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IZOLACIJA KANDIDE IZ RESPIRATORNIH 
KUŽNIN

1. Zdravljenje je 
potrebno, če je bolnik 
hospitaliziran v EIT, da 
preprečimo 
hematogeni razsoj;

2. Zdravljenje nikoli ni 
potrebno;

3. Zdravljenje uvedemo v 
določenih pogojih;



Zdravljenje onihomikoze

1. sodi na področje 
pedikure;

2. je kompleksno in 
zahteva mikrobiološko 
potrditev;

3. Je dolgotrajno, pogosto 
kombiniramo topično in 
sistemsko zdravljenje



Interaktivno vprašanje

1. Katere antimikotike je primerno kombinirati?

• Nikoli ne kombiniramo.

• Amfotericin B in ehinokandin

• Ehinokandin in azol

• Amfotericin B in ehinokandin



Mikrobiološka razvrstitev patogenih gliv

• Oportunistični patogen;

• Bolnišnični patogen;

• Pri bolnikih z zdravim 
imunskim sistemom brez 
invazivnih 
posegov/antibiotikov 
praktično ne povzroči 
invazivne okužbe (izjema 
intravenski narkomani)

• Podobno velja za kriptokoke

Kvasovke
• Candida spp.

• Cryptococcus
spp.



Plesni • Dejavniki tveganja –
predvsem nevtropenija in 
zdravljenje s kortikosteroidi

• Mucor – prizade tudi 
diabetike s ketoacidozo

• Možne (vendar zelo redke) 
so tudi okužbe pri imunsko 
kompetentnih – predvsem 
sinusi, koža, 
traheobronhitis

Aspergillus spp.

 Rhizopus spp.

 Trichophyton spp.

 Microsporum

spp.



Patogene glive

• Le endemske mikoze 
redno povzročajo 
bolezen pri imunsko 
zdravih.

• Pri nas pri povratnikih 
(turisti) iz endemskih 
krajev. 

Dimorfne glive
• Histoplasma 

capsulatum

• Coccidioides 
immitis

• Blastomyces 
dermatitidis



Znani dejavniki tveganja za nastanek 
invazivne glivne okužbe

Candida
 Stopnja osnovne 

bolezni/nevtropenija

 Število predhodnih 
antibiotikov in trajanje 
zdravljenja

 Predhodna kolonizacija

 Prisotnost osrednjih 
venskih katetrov

 Večorganska odpoved

 Predhodna hemodializa

Aspergillus
 Daljša nevtropenija

 Višja starost

 Moški spol

 Osnovna bolezen 
pljuč

 Bolezen presadka 
proti gostitelju

 Izpostavljenost virom 
iz okolja npr. 
gradbena dela



Ključno vprašanje?

• Kaj smatramo za okvaro imunskega sistema?

• Kritično bolni, bolniki po posegih, umetno 
predihavanje, katetri, cistična fibroza, KOPB?



Glivna pljučnica
• Med povzročitelji  pljučnice so glive v manjšini.
• Bolj pogosta je brezsimptomna kolonizacija dihal .
• Problem predstavljajo predvsem okužbe pri bolnikih z okvaro 

imunskega sistema.
• Bolezen  nastane po inhalaciji spor oz.  konidijev ali ob 

reaktivaciji latentne okužbe. Hematogena diseminacija je 
pogosta pri imunsko kompromitiranih. 

• Diagnozo glivne pljučnice je težko dokazati in jo po navadi 
postavimo ob kliničnem sumu. 

• Diagnoza se oslanja na kombinacijo kliničnih, radioloških in 
mikrobioloških faktorjev. Nemolekularne mikrobiološke 
tehnike (biološki označevalci) so dodatno orodje.

• Individualna prognoza v glavnem odvisna od vrste in teže 
osnovne bolezni in od reverzibilnosti imunskega deficita. 



Glivna pljučnica
• Diskriminacija med kolonizacijo in okužbo je težka.

• Pogosto se zdravljenje prične brez prave diagnoze, 
kar vodi do povečane toksičnosti in stroškov 
zdravljenja.

• Po drugi strani so glivne okužbe povezane z visoko 
smrtnostjo, če se zdravljenje prične prepočasi.

• Ekstrapolacija od hematološko-onkoloških bolnikov 
na kritično bolne in bolnike z relativno malo 
okvarjenim imunskim sistemom je pogosto 
nemogoča.



Skupine antimikotikov

• Polieni – amfotericin (konvencionalen in lipidne oblike), 
nistatin;

• Flucitozin;

• Azoli – starejši azoli in triazoli (ketokonazol, flukonazol, 
itrakonazol, vorikonazol, posakonazol);

• Ehinokandini (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin).



ergosterol

skvaleni
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Grizeofulvin

•Starejši antimikotik; 

•Zavira delitev glivične celice;

•Deluje predvsem na povzročitelje kožnih glivičnih 
okužb (ne Candida, Malassezia furfur);

• Indikacija: zdravljenje glivičnih okužb kože in 
nohtov;

•Dnevni odmerek 500 do 1000 mg



Nistatin

•polien;

•uporaba omejena na lokalno zdravljenje;

• absorpcija zdravila je minimalna;

•deluje na večino kvasovk in plesni;

•vliva na sintezo ergosterola;

•zdravljenje oralne ali vaginalne kandidoze ter 
za zaščito pred glivami pri bolnikih, okuženih s 
HIV ali pred kemoterapijo.  



Azoli

• Flukonazol

• Itrakonazol

• Vorikonazol

• Posakonazol

• Isavukonazol



Mehanizem delovanja azolov

• inhibicija sinteze ergosterola (encim lanosterol 
14α-demetilaza;

•ergosterol poglavitna sestavina glivične celične 
membrane;



Flukonazol

•deluje proti večini vrst kandide, razen proti C. 
krusei (intrinzično odporna)

•C. glabrata kaže različne stopnje odpornosti 
proti flukonazolu;

•deluje na glive rodu Coccidioides in na 
kriptokoke;

•nima aktivnosti proti plesnim. 



Flukonazol

•Biološka uporabnost skoraj 90%. 

•Na absorpcijo ne vplivata kislost želodčnega 
soka in prisotnost hrane. 

•Dobro prehaja v različna tkiva in tudi v 
osrednje živčevje. 

•Razpolovni čas  22 do 31 ur (odmerjanje 
1x/dan).

•V nespremenjeni obliki se skoraj v celoti izloči 
skozi ledvice. 



Flukonazol

•Zdravljenje vseh oblik kandidoze, tudi za 
najtežje sistemske oblike, ki jih povzročajo zanj 
občutljive vrste kandid. 

•Zdravljenje kriptokokoze in večine endemskih 
mikoz.

•Zaščitno (profilaktično) za preprečevanje 
glivičnih okužb, zlasti pri bolnikih s HIV/aidsom 
in pri nevtropeničnih bolnikih. 



Itrakonazol

•Deluje proti različnim glivam, vključno s 
kriptokoki, aspergili, proti večini endemskih 
gliv (npr. Histoplasma spp., Blastomyces spp., 
Coccidioides spp.) ter proti večini vrst kandide. 

•Deluje tudi proti dermatofitom, ne pa proti 
glivam rodu Scedosporum, Fusarium, 
Scopulariopsis ali proti zigomicetam. 



Itrakonazol

• Po oralni aplikaciji je absorpcija itrakonazola zelo 
nepredvidljiva. 

• Raztopina ima boljšo biološko uporabnost kot 
kapsule, ki jih je treba jemati s hrano. 

• Raztopina se bolje resorbira brez hrane. 

• Zdravilo se močno veže na plazemske beljakovine in 
slabo prehaja skozi krvno možgansko pregrado. 

• V koži in kožnih priveskih se koncentracije 
itrakonazola vzdržujejo dalj časa. 



Itrakonazol - indikacije

•Zdravljenje histoplazmoze, blastomikoze, 
ezofagealne in vaginalne kandidoze. 

•Peroralno zdravljenje aspergiloze in febrilne 
nevtropenije:

•Profilaksa glivičnih okužb pri hematoloških 
bolnikih.

•Zdravljenje alergične bronhoalveolarne 
aspergiloze.



Azoli

POGOSTO REDKO

Flukonazol
(najmanj toksičen)

Slabost, tiščanje v 
epigastriju; izpuščaj 1/20 
bolnikov

Povečane koncentracije 
jetrnih encimov;

Itrakonazol
(toleranca adekvatna)

Slabost, dispepsija, zaprtje, 
driska (bolj pogosti pri 
raztopini);
Retenca tekočine (starejši);
Izpuščaj 1/20, včasih resen; 
Povečane koncentracije 
jetrnih encimov;

Huda jetrna okvara ali 
zlatenica;
Supresija nadledvičnice, 
Hipokaliemija; povišan 
krvni tlak;
Periferna nevropatija in 
tremor. 



Vorikonazol

• triazol, strukturno podoben flukonazolu;

•fungiciden za plesni (Aspergillus, 
Scedosporium, Fusarium);

•ne deluje na zigomicete;

•metabolizem preko jetrnih citokrom P450 
encimov;

• povezan s prehodnimi motnjami vida pri 
~30% bolnikov.

Lu I, et al. Semin Respir Infect. 2002;17:140-150.  Maschmeyer G. J Antimicrob Chemother. 2002;49:239-241.



Farmakokinetične lastnosti 
vorikonazola

• biološka uporabnost peroralne oblike: 90%

• dobra porazdelitev, tudi v likvor

• nelinerna farmakokinetika pri odraslih

• nepredvidljiva presnova v jetrih (CYP450)

 nepredvidljiva serumska koncentracija

• nosilec parenteralne oblike se pri ledvični odpovedi 
ne more izločati



POSAKONAZOL

• Širok spekter (tudi plesni; deluje na Zigomicete);

•odlična aktivnost na živalskih modelih 
(Kirkpatrick, 2001)

• Oralen (variabilna biološka razpoložljivost); dobra 
toleranca, linearna kinetika do 800 mg

• Študije za invazivne okužbe, profilaksa pri visokem 
tveganju.



Farmakokinetika posakonazola

•se dobro resorbira; zaužitje skupaj s hrano 
(maščobe) dvigne koncentracije; absorbcija je 
nasičena pri odmerku 800 mg/dan;

•presnova v 14%;

•66% se eliminira nespremenjenega v blatu;

•se ne izloča skozi ledvice;

•pri hujši jetrni okvari se t/2 lahko podaljša.



Azoli

POGOSTO REDKO

Vorikonazol Fotopsija ;
Kožne spremembe;
Jetrna okvara;
Glavobol, bruhanje, vidne 
halucinacije;
Bolečine v trebuhu;
Povišana koncentracija 
kreatinina, hipokaliemija

Periferna nevropatija;
Pordela koža, suhe oči in 
usta (priporočljiva krema z
zaščitnim faktorjem)

Posakonazol Omotica, glavobol, suha 
usta;
Povečane koncentracije 
jetrnih encimov.

Resni SA zelo redki



Razlike med azoli

•vorikonazol in posakonazol aktivna proti 
sevom odpornim na flukonazol; možna 
navzkrižna rezistenca;

•fungicidna proti aspergilusu posa > vori;
•posa aktiven proti zigomicetam, vori ne;
•oba delujeta na kriptokoke;
•potencial za interakcije vori >> posa;
•aktivna proti glivam vrste Fusarium in 
Scedosporium.



Součinkovanja - azoli

POJAČA DELOVANJE ZMANJŠA DELOVANJE 
ITRAKONAZOLA

ZMANJŠA
ABSORPCIJO

ITRAKONAZOL* Terfenadin, cisaprid, 
astemizol (aritmije –
NE uporabljaj skupaj);
Varfarin,digosksin, 
ciklosporin 
(monitoring);
Midazolam, triazolam;
Vinkristin (neurološka 
okvara)
Inhlacijski steroidi

Rifampin, feniton, 
karbamazepin

Antacidi

*zelo veliko možnih interakcij



Součinkovanja vorikonazola - CYP 450!

Povišane koncentracije
• astemizol
• cisaprid
• ergot alkaloidi
• kinidin
• sirolimus
• terfenadin
• omeprazol
• ciklosporin (odmerek prepoloviti)
• takrolimus (zmanjšaj na 1/3)
• varfarin
• sulfoniluree
• statini
• vinka alkaloidi
• zaviralci Ca kanalov
• benzodiazepini

vorikonazol
• karbamazepin
• dolgo delujoči barbiturati
• rifampicin
• rifabutin 
• fenitoin 



Součinkovanja - azoli

POJAČA DELOVANJE

POSAKONAZOL* Ciklosporin, takrolimus, sirolimus;
Cisaprid, astemizol, terfenadin;
Ergotamin;
Statini (simvastatin, lovastatin, atorvastatin) ;
Nekatera protiretrovirusna zdravila;
Vinkristin, vinblastin;
Benzodiazepini. 

*močan inhibitor CYP 3A4



Povzetek součinkovanj

• Inhibicija biotransformacije drugih zdravil –
azoli;

• Interferenca s transportnimi proteini –
itrakonazol, posakonazol, kapsofungin 
(klinično nepomembno);

• Interakcije, ki negativno vplivajo na sistemsko 
indukcija  razpoložljivost protiglivnih zdravil –
pH(azoli), biotransformacija protiglivnih zdravil 
(azoli).



Azoli in nosečnost
Nosečnost Dojenje

Flukonazol Povezava s kongenitalnimi anomalijami 
(visoki odmerki, dalj časa) v prvem 
trimestru (podobno sindromu Antley 
Bixler)*;
Premalo podatkov o varnosti kasneje v 
nosečnosti;
Nasprotujoči podatki o teratogenosti 
nizkih odmerkov; 

Varen

Itrakonazol Bolj pogosto splavi, ni priporočljiv med 
nosečnostjo;

Ni priporočljiv

Vorikonazol Teratogen in embriotoksičen za živali; Ni priporočljiv

Posakonazol Teratogen pri živalih, ni podatkov za 
uporabo pri ljudeh

Ni priporočljiv

*kraniosinostoza



Terbinafin (tablete in lokalno zdravilo)

• Alilamin, ki deluje na sintezo ergosterola (encim skvalenska 
epoksidaza);

• Izloča se z izločki lojnic in prehaja v roženo plast kože in nohtov;
• Deluje zlasti na glive, ki povzročajo okužbe kože(npr. T. rubrum, T. 

mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis in 
Epidermophyton floccosum; 

• Na kvasovke deluje fungicidno (npr. Pityrosporum orbiculare ali
Malassezia furfur) ali fungistatično, odvisno od vrste.

• Odmerek 250 mg 1x dnevno
• Terbinafin ne vpliva na presnovo hormonov ali drugih zdravil.
• Hepatotoksičen, veliko interakcij



Terbinafin

• Dobra toleranca. 

• Navzea, napetost v trebuhu;

• Glavobol;

• Izguba okusa ali spremenjen okus. 

• Alergični izpuščaji redko.



Nosečnost - terbinafin

• Verjetno varen v nosečnosti;

• Topična oblika bolj varna kot sistemska;

• Izloča se v mleku – ni priporočljiv med 
dojenjem.



Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa

Aspergiloza Vorikonazol

ALI

Amfotericin

B 

6 mg/kg iv na 12 ur 

1.dan, nato 4 

mg/kg iv/12 ur 

ALI

200-300 mg po 

2x/d

≥ 10 tednov;

1-1.5 mg/kg iv.

Posakonazol 200 

mg po 3x-4x/d,

nato 200 mg 

2x/d;

Kaspofungin 70 

mg iv 1x/d 

1.dan, nato 50 

mg iv 1x/d 



Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa

Kandidoza

Vaginalna

Topična (krema, 

vaginalete, 

svečke);      

Sistemska

Rekurentna

Urinarna

Orofaringealna ali

Ezofagealna

Klotrimazol, 

mikonazol….

.

Flukonazol;

Flukonazol;

1x/dan 1 do 7 dni;

150 mg po 1x ;

150 mg po 1x/teden

Itrakonazol 200 mg po 

2x/d 1 dan

Flukonazol; 200 mg iv ali po 1x/d 7 do 

14 dni

Amfotericin B 0,3 -0,5 

mg/kg/d iv 1 do 7 dni ;

Flucitozin 25 mg/kg po 

4x/d 5 do 7 dni;

Flukonazol

ALI

Ehinokandin:

Kaspofungin 

Anidulafungin

Mikafungin

200 mg iv ali po enkrat, 

nato 100-200 mg 1x/d 

2-3 tedne;

70 mg iv 1x/d 1.dan, nato 

50 mg iv 1x/d; 

100 mg iv 1.dan, nato 50 

mg/dan 1x/d 

150 mg i.v. 1x/dan

1-3 tedne.

Vorikonazol 200 mg po 

2x/d 1 – 3 tedne;

Itrakonazol 200 mg po 

1.dan, nato 100 mg/d 

20 1-3 tedne;

Posakonazol 100 mg 2x/d 

1. dan, nato 100 mg 

1x/dan 1-3 tedne;

Amfotericin B 0,3 -0,5 

mg/kg/d iv 1-3 tedne 



Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa

Kandidoza

Kandidemija

Flukonazol

ALI 

Ehinokandin

Kaspofungin; 

Anidulafungin

ALI

Amfotericin B

400 mg 1x/d iv, nato po;

70 mg iv 1x/d 1.dan, nato 50 

mg iv 1x/d; 

200 mg iv 1.dan, nato 100 

mg/dan 1x/d.

0,5 – 1 mg/kg/d iv.

Vorikonazol 6 mg/kg 

iv na 12 ur 1.dan 

nato 3-4 mg/kg 

iv 2x/d ali 200 

mg 2x/d po. 

Kriptokokoza

Kronična supresija

Amfotericin B

± flucitozin

Nato 

Flukonazol

0,5 – 1,5 mg/kg/d iv 2 tedna,

25 mg/kg po 4xd. 

400 mg po 1x/d > 10 tednov ;

Itrakonazol 200 mg 

po 2x/d;

Flukonazol 200 mg po 2x/d. 



Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa

Sporotrihoza

Kožna

Izvenkožna

Itrakonazol 200 mg po 1x/d 3-6 

mes.

Terbinafin 500 mg po 

2x/d

Nasičena raztopina 

kalijevega jodida 1-

5 ml po 3/d;

Flukonazol 400-800 

mg po 1x/d;

Amfotericin B

ALI

Itrakonazol 

0.7-1 mg/kg/d iv  6-12 

tednov;

200 mg po 1x/d 12 

mes.

Zigomikoza Amfotericin B 1-1,5 mg/kg/d iv  6-10 

tednov.

Posakonazol 200 mg 

po 3x-4x/d.



Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa

Onihomikoza Terbinafin

ALI

250 mg po 1x/d

12 tednov*;

ALI

Itrakonazol 200 mg 1x dnevno p.o. 

3 mesece

Flukonazol 150-300 mg 

po 1x tedensko 6-12 

mesecev

Tinea pedis Terbinafin 250 mg po 1x/d 2 

tedna

Flukonazol 150-300 mg 

po 1x tedensko 2-6 

tednov

Sistemsko zdravljenje tinee pedis in onihomikoze

*Trajanje zdravljenja za okužbe nohtov na nogah. Za okužbe nohtov na rokah 

je priporočeno trajanje zdravljenja s terbinafinom 6 tednov, 

z itrakonazolom 2 meseca in s flukonazolom 3-6 mesecev



Kako preprečiti ponovitev bolezni?

• Izobraževanje bolnikov – boljše upoštevanje navodil, 
prepoznavanje zgodnjih znakov
•Dezinfekcija ali odstranitev stare obutve in nogavic
•Stopala na hladnem in suhem
•Izgibanje bosonoge hoje na javnih mestih 
•Topična protiglivna profilaksa
•Zgodnje zdravljenje vsake tinee pedis, tudi pri 
družinskih članih 



Sistemsko zdravljenje tinea corporis 
(tudi mikrosporija)

Male dobro omejene lezije Terbinafin 250 mg/dan 2 tedna;
Itrakonazol 200 mg/dan 1 teden;
Flukonazol 250 mg/teden 2-4 
tedne;

Večje lezije Grizeofulvin, 10-20 mg/kg/dan,
minimalno 6 tednov. 



Ali obstja t.i. kandida sindrom?

1. Da, vsekakor, vendar je 
podcenjen s strani 
uradne medicine

2. Ne, ker gre za 
alternativo, ki ni 
potrjena

3. Ne vem

4. Me ne zanima



Ali opravljate diagnostiko za 
kandido

1. Ne, ker v to ne 
verjame

2. Bi, vendar nimamo 
možnosti 
mikrobioloških 
preiskav

3. Da, pošljem na 
mikrobiološke 
preiskave



Bolnica/bolnik je prepričan, da ima 
kandido

1. Pojasnim mu, da je 
kandida komenzal in 
da ni povezave med 
kandido in njegovimi 
simptomi

2. Dam napotnico za 
infektologa

3. Uvedem protiglivno 
zdravljenje


