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Pristop k bolniku z okužbo 
kože in mehkih tkiv 

 primarna ali sekundarna ? 

 vstopno mesto ? 

 lokalizacija in videz ? 

 globina vnetja ? 

 sistemski znaki in/ali simptomi ? 

 imunski odgovor ? 

 izpostavljenost škodljivostim iz okolja? 





OKUŽBE KOŽE 

 impetigo, folikulitis, furunkel, 
karbunkel, kožni absces, šen, 
celulitis 

 

 pogoste, pri zdravih ljudeh večinoma 
blage s kratkotrajnim potekom 

 obravnava praviloma poteka 
ambulantno, laboratorijske preiskave 
so redko potrebne 



OKUŽBE MEHKIH TKIV 

 mehka tkiva: kite, vezi, mišične 
ovojnice, mišičnina 

 poleg kože prizadete mišične ovojnice 
in/ali mišičnina, obsežno uničenje tkiva, 
sistemski znaki in simptomi, sepsa, 
septični šok 

 

 



OKUŽBE MEHKIH TKIV 

 prisotni so sistemski znaki in simptomi 

 ogrožajo bolnikovo življenje 

 odločilna je pravilna ocena okužbe 

 pravočasna napotitev bolnika v 
bolnišnico 

 poleg antibiotičnega zdravljenja bolniki 
nujno potrebujejo kirurško zdravljenje 

 



OKUŽBE MEHKIH TKIV 

 Staphylococcus aureus, beta hemolitični 
streptokoki, po Gramu negativne 
bakterije, anaerobi 

 

 okužbe mehkih tkiv: nekrotizirajoči 
fasciitis, Fournierjeva gangrena, plinska 
gangrena,…. 

 



Okužbe kože  
ŠEN (erizipel) 

 akutno streptokokno 
vnetje kože 
(betahemolitični 
streptokoki skupine A )  

 prizadene  zgornji del 
vrhnjice, vključno s 
površinskim limfnim 
sistemom 

 predvsem bolezen 
starejših ljudi 

 
 
 



Okužbe kože  
ŠEN (erizipel)  

 najpogosteje na obrazu, 
spodnjih udih: lahko tudi 
na drugih delih telesa, 

 
 začetek je nenaden, s 

slabim počutjem, mrzlico 
in visoko vročino, 

 
 koža je topla in otekla, 

rdečina se širi v okolico, 
 
 področne bezgavke so 

povečane in boleče. 

 



Šen  

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

 
 razlika med 

erizipelom in 
celulitisom je v 
globini vnetja.  

Šen pri bolniku po odstranitvi v. safene  

(srčni obvodi) 



 
 

Šen 

 meja med 
zdravo in 
prizadeto 
kožo je ostra 
(pri celulitisu 
ostre meje ni) 

 

Bulozen šen  



bolnike s hujšim 

potekom šena ali če 

je peroralno 

zdravljenje 

neuspešno,  

↓ 

sprejmemo v 

bolnišnico. 
 

Hemoragični šen 

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 

 ni ostre 
meje 
med 
zdravo in 
prizadeto 
kožo 



Dejavniki tveganja za celulitis 

 moten venski ali limfatični obtok, 
 
 kirurški posegi: venektomija v. safene, liposukcija, odstranitev 

podpazdušnih bezgavk zaradi malignoma dojke ter ginekološke 
operacije z odstranitvijo področnih bezgavk, še posebej če jim sledi 
obsevanje, 

 
 sladkorna bolezen, 
 
 kronični alkoholizem, poškodbe, razjede, 
 
 poškodovana koža med prsti na nogi zaradi maceracije ali glivične 

okužbe,  
 
 predhodne okužbe in vnetne dermatoze (ekcem). 



Celulitis 
 včasih mehurčki, bule 

in kožne krvavitve 

 

 diagnoza je 
klinična  

 

 hemokulture in 
biopsije večinoma 
niso potrebne, razen 
– sladkorni bolniki, 

– bolniki z malignomi, 

– imunsko 
pomanjkljivostjo, 

– ugrizi živali. 

 

 hemokulture 
pozitivne v < 5 %. 

 



Razlika med šenom in celulitisom 

 šen zajame zgornji 
del vrhnjice in 
limfatično tkivo 

 meja med zdravo in 
prizadeto kožo je 
ostra 

 en povzročitelj 

 lahko se ponavlja na 
istem mestu 

 

 

 celulitis  zajame 
globlji del vrhnjice in 
podkožno maščevje 

 meja med zdravo in 
prizadeto kožo je 
zabrisana 

 žarišče na koži 

 različni povzročitelji 

 sistemska 
prizadetost bolnika 

 

 



Okužbe kože in mehkih tkiv 

   Pri bolnikih, kjer 
potekajo okužbe v 
hujši obliki  

(prisotni so klinični in 
laboratorijski 

     znaki sistemske   
prizadetosti bolnika) 

↓ 

bolnišnično 
zdravljenje 

 razširjen laboratorij 

 

 odvzem ustreznih 
kužnin 

 

 slikovna diagnostika 

 

 interdisciplinaren 
pristop  

 



OKUŽBE KOŽE IN MEHKIH TKIV 

   Klinični znaki, ki kažejo, da je okužba že 
napredovala globlje v mehka tkiva: 
– huda, stalna bolečina, ki ni sorazmerna 

najdbam pri kliničnem pregledu, 

– prizadetost bolnika, 

– sistemski znaki (vročina, levkocitoza, delirij, 
ledvična odpoved), 

– kožna nekroza ali ekhimoza, ki nastane na 
mestu nekroze, 

– plin v mehkih tkivih, 

– oteklina, ki se širi preko robov rdečine, 

– kožna anestezija in 

– hitro širjenje vnetja kljub antibiotičnemu 
zdravljenju. 

. 



OKMT pri bolnikih z 
imunsko pomanjkljivostjo 

 pogoste, neznačilni potek 

 natančno ocenimo videz in obseg okužbe 

 nenavadni povzročitelji 

 kožna biopsija, histološki pregled, slikovne 
preiskave 

 

 potrebno je bolnišnično zdravljenje! 

 

 



anamneza 

+ 

klinični pregled 
 

 
 

Okužbe kože 
 
 

Okužbe mehkih tkiv 

Sistemska prizadetost  

NE 

Sistemska prizadetost 

DA 

imunska pomanjkljivost  

NE 

AMBULANTA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA 
KKS, CRP ?? 

 

Če ni izboljšanja, napotitev k infektologu 

imunska pomanjkljivost  

DA 

BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA 
Laboratorij 

Odvzem kužnin 

Antibiotik 

Slikovna diagnostika 

Kirurg  

 



OKUŽBE MEHKIH TKIV 
(glede na povzročitelja in lokalizacijo okužbe)   

 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   



OKUŽBE MEHKIH TKIV - diagnoza 

 klinični in laboratorijski znaki 

 hemokulture 

 vzorec tkiva (barvanje po Gramu, 
kultura) 

 slikovne preiskave (UZ, CT, MRI) 

 

 kirurški pregled prizadetega tkiva 



OKUŽBE MEHKIH TKIV  
(velja se zapomniti) 

 pomemben je čas od začetka 
bolezni do sprejema v bolnišnico in 

 

 čas od sprejema do operativnega 
posega 



 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 

– rdeča in otekla, 
 

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

 



Nekrotizirajoči 

fasciitis  

 navkljub 
ustreznemu 
antibiotičnemu 
ter kirurškemu 
zdravljenju je 
smrtnost še 
vedno velika  

  (30 do 70 %) → 
urgentno 
stanje.  



Bolezen, 
povzročitelj 

Parenteralno 
zdravljenje, dnevni 
odmerek*, trajanje  

Peroralno zdravljenje, 
dnevni odmerek*, 
trajanje (skupno iv/ 
po) 

Šen (erysipelas) 
(S. pyogenes)- hud 
potek 

I penicilin G  2 mil. IE / 6 
h 

penicilin V 1000 – 1500 
000 IE / 8h, 10 dni 

midekamicin 400 mg / 8 h 
10 dni 
klaritromicin 250 – 500mg 
/ 12 h, 10 dni 

A klindamicin 600 – 
900mg /8 h 

azitromicin 500 mg 1. dan, 
nato 250 mg / 24 h 5 dni 
ali 
500 mg / 24 h  tri dni 
klindamicin 300 – 450 mg 
/ 8 h, 10 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 / 8 
h 

amoksicilin/klavulanska 
kislina 875/125 mg/ 12 h, 
10 – 14 dni skupno  



Preprečevanje ponovitve šena 
 

 Antibiotična profilaksa:  

– benzatin penicilin G 1,2 do 2,4 
milijona IE i.m. na 4 tedne ali  

– penicilin V 500 000 do 1 000 000 IE 
dvakrat na dan  

 



 
Nekrotizirajoči 
fasciitis tip I (mešana 

bakterijska flora: streptokoki, 
gramnegativne bakterije, 
anaerobi (Fournierjeva 
gangrena) 

I 
 
 
 
 
 
 
A 

ampicilin 3 g / 6 h ali 
piperacilin/tazobaktam 4,5 g / 
8 h + 
gentamicin 5 mg / kg / 24 h 
+ metronidazol 500 mg/8 h 
 
 
 
imipenem ali meropenem 1g/8 
h,  
ali ertapenem 1g /24 h 
 

Nujen takojšen 
kirurški poseg 

10-14 dni 
 

alergija na penicilin: 
klindamicin ali 
metronidazol z 
aminoglikozidom ali 
kinolonom 

 

Nekrotizirajoči 
fasciitis tip II 

streptokokni nekrotizirajoči 
miozitis (streptokoki skupine 
A, C, G) 
 
 

Plinska gangrena 

 
 
 
I 

penicilin 5 mil. IE / 6 h ali  
ceftriakson 2g / 24 h +  
 
klindamicin 600 – 900 mg / 6 h  
  
gentamicin 5 mg / kg/ 24 h 
 
 
 
Penicilin 5 mil.IE/6 h ali 
klindamicin 600 mg/8h 

 

 

Nujen takojšen 
kirurški poseg 

 

14 dni 

 

14 dni 

 



OKUŽBE SKLEPOV  



AKUTNO VNETJE SKLEPA 

• bakterije 

• virusi 

• glive 

• mikobakterije, borelije 



AKUTNI BAKTERIJSKI 
ARTRITIS 

 incidenca 2 - 10/100.000 ali 

   30 - 70/100.000 pri bolnikih s RA 

 

pogostejši pri otrocih in starejših 

  izguba funkcije sklepa pri 25–50% 

 



NEVARNOSTNI DEJAVNIKI 

 starost nad 80 let 

 neinfekcijski artritisi 

 osnovne bolezni (sladkorna, kronična ledvična, ciroza 
jeter) 

 zunajsklepne okužbe z bakteriemijo 

 poškodbe 

 predhodni posegi na sklepu 

 artroskopija 

 zmanjšana imunost 

 intravensko uživanje drog 



RAZDELITEV  

monoartritis – prizadet en sklep 

 

oligoartritis – največ trije sklepi 

 

poliartritis  - več kot štirje sklepi  



Prikaz povzročiteljev pri odraslih bolnikih 

z bakterijskim artritisom (n=2407) 

Povzročitelj Pogostnost okužbe (%) 

Staphylococcus aureus 44,3 

Streptococcus pyogenes  7,6 

Streptococcus pneumoniae 6,5 

Haemophilus influenzae 4,3 

Escherichia coli 3,8 

Koagulazno negativni stafiloki 3,5 

Streptococcus agalactiae 2,9 

Pseudomonas aeruginosa 1,5 

Neisseria meningitidis 1,2 

Salmonella spp. 1 

Druge gramnegativne bakterije 4,6 

Več povzročiteljev 1,4 

 



 
 
 
 Razsoj bakterij po krvi 
 širjenje vnetja iz okuženih tkiv in kosti 
 vnos bakterij v sklep pri poškodbah, operaciji, aplikaciji zdravila 



Znaki sklepnega vnetja 

 sklepna bolečina 

 sklepna oteklina (zadebeljena sklepna 
ovojnica ali prevelika količina sklepne 
tekočine) 

 koža nad sklepom je pordela, rdeča in 

    toplejša 

 okorelost sklepa, ki traja najmanj 1 uro 

 slabša gibljivost sklepa 

 

 

 



  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

artroskopska drenaža, 

nekrektomija, sinovektomija 

  

uspešno 

(ozdravitev) 

  

neuspešno 

(odporna bakterija, druga žarišča) 

  
  

zelo moten, rumene/zelene barve, 

  
  

(prevladujoči granulociti) 

  
  

igelna punkcija sklepa   

anamneza , fizikalni pregled   

vnetje sklepa   

a ntibiotično zdravljenje   
+   

redna  punkcija sklepa z  
izpiranjem 

+ 

zgodnja fizioterapija 

 

n egativen  
izvid   

  

kultura   
  

barvanje po Gramu   

punktat 

  

p ozitiven  
izvid   

  

p ozitiven  
izvid   

  

n egativen  
izvid   

  

d odatne   
preiskave   

  

dodatne   
preiskave   

  

 

 

Algoritem obravnave 

bolnika s sumom na 

bakterijski artritis 



SINOVIJSKA TEKOČINA 

• barva           brezbarvna, svetlo rumena  
• viskoznost      velika 

• prozornost      izrazita  

• levkociti         < 0,2x 106/l  

• beljakovine     17g/l 

• sladkor           nižji od krvnega 

• laktat             < 2,53 mmol/l 



PREISKAVE SINOVIJSKE 
TEKOČINE 

• osnovne:   količina 

                     barva in prozornost 

                     vsebnost celic in diferencialna krvna slika 

 

• posebne:   biokemične preiskave 

                     pregled sinovijske tekočine na kristale 

                     imunoserološke 

                     iskanje bakterij z barvanjem po Gramu in          
kulturo 

 

 



DIFERENCIALNA DIAGNOZA 

 pogosto težka pri starejših bolnikih 

 

 reaktivni artritis, Lymski artritis, 
degenerativne spremembe sklepov, 
protin, pseudoprotin, sinovijske 
hondromatoze, juvenilni idiopatski 
artritis, zlomi, tumorji.. 



Zdravljenje gnojnega artritisa 

ustrezno protimikrobno zdravljenje 

 

drenaža gnojne sklepne tekočine 

 

ustrezna fizikalna terapija 



Priporočila za antibiotično zdravljenje septičnega artritisa glede  

na povzročitelja  
 

Razmaz po Gramu 

Antibiotik izbire 

(parenteralno) 

Druge možnosti  (parenteralno) Trajanje 

zdravljenja 

(tedni) 

Grampozitivni koki v skupinah 

občutljivi za meticilin 

(Staphylococcus aureus, KNS)   

kloksacilin 2g / 4 ali 6  h cefazolin 2 g / 8 h  

ali  

klindamicin 600 do 900 mg / 8 h 

3 

Grampozitivni koki v skupinah 

proti meticilinu odporni 

(MRSA, KNS ) 

vankomicin 1g  / 12 h linezolid 600 mg  / 12 h 3 

Grampozitivni koki v verižicah 

(Streptococcus spp.) 

penicilin G 4 mil. IE / 4 h cefazolin 3 g / 8 h  

ali  

klindamicin 600 do 900 mg / 8 h 

2 

Gramnegativni bacili 

(enterobakterije, Haemophilus 

influenzae *) 

ceftriakson 2g / 24 h  

ali  

cefotaksim 2 g  / 8 h 

ciprofloksacin 400 mg  / 12 h 2* - 3 

Pseudomonas aeruginosa cefepim 2 g  / 12 h ali 

ceftazidim 2 g  / 8 h  

+  

gentamicin 5 mg/kg  / 24 h  

3 - 4 

Ni vidnih bakterij v razmazu kloksacilin 2g  / 4 ali 6  h ali 

ceftriakson 2 g  / 24 h  

ali  

cefotaksim 2 g  / 8 h 

3 

MRSA – proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus. 

KNS – koagulazno negativni stafiloki. 

*Bolnike z artritisom, ki ga povzroča H. influenzae zdravimo dva tedna.  



VIRUSNI ARTRITISI 

• spremljajo virusne okužbe 

• HBV, rdečke, mumps, enteroviroze, 
adenoviroze, parvo B19, EBV, CMV……. 

• so akutni, redko se ponavljajo, niso 
destruktivni, ne puščajo posledic 

• imunski kompleksi 

• zdravljenje simptomatsko 

 



OKUŽBE KOSTI 



OKUŽBE KOSTI 

 povzročajo bakterije, redko glive 

 prizadene vse starostne skupine 

 pri otrocih polovica osteomielitisov do 5 
leta starosti 

 akutni (< 6 tednov), kronični (> 6 
tednov, meseci) 

 

 



Pogostnost pojavljanja narašča 

 2 primera letno/100.000 pr.  
 porast povprečne starosti bolnikov, 

 pogoste hospitalizacije in invazivni posegi, 

 stafilokokne sepse, 

 porast  št. odvisnikov od intravenskih drog in  

 boljša diagnostika 

       

   Ogroženi so bolniki s sladkorno boleznijo, 
bolniki s preležaninami, hemodializni bolniki in 
odvisniki od drog. 



Klasifikacija osteomielitisov 
(glede na način nastanka okužbe) 

 

 hematogeni osteomielitis (predvsem otroci) 
 
 osteomielitis, ki nastane zaradi neposrednega 

širjenja vnetja iz sosednjih tkiv ali 
neposrednega vnosa klic 

        - pri osebah z normalno  prekrvljenostjo 
           in 
        - pri osebah z moteno prekrvljenostjo 

 
 





Osteomielitis 



HEMATOGENI OSTEOMIELITIS 

 20 % vseh oblik 

 pri otrocih (metafize dolgih kosti) 

 pri odraslih (infekcijski spondilodiscitis) 

 splošni simptomi (vročina) in 

 lokalni simptomi (bolečina, rdečina in oteklina 
nad prizadeto kostjo 

 praviloma en povzročitelj 

 laboratorij (vnetni parametri )  



 pri odraslih 80 % vseh primerov 

 poškodba, operacija, okužena vgrizna 
rana, okužen hematom 

 lokalno bolečina, fistula 

 večinoma kronični osteomielitis 

 mešane okužbe 

 
 
Osteomielitis, ki nastane zaradi neposrednega 
širjenja okužbe iz sosednjih tkiv v normalno 
prekrvljeno kost 



Osteomielitis, ki nastane zaradi neposrednega 
širjenja okužbe iz sosednjih tkiv v kost z moteno 
prekrvljenostjo 

 pri bolnikih s sladkorno boleznijo v  

   13 % 

 neopazno, prizadete majhne kosti 
stopala 

 vročine in bolečine ni (periferna 
nevropatija)  

 mešane okužbe 

 



Kronični osteomielitis 

 pri < 5 % bolnikov s hematogenim 
osteomielitisom, pogosteje po poškodbi, 
operaciji ali nepravilno zdravljenega 
akutnega osteomielitisa 

 kronična kostna bolečina, fistule 

 povzročitelji bolnišnični sevi 
stafilokokov, odporne po Gramu 
negativne bakterije 

 



Osteomielitis 

 Rentgensko vidne spremembe 
postanejo šele po dveh tednih  
(demineralizacija kosti, periostalna 
reakcija, sklerozacija, periostalna 
apozicija kosti).  

     > 30 % kostnine 
 

 Pri akutnem osteomielitisu ima 
nativni rentgenogram ob začetku 
težav senzitivnost manjšo kot 5 %, 
po enem tednu 33 %, po 3 – 4 
tednih bolezni pa lahko doseže 90%.  
 

 Za dokaz kroničnega osteomielitisa 
je senzitivnost nativnega 
rentgenograma velika, specifičnost 
pa majhna  

 



kronični osteomielitis 



Osteomielitis: občutljivost in 
specifičnost slikovnih preiskav  

Preiskava Občutljivost (%) Specifičnost (%) 

Scintigrafija skeleta 95 33 

Scintigrafija z 

označenimi levkociti 

88 85 

MRI 95 88 - 96 



Priporočila za antibiotično zdravljenje akutnega 

osteomielitisa glede na povzročitelja  

Povzročitelj Antibiotik izbire, odmerek Druge možnosti 

Staphylococcus 

aureus  

kloksacilin 2 g / 4 ali 6h iv   

± 

rifampicin 600 mg  / 24 h po 

preobčutljivost 

na 

betalaktamske 

antibiotike, 

MRSA 

vankomicin 1 g / 12 h iv   

± 

rifampicin 600 mg / 24 h po 

posvet z infektologom 

Streptococcus 

spp. 

penicilin G 4 mil. IE / 4 ali 6 h iv 

enterobakterije ceftriakson  2 g / 24 h iv  

ali 

cefotaksim 2 g / 8 h iv 

ciprofloksacin 400 mg /12 h 

ali 8 h iv nato po 

Pseudomonas 

aeruginosa 

cefepim 2 g / 12 ali 8 h  iv  

+ 

ciprofloksacin 400 mg / 12 h ali 8 h 

iv nato po 

posvet z infektologom 

anaerobi klindamicin 600 mg / 6 h ali 8 h iv 



Kirurško zdravljenje OS 

 Pri akutnem osteomielitisu je kirurško zdravljenje redko potrebno 
razen: 

         - če se kljub ustreznemu zdravljenju vnetje razširi na sosednji sklep 
in mehka tkiva in  

         - pri pozno odkritih primerih.  

 

 

 Pri kroničnem osteomielitisu je primarno kirurško zdravljenje: 

         - odstranitev mrtvih delov kosti in mehkih tkiv, 

         - revaskularizacija slabo prekrvljenih tkiv, 

         - učvrstitev pridruženega zloma ali pseudoartroze,  

         - oskrba mrtvega prostora in kritje defekta mehkih tkiv in  

         - zapolnitev (sanacija) kostnega defekta. 



INFEKCIJSKI SPONDILODISCITIS 

 osteomielitis hrbtenice, ki prizadene 
dve sosednji vretenci ali več in 
medvretenčne ploščice med njimi 

 pogostost pojavlja narašča 

 napogosteje v starosti 50-70 let 



INFEKCIJSKI SPONDILODISCITIS 

  Pri starejšem bolniku, z ali brez vročine, 
ki ima stalno hudo bolečino v 
določenem predelu hrbtenice in 
povišane vnetne parametre (SR, CRP) 
moramo pomisliti na infekcijski 
spondilodiscitis in ga napotiti na pregled 
k specialistu (ortoped, infektolog. 



Algoritem preiskav pri 

bolniku s sumom na 

spondilodiscitis  

 


