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Okužbe pri bolnikih z imunsko motnjo

Zelo obsežno in hitro razvijajoče se področje

↔ naraščajoče število bolnikov z imunsko motnjo (IM)

(ZDA 2,8% → Slovenija: > 50.000 bolnikov)

↔ podaljšana življenska doba, več kroničnih blezni, več presaditev čvrstih 
organov, presaditev krvotvornih matičnih celic, novi načini zdravljenja: 

raka, vnetnih revmatičnih bolezni, drugih vnetno posredovanih bolezni

↔ novi načini zdravljenja: 

raka, vnetnih revmatičnih bolezni, drugih vnetno posredovanih bolezni

↔ „nove“ vrste okužb in imunsko oslabeli 

covid-19, opičje koze  + imunsko oslabeli       



Oris delavnice: 

- Pristop k takšnemu bolniku, na kaj moramo 
biti pozorni

- Različne motnje imunosti: razlogi in 
pričakovane okužbe

- Nekaj primerov 



Osnovna načela pristopa k bolniku z imunsko 
motnjo in sumoma na okužbo

1) Povzročitelji 

običajni, vendar okužbe pogostejše ali težji potek 

manj patogeni povzročitelji/oportunistične okužbe

↔ vrsta imunske motnje/stopnja imunske oslabelosti 

2) Netipičen potek okužbe- lahko brez vročine

- lahko hitrejši in težji potek okužbe

3) Lahko več okužb hkrati –

npr. CMV + Pneumocystis jirovecii pljučnica (PCP), CMV + aspergiloza,

PCP + aspergiloza



5) Zdravljenje:
- interakcije protimikrobnih zdravil z imunosupresivno terapijo

(vorikonazol + takrolimus/ciklosporin, vorikonazol + vinkristin, 
letermovir + takrolimus/ciklosporin …) 

- pomemben del zdravljenja je lahko tudi zmanjšanje imunosupresivne
terapije 

4) Diagnostika!!! 
morfološke preiskave: CT pljuč/MR glave…
bronhoskopija – BAL – odvzem tudi za oportunistične povzročitelje
biopsije – histo + možni povzročitelji – posebna barvanja
mikrobiološke preiskave – poleg običajnih tudi molekularne preiskave,
serološke preiskave lahko nezanesljive !



Različne skupine imunskih motenj – glede na 
razlog

1) Primarne imunske motnje

2) Sekundarne imunske motnje

➢ Zdravljenje z glukokortikoidi

➢ Zdravljenje rakavih bolezni

➢ St. po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC)

➢ St. po presaditvi čvrstih organov (PČO)

➢ Zdravljenje imunsko posredovanih vnetnih bolezni (vnetne ravmatične
bolezni, kronične vnetne črevesne bolezni, multipla skleroza…)

➢ Kronične bolezni, ki neposredno oslabijo imunski sistem: SLE, sladkorna 
bolezen, jetrna ciroza, končna ledvična odpoved, starost 
(imunosenescenca)

➢ Asplenija

➢ HIV/AIDS



Imunska motnja Najpogostejši razlogi Pogosti povzročitelji okužb – poleg 
običajnih

Nevtropenija

Motnje kemotakse

Motnje ubijanja

Kemoterapija
Presaditev krvotvornih 
matičnih celic (PKMC)

Sladkorna bolezen, jetrna 
ciroza,  uremija, …

Kronična granulomatozna
bolezen, pomanjkanje MPO

Bakterije: G-bacili (Pseudomonas), S. 
aureus, KNS, streptokoki
Glive: Aspergillus, Candida, mukor

Bakterije: S. aureus, streptokoki
Glive: Candida, mukor

Bakterije: S. aureus, E. coli, NTM?
Glive: Aspergillus, Candida

Motnja celične 
imunosti
(T celična imunost)

Po presaditvi –
črvstih organov (PČO)  
krvotvornih matičnih celic 
(PKMC),
AIDS
limfom
kemoterapija
glukokortikoidi (GK) 

Aspergillus, Candida
Virusi 
DNA: reaktivacija/okužba de novo
herpes virusi- CMV, EBV (PTLD), VZV, 
HSV, HHV6, 7; poliomavirusi – JC (PML), 
BK, adenovirusi
RNA: okužba de novo
respiratorni virusi (RSV, gripa, covid -19) 
Bakterije:
Legionella, mikobakterije, Nocardia
Glive: Pneumocystis jirovecii (PCP), 
kriptokok, endemske glive, tudi
Paraziti: strongiloides, toksoplazmoza 



Imunska motnja Najpogostejši razlogi Pogosti povzročitelji okužb – poleg 
običajnih

Motnja humoralne 
imunosti (B celična
imunost)

Zdravila: anti CD20 –
(rituksimab, ofatumumab)
azatioprin, mikofenolat,  
plazmafereza, GK, CAR-T 
zdravljenje, fingolomid
Diseminirani plazmocitom, 
KLL, prirojene (odrasli CVID)

Ponavljajoče okužbe dihal
enkapsulirane bakterije (pnevmokok, 
H. influenzae, menigokok)
Črevesne okužbe: Salmonela, 
Campylobacter, Giardia,

prolongirana okužba s SARS CoV 2

Asplenija Splenektomija
Jetrna ciroza
Anemija srpastih celic

Enkapsulirane bakterije 
(pnevmokok, H. influenzae, 
menigokok), Capnocytophaga, 
Pasteurella, babezija….

Motnje 
komplementa

Kongenitalne/pridobljene 
(ekolizumab: mAb x C5)
Jetrna ciroza

Enkapsulirane bakterije 
(pnevmokok, H. influenzae, 
menigokok),  S. aureus



Najpomembnejša biološka zdravila - delovanje







Zaviralci imunskih kontrolnih točk (checkpoint
inhibitors)

Imunoterapija
Zavora PD-1 in CTLA-4
→ zavora inhibicije T celičnega imunskega 
odziva = spodbuda T celičnega imunskega 
odziva →
uničenje tumorskih celic 

Indikacija: 
Maligni melanom, nedrobno celični karcinom 
pljuč, ledvični karcinom, uroepitelijski
karcinom, ploščatocelični rak glave in vratu…

Okužbe: 
Morda povišana incidenca, manj kot 
kemoterapija
- več v kombinaciji s kemoterapijo, 
kombinacija več zaviralcev imunskih kontrolnih 
točk 
Vrste okužbe:
sporadične reaktivacija latentne TBC,
respiratorne okužbe, sepsa, okužbe sečil… 

Ipilimumab, nivolimumab, pembrolizumab, 
durvalumab, avelumab

Petrelli F, et al. Targeted Oncology 2021. 



Zaviralci imunskih kontrolnih točk (immune
checkpoint inhibitors)

Pogosto imunsko pogojeni neželeni 
učinki → itis 
Pojav mediana 2 meseca (9 dni – 19 
mesecev) 
Najpogosteje: 
- Pljuča (pnevmonitis)
- Koža
- Ščitnica
- Jetra
- Črevesje 

→ Zdravljenje z metilprednizolonom, 
TNF alfa zaviralci

→ Oportunistične okužbe 



Rtg slike – pnevmonitis zaradi zaviralcev imunskih kontrolnih točk

Dostopno na: https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=ONC%2F109925&source=history_widget



Časovna komponenta: „Urnik“ okužb po PČO

Fishman NA. NEJM 2014. 



Časovna komponenta: „Urnik“ okužb po PKMC

Tomblyn M et al. Biol Blood Marrow Transplant 2009.



V nadaljevanju primeri…. 


