

Vedno znova v ospredje prihaja slaba predaja bolnikov in njihovih načrtov zdravljenja med 
osebjem samim ter v odnosu do bolnika in njegovih bližnjih. Pogovori so pogosto neustrezno 
vodeni, informacije o stanju prihajajo z zamudo in velikokrat z učinkom presenečanja, kar bol-
nikove bližnje navdaja z negotovostjo. Osebje, ki prevzema dežurno službo, pogosto z načrtom 
ukrepanja ni seznanjeno. Poseben izziv so kirurške intenzivne enote, kjer kar 40 % kirurgov na-
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vaja nestrinjanje s predlaganim zdravljenjem in konflikt z osebjem v teh enotah.
Prav v dobro vodenih pogovorih pa je možno razbiti veliko mitov in odgovoriti na morebitna 

prevelika pričakovanja družine in bolnika glede možnosti intenzivnega zdravljenja, pojasniti, da 
paliativni pristop ne vključuje nujno samo sprejemanja odločitev ob koncu življenja ali hospic 
obravnave, ampak da gre za širši pristop, ki naslavlja potrebe bolnika in njegovih bližnjih ter 
omogoča kontinuiteto oskrbe iz intenzivnega do drugih ravni obravnave. Kadar pa se bliža konec 
življenja, je treba sprejeti odločitve, ki bolniku omogočajo dostojanstveno slovo v skladu z njego-
vim sistemom vrednot.

Najpogostejši simptomi v enoti intenzivne terapije

Opravljenih je bilo več raziskav, s katerimi so želeli zbrati najpogostejše simptome, ki jih opisujejo 
bolniki v intenzivnih enotah. Bolniki z rakavim obolenjem so najpogosteje navajali neudobje, 
žejo, motnje spanja, strah, bolečino, lakoto, depresijo in dispnejo. Bolniki, katerih življenje je bilo 
močno ogroženo, pa izčrpanost, žejo, strah, nemir, lakoto, dispnejo, bolečino, žalost, prestraše-
nost, zmedenost.

Izdelanih je več priporočil za obvladovanje teh najpogostejših simptomov. Avtorji večinoma 
omenjajo neustrezno ocenjevanje, slabo beleženje, pogosto se nek simptom ne spremlja nepre-
kinjeno, ampak samo občasno. Čeprav so za večino simptomov izdelane opazovalne lestvice, se 
slabo uporabljajo. Osebje se med seboj v opisovanju simptoma ne uskladi, veliko je še prepuščeno 
občutkom, tako da so simptomi kljub predpisanemu zdravljenju slabo obvladani.

Odločitve ob koncu življenja

Intenzivno zdravljenje je usmerjeno v obvladovanje akutnih dogodkov, ki ogrožajo bolnikovo 
življenje, in v ohranjanje čim večje kakovosti življenja. Ti cilji so pri večini bolnikov doseženi. 
Kljub temu pa intenzivne enote postajo pogosto mesto, kjer bolniki tudi umirajo. Po nekaterih 
podatkih skoraj četrtina sprejetih bolnikov v enoti intenzivne terapije tudi umre. 

Tako lahko včasih na sprejem v enoto intenzivne terapije gledamo kot na terapevtski poskus. 
Šele če se izkaže, da ta poskus ne bo uspel, je bolnikom in njihovim svojcem dana možnost preu-
smeritve ciljev iz edinega upanja na preživetje na upanje, da bolnikovo življenje ne bo povezano 
s prevelikim trpljenjem. Ta preusmeritev iz strogo kurativnega pogleda, ki ima edini cilj ozdra-
vitev, v paliativni model, kjer je cilj bolnikovo udobje, je eden od najpomembnejših vidikov dela 
v enotah intenzivne medicine. Kljub največjim naporom pa spreminjanje ciljev ne poteka tako 
zlahka, kot bi pričakovali. Razlogov za to je več, med drugim pa je seveda neizpodbitno dejstvo, 
da si bolniki ne želijo umreti. Glede na to, da so dokončne odločitve o prognozi neke bolezni 
vedno odmaknjene, neko upanje ostaja. In če ima bolnik samo malo upanja proti smrti, je prip-
ravljen plačati visoko ceno za izpolnitev tega upanja. Ravno zato se delež intenzivnih obravnav 
povečuje. 

Ne glede na vse postane zdravljenje v posameznih primerih neutemeljeno. Ne prinaša izbolj-
šanja niti upanja na izboljšanje, povečuje bolnikovo trpljenje, predvsem pa (odvisno od inten-
zivnosti) odmika bolnika od stika s svojci, onemogoča njegovo komunikacijo s svojci. V takih 
primerih je treba začeti razmišljati o prekinitvi nekega načina zdravljenja, ki samo vzdržuje živ-
ljenje in ne vpliva na njegovo kakovost, oziroma o tem, da nekega zdravljenja ne začnemo, če ni 
njegove dobrobiti.

Take odločitve so vedno timske. Za njihovo sprejemanje so potrebne strokovne kompetence. 
Treba je preveriti, da je bilo izčrpano vse, kar bi pri bolniku lahko vplivalo na kakovost življenja. 
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Vse odločitve je treba predstaviti bolniku, če je ta sposoben komunikacije, in svojcem. Včasih 
se zgodi, da se svojci ne strinjajo s strokovnimi odločitvami. Kljub dobro predstavljenim raz-
logom nekateri svojci vztrajajo pri ukrepih, ki bolniku ne bodo prinesli nič dobrega, jih je pa 
možno izvesti. V takih primerih je potrebnih več pogovorov, v katerih se poskuša ugotoviti, kaj so 
primarni cilji zdravljenja za svojce, kaj pričakujejo in kakšni so razlogi za njihovo nesprejemanje 
bolnikovega stanja. Medicinsko osebje poskuša pojasniti strokovne razloge za svoje odločitve. 
Tudi kadar soglasja ni, medicinsko osebje ni dolžno izvajati ukrepov in posegov, za katere menijo, 
da bolniku ne bodo v najboljšo korist. Priporočljivo je, da se v komunikacijo v takih primerih 
vključijo tudi člani komisije za medicinsko etiko.

Paliativna sedacija

Paliativna sedacija je pogosto predstavljena kot alternativa evtanaziji, ki zakonsko v večini držav 
ni dovoljena. To je napačno razumevanje. Paliativna sedacija je terapevtski ukrep, ki je namenjen 
lajšanju telesnega ali psihičnega simptoma, ki ga z drugimi ukrepi ni mogoče obvladati. Bolnik, ki 
je sposoben odločanja, oziroma skrbniki se morajo s tem strinjati, saj paliativna sedacija bistveno 
vpliva na kakovost življenja v smislu nezmožnosti komuniciranja in gibanja.

Obstaja več protokolov za paliativno sedacijo. Evropsko združenje za paliativno oskrbo je 
postavilo okvire in smernice za izvajanje paliativne sedacije. Na splošno velja, da naj bi bila glo-
bina sedacija samo tolikšna, da zagotavlja zadostno lajšanje simptomov. Za nekatere bolnike je 
smiselna t. i. sedacija ob ohranjeni zavesti. Za takojšnjo globoko sedacijo se odločamo, kadar je 
bolnikovo trpljenje neizmerno, je refraktorno za obstoječo terapijo, je smrt pričakovana v nekaj 
urah ali dneh, je to jasna bolnikova želja (oziroma v primeru nesposobnosti odločanja želja svoj-
cev ali skrbnika) ali pride do masivne krvavitve oziroma dušenja ob koncu življenja.

Za sedacijo najpogosteje uporabljamo midazolam ali lorazepam, levomepromazine in klor-
promazine. Redkeje pa barbiturate (pentobarbital) in splošne anestetike (propofol). 

Priporočeno je, da se sprejme protokol za izvajanje paliativne sedacije, da bi se izognili more-
bitnim konfliktnim situacijam.

Konec življenja v intenzivni enoti

Tudi kadar je smrt pričakovan dogodek, so okoliščine lahko zelo stresne tako za bolnikove bližnje 
kot za osebje. Zelo je pomembno, da ohranimo spoštljiv in empatičen odnos, hkrati pa podamo 
informacije jasno in razumljivo. Če se le da, sporočamo novico o smrti osebno, ne po telefonu. 
Če so svojci oddaljeni in je pričakovano, da v primeru smrti ne bodo prisotni, je prav, da se že 
vnaprej dogovorimo o obveščanju. Večina bolnikovih bližnjih potrebuje zadoščenje, da je bilo 
za bolnika narejeno vse, kar je bilo potrebno. Želijo si informacij o samem trenutku smrti. Če si 
želijo še slovesa po smrti, poskrbimo, da bodo lahko bolnika še videli in se od njega poslovili. Če 
je možno, pa ponudimo pomoč tudi v obdobju žalovanja. 

Zaključek

Vključevanje paliativnega pristopa pri obravnavi simptomov bolnikov v intenzivnih enotah pome-
ni celostno obravnavo simptoma in združevanje tako farmakoloških kot nefarmakoloških ukre-
pov. Zdi se, da bo večji izziv za osebje v intenzivnih enotah prehod na enotno naslavljanje, oce-
njevanje in neprekinjeno spremljanje simptoma kot na predpisovanje zdravil. Pot iz strogo pater-
nalističnega modela vodenja bolnika v model, kjer se spoštujeta bolnikova avtonomija in njegovo 
vrednotenje posameznih predlaganih ukrepov, sploh ob koncu življenja, pa bo pričakovano dolga. 
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Temeljna načela timskega dela in vodenja 
intenzivnega oddelka 

Matej Podbregar

Uvod 

Hiter napredek medicinske znanosti in sodobne zdravstvene tehnologije onemogočajo posame-
zniku, da bi sam obvladoval vsa ozko specializirana strokovna področja zdravstvenega varstva in 
vse postopke v zdravstvu. Enote intenzivne terapije (EIT) so najbolj kompleksen del medicinske-
ga sistema, njihovo delo pa temelji na timski obliki dela. Za uspešno delo zdravstvenega tima je 
zelo pomembno, da znamo izgraditi in negovati dobre medosebne odnose, imamo sposobnost 
dobre komunikacije, smo motivirani pri svojem delu in imamo določeno stopnjo čustvene inteli-
gence, ki se jo učimo vse življenje. V prispevku opisujemo tim, timsko delo, prednosti in slabosti 
timskega dela ter osnove vodenja.

Tim in timsko delo 

V timu člani sodelujejo pri opredeljevanju ciljev in odločanju ter si medsebojno pomagajo do-
segati cilje. Značilno zanj je tudi posebno razpoloženje, v katerem so ljudje pripravljeni dajati 
več kot pri individualnem ali skupinskem delu. Tako člani tima pri opravljanju podobnih nalog 
dosegajo več in boljše rezultate, kot bi jih opravljali individualno ali v večji skupini. 

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo upravlja skupina strokovnjakov tako, da je osnova za 
sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki, in ne položaj posame-
znika v formalni hierarhiji. Timsko delo je koristno, kadar se za uspešno reševanje kompleksnih 
nalog oziroma problemov zahteva sodelovanje več strokovnjakov ali interdisciplinarni pristop. 
Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem bodo izkoriščeni vsi potenciali ali sposobnosti 
strokovnjakov, je, da skupina preraste iz skupine strokovnjakov v skupino enakopravnih stro-
kovnjakov ali tim. Timski pristop je splošno sprejet kot način zdravstvene obravnave bolnikov, 
v katerem pa je zdravnik zakonsko in klinično odgovoren za zdravljenje. Tim na intenzivnem 
oddelku je sestavljen iz zdravnikov, medicinskih sester in fizioterapevtov.

Prednosti timskega dela so: 
1. medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanja, sposobnosti in spretnosti, s čimer sku-

paj bogatijo in nadgrajujejo lastna spoznanja in kreativno razmišljanje,
2. zbere se več znanja, informacij, idej in izkušenj, 
3. timi lahko razvijejo širšo perspektivo in »preizkusijo« več alternativ; 
4. posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitve, so z njo bolj zadovoljni in jo bodo tudi 

prej podprli; 
5. delo v timu razvija komunikacijske sposobnosti in omogoča stik med zaposlenimi; 
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 6. zaposleni si med seboj pomagajo; 
 7. načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in dinamično; 
 8. posamezniki so v timu deležni večje podpore in čustvene sprejetosti ter lažje izoblikujejo 

svojo identiteto; 
 9. skupna evalvacija in kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav, hkrati pa kre-

pita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog, zaposleni čutijo večjo motiviranost in 
vzajemno spodbujanje; 

10. konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in rast posameznika znotraj njega. 

Timskemu delu se je še posebej priporočljivo izogniti, ko je:
1. odločitev preprosta in vnaprej jasna; 
2. treba sprejeti odločitev takoj in se tega zavedajo tudi zaposleni; 
3. ima menedžer v organizaciji mnogo višji status kot zaposleni. 

V timu radi delamo zaradi različnih vzrokov, najpogostejši so: 
1. naloge so jasno določene in natančno razdeljene in vsak član tima ve, kaj mora delati in zakaj 

je njegovo delo pomembno na poti do skupnega cilja; 
2. čas je porabljen za delo, zato vodja tima ne dopusti, da bi se skupne aktivnosti vlekle v ne-

dogled, ampak poskrbi za to, da se začnejo ob točno določenem času in na enak način;
3. člani tima so pozorni na potrebe in želje sodelavcev, drug drugega poslušajo in spoštujejo 

vsako mnenje; 
4. tim redno preverja svoje delo, če je potrebno, popravi napake in uvede izboljšave; 
5. pohvala in priznanje za dobro opravljeno delo sta vedno dobrodošla, zato imajo člani tima 

občutek, da je njihovo delo resnično pomembno.

Pri timskem delu pa se lahko srečujemo tudi s težavami. Običajno se tim giblje od faze spoznava-
nja, prek faze delovanja in konflikta do faze harmonije. Tim je najbolj učinkovit v fazi harmonije. 
To je faza, ko je »vse na svojem mestu«. V tim lahko vstopi novi član in proces je treba začeti 
znova. Če dobi tim novo nalogo, se morajo člani vrniti v fazo delovanja, saj nova naloga poruši 
razmerja med njimi in ustaljen delovni postopek. Uspešno premagan konflikt jih lahko popelje 
v fazo harmonije, nezmožnost sprejemanja konflikta nazaj v fazo spoznavanja. Cilj vsakega tima 
je, da deluje v fazi harmonije. 

Težave v timu se pojavijo tudi, če so nejasno določene vloge, ki se navezujejo na zastavljene 
cilje tima, medosebna zaznavanja »kdo je kdo« v timu, iz česar izhajajo tudi medosebna pričako-
vanja, zaupanje in občutki pripadnosti timu (npr. celotna ekipa ni nikoli sedla za skupno mizo, 
da bi razvila skupne cilje, ki bi jim bil predan vsak posameznik).

Pri sodelovanju v timskem delu se moramo zavedati in upoštevati, da vsak posamezen član 
tima izhaja iz različnega okolja in različne družine. Vsak v svoj poklic in v svoje vsakdanje delo 
prenaša svoje življenjske izkušnje in ima izdelan koncept spoprijemanja s stresnimi situacija-
mi. Svoje izkušnje iz bolj oddaljene preteklosti oblikujejo njegova prepričanja do vrste sedanjih 
dogodkov. Tako so nekateri ljudje bolje opremljeni s strategijami spoprijemanja s težkimi situ-
acijami in se lažje spoprimejo s težavami, ki jih pred njih postavi vsakdanje delo in prilagajanje 
timskemu delu.

Dobro ozračje v timu je podpora članom, skupnim ciljem in ustvarjalni naboj za reševanje 
težav. Pomembno je, da so skupni cilji dovolj jasni vsem, da jih sprejmejo ter da poznajo svoje 
sposobnosti in sposobnosti svojih sodelavcev.
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Vodenje

Vodenje je najzahtevnejše področje človekovega delovanja. Osnovne sestavine vodenja so vodja, 
skupina, člani tima in okolje. O vodenju lahko govorimo, če kdo vpliva na druge tako, da delujejo. 
Torej zmožnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, da hočejo delati tako, da bodo skupni cilji do-
seženi, kar vpliva na povečanje obsega dodane vrednosti zaposlenih. Pri tem mora obstajati spo-
razumevanje med vodjo in timom, ki zadovolji obe strani. Danes so ključne voditeljske veščine 
povezane z razvojem mehkih veščin vodenja, zato morajo vodje poznati in obvladati učinkovite 
komunikacijske veščine. 

Vsak vodja mora imeti sanje in vizijo, kako vidi prihodnost, da lahko navdihuje druge, da 
postanejo navdušeni za skupni cilj. Vodja nenehno išče priložnosti za nove inovacije, rast in iz-
boljšave, tako da zna poslušati in slišati druge v timu. Zaupanje in sodelovanje tima pripomoreta 
k uspehu organizacije, zato morajo voditelji omogočiti tudi drugim, da delujejo in se izkažejo, 
pri tem jih spodbujajo. Naloga vodij je, da izkažejo spoštovanje do članov tima ter prepoznajo 
in pohvalijo njihovo prizadevanje. Biti zgled je za današnje vodje težavna naloga, predvsem zato, 
ker nam je preteklost pokazala veliko bližnjic do avtoritete in ugleda. Dolgoročno uspešnost in 
zaupanje zaposlenih lahko prineseta le trud in vztrajno delo na sebi. Vodje odgovarjajo za rezul-
tate timskega dela. 

Vodji tima ni treba obvladati vseh znanj, ki so potrebna za doseganje ciljev tima. Znati pa 
mora izbrati posameznike v tim tako, da bo ta kot celota uspešno opravljal naloge, ki si jih bo 
zastavil. Dober vodja ima karizmo, osebno integriteto, zna navduševati in ljudi vodi z lastnim 
zgledom. Znati mora motivirati člane tima, jih spodbujati k ustvarjalnemu razmišljanju, usmer-
jati komunikacijo in sodelovanje med njimi. Imeti mora vizijo, znati oblikovati skupne vrednote 
in cilje. Z vsakim posameznikom mora vzpostaviti ustrezen odnos ter zanj in za nalogo, ki jo 
opravlja, izbrati primeren slog vodenja. Vsak posameznik se mora počutiti sprejetega in koristne-
ga. To je osnovni pogoj za delo in trud. Ni pomembno, ali je v podjetju nekdo formalno na višji 
hierarhični stopnički kot drugi. Pomembno je, ali se ta oseba do drugih vede kot »veliki šef« ali 
se s sodelavci popolnoma izenači. Uspešen vodja bo znal najti pot nekje vmes med tema dvema 
možnostma. V odnosu do zaposlenih se bo držal pravila, da smo kot ljudje vsi enakovredni. 

Vodja mora vedno misliti na to, da je njegova naloga ponuditi zaposlenim najboljše možnosti 
za delo, bolnikom najboljše zdravljenje in nadrejenim najboljše odgovore ne glede na to, ali ga 
oseba, s katero ima opraviti, privlači ali odbija. 

Okoli 80 % uspešne komunikacije med ljudmi predstavlja poslušanje drugega. Zdravstveni 
delavci moramo v kratkem času intenzivno poslušati, se posvečati pacientu, njegovim svojcem, 
sodelovati z drugimi člani zdravstvenega tima ter posredovati veliko informacij. Z ustreznim 
reševanjem nesoglasij pripomoremo k trdnosti odnosov in povečanju medsebojnega zaupanja. 
Pozitivno razmišljanje ne rešuje težav, pomaga pa, da jih lažje in hitreje rešimo. 

Vzdušje v timu je eno od orodij, s katerim vodja lahko povečuje motiviranost članov tima. 
Vzdušje v timu je prijetno, sproščeno in veselo, če se člani počutijo koristne, če jim je jasno, kaj 
počnejo in katere cilje želijo doseči, če med seboj dobro sodelujejo, če čutijo, da ob delu osebno 
rastejo, in navsezadnje, če mislijo, da plača, ki jo dobijo za svoje delo, ustreza naporu, ki ga vanj 
vložijo. Vodja mora poskrbeti za to, da člani tima zgradijo varno okolje, ponudijo vsakemu posa-
mezniku ustvarjalni izziv, pomoč pri njegovem delu in možnosti za osebno rast. 

Nekateri dejavniki, ki še posebej spodbujajo nastajanje konflikta, so: 
• soodvisnost nalog – večja kot sta povezanost in odvisnost nalog med posamezniki, timi ali 

oddelki, večja je možnost za nastanek konflikta; 
• neskladnost v statusu zaposlenih – ljudje smo občutljivi za to, če ima kdo več pravic kot mi 

sami. Tako ima vodja tima npr. pravico med delovnim časom opravljati osebne dolžnosti, 
preostali zaposleni pa ne. To lahko pripelje do konflikta; 
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• pravne nejasnosti – predpisi so na veliko področjih še pomanjkljivi, zato se ne ve, kdo je za 
kakšno stvar odgovoren in kdo ne; 

• skupni viri – ko sta dva posameznika tima, oddelka odvisna od istih virov, velikokrat pride do 
konflikta; 

• razlike v sistemu nagrajevanja in merilih za uspešnost – nekatere aktivnosti imajo takojšnje 
rezultate, pri drugih se rezultati pojavijo šele čez nekaj časa. Če nagrajevanje in ocenjevanje 
nista usklajena in če dolgoročni in kratkoročni dosežki nimajo teže, ki jim pripada, lahko 
kmalu nastane konflikt;

• sposobnosti, znanje in zmožnosti posameznikov – nekatere osebne lastnosti že same po sebi 
lahko privedejo do konflikta, npr. agresivnost, dominantnost ipd. 
Poznamo šeststopenjski proces reševanja konflikta, ki poteka v naslednjih fazah:

• določitev problema (predstaviti je treba problem, ne rešitve); 
• iskanje možnih rešitev (posameznih rešitev še ni treba vrednotiti); 
• ovrednotenje vseh rešitev (za to fazo je potrebnega veliko časa); 
• odločitev, katera rešitev je najboljša (rešitve ne smemo izbirati s pomočjo glasovanja, ampak 

je treba doseči soglasje); 
• odločitev o načinu izvedbe; 
• preverjanje, kako je rešitev uspela. 

Obstaja veliko lažjih, a neučinkovitih poti pri spopadanju s konflikti, ki si jih lahko izberemo 
člani tima. To so obrambni mehanizmi: 
• agresivnost – posameznik direktno ali indirektno napade izvor konflikta; 
• kompromis – posameznik se prilagodi tako kot najbolje more, a v tem primeru največkrat ne 

pride do optimalne rešitve, saj se prilagaja sam in ne v sodelovanju z drugo stranjo v konfliktu;
• umik – ta obrambni mehanizem pomeni zmanjševanje ogroženosti v konfliktni situaciji na 

tak način, da se posameznik izogne stiku z virom konflikta, npr. umakne se v sanjski svet, 
fantazijo, lažno realnost, izključi čustva itd. 

Vodja tima mora konflikt sprejeti kot priložnost za rast, iskanje novih rešitev in idej. V konfliktu 
ne smemo prepoznavati svojega poraza ali poraza članov tima. Prav tako si ne moremo dovoliti 
pasivnosti. Na konflikt se moramo odzvati. Vpletene strani moramo pripraviti do tega, da s pogo-
vorom in asertivnim vedenjem razrešijo konflikt in izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo pozitivne 
posledice konflikta. 

Z asertivnostjo opisujemo način ravnanja z ljudmi, ki udejanjenje lastnih ciljev vodijo na odprt 
in pošten način. Asertivnost temelji na filozofiji osebne odgovornosti in spoštovanja pravic drugih 
ljudi. Ni pomembna le poštenost do sebe, temveč tudi poštenost do drugih. Z različnimi tehnikami 
lahko razvijamo svojo sposobnost povedati naravnost, kaj želimo, kaj potrebujemo ali občutimo, 
vendar pri tem ne ravnati v škodo drugih ljudi. Pri asertivnosti gre za odgovorno in odraslo ravna-
nje. V končni fazi sta pomembna sposobnost pogajanja in doseganja sprejemljivih rešitev. 

Koristi za posameznika so: 
• ljudje so bolj zadovoljni; 
• z asertivnostjo povečujemo svojo učinkovitost in lažje dosežemo cilje; 
• bolje obvladujemo konflikte in druge težke situacije; 
• občutimo zmanjšano stopnjo stresa na delovnem mestu. 

V osnovi tehnika asertivnosti odraža tri pomembne sestavine učinkovitega komuniciranja. Prva 
je povezana s poslušanjem in poskusom, da se vživimo v vlogo sogovornika in tako lažje razu-
memo njegov način razmišljanja ter lažje poiščemo takšno rešitev, ki bo sprejemljiva tudi zanj. 
Druga sestavina je povezana z jasnim izražanjem lastnih mnenj in občutkov. Sogovorniku tako 



140

Šola intenzivne medicine 2021

predstavimo naše razmišljanje in postavimo temelje za to, da se s končno rešitvijo približamo 
našim ciljem. Tretja sestavina je iskanje rešitve, ki nas bo pripeljala do cilja. V zadnjem koraku 
povemo, kaj želimo, da se zgodi, pri čemer pa mora biti naš predlog obojestransko sprejemljiv – 
upoštevati mora tudi interese nasprotne strani. 

Poznamo 3 korake asertivnosti: 
• aktivno poslušanje sogovornika Razumem, da … 
• povejte, kaj o tem mislite vi, Vendar jaz mislim … 
• povejte, kaj želite, da se zgodi, Zato predlagam … 

Zaključek 

Za uspešno delo zdravstvenega tima je zelo pomembno, da znamo izgraditi in negovati dobre 
medosebne odnose, imamo sposobnost dobre komunikacije, smo motivirani pri svojem delu in 
imamo določeno stopnjo čustvene inteligence, ki se jo učimo vse življenje. Čustveno inteligentni 
ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje razpoloženje, poznajo svoja čustva in motivacijske 
vzvode ter učinke svojega delovanja na druge ljudi. Tudi svoje sposobnosti ocenjujejo realno. De-
javniki, kot so komunikacija, medosebni odnosi in motivacija, so ključni za ustvarjanje uspešne-
ga zdravstvenega tima, katerega delo se kaže v vzdušju zaupanja, mirnosti, pripravljenosti poslu-
šati in po potrebi tudi reševati nastalo situacijo. Medpoklicno sodelovanje zdravstvenih delavcev 
je tesno povezano s kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, z zadovoljstvom bolnikov in 
zaposlenih. 
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Ekonomski vidiki intenzivnega zdravljenja

Rafael Kapš

Že opredelitev intenzivne medicine nakazuje, da je oskrba življenjsko ogroženih bolnikov na 
intenzivnih oddelkih zelo draga zaradi zapletenosti bolezni, zahtevne in drage tehnologije ter 
zdravil in delovne intenzivnosti, zlasti visokoizobraženega kadra. 

V zadnjih desetletjih je razvoj medicine in z njo povezanih tehnoloških znanosti izjemno 
prispeval k izboljšanju zdravja prebivalstva. V državah OECD je v obdobju 1995–2005 količina 
denarja za zdravstvo na prebivalca presegla ekonomsko rast. Najnovejši model OECD iz leta 2019 
predvideva, da bodo skupni izdatki za zdravje do leta 2040 dosegli več kot 11 % BDP v primerjavi 
z 9 % leta 2017. Za financiranje tega povečanja bi morale države OECD nameniti v povprečju 
19 % BDP za zdravje do leta 2040. Tolikšno povečanje je posledica predvsem staranja prebivalstva 
z naraščajočimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, razvoja medicinske tehnologije in nadpov-
prečnega porasta stroškov za zdravila.

Zdravstveni sistem je naravnan na zadovoljevanje človekovih zdravstvenih potreb. V zdra-
vstvu govorimo o naraščajočih, neomejenih bolnikovih potrebah ter omejenih možnostih zdra-
vstvenega sistema in družbe. Zdravstvena potreba obstaja, dokler je mogoče z medicinskimi 
ukrepi zaznati pozitivne spremembe v človekovih fizioloških dogajanjih. Zato lahko potrebe po 
zdravstvenih storitvah ugotavljajo le posebej usposobljeni zdravstveni delavci. Bolnik se ne more 
sam odločati, kakšno zdravstveno obravnavo potrebuje. Kot posameznik ne more vplivati na 
doktrino in način obravnave, hkrati pa nima na voljo niti realne izbire. Na potrebe najbolj vpli-
vata medicinska veda in zdravstvena služba; torej tisti, ki so v ekonomskem pogledu ponudniki 
zdravstvenih dobrin in zato v monopolnem položaju. Potemtakem ne gre za navadno produkcijo, 
proizvajanje zdravja kot dobrine, katere izvajalec je zdravnik kot ponudnik storitev, in prodajanje 
zdravja na trgu bolniku kot povpraševalcu, kar je sicer značilno za menjavo blaga in storitev v go-
spodarstvu. Zdravstvena služba ni edini proizvajalec zdravja in zdravje kljub pomembnim vpli-
vom nanj ni odvisno samo od nje. Proizvodnja zdravstvenih storitev torej ne pomeni proizvodnje 
zdravja. Gre za ekonomske posebnosti v javnem zdravstvu, ki jih ni zaslediti v gospodarstvu. Gre 
za državno voden, reguliran socialni trg z določenimi prioritetami in regulativi, ki urejajo odnose 
med izvajalci in plačniki storitev (posredno prek različnih oblik zdravstvenega zavarovanja).

Zdravstvena ekonomika je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z učinkovitim razporejanjem 
nezadostnih sredstev med prebivalstvom z namenom optimalnega izboljšanja njihovega zdravja. 
V zdravstvo uvaja ekonomska načela, pri čemer ne uporablja klasičnih ekonomskih metod, saj 
z njimi ni možno odgovoriti na vprašanja v zdravstvu, kot so: ali se splača zdraviti starostnika, 
dializnega bolnika ipd. Je interdisciplinarna veda, ki uporablja širše znanje, predvsem za iskanje 
(nedokončnih) optimalnih rešitev v odnosih med potrebami, zahtevami in zmožnostmi. Ukvar-
ja se z zdravstveno politiko, organizacijo in financiranjem zdravstva, mednarodno primerjavo 
zdravstvenih sistemov, neenakostjo potreb in vlaganj v zdravstvo in zdravstvenim zavarovanjem. 
Zdravstvena ekonomika za ugotavljanje pričakovanih rezultatov s čim manjšimi vlaganji meri in 
primerja rezultate in spremembe v zdravstvenem stanju s posebnimi kazalniki, prav tako eko-
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nomske rezultate, merjene s stroški in koristnimi učinki obravnave. Uporablja ekonometrijske 
metode in analize, ki naj bi ponujale pomoč pri odločitvah v zdravstvu in bile podprte z dokazi. 
V osnovi gre za kvantitativne metode: stroškovne raziskave, analize vpliva proračuna (budžeta) 
in ekonomske ocene.

V raziskavah stroškov merijo vpliv posameznih bolezni (zbolevnost, smrtnost, delovno od-
sotnost) na ekonomsko obremenitev prebivalstva, pri čemer hkrati ugotovijo tudi ceno bolezni, 
identificirajo nosilce diagnoz in stroškov zdravljenja ter ovrednotijo vrste storitev v razmerju do 
stroškov. Tovrstne raziskovalne vsebine so:
• primerjava postopkov in metod obravnave bolezni, ki bi zmanjšali nastale stroške na mini-

mum ob enakih medicinskih rezultatih;
• uspešnost: izmerjena na ravni dejanskega zmanjšanja umrljivosti in zbolevnosti; ta analiza ni 

vezana na izračun stroškov;
• učinkovitost, zmogljivost ali zmožnost: je uspešnost glede na porabo denarja in primerjava 

različnih postopkov diagnostike ali zdravljenja ali obeh; pri čemer je v prednosti: 
– poseg, ki je enako uspešen ob manjših stroških,
– poseg, ki je enako drag, a uspešnejši,
– izračun učinkovitosti ob manjših/večjih stroških in manjši/večji uspešnosti;

• stroškovna koristnost zajema merjenje vpliva različnih dejavnikov na zdravstveno stanje pre-
bivalstva (skupin) ob finančnem vrednotenju vloženih sredstev v posamezno metodo; 

• ena od metod z upoštevanjem številnih kazalcev kakovosti in ekonomskih meritev je – kako-
vostno prilagojena pridobljena leta življenja (angl. quality adjusted life year - QUALY).

Ekonomisti v zdravstvu uporabljajo različna poimenovanja za posamezne sklope stroškov: 
• fiksni stroški niso odvisni od bolnikov (na primer za plače, vzdrževanje stavbe, energijo); 
• variabilni stroški so direktno odvisni od števila in zahtevnosti bolnikov (na primer za zdravila, 

potrošni material); 
• direktni stroški so specifično povezani z bolnikom (za zdravila, potrošni material, opremo; 

medicinski servis, kot sta fizioterapija, laboratorij ipd., zdravniški čas in čas negovalnega ose-
bja ob bolniku);

• indirektni stroški (niso specifični za bolnika in so namenjeni za energijo, vzdrževanje in grad-
njo stavb, različne finančne obveznosti, vratarsko službo, čiščenje in pranje, zdravniški čas in 
čas negovalnega osebja, ki ni ob bolniku, ipd.).

Farmakoekonomika je del zdravstvene ekonomike, ki ugotavlja, meri in primerja rezultate in 
stroške za različne farmacevtske izdelke. Ukvarja se predvsem z racionalizacijo stroškov za zdra-
vila, katerih cena v zadnjih letih stalno narašča. Razlog je predvsem zelo visoka cena razvoja 
novega zdravila. Po drugi strani pa je sredstev premalo, zato je potrebno usklajevanje med potre-
bami in možnostmi. Osnovni cilj farmakoekonomske analize je ponuditi bolniku (a ne posame-
zniku, temveč skupini in v končnem cilju družbi) optimalno zdravljenje za najnižjo ceno.

Osnovne sestavine farmakoekonomske analize nastanka novega zdravila so stroški in učin-
kovitost. 

Učinkovitost zdravila ugotavljajo s predkliničnimi, dokazujejo pa s kliničnimi raziskavami. 
Regulatorno okolje v Sloveniji (Zakon o zdravilih, Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil, 
evropske direktive in načela dobre klinične prakse) ter smernice Z dokazi podprte medicine (moč 
priporočila in kakovost dokaza) uveljavljajo novo metodo diagnostike in/ali zdravljenja. Države, 
vključno s Slovenijo, od leta 2008 uporabljajo postopke za uvajanje novih metod zdravljenja in 
novih zdravil. Smernice poleg zdravstvene učinkovitosti z upoštevanjem populacijskega vidika 
in strokovne utemeljenosti vsebujejo tudi ekonomsko učinkovitost (stroške zdravljenja na ose-
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bo) ter razmerje med stroški in učinkovitostjo (QALY). Vprašanje je, ali trenutna uporaba vseh 
metod dejansko upošteva vsa našteta načela in formalna priporočila. Zaradi hudega trženjskega 
pritiska, predvsem pri uvajanju in uporabi novih zdravil za slabše ozdravljive bolezni, je uvedba 
novih postopkov in zdravil občasno neutemeljena in predvsem ekonomsko (glede na razmerje 
med stroški in koristjo) vprašljivo učinkovita.

Merjenje in izračunavanje stroškov v intenzivnih enotah je zelo zapleteno in težko opredeljivo 
področje. Natančno določanje in razporeditev stroškov nista merilo za bistvo vrednosti vlože-
nega dela. Vsem je jasno, da omejena sredstva zahtevajo pametno, ustrezno in smotrno razpo-
reditev; kljub temu pa o pravilni metodologiji kroži veliko različnih mnenj. Oskrba življenjsko 
ogroženega bolnika na intenzivnih oddelkih je izjemno draga. Cena njegove dnevne oskrbe je 
v povprečju od 600 do 2000 evrov; pri posameznih skupinah bolnikov je lahko glede na vrsto 
bolezni in zdravljenja razpon še večji.

V literaturi je v zadnjih letih čedalje več člankov o merjenju stroškov v intenzivnih enotah, 
vendar so med seboj slabo primerljivi, saj je metodologija pridobivanja in zajemanja vrste podat-
kov neenotna. Le delno pomagajo različni nadomestki za izračunavanje stroškov, kot so: računi 
za bolnišnično zdravljenje, točkovni sistemi za merjenje količine opravljenega dela, kot so Thera-
pevtic Intervention Scoring System, Augmented Care Period Data set in Omega System.

Države Evropske unije (EU) imajo zelo različno število bolnišničnih postelj na število pre-
bivalcev, vendar podobno število intenzivnih postelj na število bolnišničnih postelj (od 30 do 
40/1000) (9). Dodatna težava v Sloveniji in EU je neenakost vključevanja intenzivne nege (inter-
mediate care, high dependency unit, step down unit) v intenzivno medicino; ponekod te enote 
vštevajo, ponekod pa ne. Primerjava podatkov je tudi zato še mnogo težja.

Vse evropske države v zadnjih letih razvijajo sisteme, s katerimi bi lahko ocenjevali ter merili 
skupne in specifične stroške.

V osnovi sta možni dve metodologiji izračunavanja in merjenja stroškov: 
• od zgoraj navzdol in 
• od spodaj navzgor.

Princip metode od zgoraj navzdol je retrospektivni pregled stroškov v intenzivni enoti in njihova 
razdelitev v posamezne skupine. Primer: povprečni dnevni stroški na bolnika = skupni stroški na 
skupno število bolniških dni. Čeprav gre za zelo preprost račun, nam že zdrava pamet pove, da 
za zdravljenje nekaterih bolnikov porabimo več časa in sredstev kot za druge. Tovrstni izračuni 
lahko služijo le za približno oceno prihodnjih stroškov. Za vodenje intenzivne enote po organi-
zacijski plati lahko takšno metodologijo uporabimo le, če izpeljemo še podskupine (cost blocks, 
stroškovna skupina) (8).

Ko so v Veliki Britaniji medsebojno primerjali bolnišnice in intenzivne enote, so ugotavljali 
zelo podoben relativni odnos posameznih stroškovnih skupin v različnih bolnišnicah. Skupni 
stroški na intenzivno enoto pa so bili zelo različni, tudi do 1 : 4. Razlike (o njih ni podatkov) so 
bile verjetno posledica različnosti zdravljenih bolnikov v različnih intenzivnih oddelkih in niso 
bile povezane z univerzitetno ali neuniverzitetno bolnišnico. 

Ta metodologija je ustrezna za primerjavo intenzivnih enot in časovno primerjavo posame-
znih stroškovnih skupin. Z njo pa ni mogoče opredeliti strukture stroškov niti celotnih stroškov 
za posamezne bolnike in bolezni (npr.: stroški mehanično ventiliranih bolnikov v primerjavi z 
neventiliranimi) ali finančno vrednotiti spremembe diagnostičnih ali terapevtskih ukrepov.

Metoda od spodaj navzgor je veliko natančnejši sistem za izračun stroškov. Potrebna sta roč-
no opazovanje in zapisovanje porabljenega časa zdravniškega in negovalnega osebja ter vsega 
materiala, zdravil in drugih dobrin, storitev pri posameznem bolniku. Zaradi kompleksnosti in 
izjemne časovne potratnosti te metode so opravili le malo raziskav in še te niso zajele enakih 
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podatkov, tako da medsebojno niso popolnoma primerljive. Toda le s to metodo zbrani podatki 
podajajo dejansko strukturo stroškov posameznih vrst bolezni in bolnikov ter realno učinkovito 
analizo stroškov. Samo z njo je mogoče ocenjevati strokovno medicinsko in finančno uspešnost 
različnih načinov zdravljenja enakih bolezni. Le takšno zajemanje podatkov bi zadovoljivo na-
tančno izmerilo stroške in s tem izboljšalo proces organizacije in prerazporeditve sredstev znotraj 
zdravstvenega sistema kot celote in posamezne zdravstvene organizacije. Žal je nerealno priča-
kovati, da bi s to metodologijo stalno in vsepovsod zajemali podatke, saj so tehnične težave pre-
velike, hkrati pa podatki ne koristijo vodstvu bolnišnice niti zdravstvenim zavarovalnicam. Zato 
uporabljamo različne, že omenjene nadomestke za približni povprečni izračun stroškov, katerega 
pomanjkljivost je neprimerljivost posameznih intenzivnih enot med bolnišnicami v isti državi in 
različnih državah ter razlog za uporabo metode od zgoraj navzdol.

Del zdravstvene ekonomike je ocena medicinske tehnologije, ki se nanaša na opravljene 
postopke (npr. angioplastiko), zdravila, informatiko (na primer na računalniški sistem zbiranja 
in obdelave podatkov), aparature, opremo in procese. Razvoj medicinske tehnologije, ki rešuje in 
podaljšuje življenja, je odgovoren za okoli polovico povišanja stroškov. Razvoj in nova medicin-
ska tehnologija vplivata na stroške na naslednje načine: 
• razvoj zdravljenja predhodno neozdravljivih ali neobvladljivih kroničnih ali akutnih bolezni 

in stanj (kot so dializa pri ledvični odpovedi ali premostitvene operacije koronarnega žilja ali 
biološka zdravila),

• razvoj zdravljenja sekundarnih zapletov (na primer anemije pri dializnih bolnikih z eritropo-
etinom ali imunske oslabljenosti z novimi antibiotiki).
Zaradi širjenja indikacijskega področja za posamezno vrsto zdravljenja se povečuje število 

zdravljenih bolnikov.
Stalen klinični napredek medicinske znanosti in neprekinjeno povečevanje zmogljivosti 

omogočata kakovostnejšo obravnavo bolnikov, ki presega politično določeno ekonomsko raven 
sredstev. 

Jasno je torej, da je zlasti v intenzivni medicini razvoj novih medicinskotehnoloških rešitev 
glavno gonilo povišanja stroškov in osnova finančne nestanovitnosti.

Zaradi splošnega napredka v svetu in pri nas sta se podražili medicinska in nemedicinska teh-
nologija, celostnejši in zato dražji sta postali tudi diagnostika in zdravljenje. Zaradi kompleksnih 
vzrokov so mnogo dražja tudi zdravila.

Demografske spremembe (staranje prebivalstva, kronične nenalezljive bolezni, polimorbi-
dnost) v razvitem svetu in pri nas povzročajo izjemne strokovne in finančne posledice. Glede na 
izkušnje iz drugih držav jih bo treba upoštevati pri načrtovanju zdravstvenega programa. Po oce-
ni skandinavskih držav in ZDA bodo potrebne največje spremembe (v strokovnem in finančnem 
smislu) ravno v intenzivnih enotah.

Kolikšni so stroški intenzivnih enot v Sloveniji?

V Sloveniji je bolnišnično zdravstveno varstvo javno, z zakonsko možnostjo zasebništva. Zakon-
sko ni možno organizirati zasebnih intenzivnih enot. Naša zakonodaja niti sistem zdravstvenega 
zavarovanja pa formalno ne poznata intenzivnega zdravljenja niti enot za intenzivno terapijo/
medicino v državnih bolnišnicah. Financiranje intenzivnih enot je zajeto v pavšalnem plačilu za 
bolnišnice.

Specifična težava v Sloveniji je neurejeno razmejevanje med sekundarno in terciarno zdra-
vstveno dejavnostjo, kar močno zamegli preglednost strokovnih in finančnih tokov.

Prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje je 13,25; stopnjo določa državni zbor. 
Tok sredstev za zdravstvo je ločen od državnega proračuna. Z zakonom je določen nekonku-
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renčen model zdravstvenega zavarovanja v sklopu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). Njegovi zakonsko opredeljeni nalogi sta zbiranje sredstev za zdravstvo in njihova aloka-
cija. Za investicije v zdravstvu je pristojen ustanovitelj (država za bolnišnice).

Posebnost v Sloveniji je tudi neenako poimenovanje intenzivnih enot. Ob prevodu intensive 
care v slovenščino se je (nepravilno) uveljavil opis intenzivna nega, kar smo pozneje poskušali 
popraviti s poimenovanjema intenzivna terapija ali intenzivna medicina. Različno poimenovanje 
je privedlo do zmede, saj danes niti Inštitut za varovanje zdravja nima pregleda nad intenzivnimi 
enotami v Sloveniji, kar vpliva tudi na nejasnost organizacije in financiranja.

Od 1. 4. 2004 so hospitalizirani bolniki plačani po skupinah primerljivih primerov (SPP). V 
okviru skupnega proračuna RS je predviden (vendar neuresničen) ločen proračun za intenzivno 
medicino, ki naj bi ga porazdelili po intenzivnih enotah v bolnišnicah. Oskrba bolnikov na od-
delkih za intenzivno medicino (OIM) je zajeta v pavšalnem plačilu bolnišnici. To je z upravnega 
vidika preprosto, saj ni potrebna ocena, katero vrsto obravnave je bolnik prejel. Organizacija in 
financiranje (v najširšem smislu) OIM sta prepuščena lokalnim razmeram v posamezni bolni-
šnici. Navadno so posledica lokalnih zgodovinskih razvojev, politike, organizacije, kadrovskih in 
drugih dogajanj. Intenzivna medicina se je kljub vsem okoliščinam razvila zaradi potreb bolni-
kov. Velik delež k njenemu razvoju je prispeval napredek različnih medicinskih strok, ki so zahte-
vale vedno nove metode zdravljenja in nadzora kritično bolnih. Posledice sistemske neurejenosti 
intenzivne medicine so izjemno velike razlike med njenimi posameznimi enotami, ki se kažejo 
kot neenakosti na področju stroke, organizacije, financiranja in na splošno delovanja v celoti ter 
pomanjkanje vseh vrst kakovostnih podatkov. Zaradi tega je strokovna medicinska obravnava 
bolnikov v različnih bolnišnicah različna.

Tudi v sedanjem modelu SPP je plačevanje oskrbe na OIM enako; torej pavšalno plačilo po 
SPP, ki vključuje tudi predvideno, povprečno oskrbo na OIM. To bi lahko bil preprost, dober in 
pošten način ob predpostavki, da so vsi OIM v vseh bolnišnicah enaki ter da v njih zdravijo enake 
bolnike. To pa je napačna, nestvarna in tudi v prihodnosti nerealna predpostavka.

Oskrba bolnikov v intenzivnih enotah je splošno (za bolnišnico) in posamično (za bolnika) 
izjemno pomemben dogodek v strokovnomedicinskem in finančnem smislu, saj 5–6  % paci-
entov, ki se zdravi na OIM, predstavlja 12–15 % bolnišničnega proračuna (v EU), v ZDA pa ob 
drugačni organiziranosti zdravstva od 30 do 40 %.

Na podlagi ugotovitev in analiz stanja intenzivne medicine in njenih enot v Sloveniji ugota-
vljamo, da so naši trenutni podatki nezadostni za oceno količine, vrste in kakovosti dela, ki naj 
bi bila osnova za plačilo. Tudi sedanji tekoči izračuni povprečnih stroškov na bolnika ali bolnika 
na dan so zaradi metodoloških razlik neustrezni in ne morejo biti osnova za kakršnakoli predvi-
devanja.

Zaradi strokovnih, organizacijskih in finančnih potreb bo nujno treba uvesti enoten zajem 
podatkov za vse enote intenzivne medicine v Sloveniji. Brez podatkov, tudi finančnih, še vedno 
ostajamo v predinformacijski dobi.
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Izobraževanje v intenzivni medicini

Andreja Sinkovič

Izvleček

Za izvedbo kakovostne, sodobne in varne oskrbe v enoti intenzivne terapije so potrebni človeški 
viri in sodobna tehnologija opreme. Izobraževanje zdravstvenega kadra, vključno zdravnikov v 
intenzivni medicini, je ključnega pomena za izvajanje samostojne, kakovostne, sodobne, varne, 
predane in etične oskrbe bolnikov v enotah intenzivne terapije. 

Formalno si zdravniki teoretično in praktično znanje za delo v intenzivni terapiji pridobijo 
med podiplomskim izobraževanjem v toku bazične specializacije (interna medicina, anesteziolo-
gija itd.) ter med nadaljnjo 2-letno multidisciplinarno specializacijo iz intenzivne medicine. Prak-
tično in teoretično izobraževanje na področju intenzivne medicine se izvaja pod neposrednim 
mentorstvom ob postelji bolnika. Po specialističnem izpitu se znanje poglablja, razvija in dopol-
njuje na domačih in evropskih strokovnih srečanjih ter učnih delavnicah.

Digitalizacija je precej spremenila pristop k učenju intenzivne medicine. Blogi, webinarji in 
socialni mediji lahko pospešijo spontano učenje in omogočajo hitro udejanjanje teoretičnih stro-
kovnih znanj v klinično prakso zaradi boljšega obvladovanja velike količine informacij v medicini. 

Na področju izobraževanja intenzivne medicine pa imajo ob pridobivanju spretnosti in stro-
kovnih znanj vedno večji pomen obvladovanje komunikacije, sposobnost timskega dela in pro-
fesionalizem. 

1. Uvod

Področje intenzivne medicine je interdisciplinarno, zahtevno in kompleksno, saj ponuja oskrbo 
različnih bolezni in poškodb, ki pogosto neposredno ogrožajo bolnikovo življenje in zahteva-
jo hitre odločitve samo na podlagi klinične slike. Področje intenzivne medicine, ki obsega po-
sebne načine nadzora in zdravljenja oziroma podpore vseh pomembnih organskih sistemov, se 
tudi hitro spreminja zaradi razvoja novih tehnologij. Zato je izobraževanje v intenzivni medicini 
ključnega pomena za izvajanje samostojne, kakovostne, sodobne, varne, predane in etične oskrbe 
bolnikov v enotah intenzivne terapije. 

Časa za praktično izobraževanje v intenzivni terapiji z neposrednim mentorjem pa vedno 
bolj primanjkuje zaradi vedno več bolnikov in vedno več administrativnih odgovornosti, kot je 
priprava dokumentacije. 

Digitalizacija je precej spremenila pristop k učenju intenzivne medicine. Blogi, webinarji in 
socialni mediji lahko namreč pospešijo spontano učenje ter omogočajo hitro udejanjanje teore-
tičnih strokovnih znanj v klinično prakso. Hkrati digitalizacija pomaga pri obvladovanju velike 
količine informacij v medicini, kar se lahko izkoristi za izboljšanje kakovostne in varne oskrbe 
bolnikov (Clinical decision support systems, CDSSs).



148

Šola intenzivne medicine 2021

Na področju izobraževanja intenzivne medicine imajo ob pridobivanju teoretičnih in praktič-
nih strokovnih znanj vedno večji pomen obvladovanje komunikacije, sposobnost timskega dela 
in profesionalizem. 

Izobraževanje na področju intenzivne medicine se začne že med bazično specializacijo, kot so 
specializacije iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, interne 
medicine, kirurgije, infekcijskih bolezni, pediatrije. Izobraževanje se nadaljuje ciljano, s speciali-
zacijo iz intenzivne medicine, ki se konča s specialističnim izpitom. 

Kot pri vseh vejah medicine pa je tudi na področju intenzivne medicine potrebno kontinu-
irano izobraževanje, začenši z obdobjem bazične specializacije, ki traja ves čas aktivnega dela 
na področju intenzivne medicine. Le tako se lahko strokovno znanje in sodobna načela oskrbe 
kritično bolnih vzdržujejo, dopolnjujejo, razvijajo ter napredujejo v teoriji in praksi. Posledično 
se le tako lahko učinkovito izvajajo strokovna, sodobna, predana in etična oskrba kritično bol-
nih z optimalno izrabo opreme v intenzivnih enotah ter v končni fazi izboljša izhod zdravljenja 
kritično bolnih. 

2. Pomen strokovnih organizacij za izobraževanje 

Krovna strokovna nacionalna organizacija na področju intenzivne medicine v Sloveniji je Slo-
vensko združenje za intenzivno medicino (SZIM), ki je del Evropskega združenja za intenzivno 
medicino (ESICM). SZIM je povzel visoke evropske standarde oskrbe kritično bolnih v intenziv-
ni medicini, implementirane v mednarodnem programu izobraževanja zdravnikov v intenzivnih 
enotah po Evropi in po svetu, ki ga je pripravil ESICM - CoBaTrICE (Competency Based Tra-
ining programme in Intensive Care Medicine).

SZIM je povzel tudi program PACT (Patient-centred Acute Care Training) – modularni sple-
tni učni načrt za intenzivno medicino, ki omogoča poenoteno izobraževanje na področju inten-
zivne medicine v Evropi in v svetu, zdaj preimenovan v E-learning.

Poenotenost izobraževanja v intenzivni medicini v Evropi predstavljata tudi evropska di-
ploma iz intenzivne medicine (EDIC) in evropska diploma ehokardiografije pri kritično bolnih 
(EDEC). Opravljen izpit EDIC zagotavlja teoretično in praktično znanje ter vse pristojnosti za 
delo v intenzivni enoti. Izpit naj bi bil standard za začetek dela zdravnika v intenzivni enoti. 

ESICM pripravlja evropske smernice na področju intenzivne medicine, dostopne na http://
www.esicm.org/publication/guidelines. Organizira tudi letni kongres intenzivne medicine – leta 
2020 zaradi covida-19 v digitalni obliki, celo brez kotizacije ali za simbolično vsoto. 

Omogoča tudi digitalno učenje (e-learning) praktičnih znanj v obliki več kot 50 tečajev s pod-
ročja intenzivne medicine na platformi Akademija. Tečaji so s področja aritmij, možganske kapi, 
akutne ledvične in jetrne okvare, hemodinamike, komunikacije, prehrane, ishemije miokarda, 
akutne dihalne odpovedi, mehanične ventilacije, transplantacije organov itd. Pogoj je članstvo v 
ESICM. 

Ponuja tudi e-izobraževanja kot pripravo za izpit iz EDEC in EDIC ter e-tečaje za specialiste 
intenziviste, webinarje z aktualnih področij, kot so okužbe covida-19 (diagnostika, zdravljenje, 
smernice, raziskave). Pogoja sta članstvo v ESICM (plačana članarina) in plačilo registracije. 

ESICM izdaja strokovnoznanstveno revijo Intensive care medicine, kjer so objavljeni strokov-
ni in znanstveni članki s področja intenzivne medicine ter smernice za zdravljenje. 

Simpozij intenzivne medicine (ISICEM) v Bruslju in Evropski kongres intenzivne medicine 
ESICM sta v preteklih letih pritegnila k sodelovanju na tisoče intenzivistov z vsega sveta in Slo-
venije. Ti dve veliki srečanji sta potekali s spremljajočimi interaktivnimi učnimi delavnicami v 
simulacijskih centrih, zlasti na področju ehokardiografije (transtorakalne in transezofagealne), 
mehanične ventilacije. Udeleženci Simpozija intenzivne medicine so imeli tudi dostop do znan-

http://www.esicm.org/publication/guidelines
http://www.esicm.org/publication/guidelines
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stvene revije Critical Care. Leta 2020 je bil simpozij intenzivne medicine v Bruslju zaradi epide-
mije covida-19 prestavljen na leto 2021.

Izobraževanja iz intenzivne medicine v Sloveniji omogoča SZIM na strokovnih srečanjih, kot 
so Simpozij intenzivne medicine na Bledu, Šola intenzivne medicine ter srečanje slovenskih in 
hrvaških intenzivistov. 

Kompetence na področju ehokardiografije, invazivne in neinvazivne ventilacije ter hemo-
dinamike pa se lahko pridobijo na učnih delavnicah iz ultrazvoka, mehanične ventilacije, nein-
vazivne ventilacije in hemodinamike, ki jih prav tako organizira SZIM, pa tudi druga strokovna 
združenja v Sloveniji in Evropi (Winfocus). 

Nova realnost ob epidemiji covida-19 je aktivirala webinarje tudi v našem okolju (dan sepse). 
Delovne skupine SZIM skrbijo za implementacijo evropskih priporočil in smernic na podro-

čju intenzivne medicine v slovenski prostor (ukrepi in zdravljenje pri poškodbi glave, evropske 
smernice za zdravljenje sepse). 

3. Specializacija iz intenzivne medicine v Sloveniji

3.1 Opredelitev

SZIM in Združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino sta v Sloveniji pripravila program 
multidisciplinarne dodatne 2-letne specializacije iz intenzivne medicine. Razpis specializacij za 
potrebe bolnišnic v Sloveniji pripravi Zdravniška zbornica Slovenije. Pogoj za prijavo na spe-
cializacijo je opravljena specializacija iz anesteziologije, interne medicine, infekcijskih bolezni, 
pediatrije, kirurških strok, ginekologije in porodništva, nevrologije ali urgentne medicine. Vsak 
specializant ima določenega glavnega mentorja – specialista z najmanj pet let delovnih izkušenj 
v intenzivni enoti tipa A. Glavni mentor pripravi individualni program učenja in trajanje speci-
alizacije.

3.2 Trajanje specializacije

Specializacija iz intenzivne medicine traja 2 (dve) leti. Obsega 9 mesecev kroženje na oddelkih 
intenzivne medicine operativnih strok (A), 9 mesecev na oddelkih intenzivne medicine interni-
stičnih strok (I), 2 meseca na oddelku pediatrične intenzivne medicine (P) in 4 mesece izbirnega 
kroženja. 

Specializacija iz intenzivne medicine se lahko skrajša za polovico časa odkroženega na podro-
čju intenzivne medicine v času temeljne specializacije, če od kroženja na intenzivnem oddelku 
najvišje stopnje ni minilo več kot štiri leta. Do 50 % kroženja se lahko opravi na tujih univerzite-
tnih klinikah po programu specializacije. Predlog za kroženje poda glavni mentor specializanta, 
odobri pa nacionalni koordinator za specializacijo iz intenzivne medicine. 

Program pri bazični specializaciji iz pediatrije obsega 2 meseca kroženja na oddelkih inten-
zivne medicine operativnih strok (A), 2 meseca na oddelkih intenzivne medicine konservativnih 
strok (I), 12 mesecev na oddelkih pediatrične intenzivne medicine (P), 4 mesece na neonatologiji 
(N) in 4 mesece izbirnega kroženja. V tujini pa se lahko opravi do 75 % kroženja na enakovrednih 
oddelkih intenzivnih terapij tujih univerzitetnih klinik po programu specializacije. Zopet poda 
predlog za kroženja glavni mentor specializanta, odobri pa ga nacionalni koordinator speciali-
zacije.

Program pod nadzorom glavnega in neposrednih mentorjev omogoča pridobivanje teoretič-
nega in praktičnega znanja za obvladovanje vseh postopkov in posegov v intenzivni medicini (in-
dikacije in kontraindikacij), znanja za prepoznavanje napak, reševanje zapletov pri diagnostičnih 
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in terapevtskih postopkih, za interpretacijo preiskav ter neinvazivnega in invazivnega nadzora 
bolnika za odločanje o ukrepih zdravljenja življenjsko ogroženega bolnika. 

Program specializacije obsega pridobitev poglobljenega teoretičnega znanja s področja fizio-
logije in patofiziologije različnih organskih sistemov, različne patologije, klinične farmakologije, 
mikrobiologije, s področja prepoznave kliničnih znakov zapletov, postavljanje diagnoze in dife-
rencialne diagnoze ter znanja o zdravljenju številnih, življenjsko ogrožajočih bolezenskih stanj na 
področju intenzivne medicine. V programu je tudi pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj iz 
oživljanja, zdravljenja ogroženih poškodovancev v predbolnišničnem in bolnišničnem obdobju, 
zdravljenje bolnikov z večorgansko odpovedjo v intenzivni terapiji, transport kritično bolnih, 
zdravljenja onkoloških, starejših, debelih in imobiliziranih kritično bolnih odraslih ter zdravlje-
nje nedonošenčkov, novorojenčkov in otrok v intenzivni medicini. 

Med specializacijo se specializant usposobi za številne posege glede na seznam minimalnega 
števila posegov s področja bolezni dihal, srca in žilja, ledvic, hematoloških obolenj, bolezni živ-
čevja, prebavil, okužb, farmakologije, urogenitalnega trakta in porodništva, endokrinologije ter 
presnovnih motenj, transplantacijske dejavnosti in donorskega programa, toksikologije, poškodb 
ter etične obravnave bolnikov. Za učenje posegov in veščin so velikega pomena simulacijski cen-
tri v Sloveniji. V prihodnje bi jih morali bolj intenzivno vključiti v izobraževanje na področju 
intenzivne medicine.

 Omogočena je tudi usposobljenost uporabe različne opreme v intenzivni enoti, nadzora (mo-
nitoringa) v intenzivnih enotah in tudi vpogled v organizacijo intenzivnih enot. 

Obvezni del so tečaji ACLS (Adult cardiac life support), PLS (Pediatric life support), tečaj iz to-
ksikologije, tečaj o sporočanju slabe novice ter učne delavnice ehokardiografije, bronhoskopije itd.

Med specializacijo je obvezno sodelovanje v šoli iz intenzivne medicine, ki temelji na progra-
mu CoBaTrICE in traja štiri semestre, vsak semester ima zaključni izpit.

Ves potek kroženja z opravljenimi posegi, specifičnimi znanji in spretnostmi ter strokovni, 
pedagoški in raziskovalni prispevki so dokumentirani v knjižici specializanta. Po sprotnem pre-
verjanju znanja se specializacija zaključi z izpitom, ki ima teoretični in praktični del. 

3.3 Preverjanje znanja 

Elektronsko ali pisno se beležijo potek kroženja, rezultati preverjanja znanja in vse druge aktivno-
sti. Tudi specializant vodi ločeno dnevnik za vse opravljene diagnostične in terapevtske posege, 
specifična znanja in spretnosti ter strokovne, pedagoške in raziskovalne prispevke. Po vsakem 
sklopu kroženja se opravi preverjanje znanja, ki je pogoj za nadaljevanje specializacije. 

Na koncu specializacije iz intenzivne medicine sledi specialistični izpit pred 3-člansko komi-
sijo glavnih mentorjev. Komisija preveri praktično in teoretično znanje kandidata. Izpit se izvede 
v enem ali dveh med seboj časovno ločenih delih. O tem odloča predsednik komisije v dogo-
voru s kandidatom. Kot uspešno opravljen teoretični izpit lahko velja tudi uspešno opravljen 
pisni del izpita, potrebnega za pridobitev evropske diplome iz intenzivne medicine, opravljene 
pri Evropskem združenju za intenzivno medicino (ESICM) v času specializacije intenzivne me-
dicine. Praktični del kandidat opravlja v Sloveniji. Po opravljenem izpitu dobi poleg strokovnega 
naziva iz temeljne specializacije še strokovni naziv intenzivist.

4. Zaključek

Izobraževanje iz intenzivne medicine, vključno s specializacijo iz intenzivne medicine, kongresi 
in učne delavnice doma in v tujini, omogočajo našim zdravnikom, ki delajo v intenzivni medi-
cini, široko razgledanost, spretnosti in znanja na področju intenzivne medicine. Menim pa, da 



151

bo v prihodnje treba poudariti profesionalne veščine, kot so komunikacija, poučevanje in učenje 
v intenzivni medicini ob postelji, etika ter poznavanje preživetja določenih kliničnih sindromov 
in bolezni v intenzivni medicini v aktualnih kliničnih raziskavah kot tudi v domačem okolju. To 
se izkazuje za vedno bolj potrebno tudi v komunikaciji s svojci, pri nadzoru kakovosti oskrbe v 
intenzivnih enotah in oceni stroškovne učinkovitosti oskrbe v intenzivnih enotah. 
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Uvajanje novih metod v intenzivni medicini

Vojka Gorjup, Alenka Goličnik

Povzetek

Nove tehnologije, spoznanja in metode zdravljenja oziroma obravnave bolnikov so stalnica v 
razvoju intenzivne medicine. Uvajanje novih metod v standardne obravnave v enoti intenzivne 
medicine je večplasten proces, povezan z več deležniki tako znotraj kot zunaj enote intenzivne 
medicine. V prispevku želimo predstaviti potrebne korake v procesu uvajanja novih metod, da je 
ta čim bolj učinkovit in čim manj obremenjujoč za siceršnje delovanje intenzivne enote.

Uvod

Intenzivna medicina je ena od najmlajših in hkrati najhitreje razvijajočih se vej klinične medici-
ne. Postaja vedno bolj invazivna ter hkrati vedno bolj povezana s področjem informacijske teh-
nologije in umetne inteligence. Skladno s tem je področje intenzivne medicine prežeto s hitrim 
razvojem novih tehnologij in postopkov, ki so pogosto tehnično zahtevni in od osebja v enotah 
intenzivne medicine (EIM) zahtevajo visoko usposobljenost. Z mednarodnim povezovanjem in 
informacijskimi povezavami današnjega časa nove tehnologije in postopki hitro dosežejo različ-
ne dele sveta. Vzdrževanje ravni kakovosti zdravljenja v intenzivnih enotah je neločljivo poveza-
no z relativno hitrim vpeljevanjem novih metod in načinov zdravljenja v EIM. Za učinkovito in 
predvsem relativno hitro ter tudi stroškovno sprejemljivo uvajanje novih metod zdravljenja ali 
obravnave v EIM je torej smiselno opredeliti ključne člene v verigi tega procesa.

Podpora ustanove

Predpogoj za uspešno in učinkovito vpeljavo nove metode zdravljenja ali drugih postopkov, po-
vezanih z obravnavo bolnikov v EIM, je interes in podpora s strani ustanove, ki bo metodo izva-
jala. Podpora je povezana tako z organizacijskim kot s finančnim in pravnim vidikom uvajanja 
ter pozneje izvajanja metode. Smiselno je oblikovanje skupine, ki pripravi načrt obsega, načina 
izvajanja in časovnico vpeljave nove metode, ki hkrati vključuje tudi finančni načrt ter potrebno 
logistično in administrativno podporo s strani ustanove. Izhodiščno je treba opredeliti tudi način 
evaluacije uspešnosti vpeljave in izvajanja nove metode ter časovni okvir za oceno rezultatov. 
Podpora ustanove je vsekakor bistvena v začetni fazi priprave in izvajanja novih metod, a hkrati 
ključna tudi med poznejšim izvajanjem za dopolnitve, morebitne razširitve in vzdrževanje kako-
vosti.
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Oblikovanje ekipe

Za učinkovito uvajanje nove metode je ključna ekipa, ki bo v enoti poskrbela za vse vidike vklju-
čevanja izvajanja nove metode v delo EIM. Vodja ekipe zagotavlja komunikacijo in koordina-
cijo med vodstvom ustanove, preostalimi člani ekipe in drugim osebjem EIM ter je hkrati tudi 
bistven pri pripravi strokovnih usmeritev in protokolov. Smiselno je, da je ekipa sestavljena iz 
predstavnikov vseh profilov, ki bodo neposredno udeleženi v izvajanje nove metode (intenzivisti, 
medicinske sestre, fizioterapevti, drugi profili specialistov …), in da pripravi jasen načrt korakov 
vpeljevanja nove metode.

Izdelava načrta

Načrt uvajanja nove metode lahko razdelimo na dva dela: logistični in komunikacijski. Logi-
stični načrt vsebuje pripravo potrebne opreme, prostorov, transportnih poti, kadrovskih potreb 
in razporeditev, informacijskega sistema, zunanje podpore in mora biti končan pred začetkom 
izvajanja metode. Komunikacijski načrt predstavlja predstavitev nove metode izvajalcem, torej 
zaposlenim v EIM. V okviru komunikacijskega načrta je treba ekipo seznaniti s strokovnim vidi-
kom nove metode in predstaviti, zakaj je potrebna, kako deluje, kakšna so strokovna izhodišča in 
usmeritve, pri katerih bolnikih se bo izvajala in kaj pričakujemo. V okviru tega mora biti izdelan 
tudi načrt potrebnega izobraževanja in usposabljanja. Logistični in komunikacijski del načrta 
lahko seveda potekata sočasno.

Oprema

Izvajanje nove metode je pogosto povezano z uporabo nove opreme. Poleg zadostne količine 
opreme ali materiala, ki nam v vsakem trenutku omogoča rezervo, je ključno tudi vprašanje 
ustreznega skladiščenja oziroma shranjevanja (ustrezni prostori, navodila proizvajalcev …) in 
zagotavljanje ustreznega vzdrževanja. Predvsem v fazi vpeljevanja nove metode, ki vključuje tudi 
uporabo nove opreme, so ključni 24-urno zagotovilo proizvajalca za tehnično podporo in pomoč 
v primeru težav ter jasno dostopna navodila, kontaktni podatki osebe za pomoč in ‚check liste‘, 
ki bodo osebju olajšale uporabo nove opreme in preprečile morebitno izgubo časa ali pojavljanje 
napak.

Trening in uvajanje

Trening in uvajanje sta ključna za uspešno uvajanje nove metode. Osebje, ki bo metodo izvajalo, 
mora biti z njo seznanjeno tako v teoretičnih vidikih kot pri praktičnih postopkih in uporabi 
opreme, povezane s tem. Ključno je, da osebje novo metodo sprejme, razume nove postopke in 
se jih ne boji, seveda pa sta predpogoja za to dobra seznanjenost in usposobljenost. Osebje mora 
vedeti, kaj lahko pričakuje, kaj so pristojnosti vsakega posameznika, kakšni so možni zapleti, 
kako jih prepoznati in kako ukrepati, če do njih pride. V začetni fazi izvajanja metode je potrebna 
tudi 24-urna dosegljivost vodje ekipe ali člana ekipe, ki metodo vpeljuje, za morebitna vprašanja, 
zaplete itd., ter jasna navodila osebju, kam se lahko obrne v primeru tehničnih težav. Smiselno je, 
da so treningi organizirani, strukturirani in vsebujejo tudi komponento preverjanja usvojenega 
znanja in veščin. Treningi naj bodo standardizirani in enaki za vse udeležene. Glede na zahtev-
nost nove metode je potrebna tudi ocena o količini potrebnega treninga, vsekakor pa so poleg 
uvajalnega treninga in izobraževanja v začetni fazi izvajanja nove metode, ko število bolnikov še 
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ni veliko, potrebni redni vzdrževalni treningi, ki jih pozneje ob pogostejšem izvajanju nove me-
tode lahko zmanjšamo na obdobne treninge.

Razvoj protokolov

Pred začetkom izvajanja nove metode je nujna izdelava protokolov postopkov in obravnave. Pro-
tokoli sploh v začetni fazi osebju olajšajo delo, jih usmerjajo, so v pomoč v primeru predvidljivih 
zapletov in preprečujejo napake. Protokoli morajo biti strokovno neoporečni, hkrati pa prilago-
jeni na mikrookolje in organizacijo posamezne enote, ki metodo izvaja. Protokoli morajo biti 
izdelani za vse profile, udeležene v izvajanje nove metode, osebje pa z njimi dobro seznanjeno. V 
začetni fazi izvajanja nove metode sta ključna tudi nadzor sledenja protokolom in njihova prila-
goditev na podlagi izkušenj iz prakse.

Vodenje podatkov

Pri vsakem uvajanju nove metode je ključno dobro vodenje lastnih podatkov in rezultatov (šte-
vilo bolnikov, zapleti, izid …). Pri izdelavi baze podatkov oziroma registra se lahko opremo na 
podatke iz literature ali izkušnje drugih centrov. Vodja ekipe ali član ekipe naj bo pristojen za 
pripravo in vodenje baze podatkov, ki je glede na metodo lahko razširjena tudi na podatke s strani 
drugih profilov EIM. Predvsem v začetni fazi je ključno, da je vodenje podatkov sprotno in da mu 
sledijo pogoste analize, saj bodo iz tega sledile prilagoditve protokolov oziroma izvajanja metode 
v mikrookolju posamezne EIM.

Ocena rezultatov 

Ocena rezultatov je ključna za lasten vpogled v uspešnost in smiselnost izvajanja metode. Že v 
izhodišču uvajanja nove metode je smiselno zastaviti časovno obdobje ali število bolnikov/izva-
janj nove metode, po katerem bo sledila analiza rezultatov. Predvsem v začetni fazi je potrebna 
seznanitev vseh sodelujočih z rezultati, kar je pomembno predvsem s stališča motivacije osebja 
in sprejemanja nove metode kot del standardne obravnave. Ekipa, ki metodo vpeljuje, mora na 
podlagi analize obdobnih rezultatov oceniti uspešnost in opredeliti potencialno kritične točke, 
kjer so potrebne spremembe. Rezultati pomagajo umestiti tudi kakovost lastnega dela v kontekst 
drugih centrov ali ustanov, ki morda metodo izvajajo že dlje časa in nam dajejo informacijo o 
hitrosti in kakovosti učne krivulje. Smiselno se je vključevati tudi v mednarodne registre, če ti za 
metodo obstajajo, in rezultate dela objaviti.

Vzdrževanje in izboljšave

Redni treningi, nadzor sledenja protokolom, vodenje podatkov in analiza rezultatov so v začetni 
fazi izvajanja nove metode bistveni za vzdrževanje kakovosti in postopno izboljševanje postop-
ka, ki ga na podlagi lastnih izkušenj nato lahko prilagajamo, da s časom postane del standardne 
obravnave bolnikov v enoti. Vpeljevanje prilagoditev in izboljšav na podlagi lastnih izkušenj in 
rezultatov je lahko skozi čas tudi osnova za inovacije in deljenje lastnih izkušenj in rezultatov z 
drugimi ustanovami tako v lokalnem kot mednarodnem prostoru. Obenem uspešen postopek 
uvajanja in izvajanja ter izboljševanja metode pozneje omogoča tudi razvoj učne baze za širjenje 
metode v druge ustanove. 
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Zaključek

Nove metode in načini zdravljenja so neizogibni del intenzivne medicine. Učinkovit in sistemati-
čen proces uvajanja nove metode v standardne obravnave posamezne EIM je ključen za čim bolj 
nemoten in čim manj stresen potek dela ter dobro vzdušje med zaposlenimi. Bistveni so obliko-
vanje za to namenjene ekipe, oblikovanje jasnega načrta, sodelovanje zunanje podpore in sprotna 
analiza podatkov in rezultatov.
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Strukturiran pristop k obravnavi in poročanju o 
bolniku v enoti intenzivne medicine

Nataša Milivojevič, Ognjen Gajić

Povzetek

Obravnavanje velikega števila podatkov, vzporejanje vzorcev, poročanje in predaja informacij o 
življenjsko ogroženem bolniku je temelj vsakodnevnega dela v enoti intenzivne medicine (EIM). 
Zaradi kompleksnosti bolezni sta količina in raznovrstnost podatkov o bolniku zelo velika. V 
množici informacij in aktivnosti, ki jih izvajamo pri bolniku, pri obravnavi zlahka nastanejo na-
pake, ko se spregleda ključen podatek ali vzorec. Da bi se jim izognili, so se v kompleksnih siste-
mih z velikim tveganjem razvili različni načini za strukturiranje podatkov, opomniki in algorit-
mi, ki nam omogočajo, da podatke in delovne procese urejeno obravnavano in imamo nad njimi 
boljši nadzor. V tem prispevku obravnavamo algoritem, ki je namenjen strukturiranemu pristopu 
in poročanju o bolniku na oddelku intenzivne medicine.

Uvod

Pri povprečnem bolniku na oddelku intenzivne medicine na dan izvedemo približno 150 ak-
tivnosti. Te vključujejo klinične preglede, diagnostične preiskave, zdravstveno nego, pregled in 
nadziranje vitalnih funkcij, zapisovanje vrednosti itd. Vse to pomeni veliko informacij, ki jih 
moramo pregledati in obravnavati, če želimo bolnika dobro zdraviti. Običajno takšna količina 
podatkov in procesov presega človekovo zmožnost pomnjenja in urejenega procesiranja, zato 
pogosto nastanejo napake, ko se informacije spregledajo, izgubijo ali pa se pomembni postopki in 
procesi izmuznejo nadzoru ali se ne izvedejo. Pogosto se to zgodi prav pri osnovnih in rutinskih 
postopkih, saj nas pri bolniku običajno bolj zaposlujejo težke diagnostične ali terapevtske težave 
in zlahka pozabimo na osnovne stvari. Tako na primer pogosto spregledamo, da bolnik nima 
tromboprofilakse, da ima predolgo vstavljen kakšen kateter, da je iz kužnin izolirana bakterija, 
ki je odporna na antibiotik, ali pa zanemarimo načrtovanje celostne obravnave bolnika (cilje 
zdravljenja, načrt fizioterapije, načrt odpusta).

Narava dela tudi zahteva, da se informacije večkrat dnevno in na več ravneh pretakajo med 
zdravstvenimi delavci (poročanje o bolniku in predaja bolnika). Za proces zdravljenja je ključno, 
da se ob vseh teh komunikacijah podatki prenesejo v čim krajšem času, razumljivo in v celoti.

Zanesljivo in učinkovito procesiranje ter prenos informacij dosežemo s strukturiranjem in-
formacij in procesov. To lahko dosežemo s pomočjo algoritmov in opomnikov. 

Osnova medicinskega znanja po vsem svetu je že dolgo učenje strukturiranja podatkov 
osnovnega kliničnega pregleda. Brez tega si ne moremo predstavljati učenja medicine ter zapisa 
podatkov in poročanja o bolniku (propedevtika). 
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Z razvojem medicine pa je posebej v urgentnih strokah medicine, kjer se zahteva hitro in 
natančno ukrepanje, nastala potreba po natančnem strukturiranju diagnostičnih in terapevtskih 
postopkov. V ta namen so se razvili algoritmi, npr. ACLS, APLS, ATLS. 

V nasprotju z urgentno medicino pa v intenzivni medicini nimamo splošno sprejetih in uve-
ljavljenih algoritmov obravnave bolnikov. 

V zadnjih letih se z razvojem kompleksnega sistema algoritmov za izboljšanje kakovosti v 
intenzivni medicini ukvarja raziskovalna skupina klinike Mayo iz ZDA pod vodstvom prof. Og-
njena Gajiča, ki v okviru mednarodnega projekta Checklist for early recognition and treatment 
of acute illness (CERTAIN) razvija strukturirane protokole za zgodnjo prepoznavo in obravnavo 
življenjsko ogrožajočih stanj. 

S projektom CERTAIN smo sodelovali tudi slovenski intenzivisti, kar je v letu 2019 pripeljalo 
do skupne organizacije tečaja CERTAIN v Sloveniji in certificiranja prvih slovenskih intenzivi-
stov. Več informacij o projektu in o tečajih, kjer je mogoče pridobiti znanje in certifikat za delo 
po protokolu CERTAIN najdete na https://www.icertain.org/library. V program se lahko vklju-
čijo tudi posamezne bolnišnice ali oddelki intenzivne terapije (kontaktni osebi za Slovenijo sva 
avtorja tega članka).

Temeljni sklopi pristopa CERTAIN so
• strukturirana diagnostika in ukrepanje ob sprejemu in poudarjanje pomena »zlate ure«,
• strukturiran pristop k vsakodnevni obravnavi bolnika in poročanju o bolniku,
• humanizacija intenzivnega zdravljenja in dvig bolnika iz anonimnosti. 

Ta prispevek je osredotočen predvsem na enega od delov projekta CERTAIN, in sicer na predsta-
vitev algoritma oziroma opomnika za strukturirano obravnavo in poročanje o bolniku med vizito 
na oddelku intenzivne medicine (CERTAIN rounding checklist). Preostala dva sklopa bomo v 
tem prispevku le omenili.

Strukturirana diagnostika in ukrepanje ob sprejemu (pomen »zlate ure«)

Ob sprejemu življenjsko ogroženega bolnika v EIT imamo navadno akutno situacijo, ki se hitro 
slabša, in na voljo imamo le malo časa za ukrepanje, preden pride do ireverzibilne okvare ali 
smrti. Algoritem sprejema CERTAIN je namenjen optimizaciji pristopa k bolniku v kompleksni 
situaciji, kjer sta potrebna hitra diagnostika in ukrepanje. Osnova te paradigme je načelo »zlate 
ure« oziroma dejstvo, da se v kratkem času po akutnem nastopu poslabšanja zvrstijo procesi, ki 
so ključni za potek in izid bolezni. Uspešnost identifikacije problema in ukrepanja v času spre-
jema odloča o vsem nadaljnjem poteku zdravljenja, saj nas izbira napačne smeri ob začetku poti 
kljub vsemu trudu nikoli ne pripelje do želenega cilja. Posebno pomembno je, da usvojimo in 
uporabljamo diagnostične metode, ki so hitre, preproste in dajo odgovore na bistvena vprašanja 
(usmerjen klinični pregled, poudarek na metodah point of care – POCT (laboratorijski izvidi), 
veščina uporabe urgentnih algoritmov ultrazvoka (ultrazvok kot stetoskop) ipd.). Več informacij 
o algoritmu je dostopno na https://www.icertain.org/library.

Strukturirano poročanje in predaja bolnika (slika 1)

Cilj poročanja v medicini je zgoščeno povedati vse bistvene informacije. Najboljše zagotovilo za 
učinkovito komunikacijo je strukturiranje podatkov.

To naredimo tako, da podatke oblikujemo v podskupine, identificiramo znotraj sklopov 
ključne informacije in določimo strokovno osmišljen vrstni red poročanja informacij ter se do-
govorimo za časovni interval.

https://www.icertain.org/library
https://www.icertain.org/library
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Struktura:
• časovna omejitev 
• vrstni red
• razdelitev po sklopih
• določitev pomembnosti
Čas: Okvirni čas: največ 15 minut na bolnika.

Vrstni red:

Objektivna anamneza
V uvodnem stavku navedemo osnovne informacije o bolniku (ime, priimek, starost), prejšnje 
bolezni, glavno težavo in morebitne komplikacije. Zaželeno je, da to storimo v enem stavku. 

Struktura stavka naj bi izgledala nekako takole:
... letnik, bolnik (ime, priimek), z … (prejšnje bolezni) je bil sprejet zaradi ..., s komplikacijami 

zaradi …
Primer:
53-letna Marinka Polž, z dolgoletno hipertenzijo in hiperholesterolemijo, je bila sprejeta za-

radi malignega edema po možganski kapi v povirju leve a. cerebri mediae, ki se je klinično kazal 
s slabšanjem zavesti, razvojem komatoznega stanja in respiratorno insuficienco. 

Potek zdravljenja v EIM:
Poročamo v obsegu, ki je prikrojen na vrsto predaje. Če bolnika predajamo osebju, ki ga ne 

pozna, na kratko povzamemo bistveno dogajanje v poteku zdravljenja. Če predajamo dežurstvo, 
na kratko povzamemo dogajanje v dežurstvu.

Stanje bolnika po organskih sistemih
Potem ko bolnika klinično pregledamo, pridobimo ključne podatke zdravstvene nege, naredi-
mo osnovne obposteljne preiskave (npr. UZ), pregledamo parametre življenjskih funkcij, izvide 
laboratorijskih in slikovnih preiskav, ob pomoči opomnika podatke strukturiramo po sklopih, 
osmislimo in naredimo načrt ukrepanja.

Opomnik temelji na tem, da nam omogoči, da podatke o bolniku umestimo v sklope, ki nam 
podajo ključno informacijo o funkciji posameznih organskih sistemov, ter nas vodi skozi struk-
turiranje podatkov o drugih pomembnih področjih: pregled vseh zdravil, ki jih bolnik dobiva, 
pregled vstavljenih umetnih materialov in naprav, fizioterapija, socialna anamneza in opredelitev 
ciljev zdravljenja ter načrtovanje odpusta. Bistveni sklopi opomnika: 

Nevrološki sistem 
• opišemo, ali in s katerimi zdravili je bolnik sediran, kakšen je cilj sedacije (razlog potrebe po 

sedaciji, ciljna globina),
• opišemo stanje zavesti (klinično, lestvica RAAS, BIS …),
• opišemo okvirni nevrološki status (usmerjen), opredelimo morebiten delirij (npr. CAM-ICU 

lestvica),
• opredelimo bolečine (naštejemo analgetike, bolečine − subjektivno, lestvice).

Dihalni sistem
• opišemo način dihanja (diha spontano, umetno ventiliran (parametri), saturacija, plinska 

analiza),
• opišemo klinični status dihal (frekvenca dihanja, izvid fizikalnega pregleda),
• opišemo izvide drugih preiskav dihal (slikovne, funkcijske, laboratorijske).
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Kardiovaskularni sistem
• krvni tlak (ciljne vrednosti, potreba po vazoaktivni podpori, potreba po antihipertenzivih, 

klinična ocena perifernega pretoka, hemodinamske meritve, laboratorijske meritve),
• srčna funkcija (fizikalni pregled, EKG, UZ srca, laboratorijski parametri in druge meritve).

Ledvica
• ledvična funkcija (laboratorijske meritve (retenti, elektroliti), diureze),
• tekočinska bilanca (katere tekočine prejema, koliko, celokupni vnos, celokupne izgube in bi-

lanca v 24 urah, diuretiki, cilji tekočinske bilance).

Prebavila
• prehrana (kako se hrani, katero hrano prejema, kalorični vnos, retence, zdravila),
• odvajanje (fizikalni pregled trebuha, zadnje odvajanje, konsistenca blata, zdravila),
• jetrna funkcija.

Kri
• hemogram,
• hemostaza, krvavitve, tromboze.

Okužbe
• klinično (temperatura, klinični znaki okužbe),
• laboratorijsko (levkociti, vnetni kazalci, mikrobiološki izolati),
• antibiotiki.

Koža
• rane, preležanine, flebitis.

Zdravila
• preventiva venske tromboze,
• preventiva želodčne razjede,
• druga zdravila.

Umetni materiali
• ZVD, CVK, urinski kateter, dreni (dan vstavitve, ali bolnik še potrebuje kanal, dren ...).

Fizioterapija 
• Npr.: bolnik potrebuje redno izkašljevanje z izkašljevalnikom, začnemo ga posedati v postelji.

Socialna anamneza 
• družinski člani, možnost namestitve po odpustu, dogovor o podajanju informacij,
• humanizacija bolnika, dvig iz anonimnosti, celostna obravnava.

Cilji zdravljenja 
• polno zdravljenje,
• opustitev oživljanja,
• opustitev ali odtegnitev intenzivnega zdravljenja,
• opustitev ali odtegnitev aktivnega zdravljenja (le ukrepi za blaženje simptomov − paliativno 

zdravljenje v ožjem smislu).
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Premestitev 
• kdaj, kam, raven oskrbe, navodila, pripomočki, aktivacija koordinatorja za odpust.

Slika 1. Predloga za algoritem CETRAIN (prirejena za uporabo v slovenskem okolju)

☐ zavest

☐ nevrološki status

☐ bolečine

☐ način dihanja

☐ parametri dihanja

☐ plinska analiza

☐ tlak, pulz 

☐ funkcija srca

☐ hemodinamski par.

☐ tekočinska bilanca

☐ ledvična funkcija

☐ elektroliti 

☐ prehrana

☐ črevesna funkcija

☐ hemoglobin

☐ hemostaza

☐ znaki okužbe

☐ vnetni parametri 

☐ kužnine

☐ preležanine

☐ rane

☐ rane
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☐ prev. ulkusa

☐ prev. tromboze

☐ druga zdravila

☐ katetri

☐ dreni

☐ naprave

☐ fizioterapija

☐ soc. anamneza

☐ cilji zdravljenja

☐ premestitev

Ob vsakem sklopu natančnost in obseg poročanja prilagodimo situaciji. Če je možno, podatke že 
oblikujemo v nek koncept (npr.: bolnik ima visoko temperaturo, se obilno gnojno aspirira, po-
rašča potreba po kisiku, ima levkocitozo, na Rtg PC je viden infiltrat levo spodaj …, menim, da 
gre za zagon okužbe in ima pljučnico levo spodaj ...) in načrt ukrepov (… odvzeli smo kužnine, 
uvedli bomo antibiotik empirično za bolnišnične okužbe ...).

Humanizacija intenzivnega zdravljenja

Kompleksne okoliščine intenzivnega zdravljenja in stanje bolnika, ki je velikokrat nezmožen ko-
munikacije (zaradi bolezni ali medicinskih posegov), pogosto privedejo do depersonalizacije. 
Bolnik izgubi celostno identiteto in postane skupek organov, tekočin, aparatov, krivulj in številk, 
ki jih v podrobnostih proučujejo in uravnavajo različni strokovnjaki. 

V takih okoliščinah bolnik kot človek in osebnost hitro pade v anonimnost (»postelja 4«, »tis-
ta jetra«, »nov sprejem v dvojki«), mi pa izgubimo kompas. Izgubimo se v številkah, tehnologiji 
in logičnih zankah, ki jih bolj ali manj uspešno rešujemo, pozabimo pa se vprašati, kaj ima zares 
pomen in smisel. 

Vendar je ves naš trud lahko neučinkovit, če ga ne spremljata stalno razmišljanje in tehtanje, 
ali so postopki, ki jih izvajamo, smiselni glede na celostne cilje bolnika ali le sredstvo za doseganje 
nekih kratkoročnih omejenih učinkov (»operacija je uspela, bolnik umrl«). 

V ta namen se moramo ves čas zavestno truditi, da bolnika dvigamo iz anonimnosti in ga 
spet učlovečimo, saj lahko le ob upoštevanju bolnika kot osebnost, s specifičnimi zmožnostmi, 
identiteto in preferencami, delujemo celostno, učinkovito in humano. 

Pristop CERTAIN strukturira človečen pristop k bolniku tudi s pomočjo uporabe posebne 
table ali obrazca »spoznaj me« (»get to know me board«), s katerim se zbirajo in hranijo podatki 
o bolniku kot osebnosti, o tem, kaj ga označuje in kaj mu je vredno. Predloga za obrazec je na 
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internetni strani CERTAIN (https://www.icertain.org/library), vsak oddelek pa si lahko prilagodi 
svojo glede na posebnosti okolja. V osnovi na obrazcu (lahko je to magnetna tabla v bolnikovi 
sobi, slika 2) zbiramo podatke o bolnikovem imenu, priimku, vzdevku, o tem, kaj ga zanima (naj-
ljubša knjiga, film, glasba, šport, hrana), konjičkih, dosežkih, poklicu, o tem, kaj ga razveseli in 
kaj ga razžalosti, katere pripomočke uporablja (očala, slušni aparat, zobno protezo) in podobno.

S pomočjo tovrstne komunikacije pridobimo potrebne informacije, poleg tega pa je zelo po-
membno, da tako izrazimo zanimanje za bolnika kot človeka, s tem izrazimo svojo človečnost in 
pridobimo zaupanje. Ob poznavanju bolnika in medsebojnem zaupanju tudi mnogo lažje obliku-
jemo, osmislimo in dosežemo skupne cilje zdravljenja, cilje, ki upoštevajo tudi zmožnosti, želje in 
pričakovanja bolnika (»načelo deljenega odločanja«). 

Slika 2. Primer uporabe table »spoznaj me« na kliniki Mayo 

Zaključek

Procesi dela na oddelku intenzivne medicine so kompleksni in taki oddelki spadajo med okolja z 
velikim tveganjem za napake. Kljub hitremu razvoju stroke pa še nimamo razvitega splošno uve-
ljavljenega strukturiranega pristopa k obravnavi bolnika, kot je na primer na področju urgentne 
medicine.

V prispevku je predstavljen algoritem CERTAIN, ki ga je razvila raziskovalna skupina klinike 
Mayo in se v svetu vse bolj uveljavlja. Upam, da bo v slovenskem okolju dobro sprejet in bomo v 
prihodnje z njim lahko izboljšali osnovno kakovost in varnost zdravljenja življenjsko ogroženih 
bolnikov.
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Transplantacijska dejavnost v Sloveniji

Danica Avsec

Povzetek

Transplantacijska medicina se v svetu razvija že od začetka prejšnjega stoletja. Leta 2002 je začel 
delovati Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, ki je osre-
dnja državna institucija v donorski in transplantacijski dejavnosti. Najpomembnejšo vlogo v de-
javnosti pridobivanja organov imajo donorske bolnišnice, ki skrbijo za aktivno izvajanje postop-
kov za darovanje. Slovenija-transplant zagotavlja kakovost ter varnost pridobljenih in presajenih 
organov, sledljivost in transparentnost. 

Po številu umrlih darovalcev na milijon prebivalcev in po številu opravljenih presaditev smo 
primerljivi z uspešnejšimi evropskimi in drugimi državami. Rezultati glede preživetja bolnikov in 
presadkov pa kažejo na odstopanje navzgor med državami Eurotransplanta.

Uvod

Zdravljenje s presaditvijo organov je način zdravljenja pri končni odpovedi jeter, srca in pljuč. 
Pri končni odpovedi ledvične funkcije in trebušne slinavke pa presaditev pomembno izboljša 
kakovost življenja. Transplantacijsko dejavnost so začeli v svetu razvijati s poskusi na živalih že 
na začetku 20. stoletja, v klinično uporabo pa se je začela uvajati sredi stoletja. Razvoj donorske 
dejavnosti kot organizirane, samostojne dejavnosti je bil precej pozen in se je pojavil v sedemde-
setih letih v Španiji.

V Sloveniji se je transplantacijska dejavnost začela razvijati leta 1969 z ustanovitvijo Labora-
torija za tkivno skladnost pri Zavodu za transfuzijsko medicino Republike Slovenije, kar je že leta 
1970 omogočilo prvo uspešno presaditev ledvice živega darovalca v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana (v nadaljevanju: UKC).

Prvi transplantacijski zakon smo v Sloveniji sprejeli že v okviru Jugoslavije leta 1985, leto po-
zneje pa še Pravilnik o ugotavljanju možganske smrti. To je bil začetek zdravljenja s presaditvijo 
organov, pridobljenih od mrtvih oseb, in razvoja donorske dejavnosti. Leta 1986 je bila v UKC 
Ljubljana prvič uspešno presajena ledvica mrtvega darovalca, leta 1990 še trebušna slinavka in 
srce, leta 1995 jetra in leta 2003 pljuča.

S pospešenim razvojem transplantacijske dejavnosti se je pokazala potreba po večji organi-
ziranosti ter zagotavljanju kakovosti in varnosti. V devetdesetih letih je bilo narejenih nekaj po-
membnih korakov v izobraževanju medicinske in široke javnosti. Leta 1997 je bila vzpostavljena 
24-urno dosegljiva koordinacijska služba za transplantacijsko dejavnost, leto pozneje pa še naci-
onalna mreža. 

Z namenom povezovanja donorske in transplantacijske dejavnosti na nacionalni ravni je nas-
tal Zavod Republike Slovenije (RS) za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (ST), ki je 
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začel samostojno delovati leta 2002. Leta 2003 je bila med ST in mednarodno fundacijo Eurotran-
splant (ET) podpisana pogodba o izmenjavi organov z namenom večje kakovosti in razpoložlji-
vosti za nujne primere. 

Transplantacijski programi se izvajajo v okviru osnovnih specialnosti v UKC Ljubljana, a so 
organizacijsko od leta 2019 povezani v enotnem centru.

Donorski program

V Sloveniji smo prevzeli glavna načela španskega modela, kar je pozneje določeno tudi v Di-
rektivi 2010/53/EU (v nadaljevanju: Direktiva). Direktiva zaradi sledljivosti in varnosti v siste-
mu določa sprejetje ustrezne državne zakonodaje, uvedbo transplantacijske koordinacije na treh 
ravneh (lokalni oziroma bolnišnični, regionalni in državni), ustanovitev centralnega pristojnega 
organa za nadzor, vodenje in pomoč pri bolnišničnem izvajanju donorske in transplantacijske 
dejavnosti, stalno izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev, učinkovito sodelovanje z 
mediji in izobraževanje splošne javnosti, povračilo stroškov bolnišnicam za izvajanje donorskih 
in transplantacijskih programov ter urejanje podatkov. 

Uspešnost posameznih donorskih modelov je odvisna od različnih dejavnikov in jo lahko 
ocenjujemo s številom mrtvih darovalcev na milijon prebivalcev ali pa s številom bolnikov, pri 
katerih je možno po smrti izvesti postopke za darovanje na podlagi izhodiščnih diagnoz. Vzpo-
stavitev sistema, ki bi zadostil potrebam bolnikov in deloval po načelu samozadostnosti, je izziv 
za vse države.

Klasifikacija mrtvih darovalcev organov glede na stopnje in definicije, ki jo uporabljamo v 
Sloveniji, je podana v Madridski resoluciji o darovanju organov in transplantaciji, kar je prikaza-
no na sliki 1.
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Tabela 1.  Klasifikacija morebitnih mrtvih in dejanskih darovalcev organov po Madridski resoluciji o 
darovanju organov in transplantaciji glede na stopnje, naloge in definicije.

Morebiten umrli darovalec organov 
Bolnik s hudo poškodbo možganov ALI bolnik z zaustavitvijo krvnega obtoka IN  

očitno medicinsko primeren za darovanje organov
Darovanje po smrti zaradi 

zaustavitve krvnega obtoka 
(DSK)

Razlogi, zakaj možen 
darovalec ne postane dejanski 

darovalec

Darovanje po možganski smrti 
(DMS)

Možen darovalec (DSK)
a) Oseba, pri kateri se je 

zaustavilo delovanje 
krvnega obtoka in dihanje, 
postopki oživljanja se 
ne uporabijo oz. se ne 
nadaljujejo. ALI 

b) Oseba, pri kateri je mogoče 
predvideti, da se bo v 
določenem časovnem 
okviru zaustavilo delovanje 
krvnega obtoka in dihanje, 
kar bo omogočilo pridobitev 
organov. 

Primeren darovalec (DSK)
Medicinsko ustrezna oseba, 
pri kateri je bila ugotovljena 
smrt na podlagi nepovratne 
prekinitve delovanja krvnega 
obtoka in dihanja glede na 
relevantno zakonodajo, v 
časovnem okviru, ki omogoča 
pridobitev organov. 

Aktiven darovalec (DSK)
Primeren darovalec, za 
katerega imamo privolitev.
a) Narejen je operacijski rez 

z namenom pridobitve 
organov za namen 
presaditve. ALI

b) Pridobljen je bil vsaj en 
organ za namen presaditve.

Dejanski darovalec (DSK)
Aktiven darovalec, od katerega 
je bil presajen vsaj en organ. 

Sistem dela
• Zdravstveno osebje ni 

prepoznalo/opozorilo 
na možnega mrtvega 
darovalca ali primernega 
darovalca. 

• Možganska smrt (MS) 
ni potrjena oz. postopek 
ugotavljanja MS ni končan. 

• Smrt zaradi zaustavitve 
krvnega obtoka ni 
pravočasno potrjena. 

• Logistične težave.
• Ni ustreznega prejemnika. 

Darovalec/organ
• Medicinska neustreznost. 
• Hemodinamska 

nestabilnost/nepredvidena 
zaustavitev srca. 

• Anatomske, histološke 
in/ali funkcionalne 
nepravilnosti organov. 

• Poškodba organov med 
postopkom pridobivanja; 

• Nezadostna perfuzija 
organov ali krvni strdek.

Privolitev
• Umrli je v času življenja 

izrazil voljo, da ne želi biti 
darovalec.

• Zavrnitev svojcev umrlega. 
• Zavrnitev mrliškega 

oglednika ali 
preiskovalnega sodnika iz 
forenzičnih razlogov. 

Možen darovalec (DMS)
Oseba, katere klinično 
stanje kaže na verjetnost, 
da izpolnjuje merila za 
možgansko smrt.

Primeren darovalec (DMS)
Medicinsko ustrezna oseba, 
pri kateri je bila ugotovljena 
smrt na podlagi nevroloških 
meril glede na relevantno 
zakonodajo.

Aktiven darovalec (DMS)
Primeren darovalec, za 
katerega imamo privolitev.
a) Narejen je operacijski rez 

z namenom pridobitve 
organov za namen 
presaditve. ALI

b) Pridobljen je bil vsaj en 
organ za namen presaditve. 

Dejanski darovalec (DMS)
Aktiven darovalec, od katerega 
je bil presajen vsaj en organ. 

Upoštevati je treba »pravilo umrlega darovalca«. Bolnik lahko postane darovalec  
šele po smrti, pridobitev organov ne sme povzročiti smrti darovalca.
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ST usklajuje delovanje slovenskih ustanov in neprofitne fundacije Evrotransplant, delovanje tran-
splantacijskih koordinatorjev in dejavnost pridobivanja, presaditve ter uničenja organov in tkiv, 
hkrati pa zagotavlja 24-urno dosegljivost centralnih koordinatorjev (CTK). Pri svojem delu upo-
števa osnovna načela za presaditev celic, tkiv in organov, ki so jih Svetovna zdravstvena organi-
zacija, Svet Evrope, Evropski parlament in Evropska komisija določili v posebnih dokumentih. 
Ta načela so altruizem, nepridobitnost, strokovnost, učinkovitost, etičnost in transparentnost.

Za razvoj in izvajanje donorske dejavnosti v posamezni regiji skrbi bolnišnični transplan-
tacijski koordinator (BTK). Njegove naloge so zaznava morebitnih mrtvih darovalcev, vodenje 
pogovora s svojci in koordinacija procesa darovanja skupaj s CTK.

Postopki v t. i. verigi aktivnosti za darovanje in pridobivanje organov

Postopek darovanja in pridobivanja organov sestavlja več medsebojno povezanih nalog. Naloge 
donorskih bolnišnic so povzete na sliki 2. 

Tabela 2. Naloge donorskih bolnišnic

Identifikacija rutinsko zaznavanje in odkrivanje možnega mrtvega darovalca 
Poročanja sporočanje možnih mrtvih darovalcev BTK 

Ugotavljanje MS izvajanje diagnostičnih postopkov za ugotavljanje MS na podlagi 
zakonsko določenih nevroloških meril 

Pogovor s svojci pridobivanje soglasja svojcev za darovanje organov 
Vzdrževanje darovalca izvajanje postopkov za ohranjanje delovanja organov darovalca 
Ocena primernosti ocena primernosti darovalca za odvzem organov 
Odvzem organov organizacija odvzema organov 
Organizacija donorske 
bolnišnice 

funkcionalna organizacija donorske bolnišnice, priprava 
organizacijske sheme, izbrani pooblaščeni zdravstveni delavci 

Dokumentacija priprava natančno urejene dokumentacije darovalcev in vseh 
izpeljanih postopkov darovanja 

Prvi korak je rutinsko zaznavanje in odkrivanje možnih mrtvih darovalcev. Pri tej nalogi BTK so-
deluje z zdravstvenim osebjem v enotah intenzivne terapije (EIT), hkrati se izvajata ugotavljanje 
in diagnostika možganske smrti na podlagi zakonsko določenih nevroloških meril. Pri hudih me-
hanskih poškodbah glave, znotrajlobanjskih krvavitvah, ishemičnem infarktu možganov, malignih 
znotrajlobanjskih tumorjih, akutnem hipertenzivnem hidrocefalusu in hipoksični ali ishemični pri-
zadetosti možganov po zaustavitvi srca ali daljšem cirkulacijskem šoku mora zdravstveno osebje po-
misliti na verjetnost, da bolnik izpolnjuje kriterije za možgansko smrt, in na postopke o darovanju.

Pomemben korak je pogovor s svojci umrlega o možnosti darovanja. Pogovor opravimo po 
preveritvi opredeljenosti umrlega v nacionalnem registru. Lečeči zdravnik opravi del pogovora o 
smrti, BTK nato vodi pogovor o možnosti darovanja. Pomemben cilj je, da dosežemo soglasje v 
do 90 odstotkih primerov, zato izvajamo kontinuirano izobraževanje.

Po privolitvi svojcev v darovanje sledi ocena primernosti darovalca za odvzem organov. Ta 
odgovorna in kompleksna naloga se izvaja s posvetovanjem med izkušenimi specialisti in odgo-
vornimi zdravniki v ST. Končno oceno glede primernosti organa poda odgovorni zdravnik, ki 
zdravi prejemnika, tj. internist ali kirurg.

Nadaljnje naloge donorske bolnišnice v postopku darovanja so še ohranjanje delovanja or-
ganov primernega darovalca po protokolu, organizacija multiorganskega odvzema in urejanje 
potrebne dokumentacije.

Za učinkovito delo je treba pripraviti natančno organizacijsko shemo, ki mora zajemati po-
stopke od zaznave darovalca do odvzema.
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Graf 1.  Prikaz števila dejanskih umrlih darovalcev na milijon prebivalcev (MD/PMP) v Sloveniji v 
posameznem letu od leta 1998 do leta 2019.

Učinkovitost izvajanja donorskega programa

Vsako posamezno stopnjo v pridobivanju organov moramo izvajati odgovorno in z dobrim po-
znavanjem celotnega postopka.

V letih 2013−2015 je bila v okviru evropskega projekta ACCORD izvedena študija, ki je po-
kazala, koliko možnih darovalcev lahko izgubimo v posamezni stopnji postopka. V študiji je so-
delovala tudi Slovenija z dvema donorskima centroma.

Študija je nazorno prikazala pomanjkljivosti izvajanja posameznih stopenj procesa in izposta-
vila ključne naloge, da ne pride do izgub za realizacijo celotnega potenciala za darovanje. Zajete 
so bile vse stopnje zdravljenja od intubacije do ugotavljanja možganske smrti, poročanja tran-
splantacijskim koordinatorjem, pogovora s svojci ter ocene primernosti darovalca in organov za 
odvzem in presaditev. Ugotovili so, da je bilo v povprečju realiziranih le 19 odstotkov primernih 
darovalcev v vseh sodelujočih državah.

V letu 2011 smo v vse donorske bolnišnice uvedli program zagotavljanja kakovosti v procesu 
darovanja organov in tkiv, t.  i. Quality Assurance Programme (QAP). S tem programom želi-
mo izboljšati učinkovitost donorskega programa, zmanjšati tveganje za izgube možnih mrtvih 
darovalcev v posameznih EIT ter odkriti pomanjkljivosti in ovire pri izvajanju donorske dejav-
nosti. Po zadnjih slovenskih podatkih in analizi uspešnosti donorskega programa v nekaterih 
donorskih bolnišnicah znaša neizkoriščen potencial glede možnosti za realizacijo postopkov 
za darovanje tudi do 50 %. Za izvedbo vsakega koraka posebej so potrebni dobra organizacija, 
znanje o donorskem programu, zavedanje o pomembnosti darovanja in vnaprej določeni nosilci 
dejavnosti z jasno opredeljenimi nalogami. Poleg koordinatorjev za donorsko in transplantacij-
sko dejavnost je treba imenovati še odgovorne zdravnike v enotah za intenzivno zdravljenje, ki 
skrbijo za razvoj in izvedbo. 

Izobraževanje in ozaveščanje o darovanju

Za uspešen razvoj donorske in transplantacijske dejavnosti je ključnega pomena izobraževanje 
ter ozaveščanje strokovne in drugih javnosti, kar se uvršča med temeljne naloge ST. Februar-
ja 2016 je začel veljati Pravilnik o vsebini programov in usposabljanja za posamezne postopke 
preskrbe z organi, na podlagi katerega pripravimo vsakoletni program izobraževanja za zdra-
vstveno javnost in druge javnosti.

Za nalogo izobraževanja, informiranja, ozaveščanja javnosti in organizacije dogodkov ST so-
deluje s tradicionalnimi in sodobnimi socialnimi mediji, pripravlja različne publikacije, poročila, 
priročnike in druge promocijske materiale. 
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Prejemniški program

Dobro organiziran in kakovostno izveden prejemniški program je osnova transplantacijske me-
dicine. Pomembni vidiki kakovostnega prejemniškega programa so:
1. jasen sistem priprave bolnikov in uvrščanje na čakalno listo,
2. učinkovita organizacija za vsakega prejemnika za zdravljenje s presaditvijo, 
3. pooperativni nadzor in razpolaganje z rezultati o preživetju bolnikov in presadkov po zdra-

vljenju s presaditvijo.

Tabela 3.  Presajeni čvrsti organi umrlih darovalcev v UKC Ljubljana v letu 2019 in primerjava z 
Eurotransplantom – absolutno število in število na milijon prebivalcev (NMP) 

Ledvica Srce Jetra Trebušna 
slinavka Pljuča Skupaj

Št. NMP Št. NMP Št. NMP Št. NMP Št. NMP Št. NMP

SLO 38 18,3 22 10,6 24 11,5 1 0,5 10 4,8 95 44,7
ET 3191 23,0 668 4,8 1571 11,5 156 1,2 1375 5,1 6961 44,1

Vir: http://statistics.eurotransplant.org/

Presaditve srca

Od leta 1990 do konca leta 2019 je bilo v UKC Ljubljana opravljenih 343 presaditev srca, v letu 
2019 so presadili 22 src. 18 (82 %) bolnikov je bilo transplantiranih urgentno, 4 (18 %) pa redno. 

Večletno povprečje (2009–2018) čakalne dobe za elektivno presaditev srca znaša približno 
248 dni (mediana 67 dni), za urgentno presaditev srca pa približno 50 dni (mediana 50 dni). 

Rezultati preživetja bolnikov po presaditvi so primerljivi z rezultati iz mednarodnega refe-
renčnega registra ISHLT (The International Society for Heart & Lung Transplantation) za ob-
dobje 1990–2018. 

30-dnevno preživetje je 92-odstotno, enoletno preživetje 85-odstotno, petletno preživetje 77- 
odstotno pri 321 bolnikih po podatkih iz poročila o delovanju programa za napredovalo srčno 
popuščanje in presaditev srca za leto 2019, KO za kardiologijo, UKC Ljubljana.

Presaditve ledvic

V Sloveniji je bilo v obdobju po priključitvi Eurotransplantu presajenih 983 ledvic živih in umrlih 
darovalcev. 

Po podatkih Centra za transplantacijo ledvic (KO za nefrologijo, UKC Ljubljana) je enoletno 
preživetje bolnikov po transplantaciji 98-odstotno, presadkov 94-odstotno, petletno preživetje 
bolnikov pa 93,5-odstotno in presadkov 86,7-odstotno.

Mediana od uvrstitve na čakalno listo do presaditve je približno 300 dni za obdobje od leta 
2013 do leta 2016. 

Podatke smo povzeli iz kazalnikov kakovosti Centra za transplantacijo ledvic, KO za nefrolo-
gijo, UKC Ljubljana.

Presaditve jeter

Povprečna čakalna doba za presaditev jeter za leto 2019 je približno 254 dni, mediana znaša 115 
dni (podatki KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana).

Preživetje bolnikov in presadkov po presaditvi jeter za obdobje 1988–2018 (analiza je nareje-
na na 291 bolnikih in 323 presadkih): enoletno preživetje − bolniki: 86 %, presadki 79 %, petletno 
preživetje − bolniki 79 %, presadki 71 %.

http://statistics.eurotransplant.org/
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Presaditve trebušne slinavke (hkrati z ledvico)

Po enem letu je bilo delujočih 17 trebušnih slinavk, 5 trebušnih slinavk je bilo odstranjenih v 
zgodnjem obdobju. 

Enoletno preživetje trebušnih slinavk znaša 77,8  % (n  =  18), triletno preživetje prav tako 
77,8 % (n = 18). Enoletno preživetje ledvic pri bolnikih po hkratni presaditvi ledvice in trebušne 
slinavke znaša 94,4 %, triletno preživetje prav tako 94,4 %. 

Enoletno, triletno in petletno preživetje bolnikov s presajeno ledvico in trebušno slinavko je 
bilo 100-odstotno.

Podatke je posredoval izr. prof. Damjan Kovač, dr. med., KO za nefrologijo, UKC Ljubljana.

Presaditve pljuč

V letu 2018 so v UKC Ljubljana spet začeli lastni program presaditve pljuč in v letu 2019 opravili 
11 transplantacij obeh pljučnih kril, od tega je bila opravljena ena pediatrična presaditev v uni-
verzitetni bolnišnici na Dunaju. 

Preživetje bolnikov po presaditvi pljuč v % (za obdobje 1997–2019, n = 85): enoletno preži-
vetje 85 %, petletno preživetje 72,8 %.

Povzeto po poročilu doc. dr. Matevž Harlander, dr. med., KO za pljučne bolezni in alergolo-
gijo, UKC Ljubljana.

Zaključek

Priprava mrtvega darovalca zahteva aktiven pristop. Na to možnost pri teh bolnikih žal velikokrat 
niti ne pomislimo. Vzrok so lahko pomanjkanje znanja, zakonske omejitve, pomanjkanje podpo-
re odgovornih institucij, preobremenjenost z drugim delom ali etične dileme. 

Tudi v sklopu paliativne oskrbe ali neodzivnosti na terapijo moramo pomisliti na darovanje, 
še zlasti, če se je bolnik opredelil za darovanje organov po smrti.
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Zdravljenje bolnikov po presaditvi organov v enoti 
za intenzivno zdravljenje
Posebnosti pri presaditvah posameznih organov

Rade Stanić, Suada Fileković, Maja Šoštarič

Povzetek 

Presaditev organov je uspešen način zdravljenja bolnikov z akutno ali napredovalo kronično od-
povedjo določenega organa. 

Uvedba učinkovitih imunosupresivnih zdravil, boljše poznavanje poteka in napovedi posa-
meznih bolezni, napredek kirurške in anestezijske tehnike ter intenzivnega zdravljenja so omo-
gočili uspešnejše presaditve in večje preživetje bolnikov.

Intenzivno zdravljenje bolnikov po presaditvi organa je zahtevno in usmerjeno tako k ohra-
njanju delovanja presadka kot zdravljenju različnih zapletov. Zaradi izboljšane operativne tehni-
ke je vse manj zgodnjih tehničnih zapletov, povečuje pa se število poznih, povezanih z imunosup-
resivnim zdravljenjem.

Uvod 

Presaditev je uveljavljen, včasih tudi edini uspešen način zdravljenja bolnikov z akutno ali napre-
dovalo kronično odpovedjo določenega organa. Velikokrat imajo ti bolniki številne pridružene 
bolezni in okvare drugih organov in organskih sistemov. Njihovo zdravstveno stanje se med čaka-
njem na presaditev lahko zelo poslabša. Intenzivno zdravljenje (IZ) po presaditvi organa je zah-
tevno in zapleteno, nemalokrat je potrebno že v predoperativnem in medoperativnem obdobju. 

Na oddelku za intenzivno zdravljenje (OIZ) zdravimo bolnike po presaditvi srca, pljuč, jeter 
in trebušne slinavke, bolnike po presaditvi ledvic le pri kombiniranih presaditvah ali po medo-
perativnih zapletih.

Zdravljenje je multidisciplinarno in pri njem sodelujejo intenzivisti, anesteziologi, kirurgi, 
kardiologi, pulmologi, hepatologi, nefrologi, radiologi, infektologi ter fizioterapevti in negovalno 
osebje. Trajanje zdravljenja po presaditvi je odvisno od stanja bolnika pred presaditvijo, medope-
rativnih zapletov in delovanja presadka po presaditvi. 

Standardni pooperativni nadzor bolnikov po presaditvi je praviloma enak kot med operacijo 
ter vključuje EKG, neposredno in neprekinjeno merjenje krvnega tlaka, osrednjega venskega tlaka, 
spremljanje urne diureze, telesne temperature, merjenje nasičenosti periferne arterijske krvi s kisi-
kom, delnega tlaka ogljikovega dioksida v izdihanem zraku, oceno srčne funkcije in merjenje minut-
nega volumna srca z različnimi bolj ali manj invazivnimi metodami (UZ, LiDCO, PiCCO, SWG …). 

Pomembna je ocena bolnikovega nevrološkega stanja: zavesti, možganskih živcev, motorične 
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funkcije in občutljivosti. Pri bolnikih s fulminantno jetrno odpovedjo zaradi nevarnosti nastanka 
možganske otekline včasih spremljamo znotrajlobanjski in možganski prekrvitveni tlak. 

Med mehanskim predihavanjem opazujemo spremembe dihalnih tlakov in volumnov ter šte-
vilo vdihov v minuti. 

Neposredno po sprejemu naredimo številne laboratorijske preiskave in jih ponavljamo v re-
dnih časovnih presledkih, pogostnost prilagajamo glede na bolnikovo klinično stanje. 

Natančno nadziramo izločanje vsebine po drenih. 
Vzorce kužnin (nadzorne kužnine, vsebine drenov, hemokulture, aspirat sapnika, Sanford) 

pošljemo na mikrobiološko analizo. 
V zgodnjem pooperativnem obdobju po presaditvi pri bolniku opravimo različne dopolnilne 

preiskave, s katerimi nadziramo delovanje presadka in odkrijemo morebitne zaplete (UZ, Do-
ppler, Rtg, CT, angiografija, biopsija …).

Za IZ je pomemben prvi teden po presaditvi in v primeru zapletov prvi mesec. Zaradi izbolj-
šane operativne tehnike je vse manj zgodnjih tehničnih zapletov, povečuje pa se število poznih, 
povezanih z imunosupresivnim zdravljenjem.

Zgodnji zapleti po presaditvi organa

V prvih 24 urah po presaditvi skrbno spremljamo delovanje presadka in hemodinamsko stabil-
nost bolnika, saj se lahko pojavi huda krvavitev. Vzroki za perioperativne izgube krvi so različni: 
motnje strjevanja zaradi jetrne bolezni, kirurška tehnika, priraslice zaradi predhodnih kirurških 
posegov in medoperativne spremembe hemostaze. Aktivira se fibrinolitični sistem. Pogoste so 
kvantitativne in kvalitativne spremembe trombocitov. Masivne krvavitve med posegom vplivajo 
na večjo obolevnost in umrljivost bolnikov po presaditvi, so pa tudi vzrok za nastanek akutne 
hipovolemije, zmanjšanja koncentracije serumskega kalcija, hiperkaliemije, acidoze in podhlaje-
nosti bolnika. S transfuzijo povezano akutno pljučno okvaro (TRALI) verjetno povzročijo proti-
telesa, ki nastanejo v serumu donorja. Transfuzija krvnih pripravkov je povezana tudi s prenosom 
virusnih bolezni. 

Uporaba ohranjevalnika rdečih krvničk za ponovno transfuzijo izgubljene krvi, avtologna 
transfuzija, možnost hitrega določanja testov strjevanja krvi, uporaba antifibrinolitičnih zdravil 
in skrbna kirurška tehnika zmanjšujejo potrebo po transfuziji heterologne krvi in krvnih pri-
pravkov. 

Nekateri bolniki imajo povečano trombotično aktivnost in potrebujejo učinkovito poopera-
tivno antikoagulantno zaščitno zdravljenje. 

Zaradi izboljšane operativne tehnike je vse manj zgodnjih tehničnih zapletov, povečuje pa se 
število poznih, povezanih z imunosupresivnim zdravljenjem.

Imunosupresivno zdravljenje in zavrnitveni odziv

Takoj ob presaditvi začnemo imunosupresivno zdravljenje, ki učinkovito preprečuje zavrnitev 
presadka, a hkrati zmanjšuje imunost prejemnikov. Izbira imunosupresivnega zdravljenja je od-
visna od primarne bolezni in sočasnih bolezni prejemnika. S kombinacijo imunosupresivnih 
zdravil dosežemo manjše toksične učinke posameznih zdravil, zmanjšamo možnost okužb in po-
java rakastih obolenj ter dosežemo optimalno učinkovitost pri preprečevanju zgodnje in poznejše 
zavrnitve presadka. Imunosupresijo prilagajamo imunskemu odzivu; največja je neposredno po 
presaditvi, nato se sčasoma postopno zmanjšuje.

Najpogostejši stranski učinki imunosupresivnih zdravil so povečana dovzetnost za okužbe in 
nefrotoksičnost.
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Trije različni sindromi zavrnitve imajo različno etiopatogenezo in se med seboj razlikujejo po 
kliničnem poteku in po času, v katerem se po presaditvi pojavijo.

Hiperakutno zavrnitev, ki nastane v prvih dneh po presaditvi organa, povzročajo protitelesa 
proti antigenom HLA darovalca, ki so v serumu prejemnika že ob presaditvi, ali neskladnost v 
krvni skupini ABO. Hiperakutna zavrnitev nastane redko, ker je pogoj za presaditev skladnost 
krvnih skupin. Imunski sistem prejemnika okvari endotelij manjših žil in nekatere parenhimske 
celice presajenega organa. Zavrnitev se kaže kot akutna odpoved presadka z visoko vročino in 
naglim slabšanjem kliničnih znakov. Praviloma je neozdravljiva in je potrebna ponovna presa-
ditev.

Akutna zavrnitvena reakcija se najpogosteje pojavi v prvih dveh mesecih po presaditvi. V 
patogenezi sta pomembna celični pa tudi humoralni odziv prejemnika. Večino akutnih zavrnitev 
posredujejo limfociti T. Pri bolnikih na sodobni močnejši imunosupresiji z zaviralci kalcinevri-
na ni izraženih kliničnih znakov kot pri hiperakutni zavrnitvi. Zavrnitev se kaže z neznačilni-
mi znaki: vročino in poslabšanjem delovanja presadka. Diagnozo dokažemo z biopsijo, ki pa je 
kontraindicirana pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi. Akutno zavrnitev zdravimo z velikimi 
odmerki glukokortikoidov.

Okužbe

Možnost nastanka okužb pri bolnikih po presaditvi organov je velika. Pozorno spremljamo znake 
okužbe in redno analiziramo prisotnost mikroorganizmov v različnih vzorcih kultur. 

Antibiotike širokega spektra delovanja predpišemo prvih 48 ur po posegu. Pogoste so okužbe 
z več odpornimi bakterijami in glivami. Antimikrobno zdravljenje prilagajamo glede na okužbe, 
ki so prisotne pri bolniku pred posegom ali po njem. Z njim preprečujemo tudi pojav oportuni-
stičnih okužb in okužb s CMV, HBV in HCV. Povečano tveganje okužb v zgodnjem pooperativ-
nem obdobju je povezano z bolnikovim stanjem pred presaditvijo, z zapleti operativnega posega, 
invazivnimi diagnostičnimi in terapevtskimi posegi po operaciji, dolgo hospitalizacijo in z veliki-
mi odmerki imunosupresivnih zdravil. Pojav okužb je lahko povezan z vrsto presajenega organa. 
Po presaditvi ledvic so pogostejše okužbe sečil. Pri bolnikih po presaditvi srca se lahko razvijeta 
mediastinitis in pljučnica. Umrljivost je velika. V prvem mesecu po presaditvi se pogosteje poja-
vijo okužbe kirurških ran. 

Pljučni zapleti

Pojavljajo se pri 40 do 80 % prejemnikov, pogosteje pa že pred presaditvijo pri bolnikih, ki imajo 
pridružene pljučne bolezni. Najpogostejši pljučni zapleti po presaditvi so plevralni izlivi, atelekta-
ze in okužbe. Včasih se pojavijo ARDS, TRALI, pljučni edem in okvara delovanja prepone. Mišič-
na oslabelost lahko podaljša čas umetnega predihavanja in odvajanja od ventilatorja. Pomembni 
sta zgodnja mobilizacija in respiratorna fizioterapija.

Nevrološki zapleti

Pogostnost nevroloških zapletov pri prejemnikih je od 10 do 40 %. Na pojav encefalopatije po 
presaditvi vplivajo jetrne, presnovne in žilne bolezni, okužbe in neželeni učinki zdravil. Veliki od-
merki zaviralcev kalcinevrina lahko povzročijo možganske krče. Povzročitelji možganskih okužb 
so različni mikroorganizmi (bakterije, virusi, glive in drugi). Centralna pontina mielinoliza je 
redek, a zelo resen zaplet, ki je povezan s hitrim zmanjšanjem koncentracije natrija v krvi. 
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Posebnosti IZ po presaditvi posameznih organov

Presaditev srca

Za bolnike po presaditvi srca je v zgodnjem pooperativnem obdobju značilna hemodinamska 
nestabilnost. Najpogostejši vzroki za njo so: uporaba zunajtelesnega krvnega obtoka (ZKO), kar-
dioplegija, ishemično-reperfuzijska okvara srčne mišice, dolg čas ishemije presadka (> 4 ure), od-
poved desnega srca zaradi pljučne hipertenzije, krvavitev, vazoplegija, sistemski vnetni odgovor, 
motnje srčnega ritma, tamponada osrčnika in primarno ali sekundarno nedelovanje presadka. 

Za nadzor srčnožilnega sistema uporabimo razširjen hemodinamski monitoring, s katerim 
med drugim spremljamo sistemski arterijski tlak, pljučni arterijski tlak, polnitveni tlak desnega 
in levega srca, minutni volumen srca (MVS) ter nasičenost mešane venske krvi s kisikom. Po-
datke dobimo z uporabo pljučnega arterijskega katetra (PAK, katetra Swan-Ganz) ter z uporabo 
transezofagealnega oziroma transtorakalnega ultrazvoka. PAK je invazivna metoda, a nam zago-
tavlja neprekinjeno merjenje tlakov v srcu, MVS in nasičenosti mešane venske krvi.

Zgodnja srčna odpoved po presaditvi srca (v prvih 24 urah) je pomemben vzrok pooperativ-
ne obolevnosti in umrljivosti. Kaže se kot odpoved levega (LP) in/ali desnega prekata (DP). Za 
doseganje hemodinamske stabilnosti so včasih potrebni večji odmerki vazoaktivnih in inotro-
pnih učinkovin, občasno pa tudi vstavitev naprav za mehansko srčno podporo. Odpoved DP je 
pogost in resen zaplet, ki nastane zaradi pljučne hipertenzije, povzročene s srčno odpovedjo v 
obdobju pred presaditvijo, ali pa zaradi neujemanja v velikosti presadka s prejemnikom. 

Pljučno hipertenzijo poslabšajo z ZKO povzročena okvara  endotela  pljučnega žilja, prota-
min, hipoksemija in umetno predihavanje z visokimi tlaki. Vse to še dodatno poveča tveganje 
za pooperativno odpoved desnega prekata. Na izolirano odpoved desnega prekata pomislimo, če 
je cvp > pcwp/lap, ob nizkem MVS in nizki nasičenosti mešane venske krvi (SvO2 < 60 %). 

Za zagotovitev zadostne sistemske perfuzije, preprečevanje in zdravljenje odpovedi DP vzdr-
žujemo ustrezne polnitvene tlake in znotrajprekatno ravnovesje (z UZ oceno centralno polože-
nega medprekatnega pretina, PCWP/LAP < 15 mmHg, CVP < PCWP/LAP in SvO2 > 65 %). 
Odpoved levega prekata se pojavi redkeje kot odpoved desnega, najpogosteje pri slabi kakovosti 
presadka ali pri akutni zavrnitvi.

Bradikardija in  supraventrikularne  motnje ritma so pogoste  in nastanejo zaradi različnih 
vzrokov, lahko tudi zaradi denerviranega presadka. 

Pri presajenem srcu je prekinjeno simpatično, parasimpatično in senzorno oživčenje. Zdravi-
la, ki vplivajo na srce posredno prek simpatičnega (efedrin) ali parasimpatičnega živčnega sistema 
(atropin), ne bodo imela učinka. Zdravila z neposrednim in posrednim učinkom na srce bodo 
imela le neposredni učinek (tahikardija pri uporabi norepinefrina). Zato praviloma izberemo 
zdravila, ki imajo neposredni učinek na receptorje v srcu (epinefrin, isoproterenol, dobutamin).

Za zazgotovitev ustreznega MVS vzdržujemo frekvenco srca med 90 in 110 min. Ob nižji fre-
kvenci srca je treba uporabiti srčni spodbujevalnik. Pri vztrajni tahiaritmiji je treba takoj izključiti 
in/ali zdraviti zavrnitev presadka. 

Dobutamin, milrinon in levosimendan izboljšajo srčno kontraktilnost. Dobutamin zviša tudi 
frekvenco srca. Levosimendan za razliko od drugih inotropnih učinkovin ne poveča porabe kisika 
v srčni mišici. Za milrinon in levosimendan je značilen vazodilatatorni učinek na ožilje, ki je pri 
dobutaminu manj izražen. Inotropne učinkovine zaradi vazodilatatornega učinka kombiniramo z 
noradrenalinom za vzdrževanje primernega srednjega arterijskega tlaka in za zadostno perfuzijo 
organov. Oklevanje pri uporabi noradrenalina za zdravljenje sistemske  vazodilatacije  zaradi bo-
jazni, da bi noradrenalin povzročil pljučno vazokonstrikcijo in odpoved DP, v literaturi ni podprto, 
saj noradrenalin pri postakrdiotomijskem vazodilatatornem šoku ne zviša pljučnega žilnega upora.
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Za znižanje pljučnega žilnega upora se uporablja inhalacijski dušikov oksid (iNO) in inha-
lacijski prostaciklini, pri nas najpogosteje iloprost. iNO se običajno uporablja pri intubiranem 
bolniku, iloprost po ekstubaciji. 

Vazoaktivno podporo ukinemo običajno 2−4 dni po presaditvi srca, ko je klinično stanje bol-
nika dobro oziroma ko se normalizirajo hemodinamski parametri. V primeru hude srčne odpo-
vedi, ko ne zadošča medikamentozno zdravljenje, je indicirana mehanska cirkulatorna podpora. 
Mehanska cirkulatorna podpora je razmeroma nova možnost zdravljenja bolnikov z napredovalo 
srčno odpovedjo in jo pogosto uporabljamo v premostitvenem obdobju do presaditve srca.

Presaditev pljuč

Perioperativno intenzivno zdravljenje bolnikov s presajenimi pljuči je zelo zahtevno in zapleteno. 
Mehansko predihavanje, nadomeščanje tekočin, krvi in krvnih pripravkov, mehanski zunajtele-
sni obtok, imunosupresivna terapija in zdravljenje pooperativne bolečine pomembno vplivajo na 
delovanje presadka in izid zdravljenja.

Primarno nedelovanje presadka (PNP) je oblika akutne dihalne stiske, ki se razvije v 72 urah 
po presaditvi pljuč. Kaže se kot akutna hipoksemija, zmanjšanje pljučne podajnosti in difuzno 
zasenčenje na rentgenski sliki prsnega koša, podobno kot pri ARDS. Je najpogostejši vzrok zgo-
dnje pooperativne obolevnosti in umrljivosti bolnikov po presaditvi pljuč. Za postavitev diagno-
ze PNP je treba izključiti druga bolezenska stanja, ki povzročajo pljučni edem (srčno popuščanje, 
pljučnica, zapora pljučnih ven, ARDS, aspiracija v pljučih in hiperakutna zavrnitev).

PNP je verjetno posledica ishemično-reperfuzijske okvare, ki se začne že pri darovalcu po 
nastanku možganske smrti, med transportom presadka v ohranjevalni tekočini ter največkrat po 
reperfuziji presajenih pljuč.

Zdravljenje PNP je praviloma podporno in poteka po smernicah zdravljenja ARDS. Strategija 
umetnega predihavanja je usmerjena v preprečitev volumske in tlačne okvare pljuč ter toksičnega 
delovanja kisika. Priporočeni so: predihavanje z dihalnimi volumni 6 ml/kg idealne telesne teže, 
tlakom v dihalih do 30 cm H2O, permisivna hiperkarbija, Ph nad 7,25 in nasičenost arterijske 
krvi s kisikom nad 91 %. V primerih vztrajne hipoksemije skrbno prilagodimo peep za najbolj-
šo podajnost dihalnega sistema, uporabimo inverzno razmerje ventilacije, dodamo inhalacijske 
pljučne vazodilatatorje ali zunajtelesno podporo. 

Inhalacijske pljučne vazodilatatorje uporabimo že medoperativno pri bolnikih z zmerno 
pljučno hipertenzijo med stisnjenjem pljučne arterije, kadar je hemodinamska nestabilnost pos-
ledica oslabelega delovanja desnega prekata, pri hipoksemiji med enostransko pljučno ventilacijo 
in vztrajni hipoksemiji zaradi PNP. 

Edem presajenih je lahko posledica različnih dejavnikov. Ishemično-reperfuzijska okvara 
povzroči spremembe v endoteliju in ekstravazacijo tekočin. Prekinitev limfne drenaže upočasni 
odstranjevanje tekočine iz alveol. Izdatno nadomeščanje tekočin, krvi in krvnih pripravkov zviša 
hidrostatski tlak v pljučnem obtoku in tako povzroči pljučno okvaro. Pomembno je zagotoviti 
ustrezen in ne zelo povečan minutni volumen srca, ki čezmerno poveča pretok krvi skozi presa-
dek.

Med presaditvijo pljuč se v 5−10  % primerov poškoduje frenični živec, ki moti mehaniko 
spontanega dihanja in onemogoči zgodnjo ekstubacijo, podaljša mehansko ventilacijo, potrebo 
po traheostomiji in čas zdravljenja v bolnišnici. 

Bolniki s KOPB in cistično fibrozo imajo pogosto kronično respiratorno acidozo in kompen-
zatorno metabolno alkalozo s povišanimi vrednostmi bikarbonata v krvi. Po vstavitvi presadka 
se pogosto razvije metabolna acidoza (kardiocirkulatorna nestabilnost, ishemija-reperfuzija …), 
zniža se vrednost bikarbonata v krvi, ki je sicer v normalnih referenčnih mejah in ostane pogos-
to nepopravljena. Z zviševanjem minutne ventilacije in vzdrževanjem sicer kronično zvišanega 
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PaCO2 v normalnih mejah se normalizira tudi vrednost pH. CO2 iz krvi hitro difundira v cere-
brospinalno tekočino, bikarbonatni ioni pa potrebujejo več časa za prečkanje hemato encefalne 
bariere. Zato pH cerebrospinalne tekočine ostane dlje časa povišan in zavira delovanje dihalnega 
centra ter je pogost vzrok oteženega odvajanja bolnika od mehanske ventilacije.

Pomembna je primerna izbira presadka glede na bolnikovo višino, starost in spol. Preveliki 
presadki stisnejo srce, ovirajo zapiranje prsnega koša in motijo gibanje prepone. 

Primerna analgezija z uporabo področnih tehnik omogoča uspešno lajšanje pooperativne bo-
lečine in zagotovi hitrejše okrevanje bolnika po presaditvi pljuč 

Presaditev jeter 

Bolniki s končno jetrno odpovedjo imajo pogosto bolezensko spremenjen krvnožilni, hemodi-
namski, dihalni, presnovni in endokrini sistem ter so nezadostno prehranjeni. Po presaditvi jeter 
je intenzivno zdravljenje posebej zahtevno. 

Reperfuzijski sindrom je še nepojasnjen pojav, ki nastane po reperfuziji oziroma vzpostavitvi 
portalnega pretoka skozi presadek. Pogosto se razvijejo hipotenzija, bradikardija, vazodilataci-
ja, pljučna hipertenzija, hiperkaliemija, v nekaterih primerih nastane celo srčni zastoj. Vzrok 
nastanka sindroma je nejasen in je verjetno povezan z nenadnim porastom venskega pritoka v 
srce, s sproščanjem vazoaktivnih snovi ter s kalijem bogato hladno in acidotično prezervacijsko 
tekočino. Sindrom praviloma izzveni v nekaj minutah po reperfuziji po nadomeščanju tekočin in 
ureditvi elektrolitskega neravnovesja. Tretjino bolnikov je treba zaradi cirkulatorne nestabilnosti 
začeti zdraviti z vazoaktivnimi zdravili. Pojav sindroma je pogostejši pri daljšem prezervacijskem 
času in je povezan s slabšim delovanjem presadka.

Za bolnike z napredovalo kronično jetrno boleznijo je veljalo, da imajo pridobljene motnje 
strjevanja krvi in so nagnjeni h krvavitvam predvsem zaradi iztirjenih konvencionalnih labora-
torijskih testov hemostaze. Pri bolnikih z dekompenzirano jetrno boleznijo so motene primarna 
hemostaza, koagulacija in fibrinoliza zaradi kvantitativnih in kvalitativnih sprememb tromboci-
tov, prokoagulantnih faktorjev ter antitrombotičnih in antifibrinolitičnih beljakovin. Čeprav ne-
katere spremembe lahko povzročijo zmanjšano prohemostatsko kapaciteto, se pogosto izravnajo 
zaradi nezadostnih antikoagulantnih procesov. Pri njih se vzpostavi ravnovesje med prokoagu-
lantnim in antikoaglantnim sistemom, ki zagotavlja ustrezno hemostazo in preprečitev krvavitev 
ali tromboze. Ta rebalans je pri bolnikih s cirozo krhek in se zlahka poruši v smer krvavitve in 
tromboze. Sedaj dostopne komercialne naprave za trombelastografijo (TEG) in rotacijsko trom-
belastometrijo (ROTEM) ter test za tvorbo trombina podajo bolj zanesljive ocene celotnega sis-
tema hemostaze. 

Delovanje presajenih jeter nadzorujemo z različnimi krvnimi in biokemijskimi testi. Nor-
malizacija testov strjevanja krvi, vrednosti amniotranferaz, holinesteraz, bilirubina, amonijaka, 
presnove glukoze in koncentracije laktata so znaki dobrega delovanja presadka. Sintetsko in ek-
skretorno funkcijo jeter lahko ocenimo s testom izločanja indocianina (limon).

Najpogostejši zapleti po presaditvi jeter so žilni (zapora jetrnih arterij in portalne vene) ter 
tisti, povezani z žolčevodi. Z različnimi slikovnimi diagnostičnimi in terapevtskimi metodami 
spremljamo delovanje jeter in ugotavljamo morebitne zaplete (UZ Doppler, CT s kontrastoma, 
MRI, angiografija, ERCP …). Dokončno diagnozo jetrne okvare dokažemo z analizo histoloških 
vzorcev.
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Zaključek 

Presaditev organov je hitro razvijajoče se in čedalje bolj uspešno področje zdravljenja bolnikov 
z dokončno odpovedjo organov. Zgodnje pooperativno zdravljenje bolnikov po presaditvi upo-
števa vsa splošna načela intenzivnega zdravljenja življenjsko ogroženega bolnika. Ima določene 
posebnosti, ki so povezane z imunosupresivnim zdravljenjem in delovanjem presajenega organa. 
Zdravljenje je zelo zahtevno in multidisciplinarno. 

Literatura

1. Stanić R. Intenzivno zdravljenje bolnikov po presaditvi organov. In Gradišek P, Grosek S, Pod-
bregar M. Šola intenzivne medicine 4. letnik, 2016: Ljubljana, Slovensko združenje za intenzivno 
medicino; 120−5.

2. Šoštarič M. Intenzivno zdravljenje bolnikov po presaditvi srca. In: Gradišek P, Grosek S, Podbregar 
M. Šola intenzivne medicine 4. letnik, 2016: Ljubljana, Slovensko združenje za intenzivno medici-
no; 151−4.

3. Geube M et al. Perioperative Management of the Lung Graft Following Lung transolanatation. Crit 
Care Clin. 2019 Jan;35(1):27−43.

4. Rabin J. Kaczotowski D. Perioperative management of the cardiac transplanat recipient. Crit Care 
Clin. 2019 Jan;35(1):45−60.

5. Kok B. et al. Graft Dysfunction and Management in Liver Transplantation. Crit Care Clin. 2019 
Jan;35(1):117−133.



180

Šola intenzivne medicine 2021

Okužbe pri bolnikih po presaditvi organov

Milica Lukić

Povzetek

Okužbe so najpogostejši zaplet po presaditvi organov in krvotvornih matičnih celic. Povzročajo 
jih mikroorganizmi, ki lahko izvirajo iz okolja, od darovalca ali od prejemnika presadka. Vzroki, 
lokalizacija in pogostost okužb so odvisni predvsem od zavore imunskega sistema z zdravili in od 
drugih dejavnikov, ki so značilni za posamezne vrste presaditev. Pri diagnostiki okužb po presa-
ditvi je treba upoštevati obdobje po presaditvi in stopnjo imunosupresije, saj je klinična slika bo-
lezni pogosto neznačilna. Preprečevanje okužb po presaditvi temelji na cepljenju, protimikrobnih 
zdravilih in samozaščitnem vedenju posameznika.

Uvod

Prejemniki organov so raznolika skupina imunsko oslabljenih bolnikov, ki z napredkom tran-
splantacijske dejavnosti postaja vedno bolj številčna. Po podatkih Zavoda republike Slovenije za 
presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant je bilo leta 2017 presajenih 24 src, 46 ledvic od 
mrtvega darovalca, 2 ledvici od živega darovalca in 23 jeter. Na uspešnost programa presajanja 
organov v Sloveniji kaže tudi podatek, da je bilo v zadnjem desetletju v UKC Ljubljana opravlje-
nih več kot 1000 presaditev čvrstih organov, v letu 2018 pa je bila prvič uspešno izvedena tudi 
presaditev pljuč. Podobno uspešno poteka tudi program presajanja krvotvornih matičnih celic.

Pri osebah s presajenim organom so okužbe eden od najpogostejših in najresnejših zapletov. 
V točkovno prevalenčni prospektivni raziskavi, ki je leta 2012 potekala v Španiji in Italiji, je bila 
incidenca pljučnice pri prejemnikih čvrstih organov (PČO) ocenjena na 10,1 epizode/1000 PČO/
leto. Najvišja je bila pri prejemnikih pljuč (13,7/1000 PČO/leto), najnižja pa pri prejemnikih jeter 
(8,3/1000 PČO/leto). Večina bolnikov (70  %) je zbolela v poznem obdobju po presaditvi, kar 
kaže na učinkovitost zgodnje protimikrobne profilakse. Največkrat je šlo za bakterijske okužbe 
(87 %), redkeje pa virusne (29 %) in glivične (6,4 %). Med bakterijskimi povzročitelji pljučnic so 
prevladovale večkrat odporne bakterije. 

Okužbe pri prejemnikih organov se večinoma pojavijo zaradi dolgotrajnega imunosupresiv-
nega zdravljenja. Dodatno na imunsko oslabelost lahko vplivajo predhodno zdravljenje (kemo-
terapija), okvara kožno-sluzničnih pregrad, nevtropenija, bolezni presnove, morebitna temelj-
na bolezen imunske pomanjkljivosti in virusne okužbe (CMV, HCV, HBV, HIV). Pri obravnavi 
bolnikov po presaditvi organov s sumom na okužbo je zelo pomembno, da poznamo stopnjo 
imunske oslabelosti, saj nam bo ta podatek, poleg obdobja po presaditvi, v veliko pomoč pri 
diagnostiki in zdravljenju. 
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Pojavljanje okužb po presaditvi

Dejavniki, ki vplivajo na vzroke, pogostost, lokalizacijo in resnost okužb pri prejemnikih orga-
nov, so večinoma povezani s časom od presaditve. V zgodnjem obdobju (< 1 mesec) po presaditvi 
čvrstih organov imunosupresija še ni izrazita. Okužbe v tem obdobju izvirajo od darovalca ali 
prejemnika, prevladujejo pa bolnišnične okužbe, ki se tudi sicer pojavljajo pri kritično bolnih. 
Okužbe z oportunističnimi povzročitelji se v tem obdobju redko pojavljajo. Od 2 do 6 mesecev 
po presaditvi se začnejo učinki imunosupresivnega zdravljenja, zato so za to obdobje značilne 
okužbe, ki jih povzročajo oportunistične bakterije, glive in nekateri virusi. Pojavljajo se okužbe 
z znotrajceličnimi bakterijami, glivami in nekaterimi virusi. V poznem obdobju (> 6 mesecev) 
po presaditvi se pri osebah, pri katerih je delovanje presadka dobro, imunosupresija postopno 
zmanjšuje, s tem pa tudi tveganje za nastanek okužb. Pojavljajo se predvsem različne okužbe 
domačega okolja. Za nastanek oportunističnih okužb pa so v tem obdobju še vedno ogroženi 
prejemniki, ki se zaradi stanja presadka ali zavrnitvene reakcije zdravijo z velikimi odmerki imu-
nosupresivnih zdravil. Najpogostejši povzročitelji okužb pri prejemnikih čvrstih organov so pri-
kazani v tabeli 1. 

Posebnosti okužb pri posameznih skupinah bolnikov

Pri bolnikih po presaditvi pljuč okužbe pogosto povzročajo bakterije, s katerimi je bil koloniziran 
dajalec v času intenzivnega zdravljenja. Pomisliti je treba tudi na možnost okužbe z bakterijami 
kompleksa Burkholderia cepacia. Pri bolnikih s cistično fibrozo, pri katerih so dihala pred pre-
saditvijo pljuč poseljena s temi bakterijami, je nevarnost za nastanek pljučnice B. cepacia nepos-
redno po presaditvi pljuč večja kot pri bolnikih brez kolonizacije. Prejemnike pljuč bolj ogroža 
tudi okužba z netuberkuloznimi mikobakterijami. Med virusnimi okužbami je za prejemnike 
pljuč poleg respiratornih virusov nevaren virus citomegalije. Med povzročitelji invazivnih glivnih 
okužb prevladuje plesen Aspergillus spp, ki lahko kolonizira dihalne poti. Pri prejemnikih pljuč 
lahko invazivna aspergiloza nastane na mestu anastomoze in povzroči dehiscenco. Pri bolnikih 
po presaditvi jeter so pomembnejše okužbe, ki tudi sicer prizadenejo jetra. Predvsem so nevarne 
virusne okužbe (CMV, hepatitis B in hepatitis C). Pri bolnikih po presaditvi srca se najpogosteje 
pojavljajo bakterijske pljučnice, invazivna pljučna aspergiloza in citomegalovirusna bolezen. Po 
presaditvi trebušne slinavke so okužbe povezane predvsem s kirurškim posegom in abdominalno 
floro. 

Mikrobiološka diagnostika okužb po presaditvi organov

Kadar se pri prejemnikih organov odločamo za mikrobiološke preiskave, je treba upoštevati 
predvsem mesto okužbe, vrsto in trajanje imunske motnje ter z njo povezane možne povzročite-
lje. Upoštevati je treba, da imajo bolniki lahko hkrati več okužb, njihova klinična slika pa je lahko 
zabrisana ali pa se razvija počasi. Ustrezne vzorce za mikrobiološke preiskave pogosto lahko pri-
dobimo le z invazivnimi posegi (bronhoskopija, biopsija tkiva, lumbalna punkcija).

Zlati standard za dokaz invazivne bakterijske ali glivne okužbe je osamitev mikroorganizmov 
iz normalno sterilnih mest, kot so kri, peritonealna tekočina, cerebrospinalna tekočina, biop-
ti tkiva in različni punktati. Glavni pomanjkljivosti omenjene preiskave sta nizka občutljivost 
(in dolg čas do identifikacije povzročitelja. Bolniki po presaditvi organov v času odvzema he-
mokultur pogosto že prejemajo protimikrobna zdravila, kar dodatno zmanjšuje možnost, da bo 
hemokultura pozitivna. Od dodatnih metod, ki omogočajo hitrejšo identifikacijo povzročiteljev 
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sepse, se v zadnjem času uveljavljajo molekularne metode (t. i. evbakterijski PCR – polymerase 
chain reaction) in metode neposredne identifikacije bakterij iz pozitivnih hemokultur (masna 
spektrometrija MALDI-TOF MS – matrix-assiste laser desorption ionization time-of-fight mass 
spectrometry). Omenjene metode za zdaj le dopolnjujejo hemokulturo. 

Za zgodnjo diagnostiko invazivne glivne bolezni se v zadnjem času vedno bolj uveljavljajo 
posredne mikrobiološke metode, kot so dokaz antigenov gliv kvasovk in protiteles v serumu (test 
na manan in antimanan) ter dokaz sestavin celične stene gliv − polisaharida (1-3)-β-D-glukana 
(BDG) in galaktomanana (GM). Dokazovanje BDG v krvi, bronhoalveolarnem izpirku in mož-
ganski tekočini je vključeno v smernice Evropske organizacije za raziskave in zdravljenje rakavih 
obolenj (EORTC – European Organization for Research and Treatment of Cancer) in Skupine 
za raziskovanje mikoz (MSG-Mycoses Study Group) kot podporni test med merili za verjetno 
invazivno glivično bolezen pri imunsko oslabljenih bolnikih. V smernicah iste skupine je GM 
vključen kot mikrobiološki kriterij verjetne invazivne aspergiloze. Po podatkih iz metaanalize 
27 raziskav, v katero so vključili hematološke bolnike in bolnike po presaditvi čvrstih organov, je 
občutljivost testa v serumu 71-odstotna, specifičnost pa 89-odstotna. Visoko občutljivost in spe-
cifičnost testa za invazivno aspergilozo so dokazali tudi iz vzorcev bronhoalveolarnega izpirka. 
Molekularne metode za dokaz invazivnih glivnih okužb so zelo občutljive in specifične, vendar je 
zaradi pomanjkanja standardizacije njihova uporabnost v klinični praksi omejena.

Na možnost okužbe s herpesvirusi, poliomavirusi BK in JC in adenovirusi moramo pomis-
liti pri prejemnikih čvrstih organov predvsem v srednjem in poznem obdobju po presaditvi. Za 
dokaz omenjenih virusov uporabljamo molekularne metode (PCR). Dokaz tkivno invazivne bo-
lezni CMV temelji na kliničnih simptomih in znakih prizadetosti določenega organa, viremiji 
(kvantitativni PCR na CMV DNK v plazmi) ter na dokazu prisotnosti CMV v določenem organu 
ali tkivu. 

Diagnozo pljučnice, ki jo povzroča P.jirovecii, postavimo z mikrobiološkim dokazom povzro-
čitelja v bronhoalveolarnem izpirku (metoda direktne imunofluorescence, PCR). 

Pri sumu na okužbo osrednjega živčevja je nujno treba opraviti temeljne biokemične preiskave 
likvorja. Tudi v tem primeru je poleg običajnih povzročiteljev treba pomisliti na možnost okužbe 
z redkimi bakterijami (mikobakterije, Nocardia spp, Listeria monocytogenes), glivami (Candida 
spp, Cryptococcus spp, Aspergillus spp), paraziti (Toxoplasma gondii) in virusi (herpesvirusi, poli-
omavirusi). Mikrobiološka diagnostika temelji na kultivaciji in molekularnih metodah.

Preprečevanje okužb po presaditvah

Za preprečevanje okužb po presaditvi organov uporabljamo več pristopov. V zgodnji fazi po pre-
saditvi izvajamo ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb. Druge okužbe preprečujemo s ceplje-
njem, zdravili in predbolezenskim zdravljenjem. Prejemnika organa je treba seznaniti s tveganji 
za okužbe v domačem okolju in ga poučiti o načinih preprečevanja.

Pred presaditvijo ocenimo potrebo po cepljenju proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, davici, 
tetanusu, oslovskemu kašlju, hepatitisu B, noricam, pasovcu, klopnemu meningoencefalitisu in 
humanemu virusu papiloma. Priporočljivo je tudi cepljenje proti gripi in pnevmokoku. Preje-
mnike čvrstih organov vsako leto cepimo proti gripi. Cepljenje z živimi cepivi je po presaditvi 
kontraindicirano.

Profilaksa s trimetoprimom/sulfametoksazolom se uporablja za preprečevanje toksoplazmo-
ze, nokardioze in listerioze ter preprečevanje okužb s Pneumocystits jirovecii in z mikroorga-
nizmi, ki povzročajo nekatere okužbe domačega okolja. Za preprečevanje okužbe s CMV lahko 
uporabimo zaščitno ali predbolezensko zdravljenje, odvisno od ocene tveganja za nastanek bo-
lezni CMV (CMV status prejemnika in dajalca, vrsta presajenega organa, zdravljenje zavrnitvene 
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reakcije z limfocitotoksičnimi protitelesi in/ali velikimi odmerki glukokortikoidov). Uporablja 
se predvsem valganciklovir. Uporaba protiglivične zaščite je odvisna od organa, ki ga presajamo, 
individualnega tveganja za glivično okužbo in od epidemioloških okoliščin. 

Zaključek

Pri obravnavi bolnikov po presaditvi in sumom na okužbo je treba upoštevati obdobje po presa-
ditvi, stopnjo imunosupresije, stanje presadka, možnost prenosa okužb z dajalca, možnost reak-
tivacije virusov in morebitno predhodno kolonizacijo. Pristop k diagnostiki in zdravljenju mora 
biti hiter, učinkovit in multidisciplinaren. 
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Tabela 1. Okužbe glede na značilni čas pojavljanja po presaditvi čvrstega organa

< 1 mesec 1– 6 mesecev >6 mesecev 

okužbe z odpornimi bakterijami 
(MRSA, VRE, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter 
baumanii) Candida spp.
• pljučnica zaradi 

mehanskega predihavanja/
bolnišnična pljučnica

• okužbe žilnih katetrov
• okužbe sečil
• okužbe kirurških ran

ob profilaksi proti 
Pneumocystis jirovecii, HSV in 
CMV:
• virusi polioma (JC, BK)
• C.difficile kolitis
• virus hepatitisa C
• adenovirusi
• kriptokokne okužbe
• tuberkuloza

zunajbolnišnične okužbe 
(bakterijske pljučnica, okužbe 
sečil, virusne okužbe)

brez profilakse proti 
Pneumocystis jirovecii, HSV, 
CMV:
• okužbe z virusi herpesa 

(HSV, VZV, CMV, EBV)
• Pneumocystis jirovecii
• virus hepatitisa B
• listerioza
• nokardioza
• toksoplazmoza

aspergiloza
nokardioza

popuščanje anastomoz, 
ishemija CMV

kolitis, ki ga povzroča C.difficile virus polioma JC
okužbe, prenesene z dajalca Pneumocystis jirovecii

aspergili listerioza

MRSA = proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus; VRE = proti vankomicinu odporen enterokok; HSV = virus herpesa simpleksa; CMV = virus 
citomegalije; VZV – virus varičele-zostra; EBV – virus Ebstein-Barr.

http://www.slovenija-transplant.si/index.php?statistike
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Prepoznava možganske smrti in vzdrževanje 
možgansko mrtvega dajalca

Barbara Hudournik, Nataša Milivojević, Primož Gradišek, 

Povzetek

Možganska smrt je popolno in nepovratno prenehanje vseh možganskih funkcij, vključno s funk-
cijami možganskega debla. Klinična slika vključuje apnoično komo z ugaslimi refleksi možgan-
skega debla in odsotno reakcijo na bolečinski dražljaj. Potrdimo jo s kliničnimi testi in dodatni-
mi preiskavami. Kot potrditveno preiskavo najpogosteje uporabljamo perfuzijsko scintigrafijo, 
ki poleg odsotnosti znotrajlobanjskega pretoka dokazuje tudi odsotnost metabolne aktivnosti 
možganskih celic. Po dokazani možganski smrti in če je umrli darovalec organov, začnemo po-
stopke vzdrževanja možnega možgansko mrtvega darovalca. To obdobje je namenjeno oceni pri-
mernosti in vzdrževanju ali izboljšanju delovanja organov. Naloga je zahtevna, saj možganska 
smrt privede do številnih patofizioloških sprememb, ki zahtevajo hitro diagnostiko in ukrepanje.

Uvod

Zgodnja prepoznava morebitnih darovalcev organov, dostopne metode potrjevanja možganske 
smrti ter dobro in natančno vzdrževanje možgansko mrtvega darovalca organov so ključni de-
javniki za zagotavljanje zadostnega števila dovolj kakovostnih organov in tkiv za potrebe tran-
splantacijske medicine. Pomembno je, da je zdravstveno osebje na oddelkih intenzivne medicine 
seznanjeno s konceptom možganske smrti in možnostjo darovanja organov po smrti. Na to mož-
nost je treba pomisliti tudi pri bolnikih s hudo možgansko okvaro pred prehodom na paliativno 
oskrbo, ne samo na oddelkih intenzivne medicine, ampak tudi v urgentnih centrih in na neinten-
zivnih nevroloških oddelkih. 

Ugotavljanje možganske smrti

Možganska smrt (MS) je popolno in nepovratno prenehanje vseh možganskih funkcij, vključno 
s funkcijami možganskega debla. Prvič je bila omenjena leta 1959, ko sta Mollaret in Goulon 
opisala primere bolnikov v nepovratni komi. Leta 1968 je svetovna medicinska skupnost sprejela 
nov koncept smrti, ki temelji na nevroloških merilih. Merila se med državami sicer nekoliko raz-
likujejo, razlikujejo se tudi protokoli dokazovanja MS. Razlike nastajajo zaradi različnih zakon-
skih zahtev. V Sloveniji uporabljamo Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugo-
tavljanja možganske smrti iz leta 2001. V Evropi je približno 15 % smrti na oddelkih intenzivne 
medicine zaradi stanj, skladnih z diagnozo MS, zaradi MS pa umre 50−65 % bolnikov s primarno 
ali sekundarno možgansko okvaro.
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Predpogoj za dokazovanje možganske smrti je, da gre pri bolniku za znan vzrok možganske 
okvare, ki je nepovratna. Najpogostejši vzroki so poškodbena možganska okvara, hemoragična 
in ishemična možganska kap, spontana znotrajlobanjska krvavitev, vnetne in maligne bolezni ter 
anoksične in toksične poškodbe možganovine. Ugotoviti in odpraviti moramo morebitne po-
vratne vzroke apnoične neodzivne kome, kot so vpliv zdravil (sedativi, hipnotiki, nevroleptiki, 
mišični relaksanti), elektrolitske, acido-bazne in metabolne vzroke, hipotenzijo in podhladitev. 
Če vzroka ni mogoče odpraviti, je za diagnozo MS obvezno dokazati odsotnost znotrajlobanjske-
ga pretoka. K ugotavljanju MS ne pristopimo, če obstaja dvom glede nepovratnosti možganske 
poškodbe.

Klinična diagnoza MS vključuje apnoično neodzivno komo (GCS 3) z ugaslim motoričnim 
odgovorom na bolečinski dražljaj na področju možganskih živcev (npr. pritisk supraorbitalno 
ali na temporomandibularni sklep) ali izven njega (npr. pritisk na prsnico) in ugaslimi refleksi 
možganskega debla. Še vedno so lahko prisotni hrbtenjačni refleksi. Ti so lahko motorični ali 
vegetativni (povišanje tlaka, tahikardija, solzenje, potenje). V sliko MS ne spadajo generalizirani 
krči in dekortikacijska ali decerebracijska drža.

Bolnik mora biti v času ugotavljanja MS hemodinamsko in respiratorno stabilen. Teste izva-
jata dva zdravnika specialista anesteziologije, interne medicine, pediatrije, nevrologije ali nevro-
kirurgije z izkušnjami iz intenzivne medicine ter zdravljenja bolnikov s hudo možgansko okvaro. 
V postopku ne sme sodelovati osebje, ki je vključeno v proces darovanja. Preiskovalca izpolnita 
in podpišeta zapisnik na zakonsko predpisanem obrazcu.

Tabela 1. Klinični testi za dokazovanje MS

Test Izvedba in rezultat, skladen z MS Opombe

Zenični refleks Zenici sta neodzivni na direktno in 
indirektno osvetlitev. Centralno ležeči, široki 4−9 mm.

Roženični refleks Ob dotiku roženice ni zapiranja 
očesa oz. mežikanja.

Dotaknemo se perifernega dela 
roženice.

Okulocefalni refleks Ob premiku glave levo in desno 
zrkla ostanejo v fiksnem položaju.

Ne izvajamo pri poškodbi vratne 
hrbtenice.

Okulovestibularni 
refleks

Pri izpiranju sluhovoda s hladno 
tekočino ni premika zrkel po 1 
minuti opazovanja.

Uporabimo 50 ml hladne FR, glava 
naj bo na 300, med levo in desno 
stranjo naj bo 5-minutni premor.

Obrazni senzorično- 
motorični refleks

Ob močnem pritisku na izstopišča 
vej trovejnega živca ni odziva 
obraznih mišic.

Lahko izvedemo tudi periferni 
bolečinski dražljaj.

Žrelni refleks Ob draženju žrelne sluznice ni 
refleksa požiranja. Uporabimo leseno spatulo.

Refleks kašlja Ob draženju sapnika ni refleksa 
kašlja. Uporabimo aspiracijsko cevko.

Test apneje
Ob odklopu bolnika od ventilatorja 
ni spontanih dihalnih gibov po 8 
minutah in porastu pCO2 ≥ 8kPa.

Pred testom bolnika najmanj 5 
min ventiliramo s 100- % O2, 
PEEP# 5 cm H2O ter MV,* s katero 
dosežemo pCO2< 6 kPa, med 
testom prejema kisik 6−12 l prek 
tubusa, test izvajamo največ 10 
min. Odvzamemo PAAK za potrditev 
povišanja pCO2.

# PEEP: pozitivni tlak konec vdiha,*MV: minutna ventilacija
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Teste MS prekinemo, če med izvajanjem pride do hude cirkulatorne ali respiratorne nestabilnosti. 
Test apneje izvajamo po koncu drugega kliničnega pregleda in samo v primeru, da so odsotni vsi 
drugi refleksi možganskega debla, saj se lahko med testom poviša znotrajlobanjski tlak, ki lahko, 
kadar ne gre za MS, še dodatno okvari možgane. Teste MS lahko dopolnimo z atropinskim tes-
tom, pri katerem apliciramo 0,04 mg/kg atropina. Normalen odziv je povišanje srčne frekvence 
za vsaj 10 %, česar pri možgansko mrtvem ne izzovemo.

Za potrditev MS klinične teste dopolnimo z dodatnimi preiskavami (elektroencefalogram 
(EEG), metode za dokaz zaustavitve znotrajlobanjskega pretoka in/ali metabolne aktivnosti 
možganov). Če uporabljamo EEG pri primarno infratentorialni ali sekundarni možganski okva-
ri, moramo opraviti dva klinična pregleda in dva EEG-ja v zakonsko predpisanem razmiku, ki je 
odvisen od starosti morebitnega možgansko mrtvega. Test apneje izvajamo po drugem kliničnem 
pregledu. 

Ob prisotnosti zdravil, ki vplivajo na aktivnost možganske skorje, morajo biti serumske kon-
centracije pod predpisano mejo. Ker se merjenje ravni učinkovin ne uporablja rutinsko, se med 
obema preiskavama priporoča razmik, ki ustreza 5-kratni razpolovni dobi učinkovine. Novejša 
priporočila odsvetujejo uporabo EEG-ja za potrditev MS, če pa se uporablja, naj bi se dopolnil z 
multimodalnimi evociranimi potenciali. V Sloveniji ta metoda za potrjevanje MS še ni na voljo.

Kadar uporabljamo preiskave, s katerimi dokažemo zaustavitev znotrajlobanjskega obtoka 
in/ali odsotnost metabolne aktivnosti možganov, je dovolj en klinični pregled. Enako velja, če za 
potrditev MS pri primarno supratentorialni možganski okvari uporabljamo EEG.

Med preiskave, s katerimi dokazujemo zaustavitev znotrajlobanjskega obtoka, spadajo kla-
sična angiografija/digitalna subtrakcijska angiografija, transkranialna doplerska preiska-
va (TCD), računalniško vodena angiografija (CTA) in magnetnoresonančna angiografija 
(MRA). Z radionuklidno perfuzijsko scintigrafijo poleg odsotnosti znotrajlobanjskega pretoka 
dokazujemo odsotnost metabolne aktivnosti možganskih celic. Uporabljamo perfuzijsko scinti-
grafijo s tehnecijem. Zaradi lažje dostopnosti bomo morda v prihodnosti uporabljali CTA. Tako 
za CTA kot za MRA raziskovalci svetujejo dodatne študije za potrditev ustreznosti metode. TCD 
ima prednost obposteljne metode, vendar ni izvedljiv pri vseh bolnikih, zahteva izkušenega izva-
jalca in dobre tehnične pogoje.

Pri vseh testih se moramo zavedati njihovih prednosti in omejitev. Tako bo npr. EEG nep-
rimerna metoda ob prisotnosti sedativov, v primeru dekompresijske kraniektomije pa bo imel 
prednost pred tehnikami, ki dokazujejo zaustavitev znotrajlobanjskega pretoka. Zdravnik, ki od-
čita rezultate dopolnilne preiskave, je tretji član komisije za potrjevanje MS, ki ugotovitev zabeleži 
tudi na zapisniku o ugotavljanju MS.

Slika 1. Radionuklidna scintigrafija (SPECT faza) in TCD pri MS
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Vzdrževanje možgansko mrtvega darovalca

Huda možganska okvara in MS privedeta do številnih patofizioloških sprememb, ki zahtevajo 
prepoznavo in ukrepanje. Obdobje vzdrževanja je hkrati okno priložnosti za izboljšanje funkcije 
organov, namenjenih za presaditev. Dobro vzdrževanje MMD poveča število presajenih organov 
in čas preživetja presadkov.

Slika 2. Patofiziološke spremembe pri možganski smrti (z dovoljenjem: dr. Primož Gradišek, dr. med.)

Agonalna faza tik pred nastopom MS in MS prizadeneta skoraj vse organske sisteme. Z ukrepi, 
ki jih tudi sicer uporabljamo pri zdravljenju kritično bolnih, poskušamo doseči tarčne vrednosti 
fizioloških spremenljivk, prikazanih v tabeli 2. Ob tem moramo biti pozorni na nekatere poseb-
nosti, povezane z MS.
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Tabela 2. Ciljne vrednosti fizioloških spremenljivk pri MMD

Fiziološka spremenljivka Ciljne vrednosti Opombe
Centralna telesna 
temperatura 35 0C−38 0C Dopustna je blaga hipotermija (34−35 0C)

Srednji arterijski tlak 60−110 mm Hg Ocena polnitve srca pred uporabo 
vazopresorjev

Srčna frekvenca 70−100/min Pri sekundarni tahikardiji zdravi vzrok (npr. 
hipovolemija)

Urna diureza 0,5−1 ml/kg Hemodinamska optimizacija, ocena polnitve
Saturacija arterijske krvi s 
kisikom > 95 % Prilagoditev PEEP-a in odstotka kisika v 

vdihanem zraku
Parcialni tlak kisika v 
arterijski krvi 10,6−13,3 kPa Prilagoditev PEEP-a in odstotka kisika v 

vdihanem zraku
Parcialni tlak CO2 v arterijski 
krvi 4,6−5,3 kPa Prilagoditev minutne ventilacije (MV)

pH arterijske krvi 7,3−7,5 Prilagoditev MV, hemodinamska 
optimizacija, bikarbonat

Kalij 3,5−5,0 mmol/l Nadomeščanje, ukrepi za zniževanje, 
hemodializa

Natrij 135−145 mmol/l Glej besedilo
Krvni sladkor 3,5−8,3 mmol/l Pozor pri uporabi kortikosteroidov

Hemoglobin, hematokrit 70−90 g/l, 0,2−0,3 Nadomeščanje za zagotavljanje zadostne 
preskrbe s kisikom

Trombociti > 50 x 109/l Višje vrednosti so potrebne v primeru 
aktivne krvavitve

INR < 1,5 Nadomeščanje plazme, sintetičnih faktorjev 
koagulacije

*Srčni indeks 3,0−5,0 l/m/m2 (Manj) invaziven hemodinamski monitoring, 
UZ srca

*Pljučni kapilarni tlak > 12 mm Hg Pljučni arterijski kateter
*Globalni končni distolni 
indeks 600−900 ml/m2 EV 1000, PICCO

*Zunajžilni indeks pljučne 
vode 3−7 ml/kg EV 1000, PICCO

*Opcijsko

Srčno-žilni sistem 

Malo pred nastopom MS pride do masivnega sproščanja kateholaminov, kar lahko privede do 
hipertezije, tahikardije, aritmij, poškodbe srčne mišice, nevrogenega pljučnega edema, ishemije 
prebavil, poškodbe kapilar in diseminirane intravaskularne koagulacije. Pri hiperteziji ukrepamo 
s kratko delujočimi učinkovinami, kot je urapidil v bolusih (12,5−25 mg i. v.) in/ali infuziji (naj-
več 2 mg/min). Pri sinusni tahikardiji in aritmijah dajemo kratko delujoč blokator receptorjev 
beta esmolol ali ultra kratko delujoči landiolol, oba v neprekinjeni infuziji (esmolol: 0,1−0,3 mg/
kg/min, landiolol: 10−40 µg/kg/min). Uporabimo lahko tudi amiodaron (bolus 300 mg v 30 min, 
nato 72 mg/h) in elektrokonverzijo/defibrilacijo, kadar je ta potrebna.

Po nastopu MS pride do hemodinamske nestabilnosti, ki je posledica vazoplegije, hipovolemije 
in/ali disfunkcije srčne mišice. Prvi ukrep je vedno ocena polnitve in nadomeščanje tekočin, če je 
MMD tekočinsko odziven. Vzroki hipovolemije pri MS so številni in so lahko posledica predho-
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dnih terapevtskih ukrepov, sistemskega vnetnega odgovora, hiperglikemije in centralnega diabetes 
insipidusa. Temu moramo prilagoditi količino in sestavo vnesenih tekočin. Izogibati se moramo 
hipervolemiji. Novejše študije kažejo, da bolj zadržano nadomeščanje tekočin ne vpliva negativno 
na preživetje ledvičnih presadkov. Uporabljamo uravnotežene kristaloide, ki jih lahko v primeru 
elektrolitskih motenj kombiniramo s hipotoničnimi raztopinami. Če je hemoglobin nižji kot 70 
mg/l, dajemo koncentrirane eritrocite. Te nadomeščamo tudi pri višjih vrednostih (med 70 in 90 
mg/l), če nam z drugimi ukrepi ne uspe zagotoviti zadostne preskrbe tkiv s kisikom.

Če ostaja MMD po ustreznem tekočinskem zdravljenju in ob ustrezni srčni funkciji še vedno 
hemodinamsko nestabilen, uporabimo vazopresorje. Priporočila dajejo pri MMD prednost do-
paminu pred noradrenalinom, kar temelji predvsem na podatkih raziskav, kjer so ugotavljali, da 
majhen odmerek dopamina (< 4 µg/kg/min) zmanjša potrebo po dializi neposredno po presadi-
tvi ledvic in zmanjša negativen vpliv hladne ishemije na srce. Za dosego hemodinamske stabil-
nosti običajno potrebujemo večje odmerke. Odmerki nad 10 µg/kg/min lahko negativno vplivajo 
na funkcijo organov, vključno z ledvicami. Enako velja za dolgotrajne odmerke noradrenalina 
nad 0,2 µg/kg/min. Potrebo po kateholaminskih vazopresorjih lahko zmanjšamo z vazopresinom 
(bolus 1 IE, nato 0,5−4 IE/h), ki hkrati ugodno vpliva na tekočinsko bilanco pri nevrogenem 
diabetes insipidusu.

Če z ultrazvokom ali manj invazivnim ali invazivnim hemodinamskim nadzorom odkrijemo 
slabšo srčno funkcijo in imamo hkrati prisotne znake nezadostnosti pretoka, podpremo delova-
nje srca z inotropom. Najpogosteje uporabimo dobutamin v odmerkih 5−15 µg/kg/min.

Dihalni sistem

Pljuča v svetovnem merilu odvzamemo le pri 15−20 % MMD. Vzroki so številni, od poškodb 
med oživljanjem do aspiracije želodčne vsebine, nevrogenega pljučnega edema, vnetnega odgo-
vora telesa na poškodbo in MS, okužbe in mehanske ventilacije. MDD predihujemo po načelih 
zaščitne ventilacije z dihalnimi volumni 6−8 ml/kg. Pozitivni tlak konec izdiha (PEEP) naj bo 
5−10 cm vode, delež kisika v vdihanem zraku pa najmanjši možen za doseganje ciljne vsebnosti 
kisika v arterijski krvi. Minutna ventilacija naj bo v območju, ki zagotavlja normokapnijo. Pozor-
ni smo na tlak platoja (pod 26−30 mm Hg). Bolnika nameščamo v polbočni položaj in izvajamo 
odpiralne manevre. Aspiracije opravljamo z zaprtim sistemom, da preprečimo nastanek atelektaz 
ob izgubi PEEP. Kljub pomanjkanju trdnih dokazov se pri odvzemu pljuč priporoča velik enkra-
tni odmerek metilprednizolona 15 mg/kg po nastopu MS, vendar ne pred odvzemom vzorcev za 
navzkrižno testiranje, saj lahko vpliva na izražanje levkocitnih antigenov (HLA). Pri potrjevanju 
MS pri MMD, kjer pričakujemo odvzem pljuč, izvajamo test apneje na kontinuiranem pozitiv-
nem tlaku (CPAP).

Elektroliti

Najpogostejši motnji pri MMD sta hipokaliemija, ki jo korigiramo z nadomeščanjem kalija, in 
hipernatriemija. Vrednosti natrija nad 155 mmol/l imajo še zlasti negativen vpliv na preživetje je-
trnih presadkov. Elektrolitski motnji sta najpogosteje posledica nevrogenega diabetes insipidusa, 
ki se pojavlja pri 46−86 % MS. Značilne so urne diureze, večje od 2,5−3 ml/kg, hipotoničen urin, 
natrij v serumu več kot 145 mmol/l in povišana osmolarnost seruma. Poliurijo kompenziramo z 
vnosom tekočin. Uporabljamo uravnotežene kristaloide v kombinaciji z glukoznimi raztopinami, 
pri čemer moramo biti pozorni na pojav hiperglikemije. Ta lahko prek osmotske diureze poslabša 
hipovolemijo, hiperglikemija pa slabo vpliva na funkcijo organov. Pozorni moramo biti, da v pri-
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meru hipovolemije najprej nadomestimo efektivni žilni volumen s kristaloidi in šele nato v pri-
meru vztrajanja hipernatriemije dodajamo 5- % glukozno raztopino. Namesto nje lahko dajemo 
vodo po nazogastrični cevki. Pri bolnikih, ki so hemodinamsko nestabilni kljub nadomeščanju 
tekočin, lahko v tem kontekstu poleg vazopresorjev prvega reda (dopamin, noradrenalin) upo-
rabimo vazopresin (0,8−1 IE/h), ki ima polega antidiuretčnega tudi vazokostriktorni učinek. Pri 
stabilnih bolnikih uporabimo dezmopresin, ki ima zgolj antidiuretični učinek, v odmerkih 0,5−4 
µg i. v. ali 10−20 µg intranazalnega spreja. Če se hipernatremija pojavi pri hipervolemičnem bol-
niku (in samo takrat!), namesto nadomeščanja tekočin uporabimo furosemid.

Endokrine motnje 

Pri MS je pogosto znižana raven trijodtironina (T3) ob normalni ravni tiroksina (T4). Dolgotrajna 
hipotiroza lahko vodi v poškodbo srčne mišice in prispeva k hemodinamski nestabilnosti. Velika 
opazovalna raziskava je pokazala trend k večjemu številu odvzetih organov po nadomeščanju 
ščitničnih hormonov, vendar tega niso potrdili v kontroliranih raziskavah. Tako se rutinsko na-
domeščanje ne priporoča, lahko pa razmislimo o tem, če MMD ostane hemodinamsko nestabilen 
kljub vsem drugim ukrepom.

Prav tako so pomanjkljivi dokazi o koristi kortikosteroidov. Veliki odmerki metilprednizo-
lona se uporabljajo za izboljšanje oksigenacije MMD in izboljšanje funkcije pljučnih presadkov, 
vendar to ponovno temelji le na opazovalnih študijah. Hidrokortizon v odmerkih 200−300 mg na 
dan uporabljamo pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih po načelih zdravljenja septičnega šoka 
z namenom zmanjšanja odmerka vazopresorjev.

Hipotermija je pri MS neizogibna. Povzroča lahko DIK s posledično poškodbo organov, 
zmanjša kontraktilnost srčne mišice in poveča tveganje za aritmije. Blaga hipotermija (34 0C 
−35 0C) izboljša zgodnjo funkcijo ledvičnih presadkov. Pri hudi hipotermiji (telesna temperatura 
pod 33 0C) MMD pasivno in/ali aktivno ogrevamo.

Koagulacija 
Sistemski vnetni odgovor, ki spremlja MS, aktivira sistem koagulacije. DIK se pojavlja pri 

15−25 % MMD, vendar ne predstavlja zadržka za odvzem organov. Priporoča se nadomeščanje 
trombocitov, kadar so ti manjši od 50 x 109/l, in plazme ali sintetičnih koagulacijskih faktorjev, 
kadar je INR > 1,5. Fibrinogen naj bo več kot 1 g/l. Pri normalnih testih koagulacije se priporoča 
nizkomolekularni heparin v preventivnih odmerkih.

Okužbe

Ocena primernosti MMD vključuje natančno mikrobiološko oceno. Okužbe, kot sta bakteriemija 
in sepsa, niso kontraindikacije za odvzem, potrebno pa je vsaj 48 ur ustreznega antibiotičnega 
zdravljenja.

Prehrana 

Kritično bolni so običajno hranjeni enteralno, kar preprečuje prehajanje črevesnih bakterij v krv-
ni obtok. Pri MMD zaradi odsotnosti vpliva vagusa svetujejo dajanje sterilnih pripravkov po 
nazogastrični sondi. Uvajanje popolne parenteralne prehrane se odsvetuje, lahko pa nadaljujemo 
z njo, če jo je bolnik prejemal pred nastopom MS.
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Zaključek

Napredek v tehnologiji in razvoj naprav za zunajtelesno perfuzijo organov lahko povečata število 
uspešnih transplantacij, vendar ostajata zgodnja prepoznava in natančno vodenje MMD temelj 
dobre prakse transplantacijske medicine. Pravočasno in agresivno ukrepanje pri spremembah, 
povezanih z MS, omogoča pridobivanje tkiv in organov, ki zagotavljajo preživetje in dobro kako-
vost življenja prejemnikov.

Literatura

1. Greer DM, Shemie SD, Lewis A, Torrance S, Varelas P, Goldenberg F et al. Determination of brain 
death/death by neurologic criteria. The Word Brain Death Project. JAMA. 2020;324(11):1078−97.

2. Lewis A, Liebman J, Kreiger-Benson E, et al. Ancillary Testing for Determination of Death by 
Neurologic Criteria Around the World. Neurocrit Care .2020. https://doi.org/10.1007/s12028-020-
01039-6.

3. Gadžijev A, Avsec D. Donorski program. Postopki za izvajanje v donorskih bolnišnicah. Ljubljana: 
Zavod za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant. 2018.

4. Keitel S. The guide to quality and safety of organs for transplantation. European Committee (par-
tial agreement) on Organ Transplatation (CD-P-TO) (EDQM). 6th Edition. 2016.

5. Meyfroidt G, Gunst J, Martin-Loeches I, Smith M, Robba C, Taccone FS. Management of brain-
dead donor in the ICU: general and specific therapy to improve transplantable organ quality. In-
tensive Care Med. 2019;45(3):34353.

https://doi.org/10.1007/s12028-020-01039-6
https://doi.org/10.1007/s12028-020-01039-6





