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Kako predpisujemo antibiotike v EIT?

30% do 60% predpisanih antibiotikov v EIT 
je:
- nepotrebno
- neustrezno
- nepravilno predpisanih

Kollef et al, Crit Care 2001
Roberts JA, Clin Inf Dis 2014

Kollef et al, Chest, 1999



• Kaj moramo vedeti preden 
predpišemo antibiotik?

• Kaj predpišemo, v kakšnem 
odmerku in na kakšen način?

• De-eskalacija in trajanje 
antibiotičnega zdravljenja

Plan….



• septični šok (dihala, sečila, trebuh)

• huda pljučnica domačega okolja

• hude okužbe osrednjega živčevja

• infekcijski endokarditis z zapleti

• nekrozantni fasciitis

• pljučnica zaradi mehanskega predihavanja 
(ventilator associated pneumonia-VAP)

• okužbe osrednjih žilnih katetrov
• okužbe kirurške rane
• okužbe sečil
• črevesne okužbe, povzročene s C.difficile
• bolnišnična sepsa
• bolnišnična pljučnica



SIRS

Sepsa in septični šok

1H SVEŽENJ UKREPOV:

✓ LAKTAT

✓ HEMOKULTURE

✓ANTIBIOTIK ŠIRŠEGA SPEKTRA 
✓ KRISTALOIDI 30ml/kg

✓ VAZOPRESOR

Čas „0“ : čas triaže v urgentni ambulanti oz. čas, ko je bila sepsa prepoznana na bolnišničnem oddelku



prospektivna, 2008-2013, 2 skupini, med čas do EIT 5h, do atb 4h
neustrezno antibiotično zdravljenje: 44,7 % bolnišnična sepsa, 23% sepsa domačega okolja



50-letna bolnica, kadilka, sprejeta v EIT zaradi dihalne odpovedi ob hudi, 
obojestranski pljučnici. Imela pljučnico pred cca pol leta. Takoj ob sprejemu 
intubirana, MV, FiO2 0.8, PEEP 13. Hemodinamsko stabilna. Aspirira se malo. CRP 
250 μg/l, PCT 2,2 μg/l. Ledvična funkcija je še normalna. Nedavno bila na morju. Kaj 
predpišemo?

a) amoksiklav 1,2g/8h iv

b) amoksiklav 1,2g/8h iv + azitromicin 500mg/dan iv

c) cefotaksim 2g/6h iv

d) cefotaksim 2g/6h iv + azitromicin 1g prvi dan, nato 500mg/dan iv

e) moksifloksacin 400mg/dan iv





Specifična imunska okvara Bolezen/stanje Možni povzročitelji okužb

Nevtropenija hematološke rakave bolezni

citotoksična kemoterapija

aplastična anemija

> 60% po Gramu pozitivne bakterije (stafilokoki, streptokoki, enterokoki)

po Gramu negativne bakterije (Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas

aeruginosa, Acinetobacter spp.)

Corynebacterium jeikeium, Bacillus spp., Lactobacillus in Propionibacterium acnes, 

Candida spp, Aspergillus spp., Fusarium spp., Zygomicete

Okvara protitelesnega odziva splenektomija

Limfom,multipli mielom

kronična limfatična levkemija

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae in drugi 

streptokoki, Capnocytophaga spp., Babesia microti, 

Salmonella spp

Okvara celične imunosti glukokortikoidi

biološka zdravila

ciklosporin in sorodna zdravila

HIV/AIDS, Mb Hodgkin

sladkorni bolniki, alkoholiki

presaditev čvrstih organov in tkiv

Listeria monocytogenes, Legionella spp., Mycobacterium

tuberculosis, Salmonella spp, Nocardia asteroides, Rhodococcus spp., 

atipične mikobakterije, Aspergillus spp., Pneumocystis jirovecii, 

Cryptococcus spp., Mucor spp., Candida spp., endemične mikoze, CMV, VZV, 

RSV, adenovirusi, EBV, HHV 6, HHV 8, parvovirus B 19, Toxoplasma gondii, 

Microsporidium, Cryptosporidium, Cyclospora, S.stercolaris

Okvara sistema komplementa splenektomija

sistemski lupus eritematozus

podhranjeni bolniki

Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Brucella

spp., Toxoplasma gondii, Neisseria meningitidis

Tomažič in sod. Infekcijske  bolezni 2014



Primarno mesto okužbe in izbor protimikrobnega zdravila

• pregledati bolnika „od glave do pete“
• najverjetnejši povzročitelji okužbe
• dobro prodiranje antibiotika v prizadeto tkivo

• okužbe osrednjega živčevja!
• ocena trajanja antibiotičnega zdravljenja
• „source control“



Bolnik XY po hudi poškodbi glave, sicer zdrav, 4.dan intubiran, mehansko ventiliran, 
CRP 50, na RTG pc ni videti infiltrata, se pa gnojno aspirira, iz aspirata traheje smo 
izolirali S.aureus (+++) in glive kvasovke (+). Hemodinamsko stabilen. Trenutno ne 
prejema antibiotika. Kaj naredimo?

a) predpišemo piperacilin/tazobaktam (VAP)
b) predpišemo vankomicin
c) predpišemo flukloksacilin in naročimo beta D glukan
d) predpišemo flukloksacilin
e) počakamo do naslednjega dne (klinična slika, vnetni kazalci, antibiogram) in ob 

kliničnem poslabšanju predpišemo antibiotik



Bolnik v EIT…ali ima okužbo? Kje?

CRP 
raste

CRP 150

iz aspirata
traheje smo 
izolirali XY…

iz vsebine 
abdominalnega 
drena raste XY

gnojno se 
aspirira

potrebuje več 
noradrenalina

….



Bolnik v EIT….klinika

- ocena simptomov in znakov okužbe otežena
- opazovati:

- telesno temperaturo
- kvantiteto in kvaliteto aspirata traheje
- povečano potrebo po dodanem kisiku
- vbodna mesta osrednjih žilnih katetrov
- kožne in sklepne spremembe
- kirurške rane
- novonastala hemodinamska nestabilnost
- aktivno iskati vnetna žarišča!



Bolnik v EIT…laboratorij

- CRP, levkocitoza: nizka specifičnost

- prokalcitonin?
• povišan tudi pri ARDS, politravmi, 

velikih operativnih posegih, večorganski

odpovedi, zavrnitvi po presaditvi organov, 

hudih opeklinah, kardiogenem šoku…

Hoeboer et al, Clin Microbiol Inf 2015



Indikacija za predpis protimikrobnega zdravila pri imunsko neoslabljenem bolniku v EIT je:

1) porast Pseudomonas aeruginosa iz aspirata traheje

2) porast E.coli iz hemokultur

3) pozitiven (1-3)-beta-D glukan v serumu

4) porast Candida albicans iz aspirata traheje

Pravilno je:

a) 1, 2, 3

b) 1, 2, 3, 4

c) 2

d) 1, 2



Pri kritično bolnih je, za razliko od drugih skupin bolnikov, pri izbiri protimikrobnega 
zdravila potrebno upoštevati rezultate vseh prejetih kužnin in skupno občutljivost 
dokazanih mikroorganizmov.

a) Da

b) Ne



Bolnik v EIT… mikrobiologija
- interpretirati v korelaciji s klinično sliko! 

- POZITIVNI IZVIDI STERILNIH KUŽNIN !! (HEMOKULTURE, LIKVOR….)

- pozitivni izvidi nesterilnih kužnin (aspirat, bris rane…)
- kolonizacija?
- kontaminacija? 
- okužba?

- NE PONAVLJAJ KUŽNIN BREZ POTREBE – ASPIRAT, URINOKULTURA, BETA d 
GLUKAN, VSEBINA DRENA, RANE…

Ali predpišem antibiotik?

• ponovna izolacija patogena iz nesterilne kužnine (aspirat traheje) ob kliničnem 
izboljšanju stanja : NE

• bakteriurija pri bolniku s stalnim urinskim katetrom in brez kliničnih znakov 
okužbe: NE

• Candida spp. v aspiratu traheje: NE



Kaj predpišem, kako?

• izkustveno proti G+ in G- povzročiteljem
– kje je okužba? Ali so „naše“ bakterije občutljive? Gre za okužbo z odpornimi 
povzročitelji? Imunsko oslabljen? Ali in kje je že bil hospitaliziran? Zdravljen z 
antibiotiki v zadnjih 90 dneh?

• antibiotik dobro prehaja v prizadeta tkiva

• intravensko s polnilnim odmerkom (kadar je to možno)

• optimizirano glede na PK/PD parametre

• pazi na alergije, nosečnost, ledvično odpoved in pričakovane neželene 
učinke!

• upoštevaj priporočila, vendar ne pozabi na klinično oceno!!



Kdaj predpišem?

HEMODINAMSKO 
NESTABILEN

HEMODINAMSKO 
STABILEN

v 1 uri od 
prepoznavanja 

septičnega 
šoka/sepse

ob pozornem kliničnem in 
laboratorijskem spremljanju 

se lahko počaka do izvida 
mikrobioloških preiskav

PRED UVEDBO 
ANTIBIOTIKA ODVZETI 

KUŽNINE GLEDE NA 
VERJETNO MESTO 

OKUŽBE IN VERJETNE 
POVZROČITELJE



Kaj predpišem?

Pseudomonas aeruginosa

Pregled občutljivosti za antibiotike Slovenija 2017



okužba mikroorganizem protimikrobna zdravila in trajanje th

sepsa domačega okolja
ne-nevtropenični
izvor okužbe ni jasen

S.aureus, pneumococci, E.coli amoksiklav 1,2g/6h iv ali  
ampicilin/sulbaktam 3g/6h iv
+ gentamicin 4.5-7.5 mg/kg/24h iv ali
flukloksacilin 2g/6h iv + gentamicin iv
7-10 dni

bolničnična sepsa
ne-nevtropenični

stafilokoki, enterobakterije,
Pseudomonas aeruginosa

piperacilin/tazobaktam 4.5g/6h iv ±
gentamicin 4.5-7.5 mg/kg/24h iv
7-10 dni

nevtropenični bolniki (high risk, 
nevtrofilci < 0.5)

stafilokoki, enterobakterije,
Pseudomonas aeruginosa, odporne 
bakterije, 
Candida spp?

piperacilin/tazobaktam 4.5g/6h iv ali 
cefepim 2g/8h iv ali imipenem
500mg/6h iv ali meropenem 1g/8h iv
do normalizacije nevtropenije (≥0.5), 
glede na lokalizacijo okužbe in 
patogen, če asimptomatski lahko 
prehod na profilakso po 7-10 dneh

bolnik na dializi MRSA, enterobakterije, Pseudomonas
aeruginosa

vankomicin 1g iv prvi odmerek, nato 
odmerjanje glede na serumsko 
koncantracijo + piperacilin/tazobaktam
4,5g iv prvi odmerek, nato 2,25g/8h iv
14 dni

Beovic B et al. QUIBA (quick antibiotic guide)



Ali naj izkustveno zdravljenje usmerim proti večkrat 
odpornim povzročiteljem (MDR)? 

• kolonizacija pomembno poveča tveganje za okužbo z MDR 

• pozitivna napovedna vrednost kolonizacije za bakteriemijo je nizka –
nikoli ne preseže 50% 
• ESBL- E: 62,6% okužbe sečil, 24,5% okužbe dihal, 4,6% bakteriemija

• ESBL-E okužbe se pri kritično bolnih pojavijo pri 10-25% ESBL-E 
koloniziranih bolnikov

• izkustveno kritje je odvisno od resnosti bolezni, vira okužbe, mesta 
kolonizacije, predhodnega protimikrobnega zdravljenja, prisotnosti 
katetrov in drugih tujkov – individualna odločitev!

Ziakas PD et al, Crit Care Med 2014; 42: 433-444
Raman G et al, Antimicrob Resist Infect Control 2018; 7:79

Stupica D, Int J Antimicrob Agents 2017; 50: 564-571
Zahar JR et al, Clin Inf Dis 2018

Detsis M et al, Crit Care Med 2017, 45: 705-714



Bassetti M et al, ICM 2016



Monoterapija ali kombinacija?

Prednosti kombinacije
• širši protimikrobni spekter

• manjše tveganje za nastanek 
odpornosti med zdravljenjem

• sinergistični učinek – pospešena 
eradikacija patogena
• β-laktam + aminoglikozidi
• β-laktam + fluorokinoloni

• zavora tvorbe bakterijskih toksinov
• β-laktam + klindamicin (S.pyogenes, 

S.aureus PVL)

• imunomodulatorni učinki
• β-laktam + makrolid (huda doma 

pridobljena pljučnica)

Slabosti kombinacije
• povečana toksičnost

• višji stroški

• možen antagonizem

• selekcija odpornih sevov

Kluge RM et al, Antimicrob Agents Chemother 1974; 6: 442-446
Neu HC. Drugs 1993; 45: 54-58

MacGowan AR et al, J Antimicrob Chemother 1993; 32: 913-915
Manian FA et al, Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: 222-226.



Odmerjanje antibiotikov – „fun facts“

• Pri 1 od 6 bolnikov, ki prejemajo beta laktamske antibiotike, ne 
dosežemo minimalne ciljne serumske koncentracije – nad MIK za 
več kot 50% dozirnega intervala

• 4×MIC v času 100% dozirnega intervala - redko dosežemo

• rezultati še slabši pri septičnih, kritično bolnih – povečan volumen 
distribucije, povečan očistek kreatinina 



Kako izboljšati odmerjanje?

• polnilni odmerek

• izračun „ledvičnega odmerka“ za posameznega bolnika

• neprekinjena/podaljšana infuzija

• spremljanje terapevtskih koncentracij (therapeutic drug monitoring –
TDM)
• vankomicin, aminoglikozidi, vorikonazol



Timsit et al, Intensive Care Med 2019; 45: 172-189



Timsit et al, Intensive Care Med 2019; 45: 172-189



Odmerjanje pri akutni ledvični odpovedi

• priporočeni „ledvični“ odmerki temeljijo na raziskavah pri zdravih 
osebah s stabilno kronično ledvično boleznijo

povečana žilna prepustnost
hemodinamska nestabilnost
kardiomiopatija
↓ albumin
dinamične spremembe ledvičnega 
delovanja↑ Vd

odmerek kot pri 
stabilni ledvični 

bolezni?

STANDARDNI ODMEREK PRVIH 
48H ZA ATB S ŠIROKIM 

TERAPEVTSKIM OKNOM
(do 50% bolnikov – izboljšanje 

CrCl do 48h!)

Crass RL et al, Clin Inf Dis 2018; sep 13, doi 10.1093/cid/ciy790



Antibiotiki v inhalacijah?

• FDA dovoljeni: tobramicin, aztreonam in kolistin pri cistični fibrozi, ostalo off-label

• problem raziskav: standardizacija (učinkovina, odmerek, aplikacija….)

• pogoji za uspešno izvedbo: velikost kapljic 1-3 μ, ustrezni razpršilci, sedacija, 
volumsko vodena ventilacija z dolgim inspirijem, aspiracija izločkov iz dihal pred 
aplikacijo, sinhronizirano z vdihom

• kolistin 2 ME/8h ali tobramicin 300mg/12h ali amikacin 150mg/12h



Debelost
- BMI > 30 ali več kot 20% idealne telesne teže

Prilagajanje ni potrebno:
• ceftarolin
• ceftazidim-avibaktam
• ceftolozan-tazobaktam
• ertapenem
• imipenem-cilastatin
• meropenem
• moksifloksacin
• tigeciklin

Prilagajanje:
• prilagojena telesna teža (adjusted body

weight) = idealna telesna teža + 0.4 (dejanska 
TT – idealna TT)

- aciklovir, aminoglikozidi, 

• anidulafungin - večji odmerek pri TT > 140kg

• Dejanska telesna teža:

- klindamicin, daptomicin (IBW?), vankomicin

- flukonazol? levofloksacin? 
linezolid?mikafungin? 

• piperacilin/tazobaktam: 6,75g teče 4h iv na 8h
Pharmacotherapy 2017; 37: 1415
Antimicrob Ag Chemother 2016; 60: 1830
Pharmacother 2007; 27: 1081
Antimicrob Agents Chemother 2018, apr 30
Antimicrob Agents Chemother 2017; 61: e0201416
Int J Antimicrob Ag 2013; 41:52



ECMO

• spremljanje serumskih koncentracij (TDM)

• povečan volumen porazdelitve, manjši klirens učinkovine in izločanje

• brez večjih PK sprememb: vankomicin, piperacilin-tazobaktam, meropenem, 
azitromicin, amikacin and kaspofungin

• večje PK spremembe: imipenem, oseltamivir, rifampicin and vorikonazol –
potrebno prilagajati odmerke

Hahn J et al, J Clin Pharm Ther 2017 Dec;42(6):661-671



Izventelesno odstranjevanje vnetnih mediatorjev 
(Cytosorb®)

- meropenem < 20%

- vankomicin – dodatni odmerek

- protivirusna zdravila (oseltamivir, zanamivir) : se ne odstranjujejo

- priporočljivo aplicirati antibiotike po zaključeni terapiji



De-eskalacija

• po prejetju mikrobioloških izvidov

• izbira usmerjene antibiotične terapije:
• ožje spektralni baktericidni antibiotik

• ugoden varnostni profil

• dokončnega mnenja o varnosti in učinkovitosti de-eskalacije ni!
• izkušenost zdravnika + dokaz okužbe

• če se izkaže, da bolnik nima okužbe, antibiotično terapijo prekinemo 
po 48-72h



Kako opazujem učinek antibiotičnega zdravljenja

• prva ocena 72 ur po uvedbi antibiotičnega zdravljenja

• spremljanje klinične slike in vnetnih kazalcev

• poslabšanje klinične slike?
• neustrezen antibiotik?

• ponoven odvzem kužnin

• razmislek o uvedbi antibiotika širšega spektra

• neugoden klinični odziv kljub ustreznem antibiotičnem zdravljenju?
• ali antibiotik dobro prodira v prizadeto tkivo?

• ali so odmerki ustrezni?

• ali je prisotno vnetno žarišče, ki ga je potrebno odstraniti?



Pri bolniku smo ugotovili, da gre za pljučnico zaradi mehanskega predihavanja, iz 
aspirata traheje pa je izolirana Klebsiella pneumoniae. Koliko časa bo ob ugodnem 
kliničnem poteku trajalo antibiotično zdravljenje?

a) 7 dni
b) 14 dni
c) do negativnega mikrobiološkega izvida aspirata traheje
d) 21 dni



Kako omejim trajanje antibiotičnega zdravljenja?

• trajanje antibiotičnega zdravljenja je pogosto predolgo

• odvisno je od kliničnega in mikrobiološkega odziva, vrste povzročitelja, prisotnosti 
septičnih zasevkov, značilnosti bolnika (imunska oslabljenost, prisotnost umetnih 
materialov….) 

• splošno sprejetih pravil o trajanju antibiotičnega zdravljenja ni

Surviving Sepsis Guidelines 2016



Predvideno trajanje zdravljenja nekaterih pogostih okužb pri kritično bolnih

okužba trajanje zdravljenja

pljučnica zaradi mehanskega
predihavanja (VAP)

dober klinični odgovor, dobro občutljivi povzročitelji: 7 dni
nekrozantna pljučnica/Pseudomonas/Acinetobacter: 14-21 
dni

sepsa in septični šok
- S.aureus
- MRSA
- Pseudomonas aeruginosa
- nevtropenični bolnik
- Enterococcus spp
- glive

7 – 10 dni
vsaj 14 dni (nezapletena)
nezapleten potek : 2 tedna, zapleten potek 4-6 tednov
14-21 dni
vsaj čas trajanja nevtropenije
14 dni
14 dni od konca kandidemije

abdominalna sepsa in 
ustrezen „source control“

7 dni

nezapletene okužbe sečil 5-7 dni
Antimicrob Agents Chemother 2013; 57:1150
Clin Inf Dis 2011; 52: e56-e93
Clin Inf Dis 2011; 52: e103-e120
Int Care Med 2017; DOI 10.1007/s00134-017-4683-6



Trajanje zdravljenja okužb pri kritično bolnih

Kdaj je potrebno daljše antibiotično zdravljenje?

• okužbe z večkratno odpornimi povzročitelji (vsaj 14 dni)

• prisotnost umetnih materialov (več tednov)

• imunsko oslabljeni/nevtropenični bolniki

• prisotnost septičnih zasevkov/vnetnih žarišč, ki jih ni možno kirurško 
odstraniti



INTENZIVIST

INFEKTOLOG
KLINIČNI 

MIKROBIOLOG

KLINIČNI 
FARMAKOLOG



Hvala za pozornost!


