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• 3% oseb > 60 let ima kronično rano! 

 

• Vzroki 
 nevropatija 

 okvara žil 

 rana zaradi pritiska 

 poškodba 

 

• > 60% jih je v zadnjih 6 do 12 mesecih 

prejemalo antibiotike (daljši čas) 

Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2009; 49: 1541-9. 



Razmerje med rano in mikroorganizmom 

• Kontaminacija: bakterij je malo, se ne 
razmnožujejo, gostitelj ima “nadzor”, rana se celi 

 

• Kolonizacija: bakterij je več, se množijo, več je 
vrst mikroorganizmov, ni znakov invazije tkiva, 
gostitelj ima “nadzor”, rana se celi 

 

• Kritična kolonizacija: gostitelj izgublja “nadzor” 

 

• Okužba: bakkterijsko breme je doseglo kritično 
točko, bakterije so vdrle v tkivo, rana se ne celi, 
bakterije lahko zaidejo v krvni obtok 

Landis SJ. Adv Skin Wound Care 2008; 21:531-40. 



Patogeneza in mikrobiologija okužbe 

kronične rane 

• Verjetnost nastanka okužbe =  

bakterijsko breme x virulenca / odpornost gostitelja 

 

• Bakterijsko breme: mejna vrednost:       >10 5 / mm3 

 

• Prag za bolj virulentne bakterije (betahemolitični streptokoki, S. 
aureus…) nižji kot za koagulazno negativne stafilokoke, enterokoke… 

 

• V začetku najdemo na rani stafilokoke, streptokoke, pri dolgotrajnejši 
rani pa po Gramu negativne bacile in še kasneje anaerobe 

 

• Sinergizem bakterij v rani 

 

• Za okužbo morda značilen pojav novih bakterij, posebno 
betahemolitičnih streptokokov, klostridijev, mikobakterij.. 

Landis SJ. Adv Skin Wound Care 2008; 21:531-40. 



Bakterije, osamljene iz kroničnih ran 

Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2009; 

49: 1541-9. 

 



Diagnostika in zdravljenje 

okužbe kronične rane 

• Zelo malo dobrih raziskav 

 

• Veliko izkušenj in različnih pristopv 



Diagnoza okužbe kronične rane 

Landis SJ. Adv Skin Wound Care 2008; 21:531-40. 

 



Mikrobiološka diagnostika 

• Bakterije iščemo samo v rani, ki kaže znake 
okužbe! 

 

• Biopsija: najbolj specifična in senzitivna, lahko 
kvantitativna, a nepraktična in zahtevna metoda, 
redka uporaba 

• aspiracija tekočine: če gre za tekočinske 
kolekcije ali abscese 

• Brisi: enostavni, dostopni, a le odraz dogajanja 
na površini, ne moremo osamiti anaerobov 

 Baranoski S, et al. Wound care essentials. Wolters Kluwer 2008. 

 



Izboljšanje tehnike brisov 

• Površino rane pred brisanjem očistimo 

• Bris navlažimo 

 

• Z-tehnika (cik-cak) 

 

• Tehnika po Levinu: bris rotiramo po 1 
cm2 površine z dovolj pritiska, da 
iztisnemo tekočino iz rane: najbližje 
bioptičnemu vzorcu 

Baranoski S, et al. Wound care essentials. Wolters Kluwer 2008. 



Topična sredstva 

• Antiseptiki: širokospektralni, pogosto 

toksični ta tkivo 

 

• Antibiotiki: delujejo na specifične 

mikroorganizme, možna odpornost, niso 

škodljivi za tkivo 

Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2009; 49: 1541-9. 

 







Poskus priporočil za sistemsko 

zdravljenje (STONES) 
po Landis SJ. Adv Skin Wound Care 2008; 21:531-40. 

Vrsta kronične rane 

Kompleksna: diabetična noga, 

ishemija, globoke rane zaradi 

pritiska, malignomi 

Enostavna: venski ulkusi, 

drugo 

Pogosti povzročitelji 

stafilokoki, streptokoki, 

enterični bacili, anaerobi. 

Pseudomonas aeruginosa  

stafilokoki, streptokoki 

Klinična slika Izkustveno zdravljenje Izkustveno zdravljenje 

Blaga okužba, brez 

sistemskih znakov vnetja, 

ambulantno zdravljenje 

amoksi/klav 

ciprofloksacin/klindamicin* 

moksifloksacin 

protistafilokokni penicilin 

klindamicin 

1. generacija cefalosporinov 

Zmerna okužba, sistemski 

znaki, brez osteomielitisa, še 

možno ambulantno 

zdravljenje 

ciprofloksacin/klindamicin* 

 

amoksi/klav 

ciprofloksacin/klindamicin* 

*po Gramu negativni anaerobi so v Sloveniji slabo občutljivi za klindamicin, ciprofloksacin pa slabo deluje na 

stafilokoke in še slabše na streptokoke 



 



IDSA smernice 2012 



Izbira antibiotika IDSA 2012 
Stopnja okužbe Povzročitelj  Antibiotik  

blaga 

stafilokoki, streptokoki 

 

protistafilokokni penicilin 

klindamicin 

1. gen. cefalosporinov 

levofloksacin 

amoksi / klav 

MRSA doksiciklin, TMP/SMX 

zmerna (P.O.) 

huda (I.V.) 

stafilokoki, streptokoki, 

po Gramu negativne 

bakterije, anaerobi 

levofloksacin 

ceftriakson 

moksifloksacin 

ampi/sulbaktam 

ertapenem 

tigeciklinl 

ciprofloksacin/levofloksa + 

klindamicin/metronidazol 

imipenem 

protipsevdomonasni antibiotiki 

antibiotiki, ki delujejo na MRSA 
Zdravila, registrirana za zdravljenje okužb kože in mehkih tkiv na podlagi študij, ki so izključevale 

diabetično stopalo (npr ceftarolin), niso navedena. 



Trajanje antibiotičnega zdravljenja 

Diabetična noga, IDSA smernice 2012: 

• Glede na potek zdravljenja 
 Blaga: 1 do 2 tedna 

 Srednje huda: 1 do 3 tedne 

 Huda: 2 do 4 tedne 

 

• Druge kronične rane: blaga do zmerna: 2 

tedna (?) 

Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2012 

Landis SJ. Adv Skin Wound Care 2008 


