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Fluorokinoloni  

„generacija“ predstavnik 
posebnosti protimikrobnega 
spektra 

1 
nalidiksična 
kislina, 
norfloksacin 

po Gramu negativni bacili 
(uroantispetik) 

2A 
pefloksacin, ofloksacin, 
ciprofloksacin 

po Gramu negativni bacili 
(ciprofloksacin: P. aeruginosa) 

2B levofloksacin 

nekoliko bolj aktiven proti po 
Gramu pozitivnim kokom 
(pnevmokom), v višjih 
odmerkih učinkovit proti P. 
aeruginosa 

3 moksifloxacin 
boljša učinkovitost proti po 
Gramu pozitivnim kokom in 
anaerobom 
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Proti ikro i spekter i  kli ič a upora a fluorokinolonov 

P.
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Po Gramu 

negativne bakterije 

Po Gramu pozitivne 

bakterije 

Anaerobi 

Terapevtska 

koncentracija lokalno 

norfloksacin 

 

Sistemsko zdravljenje ciprofloksacin 

levofloksacin 

moksifloksacin 
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Spod ja sečila 

Okuž e 
prebavil v 

lumnu 

Okuž e sečil 
Okuž e v tre uhu 
in medenici v 

kombinaciji 

Okuž e dihal, 
okuž e sečil,  
Okuž e v tre uhu 
v kombinaciji 

Okuž e dihal 
Okuž e v tre uhu 



Far akoki etič e in far akodi a ič e 

lastnosti 

• Ciprofloksacin, levofloksacin in moksifloksacin so v peroralni 

in IV obliki, zelo do ra iološka upora ost levofloksacina in 

moksifloksacina 

 

• Na iološko upora ost vplivajo ekatere s ovi, ki 
z a jšujejo želodč o kislost: od erki o  različ e  času 

 

• Prirejanje odmerkov levofloksacina in ciprofloksacina pri 

ledvič i insuficienci 

 

• Delovanje fq je odvisno od maksimalne koncentracije in AUC 
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O čutljivost tarč ih akterij za fluorokinolone v Sloveniji 2015 (%) 

ciprofloksacin levofloksacin moksifloksacin 

S. aureus 90 

MRSA 16 

Streptococcus pneumoniae - 99 100 

Enterococcus faecialis 76 

Enterococcus faecium 4 

E. coli 79 

E. coli ESBL 10 

K. pneumoniae  77 

K. pneumoniae ESBL 7 

P. aeruginosa 82 

Acinetobacter spp. 54 

Salmonella spp. 78 (leta 2011: 99) 

Campylobacter jejuni 35 

Neisseria gonorrhoeae 38 
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Kli ič a upora a fluoroki olo ov 
• TREBUH: v kombinaciji z zdravili, ki delujejo na anerobe za zdravljenje 

okuž  v tre uš i votli i. Moksifloksacin ponekod uporabljajo za to 
indikacijo tudi kot monoterapijo.  

 

• PLJUČA: moksifloksacin in levofloksacin uporabljamo za zdravljenje 
zu aj ol iš ič e pljuč i e i  atipič e pljuč i e ter akutnega 
posla ša ja kro ič ega ro hitisa pri bolnikih, ki ne morejo zaradi 
preo čutljivosti ali ož e odpor osti upora ljati pe i ili skih ali 
makrolidnih antibiotikov. 

 

• SEČILA: norfloksacin ciprofloksacin in levofloksacin uporabljamo za 
zdravljenje okuž  sečil, norfloksacin je le za cistitis 

 

• DRISKA: ciprofloksacin uporabljamo za zdravljenje akutne driske, če je 
zdravljenje z antibiotiki indicirano i  us erje o za zdravlje je okuž , 
ki jih povzročajo sal o ele i  šigele 

 

• SPO: zdravljenje spol o pre osljivih okuž  
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Po e i stra ski uči ki i  souči kova ja fluorokinolonov 

• prebavne motnje 

• epileptič i krči i  drugi evrološki z aki/si pto i, še pose ej sočas o z nesteroidnimi 
antirevmatiki ali teofilinom.  

• podaljševa je QT dobe, zato je potre a pazljivost pri srč ih ol ikih, še pose ej tistih, 
ki jemljejo antiaritmike (amiodaron, prokainamid).  

• hemoliza in huda okvara jeter.  

• fotosenzitivnost 

• ruptura Ahilove tetive (kortikosteroidi).  

• poveča  uči ek varfarina 

• ciprofloksacin in pefloksacin inhibirata metabolizem teofilina  

• daja ju otroko , oseč i a  i  doječi  atera  se izogi a o, ker pri poskusnih 
živalih vplivajo a razvoj hrusta a. Prehajajo tudi v leko.   

• aplikacija dvo-i  trivale t ih katio ov pr. pripravkov, ki vse ujejo kal ijeve ali železove 
soli, nekateri antacidi) skupaj s ciprofloksacinom, moksifloksacinom ali levofloksacinom 
po e o z a jša ju e ko e tra ije, zato ju daje o ekaj ur pred ali pa šele ekaj 
ur po je a ju teh pripravkov. Podo e  vpliv i ajo leč i izdelki a ciprofloksacin, zato 

orajo i iti vsaj  uri ed aplika ijo a ti iotika i  uživa je  take hra e. 
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Metronidazol  

Farmakokinetika  

• dobra peroralna absorpcija 

• do ro prehaja v vsa tkiva, tudi osred je živčevje i  v 
abscese,  

• metabolizem pa poteka v jetrih   

Protimikrobni spekter  

• po Gramu negativne in nekatere po Gramu pozitivne 
anaerobne bakterije 

• zajedavci: Entamoeba hystolitica, Giardia lamblia, 
Trichomonas vaginalis  
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Kli ič a upora a etro idazola 

• skupaj z aminoglikozidnimi ali betalaktamskimi antibiotiki 
za zdravlje je i  preprečeva je o  kirurške  posegu  

eša ih okuž  v tre uš i votli i, 
• zdravlje je lagih do z er ih okuž , ki jo povzroča C. 

difficile 

• skupaj z drugi i a ti iotiki za zdravlje je okuž  s H. 

pylori  

• zdravljenje bakterijske vaginoze 

• ekatere druge okuž  z zajedav i. 
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Stra ski uči ki etro idazola 

• kovinski okus v ustih 

• evropatija, ki se lahko pojavi po večkrat ih 
kratkotrajnih terapijah,opisani pa so tudi 

primeri psihoze 

• če o  je a ju etro idazola uživa o alkohol, 
se pojavi disulfira ski uči ek  
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Kloramfenikol 

Farmakokinetika 

• Zelo dobra absorpcija peroralno in per rectum, tudi iv, 
azila, kaplji e… 

• Dobro prehajanje prav v vsa tkiva 

Protimikrobni spekter 

• izred o širok 

• med grampozitivnimi koki ne deluje le na enterokoke in 
stafilokoke, zelo je uči kovit tudi proti gra egativ i  
bacilom.  

• rikecije, klamidije in mikoplazme 
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Kli ič a upora a klora fe ikola 

• kli ič a ra a klora fe ikola je o eje a zaradi hudih 
stra skih uči kov.  

• okuž e osred jega živčevja g oj i e i gitis, a s es  pri 
ol ikih, ki so preo čutljivi a druge a ti iotike 

• zdravlje je rike ioz pri ol ikih, ki so preo čutljivi a 
druge antibiotike 

• v deželah tretjega sveta ga še ved o upora ljajo 
pogosteje, saj o ogoča e ostav o peroral o ali elo 
rektal o zdravlje je hudih okuž , pr. g oj ega 
meningitisa pri otrocih.  
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Stra ski uči ki klora fe ikola 

• aplazija kostnega mozga  

 od odmerka odvisna zavora, ki je pogosta in reverzibilna po ukinitvi zdravila 

 idiosi krastič a o lika: gre za ireverzi il o aplastič o a e ijo, ki se lahko 
pojavi še ese e po ko u zdravlje ja i  po katere koli ači u aplika ije 
zdravila, tudi po kaplji ah za oči, čeprav je ajpogostejša po peroral e  
zdravlje ju. S rt ost je velika, pri tistih, ki okrevajo pa se v večje  številu 
pojavlja akutna levkemija.  

• si dro  sivega otroka. S rt ost je %. Podo e  uči ek 
so opazili pri odraslih, ki so prejemali previsoke odmerke 

kloramfenikola. 
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Rifampicin 

• Farmakokinetika 

• Dobra peroralna absorpcija, parenteralna oblika na voljo le izjemoma 

• Izloča je v žolč, ato zapade e terohepatič i irkula iji iz črevesa se po ov o 
a sor ira, ato po ov o izloči .  
 

 

• Protimikrobni spekter IZJEMNO ŠIROK 

• Rifampicin je zelo širokospektrale  a ti iotik.  
• Po Gramu pozitivne bakterije: stafilokoki, streptokoki, nekoliko manj enterokoki, Bacillus 

spp, listerija, nokardija, klostridiji.  

• Po Gramu negativna bakterije: neiserije, H. influenzae, enterobakterije razen samonel in 
šigel, tudi P. aeruginosa je odporen.  

• legionele, H. pylori in bartonele.  

• različ e vrste mikobakterij,  

• rikecije, klamidije in anaplazme, neglerije, liš e ije in plazmodije.  

 

• Slovenija 2015: 1% MRSA R, drugi S. aureus 100% o čutljivi, prav tako M. tuberculosis 

Štru elj I, et al. SKUOPSZ 
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Kli ič a upora a rifa pi i a 

Rifampicin navadno uporabljamo v kombinaciji z drugimi zdravili, deloma zaradi si ergistič ega 
uči ka, ki i ved o do ro dokaza , predvse  pa zaradi hitrega razvoja odpor osti, če 
uporabljamo rifampicin kot monoterapijo 

 

KOMBINACIJE 

 

• tuberkuloza i  okuž e z ekateri i drugi i mikobakterijami (z izoniazidom, pirazinamidom, 
etambutolom in drugimi protituberkuloznimi zdravili) 

• lepra (z dapsonom in klofaziminom) 

• hude stafilokok e okuž e z vankomicinom in gentamicinom ali s ciprofloksacinom- okuž e 
umetnih sklepov – prehajanje v biofilm, vpliv na bakterije v stacionarni fazi) 

• bruceloza (s tetraciklini, streptomicinom in/ali trimetoprimom s sulfometoksazolom) 

 

MONOTERAPIJA 

 

• preprečeva je e i gitisa, ki ga povzročata H. influenzae in N. meningitidis (kot 
monoterapija)  
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Souči kova ja i  stra ski uči ki rifa pi i a 

• hepatotoksič ost, zato je tre a spre ljati aktiv ost jetr ih e i ov ed 
terapijo 

 

• ora ž o o arva je tekoči , tudi solz e tekoči e ko takt ih leč!  

 

• i duk ija jetr ih ikroso al i e i ov, kar povzroča z a jša je uči ka 
varfarina, hormonskih kontraceptivov in glukokortikoidov in drugih zdravil, 
ki se eta olizirajo v jetrih s po očjo druži e e i ov CYP  zelo 

težav o 

 

• gripi podobno stanje  
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Sulfonamidi in trimetoprim 

• Trimetoprim in sulfametoksazol zavirata dve 

zaporedni mest v sintezi folne kisline 

 

• Naj olj uči kovito je as o raz erje :  =           
=400 mg SMX + 80 mg TMP 
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Farmakokinetika TMP-SMX  

• Dobra peroralna absorpcija 

• Visoke ko e tra ije v seču 

• Do ro prehaja je v OŽS 

• Presnova poteka v jetrih z acilacijo  

 

Protimikrobni spekter TMP-SMX  

• sulfametoksazol v kombinaciji s trimetoprimom ali samostojno 
deluje a števil e po Gra u pozitiv e i  egativ e ikroorga iz e, 
mnogi pa so v dolgih letih uporabe zdravila postali nanj odporni.  

• Nocardia asteroides, Pneumocystis jirovecii, Listeria monocytogenes  
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O čutljivost akterij za TMP-SMX v Sloveniji 2015 

• S. aureus: % o čutljivost 

 

• MRSA: 99% o čutljivost 

 

 

• E. coli: % o čutljivost 

 

• E. coli ESBL: % o čutljivost 

 

• Salmonella spp.: 9 % o čutljivost 

 

• Acinetobacter spp.: % o čutljivost 
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Kli ič a upora a TMP-SMX 

• TMP samostojno uporabljamo predvsem za zdravljenje okuž  sečil. 
 

• TMP-SMX lahko upora lja o za zdravlje je števil ih pogostih okuž , 
če so povzročitelji za ko i a ijo o čutljivi, najpogosteje za 

zdravlje je okuž  sečil.  
 

• v okoljih, v katerih je Escherichia coli, ajpogostejši povzročitelj okuž  
sečil, vsaj v % za ko i a ijo ali za TMP o čutljiva, sta tako 
ko i a ija ali TMP sa  odvis o od razpoložljivosti a trgu  zdravilo 
iz ire za izkustve o zdravlje je okuž  sečil.  
 

• zdravlje je okuž  z zgoraj o e je i i redkimi povzročitelji nokardija, 
listeria, pneumocista) 
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Stra ski uči ki TMP-SMX 

• kristalurija, tubulna nekroza (slaba topnost) 
 

• he atološke ot je: purpura, koagulacijske motnje, he olitič a 
anemija, ki se pojavi predvsem pri pomanjkanju glukoza-6-fosfat 
dehidrogenaze  
 

• slabost, bruhanje, prehodna zlatenica  
 

• depresija, in halucinacije 
 

• poveča  uči ek varfarina 
 

• izpuščaj, nevtropenija, Stevens-Johnson sindrom, Sweet sindrom in 
pljuč i i filtrati pose o pri ol ikih z AIDS .  
 

• pri ovoroje čkih, še pose ej edo oše ih ože  kernikterus 
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Nitrofurantoin 

Farmakokinetika.  

• absorpcija nitrofurantoina iz pre avil je zadovoljiva i  se zveča, če ga 
jemljemo s hrano 

• v serumu ne dosega terapevtskih koncentracij.  

Protimikrobni spekter 

• E. coli, Citrobacter spp., stafilokoki in enterokoki, tudi VRE.  

• O čutljivost akterije Klebsiella spp. in Enterobacter spp. je sla ša.  
• Proteus spp., Providentia spp., Serratia spp. in Morganella spp. so 

redko o čutljive za nitrofurantoin.  

Slovenija 2015: 

E. oli: % o čutljivost 
E. coli ESBL: % o čutljivost 
E. faecalis: % o čutljivost 
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Štru elj I, Pirš M, Berce I, Fišer J, Golle A, Harlander T, Jeverica S, 

Kavčič M, Kolman J, Lore čič - Robnik S, Matos T, Mioč V, Mueller - 

Premru M, Paragi M, Piltaver Vajdec I, Ri ič H, Seme K, Štor a  

A,To ič V, Zdolšek B, Žol ir - Dovč M. Pregled o čutljivosti bakterij 

za antibiotike – Slovenija 2015. Ljubljana: Slovenska komisija za 

ugotavljanje o čutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ); 2016. 

1. izdaja. Dosegljivo na: http:// 

www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz 



Kli ič a upora a i  stra ski uči ki nitrofurantoina 

    Nitrofura toi  upora lja o za zdravlje je i  preprečeva je okuž  
spod jih  sečil pri otro ih i  odraslih.  

 

Stra ski uči ki 
 ajpogostejše so pre av e ot je 

 okvara jeter 

 periferna nevropatija 

 preo čutljivost a reak ija pljuč, ki je v kro ič i o liki lahko 
ireverzibilna 

 he olitič a a e ija, ki se pojavi predvse  pri po a jka ju glukoza-6-
fosfat dehidrogenaze  

7.6.2017 
Podiplo ski tečaj proti ikro ega 

zdravlje ja za ol iš ič e zdrav ike  



Polimiksini 

 Farmakokinetika.  

• Polimiksini se zelo slabo absorbirajo po peroralni 

      aplika iji. Izločajo se skozi ledvi e,  
 

Protimikrobni spekter.  

• po Gramu negativne bakterije: enterobakterije vključ o s sal o ela i i  šigela i ter 
Acinetobacter spp. in P. aeruginosa.  

 

Kli ič a upora a  

• Kli ič o upora lja o v zad je  času predvse  kolistin za okuž e z večkra o odpornimi sevi P. 
aeruginosa in Acinetobacter spp. Mož a je tudi topič a upora a za spira je seč ega ehurja, 
za steriliza ijo črevesa i  v o liki i hala ij.  

• v juž i Evropi upora ljajo kolistin pogosteje zaradi odpornosti bakterij proti vsem drugim 
a ti iotiko , zato so se pojavili še proti kolistinu odporni sevi. 

 

 

Stra ski uči ki.  
• efrotoksič ost, zato se le redko uporabljajo sistemsko 

• evrološki stra ski uči ke pr. išič a ši kost, apnea, parestezije, vrtoglavi a i  erazloče  
govor. 
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Kolistin 

• Polimiksin E 

• Deluje le na po Gramu negativne bakterije 

• Daje o ga pare teral o i  topič o, per os se 
ne absorbira 

• Ne prehaja v cerebrospinalni likvor 

• Okvarja ledvi e i  živčevje, v ovejših poročilih 
a j ežele ih uči kov 

 

 

 

        Nation RL, Li J. Polymyxins. V: Grayson ML, Crowe SM,McCarthy JS, Mills J, Mouton JW, Norrby SR. Kucers' the use of antibiotics. 

London: Hodder Arnold; 2010. p. 955-70. Hartzell JD, Neff R, Ake J, Howard R, Olson S, Paolino K, et al. Nephrotoxicity associated 

with intravenous colistin (colistimethate sodium) treatment at a tertiary care medical center. Clin Infect Dis 2009; 48: 1724-8., Nation 

RL, Li J. Polymyxins. V: Grayson ML, Crowe SM,McCarthy JS, Mills J, Mouton JW, Norrby SR. Kucers' the use of antibiotics. London: 

Hodder Arnold; 2010. p. 955-70. 
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Oblike kolistina in odmerki 

• Parenteralno uporabljamo kolistin metan sulfonat (CMS) 
= kolistimetat 

• Kolistimetat se v telesu pretvori v aktivni kolistin 

• 400 mg = 5x106 CMS ~  g colistin base activity  
(CBA) 

• Glede a MIK tarč ih ikroorga iz ov i  iz erje e 
ko e tra ije v seru u ol ikov priporočajo od erja je, 
ki je večje od registrira ih od erkov 

• Pri odraslih ol ikih z or al o ledvič o fu k ijo:  
 polnitveni odmerek  9-12 Mio IE 

 vzdrževal i od erek  Mio IE: -3 

Garonzik SM, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 3284-94. , Plachouras D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 52: 3430-6. 
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Kli ič a uči kovitost kolisti a 

• ajh e, pretež o opazoval e raziskave, uspeš ost 
zdravljenja cca 75% 

 

• pljuč i a, okuž e ra e, okuž e sečil, okuž e v tre uš i 
votli i, okuž e osred jega živčevja,  bakteriemija in 
okuž e kosti  
 

• skoraj v vseh pri erih je šlo za okuž o z zelo odpor i i 
sevi P.  aeruginosa ali Acinetobacter spp. 

 

• praviloma uporaba v kombinacijah!  

        Reina R, Estenssoro E, Saenz G, Canales HS, Gonzalvo R, Vidal G, et al. Safety and 

efficacy of colistin in Acinetobacter and Pseudomonas infections: a prospective cohort study. 

Intensive Care Med 2005; 31:1058-65. 

7.6.2017 
Podiplo ski tečaj proti ikro ega 

zdravlje ja za ol iš ič e zdrav ike  



Fosfomicin 

• Fosfonski antibiotik 

• Zelo širok proti ikro i spekter, ekoliko 
sla še delova je proti Pseudomonas 

aeruginosa 

• Dobra porazdelitev v vsa tkiva, tudi v 

cerebrospinalni likvor 

• Nežele i uči ki iso pogosti 

Raz R. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 4–7. 
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Fosfomicin: indikacije 

• Nezaplete e okuž e sečil pri že skah: e  
odmerek 

• Profilaksa okuž  sečil 
• Prostatitis  

• Opisa o je zdravlje je v etja srč ih zaklopk, 
pljuč i e, pljuč ih a s esov,okuž  pri ol ikih s 
istič o fibrozo, osteitisa i  okuž  ehkih tkiv 

• In vitro deluje si ergistič o z več a ti iotiki, 
kli ič o sinergizem i prepričljivo dokaza   

Raz R. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 4–7., Wagelehner RME, et al. Urologe. 2011; 50: 153–69., 

Gupta K, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: 103–120. 
7.6.2017 

Podiplo ski tečaj proti ikro ega 
zdravlje ja za ol iš ič e zdrav ike  



Pivmecilinam 

• Predzdravilo, po a sorp iji asta e uči kovi a mecilinam 

 

• Soroden betalaktamom, a z drugač i  ači o  delova ja 

 

• Predvsem deluje na enterobakterije, kli ič a uči kovitost proti 
Staphylococcus saprophyticus, pogostim povzročiitelje  cistita, je 
posledi a velike ko e tra ije v seču 

 

• Deluje a akterije, ki izločajo ESBL predvse  CTX-M) 

 

• Uporablja se za zdravljenje akutnega cistitisa pri otrocih in odraslih, 
v Ska di aviji predstavlja % a ti iotikov za to področje 

 

• Ugode  var ost i profil i  počase  razvoj odpor osti 

Dewar S, et al. J Antimicrob Chemother. 2013.  
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Fusidna kislina 

• tetra iklič i triterpenoid, ki ga izločajo ekateri dermatofiti in 
zavira elongacijo beljakovinske molekule 

 

• deluje na po Gramu pozitivne mikroorganizme, posebej S. aureus, 
tudi MRSA, etahe olitič i streptokoki so iz neznanega razloga za fusidno kisli o sla še 
o čutljivi.  

 

• mazila, tablete, kapsule, suspenzije, parenteralna oblika 

 

• opisa a upora a za zdravlje je stafilokok ih okuž  kože i  ehkih 
tkiv, osteomielitisa, topič o v oftalmologiji 

 

• med ežele i i uči ki izstopajo pre av e ot je, opisa a je 
odpoved jeter 

Golledge C. Int J Antimicrob Agents 1999; 12: S11-5. 

Kraus CN, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: Suppl 7: 527-37. 
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Temocilin 

• Parenteralni betalaktamski antibiotik 

 

• Deluje na po Gramu negativne bakterije, ne pa na po 
Gramu pozitivne ali pa P. aeruginosa 

 

• Odporen proti vsem ESBL encimom in proti nekaterim 
karbapenemazam, i pa kli ič ih izkuše j 
 

• V Belgiji i  Združe e  kraljestvu odo re  za sepso, 
okuž e sečil i  okuž e spod jih dihal, če jih povzročajo 
dokaza o o čutljive akterije  

Livermore DM, Tulkens PM. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; 63: 243–5. 

Van Duin D, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013; 75(2): 115–20. 7.6.2017 
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I teraktiv o vpraša je 

Na bakterijo P. aeruginosa delujejo: 

 

a) ciprofloksacin 

b) ertapenem 

c) ceftazidim 

d) amikacin 

e) cefotaksim 

 

1. a, c, d 

2. a, b,c 

3. a,c,d 
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I teraktiv o vpraša je 

Na akterije, ki izločajo ESBL, delujejo 

a. ertapenem 

b. temocilin 

c. piperacilin/tazobaktam 

d. fosfomicin 

e. cefotaksim 

 

1. a,b,c,d 

2. a,c,e 

3. a,b,e 
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