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Koža je največji organ, ki ima različne naloge:
- varuje pred zunanjimi vplivi
- je čutilo
- uravnava telesno toploto
- izloča maščobe in znoj……

Sestavljena je iz 3 plasti:



Normalna kožna flora
grampozitivni koki Staphylococcus aureus

koagulazno negativni stafilokoki 

Micrococcus spp.

grampozitivni bacili Corynebacterium spp.

Brevibacterium spp.

Propionibacterium spp.

gramnegativni bacili Acinetobacter spp.

glive Pityrosporum orbicular



Večino OKMT pri osebi z normalno imunostjo povzročajo 
streptokoki skupine A in S. aureus. 

Bistveno vlogo pri preprečevanju kolonizacije kože s PB in posledičnim 
vdorom teh bakterij imajo: 

nedotaknjena poroženela plast vrhnjice, 
kisli pH kože (5,5), 
normalna kožna flora in
imunski odziv.



Pristop k bolniku

� primarna ali sekundarna ?
� vstopno mesto ?
� lokalizacija in videz ?
� globina vnetja ?
� sistemski znaki in/ali simptomi ?
� imunski odgovor ?



Impetigo

� vezikopustularno vnetje,

� omejeno na vrhnje plasti 
kože, brez sistemske 
prizadetosti,

� stafilokoki, piogeni 
streptokoki (5 do 30%), 
MRSA (20%)

� zdravljenje: 

� simptomatsko

� redko  → sistemski 
antibiotik.





Folikulitis

Dejavniki tveganja
� nosilstvo S. aureus v nosu,

� nezadostno klorirana voda 
(bazeni, masažne kopeli, 
toplice), ki je kontaminirana s 
P. aeruginosa

� jemanje antibiotikov in 
kortikosteroidov, diabetes

→ vnetje omejeno na lasne              
mešičke



Folikulitis

� lezije se spontano 
odprejo in zacelijo  

� zdravljenje:  
simptomatsko



Furunkel in karbunkel
� Furunkel (tvor, tur)

� gnojno vnetje 
lasnih mešičkov 

� spremembe so boleče, 
lahko se spontano odprejo

� Karbunkel 

� skupek furunklov, ki 
so v podkožju povezani

� najpogosteje na zatilju, pod 
pazduho in glutealno.



Furunkel in karbunkel

� Dejavniki tveganja :
� sladkorna bolezen, 
� debelost, 
� kortikosteroidno zdravljenje in 
� okvarjeno delovanje nevtrofilcev. 

� Zdravljenje: 
� kirurško z drenažno incizijo

� sistemski antibiotiki pogosto niso potrebni (razen 
če gre za obsežno okolno vnetje - celulitis, če so 
prisotni sistemski znaki vnetja, pri bolnikih z 
oslabljeno imunostjo, pri furunklih na obrazu ). 



Ponavljajoča furunkuloza

� pri večini je edini prepoznan dejavnik 
tveganja prisotnost S. aureusa v nosu 
(20 do 40 % zdravih odraslih je nosno-
žrelnih nosilcev stafilokokov)

� uporaba klindamicina v odmerku 150 

mg/ dan, 3 mesece 

(kar zmanjša ponovitve okužb za 80%).



Kožni abscesi

� lokalna bolečnost, oteklina in rdečina, ± povečane 
področne bezgavke,

� vročina, mrzlica in sistemska prizadetost redko, 
razen pri sočasnem celulitisu,

� polimikrobni; bakterije, ki so del normalne kožne 
flore, 

� zdravljenje: kirurško – drenažna incizija, sistemski 
antibiotiki le redko potrebni. 

� antibiotično zdravljenje - (kot dodatek 
drenažni inciziji) potrebno pri sladkornih 
bolnikih, bolnikih z oslabelo imunostjo, pri 
širjenju okužbe v okolico, pri sumu na 
bakteriemijo in pri bolnikih z vsadki.





CA - MRSA

� prevalenca zunajbolnišničnih sevov (iz domačega okolja) proti 
meticilinu odpornega S. aureusa (CA - MRSA) narašča 

� okužbe so pogoste pri otrocih, športnikih, uživalcih drog, 
zapornikih, homoseksualcih….

� najpogosteje povzročajo kožne abscese, ki se radi ponavljajo 
pri mladih zdravih ljudeh (80 %), opisane so tudi huje 
potekajoče OKMT ter okužbe drugih organskih sistemov 
(pljučnice)

� okužbe z CA-MRSA so pri sicer zdravih ljudeh lahko težke, celo 
smrtne

� sevi CA-MRSA so dobro občutljivi na doksiciklin, 
klindamicin, trimetoprim-sulfametoksazol, kinolone, 
rifampicin, linezolid….



Šen 
(Erysipelas)

� akutno 
streptokokno 
vnetje kože 

� prizadene  zgornji del 
vrhnjice, vključno s 
površinskim limfnim 
sistemom 

� bolezen starejših 
ljudi



Šen 

� V praksi je 
ločevanje med 
šenom in 
celulitisom težko in 
nekateri zdravniki 
uporabljajo izraz 
»celulitis« za obe 
okužbi

Šen pri bolniku po odstranitvi v. safene

(srčni obvodi)



Šen

� antibiotik 
+ 

� simptomatsko 

zdravljenje:

� mrzli obkladki 

s fiziološko 

raztopino,

� mirovanje in 

� dvig 

prizadetega 

dela telesa.



bolnike s hujšim

potekom šena ali če

je peroralno

zdravljenje

neuspešno 

↓
sprejmemo v

bolnišnico.

Hemoragični šen



Celulitis

� ± očitno žarišče 
okužbe na koži 

� največkrat nastane kot 
zaplet rane, razjede ali 
dermatoze

� hitro širjenje otekline 
in rdečine, ±
limfangitis in vnetje 
področnih bezgavk.



Celulitis
� včasih mehurčki, bule 

in kožne krvavitve

� diagnoza je klinična 

� hemokulture in biopsija 
večinoma niso 
potrebne, razen

� sladkorni bolniki,

� bolniki z 
malignomi,

� imunsko 
pomanjkljivostjo,

� ugrizi živali.

� hemokulture pozitivne 
v < 5 %.



Anatomsko 

mesto /

dovzetnost

Predel telesa Verjetni bakterijski 

povzročitelji

periorbitalni celulitis periorbitalno Staphylococcus aureus, 

Streptococcus  

pneumoniae, 

streptokoki skupine A

bukalni celulitis lice Haemophilus influenzae

celulitis po 

piercingu

uho, nos, popek Staphylococcus aureus, 

streptokoki skupine A

po odstranitvi dojke dojka, roka betahemolitični 

streptokoki 

po odstranitvi 

vene safene za 

srčni obvod

noga streptokoki skupine A ali

betahemolitični 

streptokoki

po operaciji 

v medenici, 

obsevanju

nožnica,ingvinalni     

predel, noge

streptokoki skupine B in C

po liposukciji stegno, trebušna     

stena

streptokoki skupine A, 

peptostreptokoki

zgodnja okužba

pooperativne rane

trebuh, prsi, bok streptokoki skupine A

na mestu vboda z 

iglo

okončine, vrat Staphylococcus aureus, 

streptokoki skupine A, C, 

F, G

celulitis ob zadnjiku presredek streptokoki skupine A

Povzročitelji celulitisa glede na anatomski predel telesa



Celulitis

� antibiotično 
zdravljenje

� dodatni ukrepi: 
� dvig uda, imobilizacija 
� lokalne obloge s 
fiziološko raztopino

� zdravljenje okužb 
med prsti (tinea 
pedis)

� dobra higiena in nega 
okolne kože z mastno 
kremo in 

� uporaba kompresijske 
nogavice

� poslabšanje vnetja ko 
začnemo z antibiotikom 
(nenaden razpad bakterij),

� vzroki za slab klinični 
odgovor na začetno 
zdravljenje: 
� neobičajni povzročitelji
� odporni sevi 
stafilokokov ali 
streptokokov 

� globlja okužba, kot 
smo jo na začetku 
ocenili

� pridružene bolezni
(diabetes, kronična 
venska insuficienca, 
limfedem)



OKMT pri bolnikih z 
oslabljeno imunostjo

� pogoste, neznačilni potek

� neobičajni (nenavadni) povzročitelji

� kožna biopsija, histološki pregled, 
slikovne preiskave

� potrebno je bolnišnično zdravljenje!



anamneza
+

klinični pregled

okužba, ni sistemske prizadetosti
(impetigo, šen, folikulitis, furunkli 

karbunkli, abscesi)

zapletena okužba 
(okužbe mehkih tkiv)

Oslabljena imunost DA Oslabljena imunost NE

PREGLED PRI SPECIALISTU
AMBULANTA DRUŽINSKEGA 

ZDRAVNIKA

Lokalni ukrepi ± antibiotik
Dodatni ukrepi običajno niso potrebni



Bolezen, povzročitelj Parenteralno zdravljenje, 

dnevni odmerek, trajanje 

Peroralno zdravljenje, dnevni 

odmerek, trajanje (skupno iv/ po)

Impetigo (krastavost)

(S. pyogenes, S. aureus)

I

A

kloksacilin 250 –500 mg/6h, 7 dni 

(obsežno vnetje)

druge možnosti zdravljenja kot pri 

šenu

Šen (erysipelas)

(S. pyogenes)

I penicilin G  2 mil. IE/6 h

hud potek

penicilin V 1000 – 1500 000 IE / 

8h, 10 – 14 dni

A

midekamicin 400 mg/8 h 10 – 14 

dni

klaritromicin 250 – 500mg/12 h, 

10-14 dni

klindamicin 600–900mg / 8 h klindamicin 300 – 450 mg/8h 

azitromicin 500 mg 1. dan, nato 

250 mg/24 h 5 dni ali

500 mg/24 h  tri dni

10–14 dni

Celulitis (S. aureus, 

S. pyogenes)

I kloksacilin 2 g/6 h kloksacilin 500–1000 mg/6 h, 10–

14 dni skupno

A amoksicilin/klavulanska kislina 

1000/200 mg /8h

klindamicin 600-900mg/8h

moksifloksacin 400mg/24h

levofloksacin 500mg/12h

amoksicilin/klavulanska kislina 

875/125 mg/12 h, 

klindamicin 300 – 450 mg/8h

moksifloksacin 400mg/24h

levofloksacin 500mg/12h

10–14 dni skupno 



Bolezen, povzročitelj Parenteralno zdravljenje, 

dnevni odmerek, trajanje 

Peroralno zdravljenje, dnevni 

odmerek, trajanje (skupno iv/ po)

Celulitis (MRSA) vankomicin 1g/12h

linezolid 600mg/12h

daptomicin 4mg/24h

linezolid 300mg/12h
10-14 dni

Perianalni celulitis
(enterobakterije, 
streptokoki, 
anaerobi)

I gentamicin 5mg/kg/24h +
metronidazol 500mg/8h ali 
klindamicin 600mg/8h

ciprofloksacin500mg/12h+
metronidazol 400mg/8h ali 
klindamicin 300mg do 450 
mg/8h

7-14 dni

A ciprofloksacin 400mg/12h +
metronidazol 500mg/8h ali 
klindamicin 600mg/8h

kot zgoraj

Absces ob 
zadnjiku
(stafilokoki, streptokoki, 
enterobakterije, anaerobi)

I amoksiklav 1000/200 mg/8h amoksiklav 875/125 mg/12h

A ciprofloksacin 400 mg/12h ali 
levofloksacin 500 mg/12h + 
klindamicin 600mg/8h ali 
metronidazol 500 mg/8h

ciprofloksacin 500mg/12h ali
levofloksacin 500 mg/12h + 
klindamicin 300-450 mg/8h ali
metronidazol 400 mg/8h

7–10 dni  



OKUŽBE MEHKIH TKIV

Glede na povzročitelja in lokalizacijo okužbe ločimo: 

� Nekrozantni fasciitis (tip I, tip II)
� Fournierjeva gangrena
� Plinska gangrena (Clostridium sp.)

� Piomiozitis

� Neklostridijski anaerobni celulitis

� Meleneyeva sinergistična gangrena (S. aureus + anaer. strep.)

Stevens DL. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373–406. IDSA guidelines 



anamneza
+

klinični pregled

površinska okužba, 
ni sistemske prizadetosti

Okužbe mehkih tkiv
(zapletene)

Sistemska prizadetost 
NE

Sistemska prizadetost
DA

Oslabljena imunost 
NE

AMBULANTA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
KKS, CRP

Antibiotik (razpredelnica 2)
Če ni izboljšanja, napotitev k infektologu

Oslabljena imunost 
DA

BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA
Laboratorij

Odvzem kužnin
Antibiotik

Slikovna diagnostika
Kirurg



OKUŽBE MEHKIH TKIV

� huda, stalna bolečina, ki ni sorazmerna    
najdbam pri kliničnem pregledu,

� sistemski znaki (vročina, levkocitoza, delirij, 
ledvična odpoved), prizadetost bolnika

� kožna nekroza ali ekhimoza, ki nastane na 
mestu poškodbe,

� plin v mehkih tkivih,
� oteklina, ki se širi preko robov rdečine,
� kožna anestezija in
� hitro širjenje vnetja kljub antibiotičnemu 
zdravljenju.

.



OKUŽBE MEHKIH TKIV

pomemben čas od začetka bolezni do sprejema v bolnišnico in

časa od sprejema do operativnega posega

� Bolniki: pozno v poteku bolezni, z jasno klinično sliko → slaba prognoza

� Bolniki: zgodaj v poteku bolezni, z nejasno klinično sliko → “perspektivni”

NUJNO sodelovanje s kirurgom za 
potrditev/izključitev diagnoze



Nekrotizirajoči 
fasciitis

� tip I (polimikrobni)
� različne bakterije, 
(gramnegativni bacili, 
enterokoki, stafilokoki in 
anaerobne bakterije),

� po kirurških posegih pri 
bolnikih s sladkorno 
boleznijo ali hudo 
periferno žilno boleznijo

� tip II
� najpogosteje ena bakterija 
(S. pyogenes),

� »streptokokna gangrena«



Nekrotizirajoči 
fasciitis

� začetni klinični znaki
podobni kot pri 
celulitisu,

� koža nad prizadetim 
delom

� lahko 
nespremenjena ali

pa rdeča in otekla,

� huda, stalna bolečina, ki 
ni sorazmerna najdbam 
pri kliničnem pregledu.



Bolezen, povzročitelj Parenteralno zdravljenje, 

dnevni odmerek, trajanje 

Peroralno zdravljenje, dnevni 

odmerek, trajanje (skupno iv/ po)

Nekrotizirajoči 
fasciitis tip I,
Fournierjeva 
gangrena
(mešana bakterijska flora: 
streptokoki, gramnegativne 
bakterije, anaerobi)

I

A

ampicilin 2-3 g /6h +
gentamicin 5 mg/kg/24h + 
metronidazol 500 mg/8h ali
klindamicin 600 mg/8h

imipenem ali meropenem 500-
1000mg/8h ali 

Nujen takojšen kirurški poseg
10-14 dni

alergija na penicilin: klindamicin ali 
metronidazol z aminoglikozidom ali 
kinolonom

Nekrotizirajoči 
fasciitis tip II
(streptokoki skupine A, C, G)

I

penicilin 5 mil. IE /6h ali 
ceftriakson 2g/24 h + 
klindamicin 600–900 mg /6h  ±
gentamicin 5 mg / kg/24h

Nujen takojšen kirurški poseg

14 dni

Plinska gangrena
(klostridiji)

I

A

penicilin 5 mil. IE/4-6h

klindamicin 600-900 mg/8h

Nujen takojšen kirurški poseg

14 dni


