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Pogosti vzroki sekundarnega peritonitisa



Pogostnost znotrajtrebušnih okužb

• ECDC PPS 2012: 3,4% vseh predpisov 
antibiotikov v bolnišnicah 

European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcareassociated

infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013.





Proti katerim mikroorganizmom vedno usmerimo antibiotično zdravljenje pri 
okužbah v trebušni votlini

1. Proti stafilokokom

2. Proti anaerobom

3. Proti po Gramu negativnim enteričnim mikroorganizmom

4. Proti anaerobom in po Gramu negativnim enteričnim mikroorganizmom

5. Proti Pseudomonas aeruginosa

Interaktivno vprašanje





Občutljivost kliničnih izolatov bakterije E. coli v 
Sloveniji 2017



Občutljivost kliničnih izolatov bakterije K. 
pneumoniae v Sloveniji 2017



Občutljivost kliničnih izolatov bakterije 
Enterococcus faecalis v Sloveniji 2017



Občutljivost kliničnih izolatov Bacteroides fragilis v Sloveniji 2016





Ocena bolnikovega stanja

• Sepsa, resnost bolezni

• Starost, kronične bolezni

• Obseg vnetja, ustreznost kirurške rešitve 
problema (source control)

• Dejavniki tveganja za okužbo z odpornimi 
bakterijami



Dejavniki, ki kažejo na ogroženost bolnika z 
intraabdominalno okužbo

• Starost ≥ 70 let

• Maligna bolezen

• Srčnožilna prizadetost

• Huda jetrna bolezen ali ciroza

• Pomembna ledvična bolezen

• Hipoalbuminemia

• Obseg vnetja in uspešnost kirurškega zdravljenja

• Generaliziran peritonitis

• Visok Manheim Peritonitis Index (MPI)

• Odložena kirurška rešitev problema

• Neuspešno kirurško zdravljenje vnetja

• Mikrobiološke značilnosti (enterokoki, glive)

• Sum na okužbo z odpornimi mikroorganizmi

Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017; 18:1-76.



Ogroženost za okužbo z odpornimi mikroorganizmi

• Z zdravstvom povezane intraabdominalne 
okužbe

- 48 ur po kirurškem posegu

- 48 ur po sprejemu ali hospitalizacija v 90 dneh

- Bivanje na oddelku za podaljšano nego ali socialnovarstveni ustanovi v 
zadnjih 30 dneh

- Parenteralno zdravljenje doma, nega rane ali dializa v zadnjih 30 dneh 

- Širokospektralni antibiotiki vsaj 5 dni v zadnjih 90 dneh. 

- Koloniziranost ali prejšnja okužba z odpornimi 
bakterijami

Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017;18:1-76.



Mikrobiološke preiskave

• Pri malo ogroženih bolnikih in z zunajbolnišnično okužbo 
mikrobiološke preiskave niso potrebne (?).

• Hemokulture odvzamemo pri bolnikih s septičnim potekom in 
pri imunsko oslabelih.

• Mikrobiološka diagnostika je potrebna pri
➢ Ogroženih bolnikih

➢ Bolnišničnih okužbah

• Mikrobiološka diagnostika je potrebna za epidemiološko
spremljanje, na podlagi katerega se odločimo za izkustveno 
zdravljenje.

• Ustrezen vzorec: > 1 ml tekočine ali tkiva

• Ustrezen transport zlasti za anaerobne bakterije!

Surg Infect 2017; 18: 1-76.

Clin Infect Dis 2010; 50:133-64.



Upoštevanje mikrobioloških izvidov

• Pri malo ogroženih bolnikih in uspešno kirurško 
rešitvijo problema spreminjanje antibiotičnega 
zdravljenja ni potrebno.

• Pri bolnikih z večjim tveganjem in pri bolnišničnih 
okužbah, ki zahtevajo nadaljevanje zdravljenja, 
terapijo spremenimo 

• Deeskalacija: glede na mikrobiološke izvide izberemo 
antibiotike s čim ožjim protimikrobnim spektrom!

Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017; 18:1-76.



Izbira antibiotika



Izbira antibiotika

Lokalna občutljivost bakterij!





• Doma pridobljena okužba, stabilen bolnik, ni 
nevarnosti za ESBL

➢ Amoksicilin s klavulansko kislino

➢ Ciprofloksacin in metronidazol



• Doma pridobljena okužba, stabilen bolnik, ni 
nevarnosti za ESBL

➢ Amoksicilin s klavulansko kislino

➢ Ciprofloksacin in metronidazol

Slovenija: tudi gentamicin + metronidazol



• Doma pridobljena okužba, stabilen bolnik, 
možnost ESBL

➢ ertapenem

➢ tigeciklin



• Doma pridobljena okužba, kritično bolan 
bolnik, ni možnosti za ESBL

➢ Piperacilin s tazobaktamom



• Doma pridobljena okužba, kritično bolan 
bolnik, možnost ESBL

➢ meropenem ali imipenem ali doripenem

➢ ± flukonazol



Bolnišnične okužbe

Še večji pomen lokalne občutljivosti bakterij!



Bolnišnična okužba: blago bolan bolnik: Slovenija

Monoterapija

• ertapenem

• tigeciklin

Kombinacije

• fluorokinoloni (levofloksacin
ali ciprofloksacin) + 
metronidazol

• cefalosporini 2. ali 3. 
generacije + metronidazol



Bolnišnična okužba: hudo bolan bolnik, brez 
dejavnikov tveganja za odporne bakterije: Slovenija

Monoterapija

• piperacilin/tazobaktam

Kombinacija

• cefalosporini 3. ali 4. 
generacije + 
metronidazol



Bolnišnična okužba: hudo bolan bolnik, možna okužba 
z ESBL: Slovenija

Monoterapija

• imipenem

• meropenem

Kombinacije

• ceftolozan/tazobaktam + 
metronidazol (K. pneumoniae

ESBL pogosto odporna)

• Ceftazidim/avibaktam + 
metronidazol



Kdaj pomislimo na izkustveno protiglivno zdravilo?

• Hud peritonitis s hemodinamsko 
nestabilnostjo

• Perforacija zgornjih prebavil v bolnišnici

• Ponavljajoče se perforacije (dehiscence)

• Kirurško zdravljen pankreatitis

• Podaljšano širokospektralno antibiotično 
zdravljenje

• Koloniziranost z glivami na različnih mestih
Montravers P, et al. Anest Crit Care Pain 

Med 2015; 34:117-34.

Mazuski JE, et al. Surg Infect 2018;18:1-76.



Interaktivno vprašanje

Običajno trajanje antibiotičnega 
zdravljenja okužb v trebušni votlini je

1. 7 dni

2. 14 dni

3. 21 dni

4. 4 – 7 dni

5. 4 – 7 dni



Randomiziranih 518 bolnikov, vzrok okužbe odstranjen 

Primerjava trajanja antibiotičnega zdravljenja:

2 dni po normalizaciji levkocitoze, vročine in vzpostavitvi peristaltike, 

največ 10 dni

vs

4 dni 

APACHE II: 9,9 – 10,3, kolon/rektum, perforacije, apendicitis



Primerjava 4-dnevnega s „tradicionalnim“ trajanjem 
antibiotičnega zdravljenja pri intraabdominalnih okužbah

= antibiotično zdravljenje je koristno prvih nekaj dni po 

odstranitvi vzroka vnetja, kasneje nima učinka, samo zabriše 

zaplet!



Intraabdominalne okužbe pri kritično bolnih

• Randomizirana večcentrična raziskava, vključenih 249 bolnikov

• Vzrok okužbe kirurško razrešen

• Najpogostejši izvor okužbe: kolon/rektum (48 ozr 42%)

Montravers P, et al. Intensive Care Med 2018; 44;300-10.



Intraabdominalne okužbe pri kritično 
bolnih: večcentrična raziskava

Enaka 45-dnevna smrtnost

Enako reoperacij

Nekoliko bolj pogosto potrebna perkutana drenaža pri 8-dnevnem 

antibiotične zdravljenju (p=0,041).

Nekoliko pogostejše ponovne okužbe z večkratno odpornim Pseudomonas 

aeruginosa pri 15-dnevnem zdravljenju (p=0,049).

Montravers P, et al. Intensive Care Med 2018; 44;300-10.



Trajanje zdravljenja

• Lokalizirano vnetje: 2 do 3 dni po uspešnem kirurškem posegu

• Generalizirano vnetje: 5 do 7 dni (Montravers P 2015)

• 24 ur:
• Perforacija spodnjih prebavil, kirurško oskrbljena v 12 urah

• Perforacija zgornjih prebavil, kirurško oskrbljena v 24 urah

• Apendicitis brez perforacije

• Holecistits brez perforacije

• Ishemično črevo brez perforacije

• Če je bil kirurški problem rešen: 4 dni (96 ur)

• Če problem kirurško ni bil rešen: 5 do 7 dni, če se stanje ne 
izboljša, morda potrebno kirurško zdravljenje

Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017; 18:1-76.


