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2. podiplomski tečaj protimikrobnega zdravljenja za bolnišnične zdravnike
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Predavatelji:
1. prof. dr. Bojana Beović, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
2. prof. dr. Milan Čižman, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
3. doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
4. doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
stanja
5. doc. dr. Mateja Logar, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
6. prof. dr. Stanka Lotrič Furlan, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
stanja
7. prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
8. prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
9. prof. dr. Manica Mueller-Premru, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo,
Medicinska fakulteta v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
10. prof. dr. Katja Seme, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska
fakulteta v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
11. prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Program srečanja
Četrtek, 20. 10. 2011

1
2
3
4
5

Prijava, kosilo/prigrizek

13.00 13.45

Samopreverjanje znanja pred tečajem

13.45 14.00

Uvod, povezava smotrnega predpisovanja protimikrobnih zdravil in razvoja odpornosti
B Beović

Farmakokinetika in farmakodinamika protimikrobnih zdravil
A Mrhar

Pristop k bolniku z okužbo
M Čižman

Mikrobiološka diagnostika kot pomoč pri smotrnem predpisovanju protimikrobnih zdravil
K Seme

Občutljivost bakterij za antibiotike v Sloveniji in drugje po svetu
M Mueller-Premru

Odmor
6
7
8
9a
9b
9c

Preprečevanje okužb v bolnišnicah
T Lejko-Zupanc

Okužbe pri bolnikih z zmanjšano imunostjo: načela
J Tomažič

Okužbe kože in mehkih tkiv
S Lotrič-Furlan

Delavnica*: mikrobiološka diagnostika
K Seme

Delavnica*: predpisovanje antibiotikov v pediatriji
M Čižman

14.00 14.20
14.20 14.40
14.40 15.00
15.00 15.20
15.20 15.40
15.40 16.10
16.10 16.35
16.35 17.00
17.00 17.25
17.25 18.10
17.25 18.10

T Lejko-Zupanc

17.25 18.10

Skupna večerja

18.10

Delavnica*: preprečevanje okužb v bolnišnicah

Petek, 21. 10. 2011
10
11
12

Pregled protibakterijskih zdravil (1)
M Logar, B Beović

Pregled protibakterijskih zdravil (2)
B Beović, M Logar

Kombinacije protimikrobnih zdravil
M Čižman

08.30 09.15
09.15 10.00
10.00 10.20

Odmor
13
14
15

Pregled protiglivičnih zdravil
T Lejko-Zupanc

Pregled protivirusnih zdravil
M Matičič

Predpisovanje protimikrobnih zdravil pri posebnih skupinah bolnikov (otroci, starostniki,
nosečnice)
M Logar

16

Prirejanje odmerkov protimikrobnih zdravil pri bolnikih z motenim delovanjem organov
izločanja in merjenje serumskih koncentracij
A Mrhar

Delavnice*: okužbe pri bolnikih zmanjšano imunostjo (predstavitve primerov s
17a posameznimi vrstami imunske pomanjkljivosti)
J Tomažič

17b
17c

Delavnica*: zdravljenje okužb pri starostniku
M Logar

Delavnica*: farmakokinetika/farmakodinamika, merjenje serumskih koncentracij
A Mrhar

Kosilo
18
19
20
21
22

Okužbe dihal
B Beović

Bolnišnične okužbe dihal
M Jereb

Okužbe sečil
M Logar

Okužbe v trebušni votlini
B Beović

Okužbe prebavil
T Lejko Zupanc

Odmor
23
24
25a

Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil in poraba v slovenskih bolnišnicah
M Čižman

Metode smotrnega predpisovanja protimikrobnih zdravil
B Beović

Delavnice*: protimikrobna zdravila na oddelkih za intenzivno zdravljenje
M Jereb, M Čižman

Delavnica*: metode smotrnega predpisovanja v bolnišnicah in spremljanje porabe
25b protimikrobnih zdravil
M Čižman, B Beović

25c Delavnice*: glede na zanimanje udeležencev (ponovitev ene od delavnic)

10.20 10.40
10.50 11.10
11.10 11.40
11.40 11.10
11.10 11.40
11.40 12.25
11.40 12.25
11.40 12.25
12.25 14.00
14.00 14.20
14.20 14.40
14.40 15.00
15.00 15.20
15.20 15.40
16.00 16.20
16.20 16.40
16.40 17.00
17.00 17.45
17.00 17.45
17.00 17.45

Sobota, 22. 10. 2011
26
27
28

09.00 09.25

Okužbe vsadkov
T Lejko-Zupanc

09.25 09.50

Okužbe osrednjega živčevja
M Jereb

09.50 10.15

Okužbe kirurške rane in antibiotična kirurška profilaksa
B Beović

10.15 10.45

Odmor
Delavnice*: antibiotična kirurška profilaksa (kirurška profilaksa pri posameznih posegih,
29a organizacija dela, nadzor kakovosti)
B Beović

10.45 11.30
10.45 11.30

29b Delavnice*: glede na zanimanje udeležencev (ponovitev ene od delavnic)

Delavnice*: Preprečevanje okužb vsadkov vključno s preprečevanjem okužb osrednjih žilnih
10.45 29c katetrov
11.30
T Lejko-Zupanc

30

Odmor

11.30 11.40

Zaključek tečaja s samopreverjanjem slušateljev

11.40 12.15

Delavnice

Četrtek, 20. 10. 2011
Dvorana

Dvorana

City panorama

17:25 – 18:10
Mikrobiološka diagnostika

17:25 – 18:10
Predpisovanje antibiotikov v
pediatriji

17:25 – 18:10
Preprečevanje okužb v
bolnišnicah

mentorica prof. dr. Katja Seme, dr.
med.

mentor prof. dr. Milan Čižman, dr. med mentorica doc. dr. Tatjana Lejko
Zupanc, dr. med.

Petek, 21. 10. 2011
Dvorana

Dvorana

City panorama

11:40 – 12:25
11:40 – 12:25
Okužbe pri bolnikih z zmanjšano Zdravljenje okužb pri starostniku
imunostjo (predstavitve primerov
s posameznimi vrstami imunske
pomanjkljivosti)

11:40 – 12:25
Farmakokinetika farmakodinamika, merjenje
serumskih koncentracij

mentor prof. dr. Janez Tomažič, dr.
med.

mentor prof. dr. Aleš Mrhar, dr. med.

mentorica doc. dr. Mateja Logar, dr.
med.

17:00 – 17:45
17:00 – 17:45
17:00 – 17:45
Protimikrobna zdravila na
Metode smotrnega predpisovanja Glede na zanimanje udeležencev
oddelkih za intenzivno zdravljenje v bolnišnicah in spremljanje
(ponovitev ene od delavnic)
porabe protimikrobnih zdravil
mentorja doc. dr. Matjaž Jereb, dr.
mentorja prof. dr. Milan Čižman, dr.
med., prof. dr. Milan Čižman, dr. med. med., prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Sobota, 22. 10. 2011
Dvorana
10:45 – 11:30
Antibiotična kirurška profilaksa
(kirurška profilaksa pri
posameznih posegih, organizacija
dela, nadzor kakovosti)
mentorica prof. dr. Bojana Beovič, dr.
med.

Dvorana
10:45 – 11:30
Glede na zanimanje udeležencev
(ponovitev ene od delavnic)

City panorama
10:45 – 11:30
Preprečevanje okužb vsadkov
vključno s preprečevanje okužb
osrednjih žilnih katetrov
mentorica doc. dr. Tatjana Lejko
Zupanc, dr. med.

Zaupanje.
Zaupanje na osnovi izkušenj.
Znova in znova.
• Deluje na veliko povzročiteljev
zapletenih okužb kože in kožnih
struktur, med drugim tudi na anaerobe.5
• Hitro izkorenini ključne bakterijske
povzročitelje dihalnih okužb.1
• Omogoča velik delež kliničnih
ozdravitev pri ZBP, AEKB in ABS.2, 3, 4
• Enostavna uporaba:
enkrat dnevno odmerjanje,5
brez prilagajanja odmerka.5
• Sekvenčno intravensko in oralno
zdravljenje.5
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• V svetu že več kot 134 milijonov
zdravljenih bolnikov.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celotna Povzetka glavnih značilnosti zdravila, ki ju dobite pri naših strokovnih sodelavcih ali na sedežu družbe.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 400 mg moksiﬂoksacina v obliki moksiﬂoksacinijevega klorida. INDIKACIJE: Zdravilo Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene tablete
je indicirano za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb pri bolnikih starih 18 let ali več. Akutno bakterijsko vnetje obnosnih votlin (ABS) Akutna eksacerbacija kroničnega bronhitisa (AEKB) Moksiﬂoksacin se
uporablja za zdravljenje ustrezno diagnosticiranega ABS in AEKB samo, če uporaba protimikrobnih zdravil, ki se priporočajo za začetno zdravljenje teh okužb ni primerna ali če ta pri zdravljenju okužb niso več
učinkovita.Pljučnica, pridobljena v domačem okolju, razen hudih oblik. Moksiﬂoksacin se uporablja samo, če uporaba protimikrobnih zdravil, ki se priporočajo za začetno zdravljenje te okužbe ni primerna. Blaga
do zmerna medenična vnetna bolezen (tj. okužbe ženskih notranjih genitalij, tudi salpingitis in endometritis), brez spremljajočega tuboovarijskega ali medeničnega abscesa. Pri blagih do zmernih medeničnih
vnetnih boleznih zdravila Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene tablete ni priporočljivo uporabljati v monoterapiji, ampak ga je treba zaradi naraščajoče odpornosti bakterije Neisseria gonorrhoeae proti moksiﬂoksacinu
predpisati v kombinaciji z drugim ustreznim protimikrobnim zdravilom (npr. s cefalosporinom), razen v primeru, ko je mogoče izključiti prisotnost proti moksiﬂoksacinu odporne bakterije Neisseria gonorrhoeae.
Filmsko obložene tablete Avelox 400 mg so indicirane za zdravljenje naštetih okužb, če jih povzročajo bakterije, občutljive za moksiﬂoksacin. Upoštevati je treba uradne smernice o pravilni uporabi protimikrobnih
zdravil. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Odmerjanje (odrasli). Ena ﬁlmsko obložena tableta po 400 mg enkrat na dan. Okvara ledvic/jeter Bolnikom z blago do hudo oslabljeno ledvično funkcijo ali bolnikom
na kronični dializi (hemodializi in kontinuirani ambulantni peritonealni dializi) odmerka ni treba prilagajati. Druge posebne skupine Starejšim bolnikom in bolnikom z majhno telesno maso odmerka ni treba prilagajati. Otroci in mladostniki Uporaba moksiﬂoksacina je kontraindicirana pri otrocih in mladostnikih (< 18 let). Način uporabe Filmsko obloženo tableto je treba pogoltniti celo z dovolj tekočine, lahko pa se jo zaužije
s hrano ali brez nje. Trajanje zdravljenja Zdravljenje z zdravilom Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene tablete naj bi trajalo kot je navedeno: akutna eksacerbacija kroničnega bronhitisa 5 do 10 dni, pljučnica, pridobljena v domačem okolju 10 dni, akutno bakterijsko vnetje obnosnih votlin 7 dni, blaga do zmerna medenična vnetna bolezen 14 dni. Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene tablete so preučevali v kliničnih študijah, v
katerih je zdravljenje trajalo največ 14 dni.Priporočenega odmerka (400 mg enkrat na dan) se ne sme preseči, zdravljenje pa ne sme trajati dlje, kot je za indikacijo priporočeno.KONTRAINDIKACIJE: preobčutljivost
za moksiﬂoksacin, druge kinolone ali katerokoli pomožno snov, nosečnost in dojenje, bolniki, mlajši od 18 let, bolniki z boleznimi kit v anamnezi ali z motnjami, ki so posledica zdravljenja s kinoloni. Tako v
predkliničnih študijah kot tudi v študijah pri ljudeh so med zdravljenjem z moksiﬂoksacinom opazili spremembe elektroﬁziologije srca (v obliki podaljšanega intervala QT). Zaradi varnostnih razlogov je uporaba
moksiﬂoksacina kontraindicirana pri bolnikih s/z: prirojenim ali dokazano pridobljenim podaljšanjem intervala QT, motnjami elektrolitskega ravnotežja, zlasti z nezdravljeno hipokaliemijo, klinično pomembno bradikardijo, klinično pomembnim srčnim popuščanjem in zmanjšano iztisno frakcijo levega prekata, simptomatskimi aritmijami v anamnezi. Moksiﬂoksacina se ne sme uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki
podaljšujejo interval QT. Zaradi omejenih kliničnih podatkov je uporaba moksiﬂoksacina kontraindicirana tudi pri bolnikih z oslabljeno jetrno funkcijo (Child Pugh C) in pri bolnikih s povečanimi vrednostmi transaminaz (ki so več kot petkrat večje od normalnih). POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Poročali so o preobčutljivostnih in alergijskih reakcijah ﬂuorokinolonov (tudi moksiﬂoksacina) po prvi uporabi.Elektrokardiogram nekaterih bolnikov je pokazal, da moksiﬂoksacin podaljša interval QTc. Pri bolnikih, ki jemljejo moksiﬂoksacin, je treba zdravila, ki lahko zmanjšajo vrednosti kalija, uporabljati previdno. Če
se med zdravljenjem z moksiﬂoksacinom pojavijo znaki srčne aritmije, je treba zdravljenje prekiniti in narediti EKG. V povezavi z moksiﬂoksacinom so poročali o primerih fulminantnega hepatitisa, ki lahko povzroči
jetrno odpoved (vključno s smrtnimi primeri). Pri uporabi moksiﬂoksacina so poročali o buloznih kožnih spremembah, npr. Stevens-Johnsonovem sindromu ali toksični epidermalni nekrolizi. Bolniki z motnjami
osrednjega živčevja jih morajo uporabljati previdno, saj lahko povzročijo epileptične napade ali znižajo prag njihovega pojava. Pri bolnikih, ki so prejemali kinolone, so poročali o pojavu senzorične ali senzorično motorične polinevropatije, ki se je izražala kot parestezija, hipoekstezija, distezija ali oslabelost (glejte poglavje 4.8). Pri uporabi antibiotikov širokega spektra, vključno z moksiﬂoksacinom, so poročali o driski
povezani z antibiotičnim zdravljenjem (AAD – antibiotic associated diarrhoea), o kolitisu povezanim z antibiotičnim zdravljenjem (AAC – antibiotic associated colitis), vključno z psevdomembranskim kolitisom in o
driski, povezani s Clostridium difﬁcile. Pri bolnikih z miastenijo gravis, je treba moksiﬂoksacin uporabljati previdno, ker se simptomi bolezni lahko poslabšajo. Med zdravljenjem s kinoloni, vključno z moksiﬂoksacinom, se lahko pojavi vnetje in ruptura kit, predvsem pri starejših bolnikih in tistih, ki se sočasno zdravijo s kortikosteroidi. Dehidracija lahko zveča tveganje za ledvično odpoved. Če se pojavijo motnje vida ali
kakršnekoli očesne spremembe, mora bolnik takoj obiskati oftalmologa. Ugotovili so, da kinoloni pri bolnikih povzročajo fotosenzitivne reakcije, vendar pa so s študijami dokazali, da je pri moksiﬂoksacinu tveganje za nastanek fotosenzitivnosti manjše.Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Pri bolnikih
z zapleteno medenično vnetno boleznijo (npr. s spremljajočim tuboovarijskim ali medeničnim abscesom), pri katerih je potrebno intravensko zdravljenje, se zdravljenja z zdravilom Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene
tablete ne priporoča. Klinična učinkovitost moksﬂoksacina pri zdravljenju okužb hudih opeklin, fasciitisa in okužb diabetične noge z osteomielitisom ni bila ugotovljena. Moksiﬂoksacin se ne priporoča za zdravljenje okužb z MRSA. V primeru domnevne ali potrjene okužbe z MRSA, je treba začeti z ustreznim učinkovitim protimikrobnim zdravljenjem. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI: Interakcije z
zdravili Pri sočasni uporabi moksiﬂoksacina in drugih zdravil, ki lahko podaljšajo interval QTc, ne moremo izključiti aditivnega učinka na podaljšanje intervala QT. Ta učinek lahko poveča tveganje za ventrikularne
aritmije, vključno s torsade de pointes. Sočasna uporaba moksiﬂoksacina s katerimkoli od naslednjih zdravil je zato kontraindicirana: antiaritmiki razreda IA (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ali antiaritmiki
razreda III (npr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsihotiki (npr. fenotiazini, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), triciklični antidepresivi, nekatera protimikrobna sredstva (sparﬂoksacin, eritromicin IV,
pentamidin, antimalariki, predvsem halofantrin), nekateri antihistaminiki (terfenadin, astemizol, mizolastin), drugi (cisaprid, vinkamin IV, bepridil, difemanil). Od zaužitja moksiﬂoksacina do uporabe zdravil, ki vsebujejo dvovalentne ali trivalentne katione (npr. antacidi, ki vsebujejo magnezij ali aluminij, tablete didanozina, sukralfat in zdravila, ki vsebujejo železo ali cink), mora miniti približno šest ur. NEŽELENI UČINKI:
pogosti superinfekcije z odpornimi bakterijami ali glivicami (npr. kandidoza v ustih in vaginalna kandidoza), glavobol, omotica, podaljšanje intervala QT pri bolnikih s hipokaliemijo, slabost, bruhanje, bolečine v
prebavilih in trebuhu, driska povečane vrednosti transaminaz. Občasni anemija, levkopenija, nevtropenija, trombocitopenija, trombocitemija, eozinoﬁlija v krvi, podaljšanje protrombinskega časa/povečane vrednosti INR redki anaﬁlaksa (tudi zelo redko smrtno nevaren šok, hiperglikemija, hiperurikemija, alergijski edem/angioedem, čustvena labilnost, depresija, ventrikularna tahiaritmija, sinkopa (nenadna kratkotrajna
nezavest), hipertenzija, hipotenzija zelo redki povečane vrednosti protrombina/zmanjšane vrednosti INR, hiperestezija,predhodna izguba vida, nespeciﬁčne aritmije torsade de pointes, srčni zastoj, fulminantni
hepatitis, ki lahko povzroči življenjsko ogrožajočo jetrno odpoved (vključno s smrtnimi primeri), bulozne kožne spremembe, npr. Stevens-Johnsonov sindrom ali toksična epidermalna nekroliza, ki je lahko
smrtno nevarna. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Izdaja zdravila je le na recept IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILI: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, SI - 1000 Ljubljana, tel. 01 581 44
00, faks 01 581 44 03 DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 09.06.2011
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje. 1 steklenica (250 ml) vsebuje 400 mg moksiﬂoksacina v obliki moksiﬂoksacinijevega klorida. INDIKACIJE:
Zdravilo Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje je indicirano za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb pri bolnikih starih 18 let ali več. Pljučnice, pridobljene v domačem okolju (CAP), zapletenih
okužb kože in mehkih tkiv (cSSSI).Moksiﬂoksacin se lahko uporablja samo če uporaba protimikrobnih zdravil, ki se priporočajo za začetno zdravljenje teh okužb, ni primerna.Upoštevati je treba uradne
smernice o pravilni uporabi protimikrobnih zdravil. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: 400 mg moksiﬂoksacina, infundirano enkrat na dan. Začetno intravensko zdravljenje se lahko nadaljuje s peroralnim
zdravljenjem, s 400 mg tabletami moksiﬂoksacina, če je klinično indicirano. Okvara ledvic/jeter Bolnikom z blago do hudo oslabljeno ledvično funkcijo ali bolnikom na kronični dializi (hemodializi in kontinuirani ambulantni peritonealni dializi) odmerka ni treba prilagajati. Druge posebne skupine Starejšim bolnikom in bolnikom z majhno telesno maso odmerka ni treba prilagajati. Otroci in mladostniki Uporaba
moksiﬂoksacina je kontraindicirana pri otrocih in mladostnikih (< 18 let). Način uporabe Za intravensko uporabo; neprekinjeno infundiranje naj traja 60 minut. Če je indicirano, se raztopino za infundiranje lahko daje s pomočjo T-cevke, skupaj s kompatibilnimi raztopinami za infundiranje. Trajanje zdravljenja V kliničnih študijah je večina bolnikov prešla na peroralno zdravljenje v 4 dneh (CAP) ali 6 dneh
(cSSSI). Priporočeno skupno trajanje intravenskega in peroralnega zdravljenja je 7 do 14 dni za CAP in 7 do 21 dni za cSSSI. KONTRAINDIKACIJE: preobčutljivost za moksiﬂoksacin, druge kinolone ali
katerokoli pomožno snov, nosečnost in dojenje, otroci in mladostniki v obdobju rasti, bolniki z boleznimi kit v anamnezi ali z motnjami, ki so posledica zdravljenja s kinoloni. Tako v predkliničnih študijah kot
tudi v študijah pri ljudeh so med zdravljenjem z moksiﬂoksacinom opazili spremembe elektroﬁziologije srca (v obliki podaljšanega intervala QT). Zaradi varnostnih razlogov je uporaba moksiﬂoksacina kontraindicirana pri bolnikih s/z: prirojenim ali dokazano pridobljenim podaljšanjem intervala QT, motnjami elektrolitskega ravnotežja, zlasti z nezdravljeno hipokaliemijo, klinično pomembno bradikardijo, klinično
pomembnim srčnim popuščanjem in zmanjšano iztisno frakcijo levega prekata, simptomatskimi aritmijami v anamnezi. Moksiﬂoksacina se ne sme uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki podaljšujejo
interval QT. Zaradi omejenih kliničnih podatkov je uporaba moksiﬂoksacina kontraindicirana tudi pri bolnikih z oslabljeno jetrno funkcijo (Child Pugh C) in pri bolnikih s povečanimi vrednostmi transaminaz (ki
so več kot petkrat večje od normalnih). POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Poročali so o preobčutljivostnih in alergijskih reakcijah ﬂuorokinolonov (tudi moksiﬂoksacina) po prvi uporabi.
Elektrokardiogram nekaterih bolnikov je pokazal, da moksiﬂoksacin podaljša interval QTc. Interval QT se lahko podaljša s povečanjem plazemskih koncentracij zaradi hitrega intravenskega infundiranja.
Infundiranje zato ne sme trajati manj kot je priporočeno (60 minut) in intravenskega odmerka 400 mg enkrat na dan se ne sme preseči. Pri bolnikih, ki jemljejo moksiﬂoksacin, je treba zdravila, ki lahko
zmanjšajo vrednosti kalija, uporabljati previdno. Če se med zdravljenjem z moksiﬂoksacinom pojavijo znaki srčne aritmije, je treba zdravljenje prekiniti in narediti EKG. Moksiﬂoksacin raztopina za infundiranje je samo za intravensko uporabo. Ker so v predkliničnih študijah dokazali vnetje periarterialnega tkiva, ki se je pojavilo, če so zdravilo infundirali intraarterialno, se je treba temu načinu dajanja izogibati. V povezavi z moksiﬂoksacinom so poročali o primerih fulminantnega hepatitisa, ki lahko povzroči jetrno odpoved (vključno s smrtnimi primeri). Pri uporabi moksiﬂoksacina so poročali o buloznih kožnih
spremembah, npr. Stevens-Johnsonovem sindromu ali toksični epidermalni nekrolizi. Bolniki z motnjami osrednjega živčevja jih morajo uporabljati previdno, saj lahko povzročijo epileptične napade ali znižajo
prag njihovega pojava. Pri bolnikih, ki so prejemali kinolone, so poročali o pojavu senzorične ali senzorično – motorične polinevropatije, ki se je izražala kot parestezija, hipoekstezija, distezija ali oslabelost.
Pri uporabi antibiotikov širokega spektra, vključno z moksiﬂoksacinom, so poročali o driski povezani z antibiotičnim zdravljenjem (AAD – antibiotic associated diarrhoea), o kolitisu povezanim z antibiotičnim
zdravljenjem (AAC – antibiotic associated colitis), vključno z psevdomembranskim kolitisom in o driski, povezani s Clostridium difﬁcile. Pri bolnikih z miastenijo gravis, je treba moksiﬂoksacin uporabljati
previdno, ker se simptomi bolezni lahko poslabšajo. Med zdravljenjem s kinoloni, vključno z moksiﬂoksacinom, se lahko pojavi vnetje in ruptura kit, predvsem pri starejših bolnikih in tistih, ki se sočasno
zdravijo s kortikosteroidi. Dehidracija lahko zveča tveganje za ledvično odpoved. Če se pojavijo motnje vida ali kakršnekoli očesne spremembe, mora bolnik takoj obiskati oftalmologa. Ugotovili so, da kinoloni pri bolnikih povzročajo fotosenzitivne reakcije, vendar pa so s študijami dokazali, da je pri moksiﬂoksacinu tveganje za nastanek fotosenzitivnosti manjše. Zdravilo vsebuje 787 mg (približno 34 mmolov)
natrija na odmerek, kar je treba upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z malo natrija. Klinična učinkovitost intravenske oblike moksﬂoksacina pri zdravljenju okužb hudih opeklin, fasciitisa in okužb diabetične
noge z osteomielitisom ni bila ugotovljena. Moksiﬂoksacin se ne priporoča za zdravljenje okužb z MRSA. V primeru domnevne ali potrjene okužbe z MRSA, je treba začeti z ustreznim učinkovitim protimikrobnim zdravljenjem. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI: Interakcije z zdravili Pri sočasni uporabi moksiﬂoksacina in naslednjih zdravil ne moremo izključiti aditivnega učinka na podaljšanje
intervala QT. Ta učinek lahko poveča tveganje za ventrikularne aritmije, vključno s torsade de pointes. Sočasna uporaba moksiﬂoksacina s katerimkoli od naslednjih zdravil je zato kontraindicirana: antiaritmiki razreda IA (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ali antiaritmiki razreda III (npr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsihotiki (npr. fenotiazini, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), triciklični
antidepresivi, nekatera protimikrobna sredstva (sparﬂoksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalariki, predvsem halofantrin), nekateri antihistaminiki (terfenadin, astemizol, mizolastin), drugi (cisaprid, vinkamin IV, bepridil, difemanil). NEŽELENI UČINKI: pogosti superinfekcije z odpornimi bakterijami ali glivicami (npr. kandidoza v ustih in vaginalna kandidoza), glavobol, omotica, podaljšanje intervala QT pri
bolnikih s hipokaliemijo, slabost, bruhanje, bolečine v prebavilih in trebuhu, driska povečane vrednosti transaminaz, povečane vrednosti gamaglutamiltransferaze. Občasni anemija, levkopenija, nevtropenija, trombocitopenija, trombocitemija, eozinoﬁlija v krvi, podaljšanje protrombinskega časa/povečane vrednosti INR, ventrikularne tahiaritmije, hipotenzija, edem, kolitis povezan z antibiotičnim zdravljenjem
(tudi psevdomembranski kolitis, v zelo redkih primerih povezan s smrtno nevarnimi zapleti, epileptični napadi (tudi grand mal konvulzije, halucinacije, okvara ledvic (tudi povečane vrednosti dušika sečnine v
krvi in kreatinina), ledvična odpoved redki anaﬁlaksa (tudi zelo redko smrtno nevaren šok, hiperglikemija, hiperurikemija, alergijski edem/angioedem, čustvena labilnost, depresija, ventrikularna tahiaritmija,
sinkopa (nenadna kratkotrajna nezavest), hipertenzija, hipotenzija zelo redki povečane vrednosti protrombina/zmanjšane vrednosti INR, hiperestezija,predhodna izguba vida, nespeciﬁčne aritmije torsade de
pointes, srčni zastoj, fulminantni hepatitis, ki lahko povzroči življenjsko ogrožajočo jetrno odpoved (vključno s smrtnimi primeri), bulozne kožne spremembe, npr. Stevens-Johnsonov sindrom ali toksična
epidermalna nekroliza, ki je lahko smrtno nevarna. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Izdaja zdravila je le na recept IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILI: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13,
SI - 1000 Ljubljana, tel. 01 581 44 00, faks 01 581 44 03 DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 09.06.2011
Viri: 1. Odenholt I, Cars OJ Antimicrob Chemother 2006; 58: 960–965. 2. Wilson R et al. Chest 2004; 125:
953–964. 3. Miravittles M et al. Clin Drug Invest 2004; 24 (2): 63–72. 4. Portier H et al. Eur J Clin Microbiol
inf Dis 2005; 25: 367–376. 5. Avelox® Povzetek glavnih značilnosti zdravila, Avelox 400 mg ﬁlmsko obložene
tablete, 12.02.2010, Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje, 12.02.2010.

Protimikrobna zdravila predpisujejo
(skoraj) vse zdravniške specialnosti





in vitro
 klinične raziskave (vpliv pri posameznem
bolniku)
 epidemiološke raziskave

Vpliv protimikrobnih zdravil na razvoj odpornosti

Pogosto predpisovana zdravila



Sekcija za protimikrobno zdravljenje
Slovensko zdravniško društvo

Bolniki, ki zbolijo za bolnišničnimi okužbami, ki jih povzročajo
odporni bakterijski sevi, so bili pred tem pogosteje zdravljeni z
antibiotiki.
Na bolnišničnih oddelkih, na katerih je poraba antibiotikov
največja, je bakterijska odpornost proti antibiotikom
najpogostejša.
Dlje trajajoče antibiotično zdravljenje poveča verjetnost za
kolonizacijo z odpornimi bakterijami.







Van der Stiechele RH, et al. J Antimicrob Chemother 2006.

Odpornost bakterij proti antibiotikom je pogostejša pri bolnišničnih
okužbah v primerjavi z zunajbolnišničnimi okužbami.


odpornosti, ki so bile dokazane v več raziskavah

Povezave rabe antibiotikov in razvoja bakterijske

Velik del stroškov za zdravila (UKC LJ
2009: 21% stroškov za zdravila)



2. podiplomski tečaj protimikrobnega
zdravljenja za bolnišnične zdravnike
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Kollef et al. Chest 1999;115:462–474

Infectious disease-related
Mortality type

p<0.001

Inappropriate therapy

Neustrezno izkustveno antibiotično zdravljenje je
dejavnik tveganja za smrtnost na oddelkih za
intenzivno zdravljenje

Wilcox MH. The tide of antimicrobial resistance selection. Int J Antimicrob Agents 2009; 34: Suppl: S6-10.

++

Karbapenemi

MRSA

Večkratno
odporni
Pseudomonas
aeruginosa

Vpliv antibiotikov na razvoj odpornosti











48 raziskav: neustrezno izkustveno antibiotično zdravljenje
sepse je ne glede na druge dejavnike vključno s sepso in
septičnim šokom povezano z večjo smrtnostjo.

Tacconelli E. Curr OPin Infect Dis 2009; 22: 352-8.

Ko-selekcija: antibiotik vpliva na razvoj
odpornosti proti drugemu antibiotiku
Različni časovni okvir vpliva
Različni vplivi posameznih antibiotikov in
antibiotičnih razredov (kinoloni bolj spodbujajo
razrast MRSA kot oksacilin)
Sočasni vpliv virulenčnih lastnosti posameznih
bakterijskih klonov (sposobnosti širjenja)
Sočasni vpliv drugih epidemioloških
dejavnikov

Povezave so kompleksne:

Svetli stolpec: verjeten nov mehanizem/tarča

Temni stolpec: dokazan nov mehanizem/tarča

Po Gramu pozitivne bakterije

EMEA & ECDC. The Bacterial Challenge: Time to React.
www.ecdc.europa.eu

Po Gramu negativne bakterije

Novi sistemski antibiotiki z novimi tarčami ali mehanizmi delovanja

EMEA & ECDC. The Bacterial Challenge: Time to React. www.ecdc.europa.eu
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Novi razredi antibiotikov na tržišču

Lovšin& Beovič. IS 2003

Fishman JA. Am J Med 2006.

≥ 50% antibiotikov predpišemo po
nepotrebnem ali narobe

*Hofstede’s Cultural Dimensions

Hulscher MEJL, et al. Antibiotic prescribing in hospitals: a social and
behavioural scientific approach. Lancet Infect Dis 2010; 10: 167-75



izogibanje negotovosti*
 oddaljenost moči*
 hierarhične vs egalitarne družbe
 protestantska vs katoliška veroizpoved

Socialno-kulturni vidik



Število registriranih zdravil v državi


Monnet DL, et al. Clin Infect Dis 2005; 41: 114-7.

Način plačevanja (reimbursiranje)


Socialnoekonomski dejavniki

Hulscher MEJL, et al. Antibiotic prescribing in hospitals: a social and behavioural
scientific approach. Lancet Infect Dis 2010; 10: 167-75

družbeno- kulturna raven
 okolje
 vedenjski vzorci


Vplivi na predpisovanje antibiotikov

večpoklicni pristop: ali verjamemo
specialistom drugih strok/poklicem



Pripravništvo ?
Specializacija ?

Tečaj protimikrobnega zdravljenja za bolnišnične
zdravnika (od leta 2010)



10 let med učenjem o
protimikrobnih
zdravilih in
samostojnim delom




diplomi

farmakologija
Infekcijske bolezni

 po




 dodiplomsko

Izobraževanje zdravnikov o protimikrobnih zdravilih

Hulscher MEJL, et al. Antibiotic prescribing in hospitals: a social and behavioural
scientific approach. Lancet Infect Dis 2010; 10: 167-75

27/66 študij, vključenih v Cochranov
pregled intervencij za izbojšanje
predpisovanja antibiotikov analizira
vplive organizacijskih sprememb



Delovno okolje

Hulscher MEJL, et al. Antibiotic prescribing in hospitals: a social and behavioural
scientific approach. Lancet Infect Dis 2010; 10: 167-75

znanje (diagnostična negotovost)
 odnos


Vedenjska raven

Preprečiti razvoj odpornosti mikrobov na
protimikrobna zdravila

Zagotoviti uspešno eradikacijo mikrobov

Cilji zdravljenja s
protimikrobnimi zdravili

Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Podiplomski tečaj iz protimikrobnega zdravljenja
Hotel City Ljubljana, 20.-22.10.2011

Farmakokinetika
in
farmakodinamika
protimikrobnih zdravil

Odmerek?
 Odmerni interval?
 Način dajanja/farmacevtska oblika?
 Kako dolgo?


Maxwell Finland once said
“We know everything else about antibiotics
but how much to give”.

Kako uporabiti protimikrobna
zdravila?

PROTIMIKROBNO
ZDRAVILO?

IZBIRA PRAVEGA
PROTIMIKROBNEGA
ZDRAVILA?

PRAVILNA UPORABA
PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL?

Farmakokinetika/Farmakodinamika

Od strukture do učinka

Farmakodinamika:



koncentracijsko-učinkovitostni
profil zdravila, občutljivost mikroorganizmov na protimikrobna zdravila,
mikrobiološki parametri (MIK)

 Farmakodinamika

časovno-koncentracijski profil
zdravila, LADME (sproščanje, absorpcija, porazdelitev, metabolizem,
eliminacija)

 Farmakokinetika

FARMAKOKINETIČNI IN
FARMAKODINAMIČNI PARAMETRI

Receptorji
Encimi
Ionski kanali
Prenašalci

Interakcije med učinkovinami in tarčami

Biofaza (Tarče)

Difuzija
Konvekcija

Prehod učinkovin skozi telo v prostorskem in časovnem smislu

Farmakokinetika:





Farmakokinetika/Farmakodinamika

MIKROBIOLOŠKI
PARAMETRI

FARMAKOKINETIČNI
PARAMETRI

PROTIMIKROBNA TERAPIJA JE OSNOVANA NA
PODLAGI:



Razmerje med Cmaxss in MIK (Cmaxss/MIK)

Čas, ko koncentracija protimikrobne učinkovine
preseže MIK (t>MIK) – izražen kot % odmernega intervala

Površina pod krivuljo (PPIKss)

CminSS < MIK

CminSS > MIK

Razmerje med površino pod krivuljo in MIK (PPIKss/MIK)





INDEKSI UČINKOVITOSTI

meningitis
 Vnetje kosti in sklepov
 Vnetje kože in mehkih tkiv
 Faringitis, otitis media in sinusitis
 Bronhitis in pljučnica
 Infekcije urinarnega in biliarnega trakta
 Gonoreja in sifilitis
 Hude infekcije s Pseudomonas aeruginosa

BETALAKTAMI

Baktericidnost = f (c(antib))
PAU

 Bakterijski





odvisno delovanje

C(antib) > MIK: z c(antib) se hitrost uničevanja
mikroorganizmov NE povečuje
PAU

odvisno delovanje

 Koncentracijsko





 Časovno

VZORCI PROTIMIKROBNEGA
DELOVANJA

oksazolidinoni
rifampicin
glicilciklini

kvinupristin/daptomicin
amfotericin
azalidi

E0
EC50

LOG C

Emax

glikopeptidi

telitromicin

UČINEK (%)

linkozamidi

metronidazol

BETALAKTAMI

makrolidi

betalaktami

Časovno odvisna

fluorokinoloni

aminoglikozidi

Koncentracijsko odvisna

Razdelitev protimikrobnih zdravil po
načinu delovanja

(od časa odvisno delovanje)

terapije napoveduje t>MIK

Bolniki z vnetjem srednjega ušesa s S. pneumoniae
in H. influenze

t>MIK = 20-60% odmernega intervala

t>MIK = f (vrsta patogena, mesto infekcije, antibiotik)

 Uspeh





24+/- 9%
41+/-12%

• karbapenemi
• penicilini
• cefalosporini

20-40%
30-50%
40-60%

Razlike v t>MIK glede na protimikrobno zdravilo:

streptokoki
stafilokoki

Razlike v t>MIK glede na povzročitelja:

Betalaktami

Poskus na živalih, okuženih s S. pneumoniae

Trikrat dnevno odmerjanje (500mg A + 125mg KK)
Dvakrat dnevno odmerjanje (800mg A + 125mg KK)

ENAK klinični uspeh

MANJ neželenih učinkov pri
2-krat dnevnem jemanju

Klinična študija na bolnikih z okužbo spodnjih dihal
Klinična študija na otrocih z vnetjem srednjega ušesa





AMOKSICILIN S KLAVULANSKO
KISLINO

Amoksicilin 500 mg 4x dnevno
Amoksicilin 500 mg 3x dnevno

Pri bolj odpornih mikroorganizmih je lahko dvakrat dnevno
odmerjanje manj učinkovito (t>MIK pod 40%), zato je potrebno
uporabiti farmacevtsko obliko s podaljšanim sproščanjem!

Trikrat dnevno in dvakrat dnevno jemanje amoksicilina in klavulanske kisline

Povečanje odmerka
 Farmacevtske oblike z podaljšanim sproščanjem
 Dolgotrajna intravenska infuzija
 Betalaktamski antibiotik v kombinaciji s probenecidom


Povečanje t>MIK

Betalaktami imajo relativno kratko t1/2

Plazemska koncentracija [mg/L]

Vd=33L
Kel=0,6h-1 (1,2h)
D=250mg/6ur

F=0,9
Ka=0,7h-1
Vd=33L
Kel=0.6h-1
D=500mg/12 ur

Ampicilin IV bolus injekcija ─ Amoksicilin per os

MIK=2mg/L

4,9h

2,4h

2,4h

Čas nad MIK tekom 12 ur:
- za amoksicilin per os: t3=4,9h (41%)
- za ampicilin IV bolus: t1+t2=4,8h (40%)

Primerjava učinkovitosti obeh aplikacij z t>MIK

Amoksicilin 2000 mg 2x dnevno, MR
Amoksicilin 1000 mg 2x dnevno, IR

MIK = 2mg/L

AMINOGLIKOZIDI

Vd = 33L
Kel = 0,6h-1 (t1/2 =1,2h)

K0 = 150mg/h oz. 3600mg/dan

Amoksicilin IV infuzija

sistemske okužbe: sepsa, okužbe v
trebuhu, hude neonatalne okužbe, okužbe
sečil in dihal, endokarditis, pooperativna
preventiva

 Hude

Plazemska koncentracija [mg/L]

AMINOGLIKOZIDI

Bolnik ni v kritičnem stanju
Bolnik nima zvišane temperature in vnetnih parametrov
Bolnik nima malabsorpcijskega sindroma
Antibiotik ima visoko biološko uporabnost
Antibiotik z ustreznim odmerkom dosega primerljive
koncentracije v krvi s tistimi po intravenski aplikaciji
Primeri: betalaktamski antibiotiki, makrolidni antibiotiki,
levofloksacin, moksifloksacin, doksiciklin, linezolid,
klindamicin, metronidazol, trimetoprim/sulfometoksazol,
flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,

Imajo od koncentracije odvisno delovanje
 Dajejo se s kratkotrajno intravensko infuzijo
 Porazdelujejo se v ekstracelularno tekočino
vseh organov in parenhim srca, mišic, jeter,
ledvic in ušesa
 Izločajo se nespremenjeni skozi ledvice z
glomerularno filtracijo














Pogoji za preklop intravenska/peroralna
aplikacija



Posledica kumulacije v lizosomih, kar vodi do
njihovega propada in posledično do propada celic

Nefrotoksičnost in ototoksičnost

• enako ali bolj učinkovito
• enaka ali manjša nefrotoksičnost, za ototoksičnost
manj podatkov

ENKRAT DNEVNO ODMERJANJE

Rezultati meta-analiz kliničnih študij na bolnikih

 Učinkovitost

in varnost enkrat dnevnega :
večkrat dnevnem odmerjanju

dnevna aplikacija
(npr. 3 x 150 mg)
 Enkrat dnevna aplikacija
(npr. 1 x 450 mg)

 Večkrat

učinek se doseže pri razmerju
CMAX/MIK = 8-12

 Maksimalen

FLUOROKINOLONI

Rezultat
za polovico manjši stroški pri
enkrat dnevnem odmerjanju

stroški samega zdravila
stroški priprave in dajanja zdravila
stroški spremljanja serumskih koncentracij
stroški zdravljenja zaradi nefrotoksičnosti

maksimalno delovanje

za po Gramu poz. bakterije

PPIK > 250

PPIK ≥ 250

(za preprečitev odpornosti)

za po Gramu neg. bakterije

PPIK ≥100-125

(za baktericidno delovanje)

Cmax/MIK>10

zagotovitev optimalnih Cmax/MIK oz. PPIK vrednosti:

po lastnostih so med časovno odvisnimi antibiotiki ter
koncentracijsko odvisnimi antibiotiki



•
•
•
•

GENTAMICIN
 enkrat dnevno odmerjanje : večkrat dnevno
odmerjanje
 Primerjava bolnišničnih stroškov

FARMAKOEKONOMSKI VIDIKI

Študija na živalih, okuženih s S.pneumoniae,
zdravljenih z levofloksacinom.

infekcije urinarnega trakta
 Hude infekcije s Pseudomonas aeruginosa
 Gonoreja, prostatitis
 Antraks
 V vseh indikacijah, kjer so povzročitelji
rezistentni na betalaktame (peniciline in
cefalosporine) in aminoglikozide

 Komplicirane

FLUOROKINOLONI

PPIK > 400 za uspešno terapijo

pri zdravljenju okužb z MRSA
 pomemben parameter je poleg t>MIK tudi
PPIK

 Uporaba

VANKOMICIN

Bolniki z infekcijo spodnjih dihal s po Gramu neg.
bakterijami, zdravljeni s ciprofloksacinom

Klinična študija na bolnikih z okužbo spodnjega
respiratornega sistema s S. aureus

fluorokinoloni učinkoviti pri nižjih
vrednostih PPIK

 Novejši

toksični od aminoglikozidov, zato je
potrebno manj striktno spremljanje
koncentracij

 Manj

(pravilna uporaba pravega antibiotika v pravem režimu odmerjanja)

Potrebna je popolna eradikacija bakterij

STRATEGIJA ZDRAVLJENJA OKUŽB S
PROTIMIKROBNIMI ZDRAVILI NA PODLAGI
INDEKSOV UČINKOVITOSTI

•dolgotrajna infuzija

kvinupristin/dalfopristin)

•kombinacije z ostalimi zdravili (rifampicin, aminoglikozidi,



Odpornost bakterij narašča
 Delež odpornih bakterij je premo sorazmeren z
obsegom porabe antibiotika
 NIZKI ODMERKI – hitrejši razvoj zmerno odpornih
bakterij (manjši problem?)
 VISOKI ODMERKI – počasnejši razvoj visoko
odpornih bakterij (večji problem?)



MRSA na vankomicin se

•višji odmerki vankomicina

povečuje

 odpornost

indeksa, ki bi veljal za vsa
protimikrobna zdravila, (še) NI
 Mejne vrednosti določenega indeksa, ki
napovedujejo uspešnost zdravljenja, so
odvisne od vrste mikroba in vrste zdravila.

 Optimalnega

OPTIMALNI INDEKS





Bistveno višje vrednosti kot pri eradikaciji!

Indeksi učinkovitosti?

P. aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp

Po Gramu negativne baketrije:

S. aureus, S. pneumoniae, enterokoki (VRE)

Po Gramu pozitivne bakterije:

Odpornost narašča, novih antibiotikov ni!

Odpornost na protimikrobna zdravila

maksimalno delovanje
za po Gramu poz. bakterije

PPIK > 250
PPIK ≥ 250

(MRSA, VRE)
 Daptomicin (MRSA, VRE)
 Telitromicin (S. pneumoniae)
 Tigeciklin (po Gramu negativne bakterije razen
P. aeruginosa)
 Doripenem (P. aeruginosa)

 Linezolid

Novi antibiotiki

(za preprečitev odpornosti)

za po Gramu neg. bakterije

PPIK ≥100-125

(za baktericidno delovanje)

Cmax/MIK>10

zagotovitev optimalnih Cmax/MIK oz. PPIK vrednosti:

po lastnostih so med časovno odvisnimi antibiotiki ter
koncentracijsko odvisnimi antibiotiki

FLUOROKINOLONI

manjši stroški zdravljenja

manj pogosti neželeni učinki

počasnejši razvoj odpornih bakterij

popolna eradikacija bakterij

• izogibanje nesmotrni in nepravilni porabi
protimikrobnih zdravil
• upoštevanje indeksov učinkovitosti pri izbiri
režimov odmerjanja

Zagotovilo za uspešno eradikacijo in
preprečitev odpornosti:

ZAKLJUČEK

– kašelj
– lokalizirane bolečine
– zlatenica

• Posebni simptomi in znaki

– najpogosteje nenaden začetek z vročino,
potenje, slabost, mrazenje, mrzlica,
bolečine, anoreksija

• Splošni simptomi in znaki

Klinična slika okužb

Prof. dr. Milan Čižman, dr. med.
UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

Pristop k bolniku z okužbo

• Definitivni znaki bolezni se lahko
razvijejo po prodromalnem stadiju ali
so prisotni že v začetku

• Nespecifični znaki so lahko
prodromalni stadij bolezni ali znaki
bolezni, ki napredujejo v definitivno
bolezen ali minejo.

Razvoj okužbe

• Verjetnost hude = virulenca oranizma X št.organizmov
bolezni
odpornost gostitelja

• Okužba je interakcija med mikroorganizmom
in gostiteljem. Kaže se s kliničnimi znaki –
simptomatska okužba.

Pristop k bolniku z infekcijsko
boleznijo

Infekcijski
eksogeni

SIRS

Tvorba provnetnih citokinov
IL 1 β, TNF - 
IL – 6, IL – 8

Odgovor PMN in makrofagov

Neinfekcijski
endogeni
(huda okvara tkiva)

SIRS

– npr. Legionela: pljuča – diareja, zmedenost
– TŠS, MB. Kawasaki

• Prisotnost več lokalizacij na različnih organih ali
sistemih

– okužba zgornjih dihal

• Prisotnost več lokalizacij na istem organu ali
sistemu

– diareja: znak sepse, meningitisa, malarije, TŠS
– kašelj: tifus, subfrenični absces
– bolečine v rami – proces v trebuhu

• Lažna lokalizacija

– prisotni ob začetku bolezni
– pojav po nekaj dnevih

• Simptomi in znaki prizadetega organa

Lokalizacija okužbe

– Temperatura > 38 st.C ali ≤ 36 st.C.
– Frekvenca srčnega utripa > 90/min
– Frekvenca dihanja > 20/min ali PCO2 ≤ 32 mm
Hg
– Levkociti > 12x109/L ali < 4x109/L ali ≥ 10%
paličastih

• SIRS ≥ 2 ali več kriterijev

Sistemski vnetni odgovor (SIRS)

Definiraj sindrom okužbe

Definiraj gostitelja
Definiraj sindrom okužbe
Definiraj mikrobiološke izvide
Definiraj optimalno protimikrobno
zdravljenje

• Anatomsko mesto okužbe
• Razširjenost okužbe
• Težina bolezni – lokalizirana okužba vs
prizadetosti večih organov,
hemodinamska nestabilnost

•
•
•
•

Klinični pristop k bolniku z okužbo

– barvanje
– kultura
– antigeni
– genom
– serologija

• Dokazan povzročitelj

• Določi patogene mikrobe glede na
mesto okužbe in stanje gostitelja ter
občutljivost na antibiotike

Mikrobiologija

• doma
• bolnišnica
• dom za ostarele

– ugotovi dejavnike gostitelja – starost,
nosečnost, dojenje, genetika, imunski status
(imunosupresija, odsotnost vranice), druge
spremljajoče bolezni in medicinske probleme
– mesto zbolevanja

• Ugotovi dejavnike, ki vplivajo na tip
okužbe, napredovanje bolezni in
prognozo:

Gostitelj

• Huda bolečina v
mišicah, vratu, križu
• Motnje zavesti
• Bruhanje, posebno v
povezavi z glavobolom
ali bolečino v trebuhu
• Hud glavobol in
normalen izvid
likvorja

• Nepojasnjen izpuščaj
• Ikterus + vročina
• Hude bolečine v žrelu
ali disfagija pri
normalnem izgledu
žrela
• Mrzlica

Nespecifični pomembni klinični znaki
pri bolniku z vročino

• Izberi pravilni odmerek, število odmerkov
• Izberi antibiotik, ki ustrezno prodira na
mesto okužbe

– gostitelja
– sindroma lokalizacije / sistemske okužbe
– sum ali določen povzročitelj
– pričakovana občutljivost na antibiotike

• Na osnovi

Določitev optimalne protimikrobne
terapije

• Težina okužbe
• Lokalizacija okužbe (lokalna vs
sistemska)
• Etiologija okužbe (infekcijska vs
neinfekcijska)
• Fiziološka diagnoza (šok, respiratorna
acidoza, srčno popuščanje, možganski
edem)

Pristop k bolniku z infekcijsko
boleznijo/1

• ugotovi sindrome, ki zahtevajo takojšnjo terapijo –
nevtropenija z gramnegativno bakteriemijo, bakterijski
meningitis, empiem, huda sepsa, septični šok
• upoštevaj rezultate hitrih testov – direktni razmaz,
rezultate zgodnje občutljivosti,
• preveri alergijo na zdravila in delovanje ledvic, jeter za
optimalno doziranje
• za hude in zapletene okužbe se posvetuj z
infektologom

– nekrotizirajoči fasciitis, holangitis zaradi zapore žolčnih
vodov

• ugotovi okužbo, ki zahteva takojšno kirurško in
internistično intervencijo

Dodatna razmišljanja

Preiskave za ugotovitev
vzroka:

Preiskave za ugotovitev
mesta okužbe:
- urin
- RTG p.c.
- LP in p.p.
- hemokulture
- urinokultura
- likvor?

bolnik ni hudo bolan
- L, DKS, CRP
- Th, simptomatsko

bolnik je hudo bolan

Vzroka vročine ne ugotovimo

Diagnostični pristop k bolniku z vročino

• slikovna diagnostika
• nespecifične preiskave (akutni reaktanti vnetja)
• mikrobiološke preiskave

– klinična diagnoza
– etiološko-laboratorijska

• Oceni težino bolezni
• Diagnostika

Pristop k bolniku z infekcijsko
boleznijo/2

ugotovimo vzrok
vročine

Odvzamemo kužnine
in izkustveno zdravimo

Akutni reaktanti vnetja
(L, DKS, CRP, PCT, itd)

Ne ugotovimo mesta
okužbe

Akutni reaktanti
vnetja (L, DKS,
CRP, itd)
Odvzamemo kužnine
in ustrezno zdravimo

Ugotovimo mesto
okužbe

bolnik je hudo bolan

Diagnostični pristop k bolniku z vročino

vzroka vročine
ne ugotovimo

anamneza
zdravniški pregled

Diagnostični pristop k bolniku z vročino

Toxicity: ABCD
The signs of toxicity in infants are:
A = arousal, alertness, and activity (decreased in a toxic
child)
B = breathing difficulties (tachypnea or labored
breathing)
C = color (pale) and/or circulation (cold peripheries)
and/or cry (weak, high pitched)
D = decreased fluid intake (< half normal) and decreased
urine output (< 4 wet nappies a day)

Signs of toxicity in febrile young children
aged 0-36 months /1

Isaacs D. Evidence-based pediatric infectious diseases 2007

– kultura urina in
– kontrolni pregled po 12-24 urah

ne potrebuje oživljanja
> 3 mesece starosti
ni znakov toksičnosti (prizadetosti)
ni lokalne okužbe
temperatura > 39oC
CRP < 80 mg/l
in/ali
• levkociti  15x109/L


•
•
•
•
•
•

Algoritem za zdravljenje otroka < 3 let z
vročino

 sprejmi obravnava
 obravnava okužbe po
priporočilih in ustrezno zdravljenje
 Sanford, kontrolni pregled naslednji
dan
 CRP in/ali levkociti
 hemokultura, urin, PL?, RTG p.c.,
sprejmi, razmisli o uvedbi AB terapije

Znak (i) prizadetosti
Lokalizacija okužbe

Temp > 39oC
CRP > 70 mg/L in/ali L >
15x109/L

Isaacs D. Evidence-based pediatric infectious diseases 2007

• Prizadet otrok je lahko zaspan ali vznemirjen,
razdražljiv, bled, lisast (marogast) in tahikarden

• Prisotnost več kot enega znaka prizadetosti poveča
tveganje

• Prisotnost katerega koli znaka prizadetosti poveča
tveganje za hudo bolezen

Znaki prizadetosti pri otrocih 0 – 36
mesecev/2

Isaacs D. Evidence-based pediatric infectious diseases 2007

Temp < 39oC

 sprejmi  obravnava  i.v. AB
 sprejmi zgodaj pregled izkušenega
zdravnika

Potrebuje oživljanje
< 3 mesece

Algoritem za zdravljenje otroka < 3 leti z vročino

Indikacije za protimikrobno
zdravljenje

Cianoza
Hitro dihanje
Slaba periferna prekrvavljenost
Petehialni izpuščaj
Zaskrbljenost staršev
Klinični instinkt

• brez žarišča (doma pridobljena vs bolnišnična)
• z žariščem (doma pridobljena vs bolnišnična)

– Bakteriemija (pnevmokok- meningokokcemija)
– Sepsa (dokaz ali sum na okužbo in ≥2 kriterijev;
temperatura, levkociti, srčna frekvenca, frekvenca
dihanja)

• Sum ali dokaz na lokalno okužbo
• Sum ali dokaz sistemske okužbe

•
•
•
•
•
•

(Van den Bruel A. Lancet 2010; 375: 834)

Klinični znaki hude okužbe otrok

79-89
79

93
83-94

CRP
- 40 mg/L
- 70 mg/L
PCT
- 0.50
- 1-2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sepsa
Sepsa po splenektomiji
Meningokokne okužbe
Bakterijski meningitis
Žariščne gnojne okužbe osrednjega živčevja
Sindrom toksičnega šoka
Hitro potekajoče globoke okužbe mehkih tkiv
Infekcijski endokarditis
Gnojne okužbe v predelu glave in vratu
Okužbe pri nevtropeničnem bolniku z vročino
Tropska malarija

Okužbe, ki zahtevajo takojšnje
antibiotično zdravljenje/1

74
93

75-79
91

67-78

Specifičnost (%)

Hsiao AL et al. Curr Opin Infect Dis 2005; 17: 56-61

45-80

Občutljivost (%)

Levko 15.0x109/L

Markerji

Senzitivnost in specifičnost L, CRP in PCT za
ugotovitev hude okužbe

Zaključek

Pljučnica (huda)
Osteomielitis
Septični artritis
Pielonefritis

• Pri bolniku z vročino priporočamo
sistematski pristop
• Poskušamo ugotoviti lokalno ali sistemsko
okužbo
• Hitrost diagnostike in terapije prilagodimo
težini klinične slike
• Diagnoza vročinskega stanja temelji na
klinični sliki, slikovni diagnostiki,
nespecifičnih in specifičnih mikrobioloških
preiskavah
• Vročina ni bolezen, je simptom bolezni

•
•
•
•

Okužbe, ki zahtevajo takojšnje
antibiotično zdravljenje/2
• Redni dnevni pregled bolnika, pregled izvidov kultur in
antibiotične terapije
• Do prehodnega izboljšanja pride s korekcijo dehidracije
in motenj elektrolitov kar daje lažni občutek
brezskrbnosti
• Stalno spremljaj znake pretečega šoka
• Upoštevaj možnost dvojnih okužb (6-9% bakteriemij je
polimikrobnih)
• Če ni odgovora po 48 urah ponovno oceni situacijo
• Če je vročina še po 3-5 dneh pomisli na lokalni absces in
endovaskularne okužbe
• Nevtropenični bolnik in bolniki z velikimi lokalnimi
vnetimi žarišči tkiva lahko odgovorijo počasneje.
• Na potek sepse vpliva osnovna bolezen in tip in število
patogenih mikrobov.

Izogibanje napakam pri zdravljenju sepse

• izbira ustrezne preiskave

• hiter in pravilen transport kužnine v primernih pogojih

• pravilen odvzem kužnine

• izbira ustrezne kužnine

opredelitev okužbe

Ključni dejavniki, ki pogojujejo etiološko

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, UL MF

KATJA SEME

protimikrobnih zdravil

pri smotrnem predpisovanju

Mikrobiološka diagnostika kot pomoč

• odvzem kužnine pred začetkom protimikrobne terapije

• takojšnja obdelava v laboratoriju

• takojšenj transport v laboratorij

za odvzem, aseptični pogoji odvzema)

• preprečena možnost kontaminacije vzorca (sterilen pribor

• reprezentativen vzorec za določeno okužbo

• ustrezna količina

Kriteriji, ki jim mora zadostiti dobra kužnina

• opredeliti uporabo ustreznega protimikrobnega zdravila

• najti povzročitelja okužbe

Osnovni namen mikrobiološke diagnostike

in/ali po odvzemu kužnine

• morebitno zdravljenje s protimikrobnimi zdravili pred

• rezultati prejšnjih preiskav

• klinična diagnoza in epidemiološko pomembni podatki

• sum na redke povzročitelje

• nujnost preiskave

• podatki o željeni preiskavi

• datum in ura odvzema

• vrsta vzorca, mesto, način odvzema

• podatki o pošiljatelju

• podatki o bolniku

Spremni list za mikrobiološke preiskave

8. kirurški poseg

7. biopsija

6. punkcija (kri-hemokultura, likvor, gnoj, eksudat)

5. defekacija (koprokultura)

4. uriniranje (urinokultura)

3. izkašljanje

2. postrganje epitelija

1. obrisanje

Načini odvzema kužnine

ciljane preiskave na določenega bakterijskega
povzročitelja okužbe

Ali je bakterija X v kužnini?

preiskava na “patogene bakterije”

Katera(e) patogena(e) bakterija(e) je(so) v kužnini?

Diagnostika bakterijskih okužb

http://www.imi.si/

posredno

neposredno

POVZROČITELJEV BOLEZNI

DOKAZOVANJE MIKROBNIH

Bordetella pertussis

mikobakterije

legionele

klamidije

mikoplazme

Pogosti bakterijski povzročitelji okužb,
ki jih s preiskavo na “patogene bakterije”
ne moremo dokazati

antigenom v bolnikovem serumu

• dokaz specifičnih protiteles proti bakterijskim

POSREDNA

• dokaz bakterijskih nukleinskih kislin v kužnini

• dokaz bakterijskih antigenov v kužnini

• dokaz povzročitelja v kužnini z mikroskopiranjem

• osamitev povzročitelja iz kužnine

NEPOSREDNA

Diagnostika bakterijskih okužb

Koliko virusa X je v kužnini?

Ali je virus X v kužnini?

Diagnostika virusnih okužb

• identifikacija izolata

• zasajevanje gojišč – kultivacija

Osamitev bakterij iz kužnine

H. influenzae (likvor)

N. meningitidis (likvor)

S. pneumoniae (urin, likvor)

bakterijskih celic / ml kužnine

bakterijskih celic / ml kužnine

bakterijskih celic / ml kužnine
rast v tekočem gojišču

10

rast na trdnem gojišču

102 - 103

vidne v mikroskopskem preparatu iz kužnine

105

kolonizacija nosečnic (porodnic) s S. agalactiae (SGB)

primarno presejanje na MRSA

(M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila)

atipični povzročitelji pljučnic

tuberkuloza (Mycobacterium tuberculosis kompleks)

imunokromatografski test, imunofluorescenčni test

S. pyogenes (bris žrela)

klamidijske STD (Chlamydia trachomatis)

oslovski kašelj (Bordetella pertussis)

lateksna aglutinacija, encimskoimunski test

znanih specifičnih protiteles

dokaz bakterijskih antigenov v kužnini s pomočjo

“Hitri” antigenski testi v bakteriologiji

Molekularne bakteriološke diagnostične metode
za neposreden dokaz povzročitelja v kužnini
- področja rutinske uporabe

• difuzija antibiotičnega gradienta (E-test)

izolata za / proti antibiotike /om

AST/ART

• dilucijske (makro-, mikro-, agar dilucijski)

občutljivost / odpornost določenega bakterijskega

• molekularne metode

• avtomatizirani sistemi

• disk difuzijska

Metode za določanje bakterijske občutljivosti

zdravljenje kolonizacije / kontaminacije

premajhni količini vzorca

vzorcih, ki niso primerni za določeno preiskavo

vzorcih, ki niso pravilno odvzeti

vzorcih, ki niso reprezentativni za določeno vrsto okužbe/kolonizacije

laboratorijska metoda, s katero in vitro ugotavljamo

Antibiogram

masna spektrometrija

uporaba kromogenih gojišč

bakterij

Novejše možnosti hitrejše identifikacije

rezultati mikrobioloških preiskav opravljenih na

R

I

S

Pomanjkljivosti
ni avtomatizirana
odvisna od inokuluma
ni primerna za PRP, VRE,
VISA

Prednosti
kvantitativni rezultati (MIK)
enostavna izvedba
natančnost, ponovjivost
toleranca za inokulum

E-test

Pomanjkljivost
visoka cena

Difuzija antibiotičnega gradienta

Prednosti
standardizirana
prilagodljiva
najbolj enostavna
najcenejša

Disk difuzijska metoda

odvisne od inokuluma

koncentracija (MIK)

EUCAST
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

CLSI
Clinical and Laboratory Standards Institute

Kriteriji za interpretacijo rezultatov antibiograma

dražje

manj prilagodljive

Pomanjkljivosti
izvedbeno zahtevnejše

minimalna inhibitorna

Prednost
kvantitativni rezultati

Dilucijske metode

• lažno pozitivni rezultati zaradi kontaminacije

• prisotnost gena, ki pogojuje odpornost, še ne pomeni,
da se bo gen izražal

• za vsak antibiotik je potreben poseben test

• “najdemo samo tisto kar ciljano iščemo”

• odsotnost gena ne izključuje možnosti drugih mehanizmov
bakterijske odpornosti

• zaradi visoke specifičnosti z njimi ne moremo odkriti
novih mehanizmov odpornosti

Pomanjkljivosti molekularnih metod za odkrivanje
bakterijske odpornosti

iMLSB

karbapenemaze

ampC

ESBL

VRE

MRSA

beta-laktamaza (penicilinaza)

bakterijske odpornosti

Opredeljevanje mehanizma

posredno

neposredno

DOKAZOVANJE VIRUSNIH OKUŽB

• uporabne za odkrivanje točkastih mutacij specifičnih
genov, ki privedejo do bakterijske odpornosti
(gyrA, gyrB, parC, parE, rpoB, embB)

• uporabne za odkrivanje specifičnih genov, ki pogojujejo
bakterijsko odpornost (mecA, vanA, vanB, vanC, blaTEM,
blaSHV)

Molekularne metode za odkrivanje bakterijske
odpornosti proti antibiotikom

- molekularne metode

- dokazovanje virusnih antigenov

- osamitev virusa

- morfološke metode

Neposredno dokazovanje virusnih okužb

(testiranje parnih serumskih vzorcev)

pomemben porast koncentracije IgG

serokonverzija ali

prisotnost specifičnih protiteles IgM

zanesljiva potrditev akutne okužbe:

dokaz specifičnih protiteles v bolnikovem serumu / slini

(“serologija”)

Posredno dokazovanje virusnih okužb

- ugotavljanje odpornosti virusa na protivirusna zdravila
(HIV, HBV, CMV)

- genotipizacija virusa (HCV, HPV)

- določanje virusnega bremena
količina virusne nukleinske kisline v bolnikovi krvi
(HIV, HBV, HCV, CMV, EBV)

- dokazovanje virusne okužbe
virusna nukleinska kislina je / ni v kužnini

Molekularne virološke diagnostične metode
- področja uporabe

infekcijska mononukleoza (EBV)
klopni meningoencefalitis (virus KME)
hepatitis A (HAV)
hepatitis B (HBV)
heaptits D (HDV)
kepatitis C (HCV) – deloma
hepatitis E (HEV)
okužba s HIV
rdečke
ošpice

Virusne okužbe, ki jih lahko diagnosticiramo
na osnovi rezultatov seroloških preiskav

• okužbe z EBV pri imunokompromitiranih bolnikih

• okužbe s CMV pri imunokompromitiranih bolnikih

• okužbe s HIV

• kroničnega hepatitisa C

• kroničnega hepatitisa B

nepogrešljive za spremljanje poteka in uspeha zdravljenja

Molekularne virološke diagnostične metode

NACIONALNI PROGRAMI

MEDNARODNO

•

•

-SENTRY program: ZDA, Kanada, Evropa, J Amerika, Azija in drugi

-ECDC:EARSS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)

LOKALNO
-Bolnišnica
-Oddelki
-Intenzivne enote

•

• ZAJEM:

SPREMLJANJE OBČUTLJIVOSTI BAKTERIJ ZA
ANTIBIOTIKE

Prof. dr. Manica Müller Premru, spec. klin. mikrobiol.
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF

OBČUTLJIVOST BAKTERIJ ZA
ANTIBIOTIKE V SLOVENIJI IN
DRUGJE PO SVETU

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PODAJANJE REZULTATOV V % OBČUTLJIVIH, % ODPORNIH

SAMO POSAMEZNE ZNAČILNOSTI, NPR. MRSA, ESBL

ZUNAJBOLNIŠNIČNI, BOLNIŠNIČNI

PRVI IN PONOVNI IZOLATI (REDKO)

PRVI IZOLATI IZ VSEH KUŽNIN, PRVI IZOLATI IZ KRVI, DIHAL, URINA…

NAČINI:

SPREMLJANJE OBČUTLJIVOSTI BAKTERIJ ZA
ANTIBIOTIKE

PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

VPLIV PORABE ANTIBIOTIKOV NA NASTANEK ODPORNOSTI

UČINKOVITOST EMPIRIČNE TERAPIJE

NAMENI:

SPREMLJANJE OBČUTLJIVOSTI/ ODPORNOSTI
BAKTERIJ ZA ANTIBIOTIKE

SPREMEMBA TARČNEGA MESTA
OZ.PRIJEMALIŠČA ANTIBIOTIKA

ENCIMSKA RAZGRADNJA ANTIBIOTIKA

ZMANJŠANA PREPUSTNOST CELIČNE
MEMBRANE

SPREMEMBA PRESNOVNE POTI

AKTIVNO ČRPANJE IZ CELICE

•

•

•

•

MEHANIZMI PRIDOBLJENE ODPORNOSTI

USMERJENO, kadar poznamo povzročitelja in njegovo občutljivost

IZKUSTVENO ALI EMPIRIČNO, kadar ne poznamo povzročitelja

•

l

l

NAČINI ZDRAVLJENJA BAKTERIJSKIH OKUŽB
Z ANTIBIOTIKI

Cefalosporini

C ali 1
Kromosom, plazmidi

TEM3., .SHV2.. ,CTXM

Cefalosporini 13, penicilini
Kombinac.penicilin/inhib.

2be
2br

B ali 3
Kromosom, plazmidi

2f

2d

TEM1, TEM2, SHV1

Penicilini, cefalosporini 1,
2b

VIM, IMP, NDM1

NMCA, SmeI, IMI, KPC

Betalaktami, vključno
karbapenemi
Betalaktami, vključno
karbapenemi

OXA169

Penicilini, cefalosporini
+karbapenemi

TEM30..TEM36

Penicilinaze po Gramu
pozitivnih bakterij

Penicilini

Amp C

Reprezentativni encimi ali
gostitelji

2a

Plazmidi, kromosom

A ali 2

Substrati

Skupina

Metalo karbapenemaze G
bakterij

Serinske karbapenemaze G
bakterij

Oksacilinaze Gbakterij

Inhibitor rezistentne b
laktamaze IRT Gbakterij

blaktamaze razširjenega
spektra ESBL Gbakterij

širokospektralne blaktamaze
G bakterij

Staphylococcus aureus

Cefalosporinaze Gram
bakterij, Enterobacter spp.,
Citrobacter, Serratia,..

Bakterije, pri katerih jih
najdemo

BETA LAKTAMSKI ANTIBIOTIKI-ENCIMSKA
RAZGRADNJA-BETA LAKTAMAZE

-prenos genov med sevi s transpozoni, plazmidi

- mutacija ali pridobitev nove genetske informacije ali kombinacija

- samo pri nekaterih sevih znotraj vrste ali rodu

• PRIDOBLJENA

- odraz genetskega in strukturnega stanja

-specifična za celo določeno vrsto ali rod, se ne prenaša

• NARAVNA, INTRINZIČNA

OBLIKE ODPORNOSTI BAKTERIJ PROTI
ANTIBIOTIKOM

?

5

1, 2

3, 4, 5

3, 4, 5

Enterococcus faecium

Neisseria gonorrhoeae, N.
meningitidis

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Odpornost proti penicilinom

Odpornost proti penicilinom

PR Neisseria gonorrhoeae, N.
meningitidis

Odpornost proti penicilinom

PNSP, proti cefalosporinom odporni
Streptococcus pneumoniae

MRSAodpornost proti vsem beta
laktamom

• difuzijski antibiogram
-rezultat kvalitativen S, I, R

• antibiotični gradient Etest ali
dilucijski antibiogram
-rezultat kvantitativen-določitev MIK

METODE ZA DOLOČANJE OBČUTLJIVOSTI
BAKTERIJ ZA ANTIBIOTIKE-CLSI

?

?

Mozaični geni

Mozaični geni

Streptococcus pneumoniae 2b, 1a, 2x

Staphylococcus aureus

Gen mecA na
kromosomu

Spremenjeni PBP Genetski mehanizem Rezultat

dodatni 2a

Bakterijska vrsta

BETA LAKTAMSKI ANTIBIOTIKISPREMEMBA TARČNEGA MESTA (PBP)

+

Aminoglikozidi

+

+

+

+

+
+

+

+

+

sul, dhfr

vanA, vanB,..

aph, ant, aac

tet

gyrA, gyrB

erm, mef

SI 2009 n=213
Penicilin R 1 %; PNSP 17%; makrolidi 18 %; (cefalosporini3.g R<1 %)
2008 3 %; 15 %; 16 %, 2007 4 %; 17 %, 17 %

DELEŽ za penicilin neobčutljivih primoizolatov S.
pneumoniae (PNSP) IZ KRVI v Sloveniji 2009
EARSS-Net www.ecdc.europa.eu

+

+

Tetraciklini

Glikopeptidi
Sulfonamidi,
Trimetoprim

+

+

Modifikacija Encimska Zmanjšana Črpanje iz Sprememba
tarče
razgradnja prepustnost celice
presnovne poti Geni

Kinoloni

Skupina
antibiotikov
Makrolidi,
linkozamidi,
streptogramini

MEHANIZMI PRIDOBLJENE ODPORNOSTI PROTI
DRUGIM ANTIBIOTIKOM

Občutljivost primoizolatov S. aureus v Sloveniji iz
vseh kužnin v letu 2009 (skupno št. izolatov 8229),
vir SKUOPZ www.imi.si

SI
2009 VRE 4 %, 2008 13 %, 2007 5 %

DELEŽ proti vankomicinu odpornih E. faecium (VRE)
IZ KRVI 2009 EARSS-Net

LJ

7

MB

2
CE

11

NM

20

KR

4

KP

10

MS

6

GOL

19

NG

12
8

SG Skupaj

8

S.aureus  delež izolatov, odpornih proti oksacilinu

Deleži MRSA med primoizolati S. aureus v Sloveniji iz
vseh kužnin v letu 2009 po regijah (št. izolatov 8229)

SI 2009 n=424; MRSA 10 % (713)
2008 7 %, 2007 8 %

DELEŽ proti meticilinu odpornih primoizolatov S.
aureus (MRSA) IZ KRVI 2009 EARSS-Net

SI 2009 n= 168, 3.g R 34 % (2742),
2008 26 %
2007 28 %
l. 2007 iz vseh kužnin (2104 izolatov) 3.g R 17 %

K.pneumoniae (ESBL) IZ KRVI 2009 EARSS-Net

DELEŽ proti cefalosporinom 3.g. odpornih

SI 2009 n=783
Cefalosporini 3.g. R 7 %; kinoloni 19 %
2008 4 %; 17 %, 2007 4 %; 17 %

DELEŽ proti cefalosporinom 3.generacije odpornih E.
coli (ESBL) IZ KRVI 2009 EARSS-Net

DELEŽ proti karbapenemom odpornih K.pneumoniae
(ESBL) IZ KRVI 2009, 2010- EARSS-Net

Občutljivost primoizolatov E. coli v Sloveniji iz urina in
hemokultur v letu 2009 (št. izolatov 8229), vir SKUOPZ

ZMANJŠATI PORABO antibiotikov

manj širokospektralnih antibiotikov

pravilni odmerki

upoštevati mikrobiološke izvide

IZBOLJŠATI bolnišnično higieno

•

•

•

•

•

UKREPI ZA ZMANJŠANJE ODPORNOSTI

SI 2009 n=93, Imipenem R 17 %; ceftazidim 11 %; kinoloni 15 %
2008 16 %; 14 %; 24 %, 2007 19 %; 7 %; 17 %

DELEŽ proti karbapenemom odpornih P.
aeruginosa IZ KRVI 2009 EARSS-Net
Občutljivost prvih izolatov Pseudomonas aeruginosa iz
vseh kužnin v slovenskih bolnišnicah-2009

Pojavljanje nalezljivih bolezni v
bolnišnici
• Večinoma sporadično
• Endemična področja (MRSA,
Legionella,VRE, ESBL)
• Epidemično (npr. izbruh epidemije
črevesnih bolezni) – le 5 do 10 % vseh
BO – dobro odgovorijo na takojšnje ukrepe

• nastanejo med bivanjem v bolnišnici;
• znaki niso prisotni ob sprejemu;
• bolnik ob sprejemu ni bil v inkubacijskem
obdobju;
• pojavijo se lahko po odpustu iz bolnišnice
(npr. okužba vsadka);
• pojavijo se lahko tudi pri zdravstvenih
delavcih (hepatitis, TBC, SARS, gripa,
ebola…)

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_en.pdf

Definicija BO

Tatjana Lejko Zupanc
SPOBO
Univerzitetni Klinični center Ljubljana

Preprečevanje okužb v bolnišnicah

stroški

velika smrtnost, obolevnost, invalidnost,

MULTIPLO ODPORNI
MIKROORGANIZMI

Bolnišnične okužbe se pojavijo pri
BOLNIKIH z RESNIMI OSNOVNIMI
BOLEZNIMI
in jih povzročajo

• velike variacije v prevalenci in incidenci med
državami, bolnicami in oddelki;
• SENIC (ZDA) - 5% prevalenca (90.000smrti
letno);
• v UK 9% v akutnih bolnicah;
• evropska prevalenčna študija - 31% vseh okužb
nosokomialnih, 21% bolnikov v EIT BO;
• slovenska prevalenčna študija 2001 – 4,6%, v
EIT 26,9 %; pilotska 2010 – UKC Ljubljana
10.9%.

Incidenca in prevalenca BO
10 – 20 % vseh BO povzročajo
multiplo-odporni
mikroorganizmi (MDR)
• MRSA,
• VRE,
• ESBL + gramnegativne
bakterije,
• Odporni Gram -negativni
mikroorganizmi (Acinetobacter,
Pseudomonas),
• gram negativni bacili, ki
proizvajajo karbapenemaze.

ZATO JE ZELO POMEMBNO
SPREMLJANJE

• Na nekatere lahko bolj vplivamo z ukrepi hospitalne
higiene kot na druge;
• Podatki pomembni zaradi ustreznega ukrepanja
(empirično zdravljenje.....)

MDR mikroorganizmi

5 glavnih sindromov:
• Bakteriemije v povezavi z
žilnimi katetri,
• Ventilatorska pljučnica,
• Okužbe sečil v povezavi z
urinskim katetrom,
• Okužbe kirurške rane,
• Okužbe, ki jih povzroča
Clostridium difficile.

Bolnišnične okužbe (BO)

• Nacionalna komisija za obvladovanje in
preprečevanje BO (NAKOBO);
• Inštitut za varovanje zdravja – krovna
ustanova za epidemiološki nadzor in
spremljanje ter komunikacijo z ECDC;
• Zdravstveni zavodi (in drugi izvajalci
zdravstvenega varstva) – program
preprečevanja BO, osebje, ki se s tem
ukvarja.

Organizacijska in strokovna
ureditev

Pomemben dokument, ki predvideva načine
obvladovanja BO

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/doc
s/council_2009_en.pdf

Zakonske podlage -EU

•

•

•

Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje.
Strokovne podlage in smernice za
obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so
povezane z zdravstvom oziroma
zdravstveno oskrbo. Druga dopolnjena izdaja.
Ljubljana 2009. Dosegljivo na naslovu:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/page
uploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdra
vstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_pose
bnih/NAKOBO_september_2010/MZ_Naslovni
ca_Smernice_2009.pdf

Strokovne podlage

Zakon o nalezljivih boleznih (uradno
prečiščeno besedilo) /ZNB-UPB1/
Ur.l. RS, št. 33/2006
Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje
programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (Ur. l. RS, št.
74/99);dopolnjen leta 2011;
Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja
programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb. Ur. L. RS, št. 10/2011
z dne 18. 2. 2011.

Zakonske podlage (Slo)

•
•
•
•
•
•
•
•

izboljšanje negovalnih tehnik;
racionalna uporaba antibiotikov;
smiselno, ciljano, neškodljivo razkuževanje;
osamitev inficiranih in koloniziranih bolnikov;
ciljane mikrobiološke preiskave;
reden nadzor osebja;
cepljenje osebja;
ustrezna zasedenost delovnih mest.

• higiena rok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• evidenca in spremljanje bolnišničnih okužb;
• redna analiza povzročiteljev in občutljivosti za antibiotike;
• dodatno šolanje, izobraževanje in motivacija osebja;

bolnišničnih okužb

Najpomembnejši ukrepi za preprečevanje

IMI Ljubljana. Letno poročilo 2008 - 2009

• Število novih primerov MRSA (na BOD);
• Število MRSA po 48 urah hospitalizacije
(na BOD)
• Število nadzornih kužnin;
• Število sprejemov;
• % MRSA od vseh stafilokokov (2008 – 9%
kliničnih izolatov oxa R, 2009 – 10 % vseh
izolatov).

Kazalniki kakovost (MZ)

osebjestik

osebje,
izločevalci

kužen
bolnik

Higiena rok
Osebna varovalna oprema
Aseptične tehnike

Odkrivanje
Zdravljenje

Izolacija

Nadzor UKC Ljubljana

pripomočki

Sterilizacija
Razkuževanje

BOLNIK

Načrti
Temperatura
Kloriranje

voda

• Spremlja kolonizacije in okužbe z MRSA;
• Spremlja kolonizacije in okužbe z VRE;
• Spremlja kolonizacije in okužbe z ESBL +
enterobakterijami;
• Spremlja okužbe s C. difficile;
• Spremlja kolonizacije in okužbe z drugimi
MDR;

hrana

Čiščenje

Stavba
Ventilacija

Higiena
Kontrola temperature

tehničnovzdrževalna
služba,
oprema

zrak

Ukrepi za znižanje prenosov okužb

• .

Ukrepi za obvladovanje proti antibiotikom
odpornih bakterij - opozorilni sistem v
HIPOKRAT-u (2)

Oznake

Reilly JS et al. J Hosp Infect 2010; 74; 35-41
Graffunder EM JAC 2002; 49: 999-1005

• Od kje bolnik prihaja (DSO ali druga bolnica).
Antibiotiki (zlasti flurokinoloni)

• Precej povezani z bolnišnično higieno
(prenapolnjenost, pomanjkanje osebja, higiena
rok, izolacija, čiščenje, screening);
• Ponovni sprejemi;
• Oddelek (interna, kirurgija, EIT),
• Višja starost,

Dejavniki tveganja za MRSA

Ukrepi za obvladovanje proti antibiotikom odpornih bakterij opozorilni sistem v HIPOKRAT-u (1)

Bolniki, ki so v preteklosti že bili kolonizirani;
Po dekolonizaciji
Bolniki, ki so premeščeni iz drugih bolnišnic;
Bolniki, ki prihajajo iz DSO;
Ob premestitvi iz EIT ali ob premestitvi v EIT;
Premestitve med posameznimi oddelki;
Pred presaditvijo organov;
Pred kardiovaskularno operacijo;
Pred peritonealno dializo;
Posebne indikacije.

SPOBO – spletna stran

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzor – aktivno iskanje
koloniziranih

Trampuž et al. Infektološki simpozij 2001;
Mueller et al. Infektološki simpozij 2011

• Prevalenca MRSA l. 1999 – ocenjena na
40% - v kliničnih kužninah (dvojni izolati,
ne za vso Slovenijo); v hemokulturah
33%;
• Leta 2009 – prevalenca MRSA v kliničnih
kužninah od 2 do 20% , poprečno 8% ; v
hemokulturah 10%;

MRSA

Z uporabo teh intervencij so v Franciji od
1993 do 2007 za 35% zmanjšali breme
MRSA

Izolacija (kontaktna, enoposteljne sobe);
Promocija higiene rok;
Nadzor (pasivni in aktivni)
Feedback

Reyes K et al. J Clin Microbiol. 2010;48(2):628-30. Epub 2009 Dec 9.

• Trajanje hospitalizacije;
• Stik z VRE pozitivnim bolnikom; sprejem v sobo,
kjer je bil pred tem VRE pozitiven pacient;
• Osebje ni posebej oddeljeno za nego VRE
pozitivnih;
• Abdominalna in torakalna kirurgija;
• Imunosupresija (nevtropenija, transplantacija,
ledvična insuficienca);
• Antibiotično zdravljenje, zlasti z vankomicinom
• Invazivni posegi;
• Prisotnost katetrov in drenov.

Dejavniki tveganja VRE

Jarlier V et al. Arch Intern med 2010; 170: 552-559

1.
2.
3.
4.

Uspešne intervencije za nadzor
MRSA

• Bris rektuma ali blato;
• Ponavljanje na teden – glede na
epidemiološke okoliščine – določi SPOBO

VRE – nadzorne kužnine

Antimicrobial resistance surveillance in Europe (EARS-NET) 2009

E. coli
Večinoma UTI, tudi
bakteriemija in gastroenteritis

Večina izolatov ni klonskih,
čeprav tudi posamezni izbruhi
Ponavljajoče okužbe sečil in
osnovna patologija sečil;
predhodni antibiotiki;
predhodna hospitalizacija;
DSO, starostniki, diabetes,
jetren bolezni

Organizem
Okužba

Molekularna
epidemiologija
Dejavniki
tveganja

Od doma

Daljša hospitalizacija,
teža bolezni, EIT,
intubacija, mehanska
ventilacija, urinski ali
arterijski kateter,
antibiotiki

Večinoma kloni

Okužbe dihal, intraabdominalne, BSI

Klebsiella spp (in drugi)

V bolnici

Značilnosti okužb, ki jih povzročajo
ESBL + enterobakterije

*Milstone AM et al ICHE 2010; 31: 95

• ČIŠČENJE

• Omejitve antibiotikov;
• Screening na oddelkih s tveganjem ali pri
premestitvah iz teh oddelkov (hematologija);
kontakti;
• Kontaktna izolacija, kohortiranje;
• Oznaka v informacijskem sistemu;
• Izobraževanje.

Kontrola VRE*
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Linearno (novi)

Linearno (> 48 ur)

Linearno (vsi)

> 48 ur

novi

vsi

1. Zgodnje odkrivanje
2. Ukrepi kontaktne izolacije
3. Smiselna poraba in nadzor nad porabo
antibiotikov
4. Posvet z infektologom v primeru okužbe

Ukrepi za zmanjšanje pogostosti ESBL
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Gibanje ESBL 2008-2011 prvo četrtletje

Gibanje ESBL - prvo četrtletje

a) Vse enote intenzivne terapije (ob sprejemu)
b) KO za nefrologijo
c) KO za hematologijo (pred kemoterapijo in pred
presaditvijo krvotvornih matičnih celic)
d) Pred presaditvj solidnih organov
e) Ob epidemioloških indikacijah (posvet s SPOBO)

1. Primerna nadzorna kužnina za dokaz
kolonizacije je bris rektuma ali blato.
2. Oddelki in bolniki, kjer priporočamo odvzem
nadzornih kužnin:

Zgodnje odkrivanje

Harris AD; CID 2007; 45: 1437
Stürenberg E. J Infection 2003; 47: 273

• Običajno selekcija v bolnišničnem okolju
(EIT, kirurgija, pediatrija, neonatologija);
• Velik rezervoar izven bolnic (ustanove
kronične nege, kronični bolniki);
• Hrana???

ESBL – viri

40

28

Rektum

Axila

11

15

Axila

Rektum

47 %

34 %

38 %

27 %

39 %

47 %

Odstotek
pozitivnosti

Dalben et al. J Hosp Infect 2010; 74: 395 -
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Oropharynx

Pseudomonas aeruginosa

48

Št. pozitivnih
kultur

Oropharynx

Acinetobacter spp.

Mesto

30 - 64

18 – 51

21 – 54

19 – 36

29 – 48

37 – 56

95% CI

Nadzorne kužnine za MDRO

Wintrob AC et al. ICHE 2010; 31:330-7

• Študija, kjer so preučevali trajanje
kolonizacije z multiplo-odpornimi gram
negativnimi bakterijami;
• Srednje trajanje hospitalizacije 26 dni;
• Nadzorne kužnine – inguinalni predel;
• Do spontane negativizacije praktično ne
pride ;

•

•

Naravna zgodovina kolonizacije
MDR

Acinetobacter, Pseudomonas, K.
pneumoniae – odporna na
karbapeneme;
Ni jasno, katere so primerne kužnine,
komu, kdaj, kolikokrat;
Dodatno še pomen izolacije
Pseudomonasa iz vode:

• Sporočanje iz Inštituta za mikrobiologijo;
• Ni sistematičnega spremljanja – v glavnem
predvsem epidemiološki ukrepi;
• Zadnja 3 leta letna poročila IMI (objavljeno
na internetni strani UKC), pred tem
občasni podatki, objavljeni na strokovnih
srečanjih.

•

Nadzorne kužnine za druge MDRO

Drugi MDRO?

WHO kampanja

Naših pet trenutkov za higieno
rok

The 5 Million Lives Campaign prostovoljna iniciativa za
zaščito bolnikov (December 2006 – December 2008).

www.ihi.org

• pristop “vse ali nič”.

svežnji nege so skupki najboljših praks glede na bolezenski proces,
posamezni izboljšajo nego
kadar jih apliciramo skupaj, pa je izboljšanje bistveno večje;
ključni elementi svežnja so z dokazi podprte strategije, ki lahko
preprečijo ali zmanjšajo tveganje za zaplete;
• sveženj pomeni dejansko poskus standardizacije ključnih elementov
oskrbe.
• komplianso s posameznim elementom svežnja merimo z “ da/ne.”

•
•
•
•

Koncept svežnjev

• ROKE RAZKUŽIMO
VEDNO PRED STIKOM
Z BOLNIKOM, MED
POSTOPKI IN TUDI PO
STIKU Z BOLNIKOM

• najcenejši ukrep;
• najbolj učinkovit;
• najtežje ga je
implementirati;

Razkuževanje rok

centralni katetri okvarjajo integriteto kože;
okužba se širi v kri (bakteriemija); nastane lahko sepsa;
približno 90% katetrskih bateriemij je posledica CVK;
48% EIT bolnikov ima CVK, t.j. 15 milijonov CVK-dni na
leto v EIT;
pridružena smrtnost katetrskih seps cca 20%;

Imenovalec: Št. katetrskih dni (vsi eksponirani
bolniki v določeni populaciji v
določenem času).

Števec: Št. katetrskih bakteriemij
x 1000.

Mera: CR-BSI na 1000 katetrskih dni

Maki DG. Infections due to infusion therapy. In: Hospital Infections, Third
Edition, Bennett JV, Brachman PS (eds), Little, Brown, Boston 1992.
Mermel LA. Ann Int Med 2000;132: 391-402
Soufir L et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1999 Jun;20(6):396-401.

•

•
•
•
•

www.cdc.gov/hicpac/bsi/bsi-guidelines-2011.html

Okužbe centralnih kanalov

397 1,4

373 2,1

239 5,6

na kat. dni

435 4,0

881 2,3

31 1,2

404 2,9

972 1,5

692 2,0

1073 2,4

št. BSI

bakteriemije

• higiena rok;
• maksimalni zaščitni ukrepi ob vstavljanju
katetra;
• klorheksidin za razkuževanje;
• optimalna izbira mesta katera – izogibanje
femoralne vene pri odraslih bolnikih;
• dnevna ocena o potrebnosti kanala in
odstranitev nepotrebnih.
•

Katetrski sveženj

32

travma

15

nevrologija
128

71

pediatr. int/krg.
kirurgija

343

104

int/krg; univ.
int. krg., drugi

97
144

interna

121

koronarne
KV krg

22

št. enot

opekline

Vrsta EIT

NNHS podatki 2006-2007:

Am J Infect
Control
2008;36:609-26.
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• aerogena izolacija;

• kapljična izolacija;

• kontaktna izolacija;

• standardni ukrepi;

Ukrepi osamitve

Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipset PA, et al. Eliminating catheter
related bloodstream infection in the intensive care unit. Critical Care
Medicine. 2004; 32:2014-2020.

Rate per 1000 cath days

25

2002 - Qtr2

2002 - Qtr3

2002 - Qtr1

EIT, ki so uvedle večplastne ukrepe podobne svežnju
so skoraj eliminirale CR-BSIs.

Ali deluje?

2002 - Qtr4

2003 - Qtr1

43 bakteriemij
8 smrti
559 EIT dni

• higiena rok;
• uporabljanje osebnih zaščitnih sredstev;
• odstranjevanje in/ali razkuževanje okuženih
pripomočkov;
• čiščenje in razkuževanje bolnikove okolice;
• ustrezno ravnanje z umazanim perilom;
• preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti;
• uporab ustnikov, ambujev in drugih sistemov
nadihavanja namesto umetnega dihanja usta na usta;
• namestitev bolnika z neustreznimi higienskimi navadami
n kužnega bolnika v enoposteljno sobo.

Standardni ukrepi

Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipset PA, et al. Eliminating catheter
related bloodstream infection in the intensive care unit. Critical Care
Medicine. 2004; 32:2014-2020.

• Ocenjeni prihranki: $1,824,447

•
•
•

• Kateterske bakteriemije padle od 11.3 to
0 /1000 kateterskih dni.
• Letno preprečeno (ocena):

Izhod in vpliv na stroške

•
•
•
•
•
•
•
•

• http://www.intranet.kclj.si/

Intranetne strani SPOBO

standardni ukrepi;
razkuževanje rok;
enoposteljna soba, kohortna izolacija;
higienska navodila glede ravnanja z materialom;
transport bolnika;
čim manj premeščanja;
označiti na vratih sobe in v dokumentaciji;
opozoriti vse, ki pridejo v stik z bolnikom;

Ukrepi osamitve - kontaktna
izolacija

www.kclj.si/spobo

 Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del

 Izvajanje nadzora v zvezi z upoštevanjem standardov

 Posredovanje pomembnih informacij v zvezi s
preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih
okužb

 Svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in
materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih,
terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih
(komisije za razkužila ipd.)

Naloge službe (zdravnika) za
preprečevanje BO

Zaključek
• Preprečevanje bolnišničnih okužb je
kompleksen proces, v katerem je težko
izluščiti posamezne optimalne strategije;
• Za optimalno doseganje ciljev je potrebno
aktivno sodelovanje vseh sodelujočih v
procesu nege in zdravljenja.
• Z upoštevanjem vseh strokovnih priporočil
lahko preprečimo 1/3 BO.

Zaključek

• Preprečevanje okužb, povezanih z
zdravstvom - pomemben del nacionalnih
strategij v zdravstvu v razvitih državah.
• Vse večje zavedanje samih bolnikov in
javnosti.
• Precejšen del okužb, povezanih z
zdravstvom, lahko preprečimo, dostikrat
že z upoštevanjem enostavnih pravil, ki bi
jih moral poznati vsak zdravstveni delavec.

PRISTOP K FEBRILNEMU BOLNIKU Z IMUNSKO OKVARO
Janez Tomažič
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni Klinični Center
1525 Ljubljana, Japljeva 2
Opredelitev. V zadnjem obdobju se je zelo povečalo število bolnikov z
imunskimi okvarami, ki so zato izpostavljeni nevarnim bakterijskim, glivičnim,
virusnim in drugim okužbam. Gostiteljeva obramba je lahko oslabljena zaradi
prirojenih okvar (primarne okvare) ali zaradi različnih bolezni in uporabe zdravil,
ki zavirajo imunski sistem (sekundarne okvare). Pristop k febrilnemu bolniku z
imunsko okvaro ima nekaj posebnosti. Pogosteje se odločimo za hospitalizacijo,
za natančne in včasih zapletene mikrobiološke preiskave (malo virulentni
mikroorganizmi, ki jih je včasih težko odkriti, multiple okužbe), za invazivne
diagnostične preiskave, ki jih je težko izvesti pri hudo bolnem bolniku in za
kombinacijo protimikrobnih zdravil (proti bakterijam, glivam, virusom itd.). Pri
tovrstnih bolnikih je več součinkovanja zdravil in več neželenih učinkov zdravil.
Ko

uvedemo

protimikrobna

zdravila,

je

potrebno

prilagajati

odmerke

imunosupresivnih učinkovin, (npr. ciklosporina A) in včasih je potrebno še
pravočasno zmanjšati odmerke imunosupresivnih zdravil, da zaradi hude okužbe
ne izgubimo bolnika.
Diagnostični postopek. Pri bolniku z okužbo sta zelo pomembna natančna
anamneza in telesni pregled bolnika:
Trenutno prisotne težave in vodilni simptomi in znaki: pri bolniku s sumom na
okužbo nas vodilni simptomi in znaki pogosto usmerjajo k izvoru ali žarišču
okužbe (anatomska lokalizacija).
Družinska anamneza: pomembno je poizvedeti o rakavih obolenjih, tuberkulozi,
o dednih okvarah imunskega sistema (npr. ciklična nevtropenija, familiarna
mediteranska vročica), o avtoimunskih boleznih, o družinski nagnjenosti k
ponavljajočim se okužbam in izvedeti ali je kdo v družini umrl zaradi nenadne
smrti.
Prejšnje bolezni in kronične bolezni: številne kronične bolezni (sladkorna
bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen, bronhiektazije, jetrna ciroza,
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depresija itd.), nedavni operativni posegi, nedavne okužbe dihal, okvara kožne
pregrade (poškodbe, opekline, operacije, preležanine), prisotnost tujkov v telesu
(umetni sklepi, umetne zaklopke, srčni spodbujevalnik, tamponi, maternični
vložek) in nevrološka obolenja (večja verjetnost aspiracije) so zelo pomembni pri
obravnavi bolnika z okužbo. Bolniki, ki so imunsko zelo oslabljeni, kot so osebe
po presaditvi čvrstih organov in po presaditvi krvotvornih matičnih celic, bolniki z
rakavimi boleznimi, ki prejemajo citostatike in/ali biološka zdravila, bolniki, ki se
zdravijo

z

različnimi

zdravili

za

zaviranje

imunskega

sistema

(npr.

glukokortikoidi), bolniki s HIV/aidsom, bolniki po odstranitvi vranice itd., so
dovzetnejši za številne okužbe. Nevarne so priložnostne (oportunistične) okužbe,
ki jih povzročajo malo virulentni mikroorganizmi, saj dobijo svojo priložnost v
okoliščinah zavrtega imunskega sistema. Večinoma gre za povzročitelje, s
katerimi smo prekuženi ali so del naše navadne telesne flore (npr. virusi družine
herpes, Toxoplasma gondii, Mycobacterium tuberculosis, glive kvasovke), lahko
pa se na novo okužimo z oportunističnimi mikroorganizmi (npr. Listeria
monocytogenes, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans). Pomembni so tudi
podatki o nedavnem bolnišničnem zdravljenju zaradi okužbe, še posebej z znanim
povzročiteljem in njegovo občutljivostjo za antibiotike. Zelo pomemben je
podatek o morebitni bolnikovi kolonizaciji s Staphylococcus aureus, odpornim za
meticilin (MRSA), z Enterococcus spp., odpornim za vankomicin (VRE), z
enterobakterijami (npr. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), ki izločajo beta
laktamaze širokega spektra (angl. extended spectrum betalactamase, okr. ESBL)
in o morebitno nedavno preboleli okužbi z drugimi odpornimi bakterijami (npr.
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Enterobacter spp.). Pri
tovrstnih bolnikih moramo zelo dosledno izvajati navodila za neoporečno delo v
bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah (hospitalna higiena) in predvidevati, da so
morda ravno takšni mikroorganizmi tokrat povzročili okužbo.
Zdravila: izvedeti je potrebno imena in odmerke vseh zdravil, ki jih bolnik
prejema. Pozorni moramo biti na zdravila, ki slabijo imunski sistem (npr.
glukokortikoidi, citostatiki, biološka zdravila itd.). Posebej vprašamo o
morebitnem predhodnem uživanju protimikrobnih zdravil (katera, kdaj in koliko
časa jih je prejemal, kdo jih je prepisal in zakaj, ali so bila učinkovita). Bolniki
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zelo pogosto uživajo veliko zdravil, vitaminov, mineralov, zeliščnih dodatkov in
"alternativnih zdravil", ki lahko spremenijo potek osnovne bolezni. Primer:
pretirana uporaba vitaminov lahko povzroči drisko, krče v trebuhu, nevropatijo,
povečanje znotraj lobanjskega pritiska, glavobol, anoreksijo, siljenje na bruhanje
in bruhanje.
Epidemiološka anamneza: pri bolniku z okužbo so epidemiološki podatki
posebej pomemben del anamneze. Pomemben je poklic in dejavnosti v prostem
času. Bolnika moramo povprašati, ali je še kdo v njegovi okolici zbolel na
podoben način. Posebno pri imunsko oslabljenih bolnikih vprašamo ali imajo
doma majhne otroke, ki so lahko izvor virusnih okužb dihal in okužbe z virusi
družine herpes. Poizvedeti moramo o bivanjih v hotelih, klimatiziranih prostorih
(Legionella spp.), naravnih zdraviliščih (P. aeruginosa, Aeromonas spp. itd.), in o
stiku z vodami (leptospiroza). Povprašati moramo po hišnih ljubljenčkih: številni
so lahko izvor salmonel, Campylobacter jejuni, L. monocytogenes, pri psih je
nevarnost okužbe s Capnocytophaga canimorsus (DF 2) in Echinococcus
granulosus, pri mačkah pa z bartonelo, T. Gondii ter mikrosporiazo. Pri domačih
živalih moramo misliti na možno okužbo z Rhodococcus equii, na brucelozo,
tularemijo itd. Povprašati moramo po vbodu klopa, piku komarja, pajka itd., in ali
je prišlo posledično do kožne spremembe (npr. obročast eritem, značilen za
lymsko bolezen). Pomemben je tudi stik z glodavci (Hanta virusi, limfocitni
horiomeningitis virus). Slabo prekuhana jajca so lahko izvor salmonel, modri siri
predstavljajo nevarnost za okužbo z različnimi plesnimi, mehki siri za L.
monocytogenes. Jogurt lahko vsebuje Lactobacillus, ki pri aspiraciji lahko
povzroči pljučnico. Pomembna so potovanja v zadnjem letu in uporaba
protimikrobne zaščite. Pri nekaterih skupinah bolnikov je obvezna anamneza
glede spolnega vedenja, ki jo vzamemo diskretno: spolna orientacija,
prakticiranje, število spolnih partnerjev, prostitucija, predhodne spolno prenosljive
okužbe (okr. SPO). Ne smemo pozabiti na morebitne prejete transfuzije in
podatke glede cepljenja.
Psihosocialna anamneza: vsaj okvirno poznavanje bolnikovega domačega in
delovnega okolja je pomembno za odločanje o načinu zdravljenja, dolžini
bolnišničnega zdravljenja in rehabilitaciji. Diskretno moramo povprašati o
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razvadah kot so prekomerno uživanje alkoholnih pijač, kajenje in odvisnost od
prepovedanih drog, saj so povezane z določenimi vrstami in mesti okužb.
PRIČAKOVANE

OKUŽBE

PRI

BOLNIKIH

S

SPECIFIČNIMI

IMUNSKIMI OKVARAMI
Delitev imunskega sistema na posamezne komponente (protitelesna imunost,
celična imunost, fagocitoza in sistem komplementa) je sicer umetna, saj gre za
veliko povezanost in soodvisnost njegovih posameznih delov, vendar pa je ta
delitev v klinični praksi osnova za oceno zmožnosti imunskega odziva bolnika.
Različni vzorci in stopnje imunske pomanjkljivosti botrujejo različnim okužbam.
Odsotnost imunskega odziva ali njegova oslabelost spremeni tudi klinično sliko in
tako so lahko pri določenih boleznih odsotni značilni simptomi in znaki.
Okvara protitelesnega imunskega odziva: med prirojenimi okvarami, ki jih
lahko

vidimo

tudi

v

odrasli

agamaglobulinemija« (Brutonova

dobi,

so

bolezen),

»Na

kromosom

»Splošna

variabilna

X-vezana
imunska

pomanjkljivost« (angl. common variable immunodeficiency, okr. CVID) in
pomanjkanje podrazredov imunoglobulinov (npr. IgG 2). Temeljni problem je
pomanjkanje imunoglobulinov zato pride do ponavljajočih se bakterijskih in
drugih okužb. Imunoglobuline je potrebno mesečno nadomeščati (intravensko ali
s podkožnimi injekcijami, ki si jih lahko daje bolnik sam) in intenzivno zdraviti
okužbe,

da

preprečimo

npr.

bronhiektazije

in

kronični

sinusitis.

Hipogamaglobulinemija in funkcijska hipogamaglobulinemija se lahko razvijeta
pri bolnikih z limfomom, kronično limfatično levkemijo (KLL), pri bolnikih z
aidsom, plazmocitomom (multipli mielom), makroglobulinemijo in boleznijo
težkih verig. Vzrok je zavora dozorevanja limfocitov B. Pričakujemo hude sepse z
zunajceličnimi bakterijami, ki imajo ovojnico (Tabela 1). Le-ta ščiti
mikroorganizme pred fagocitozo, za uspešno fagocitozo pa so potrebna protitelesa
- opsonini. Včasih je potrebno nadomestno zdravljenje z Ig, ki izboljšajo potek
okužbe. Kadar je koncentracija Ig razreda G v krvi manjša od 4 g/L, dajemo
bolniku imunoglobuline parenteralno (intravenozno ali podkožno) v odmerku 200
do 400 mg/kg vsake 3 do 4 tedne (odmerek in njihova pogostnost sta odvisni od
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koncentracije imunoglobulinov, ki jo izmerimo pred naslednjim predvidenim
odmerkom).
Podobne težave so pri bolniku po odstranitvi vranice ali pri bolnikih, ki imajo
prirojeni asplenizem (Tabela 1). Vranica je pomembna

za odstranjevanje

imunskih kompleksov, ne opsoniziranih mikroorganizmov in za predstavljanje
sestavin mikroorganizmov limfocitom T. V vranici je tudi mesto diferenciacije
limfocitov B in nastanka imunoglobulinov. Bolniki brez vranice nimajo tuftsina,
ki je pomemben pri opsonizaciji. Ugriz psa je pri bolnikih brez vranice zelo
nevaren, saj lahko povzroči hudo sepso, ki ogroža bolnikovo življenje (C.
canimorsus).
Okvara celične imunosti: te okvare so vse pogostejše zaradi vse večje uporabe
glukokortikoidov, ciklosporina in drugih zdravil z zaviralnim učinkom na imunski
sistem, ki se uporabljajo pri zdravljenju različnih imunsko posredovanih bolezni,
pri zdravljenju rakavih bolezni in v transplantacijski medicini. Navzoče so tudi pri
bolnikih s HIV/aidsom, pri bolnikih s Hodgkinovo boleznijo, pri novorojenčkih in
starostnikih, pri bolnikih s sladkorno boleznijo ter pri alkoholikih. Izolirane
okvare celične imunosti so redke, pri večini bolnikov jih spremljajo tudi
nenormalnosti v delovanju limfocitov B, kar je odraz sodelovanja limfocitov T z
limfociti B pri tvorbi protiteles. Zaradi kompleksne motnje v delovanju
imunskega sistema lahko nastanejo zelo nevarne sistemske okužbe z različnimi,
predvsem priložnostnimi mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi, paraziti);
pogoste so tudi mešane okužbe (Tabela 2).
Bolniki, ki prejemajo glukokortikoide: lahko zbolijo z bakterijskimi, virusnimi
in glivičnimi oportunističnimi okužbami; včasih so povzročitelji tudi praživali
(Tabela 2). Prednisolon že v dnevnem odmerku 0,3 mg/kg povzroči zavoro
imunskega sistema. Tveganje se poveča po petih dneh zdravljenja. Vsak bolnik, ki
prejema glukokortikoide dlje časa, mora biti seznanjen z nevarnostmi tovrstnega
zdravljenja in bi moral o prejemanju glukokortikoidov povedati pri obisku
vsakega zdravnika.
Pri določenih infekcijskih boleznih uporabljamo glukokortikoide za adjuvantno
zdravljenje (bakterijski meningitis povzročen s H. influenzae in s S. pneumoniae;
pnevmocistis

pljučnica

z

respiratorno
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insuficienco;

akutni

nevarni

laringotraheobronhitis; infekcijska mononukleoza z oteženim dihanjem zaradi
edema nebnic in nebnih lokov; tuberkulozni perikarditis in meningitis; hud tifus z
mentalnimi motnjami; alergijska bronhopulmonalna aspergiloza; cisticerkoza
osrednjega živčevja). Glede na rezultate zadnjih raziskav je pri bolnikih s
septičnim šokom, ki ostanejo hipotenzivni kljub ustreznemu nadomeščanju
tekočin in zdravljenju z vasopresornimi učinkovinami, indicirano zdravljenje s
hidrokortizonom (200 do 300 mg dnevno).
Bolniki z rakavimi boleznimi: imunska okvare so posledica osnovne (rakave)
bolezni, citostatikov, bioloških zdravil, glukokortikoidov in morebitne presaditve
krvotvornih matičnih celic. Tovrstni bolniki imajo pogosto okvare vseh
komponent imunskega sistema in so zato pričakovane okužbe zelo raznovrstne
(Tabela 1, 2, 3). Zelo pogosto so izrazito nevtropenični (Tabela 3, 4).
Problematična je tudi oslabljena naravna imunost (predvsem poškodbe kožnosluzničnih pregrad in nevarnost prehoda mikroorganizmov iz prebavnih poti v kri,
motnje prehodnosti dihalnih, prebavnih in sečnih poti, motnje zavesti, zapleti pri
pogostih medicinskih posegih itd.).
Bolniki s sladkorno boleznijo: imajo okvarjeno fagocitozo (kemotakso in
znotrajcelično ubijanje), okvaro celične imunosti ter pomembne motnje naravne
imunosti (mikroangiopatija in nevropatija). Pri teh bolnikih je tudi pogostejša
poselitev (kolonizacija) kože in sluznic s S. aureus (okužbe kože; pljučnica,
povzročena s stafilokoki). Pogosto imajo gnojne okužbe kože (npr. celulitis,
diabetična noga) in posledične sepse, pogostejša sta emfizemski holecistitis ter
pielonefritis, ki se lahko zapleteta s sistemsko okužbo, pogost je cistitis,
povzročen s Candida spp (Tabela 4).
Alkoholiki: imajo poleg kompleksne okvare obrambnih odzivov (slabša
fagocitoza, zmanjšana koncentracija in delovanje limfocitov) pogosto še cirozo,
so podhranjeni, imajo slabo telesno higieno in kadijo. Zbolijo najpogosteje s
pljučnico z nevarnostjo razvoja sepse, pozorni moramo biti na primarni (spontani)
bakterijski peritonitis, na sepso ter na endokarditis (Tabela 5).
Starostniki (>65 let): imajo oslabljeno celično in protitelesno imunost, oslabljen
refleks kašlja, slabšo prekrvavitev organov, slabše celjenje ran, imajo številne
osnovne bolezni (npr. okvaro ledvic, zaradi katere ne smemo uporabljati
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aminoglikozidov in moramo prilagajati odmerke večine protimikrobnih zdravil),
prejemajo številna zdravila itd. Okužbe se pojavljajo predvsem v sečnih poteh in
na dihalih, ki so pogosto izvor sepse. Pričakujemo okužbe, ki jih povzročajo
enterobakterije in po Gramu pozitivne bakterije (S. pneumoniae, S. aureus,
Streptococcus

spp).

Starostniki

imajo

pogosto

preležanine,

podaljšane

(prolongirane) driske, vnetja sklepov, misliti je treba tudi na tuberkulozo in
endokarditis. Pri bakterijskem meningitisu

ne smemo

pozabiti

na

L.

monocytogenes ki je po pogostosti na drugem mestu, takoj za S. pneumoniae)
(Tabela 6).
Okvara

fagocitoze:

polimorfonuklearni

levkociti

(posebno

nevtrofilni

granulociti), monociti in makrofagi imajo ključno vlogo pri obrambi pred skoraj
vsemi

mikroorganizmi

(posebno

bakterijami

in

glivami).

Pri

kronični

granulomatozni bolezni gre za okvaro ubijanja v nevtrofilcih in monocitih. Pride
do abscesov v visceralnih organih (jetra), do osteomielitisa in kroničnih
granulomov.
Med pridobljenimi okvarami fagocitoze je najpogostejša nevtropenija. Po
definiciji je nevtropenija znižanje absolutne koncentracije nevtrofilcev pod 500
x109/L. Verjetnost okužbe je večja, ko je koncentracija nevtrofilcev pod 200
x109/L in nevtropenija traja več kot 7 do 10 dni. Izrazita nevtropenija je lahko
prisotna po presaditvi krvotvornih matičnih celic, lahko je nasledek levkemije,
lahko nastane med kemoterapijo pri določenih hematoloških in drugih rakavih
boleznih, po obsevanju ali zaradi toksičnega učinka različnih zdravil itd. Pri
bolnikih z nevtropenijo lahko pride do sistemskih bakterijskih in glivičnih okužb.
Med povzročitelji prevladujejo po Gramu pozitivne bakterije, pomembne pa so
tudi po Gramu negativne bakterije (npr. P. aeruginosa). Strmo naraščajo tudi
invazivne glivične okužbe (Aspergillus spp, Candida spp, redko nekatere
filamentozne plesni) (Tabela 3). Podatki se med centri razlikujejo, glede na
lokalne epidemiološke okoliščine.
Vstopno mesto okužbe so najpogosteje prebavila (okvara sluznic zaradi
citostatikov), sledijo koža (znotraj žilni kateri) in dihala. Pri nevarni nevtropeniji
(Tabela 7) po odvzemu kužnin uvedemo antibiotik s širokim delovanjem,
učinkovit proti P. aeruginosa (3. ali 4. generacija cefalosporinov; karbapenemi,
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proti psevdomonasni penicilini, kombinirani z zaviralcem β-laktamaze).
Aminoglikozid dodamo samo pri klinično nestabilnih stanjih (npr. hipotenzija) ali
pri bolnikih z velikim tveganjem za okužbo s P. aeruginosa. Pri predpisovanju
aminoglikozidov se moramo zavedati nevarnosti okvare ledvic in sluha. Za
antibiotik, ki deluje proti po Gramu pozitivnim bakterijam (glikopeptidi,
oksazolidinoni, streptogramini), se odločimo pri sumu na okužbo znotraj žilnega
katera, ob predhodni kolonizaciji z MRSA, ob po Gramu pozitivnih kokih v
hemokulturi (že pred dokončno opredelitvijo bakterije) in pri bolnikih z znaki
hude sepse ali šoka. Za antibiotik, ki deluje proti anaerobnim povzročiteljem, se
odločimo, če gre za vnetje v bližini prebavil ali za nekrotizirajoči
gingivostomatitis. Antibiotik lahko ukinemo, ko je bolnik vsaj 48 ur brez zvišane
telesne temperature in ima število nevtrofilcev več kot 500 x109/L. Po 4 do 7 dneh
neuspešnega

zdravljenja

z

omenjenimi

antibiotiki

uvedemo

sistemsko

protiglivično zdravljenje: liposomni amfotericin B ali kaspofungin (ne deluje proti
plesnim Murales).
Pri zdravljenju poleg protimikrobnih zdravil in podpornega zdravljenja včasih
uporabljamo še granulocitne in granulocitno-monocitne kolonije spodbujajoče
dejavnike (GM-CSF). Pri kronični granulomatozni bolezni za zdravljenje
uporabljamo interferon gama.
Okvara sistema komplementa: kongenitalno pomanjkanje in prirojene okvare
posameznih komponent klasične in nadomestne (alternativne) poti komplementa
(dedovane avtosomno recesivno) niso pogoste. Pogostejše so pridobljene okvare
(bolniki po odstranitvi vranice, bolniki s sistemskim eritematoznim lupusom,
podhranjeni bolniki). Komplement sodeluje pri obrambi pred mikroorganizmi, ko
gre za opsonizacijo (C3a), pri raztapljanju (lizi) mikroorganizmov (C5b-9), pri
kemotaksiji (C5a), spreminja pa tudi prepustnost žil (C3a, C4a, C5a).
Komponenta C3 je ključna pri obeh poteh aktivacije. Pri bolnikih s pomanjkanjem
te beljakovine se lahko razvijejo nevarne sepse z močno virulentnimi
mikroorganizmi (S. pneumoniae, E. coli, Staphylococcus spp., Brucella spp., T.
gondii). Če gre za okvare končnih komponent komplementa, je opsoninska
funkcija ohranjena in je obramba proti večini mikroorganizmov dobra. Pogosteje
pa se pojavljajo razsejane in ponavljajoče se meningokokne in gonokokne okužbe
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(Tabela 8). Za obrambo pred tema kapsuliranima bakterijama je potrebna
navzočnost

končnih

komponent

komplementa.

Osebe

s

pomanjkanjem

properdina, dejavnika D in dejavnika I so dovzetnejše za nalezljive bolezni,
posebno za ponavljajoče piogene okužbe.
DIAGNOSTIČNI POSTOPKI PRI BOLNIKU Z IMUNSKO OKVARO IN
OKUŽBO
Pri bolniku z imunsko okvaro je pogosto zabrisana klasična klinična slika
številnih simptomatskih okužb. Na primer, pri izrazito nevtropeničnemu bolniku,
pri pljučnici z respiratorno odpovedjo in s hudo splošno prizadetostjo, bolnik nima
gnojnega izmečka, pri avskultaciji ne slišimo značilnosti za pljučnico in na
rentgenskem posnetku pljuč ne vidimo zasenčenj. Okužbe kože in mehkih tkiv se
ne kažejo z izrazitimi vnetnimi znaki, gnojnih izločkov praviloma ni. Pri hudem
pielonefritisu s posledično sepso pogosto ni piurije. Pri tovrstnih bolnikih je lahko
zabrisana tudi klinična slika meningitisa. Pri določenih imunskih okvarah je
včasih anamneza bolnikovih težav zelo dolga, simptomi in znaki bolezni se
razvijajo počasi, v ozadju pa gre za nevarno in prikrito okužbo, ki lahko
nenadoma začne ogrožati bolnikovo življenje (npr. pnevmocistis pljučnica,
kriptokokni meningitis, tuberkuloza). Pri številnih imunskih okvarah so potrebne
specifične diagnostične preiskave za katere se moramo odločiti hitro (npr. CT
pljuč visoke občutljivosti pri pljučni aspergilozi, ki je značilen v prvih dneh
bolezni), oziroma še pravočasno, ker se bolnikovo stanje lahko hitro poslabša in
onemogoča preiskavo (npr. bronhoskopija).
Pogosto si ne moremo veliko pomagati s krvnimi laboratorijskimi vnetnimi
kazalci (npr. C-reaktivni protein, koncentracija levkocitov in diferencialna bela
krvna slika). Serološke preiskave (npr. specifični IgM in IgG na določene
mikroorganizme, večinoma viruse) nimajo velike vrednosti za diagnosticiranje
aktualne okužbe. Delamo jih le v primeru, če vemo, da so bili predhodni izvidi
negativni in zaradi suma na primarno okužbo pričakujemo pojav protiteles
(serokonverzija). Štirikratni porast ali padec titrov specifičnih protiteles proti
določenemu mikroorganizmu govori v prid okužbi, vendar je običajno vmesni
interval 4 do 6 tednov. Kadar bolniku dajemo intravenske (ali subkutane) Ig,
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moramo biti zelo previdni pri razlaganju seroloških izvidov, ker ti lahko postanejo
lažno pozitivni. Pri imunsko oslabljenih bolnikih se moramo pogosteje odločati za
molekularno biološke preiskave (npr. kvantitativni ali kvalitativni PCR za
določene mikroorganizme iz različnih kužnin), antigenske teste (npr. antigen
Legionellav urinu, antigenski test za aspergilusni galaktomanan v serumu in
bronhoalveolarnem izpirku, antigenski test za kriptokoke v serumu in likvorju
itd.) in prvenstveno za odvzem različnih kužnin. Poleg krvi, urina, likvorja,
respiratornih izmečkov, brisa žrelno-nosne sluznice, blata, brisov ran itd., so
pomembne preiskave iz bioptičnih vzorcev različnih tkiv in organov (osamitev,
histopatološki testi, imunohistokemična analiza ali hibridizacija in situ). Na
primer, za dokaz simptomatske okužbe z virusom citomegalije (okr. CMV) je
potreben primeren gostitelj (npr. prejemnik presadka), ustrezna klinična slika
(pogosto le vročina, lahko pa simptomi in znaki značilni za prizadetost različnih
organov) in dokaz CMV v prizadetem organu. Pogosto se namesto dokaza CMV v
prizadetem organu zadovoljimo z dokazom CMV viremije (kvantitativna CMV
DNA PCR v krvi), vendar se moramo zavedati, da je npr. pri CMV encefalitisu ali
pri CMV kolitisu CMV viremija včasih lahko tudi odsotna.
Pri bolniku s sumom na tuberkulozo pregledamo kužnine (direktna baciloskopija,
amplifikacijski test, kultura). Invazivna glivična okužba je lahko dokazana
(mikrobiološka osamitev glive iz sterilne telesne tekočine ali iz tkiva in/ali
histološki dokaz), bolj pogosto pa uvedemo izkustvena zdravila na osnovi verjetne
oziroma možne okužbe, ki temelji na treh značilnostih: 1. primernem gostitelju
(npr. nevtropenija ali hujša okvara celične imunosti itd.); 2. klinični sliki (pogosto
le vročina) in slikovnih preiskavah (CT in MRI pljuč, sinusov, možgan, jeter,
vranice itd.); 3. drugih mikrobioloških preiskavah na glive (antigenski testi v krvi,
likvorju, pljučnem izpirku itd. in specifična serumska protitelesa).
Okužbe osrednjega živčevja so pri bolnikih z imunsko okvaro pogosto urgentna
stanja. Nujna je hitra slikovna diagnostika (MRI in CT glave) ter preiskava
likvorja, v katerem so poleg osnovnih preiskav, potrebne še preiskave na bakterije
(npr. L. monocytogenes), serološke preiskave (za ugotavljanje intratekalne tvorbe
protiteles proti različnim mikroorganizmom), molekularno biološke preiskave
(npr. PCR na viruse družine herpes, papovavirus JC, T. gondii itd.), antigenske
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preiskave (npr. kriptokokni antigen), preiskave na mikobakterije, glive in rakave
celice.
Pri bolnikih z imunsko okvaro in pljučnico so poleg odvzema kužnin pogosto
potrebne še ustrezne slikovne preiskave in invazivne diagnostične preiskave (npr.
bronhoskopija, transtorakalna biopsija). Bronhoalveolarni izpirek pošljemo na
preiskave na patogene bakterije, glive, aspergilusni antigen, kriptokokni antigen,
P. jirovecii, CMV in druge viruse iz družine herpes virusov, M. tuberculosis in na
rakave celice.
Pri bolnikih z imunsko okvaro in drisko je pomembno sodelovanje z
mikrobiologom, da ga opozorimo na možne redkejše povzročitelje driske (npr.
CMV,

Cryptosporidium

spp,

Isospora

belli,

Cyclospora

cayetanensis,

Mikrosporidia itd.) in sodelovanje z gastroenterologom, da opravi potrebne
endoskopske preiskave.
Pri bolnikih z imunsko okvaro se hitreje odločamo za izkustveno zdravljenje (pri
določenih imunskih okvarah pričakujemo določene povzročitelje), uporabljati
moramo baktericidne antibiotike v dovolj velikih odmerkih. Včasih je potreben
pregled pri okulistu, čeprav bolnik nima težav z očmi ali vidom (npr. sum na
kandidemijo, sum na CMV pri bolniku, okuženem s HIV itd.).
Teste za oceno bolnikovih temeljnih imunskih odzivov (koncentracija IgG,
limfocitne

populacije,

določitev

celokupnega

komplementa

in

njegovih

posameznih komponent, ubijanje v nevtrofilcih, kemotaksa itd.) napravimo v
obdobju, ko bolnik nima aktualne okužbe.
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Tabela 1. Pričakovane okužbe pri okvarah protitelesnega imunskega odziva
in pri bolnikih brez vranice

Bakterije

Virusi

Praživali

Streptococcus pneumoniae

VZV

G. lamblia

Haemophilus influenzae

enterovirusi

Neisseria meningitidis
Capnocytophaga canimorsus
Campylobacter spp
VZV: virus norice-pasavec; G. lamblia: Giardia lamblia
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Tabela 2. Pričakovane okužbe pri okvarah celičnega imunskega odziva

Bakterije

Glive

Virusi

Praživali

Listeria monocytogenes

Aspergillus spp

CMV

T. gondii

Legionella spp

P. jirovecii

VZV

Microsporidium

Mycobacterium tuberculosis

Cryptococcus spp

RSV

Cryptosporidium

Salmonella spp

Mucor spp

adenovirus

Cyclospora

Nocardia asteroides

Candida spp

EBV

S. stercoralis

Rhodococcus spp

endemične mikoze

Ne-tuberkulozne mikobakterije

HHV-6
HHV-8
Parvovirus B19

CMV: virus citomegalije; T. gondii: Toxoplasma gondii; P. jirovecii:
Pneumocystis jirovecii; VZV: virus norice-pasavec; RSV: respiratorni sincicijski
virus; EBV: virus Epstein Barr; S. stercoralis: Strongyloides stercoralis; HHV-6:
humani herpes virus tipa 6; HHV-8: humani herpes virus tipa 8;
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Tabela

3.

Pričakovane

okužbe

pri

okvarah

fagocitoze

(predvsem

nevtropenični bolniki)

Bakterije

Glive

Staphylococcus aureus

Aspergillus spp

HSV

Streptococcus pneumoniae

Candida spp

VZV

Streptococcus spp

Fusarium spp

Pseudomonas aeruginosa

Mucor spp

Escherichia coli

črne glive

Klebsiella pneumoniae
Stenotrophomonas maltophilia
Acinetobacter spp
HSV: virus herpes simpleks; VZV: virus norice-pasavec
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Virusi

Tabela 4.

Pričakovane bolezni in povzročitelji okužb pri bolnikih s

sladkorno boleznijo
sindrom
maligno vnetje zunanjega ušesa

povzročitelj
Pseudomonas aeruginosa

rinocerebralna mukormikoza

Mucor spp

emfizematozni holecistits

Clostridium spp, Escherichia coli

emfizematozni pielonefritis

Escherichia coli, G- bakterije

vnetje kože in mehkih tkiv
okužba sečil

glikemija
+
?

G+/G-/anaerobi
Candida spp

+
+

+: glikemija vpliva na okužbo; -: glikemija ne vpliva na okužbo; ?: ni znano ali
glikemija vpliva na okužbo; G+: po Gramu pozitivne bakterije G-: po Gramu
negativne bakterije
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Tabela 5. Pričakovane bolezni in povzročitelji okužb pri alkoholikih
pljučnica:

Streptococcus pneumoniae, anaerobi, Klebsiella spp,
Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis

spontani bakterijski peritonitis: Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae,
Enterococcus faecalis,
Staphyloccocus aureus

sepsa:

Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae,Clostridium perfringens,
Vibrio vulinficus, ne-tifusne salmonele, Bartonella quintana

endokarditis: Streptococcus pneumoniae (brez perdhodnih okvar zaklopk),
Echerichia coli je pogostejša od Streptococcus viridans
absces trebušne slinavke: po Gramu negativne bakterije, anaerobi
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Tabela 6. Pričakovane bolezni in povzročitelji okužb pri starostniku
Okužbe sečnih poti:
Pljučnica:

enterobakterije, G+ bakterije

gripa, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphyloccocus aureus, G- bakterije, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae; RSV, rinovirusi
Mycobacterium tuberculosis

Preleženine: G+ in G- bakterije (pogosto hospitalne odporne bakterije), anaerobi
Meningitis: Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes
RSV: respiratorni sincicijski virus; G+: po Gramu pozitivne bakterije; G-: po
Gramu negativne bakterije
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Tabela 7. Majhno tveganje za hude okužbe ob nevtropeniji
Absolutno število nevtrofilcev 100 x109/L
Normalna rentgenska slika pljuč
Normalna jetrna in ledvična funkcija
Trajanje nevtropenije <7 dni
Pričakovano trajanje nevtropenije <10 dni
Odsotnost znakov okužbe znotraj žilnega katetra
Funkcija kostnega mozga se že popravlja
Rakava bolezen je v remisiji
Najvišja telesna temperatura <38C
Odsotnost znakov prizadetosti osrednjega živčevja
Odsotnost trebušne bolečine
Odsotnost zapletov (šok, hipoksija, pljučnica ali okužba notranjih organov,
bruhanje, driska)
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Tabela 8. Pričakovane povzročiteljice okužb pri pomanjkanju komplementa

Pomanjkanje zgodnjih komponent komplementa:
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Pomanjkanje poznih komponent komplementa:
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae
Escherichia coli
Brucella spp
Toxoplasma gondii
Staphyloccocus spp
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Pityrosporum orbicular

glive

grampozitivni bacili

gramnegativni bacili

koagulazno negativni stafilokoki
Micrococcus spp.

Staphylococcus aureus

Corynebacterium spp.
Brevibacterium spp.
Propionibacterium spp.
Acinetobacter spp.

grampozitivni koki

Normalna kožna flora

Stanka Lotrič-Furlan

Okužbe kože in
mehkih tkiv

•

•

•

•

•

•

vstopno mesto ?
lokalizacija in videz ?
globina vnetja ?
sistemski znaki in/ali simptomi ?
imunski odgovor ?
primarna ali sekundarna ?

Pristop k bolnikuklinična ocena okužbe

Sestavljena je iz 3 plasti:

- varuje pred zunanjimi vplivi
- je čutilo
- uravnava telesno toploto
- izloča maščobe in znoj……

Koža je največji organ, ki ima različne naloge:

AMBULANTA DRUŽINSKEGA
ZDRAVNIKA

PREGLED PRI SPECIALISTU

Dodatni ukrepi običajno niso potrebni

Lokalni ukrepi ± antibiotik

Oslabljena imunost NE

Oslabljena imunost DA

(ni sistemske prizadetosti)

impetigo, šen, folikulitis,
furunkli karbunkli, abscesi

anamneza
+
klinični pregled

nedotaknjena poroženela plast vrhnjice,
kisli pH kože (5,5),
normalna kožna flora in
imunski odziv.

okužbe mehkih tkiv

Bistveno vlogo pri preprečevanju kolonizacije kože s PB in posledičnim
vdorom teh bakterij imajo:

Večino OKMT pri osebi z normalno imunostjo povzročajo
streptokoki skupine A in S. aureus.





•

•

•

vezikopustularno
vnetje,
omejeno na vrhnjico,
brez sistemske
prizadetosti
stafilokoki, piogeni
streptokoki (5 do
30%), MRSA (20%)
otroci v predšolskem
obdobju

Impetigo

večinoma blage, kratkotrajne,
ambulantna obravnava, laboratorijske
preiskave redko potrebne

impetigo, folikulitis, furunkel in
karbunkel, kožni absces, šen in
celulitis

Okužbe kože

•

•

•

P. aeruginosa

nezadostno klorirana voda
(bazeni, masažne kopeli,
toplice), ki je kontaminirana s

jemanje antibiotikov in
kortikosteroidov, sladkorna
bolezen

Dejavniki tveganja
nosilstvo S. aureus v nosu,

→ vnetje omejeno na lasne
mešičke (spodnji del vrhnjice)

Folikulitis

•

•

zdravljenje:
simptomatsko

lezije se spontano
odprejo in zacelijo

osebna higiena
otroci ne smejo v vrtec ali šolo (sveže
spremembe)
v bolnišnici (kontaktna osamitev)
zdravljenje: simptomatsko

Folikulitis

•

•

•

•

Impetigo

spremembe so boleče,
lahko se spontano odprejo

gnojno vnetje
lasnih mešičkov

so v podkožju povezani
najpogosteje na zatilju, pod
pazduho in glutealno

skupek furunklov, ki

•

uporaba klindamicina v odmerku 150
mg/ dan, 3 mesece

•

nadzorni brisi

(kar zmanjša ponovitve okužb za 80%)

•

(20 do 40 % zdravih odraslih je nosnožrelnih nosilcev stafilokokov)

pri večini je edini prepoznan dejavnik
tveganja prisotnost S. aureusa v nosu

Ponavljajoča furunkuloza

•

•

Karbunkel

•

•

Furunkel (tvor, tur)

Furunkel in karbunkel

•

•

•

•

Kožni abscesi

sistemski antibiotiki običajno niso potrebni (razen
če gre za obsežno vnetje okolice - celulitis, če so
prisotni sistemski znaki vnetja, pri bolnikih z
oslabljeno imunostjo, pri furunklih na obrazu ).

kirurško z drenažno incizijo

•

antibiotično zdravljenje - (kot dodatek
drenažni inciziji) potrebno pri sladkornih
bolnikih, bolnikih z oslabelo imunostjo, pri
širjenju okužbe v okolico, pri sumu na
bakteriemijo in pri bolnikih z vsadki.

lokalna bolečnost, oteklina in rdečina, ± povečane
področne bezgavke,
vročina, mrzlica in sistemska prizadetost redko, razen
pri sočasnem celulitisu,
polimikrobni; bakterije, ki so del normalne kožne
flore,
zdravljenje: kirurško – drenažna incizija, sistemski
antibiotiki le redko potrebni.

•

•

Zdravljenje:

Dejavniki tveganja :
• sladkorna bolezen,
• debelost,
• kortikosteroidno zdravljenje in
• okvarjeno delovanje nevtrofilcev.

Furunkel in karbunkel

•

•

•

prizadene vrhnjico,
vključno s
površinskim limfnim
sistemom
bolezen starejših
ljudi
incidenca
117,6/100,000 preb.

akutno
streptokokno
vnetje kože, ki

Šen (erizipel)

V praksi je ločevanje
med šenom in
celulitisom težko,
nekateri
uporabljajo izraz
»celulitis« za obe
okužbi

(srčni obvodi)

Šen pri bolniku po odstranitvi v. safene

sevi CA-MRSA so dobro občutljivi na doksiciklin,
klindamicin, trimetoprim-sulfametoksazol, kinolone,
rifampicin, linezolid….

okužbe z CA-MRSA so pri sicer zdravih ljudeh lahko težke, celo
smrtne

najpogosteje povzročajo kožne abscese, ki se radi ponavljajo
pri mladih zdravih ljudeh (80 %), opisane so tudi huje
potekajoče OKMT ter okužbe drugih organskih sistemov
(pljučnice)

okužbe so pogoste pri otrocih, športnikih, uživalcih drog,
zapornikih, homoseksualcih….

prevalenca zunajbolnišničnih sevov (iz domačega okolja) proti
meticilinu odpornega S. aureusa (CA - MRSA) narašča

Šen

•

•

•

•

•

CA - MRSA

•

•

•

•

•

mrzli
obkladki
mirovanje in
dvig
prizadetega
dela telesa

hitro širjenje otekline
in rdečine, ±
limfangitis in vnetje
področnih bezgavk.

največkrat nastane kot
zaplet rane, razjede ali
dermatoze

30-50 primerov/1000
ljudi

akutno difuzno vnetje
kože z očitnim
žariščem okužbe na
koži ali brez njega

Celulitis

•

•

•

antibiotik
+
simptomatsko
zdravljenje:

Šen

sprejmemo v
bolnišnico.

↓

bolnike s hujšim
potekom šena ali če
je peroralno
zdravljenje
neuspešno

•

•

•

•

Hemoragični šen

hemokulture
pozitivne v < 5 %.

hemokulture in
biopsija večinoma
niso potrebne, razen
 sladkorni bolniki,
 bolniki z
malignomi,
 imunsko
pomanjkljivostjo,
 ugrizi živali.

včasih mehurčki, bule
in kožne krvavitve
diagnoza je klinična

Celulitis

noga

po odstranitvi

po operaciji

presredek

okončine, vrat

trebuh, prsi, bok

streptokoki skupine A

F, G

streptokoki skupine A, C,

Staphylococcus aureus,

streptokoki skupine A

peptostreptokoki

stegno, trebušna streptokoki skupine A,

stena

•

•

•

•

potrebno je bolnišnično
zdravljenje!

kožna biopsija, histološki pregled,
slikovne preiskave

pogoste, neznačilni potek
neobičajni (nenavadni) povzročitelji

OKMT pri bolnikih z
oslabljeno imunostjo

celulitis ob zadnjiku

iglo

na mestu vboda z

pooperativne rane

zgodnja okužba

po liposukciji

obsevanju

predel, noge

streptokoki

streptokoki skupine B in C

srčni obvod

v medenici,

betahemolitični

streptokoki skupine A ali

vene safene za

nožnica,ingvinalni

betahemolitični

dojka, roka

po odstranitvi dojke

streptokoki

streptokoki skupine A

Staphylococcus aureus,

Haemophilus influenzae

streptokoki skupine A

pneumoniae,

Streptococcus

Staphylococcus aureus,

povzročitelji

Verjetni bakterijski

piercingu

lice

uho, nos, popek

celulitis po

periorbitalno

Predel telesa

bukalni celulitis

periorbitalni celulitis

dovzetnost

mesto /

Anatomsko

Povzročitelji celulitisa glede na anatomski predel telesa











Celulitis (S. aureus,
S. pyogenes)

Šen (erysipelas)
(S. pyogenes)

Impetigo (krastavost)
(S. pyogenes, S. aureus)

kloksacilin 2 g/6 ur

amoksicilin/klavulanska kislina
1000/200 mg /8 ur
klindamicin 600-900mg/8 ur
moksifloksacin 400mg/24 ur
levofloksacin 500mg/12 ur

A

klindamicin 600–900mg / 8 ur

penicilin G 2 mil. IE/6 ur
(hud potek, šen na obrazu)

amoksicilin/klavulanska kislina
875/125 mg/12 h,
klindamicin 300 – 450 mg/8h
moksifloksacin 400mg/24h
levofloksacin 500mg/12h
10–14 dni skupno

kloksacilin 500–1000 mg/6 h, 10–
14 dni skupno

klindamicin 300 – 450 mg/8h
azitromicin 500 mg 1. dan, nato
250 mg/24 h 5 dni ali
500 mg/24 h tri dni
10–14 dni

midekamicin 400 mg/8 h 10 – 14
dni
klaritromicin 250 – 500mg/12 h,
10-14 dni

penicilin V 1000 – 1500 000 IE /
8h, 10 – 14 dni

druge možnosti zdravljenja kot pri
šenu

kloksacilin 250 –500 mg/6h, 7 dni
(obsežno vnetje)

Peroralno zdravljenje, dnevni
odmerek, trajanje (skupno iv/ po)

vzroki za slab klinični
odgovor na začetno
zdravljenje:
 neobičajni povzročitelji
 odporni sevi
stafilokokov ali
streptokokov
 globlja okužba, kot
smo jo na začetku
ocenili
 pridružene bolezni
(diabetes, kronična
venska insuficienca,
limfedem)

poslabšanje vnetja ko
začnemo z antibiotikom
(nenaden razpad bakterij)

I

A

I

A

I

•

•

Parenteralno zdravljenje,
dnevni odmerek, trajanje

dvig uda, imobilizacija
lokalne obloge s
fiziološko raztopino
zdravljenje okužb
med prsti (tinea
pedis)
dobra higiena in nega
okolne kože z mastno
kremo in
uporaba kompresijske
nogavice

dodatni ukrepi:

antibiotično
zdravljenje

Bolezen, povzročitelj

•

•

Celulitis

7–10 dni

Če ni izboljšanja, napotitev k infektologu

AMBULANTA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA

Oslabljena imunost
DA

Laboratorij
Odvzem kužnin
Antibiotik
Slikovna diagnostika
Kirurška obravnava

BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Sistemska prizadetost
DA

ciprofloksacin 500mg/12h ali
levofloksacin 500 mg/12h +
klindamicin 300-450 mg/8h ali
metronidazol 400 mg/8h

Okužbe mehkih tkiv
(zapletene)

anamneza
+
klinični pregled

Sistemska prizadetost
NE

A

ciprofloksacin 400 mg/12 ur
ali levofloksacin 500 mg/12 ur
+ klindamicin 600mg/8 ur ali
metronidazol 500 mg/8 ur

amoksiklav 875/125 mg/12h

amoksiklav 1000/200 mg/8 ur

I

Oslabljena imunost
NE

Okužba kože,
ni sistemske prizadetosti

(stafilokoki, streptokoki,
enterobakterije, anaerobi)

Absces ob
zadnjiku

kot zgoraj

ciprofloksacin 400mg/12 ur +
metronidazol 500mg/8 ur ali
klindamicin 600mg/8 ur

A

7-14 dni

ciprofloksacin500mg/12h+
metronidazol 400mg/8h ali
klindamicin 300mg do 450
mg/8h

gentamicin 5mg/kg/24 ur +
metronidazol 500mg/8 ur ali
klindamicin 600mg/8 ur

linezolid 300mg/12h
10-14 dni

Peroralno zdravljenje, dnevni
odmerek, trajanje (skupno iv/ po)

I

vankomicin 1g/12 ur ali
linezolid 600mg/12 ur ali
daptomicin 4mg/24 ur

Celulitis (MRSA)

Perianalni celulitis
(enterobakterije,
streptokoki,
anaerobi)

Parenteralno zdravljenje,
dnevni odmerek, trajanje

Bolezen, povzročitelj

OKUŽBE MEHKIH TKIV

ogrožajo življenje bolnika
sistemski znaki in simptomi
potrebne so laboratorijske
preiskave in bolnišnično
zdravljenje
pogosto je potrebna kirurška
obravnava

Piomiozitis
Neklostridijski anaerobni celulitis
Meleneyeva sinergistična gangrena (S. aureus + anaer. strep.)

Nekrotizirajoči fasciitis (tip I, tip II)
Fournierjeva gangrena
Plinska gangrena (Clostridium sp.)

Stevens DL. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373–406. IDSA guidelines

•

•

•

•

•

•

Glede na povzročitelja in lokalizacijo okužbe ločimo:









Okužbe mehkih tkiv

•

•

različne bakterije,
(gramnegativni bacili,
enterokoki, stafilokoki in
anaerobne bakterije),
po kirurških posegih pri
bolnikih s sladkorno
boleznijo ali hudo
periferno žilno boleznijo





najpogosteje ena bakterija
(S. pyogenes),
»streptokokna
gangrena«

tip II





tip I (polimikrobni)

.

huda, stalna bolečina, ki ni sorazmerna
najdbam pri kliničnem pregledu,
sistemski znaki (vročina, levkocitoza, delirij,
ledvična odpoved), prizadetost bolnika
kožna nekroza ali ekhimoza, ki nastane na
mestu poškodbe,
plin v mehkih tkivih,
oteklina, ki se širi preko robov rdečine,
kožna anestezija in
hitro širjenje vnetja kljub antibiotičnemu
zdravljenju.

Nekrotizirajoči
fasciitis

•

•

•

•

•

•

•

OKUŽBE MEHKIH TKIV

•

•

•

huda, stalna
bolečina, ki ni
sorazmerna najdbam
pri kliničnem pregledu.

nespremenjena
ali pa rdeča in
otekla

koža nad prizadetim
delom je lahko

začetni klinični znaki
podobni kot pri
celulitisu

Nekrotizirajoči
fasciitis

Bolniki: zgodaj v poteku bolezni, z nejasno klinično sliko → “perspektivni”

•

NUJNO sodelovanje s kirurgom za
potrditev/izključitev diagnoze

Bolniki: pozno v poteku bolezni, z jasno klinično sliko → slaba prognoza

•

časa od sprejema do kirurške obravnave

pomemben čas od začetka bolezni do sprejema v bolnišnico in

OKUŽBE MEHKIH TKIV

(stafilokoki, streptokoki,
enterobakterije, anaerobi)

Absces ob
zadnjiku

(klostridiji)

Plinska gangrena

(streptokoki skupine A, C, G)

Nekrotizirajoči
fasciitis tip II

(mešana bakterijska flora:
streptokoki, gramnegativne
bakterije, anaerobi)

Nekrotizirajoči
fasciitis tip I,
Fournierjeva
gangrena

Bolezen, povzročitelj

A

I

A

ciprofloksacin 400 mg/12h ali
levofloksacin 500 mg/12h +
klindamicin 600mg/8h ali
metronidazol 500 mg/8h

amoksiklav 1000/200 mg/8h

ciprofloksacin 400mg/12h +
metronidazol 500mg/8h ali
klindamicin 600mg/8h

klindamicin 600-900 mg/8 ur

I

A

penicilin 5 mil. IE/4-6 ur

I

imipenem ali meropenem 5001000mg/8 ur ali

ampicilin 2-3 g /6 ur +
gentamicin 5 mg/kg/24 ur +
metronidazol 500 mg/8 ur ali
klindamicin 600 mg/8 ur

penicilin 5 mil. IE /6 ur ali
ceftriakson 2g/24 ur +
klindamicin 600–900 mg /6 ur 
gentamicin 5 mg / kg/24 ur

A

I

Parenteralno zdravljenje,
dnevni odmerek, trajanje

7–10 dni

ciprofloksacin 500mg/12h ali
levofloksacin 500 mg/12h +
klindamicin 300-450 mg/8h ali
metronidazol 400 mg/8h

amoksiklav 875/125 mg/12h

kot zgoraj

14 dni

Nujen takojšen kirurški poseg

14 dni

Nujen takojšen kirurški poseg

alergija na penicilin: klindamicin ali
metronidazol z aminoglikozidom ali
kinolonom

Nujen takojšen kirurški poseg
10-14 dni

Peroralno zdravljenje, dnevni
odmerek, trajanje (skupno iv/ po)
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www.drugs.com

Podrobnejše informacije

Samo kratek pregled
Najpomembnejše farmakokinetične in
farmakodinamične lastnosti
Najpomembnejši stranski učinki
Najpogostejša uporaba









Penicilini – tiazolidni obroč
Karbapenemi - tiazolidni obroč
Cefalosporini – dihidrotiazidni obroč
Monobaktami – samo betalaktamski obroč, drugi
obroč vezan na stransko verigo

BETALAKTAMSKI ANTIBIOTIKI











POMEMBNO!!!

zaviranje delovanje PBP ni prečnega povezovanja
peptidoglikanov  motena sinteza bakterijske celične
stene  avtoliza  propad bakterij

betalaktamaze  razgradijo betalaktame
sprememba vezavnega mesta na PBP  ne prepoznajo
betalaktamov

Učinkovitost odvisna od čas > MIK





Razvoj odpornosti



Mehanizem delovanja:













prilagajanje pri ledvični odpovedi

večina organov
ob vnetju tudi v abscese, plevralno, peritonealno tekočino, OŽ, oko

kloramfenicol, eritromicin, sulfonamidi ali tetraciklini
Izničijo baktericidni učinek

aspirin, fenilbutazon, sulfonamidi, indometacin, tiazidni diuretiki, furosemid
and etakrinska kislina



skupina B

Nosečnost



Podaljšujejo izločanje (kompeticija v ledvičnih tubulih)





Antagonistično delovanje





Razporejanje



Kratek razpolovni čas: 0,5 ure
Izločanje: preko ledvic

Naravni penicilini







BETALAKTAMSKI ANTIBIOTIKI

Polsintetični

Naravni









V zadnjih letih slabšo
občutljivost pri
Streptococcus pneumoniae
Samo okrog 10%
Staphylococcus auresu še
občutljivih


predvsem Entrococcus
faecalis

enterokoki



stafilokoki



streptokoki

Corynebacterium diphteriae
Bacillus anthracis





Neisseria meningitidis
Neisseria ghonorheae

po Gramu negativni bacili





po Gramu pozitivni bacili







po Gramu pozitivni koki

Spekter delovanja:

Naravni penicilini





PENICILINI







Leptospira spp.
Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi











ustni anaerobi in fakultativni
anaerobi
aktinomicete
fuzobakterije
Capnocytophaga
canimursus
Eikinella corrodens

ostalo







spirohete

Spekter delovanja:

parenteralno

intramuskularna uporaba

depo oblika za intramuskularno uporabo



peroralno

Fenoksimetilpenicilin – penicilin V (Ospen®)



Prokainpenicilin



Benzatinpenicilin (Retarpen®)



Benzilpenicilin – penicilin G











izpuščaji
anafilaktična reakcija

driska
slabost, bruhanje
vaginalna kandidoza
soor
nevtropenija
hemolitična anemija





sekundarni sifilis
borelioza

generalizirani krči pri visokih odmerkih
Jarisch-Herxheimerjevo reakcijo













ostali pogostejši stranski učinki





3 – 10% ljudi alergičnih na peniciline

Stranski učinki

Naravni penicilini









Naravni penicilini
Uporaba
 streptokokna angina
 šen (erizipel)
 pnevmokokna pljučnica
 bakterijski meningitis, če ga povzročajo za penicilin
občutljive bakterije
 okužb v ustni votlini
 sifilis
 aktinomikoza
 hude oblike leptospiroze













prilagajanje pri ledvični odpovedi
NE oblik s podaljšanim sproščanjem pri napredovali ledvični
odpovedi
v večino organov v tkiv, slabo v OŽ razen ob okužbi
kloramfenikol, eritromicin, sulfonamidi ali tetraciklini
izničijo baktericidni učinek

aspirin, fenilbutazon, sulfonamidi, indometacin, tiazidni diuretiki,
furosemid and etakrinska kislina


skupina B

Nosečnost



Podaljšujejo izločanje (kompeticija v ledvičnih tubulih)





Antagonistično delovanje



Razporejanje





Razpolovni čas: 1,3 ure
Izločanje: preko ledvic

Aminopenicilini



Naravni penicilini

parenteralno, peroralno



peroralno

Amoksicilin (Hiconcil®,
Ospamox ®)



Ampicilin (







parenteralno



parenteralno, peroralno

Amoksicilin/klavulanska
kislina (Amoksiklav ®,
Augmentin ® , Betaklav
®)



Ampicilin/sulbaktam
(Unasyn ®)

Uporaba (ampicilin za parenteralno in amoksicilin za
peroralno zdravljenje)
 akutno vnetje obnosnih votlin
 akutno vnetje srednjega ušesa
 zunajbolnišnična pljučnica
 akutno poslabšanje kronične obstruktivne pljučne
bolezni
 gnojni meningitis, ki ga povzroča Listeria
monocytogenes
 okužbe sečil povzročene z Enterococcus faecalis

Aminopenicilini





Aminopenicilini













Enterobakterije
Haemophilus spp.
Moraxella catharrhalis
Listeria monocytogenes

podobno kot naravni pencilini
po Gramu negativne bakterije

Spekter delovanje











doma pridobljena pljučnica
zunajbolnišnične okužbe v trebušni votlini
ugrizne rane
zapletene okužbe sečil

V kombinaciji z zaviralci betalaktamaz

Aminopenicilini



Aminopenicilini







Clostridium difficile

pogosteje driska



Izpuščaj pri virusnih okužbah (EBV)

ampicilin



podobni kot pri naravnih penicilinih

Stranski učinki







kloksacilin (Anaclosil ®)
flukolksacilin (Flucolox ®)

Izoksazolilpenicilini: parenteralno in peroralno

Protistafilokokni penicilini



Aminopenicilini

ni potrebno prilagajanje pri ledvični odpovedi

v večino organov v tkiv, slabo v OŽ razen ob okužbi

kloramfenicol, eritromicin, sulfonamidi ali tetraciklini
Izničijo baktericidni učinek
aspirin, fenilbutazon, sulfonamidi, indometacin, tiazidni diuretiki,
furosemid in etakrinska kislina



skupina B

Nosečnost



Podaljšujejo izločanje (kompeticija v ledvičnih tubulih)





Antagonistično delovanje



Razporejanje



Odporen proti penicilinazam
Razpolovni čas: 0,5 – 1 ura
Izločanje: 65 – 75% nespremenjenega preko ledvic





stafilokoki













staifilokokne okužbe kože in podkožja (celulitis, impetigo,
turi, abscesi)
mastitis
septični artritis
osteomielitis
spondilodiscitis
usmerjeno zdravljenje stafilokonih okužb, če so stafilokoki
občutljivi na meticilin/oksacilin (sepsa, endokarditis,
bolnišnična pljučnica)

Uporaba



Spekter delovanja

Protistafilokokni penicilini















Protistafilokokni penicilini













izpuščaj
anafilaktična reakcija

driska
slabost, bruhanje
vnetje na mestu parenteralnega dajanja
prehoden porast transaminaz in bilirubina
holestatska zlatenica





alergija

Stranski učinki





samo parenteralno

Piperacilin

Ureidopenicilini



Protistafilokokni penicilini

prilagajanje pri ledvični odpovedi
v večino organov v tkiv, slabo v OŽ razen ob okužbi

piperacilin in vitro zmanjša učinek aminoglikozidov
probenicid



skupina B

Nosečnost













streptokoki
Enterococcus faecalis
enterobakterije
Pseudomonas
aeruginosa
anaerobi

Spekter delovanja –
piperacilin















streptokoki
stafilokoki
Haemophilus spp.
Moraxella catharrhalis
enterobakterije
Pseudomonas
aeruginosa in drugi
nefermentativni G- bacili
anaerobi

Spekter delovanja –
piperacilin/tazobaktam (Tazocin ®)

Višja serumska koncentracija



Antagonistično delovanje



Razporejanje



Derivati ampicilina
Večinoma v kombinaciji z zaviralcem betalaktamaz
Razpolovni čas: 0,5 – 1 ura
Izločanje: izločanje preko ledvic

Ureidopenicilini

















Ureidopenicilini













bolnišnične okužbe
okužbe v trebušni votlini
okužbe sečil, ki jih povzročajo večkratno odporne
bakterije
okužbe notranjih rodil
okužbe kože in podkožja
bolnišnična pljučnica

Uporaba



Karboksipenicilini (tikarcilin, karbenicilin) v Sloveniji
niso več registrirani

Karboksipenicilin



Ureidopenicilini

Clostridium difficile

izpuščaj
anafilaktična reakcija

reverzibilna levkopenija, trombocitopenija, eozinofilija





slabost, bruhanje
alergične reakcije



lokalne reakcije na mestu aplikacije
driska

Lažno pozitiven izvid galaktomanankega testa!!!











Stranski učinki











delujejo na streptokoke, enterokoke, neiserije, ustne
anaerobe, klostridije
zdravilo izbire za pnevmokokno pljučnico
zdravilo izbire za okužbe, ki jih povzroča S.
pyogenes: angina, šen, škrlatinka
najpomembnejši stranski učinek je preobčutljivost:
anamneza!

Naravni penicilini

PENICILINI – na kratko





Ureidopenicilini









zdravila izbire za okužbe obnosnih votlin, akutno
poslabšanje kroničnega bronhitisa, zunajbolnišnično
pljučnico
pogosto kombiniramo z zaviralci betalaktamaze:
klavulanska kislina, sulbaktam
v kombinaciji z zaviralcem betalaktamaz
širokospektralna zdravila, primerna za izkustveno
zdravljenje številnih zunajbolnišničnih okužb, tudi
tistih, ki jih povzročajo odporni sevi zunajbolnišničnih
povzročiteljev
zaradi širokega spektra zelo vplivajo na črevesno
floro: C. difficile!

Aminopenicilini









piperacilin navadno uporabljamo skupaj z zaviralcem
betalaktamaze - tazobaktam
zelo širok protimikrobni spekter: po Gramu + in bakterije, anaerobi
za zdravljenje hudih bolnišničnih okužb

Ureidopenicilin

PENICILINI – na kratko



PENICILINI – na kratko







zdravilo izbire za okužbe s stafilokoki, ki niso odporni
proti meticilinu
kratek razpolovni čas: pogosto odmerjanje
slaba peroralna absorpcija

Protistafilokoni penicilin









cefamicini: delujejo na anaerobe

3. generacija: poudarjen učinek na po Gramu negativne
bakterije, slabši učinek na po Gramu pozitivne pri tistih, ki
delujejo na P. aeruginosa
4. generacija: združuje učinkovitost vseh prejšnjih
generacij
5. generacija (še ni v klinični uporabi): učinkovita tudi proti
MRSA



1. generacija: po Gramu pozitivne bakterije
2. generacija: po Gramu pozitivne in negativne bakterije

NE delujejo na enterokoke!!!!
Vplivajo na pojav sevov ESBL bakterij!!!











5 generacij
Glede na spekter delovanja

CEFALOSPORINI



PENICILINI – na kratko

pljuča, ledvice, urin, sinovialna, pelvralna in periakrdialna
tekočina.
3. generacija (ceftriakson in cefotaksim) sorazmerno dobro v
OŽ





prilagajanje pri ledvični odpovedi



preko žolča

ceftriakson in cefoperazon



večina: preko ledvic

Izločanje





Manj občutljivi na betalaktamaze
Baktericidno
Učinek odvisen: čas > MIK
Razporejanje





parenteralno
razpolovni čas: 2 uri





peroralno
razpolovni čas: 0,9 ure

Cefaleksin (Cefaleksin Pliva®)





Cefazolin (Cefamezin®)

Cefalosporini 1. generacije











CEFALOSPORINI







1 – 7 % z alergijo na peniciline tudi na cefalosporine – več
1. generacija
NE pri anafilaktični reakciji na peniciline





hipoprotrombinemijo in posledične krvavitve
zavira metabolizem etanola  kopičenje acetaldehida: rdečica,
tahikardija, potenje, slabost, bruhanje, hipotenzija in motnja vida
(disulfiramska reakcija)

tromboflebitis
starejši cefalosporini (cefotetan, cefoperazon), ki
vsebujejo metiltiotetrazolno (MTT) skupino:





preobčutljivostne reakcije (1- 3%)

Stranski učinki

















Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae

Streptococcus pyogenes,
Streptococcus agalactiae
viridans streptokoki
na meticilin občutljivi stafilokoki
anaerobi občutljivi na penicilin – razen Bacteroides fragilis
delno tudi na

Spekter delovanja

Cefalosporini 1. generacije



CEFALOSPORINI







doma pridobljene okužbe kože, sečil
stafilokokne in streptokokne okužbe pri bolnikih
preobčutljivih na penicilin (ne pri anafilaktični reakciji)
cefamezin: za kirurško profilakso

Uporaba

















cefamicini dobro delujejo na vse ustne in večino
črevesnih anaerobov

streptokoki
stafilokoki občutljivi na meticilin
Hemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria meningitidis
nekatere Enterobacteriaceae

Občutljivost

Cefalosporini 2. generacije



Cefalosporini 1. generacije
peroralno
razpolovni čas: 0,7 ure

peroralno
razpolovni čas: 1,3 ure





parenteralno in peroralno
razpolovni čas: 1,7 ure

Cefuroksim (Zinacef®/Zinnat®)





Cefprozil (Cefzil®)





Cefaklor (Ceclor®)









okužbe dihal (slabo proti H. influenzae)
okužbe sečil (povzročitelji odporni proti drugim antibiotikom)

zdravilo druge izbire pri okužbah dihal namesto penicilinskih
antibiotikov
okužbe sečil

uporaba drugih peroralnih cefalosporinov 2. generacije je
podobna





cefuroksim v peroralni ali parenteralni obliki





cefaklor je zelo podoben peroralnim cefalosporinom prve
generacije

Uporaba

Cefalosporini 2. generacije







Cefalosporini 2. generacije

peroralno
razpolovni čas: 3 – 4 ure

parenteralno
razpolovni čas: 1,1 ure

pareneteralno
razpolovni čas: 4,4 ure

parenteralno
razpolovni čas: 1,8 ure

parenteralo
razpolovni čas: 8 ur





peroralno
razpolovni čas: 2,4

Ceftibuten (Cedax®)





Ceftriakson (Ceftriakson Lek®, lendacin®, Olicef®)





Ceftazidim (Ceftazidim Kabi®, Mirocef®)





Cefpiramid (Tamicin®)





Cefotaksim (Cefotaksim Lek®, Macrocef®)





Cefiksim (Pancef®)













huda doma pridobljena pljučnica
sepsa
gnojni meningitis

diseminirana zgodnja in kasna lymska borelioza

bolnišnične okužbe, kjer sumimo ali dokažemo P. aeruginosa





okužbe sečil povzročene z odpornimi sevi
nezapletene gonokokne okužbe (cefiksim)

cefiksim in ceftibuten



ceftazidim



ceftriakson







hude zunajbolnišnične okužbe
ceftriakson in cefotaksim

Uporaba

Cefalosporini 3. generacije













Cefalosporini 3. generacije





streptokoki skupine A in B
Streptococcus pneumoniae (vključno s sevi, ki so intermidarno
občutljivi na penicilin!)
Staphylococcus aureus občutljiv na (slabše kto 1. in 2. generacija)
Hemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria meningitidis
Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus
mirabilis, Providencia spp.)
spirohete (leptospire, T. pallidum, B. burgdorferi)
ustni anaerobi





Pseudomonas aeruginosa
slabša učinkovitost na po Gramu pozitivne bakterije

ceftazidim in cefpiramid:



















cefotaksim in ceftriakson:

Spekter delovanja






biliarna psevdolitiaza, zapora žolčnih poti, vnetje žolčnika ali
celo vnetje trebušne slinavke

ceftriakson

Specifični stranski učinki

Cefalosporini 3. generacije



Cefalosporini 3. generacije





parenteralno
razpolovni čas: 2 uri

Cefepim (Maxipime®)







hude bolnišnične okužbe
febrilna nevtropenija

Uporaba

Cefalosporini 4. generacije



Cefalosporini 4. generacije

















Streptococcus pneumoniae
streptokoki skupine A inB
Staphylococcus aureus (slabše kot 1. in 2. generacija)
Pseudomonas aeruginosa
Haemophilus influenzae
Moraxella chatarrhalis
enterobakterije (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus
mirabilis, Providencia spp.)
anaerobi (NE Bacteroides spp.)

Spekter delovanja







parenteralno
razpolovni čas: 2,66 ure
izločanje: ledvice – prilaganje pri ledvični odpovedi
doma pridobljena pljučnica
zapletene okužbe kože in podkožja


ceftobiprol (težave pri registraciji -24. 06. 2010: zavrnjeno
s strani EMEA)

V fazi kliničnih poizkusov











Ceftarolin (FDA 29. 10. 2010 - Teflaro®)

Podoben spekter delovanja kot 4. generacija + MRSA!!!

Cefalosporini 5. generacije



Cefalosporini 4. generacije









delujejo predvsem na grampozitivne bakterije
cefazolin uporabljamo predvsem za kirurško
profilakso
peroralne oblike uporabljamo predvsem za okužbe
kože in mehkih tkiv pri bolnikih, preobčutljivih za
penicilin
kratek razpolovni čas

Cefalosporini 1. generacije













delujejo na po Gramu + in - bakterije
nekateri cefalosporini 3. generacije tudi na P.
aeruginosa (ceftazidim, cefoperazon)
zdravila izbire za izkustveno zdravljenje bakterijskega
meningitisa (cefotaksim, ceftriakson)
zdravila izbire za izkustveno zdravljenje
zunajbolnišnične sepse in hude zunajbolnišnične
pljučnice
cefalosporinie 3. generacije s protipsevdomonasnim
delovanjem: zdravljenje febrilne nevtropenije, hude
bolnišnične okužbe

Cefalosporini 3. generacije

CEFALOSPORINI – na kratko



CEFALOSPORINI – na kratko









delujejo na po Gramu + in zunajbolnišnične po Gramu
- bakterije
kot zamenjava za peniciline pri preobčutljivih bolnikih
zdravljenje okužb dihal, sečil
delovanje proti pnevmokokom, slabše občutljivim za
penicilin, je manj učinkovito

Cefalosporini 2. generacije







učinkoviti proti po Gramu + kokom in po Gramu bakterijam vključno s P. aeruginosa
za zdravljenje najhujših bolnišničnih okužb, febrilne
nevtropenije

Cefalosporini 4. generacija

CEFALOSPORINI – na kratko



CEFALOSPORINI – na kratko

prilagajanje pri ledvični odpoved

Razporeditev: urin, sputum, plevralan tekočina, kosti,
delno tudi v OŽ



Najširši spekter delovanja med betalaktamskimi
antibiotiki
Samo parenteralna oblika
Izločanje: preko ledvic

Struktura omogoča odpornost proti betalaktamazam
Baktericidno







hitro razgradi dihidropeptidaza v ledvicah
vedno v kombinaciji s cilastatinom

Imipenem

KARBAPENEMI













KARBAPENEMI
razpolovni čas: 1 ura

razpolovni čas: 4 ure

razpolovni čas: 1 ura



razpolovni čas: 1 ura

Doripenem (Doribax®)



Meropenem (Meronem®)



Ertapenem (Invanz®)



Imipenem (Conet®)



















problem metalobetalaktamaz (NDM,…)

bolj učinkovita proti po Gramu negativnim mikroorganizmom
slabše proti enterokokom
NE proti P. aeruginosa



zelo podoben imipenemu in meropenemu in ima nekoliko nižje MIK za P.
aeruginosa

meropenem in imipenem tudi na P. aeruginosa in druge nefermentativne
gramnegativne bacile.
Stenotrophomonas maltophilia in Burkholderia cepacia sta proti
karbapenemom primarno odporna
doripenem



ertapenem





po Gramu pozitivni in negativni koki, po Gramu negativni bacili, anaerobi,
Nocardia spp. in Actinomyces spp, mikobakterije (odvisno od vrste)
imipenem bolj učinkovit proti po Gramu pozitivnim bakterijam
meropenem in ertapenem



vsi delujejo na po Gramu negativne bakterije, ki izločajo ESBL

Spekter delovanja

KARBAPENEMI









KARBAPENEMI







okužbe z mešano bakterijsko floro v trebušni votlini in notranjih
rodilih
pljučnica in okužba sečil povzročene z odpornimi bakterijami
(predvsem ESBL)



najhujše bolnišnične okužbe

imipenem, meropenem in doripenem





izkustveno zdravljenje
ertapenem

Uporaba







zelo široksopektralni antibiotiki, delujejo na po Gramu
+ koke, po Gramu - bacile, anaerobe, z izjemo
ertapenema tudi na P. aeruginosa
najhujše bolnišnične okužbe, predvsem tiste, ki jih
povzroča mešana bakterijska flora
med stranskimi učinki izstopajo epileptični krči

KARBAPENEMI – na kratko



KARBAPENEMI











Clostridium difficile







okvara OŽ
ledvična odpoved (kopičenje)
najpogosteje imipenem (0,4 – 1,5%), najredkeje doripenem

generalizirani krči



podobni kot pri ostalih betalaktamskih antibiotikih
1 do 3% ljudi je preobčutljivih
navzkrižna preobčutljivost s penicilini je 1 do 7%
slabost, driska, bruhanje

Stranski učinki















parenteralno
razpolovni čas: 1,7 ure

aztreonam (Azactam®)

prilagajanje pri ledvični odpovedi

Razporejanje po telesu: v večino tkiv, dobro tudi v
likvor in OŽ
Ni navzkrižne alergije s penicilinom



Izločanje: preko ledvic



Samo na po Gramu negativne bakterije
Samo en predstavnik

MONOBKTAMI



KARBAPENEMI

















Večina sevov S. maltophilia in B. cepacia odpornih
Acinetobacter spp. pogosto odporen

enterobakterije
P. aeruginosa,
Yersinia spp.
aeromonade
Haemophilus spp.
Neisseria spp.

Spekter delovanja





delujejo le na po Gramu - bakterije
majhna verjetnost navzkrižnih alergijskih reakcij z
drugimi betalaktamskimi antibiotiki

MONOBAKTAMI – na kratko



MONOBAKTAMI
zapletene bolnišnične okužbe povzročene z odpornimi
sevi
huda alergija na penicilin





izpuščaj
patološki jetrni testi

Stranski učinki





Uporaba









motijo preverjanje pravilnosti sinteze  večje število napak v
sintezi, prehiter zaključek
zavirajo translokacijo na ribosomih
okvarjajo integriteto bakterijske stene

vežejo se na 30S bakterijsko ribosomsko podenoto (nekateri na
50S podenoto)







zavirajo sintezo beljakovin

Mehanizem delovanje: ni povsem jasno

Šesterokotni obroč, aminociklitol, in z glikozidno vezjo
nanj vezani sladkorji

AMINOGLIKOZIDI





MONOBAKTAMI

parenteralno
topično

prilagajanje pri ledvični odpovedi

Razpolovni čas: 2 – 3 ure



Izločanje: preko ledvic





Učinkovitost: maksimalna serumska koncentracija –
cmax
Postantibiotičen učinek
Enkrat dnevno odmerjanje
Slaba absorpcija iz črevesa











enterobakterije
P. aeruginosa
Acinetobacter spp.
Yersinia spp.



Brucella spp., Bartonella spp., Mycobacterium spp (M.
tuberculosis- streptomicin, Mycobacterium avium intracelullare
complex – amikacin)

S. maltophilia in B. cepacia sta odporna
S. aureus občutljiv na meticilin
znotrajcelične bakterije









po Gramu negativne bakterije

Spekter delovanja

AMINOGLIKOZIDI













AMINOGLIKOZIDI
Amikacin

Tobramicin







razširimo spekter
sinergističen učinek – P. aeruginosa

okužbe zgornjih sečil
streptomicin: TBC
streptomicin ali gentamicin: tularemija, kuga, v kombinaciji z
doksiciklinom: bruceloza





betalaktamskimi antibiotiki)

okužb v trebušni votlini (+ zdravila, ki delujejo na anaerobe)
strepokokni in enterokokni endokarditis (+ pencilin)
izkustveno zdravljenje hudih okužb (+ širokospektralnimi



izjemi: enterokokni endokarditis, nosečnice

Spremljanje serumske koncetracije (pred naslednjim
odmerkom)
Večinoma enkrat dnevno













Uporaba – najpogosteje v kombinacijah!

AMINOGLIKOZIDI



Streptomicin (Strepo-FATOL®, Strepto-HAEFA®,
Streptomycin sulfat®)




Gentamicin (Garamycin®,
Gentamicin B. Braun®, Gentamicin Krka®,
Gentamicin Lek®)
 Netilmicin



AMINOGLIKOZIDI







kombinacija z drugimi nefrotoskičnimi zdravili
potenicalno reverzibilno
hipotenzija
starost
sladkorna bolezen







ireverzibilna okvara
sluh
ravnotežje

uho











najbolj toksična protimikrobna zdravila
ledvice

Stranski učinki









učinkovitost: čas > MIK

učinkovitost: AUC/MIK

učinkovitost: čas > MIK







kemična struktura različna od makrolidov
delovanje zelo podobno
učinkovitost: čas > MIK

Klindamicin je piranozidni antibiotik



Ketolidi – sordni makrolidom



Azitromicin 15-členi laktonski obroč  azalidi



Makrolidi 14-členi laktonski obroč

MAKROLIDI, KETOLIDI IN LINKOZAMIDI



AMINOGLIKOZIDI
delujejo predvsem na po Gramu - bakterije
možna parenteralna in topična uporaba
posamezni aminoglikozidi so učinkoviti pri
zdravljenju nekaterih redkejših okužbe: kuge,
bruceloze, tularemije, mikobakterioz
aminoglikozidi so toksični za ledvice, notranje uho in
ravnotežni organ











zavirajo peptidiltrasferazo
zavirajo ribosomsko translokacijo
prehitro sproščanje peptididl-tRNA z ribosoma

reverzibilna vezava na 50S podenoto bakterijskega ribosoma







inhibitorji sinteze beljakovin

zavirajo delovanje nevtrofilcev na mestu vnetja
učinek na P. aeruginosa







prilagajanje pri ledvični odpovedi

eritromicin in azitromicin preko žolča
klaritromicin preko žolča in ledvic

Razporejanje: visoke koncentracije v tkivih, kopičenje v
fagocitih – transport na mesto vnetja
Izločanje





Imunomodulatoren učinek





Bakteriostatično, pri visokih koncentracijah baktericidno
Mehanizem delovanje

Makrolidi









AMINOGLIKOZIDI – na kratko





parenteralno in peroralno
razpolovni čas: 1,6 ure

Eritromicin

parenteralno in peroralno
razpolovni čas: 40 - 68 ur





peroralno
razpolovni čas :3 – 7 ur

Klaritromicin (Fromilid®, Lekoklar®)







Uporaba
 okužbe diha (vnetje obnosnih votlin, vnetje žrela, akutno
poslabšanje kroničnega bronhitisa, pljučnica) pri bolnikih,
preobčutljivih za betalaktamske antibiotike
 oslovski kašelj
 atipične pljučnice, legioneloza
 nespecifičen uretritis (azitromicin)
 okužbe s Helicobacter pylori (klaritromicin)
 okužbe z atipičnimi mikobakterijami, zlasti Mycobacterium
avium intracellulare complex (klaritromicin)
 okužbe s Campylobacter jejuni (eritromicin, azitromicin)
 zgodnje oblike lymske borelioze (azitromicin)
 genitalne in očesne okužbe s C. trachomatis

Makrolidi





Azitromicin (Azibiot®, Azitromicin Lek®
Azitromicin Sandoz®, Sumamed®, Zitrocin®)



Makrolidi





























Pnevmokok: odpornih sevov 15,8%
S. pyogenes –porast števila odpornih sevov

stafilokoki – hiter razvoj odpornosti - ne uporabljamo
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
H. influenzae
M. catarrhalis
Chlamydia trachomatis
Ureaplasma urealyticum
Helicobacter pylori
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Campylobacter jejuni
atipične mikobakterije (klaritromicin)





streptokoki

Spekter delovanja









holestatski hepatitis
prehodna izguba sluha
aritmije, podaljšanje QT in ventrikularna tahikardija




zveča učinek digoksina, teofilina, ciklosporina, kortiksteroidov, varfarina,
nekaterih antiepileptikov in drugih zdravil s skupnim mehanizmom
presnove.

inhibirata jetrni metabolni encim CYP3A4

eritromicin in klaritromicin







krči, driska, slabost in bruhanje
eritromicin

Stranski učinki

Makrolidi



Makrolidi





vezava na 50S bakterijsko podenoto bakterijskega ribosoma –
preprečuje podaljševanje
preprečuje vezavo 50S in 30S podenote bakterijskega ribosoma

inhibicija sinteze beljakovin

peroralno
razpolovni čas: 10 ur

kopičenje v tkivih in fagocitih





metabolizem v jetrih
izločanje preko žolča

Izločanje



Razporejanje v telesu





Telitromicin (Ketek®)



Bakteriostatično
Mehanizem delovanja











vezava na 23s del 50S podenote bakterisjekga ribosoma –
prehitro sproščanje aminokislinske verige

zavirajo sintezo beljakovin

parenteralno in peroralno
razpolovni čas: 2,9 ure





metabolizem v jetrih
izločajo preko žolča

Izločanje





Bakteriostatično
Klindamicin (Klimicin®)



Mehanizem delovanja

Linkozamidi











Ketolidi
podobno makrolidom
boljše na S. pneumoniae





doma pridobljena
pljučnica (povzročitelj
odporen proti
makrolidom) pri bolnikih z
alergijo na betalaktamske
antibiotike
bakterijsko vnetje
obnosnih votlih *

Uporaba





Spekter delovanje



















S. aureus
S. pyogenes
drugi streptokoki

driska, slabost, bruhanje
glavobol, spremembe
okusa
palpitacije,
moten vid
podaljšanje QT intervala
jetrna odpoved!!!!

Lažno pozitivni izvidi na
kokain in amfetamine
NE pri bolnikih z
miastenijo gravis













Stranski učinki

Bacteroides spp. v zadnjem času v določenih okoljih precej
odporni

Toxoplasma gondii
nekatere vrste plazmodijev
Pneumocystis jirovecii



po Gramu pozitivni in negativni anaerobi (razen C.
difficile)







po Gramu pozitivne bakterije

Spekter delovanja

Linkozamidi





Ketolidi



Falciparum malarija
Babezioza

druga možost za toksoplazmozo in druge parazitoze
(izjemoma)





Uporaba
 okužbe kožnih razjed in diabetično stopalo (+ antibiotiki, ki
delujejo na po Gramu negativne bakterije)
 mešane okužbe v trebušni votlini področju notranjih rodil (+
antibiotiki, ki delujejo na po Gramu negativne bacile)
 okužbe mehkih tkiv (zamenjava za penicilinske antibiotike pri
preobčutljivih)
 okužbe kosti
 okužbe v ustni votlini (zamenjava za penicilinske antibiotike pri
preobčutljivih in ob neuspehu penicilina)
 aspiracijska pljučnica (zamenjava za penicilinske antibiotike pri
preobčutljivih), nekrozantna pljučnica ali pljučni absces
 v kombinaciji s kininom













delujejo predvsem na po Gramu + koke, v zadnjem
času narašča odpornost
nekateri delujejo še na tako imenovane atipične
povzročitelje okužb dihal, mikobakterije, borelije,
klamidije, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni
zdravljenje okužb dihal pri bolnikih, ki so preobčutljivi
na betalaktamske antibiotike
eritromicin in klaritromicin součinkujeta z zdravili, ki
se presnavljajo v jetrih s pomočjo encimov citokroma
P-450
uporaba ketolidov je zaradi stranskih učinkov
omejena

Makrolidi in ketolidi

MAKROLIDI, KETOLIDI, LNKOZAMIDI – na
kratko



Linkozamidi









C. difficile

hepatitis
izpuščaji
kovinski okus



slabost, driska, bruhanje

Stranski učinki











deluje na po Gramu + koke in na po Gramu + in anaerobne bakterije
zdravljenje stafilokoknih in streptokoknih okužb pri
bolnikih, ki so preobčutljivi za betalaktamske
antibiotike
v kombinaciji z zdravili, ki delujejo na po Gramu bakterije, ga uporabljamo za zdravljenje mešanih
okužb v trebušni votlini in v mali medenici
resen stranski učinek je bolezen, ki jo povzroča C.
difficile

Klindamicin

MAKROLIDI, KETOLIDI, LNKOZAMIDI – na
kratko



Linkozamidi

Lista nujno
potrebnih zdravil

Doksiderm
Doxi

-

-

Tygacil

doksiciklin

tetraciklin

minociklin

tigeciklin

www.zdravila.net , samo sistemska zdravila

registriran

ni registriran, ni v SI

ni registriran, ni v SI

Dostopnost v
Sloveniji

Zaščiteno ime

Nezaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja UKC Ljubljana

Pregled protibakterijskih zdravil (2)

tigeciklin (glicilciklin)










dokisiciklin in minociklin se uporabljata
peroralno in parenteralno, tigeciklin le
parenteralno
peroralno absorpcijo zavrejo dvovalentni
kationi (mleko!), zato jih je potrebno jemati 2
uri pre ali po taki hrani ali zdravilih (antacidi)
zelo dobra porazdelitev, tudi v OŽS (za
tigeciklin nejasno)
presnavljanje preko jeter
prirejanje odmerkov pri ledvični odpovedi ni
potrebno

Farmakokinetika tetraciklinov





doksiciklin
 minociklin

Tetraciklini

tigeciklin in minociklin: MRSA, VRE, ESBL, na
nekatere seve Acinetobacter spp. in
Stenotrophomonas maltophilia, anaerobi (ne
na Pseudomonas aeruginosa!)











Součinkovanja z zdravili, ki se presnavljajo
preko jeter
Fotosenzibilizacija
Prebavne motnje
Okvara jeter
Pseudotumor cerebri
Minociklin: nevrološki stranski učinki, vpliv na
potek revmatskih bolezni…
Nalaganje v kosti in zobe: kontraindicirani pri
otrocih do 8. leta

Stranski učinki in součinkovanja tetraciklinov






zelo širok!
po Gramu pozitivni koki in po Gramu negativni
bacili
 delujejo tudi na vibrije, nekatere mikobakterije,
borelije, lepotospire, klamidije, rikecije,
anaplazme in brucele

Protimikrobni spekter tetraciklinov

levofloksacin

moksifloxacin

3

ciprofloksacin

pefloksacin, ofloksacin,

nalidiksična
kislina,
norfloksacin

predstavnik

2B

2A

1

generacija

Fluorokinoloni

boljša učinkovitost proti po Gramu
pozitivnim kokom in anaerobom

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

po Gramu negativni bacili
(ciprofloksacin: P. aeruginosa)

po Gramu negativni bacili
(uroantispetik)

posebnosti protimikrobnega spektra

doksiciklin: okužbe z občutljivimi bakterijami: atipična
pljučnica, spolno prenosljive okužb s klamidijami
vključno z vnetji v mali medenici, rikecioze,
anaplazmoza in vročica Q, lymska borelioza
 kljub majhni uporabi so pri nas nekateri pogosti
povzročitelji okužb (npr. pnevmokoki) za tetracikline
slabo občutljivi
 tigeciklin: okužbe kože in mehkih tkiv ter okužbe v
trebušni votlini, ne za hudo bolne!
 minociklin: ponovno več v uporabi v državah z velikim
problemom bakterijske odpornosti, spekter podoben
tigeciklinu


Klinična uporaba

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Registriran v Sloveiji



epileptični krči, še posebej sočasno z nesteroidnimi antirevmatiki ali
teofilinom.
 podaljševanje QT dobe, zato je potrebna pazljivost pri srčnih bolnikih, še
posebej tistih, ki jemljejo antiaritmike (amiodaron, prokainamid).
 hemoliza in huda okvara jeter.
 fotosenzitivnost
 ruptura Ahilove tetive (kortikosteroidi).
 povečan učinek varfarina
 profloksacin in pefloksacin inhibirata metabolizem teofilina
 dajanju otrokom, nosečnicam in doječim materam se izogibamo, ker pri
poskusnih živalih vplivajo na razvoj hrustanca. Prehajajo tudi v mleko.
 aplikacija dvo-in trivalentnih kationov (npr. pripravkov, ki vsebujejo
kalcijeve ali železove soli, nekateri antacidi) skupaj s ciprofloksacinom,
moksifloksacinom ali levofloksacinom pomembno zmanjša njune
koncentracije, zato ju dajemo nekaj ur pred ali pa šele nekaj ur po
jemanju teh pripravkov. Podoben vpliv imajo mlečni izdelki na
ciprofloksacin, zato morajo miniti vsaj 2 uri med aplikacijo antibiotika in
uživanjem take hrane.

Posebni stranski učinki in součinkovanja fluorokinolonov

levofloksacin

Avelox

moksifloksacin

Tavanic
Fexid
Levofloksacin Kabi
Levofloksacin Lek
Levoxa

Registriran v Sloveniji

ciprofloksacin

Registriran v Sloveniji

Registriran v Sloveniji

Abaktal

Registriran

Ciprinol
Ciprobay
Ciprofloxacin Arrow
Ciprofloksacin Lek
Ciprofloxacin Pfizer
Ciprum

Nolicin

norfloksacin

Dostopnost v Sloveniji

pefloksacin

Zaščiteno ime

Nezaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

moksifloksacin in levofloksacin uporabljamo za zdravljenje zunajbolnišnične
pljučnice in atipične pljučnice ter akutnega poslabšanja kroničnega bronhitisa pri
bolnikih, ki ne morejo zaradi preobčutljivosti ali možne odpornosti uporabljati
penicilinskih ali makrolidnih antibiotikov.
ciprofloksacin in levofloksacin uporabljamo za zdravljenje okužb sečil

ciprofloksacin uporabljamo za zdravljenje akutne driske, če je zdravljenje z
antibiotiki indicirano in usmerjeno za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo
salmonele in šigele
zdravljenje spolno prenosljivih okužb

v kombinaciji z zdravili, ki delujejo na anerobe za zdravljenje okužb v trebušni
votlini. Moksifloksacin ponekod uporabljajo za to indikacijo tudi kot monoterapijo.










Trimetoperim in sulfametoksazol zavirata
dve zaporedni mest v sintezi folne kisline
Najbolj učinkovito je masno razmerje 5:1:
400 mg SMX + 80 mg TMP





Sulfonamidi in trimetoprim

v kombinaciji z zdravili, ki delujejo na anerobe za zdravljenje okužb v trebušni
votlini. Moksifloksacin ponekod uporabljajo za to indikacijo tudi kot monoterapijo.



Klinična uporaba fluorokinolonov

www.zdravila.net , samo sistemska zdravila

Interventni uvoz

Registriran v Sloveniji

Primotren

Biseptol (parenteralni)

Dostopnost v Sloveniji

Zaščiteno ime



TMP samostojno uporabljamo predvsem za
zdravljenje okužb sečil.
 TMP-SMX lahko uporabljamo za zdravljenje številnih
pogostih okužb, če so povzročitelji za kombinacijo
občutljivi, najpogosteje za zdravljenje okužb sečil.
 v okoljih, v katerih je Escherichia coli, najpogostejši
povzročitelj okužb sečil, vsaj v 80% za kombinacijo ali
za TMP občutljiva, sta tako kombinacija ali TMP sam
(odvisno od razpoložljivosti na trgu) zdravilo izbire za
izkustveno zdravljenje okužb sečil.
 zdravljenje okužb z zgoraj omenjenimi redkimi
povzročitelji (nokardija, listeria, pneumocista)

Klinična uporaba TMP-SMX

trimetoprim s
sulfametoksazolom

Nezaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji














kristalurija, tubulna nekroza (slaba topnost)
hematološke motnje: purpura, koagulacijske motnje,
hemolitična anemija, ki se pojavi predvsem pri
pomanjkanju glukoza-6-fosfat dehidrogenaze
slabost, bruhanje, prehodna zlatenica
depresijo, in halucinacije
povečan učinek varfarina
izpuščaj, nevtropenija, Stevens-Johnson sindrom,
Sweet sindrom in pljučni infiltrati (posebno pri bolnikih
z AIDS).
pri novorojenčkih, še posebej nedonošenih možen
kernikterus

Stranski učinki TMP-SMX

Farmakokinetika TMP-SMX
 Dobra peroralna absorpcija
 Visoke koncentracije v seču
 Dobro prehajanje v OŽS
 Presnova poteka v jetrih z acilacijo
Protimikrobni spekter TMP-SMX
 sulfametoksazol v kombinaciji s trimetoprimom ali
samostojno deluje na številne po Gramu pozitivne in
negativne mikroorganizme, mnogi pa so v dolgih letih
uporabe zdravila postali nanj odporni.
 Nocardia asteroides, Pneumocystis jirovecii, Listeria
monocytogenes









sindrom sivega otroka. Smrtnost je 40%.
Podoben učinek so opazili pri odraslih, ki so
prejemali previsoke odmerke kloramfenikola.

tistih, ki okrevajo pa se v večjem številu pojavlja akutna levkemija.

od odmerka odvisna zavora, ki je pogosta in reverzibilna po
ukinitvi zdravila
idiosinkrastična oblika: gre za ireverzibilno aplastično anemijo, ki
se lahko pojavi še mesece po koncu zdravljenja in po kateremkoli
načinu aplikacije zdravila, tudi po kapljicah za oči, čeprav je
najpogostejša po peroralnem zdravljenju. Smrtnost je velika, pri

aplazija kostnega mozga

Stranski učinki kloramfenikola

Farmakokinetika
 Zelo dobra absorpcija peroralno in per rectum,
tudi iv, mazila, kapljice…
 Dobro prehajanje prav v vsa tkiva
Protimikrobni spekter
 izredno širok
 med grampozitivnimi koki ne deluje le na
enterokoke in stafilokoke, zelo je učinkovit tudi
proti gramnegativnim bacilom.
 rikecije, klamidije in mikoplazme

Kloramfenikol

daptomicin, zaščiteno ime Cubicin, registriran v Sloveniji

Farmakokinetika
 daptomicin se uporablja le v
intravenski obliki
 dobra porazdelitev, tudi v OŽS
 večina se ga izloči skozi ledvice
 ker ga inaktivira pljučni surfaktant, ne
deluje v pljučih in ga za zdravljenje
pljučnic ne smemo uporabljati.
Protimikobni spekter
 po gramu pozitivni koki ne glede na
njihovo občutljivost za druge antibiotike
(stafilokoki, enterokoki, tudi
korinebakterije).

Lipopetidni antibiotiki: daptomicin

klinična raba kloramfenikola je omejena zaradi
hudih stranskih učinkov.
 okužbe osrednjega živčevja (gnojni meningitis,
absces) pri bolnikih, ki so preobčutljivi na
druge antibiotike
 zdravljenje rikecioz pri bolnikih, ki so
preobčutljivi na druge antibiotike
 v deželah tretjega sveta ga še vedno
uporabljajo pogosteje, saj omogoča enostavno
peroralno ali celo rektalno zdravljenje hudih
okužb, npr. gnojnega meningitisa pri otrocih.


Klinična uporaba kloramfenikola



vsaj in vitro še nekateri po Gramu pozitivni mikroorganizmi:
Listeria monocytogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp.,
Rhodococcus spp., Mycobacterium tuberculosis. Med anaerobi:
Clostridium spp., tudi Clostridium difficile.

Protimikrobni spekter
 po Gramu pozitivni koki ne glede na njihovo občutljivost za druge
antibiotike (MRSA, VRE, proti penicilinu odporni pnevmokoki).

Farmakokinetika
 parenteralna in peroralna uporaba
 zelo dobro se porazdeli v tkivih, ker doseže večinoma višje
koncentracije od serumskih
 Pretežno se metabolizira v jetrih z oksidacijo

(oksazolidinon)

Linezolid



zdravljenje zapletenih okužb kože in
podkožja, ki jih povzročajo za daptomicin
občutljive bakterije
 zdravljenje stafilokokne bakteriemije z ali
brez desnostranskega endokarditisa
 zelo verjetno se bo področje indikacij za
daptomicin razširilo še na okužbe z VRE
in okužbe na drugih anatomskih mestih,
predvsem okužbe kosti in vsadkov, OŽS

Klinična uporaba daptomicina

linezolid

Nezaščiteno ime

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Registriran v Sloveniji

Registriran v Sloveniji

Zyvoxid

Linezolid Teva

Dostopnost v Sloveniji
Zaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

toksično delovanje na mišice, zato
moramo med terapijo spremljati aktivnost
mišičnih encimov.
 kombinacija s statini!
 nefrotoksičnost v kombinaciji z
aminoglikozidi
 moti tudi določitev INR, zato jemljemo
vzorec krvi pred odmerkom daptomicina.


Stranski učinki in součinkovanja daptomicina

Farmakokinetika
 dobra peroralna absorpcija
 dobro prehaja v vsa tkiva, tudi osrednje
živčevje in 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

Metronidazol



okužbe z VRE in MRSA
 posebej je učinkovit pri zdravljenju
MRSA pljučnice in okužb kože in
podkožja
 pri bakteriemičnih potekih okužb je
zaradi nižje serumske koncentracije in
bakteriostatičnosti morda slabše
učinkovit

Klinična uporaba linezolida
zavira kostni mozeg, kar je najbolj izraženo pri terapiji,
ki traja več kot 10 dni
deluje podobno kot inhibitorji monoaminske oksidaze,
zato se morajo bolniki izogibati hrani, ki vsebuje
tiramin (npr. sir)
ob sočasni uporabi inhibitorjev ponovnega privzema
serotonina (antidepresivi), pa lahko povzroči
serotoninski sindrom.
periferna in optična nevropatija, ki je najbolj izražena
pri dolgotrajni terapiji (nad 28 dni)
laktacidoza
zdravljenje z linezolidom je zaradi je zaradi nevarnosti
stranskih učinkov omejeno na 28 dni.

metronidazol

Nezaščiteno ime

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Registriran v Sloveniji

Registriran v Sloveniji

Efloran

Metronidazol Braun

Dostopnost v Sloveniji
Zaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji













Součinkovanja in stranski učinki linezolida

skupaj z aminoglikozidnimi ali betalaktamskimi
antibiotiki za zdravljenje in preprečevanje (ob
kirurškem posegu) mešanih okužb v trebušni
votlini,
zdravljenje blagih do zmernih okužb, ki jo
povzroča C. difficile
skupaj z drugimi antibiotiki za zdravljenje
okužb s H. pylori
zdravljenje bakterijske vaginoze
nekatere druge okužb z zajedavci.

Farmakokinetika.
 absorpcija nitrofurantoina iz prebavil je zadovoljiva in
se zveča, če ga jemljemo s hrano
 v serumu ne dosega terapevtskih koncentracij.
Protimikrobni spekter
 E. coli, Citrobacter spp., stafilokoki in enterokoki, tudi
VRE.
 Občutljivost bakterije Klebsiella spp. in Enterobacter
spp. je slabša.
 Proteus spp., Providentia spp., Serratia spp. in
Morganella spp. so redko občutljive za nitrofurantoin.

Nitrofurantoin











Klinična uporaba metronidazola

Macrobid

nitrofurantoin

lista nujno potrebnih
zdravil v državi

Dostopnost v Sloveniji

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Zaščiteno ime

Nezaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

kovinski okus v ustih
 nevropatija, ki se lahko pojavi po
večkratnih kratkotrajnih terapijah,opisani
pa so tudi primeri psihoze
 če ob jemanju metronidazola uživamo
alkohol, se pojavi disulfiramski učinek


Stranski učinki metronidazola

teikoplanin

vankomicin

Nezaščiteno ime

Registriran v Sloveniji
Registriran v Sloveniji
Registriran v Sloveniji
Registriran v Sloveniji

Vankomicin Billev

Vankomicin Mylan

Vankomicin NRIM

Vankomicin Pharmaswiss

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Registriran v Sloveniji

Registriran v Sloveniji

Edicin

Targocid

Dostopnost v Sloveniji

Zaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

Stranski učinki
 najpogostejše so prebavne motnje
 okvara jeter
 periferna nevropatija
 preobčutljivostna reakcija pljuč, ki je v kronični obliki
lahko ireverzibilna
 hemolitična anemija, ki se pojavi predvsem pri
pomanjkanju glukoza-6-fosfat dehidrogenaze

Nitrofurantoin uporabljamo za zdravljenje in
preprečevanje okužb (spodnjih) sečil pri otrocih in
odraslih.

Klinična uporaba in stranski učinki nitrofurantoina

po peroralni aplikaciji doseže vankomicin terapevstko
koncentracijo le v črevesni svetlini
Zaradi dolgega razpolovnega časa teikoplanina, je

















heterorezistenca: težavna zaznava v laboratoriju, višje MIK,
zdravljenje lahko neučinkovito
VRSA (redko)

Tudi MRSA je za vankomicin slabše občutljiv.

vanA: bakterija odporna proti vankomicinu in teikoplaninu
vanB: bakterija je za teikoplanin še občutljiva

vankomicin in teikoplanin delujeta skoraj
izključno samo na grampozitivne bakterije:
streptokoke, stafilokoke, enterokoke,
korinebakterije, Clostridium difficile.
 enterokoki so lahko proti vankomicinu odporni
(VRE)

Protimikrobni spekter glikopeptidov

treba zdravljenje začeti s polnitvenim odmerkom.

Vankomicin in teikoplanin uporabljamo v parenteralni
obliki



Farmakokinetika

Glikopeptidi: vankomicin, teikoplanin



Vankomicin uporabljamo predvsem za
zdravljenje okužb z MRSA in drugimi
grampozitivnimi bakterijami, ki so odporne
proti drugim antibiotikom (slabša učinkovitost v
zadbjem času!)
 zdravljenje hudih okužb, predvsem
bakterijskega endokarditisa, ki ga povzročajo
grampozitivni koki, bolnik pa je preobčutljiv za
betalaktamske antibiotike.
 vankomicin uporabljamo za zdravljenje hudih
oblik okužbe, ki jo povzroča C. difficile.

Klinična uporaba glikopeptidov

Naraščanje MIK vankomicina za MRSA
na > 1 mg/l
Ob tem se zmanjšuje vrednost razmerja
AUC/MIK

Nujno potrebno vzdrževanje dovolj
visokih serumskih koncentracij







Spremljanje terapevtskih koncentracij vankomicina

hitra infuzija vankomicina (< 1 uro) lahko
povzroči neposredno sproščanje histamina, ki
ima za posledico rdečico (sindrom rdečega
moža, red man syndrome), lahko pa tudi
hipotenzijo in oteženo dihanje
 nefrotoksičnost
 ototoksičnost
 anemija, trombocitopenija, levkopenija (več po
teikoplaninu)


Stranski učinki glikopeptidov

Cminss > 6.9 μmol/l  7 μmol/l

pri hudih okužbah: Cminss ≥ 10.3 – 13.8 μmol/L  10-14 μmol/l

odmerjanje 15-20 mg/kg na 8-12h (suha telesna masa)

hude okužbe – obremenilni odmerek 25-30 mg/kg

intermitentno = kontinuirano

nefrotoksičnost:
 tedensko določanje koncentracije pri stabilnih, sicer pogosteje
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Priporočila za spremljanje serumske koncentracije
vankomicina

Uspešnost terapije in MIK

Colomycin…interventni uvoz

Stranski učinki.
 nefrotoksičnost, zato se le redko uporabljajo sistemsko
 nevrološki stranski učinke npr. mišična šibkost, apnea, parestezije, vrtoglavica in
nerazločen govor.

Klinična uporaba
Klinično uporabljamo v zadnjem času predvsem kolistin za okužbe z večkrano
odpornimi sevi P. aeruginosa in Acinetobacter spp. Možna je tudi topična uporaba
za spiranje sečnega mehurja, za sterilizacijo črevesa in v obliki inhalacij.
 v južni Evropi uporabljajo kolistin pogosteje zaradi odpornosti bakterij proti vsem
drugim antibiotikom, zato so se pojavili še proti kolistinu odporni sevi.




Protimikrobni spekter.
po Gramu gramnegativne bakterije: enterobakterije vključno s salmonelami in
šigelami ter Acinetobacter spp. in P. aeruginosa.

Farmakokinetika.
 Polimiksini se zelo slabo absorbirajo po peroralni
aplikaciji. Izločajo se skozi ledvice,

Polimiksini

Slabša
učinkovitost!

Uspešnost terapije in MIK

Protimikrobni spekter.
Rifampicin je zelo širokospektralen antibiotik.
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.
različne vrste mikobakterij,
rikecije, klamidije in anaplazme, neglerije, lišmenije in plazmodije.

tuberkuloza in okužbe z nekaterimi drugimi mikorbakterijami (z
izoniazidom, pirazinamidom, etambutolom in drugimi
protituberkuloznimi zdravili)
lepra (z dapsonom in klofaziminom)
hude stafilokokne okužbe (z vankomicinom in gentamicinom ali s
ciprofloksacino- okužbe umetnih sklepov)
bruceloza (s tetraciklini, streptomicinom in/ali trimetorpimom s
slufomatoksazolom)
preprečevanje meningitisa, ki ga povzročata H. influenzae in N.
meningitidis (kot monoterapija)











Rifampicin navadno uporabljamo v kombinaciji z drugimi zdravili,
deloma zaradi sinergističnega učinka, ki ni vedno dobro dokazan,
predvsem pa zaradi hitreba razvoja odpornosti, če uporabljamo
rifampicin kot monoterapijo



Klinična uporaba rifampicina


















Farmakokinetika.
Dobra peroralbna absorpcija
 Izločanje v žolč, nato zapade enterohepatični cirkulaciji (iz črevesa se
ponovno absorbira, nato ponovno izloči).

Rifampicin

www.zdravila net, samo sistemska zdravila

Interventni uvoz

Registriran v Sloveniji

Dostopnost v Sloveniji

hepatotoksičnost, zato je potrebno spremljati
nivoje jetrnih encimov med terapijo
 oranžno obarvanje tekočin, tudi solzne
tekočine
 indukcija jetrnih mikrosomalni encimov, kar
povzroča zmanjšanje učinka varfarina,
hormonskih kontraceptivov in glukokortikoidov
in drugih zdravil, ki se metabolizirajo v jetrih s
pomočjo družine encimov CYP 450
 gripi podobno stanje


Součinkovanja in stranski učinki rifampicina

Eremfat

Rifinah

rifampicin + izoniazid

rifampicin

Zaščiteno ime

Nezaščiteno ime

Zaščitena imena in registriranost v Sloveniji

Sicer priporočam:





www.zdravila.net
 www.eudrapharm.eu
 Grayson LM, et al. Kucer’s The Use of Antibiotics,
ASM, April 2010
 …

Kakšno malenkost lahko vprašate
mene..



Vprašanja

• Povečana toksičnost npr. vanko + genta
• Neugodne interakcije (rifa + kloro) ali v infuziji (AK
+ betalaktam)
• Povečani stroški
• Povečana kolonizacija ali okužba z odpornimi
mikroorganizmi

– Kombinacija bakteriostatskega z betalaktamskimi
antibiotiki npr. penicilin + tetra
– Kombinacija antibiotikov ki zavirajo podenoto
ribosomov 50S (eritro + klinda)
– Kombinacija AK z bakteriostatskimi antibiotiki npr.
genta + tetra ali kloro
– Kombinacija betalaktamskih antibiotikov pri katerih
eden povzroči derepresijo tvorbe betalaktamaz
(cefoksitin + drug betalaktamski antibiotik)

• Antagonizem

Slabosti kombinacije antibiotikov

Prof. dr. Milan Čižman, dr. med.
UKCL, Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

Klinična raba kombinacije
antibiotikov

Listerija monocitogenes
Enterokoki
MRSA
VRE
S. pneumoniae R

• Atipične bakterije

– klinda R

• Anaerobi

– Enterobakterije, ESBL, karbapenem R
– P. aeruginosa, Acinetobacter, karbapenem R

• Gramnegativne bakterije

–
–
–
–
–

• Grampozitivne bakterije

Izbira antibiotikov glede na vrsto
bakterij, ki zahtevajo posebne antibiotike

• Razširitev spektra (hude okužbe z neznanim
povzročiteljem)
• Mešane okužbe (okužbe z več povzročitelji)
• Sinergizem
• Upočasnitev ali preprečitev nastanka odpornosti
mikrobov (TBC, HIV, malarija)
• Zmanjšanje toksičnost z nižjimi odmerki (Amf B +
5-FC)
• Znižanje tvorbe toksinov (Strept.TŠS, Sta.TŠS?)
• Reševalna terapija pri okužbi z večkratno
odpornimi bakterijami
• Sprememba farmakokinetike (probenecid,
imipenem/cilastatin)

Prednosti kombinacije antibiotikov

Retrospektivna, multicentrična, kohortna raziskava
5 EIT v Španiji
Odrasli z VAP – P. aeruginosa
183 epizod (VAP – 67 epizod monoterapija)
Smrtnost je bila značilno višja pri 40% bolnikih, ki niso
imeli ustrezne antibioitčne terapije 72,5% vs 23,1 %
• Smrtnost je bila za 13,6 % višja z monoterapijo
• Kombinacija je značilno znižala verjetnost neustrezne
začetne izkustvene terapije, ki jo spremlja večja
smrtnost
• Če je monoterapija ustrezna so rezultati podobni kot z
kombinacijo

•
•
•
•
•

2007; 35:2882)

Optimalna terapija VAP, ki jo povzroča P.
aeruginosa Gamacho-Monteri J, et al. Crit Care Med.

• Pielonefritis doma pridobljen – genta  ampi
• Endokarditis

– hospitaliziran (piperatazo  genta)

• Sepsa novorojenca (ampi + genta)
• Zapletena okužba sečil

– doma pridobljena, hospitaliziran (amoksik/k + AZT)
– bolnišnična (EIT, VAP (cef. 3g + AK, piper/taz AK)

• Pljučnica

– bolnišnična, nenevtropeničen brez žarišča (piper+tazo AK)

• Sepsa

– ≤ 3 mes ≥ 50 let pridobljen doma
– bolnišnični

• Bakterijski meningitis

Nekatere hude bolezni, ki jim predpisujemo
kombinacijo antibiotikov pri začetnem
zdravljenju

• Kombinacija betalaktamskih antibiotikov z
aminoglikozidom (AK) se na splošno ne
priporoča ker ni dokazov za učinkovitost
• Dodatek AK betalaktamskim antibiotikom je
opcija glede na lokalno odpornost za izkustveno
zdravljenje gramnegativnih bakterij
• Usmerjeno zdravljenje P. aeruginosa
bakteriemije se ne priporoča z kombinacijo
antibiotikov
• Glikopeptidi se ne priporočajo za začetno
zdravljenje sepse pri nevtropeničnem bolniku
razen, če ne pričakujemo okužbe z odpornimi
streptokoki (bolniki ki so na profilaksi s
penicilinom)

Priporočila za rabo kombinacije
antibiotikov pri sepsi

• Vključeno 760 bolnikov s sepso ali septičnim šokom,
• 31% je prejelo neustrezno začetno terapijo. Smrtnost je
bila višja pri bolnikih z neustrezno začetno empirično
terapijo (52 vs 36%)
• Bolniki z kombinacijo (betalaktam + AK ali FQ) so imeli
manjkrat neustrezno začetno empirično terapijo (22% vs
36%)
• Dodatek AK imipenemu zviša ustrezno th 89.7 → 94.2%
• Dodatek AK cefepimu zviša ustrezno th 83.4 → 89.9%
• Dodatek AK piperacilin/tazobaktam zviša ustrezno th 79.6
→ 91.4%
• Aminoglikozidi krijejo širši spekter kot FQ

Empirična kombinacija antibiotikov je izboljšala
izhod sepse ali septičnega šoka povzročenega z
gramnegativnimi bakterijami: retrospektivna analiza
(Micek ST, et al, 2010)

• Zavora zaporednih encimov, ki sodelujejo v
metabolizmu bakterij (TMP/SMX) ali
vankomicina z beta-laktamskim antibiotikom
• Zavora ali znižana tvorba betalaktamaz
(klavulanska kislina, sulbaktam)
• Učinek na različne proteine-encime (PBP)
• Povečano prodiranje enega antibiotika (AK)
s pomočjo drugega (penicilini, vanko), ki
vpliva na sintezo bakterijske stene.

Sinergizem

• Vnetne bolezni v mali medenici (genta +
klinda + doksiciklin)
• Diabetična noga – cipro + klinda (metro)

– sekundarni
– terciarni

• Možganski absces (cef 3 gen. +
metronidazol  antistafilokokni penicilin)
• Aspiracijska pljučnica bolnišnična (cef 3
gen. + metro)
• Peritonitis

Kombinacije antibiotikov za
zdravljenje nekaterih mešanih okužb

– Viridans streptokoki
– S. agalactiae
– Enterokoki
– Stafilokoki
– Listeria monocytogenes
– Corynebacterium sp.
– P. aeruginosa
– Enterobakterije

Sinergizem so pogosto dokazali in vitro
ali na živalskih poskusih, manj v kliničnih
raziskavah, npr.:

• Ali so kombinacije preprečile
razvoj odpornosti?

• Ali so sinergistične kombinacije invitro izboljšale izhod?

ampi + ceftriakson
HD dapto + ampicilin,
HD dapto  drugi*
ampicilin + imipemen

dapto + AK
linezolid  drugi*

dapto  drugi*
linezolid  drugi*

Betalaktam občutljiv
HLR (MIK > 128mg/L genta)

Ampi MIK > 64 mg(ml
Ni HLR na AK

Ampi MIK > 64 mg/ml
HLR AK

HLR – high level resistance, HD – high dose

*drugi - tigeciklin,doksi + rifampin ali FQ

penicilin/ampi + genta ali
strepto

Betalaktam občutljiv
Ni HLR na AK

(Arias CA, et al, CMI 2010; 16:555)

Terapija hudih okužb z VRE

• Betalaktam + aminoglikozid ne izboljšata izhoda
sepse, ki jo povzroča P. aeruginosa in druge
gramnegativne bakterije. (Paul M, 2004, 2009)
• Meta-analiza Safdar N. (2004) - korist kombinacije v
primeru P. aeruginosa.
• Kombinacija betalaktam + aminoglikozid ne
preprečita nastanka odpornosti, ki bi imela klinični
pomen.
• Pri bolnikih s CF kombinacija ima lahko korist v
eradikaciji bakterij, ne vpliva pa na izhod
• Kombinacija antibiotikov je izboljšala preživetje pri
bolnikih s septičnim šokom in > 25% smrtnostjo
(Kumar A, 2010)

Zaključek meta-analiz

• Kombinacija antibiotikov ni superiorna od
monoterapije S. aureus in KNS endokarditisa na
nativni zaklopki (Drinkovic D, et al. 2003. JAC 52;820)

– vanko + rifa  genta > betalaktam rifampicin (Karchmer
1983)

• Endokarditis na umetni zaklopki S. epidermidis
n=23

– vanko + genta + rifa 71%
– vanko + genta
14%
– vanko + rifa
29 %
(Kobasa WD 1983)

• Sterilizacija vegetacij pri kuncu z MRSE po 2dnevni terapiji:

Okužbe s S. aureus in KNS/1

• Enterokoki so pogosto tolerantni (ni ubijanja) na
peniciline in druge betalaktamske atb, kar jih
ločuje od večine streptokokov
• Sinergistični učinek dosežemo z dodatkom AK ali
vankomicina
• Monoterapija z betalaktami ni predvidljiva, ker so
določeni sevi enterokokov ubiti samo pri določeni
koncetraciji, nad to koncentracijo je ubijanje
slabše (Eagle učinek)
• Gentamicin in streptomicin sta edina AK, ki ju
uporabljamo v kombinaciji

Terapija enterokoknih okužb

•
•
•
•
•

dapto + genta  rifampin
dapto + linezolid
TMP/SMX  rifampin  genta
dapto  TMP/SMX (visoki odmerek)
TMP/SMX + klinda visok odmerek

npr. 7 dni bakteriemija, vanko MIK 2 mg/L

Reševalna terapija

• Začeten nizek odmerek gentamicina v
zdravljenju S. aureus bakteriemije je
nefrotoksičen in ni rutinsko indiciran ker je
malo podatkov, ki podpirajo njegovo korist v
kombinaciji (Cosgrove S, et al. CID 2009; 48:713)

• Zaključek: dodatek AK betalaktamskim
antibiotikom v terapiji endokarditisa
povzročenega z grampozivinimi koki ne
podpira kombinacije.

Vloga AK v kombinaciji z betalaktami v terapiji
bakterijskega endokarditisa: metaanaliza
primerjalnih raziskav/2

• linezolid + karbapenem
(Jang HC, CID 2009)

• linezolid + rifampin  fucidinska kislina

npr. MRSA perzistentna bakteriemija ali VISA

Reševalna terapija

– MRSA – vanko  genta  rifampin (ni dokazov, kombinacija >
monoterapije)
– Meningitis S. pneum. MIK ≥ 2 mg/L vanko+ cef.3 gen  rifampin
– Legionela sp: AZT  rifampin, FQ  rifampin, doksiciklin  rifampin
– Okužbe i.v. katetrov ali odvodov (KNS)
– Okužbe protez (dapto + rifampicin)
– Kroničen osteomyelitis (cipro + rifa)
– KGB (S. aureus okužbe) (kloksa + rifa)

• In vitro je rifampicin včasih sinergističen, antagonističen,
indiferenten.
• Rifampin prodira v biofilm, fagocite, abscese in ubija
bakterije v stacionarni fazi
• Je hepatotoksičen in inducira jetrne encime.
• Možna uporaba:

Mesto rifampicina v kombinaciji z
antibiotiki

• Antibiotično kombinacijo naj bi uporabljali
smiselno
• Cilj naj bo en antibiotik, ki je antibiotik
izbire
• Uporabljajmo preizkušene kombinacije in
vitro in v kliničnih raziskavah
• Ne odkrivajmo novih “svojih” kombinacij

Zaključek

• amfotericin B – toksičen, vendar dober
spekter; deluje na celično membrano glive
preko vezave na ergosterol;

• 3 lipidne oblike amfotericina B (liposomalni
(Ambisome), lipidni kompleks (Abelcet),
koloidna disperzija(Amphocil));
• 2 azola (vorikonazol (Vfend),
posakonazol(Noxafil));
• 3 ehinokandini (kaspofungin (Cancidas),
anidulafungin(Ecalta), mikafungin* .

• itrakonazol – širok spekter, problemi z
resorbcijo in interakcijami

• flukonazol – zelo varen, vendar ozek
spekter

Starejši antimikotiki

V zadnjih 15 letih

Tatjana Lejko-Zupanc

Pregled zdravil za zdravljenje
glivičnih okužb

• porast okužbe z virusom HIV;
• intenzivnost kemoterapevtskih režimov;
• večje število presaditev krvotvornih matičnih
celic;
• naraščanje presaditev solidnih organov;
• enote EIT – bolniki po težkih kirurških posegih,
na totalni parenteralni prehrani, dolgotrajni
CVK…

Dejavniki, ki vplivajo na porast
invazivnih glivičnih okužb

0

20

40

60

<0.5

1.0-1.4

1.5-1.9

Total AmB Dose (gm)

0.5-0.9

“Breakthrough” infekcije in progres pri nižjih
odmerkih; pri progresu je potrebno
odmerke zvišati.

• Amfotericin B lipidni kompleks (Walsh, 1998)
– Popoln ali delen odgovor pri IA: 42% (n=130)
• Liposomalni AmB 5 mg/kg (Leenders, 1998)
– verjetna/dokazana IPA:
13/25 (52%) vs 8/28 (29%) z AmB 1 mg/kg
• Liposomalni AmB 1 vs 4 mg/kg (Ellis, 1998)
– dokazana IA: 3/8 (37%) vs 7/12 (58%)
• Primarna terapija: ABCD 6 mg/kg vs AmB (Bowden, 2002)
– dokazana IA: 9/50 (18%) vs 12/53 (23%)

Lipidne oblike amfotericina B za
aspergilozo

2.0 or More

Akutna ledvična odpoved in
odmerek amfotericina B

Bates et al. CID 2000;32:686-93
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Učinkovitost in vitro

Sabatelli et al, ICAAC 2004

• Liposomalni amfotericin B - Ambisome® trenutno edina registrirana oblika na
tržišču v Sloveniji;
• Manjša toksičnost, zlasti nefrotoksičnost;
• Možna uporaba v visokih odmerkih;
• Problem visoka cena

Lipidne oblike amfotericina
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Farmakokinetika starejših azolov
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• 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.

+

+

+

-

+

Anidula Kaspo Mika

Razlike med azoli

Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)
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+

hemato
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NR
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++

jetrna

L-amb Vori

Toksičnost

• 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

Farmakokinetične lastnosti
vorikonazola

• inhibicija sinteze ergosterola (encim
lanosterol 14α-demetilaza;
• ergosterol poglavitna sestavina glivične
celične membrane;
• zaradi posebne strukture posakonazola
manjša možnost za nastanek odpornosti
oz. za navzkrižno odpornost z drugimi
azoli

Mehanizem delovanja

•
•
•
•
•

karbamazepin
dolgo delujoči barbiturati
rifampicin
rifabutin 
fenitoin 

vorikonazol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

astemizol
cisaprid
ergot alkaloidi
kvinidin
sirolimus
terfenadin
omeprazol
cikosporin
takrolimus
varfarin
sulfoniluree
statini
vinka alkaloidid
zaviralci Ca kanalov
benzodiazepini

Povišane koncentracije

CYP 450!
Več zdravil sočasno!

Součinkovanja vorikonazola

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

• 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.

Vorikonazol

družina kandinov
niso topni v vodi
samo parenteralne oblike;
od odmerka odvisna linearna
farmakokinetika z dolgim razpolovnim
časom, zato odmerjanje enkrat dnevno;
• močna vezava na serumske beljakovine;
• dobra distribucija v vse organe vključno z
možgani, vendar malo ali nič v možganski
tekočini.

•
•
•
•

Ehinokandini (kaspofungin,
anidulafungin, mikafungin)

• Oralen (variabilna biološka razpoložljivost);
dobra toleranca, linearna kinetika do 800 mg
• Ni še intravenskega preparata
• Študije za invazivne okužbe, profilaksa pri
visokem tveganju.

Povzeto po Sable C.A., Symp Advances in Antifungal Therapy, 11th ECCMID,
April 2, 2001.

Ergosterol

Ehinokandini - mehanizem
delovanja

• 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.

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

• odlična aktivnost na živalskih modelih
(Kirkpatrick, 2001)

Farmakokinetika posakonazola

POSAKONAZOL

Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)

Ledvica

Ni potrebno Zmanjšanje Ni potrebno
odmerka
Ni potrebno Ni potrebno Ni potrebno

Mika

Jetra

Kaspo

Anidula

Okvara

Prilagajanje odmerka

• NE delujejo na bazidiomicete (npr.
kriptokok), glive rodu Fusarium,
zigomikoze.

• fungistatično na glive rodu Aspergillus;

• fungicidno delujejo na glive rodu Candida;

Protimikotični spekter
ehinokandinov

NI
Feces
26

Metabolizem
Eliminacija
T/2, ure

9 - 11

Urin

Jetra

<2

11 - 17

Feces

Jetra

<2

<1

<5

99

158

Mika

• anidulafungin – vsebuje etanol; previdnost pri
ogroženi skupinah; potencialno antabusna
reakcija ob istočasnem dajanju metronidazola;

• vendar v praksi ZELO redko;

• posebnost ehinokandinov – sproščanje
histamina (pri prehitrem infundiranju);

Toksičnost ehinokandinov

<2

Urin, %

0

Oko, %

0

<5

<5

Likvor, %

119
97

99

Kaspo

Vezava na b. % 84? (99?)

AUC, mg x h/L

Anidula

Komparativna farmakokinetika

Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)

Candida sp. ni znana – flukonazol (400 mg) ali
ehinokandin

ehinokandin za hujše oblike ali za tiste, ki so že
prejemali azole; prehod na flukonazol pri klinično
stabilnih in z občutljivim izolatom

flukonazol za manj kritično bolne ali brez predhodne
ekspozicije azolom;

pri sumu na C. glabrato začetna terapija kandin;
prehod na azole le po predhodnem testiranju
občutljivosti;

2.

3.

4.

Zdravljenje kandidemije

1.

IDSA 2008

• Starejši antimikotik;
• Zavira delitev glivične celice;
• Deluje predvsem na pobzorčitelje kožnih
glivičnih okužb (ne Candida, Malassezia
furfur);
• Indikacija zdravljenje glivičnih okužb kože
in nohtov;
• Dnevni odmerek 500 do 1000 mg

Grizeofulvin

IDSA 2009

Kandidemija –
nevtropenični odrasli

Flukonazol ali
ehinokandin*

Kandidemija –
nenevtropenični
odrasli*

Ehinokandin ali Flukonazol ali
liposomalni
vorikonazol
amfotericin B

Liposomalni
amfotericin B
konvencionalni
amfotericin B
vorikonazol

Zdravilo izbire Alternativno
zdravilo

Bolezen

Zdravljenje kandidemije

• 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;
• Odmerek 250 mg 1x dnevno

Terbinafin

Aspergiloza predstavlja spekter bolezni, ki jih povzročajo člani
rodu Aspergillus.
Te bolezni so:
(1) mikotoksikoza zaradi uživanja kontaminirane hrane;
(2) alergija in njene posledice zaradi prisotnosti konidijev ali
prehodne rasti organizma v telesnih odprtinah;
(3) kolonizacija v pre-eksistentnih votlinah in mrtvih tkivih;
(4) invazivna, vnetna, granulomatozna, nekrotizirajoča bolezen
pljuč in drugih organov;
(5) sistemska, diseminirana bolezen.

Aspergiloza

Septični bolniki s sledečimi dejavniki tveganja:
• totalna parenteralna prehrana;
• daljše zdravljenje s široko-spektralnimi
antibiotiki;
• hematološki malignom;
• presaditev krvotvornih matičnih celic ali organov
• femoralni kateter;
• kolonizacija s kandido na več mestih.

Empirično zdravljenje suspektne
kateterske kandidemije








Prolongirana nevtropenija;
Starost;
Moški spol;
Osnovne bolezni pljuč;
Reakcija presadka proti gostitelju (GVHD);
Izpostavljenost iz okolja npr. gradbena dela

Glavni dejavniki tveganja za
nastanek invazivne aspergiloze

• OBVEZNO, če okužba porta ali absces
tunela;
• DA, če je le možno, kadar
intravaskularna okužba s kandido;
• NE – če okužba izstopnega mesta
(zdravljenje lokalno);
• zdravimo še 14 dni po zadnji negativni
HK (tudi če klinika takoj po odstranitvi
izzveni)

Odstranitev katetra?

Glava in vrat:
bolečina in oteklina v področju sinusov, sinusitis
Propotosis, epistaxis,

IDSA 2008

Vorikonazol 6 mg/kg i.v. Liposomalni amoftericin
na 12 ur prvi dan,
3-5- mg/kg/dan;
nato 4 mg/kg i.v. na
kaspofungin 70
12 ur; oralni odmerek
mg/dan 1. dan, nato
200 mg na 12 ur
50 mg/dan;
posakonazol 200 mg
4 x na dan,nato 400
mg 2 x dnevno;
itrakonazol (odmerek
odvisen od oblike
zdravila)

Invazivna pljučna
aspergiloza

Alternativna zdravila

Zdravilo izbire

Okužba

Zdravljenje invazivne aspergiloze

• Pljuča
– kašelj, plevralna bolečina, hemoptize

•

• vročina, ki ne odgovori na
antibiotično terapijo??

Klinična slika, sumljiva za
aspergilozo

• ali sploh obstaja?

• kdaj zdraviti?

• kako jo dokazati?

Kandida pljučnica?

– odvisno od prizadetega organa.

• Generalizirana

– krči, kap, pareza možganskih živcev;

• CŽS

– eritematozni, nekrotični, makulopapularni

• Izpuščaj

Klinična slika, sumljiva za
aspergilozo

IDSA 2009

• ni dobrih kliničnih podatkov;
• sledimo osnovnim principom zdravljenja
kandidemije;
• uporaba seroloških metod, nadzornih kultur in
sistemov točkovanja;
• trajanje zdravljenja ni določeno; čim krajše oz.
ukiniti pri stabilnih in brez dokaza okužbe;
• na splošno ne AmB – razen v okoljih z omejenim
dostopom do drugih antimikotikov

Empirična uporaba protiglivičnih
zdravil v EIT

Gostitelj
• nevtropenija
• alo-HSCT
• kortikosteroidi
• zdravljenje z zdravili, ki suprimirajo T-celice
(alemtuzumab ali nukleozidni analogi)
Klinika
• pljučni infiltrati+ T°, hipoksemija, produktiven sputum
kljub antibiotični terapiji;
Mikološki kriteriji
• glive v razmazu ali kulturi sputuma, BAL-a
• ali β-D-glukan v serumu ± BAL-u

Kriteriji za kandida pljučnico

Cohrane Database 2006

• heterogena skupina bolnikov;
• ekonomske posledice (podaljšanje bivanja v EIT,
povečani stroški zdravljenja - do 44.000 $/ epizodo;
• kljub temu ni konsenza glede protiglivične profilakse;
• 12 študij 1606 randomiziranih bolnikov (8 flukonazol, 4
ketokonazol);
• profilaksa s flu/keto je zmanjšala pogostnost invazivnih
glivičnih okužb za polovico in celokupno mortaliteto za
25%; ni bilo signifikantnega povečanja rezistentnih
sevov;
• indikacija pri bolnikih, kjer obstaja tveganje
(abdominalna kirurgija, CVK, parenteralna prehrana,
dializa, preforacija prebavil, kolonizacija s Candido)

Profilaksa glivičnih okužb pri
kritično bolnih

Walsh et al. NEJM 2004

• 1095 bolnikov;
• primerjava kaspofungina in liposomalnega
amfotericina B kot empiričnega zdravljenja
pri febrilnih nevtropeničnih bolnikih;
• celokupni uspeh 33,9% (kaspo) proti
33,7%;
• kaspo boljši po posameznih točkah
opazovanja;

Febrilna nevtropenija

Ullmann AJ et al. ICAAC 2005

• randomizirana (flukonazol – 299 b. vs.
posakonazol – 301 b.);
• celokupna učinkovitost za preprečevanje
invazivnih glivičnih okužb primerljiva;
• POS je bil bolj učinkovit kot FLU za
preprečevanje “breakthrough” invazivne
aspergiloze;
• smrtnost zaradi invazivnih glivičnih okužb
manjša v skupini, ki je prejemala POS.

Profilaksa invazivnih glivičnih okužb – bolniki z
GVHD po alogenski presaditvi KMC

Ullmann AJ et al. ICAAC 2005
Maertens J et al EJC 2007

• Alo – HSCT : flukonazol 400 mg/d
(AI); posakonazol 200 3x/d (AI),
itrakonazol (BI)
• Akutna levkemija : posakonazol
3x200 (AI) , vsi ostali CI

Profilaksa invazivnih glivičnih okužb –
ECIL priporočila

• izboljšana sterilizacija tkiv
• zmanjšano tkivno breme

• In vitro
– sinergija / aditiven učinek (Perea, 2002)
• Eksperimentalne okužbe
– Kandin plus AmB (Kohno, 2000; Nakajima, 2000)
– Kandin plus azol (Kirkpatrick, 2002; Petraitis,
2003)

KOMBINACIJE ANTIMIKOTIKOV

Cornely OA et al. N Engl J Med 2007; 356: 348-59.

primerjalna randomizirana;
primerjava FLU/ITRA (standard);
POS 200 mg 3x/dan;
boljši kot primerjalna zdravila (manj breakthrough, manj
antimikotikov, manjša smrtnost);
• manj dokazanih invazivnih glivičnih okužb;
• manj aspergiloze;
• manjša smrtnost zaradi vseh vzrokov po 100 dneh (14%
vs 21%).
•
•
•
•

Profilaksa invazivnih glivičnih okužb pri
nevtropeničnih bolnikih z AML/MDS in intenzivno
kemoterapijo

Amfotericin B 0,3 -0,5
mg/kg/d iv 1 do 7 dni
3;
Flucitozin 25 mg/kg po
4x/d 5 do 7 dni8;
Vorikonazol 200 mg po
2x/d 1 – 3 tedne 11;
Itrakonazol 200 mg po
1.dan, nato 100 mg/d
20 1-3 tedne 11;
Posakonazol 100 mg 2x/d
1. dan, nato 100 mg
1x/dan 1-3 tedne 11, 13;
Amfotericin B 0,3 -0,5
mg/kg/d iv 1-3 tedne
3,11.

200 mg iv ali po 1x/d 7 do
14 dni

200 mg iv ali po enkrat,
nato 100-200 mg 1x/d
2-3 tedne11, 12;
70 mg iv 1x/d 1.dan, nato
50 mg iv 1x/d 11;
100 mg iv 1.dan, nato 50
mg/dan 1x/d
150 mg i.v. 1x/dan
1-3 tedne 11.

Flukonazol;

Flukonazol
ALI
Ehinokandin:
Kaspofungin
Anidulafungin
Mikafungin

Alternativa
Itrakonazol 200 mg po
2x/d 1 dan

1x/dan 1 do 7 dni;
150 mg po 1x 6;
150 mg po 1x/teden

Klotrimazol,
mikonazol….
.
Flukonazol;
Flukonazol;

Kandidoza
Vaginalna
Topična (krema,
vaginalete,
svečke);
Sistemska
Rekurentna
Urinarna7
Orofaringealna ali
Ezofagealna 9,10

Odmerek/način1

Zdravilo

Okužba

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

• kontradiktorna sporočila;
• vprašanje kaj kombinirati;
• azol + ehinokandin ali ehinokandin +
amfotericin,
• problem vseh študij antimikotikov –
populacije bolnikov;
• pomemben imunski status bolnika in
osnovna bolezen (GVHD, presaditev
KMC…)

Klinični podatki - kombinacije

Kandidoza
Vaginalna
Topična (krema,
vaginalete, svečke);
Sistemska
Rekurentna
Urinarna7
Orofaringealna ali
Ezofagealna 9,10

200 mg iv ali po 1x/d 7 do 14 dni

200 mg iv ali po enkrat, nato
100-200 mg 1x/d 2-3
tedne11, 12;
70 mg iv 1x/d 1.dan, nato 50 mg
iv 1x/d 11;
100 mg iv 1.dan, nato 50
mg/dan 1x/d
150 mg i.v. 1x/dan
1-3 tedne 11.

Flukonazol
ALI
Ehinokandin:
Kaspofungin
Anidulafungin
Mikafungin

1x/dan 1 do 7 dni;
150 mg po 1x 6;
150 mg po 1x/teden

Flukonazol;

Klotrimazol,
mikonazol…..
Flukonazol;
Flukonazol;

Vorikonazol 200 mg po 2x/d 1
– 3 tedne 11;
Itrakonazol 200 mg po 1.dan,
nato 100 mg/d 20 1-3
tedne 11;
Posakonazol 100 mg 2x/d 1.
dan, nato 100 mg 1x/dan
1-3 tedne 11, 13;
Amfotericin B 0,3 -0,5 mg/kg/d
iv 1-3 tedne 3,11.

Amfotericin B 0,3 -0,5 mg/kg/d
iv 1 do 7 dni 3;
Flucitozin 25 mg/kg po 4x/d 5
do 7 dni8;

Itrakonazol 200 mg po 2x/d 1
dan

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Flukonazol 400
mg po 1x/d5

Itrakonazol
ALI
Amfotericin
B

Blastomikoza4

200 mg po 2x/d 612 mesecev;
0,5 do 1,0 mg/kg
iv3

Vorikonazol 6 mg/kg iv na 12 ur Posakonazol 200
ALI
1.dan, nato 4
mg po 3x-4x/d,
Amfotericin
mg/kg iv/12 ur
nato 200 mg
B
ALI
2x/d;
200-300 mg po
Kaspofungin 70
2x/d
mg iv 1x/d
≥ 10 tednov2;
1.dan, nato 50
1-1.5 mg/kg iv.3
mg iv 1x/d

Aspergiloza

Alternativa

Zdravilo

Okužba

Odmerek/način1

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

0,5 – 1,5 mg/kg/d iv3 2
tedna,
25 mg/kg po 4xd.
400 mg po 1x/d > 10
tednov 7;

200 mg po 2x/d. 4

Itrakonazol,
ALI
Flukonazol,
ALI
Amfotericin B

Amfotericin B
± flucitozin
Nato
Flukonazol

Flukonazol

Kokcidioidomikoza

Kriptokokoza
Kronična supresija
Itrakonazol 200 mg po
2x/d;

2, 14

Vorikonazol 6 mg/kg iv
na 12 ur 1.dan nato
3-4 mg/kg iv 2x/d
ali 200 mg 2x/d po.

Alternativa

Amfotericin B

0.7-1 mg/kg/d iv 3 6-12
tednov;
200 mg po 1x/d 12
mes.

Amfotericin B
ALI
Itrakonazol

Zigomikoza

200 mg po 1x/d 3-6
mes.

Itrakonazol

Sporotrihoza
Kožna
Izvenkožna

1-1,5 mg/kg/d iv 3 6-10
tednov.

Vorikonazol 6 mg/kg iv
na 12 ur 1.dan
nato 4 mg/kg iv
2x/d ali 200 mg
2x/d po. 12 tednov

Vorikonazol

Scedosporioza

Odmerek/način1

Zdravilo

Okužba

Posakonazol 17 200 mg
po 3x-4x/d.

Terbinafin 500 mg po
2x/d
Nasičena raztopina
kalijevega jodida 15 ml po 3/d;
Flukonazol 5 400-800
mg po 1x/d;

Posakonazol 200 mg
po 3-4x/d.

Alternativa

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

200 mg po 2x/d > 1 leto;
400 mg po 1x/d > 1 leto 5;
0,5 – 1,5 mg/kg/d iv3 > 1
leto.

400 mg 1x/d iv, nato po 14;
70 mg iv 1x/d 1.dan, nato
50 mg iv 1x/d 14;
200 mg iv 1.dan, nato 100
mg/dan 1x/d 14.
0,5 – 1 mg/kg/d iv.3,14

Odmerek/način1

Zdravilo

Flukonazol
ALI
Ehinokandin
Kaspofungin;
Anidulafungin
ALI
Amfotericin B

Okužba

Kandidoza
Kandidemija

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled

Zaključek

100-200 mg po
1x/d 6 -12 mes.
0,4-0,5 mg/kg/d iv.3

200 mg po 1x ali
2x/d;

Itrakonazol

Itrakonazol
ALI
Amfotericin B

0,5 – 1,5 mg/kg/d
iv3 2 tedna,
200 mg 3x/d 3 dni,
nato 200 mg po
2x/d 6 tednov ≥
12 mesecev

Odmerek/način1

Amfotericin B 16
ALI
Itrakonazol

Zdravilo

Alternativa

Ketokonazol 200400 mg po
1x/d

Amfotericin B 0,5
– 1,5 mg/kg/d
iv3, tedensko

Flukonazol 400
mg po 1x/d5

• glivične okužbe pomembno vplivajo na
preživetje najtežjih bolnikov, še zlasti tistih z
malignim hematološkim obolenjem;
• paleta zdravil je že kar široka, zato je potrebno
poznati značilnosti in indikacije za uporabo
posameznih antimikotikov;
• neustrezna uporaba antimikotikov pomembno
dviguje stroške zdravljenja in povečuje možnost
za toksične stranske učinke zdravil,

Parakokcidioidomikoza

Histoplazmoza
Kronična supresija15

Okužba

Zdravljenje glivičnih okužb -pregled





izrivanje bilirubina
sulfonamidi, ceftriakson  ne uporabljamo!!!



izjema aminoglikozidi

večina zdravil se izloča počasneje  manjši
odmerek kot pri odraslih





tekmovanje za vezavo na albuminih

 Novorojenčki

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja, UKC Ljubljana

PREDPISOVANJE
PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL
PRI POSEBNIH SKUPINAH
BOLNIKOV (OTROCI,
STAROSTNIKI, NOSEČNICE)
sulfonamidi, penicilini, cefalosporini, aminoglikozidi

podaljšan čas eliminacije



amikacin, gentamicin, tobramicin, ampicilin,
amoksicilin,, cefoksiten, cefuroksim, ceftriakson,
cefotaksim, ceftazidim

podaljšan razpolovni čas



nekateri metabolni procesi v jetrih še niso
dozoreli
slabše razvite ledvice



več vode
manj plazemskih beljakovin
večji volumen distribucije vodotopnih zdravil

postopoma se veča ledvični klirens
veča se odstotek maščob







po prvem letu naraste delež beljakovin
ledvični klirens je primerljiv z odraslimi
metabolni procesi v jetrih

 Otroci





 Dojenčki













 Novorojenčki

zdravil prilagoditi:

vodotopna zdravila



ne spreminjamo odmerka in časovnega intervala

klinično ni pomembno

čas od aplikacije do cmax
očistek



volumen porazdelitve (vd)
vezava zdravilne učinkovine na plazemske
beljakovine
največja plazemska koncetracija (cmax)

 Večinoma











parametri, ki se v
nosečnosti spremenijo

 Farmakokinetični

se uporabi tetraciklinov
(obarvanje zob) in fluorokinolonov (vpliv na
rastni hrustanec)
 Telesna teža nad 40 kg  odmerki za odrasle

telesni teži
drugačni razporeditvi telesne tekočine
nezrelim organom izločanja
odmerki se zato tudi glede na telesno težo
razlikujejo od odmerkov pri odraslih

 Izogibamo









 Odmerjanje



teratogeni učinek: 40 zdravil

skupina X, 60% skupina C in D
 Jemanje zdravil vzrok za 2 – 3% prirojenih
nepravilnosti

15% antibiotiki
5% tokolitiki
3% antihipertenzivi
<1% antiemetiki, antacidi, antihistaminiki,
hipnotiki, pomirjevala

nosečnic vsaj 1x zdravila

 1-2%









fiziološke spremembe v nosečnosti

spremembe v delovanju prebavil
 plazemski volumen
 zunajcelična takočina
celokupna voda
 plazemska koncentracija albuminov
respiratorna alkaloza
 minutni volumen srca
spremembe pretoka skozi posamezne organe
 glomerularna filtracija
spremembe delovanja jetrnih encimov

 83%





















 Glavne

Švedska 1978 klasifikacija zdravil v nosečnosti
 Pri nas FDA
 Nobeno protimikrobno zdravilo ni v skupini A
 Skušamo uporabljati predvsem skupino B
 Izjemoma C in D
 TMP/SMX ne uporabljamo v tretjem trimestru in
prvi mesec dojenja– kernikterus
 Nitrofurantoin – NE od 37. tedna dalje in prvi
mesec dojenja – hemolitična anemija
 Poskušamo se izogibati fluorokinolonom in
tetraciklinom









aminoglikozid
glikopeptidi




fluorokinoloni
tetraciklini

V času dojenja NE




TMP/SMX
ceftriakson
 nitrofurantoin

V prvem mesecu NE




Večina protimikrobnih učinkovin prehaja v mleko
Koncentracija večinoma nizka
 Malo pomembni tisti, ki se slabo absorbirajo



streptomicin, doksiciklin,
tigeciklin, amikacin,
tobramicin
varfarin, metotreksat

Raziskave na živalih pokazale škodljiv učinek,
ni kontrolnih raziskav na ljudeh. Ali ni
raziskav niti za živali niti za ljudi.
Uporabljamo, če dobrobit odtehta tveganje

Pozitiven dokaz škodljivosti za plod, vendar
dobrobit za mater lahko vseeno odtehta
tveganje v določenih primerih
Raziskave pri ljudeh in živalih so dokazale
škodljivost. Dobrobit ne odtehta tveganja.
Zdravila iz te skupine so v nosečnosti
prepovedana

C

D
X









inkontinenca
zmedenost
inapetenca

odpornim mikrobom

zabrisana klinična slika

 Izpostavljenost



potek okužb

interakcije med zdravili

5- 10 različnih kroničnih bolezni
ustrezno število rednih zdravil
 Drugačen





staranja  fiziološke in patofiziološke
spremembe, izboljšajo z zdravil

TMP/SMX, ciprofloksacin,
levofloksacin, moksifloksaicin,
klaritromicin,
imipenem/cilastatin, linezolid

Raziskave na živalih niso dokazale
škodljivosti, ni kontroliranih raziskav na
ljudeh. Raziskave na živalih pokazale škodljiv
učinek, ni potrjen na ljudeh

B

 Proces

Betalaktamski antibiotiki,
metronidazol, klindamicin,
azitromicin, eritromicin,
vankomicin, meropenem,
ertapenem, daptomicin

Kontrolne raziskave pri nosečnicah niso
dokazale, da bi snov škodovala plodu

A

Primer

Opredelitev

Skupina

 Vd vodotopnih zdravil in lipidotopnih zdravil



hitrost GF in  tubulna sekrecija
   zmožnost izločanja zdravil
 Podaljšano zadrževanje zdravil v telesu

 delovanje ledvic



 količina vode v telesu
 količina maščevja
 mišično tkivo









 spremenjena razporeditev zdravil po telesu

krajši čas do cmax v plazmi
slabša porazdelitev po telesu





vežejo na albumine
  koncentracija albuminov pri starostnikih
 prosto zdravilo v plazmi
 varfarin in NSAID

kisla zdravila





vodotopna zdravila (aminoglikozidi, penicilini)



 količina vode in pusta telesna masa
 maščevje

 Distribucija









delovanja protimikrobnih zdravil
ostaja nespremenjeno
 Spremeni se farmakokinetika
 S staranjem

 Mesto



zdravila dalj časa v črevesu
počasnejša absorpcija
cmax se ne spremeni, daljši je čas do cmax

boljša absorpcija penicilina





vezava s tetraciklini, fluorokinoloni
 netopni kompleksi, ni možna absorpcija
 jemanje AB posebej, z vodo ali čajem
pripravki Fe, Ca, antacidi – vsaj 30 minut po AB

dvovaletni kationi (Ca, Mg, Fe, Al)



višji pH želodca







počasnejša peristaltika, upočasnjen krvni pretok
skozi črevo







večinoma neaktivni presnovki
cefotaksim, rifampicin, klaritromicin – aktivni presnovki
lažje izločanje iz telesa



Razgradnja protimikrobnih učinkovin
 antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol)
 makrolidi (eritromicin, klaritromicin)
 inhibitorji proteaz (indinavir, ritonavir, sakvianvir,
nelfianvir)

S starostjo  CYP3A4 – 10 – 40%



metabolizem 2. faze – citosolni encimi





metabolizem 1. faze – citokromi p450 (ER jetr, ledvic,
prebavil) – CYP1, CYP2, CYP3

Metabolizem







 Absorpcija

razporeditev telesne tekočine
 S starostjo ali pridruženo boleznijo povezano
okvaro organov izločanja, še posebej ledvic
 Pogosto zabrisana klinična slika bolezni, ki se
prepleta s pridruženimi boleznimi
 Možnost součinkovanja protimikrobnih zdravil
z zdravili, ki jih starostnik stalno prejema.

 koncentracija zdravil, ki se presnavljajo preko
tega encima

 Spremenjena



ciprofloksacin, norfloksacin –
inhibitorji CYP3A4

 Makrolidi,

zmanjšana GF in tubulna sekrecija











izračunavanje odmerkov na suho telesno težo
upoštevanje okvare ledvic (po 30 letu se izčistek
kreatinina pri zdravem zmanjša za 1 ml/min
letno)
izogibajmo se skrajšanim načinom zdravljenja
peroralno zdravljenje je tudi za starostnike
prijetnejše, manj tvegano in cenejše
izogibamo se antibiotikom z ozkim terapevtskim
indeksom

predpisovanju upoštevamo

dehidracija
zmanjšan pretok krvi - sepsa

 Pri





previdnost pri zdravilih, ki so
nefrotoksična – aminoglikozidi, glikopeptidi

daljši razpolovni čas
pomen ocene GF
prilagajanje odmerkov pri zelo oslabljeni GF <
30ml/min



najbolj spremenjena

 Posebna









 Eliminacija

• Bolnica, stara 74 let, je bila hospitalizirana zaradi zagona
vnetja v bronhiektazijah z nabiranjem gnoja. Ima znano
kolonizacijo dihalnih poti s Pseudomonas aeruginosa.
• Odločijo se za zdravljenje z gentamicinom 120mg/12h
(30-min IV infuzija) in cefepimom 2g/8h.

Primer - 1. del

Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Podiplomski tečaj iz protimikrobnega zdravljenja
Hotel City Ljubljana, 20.-22.10.2011

Prirejanje odmerkov
protimikrobnih zdravil pri
bolnikih z motenim delovanjem
organov izločanja in merjenje
serumskih koncentracij

• vestibulotoksičnost (ireverzibilna - nekaj %)

• ototoksičnost (ireverzibilna - nekaj %)

• nefrotoksičnost (reverzibilna, 0-30 % !?)

Aminoglikozidi - toksičnost

prof. dr. Aleš Mrhar, mag.farm.
asist. dr. Igor Locatelli, mag.farm.
asist. Tina Morgan, mag.farm.
Erika Oblak, mag.farm.

Aminoglikozidi

1/3 suha snov (23.3 kg)

1/3 ekstracelularno (15.6 L)

1/3 kri (5.2 L) Plazma: 1-Hct

2/3 vode (46.7 L)

2/3 intracelularno (31.1 L)

2/3 intersticiji (10.4 L)

Človek (70 kg)

Pravilo tretjin

Volumen telesnih tekočin

Cmin< 2.0 mg/L

• Povezava med FK in nefrotoksičnosjo:

Cmax : MIK = 10:1

• Povezava med FK in učinkovitostjo:

višja je Cmax, večji je PAE
osnova za učinkovitost enkrat dnevnega odmerjanja

• Postantibiotični efekt (PAE):

• Baktericidno delovanje na Gram-negativne
aerobne bakterije

Aminoglikozidi - farmakodinamika

Volumen porazdelitve - telesna masa

• skozi ledvica v nespremenjeni obliki,
• odvisno od hitrosti glomerulne filtracije (GFR)

• Eliminacija AG:

• Volumen porazdelitve AG je omejen na
ekstracelularno tekočino (cca. 16L pri 70kg
človeku).

• Intravenska aplikacija (slaba absorpcija p.o.)

Aminoglikozidi - farmakokinetika

huda srčna dekompenzacija z edemi
ascites (ne glede na vzrok)
septični šok
cistična fibroza
hude opekline

huda srčna dekompenzacija z edemi
ascites (ne glede na vzrok)
septični šok
cistična fibroza
hude opekline

povečan Vd
odmerek?

•
•
•
•
•

Kaj je skupnega (farmakokinetično)
naslednjim kliničnim stanjem?

•
•
•
•
•

Kaj je skupnega (farmakokinetično)
naslednjim kliničnim stanjem?

D = 120 mg/12ur

Kel = 0,28 h-1

t1/2= 2,5 h

Vd1= 16 L

Vd2 = 21 L

Fenazon (TBM)
0,6 L/kg
Ciprofloksacin
2,5 L/kg
(kopiči se v tkivih, kjer dosega višje koncentracije kot v krvi)
Azitromicin
31,0 L/kg
(kopiči se v fagocitih, ki ga prenesejo na mesto okužbe, zato so njegove
koncentracije v vnetih tkivih nekajkrat večje kot v zdravih)

Simulacija koncentracij - ascites

•

•
•

• Primarni farmakokinetični parameter
• Neodvisen od očistka, odmerka, intervala odmerjanja in
načina dajanja zdravila, pri posamezniku je običajno
konstanten, pri bolezenskih stanjih se spreminja.
• Kvantitativen opis porazdelitve učinkovine v telesu; da
informacijo o obsegu porazdeljevanja učinkovine v tkiva
• Opis odnosa med količino učinkovine v telesu in njeno
koncentracijo v krvi (navidezni volumen porazdelitve)
• Vd=D/Cp
• Gentamicin (ECF)
0,25 L/kg

Volumen porazdelitve
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BSA ….površina telesa v m2
GFR….glomerular filtration rate v mL/min

t (h)

15

20

GFR (mL/min) = 175 × (SKr / 88,4)-1,154 × (leta)-0,203 × (0,742 za ženske) × BSA/ 1,73 m2

• izračun (ocena) po MDRD enačbi:

GFR (mL/min) = ((140 – starost) × TM)/(0,814 × SKr) × (0,85 za ženske)

• serumski kreatinin
• izračun (ocena) po Cockcroft-Gaultovi enačbi:

Ocena ledvične funkcije

Cp (mg/l)

t1/2 = 2 h, ke = 0,347 h-1
t1/2 = 3 h, ke = 0,213 h-1
t1/2 = 70 h, ke = 0,010 h-1

Gentamicin
Ciprofloksacin
Azitromicin

•
•
•

Vd = 33L
Kel = 0,6h-1 (t1/2 =1,2h)

MIK = 2mg/L

t1/2=ln2/ke t1/2=ln2Vd/Cl

• Cl=keVd

• Kompleksna funkcija očistka in
volumna porazdelitve
• Od t1/2 je odvisno v kakšnem času se bo
učinkovina izločila iz telesa; po cca 5
t1/2 je koncentracija v plazmi blizu 5%
začetne koncentracije
• Od t1/2 je odvisno kdaj nastopi
stacionarno stanje; po cca 5 t1/2 je
koncentracija v plazmi blizu 95% Css

K0 = 150mg/h oz. 3600mg/dan

Hitrostna
konstanta
izločanja in
biološka
razpolovna
doba

Plazemska koncentracija [mg/L]

D = 120 mg/12ur D = 120 mg/24ur
Kel = 0,10 h-1
t1/2= 6,7 h
Scr = 140 μmol/L

Odmerjanje gentamicina
ledvična odpoved

1,2,3 - krat dnevno?

Vd = 16 L

gentamicin: 3-5 mg/kg TM (do 7,5 mg)/kg TM dnevno

Aminoglikozidi - odmerjanje

t1/2= 2,5 h

Vd = 16 L

D = 240 mg/24ur
Scr = 47 mL/min

Vzorčenje: 1uro po aplikaciji (30 min po končani 30
minutni infuziji)
Cmax= MIK x 10 (?)

Spremljanje Cmax:

Preprečevanje nefrotoksičnosti (Cmin < 2.0 mg/L)
Pri enkrat dnevnem odmerjanju ni potreben (razen pri
CLcr < 40mL/min)

Spremljanje Cmin:

Terapevtsko spremljanje koncentracij
(TDM) aminoglikozidov

Kel = 0,28 h-1

D = 120 mg/12ur

Odmerjanje gentamicina
1x vs. 2x dnevno

•
•
•
•

nesteroidni antirevmatiki
ACE inhibitorji
vankomicin
furosemid

Sočasna terapija

Ob sprejemu je bila
vrednost serumskega
kreatinina 47mol/L,
telesna masa 62 kg.
9. dan terapije se odločijo
za TDM gentamicina.
Rezultat je bil 1,8 mol/L
(ref: 1-4mol/L). Bolnico so
z antibiotiki zdravili 14 dni.

Primer – 2.del

paracetamol, majhni odmerki tramadola
začasna ukinitev
?
?

Zamenjava?

nesteroidni antirevmatiki
ACE inhibitorji
vankomicin
furosemid

•
•
•
•

paracetamol, majhni odmerki tramadola
začasna ukinitev
?
?

Zamenjava?

preprečevanje velikih nihanj telesne mase
spremljanje ledvične funkcije

+ korekcija hipovolemije

nesteroidni antirevmatiki
ACE inhibitorji
vankomicin
furosemid

Sočasna terapija

•
•
•
•

Sočasna terapija

Primerjava stroškov

H. Mithani ,G. Brown. Vancouver Hospital and Health Science Centre, Vancouver, Canada
PharmacoEconomics, No.5, Vol.10, November 1996, p. 494-503

• Toksičnost kljub vsemu ostaja problem!

• Spremljanje ledvične funkcije je nujno.

• Enkrat dnevna aplikacija zagotavlja:
• večjo varnost glede nefrotoksičnosti,
• manjšo potrebo po TDM (Cmin),
• krajše trajanje terapije z aminoglikozidi.

Povzetek

Primerjava kliničnega učinka

Bolnik 21

Bolnik številka 21 je 75-letna gospa. Zaradi bolnišnične
pljučnice (Staphylococcus aureus), kateri je sledila
sepsa, je prejemala vankomicin v obdobju 18 dni.
Začetni odmerek je znašal 500mg/6 ur, izmerjene
koncentracije vankomicina v plazmi so bile visoko nad
priporočenimi. Terapija je bila zaradi visokih
koncentracij za nekaj dni prekinjena. Kasneje se je
terapija nadaljevala v odmerku 500mg/12 ur. Kljub
znižanju odmerka so bile koncentracije vankomicina v
plazmi še vedno previsoke.
Koncentracije serumskega kreatinina so bile izmerjene
šele 3 dni po začetku terapije z vankomicinom;
vrednosti so bile nad referenčnimi. Zaradi respiratorne
odpovedi je bilo uvedeno umetno predihavanje.

•

d) KLINIČNI PRIMER:

prof. dr. Aleš Mrhar, mag.farm.
doc. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.
Brigita Mavsar Najdenov, mag.farm.spec.
Barbara Koder, mag.farm.
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VANKOMICIN
7-9h
Biološka razpolovna doba (t½)
0,7 L/kg
Volumen distribucije
z glomerulno filtracijo skozi ledvice
Izločanje
se ne metabolizira
Metabolizem
< 10%
Biološka uporabnost
? 55%
Vezava na proteine

Serumski kreatinin (mmol/l)

Vankomicin
Očistek vankomicina (l/h)

Cl (L/h) = 0,354 + 4,03 Clcr[ml/min] / 120 [ml/min]

Vd (povprečni volumen distribucije) = 66,1 ± 4,29 L

• struktura končnega modela

CRP

ANTIBIOTIK!

IZBIRA PRAVEGA
ANTIBIOTIKA!

PRAVILNA UPORABA
ANTIBIOTIKOV!

500 mg/12h
500mg/24h
500mg/36h

Napovedovanje odmerjanja vankomicina s pomočjo programa
PharmaCalc

• PHARMCALC (1.0, Switzerland)

• PRI BOLNIKIH Z ZMANJŠANO GLOMERULNO
FILTRACIJO JE POMEMBNO INDIVIDUALNO
ODMERJANJE VANKOMICINA, glede na izračunane
farmakokinetične parametre.

• REDNO MERJENJE KONCENTRACIJ SERUMSKEGA
KREATININA (BISTVENO: Podatek o koncentraciji
serumskega kreatinina mora biti znan že pred začetkom
zdravljenja!!!)

• DOSEGANJE VISOKIH MINIMALNIH PLAZEMSKIH
KONCENTRACIJ VANKOMICINA (nad 3,4 – 6,6 μmol/L)
NE POVEČA UČINKOVITOSTI, ZVEČA PA TVEGANJE
ZA POJAV NEFROTOKSIČNOSTI (izjema so enterokoki
10 – 14μmol/L)

•MERJENJE PLAZEMSKIH KONCENTRACIJ
VANKOMICINA (pravilen odvzem vzorca – tik pred
naslednjim odmerkom)

AMINOGLIKOZIDNI ANTIBIOTIKI

1

1

2

Morgan T , Oblak E , Locatelli I , Mrhar A

2

1

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Golnik

2

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana

PRIMER - 1. del
Bolnica, stara 74 let, je bila hospitalizirana zaradi zagona vnetja v bronhiektazijah z
nabiranjem gnoja. Ima znano kolonizacijo dihalnih poti s Pseudomonas aeruginosa.
Odločijo se za zdravljenje z gentamicinom 120mg/12h (30-min IV infuzija) in cefepimom
2g/8h.
VPRAŠANJA: Na kaj moramo biti pozorni pri uvedbi terapije z aminoglikozidnimi antibiotiki?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________

1. MEHANIZEM DELOVANJA
Aminoglikozidi (AG) ireverzibilno zavirajo sintezo proteinov v bakterijah, vendar natančen
mehanizem njihovega delovanja še ni popolnoma pojasnjen. AG s pasivno difuzijo prehajajo
skozi porinske kanalčke v zunanji membrani gram-negativnih bakterij v periplazemski
prostor. Iz tega prostora se nato z aktivnim transportom, ki je od kisika odvisen proces,
prenesejo preko notranje celične membrane v citoplazmo. Energijo za ta prehod zagotavlja
elektrokemijski gradient, ki je sklopljen s protonsko črpalko. Nizek ekstracelularni pH,
hiperosmolarnost (hiperosmolarni kisel urin) ter anaerobni pogoji (npr. absces) zmanjšujejo
gradient in s tem omejujejo prehajanje AG v citoplazmo. Aminoglikozidi posledično ne
učinkujejo na anaerobe. Transport v bakterijsko celico se lahko izboljša s hkratnim
zdravljenjem z antibiotiki, ki uničujejo bakterijsko steno, npr. z beta-laktami ali
vankomicinom.
Aminoglikozidi se v citoplazmi vežejo na 30S-podenoto ribosomov in s tem preprečijo
začetek prepisovanja mRNA v proteine, povzročijo razpad ribosomov, zaradi napačnega
branja mRNA pa verjetno nastanejo tudi za celico toksični proteini. Končni učinek je smrt
bakterijske celice. AG imajo torej baktericidno delovanje. Hitrost in obseg baktericidnega

delovanja je odvisna od koncentracije antibiotika; večja kot je koncentracija, hitreje in v
večjem obsegu nastopi smrt bakterij.(1) Občutljivost povzročitelja infekcije na antibiotik lahko
izrazimo z minimalno inhibitorno oz. minimalno baktericidno koncentracijo:
Minimalna inhibitorna koncentracija (MIK, ang. MIC)
 Najmanjša koncentracija antibiotika, ki po 18-24h izpostavljenosti prepreči vidno rast
mikroorganizmov pri T=35-37oC.
 Merilo za bakteriostatično aktivnost
 Poznamo: MIK50, MIK75, MIK90, MIK100, pri čemer številke predstavljajo odstotek
izolatov iz populacije določene vrste bakterije, pri katerih je bila rast bakterij zavrta.
Minimalna baktericidna koncentracija (MBK, ang. MLC)
 Najmanjša koncentracija antibiotika, ki povzroči uničenje mikroorganizmov oz. jih v
začetni kulturi ob standardnih pogojih preživi do 0,01% (2).
MIK in MBK se določata v in vitro pogojih. Koncentracija antibiotika na mestu delovanja, torej
in vivo, pa je odvisna od mnogo dejavnikov (npr. mesto okužbe, klinično stanje bolnika,
farmakokinetične lastnosti antibiotika,…) in je rutinsko ni mogoče meriti. Podatki za
napovedovanje in vivo delovanja na podlagi in vitro raziskav so pri antibiotikih zelo omejeni.
V literaturi se pogosto navaja indeks učinkovitosti AG: Cmax/MIK = 8:1 do 10:1; maksimalna
plazemska koncentracija AG po končani intravenski infuziji mora biti torej 8 do 10-krat večja
od MIK izoliranega patogena. V klinični praksi se MIK za posamezen izolat redko določa.

2. REZISTENCA
Pridobljena rezistenca na AG antibiotike lahko nastane zaradi zmanjšane sposobnosti AG za
prehajanje v celico, spremenjene afinitete za vezavo na proteine ali zaradi encimske
deaktivacije učinkovine.
Streptokoki in enterokoki so relativno neobčutljivi na gentamicin, ker le-ta zaradi sprememb v
membranah bakterij ne more prehajati v notranjost rezistentnih sevov bakterij. Hkratno
zdravljenje s penicilini ali vankomicinom, ki zavirajo sintezo bakterijske celične stene,
ojača baktericidni učinek aminoglikozidov za te seve.

Pri stafilokokih nastopi rezistenca hitro zaradi selekcije mutantov s slabo permeabilnostjo
membrane za gentamicin. Rezistenca zaradi spremenjene vezave na ribosome je pri
gentamicinu redka. Med gram-negativnimi bakterijami se rezistenca najpogosteje razvije
zaradi prenosa genov med bakterijami s plazmidi. Ti geni nosijo zapis za transferaze, ki
aminoglikozide inaktivirajo. Za delovanje teh encimov je najmanj dovzeten amikacin, zato
ga uporabljamo pri okužbah z gram-negativnimi bakterijami, ki so odporne na
gentamicin. Enterokoki so posebni zato, ker njihove transferaze lahko inaktivirajo vse
učinkovine z izjemo streptomicina, ki ima sicer omejeno indikacijsko področje (3).
Visoki odmerki aminoglikozidov v enkrat dnevnem odmerku preprečujejo preživetje visoko
odpornih bakterij (4).

3. POSTANTIBIOTIČNI UČINEK (PAE)
Postantibiotični učinek je pojav, ko je razmnoževanje bakterij zavrto tudi, ko koncentracija
antibiotika pade pod MIK. Določa se in vitro in je podan v urah. Na pojav postantibiotičnega
učinka in dolžino njegovega trajanja vplivajo različni dejavniki, to so: tip mikroorganizma,
vrsta in koncentracija antibiotika, izbrana kombinacija antibiotikov ter čas izpostavljenosti
antibiotiku. Za aminoglikozide velja, da višja, kot je maksimalna plazemska koncentracija
AG, večji PAE je dosežen (5,6). Ker je PAE odvisen tudi od vrste mikroorganizma, trajanje
postantibiotičnega učinka za aminoglikozide ni enoznačno določeno. Postantibiotični
učinek je eden od farmakoloških temeljev za možnost enkrat dnevnega odmerjanja
aminoglikozidov, saj zaradi tega pojava učinek AG traja tudi ko plazemska
koncentracija AG pade pod MIK.

4. TOKSIČNOST
Poglavitni pojavi toksičnost pri uporabi aminoglikozidov so:
- nefrotoksičnost
- okvara sluha
- vestibularna toksičnost
Podatki o prevalenci posameznih zapletov se v različnih virih zelo razlikujejo, najverjetneje
zaradi metodoloških razlik v zasnovi raziskav. Predvsem imamo v mislih način detekcije in

definicije zapleta, različni ali neznan čas spremljanja bolnikov tudi po zaključeni terapiji z
aminoglikozidi, različno ali celo neznano trajanje zdravljenja,... Vse to tudi otežuje primerjavo
učinkovin med sabo (9,10,11).
Nefrotoksičnost
V različnih študijah in metaanalizah poročajo o prevalenci vse od 0 do 30%. Navadno je
reverzibilna. V nekaterih študijah in metaanalizah uspejo dokazati, da manj pogosto dajanje
zmanjša verjetnost tega zapleta oz. pokažejo, da se nefrotoksičnost pojavi kasneje pri manj
pogostem dajanju (9, 10, 11). V primerjavi z okvarami sluha ali ravnotežja je ta zaplet laže
zaznati- najprej se pokaže kot upočasnjeno izločanje učinkovine- t.j. dvig minimalnih
koncentracij, nato s porastom serumskega kreatinina in zmanjšano koncentracijsko
sposobnostjo ledvic. Ni dokazano, vendar verjetno korekcija hipovolemije in izogib
sočasnemu dajanju drugih nefrotoksičnih učinkovin (npr. nesteroidnih antirevmatikov, ACE
inhibitorjev, furosemida,...) zmanjša verjetnost pojava nefrotoksičnosti.
Ototoksičnost
Pojav ototoksičnosti najverjetneje ni odvisen od plazemskih koncentracij, v določeni meri je
verjetno povezana z gensko predispozicijo. Ena od poznanih mutacij je npr. A1555G na
ribosomski DNA, ki močno poveča verjetnost za izgubo sluha že ob majhni izpostavljenosti
aminoglikozidom (že po enkratni ali celo lokalni aplikacji). Povezava z režimom odmerjanja je
vprašljiva (9-12). Najverjetneje je okvara sluha trajna. V začetnih stopnjah jo je težko zaznati,
saj avdiometrične preiskave v klinični praksi niso pogoste.
Vestibulotoksičnost
Retrospektivna analiza bolnikov, ki so utrpeli ta zaplet, nakazuje, da je povezan s trajanjem
zdravljenja. Pojavi se lahko celo po končanem zdravljenju z aminoglikozidi. Najverjetneje je
zaplet trajen. Klinično se največkrat pokaže z motnjami ravnotežja, bolnik lahko zazna
nihanje predmetov, možna je sočasna prisotnost slabosti, glavobola, tinitusa,...
Ototoksičnost in vestibulotoksičnost lahko soobstajata, ni pa nujno. (12) Zadnja dva zapleta
sta manj pogosta (prevalenca je verjetno nekaj odstotkov), vendar izjemno resna in trajna.

5. INDIKACIJE
Gentamicin je indiciran za zdravljenje hudih sistemskih okužb, ki so jih povzročile aerobne,
po Gramu negativne bakterije (P. aeruginosa, Enterobacter, Kleibsiella, Serratia, itd.)
občutljive za gentamicin ter za ostale okužbe, ki so rezistentne na druge manj toksične
antibiotike. Gentamicin večinoma kombiniramo s penicilini ali vankomicinom, izjemoma se
predpisuje kot samostojna terapija (sekundarni peritonitis po predrtju želodca ali
dvanajstnika, bolnik zboli doma, brez dodatnih dejavnikov tveganja (7)). Tobramicin ima
podobne indikacije kot gentamicin. Amikacin se uporablja za zdravljenje okužb rezistentnih
na gentamicin in tobramicin, navadno so to bolnišnične okužbe z gram-negativnimi
bakterijami. Aktiven je tudi na streptomicin rezistentne seve M. tuberculosis ter okužbe z
atipičnimi mikobakterijami in se uporablja pri bolnikih z AIDS-om. Streptomicin se uporablja
za zdravljenje tuberkuloze ter v kombinaciji s penicilini za zdravljenje enterokoknih okužb (1).
Podrobnejše indikacije so opisne v literaturnem viru 7.
PRIMER - 2. del
Ob sprejemu je bila vrednost serumskega kreatinina 47mol/L, telesna masa 62 kg. 9. dan
terapije se odločijo za TDM gentamicina. Rezultat je bil 1,8 mol/L (ref: 1-4mol/L). Bolnico
so z antibiotiki zdravili 14 dni.

6. FARMAKOKINETIKA GENTAMICINA IN OSTALIH AMINOGLIKOZIDOV

6.1. Absorpcija
Aminoglikozidi so kemijsko polikationi (visoko polarne molekule), ki se po peroralni aplikaciji
minimalno absorbirajo v sistemski obtok (manj kot 1%) in se nespremenjeni izločajo z
blatom. Gentamicin se zato, tako kot tudi ostali aminoglikozidi, uporablja v intravenski ali
intramuskularni obliki. Absorpcija iz gastrointestinalnega trakta se lahko poveča v primeru
ulceroznih sprememb ali pri vnetju črevesja. Prav tako se absorpcija poveča pri topikalni
uporabi na ranah ali opeklinah (1).

6.2. Porazdelitev
Volumen porazdelitve gentamicina je omejen na volumen ekstracelularne tekočine, ki je
odvisna od telesne mase. Običajno je volumen porazdelitve gentamicina 0.26 L/kg telesne
mase oz. 18,2 L za 70-kg človeka. Pri ljudeh s povečano telesno maso (pribl. > 30% nad
idealno telesno maso) v primerjavi z normalno težkimi k celokupni masi v večji meri prispeva
maščobno tkivo, ki pa vsebuje manj ekstracelularne tekočine, zato oceno volumna
porazdelitve prilagodimo.
V tem primeru lahko volumen porazdelitve za gentamicin izračunamo kot

V  L  0, 26  idelna telesna masa  0.4   telesna masa  idelna telesna masa 
Idealno telesno maso (ITM) lahko ocenimo po naslednji enačbi (8):
ITM [kg] = 22·telesna višina [m] 2
Pri bolnikih z močno povečanim volumnom ekstracelularne tekočine (edemi, ascites,
hudi opečenci, bolniki s cistično fibrozo, tudi dojenčki in majhni otroci,...) se volumen
gentamicina poveča za razliko povečanja volumna te tekočine (razlika v telesni masi pred in
med povečanjem). V tem primeru moramo aplicirati večji odmerek za dosego enakih
plazemskih koncentracij. Pri zdravem človeku AG zelo slabo prehajajo v centralni živčni
sistem (manj kot 10%) in se ne porazdeljujejo v oko.

6.3. Eliminacija
Glavnina apliciranega gentamicina se v nespremenjeni obliki izloča skozi ledvici z
glomerulno filtracijo, zato je njegov plazemski očistek zelo odvisen od ledvične funkcije. V
kliničnih raziskavah so ugotovili, da je konstanta eliminacije (kel) linearno odvisna od hitrosti
glomerularne filtracije (GFR):

  0, 014
kel h-1   0, 00293  GFR mL
 
 min 
Razpolovno dobo izločanja (t1/2 kel), ki znaša pri bolniku z normalno ledvično funkcijo, okoli 2h
lahko izračunamo kot:

t1/ 2 kel  ln 2 / kel
Hitrost glomerularne filtracije lahko ocenimo z očistkom kreatinina, ki ga lahko ocenimo na
več načinov. Najpogosteje ga izračunamo na podlagi meritve serumske koncentracije
kreatinina. Obstaja več metod za izračun očistka kreatinina iz podatka o njegovi serumski
koncentraciji. Najpogosteje uporabljan je izračun po Cockcroft-Goult-u:

CLcr 

0, 85 za ženske  140  starost leta   Telesna masa  kg 
0, 815  serumski kreatinin   mol / L 

Novejša metoda za izračun očistka kreatinina je enačba MDRD (ang. modification of diet in
renal disease). Daje bolj natančno oceno za bolnike z okvarjeno ledvično funkcijo (GFR<60
mL/min):

CLcr  186.3   serumski kreatinin   mol / L 88.89 

1,154

  starost leta 

0,203

 0,742 za ženske  BSA / 173m2

BSA  0, 007184  telesna masa0.425  višina0.725
Pri okrnjeni ledvični funkciji je zaradi zmanjšane vrednosti Kel gentamicina oz. podaljšane
razpolovne dobe izločanja potrebno povečati odmerni interval. V nasprotnem primeru pride
do kumulacije v telesu oz. koncentracije gentamicina ne padejo pod 2 µg/mL, kar močno
poveča nevarnost za pojav nefrotoksičnosti. Na sliki 3.1. je prikazana ta primerjava za zgoraj
navedeni primer.
2 x dnevna aplikacija-očistek kreatinina je 90 ml/min

Koncentracija gentamicina v plazmi [mcg/ml]
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2 x dnevna aplikacija-očistek kreatinina je 30 mL/min
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Slika 3.1.: Simulacija plazemskih profilov gentamicina za zgornji primer (črno, kel=0.28 h ) ter
-1
v primeru, če bi bolnica imela okrnjeno ledvično funkcijo (črno-krepko, kel=0.10 h ) in enako
terapijo (120mg/12h v obliki 30-min intravenske infuzije). Volumen distribucije
gentamicina je v obeh primerih 16L.

7. ODMERJANJE AMINOGLIKOZIDOV PRI ODRASLIH
Pri določanju odmerka vseh aminoglikozidov upoštevamo:
1. volumen ekstracelularne tekočine (ocenimo na podlagi telesne mase, višine,
kliničnega stanja - razlaga v poglavju farmakokinetika)
2. ledvično funkcijo- z oceno GFR

3. občutljivosti povzročitelja- MIK (če je ta znana)
Vpliv starosti in spola na farmakokinetiko zajamemo s prvima dvema parametroma.
Aminoglikozide običajno apliciramo v obliki kratkotrajne, 30- minutne infuzije, (v 100-200 mL
fiziološke raztopine ali 5% glukoze). Pri intramuskularni injekciji uporabljamo enake odmerke
kot pri intravenski.
Aplikacija velikih odmerkov v bolusu (injekciji) ni priporočljiva zaradi nenadnega doseganja
zelo visokih koncentracij in posledične možnosti zaviranja živčno-mišičnega prenosa.
Preglednica 3.1.: Odmerjanje aminoglikozidov pri odraslih z normalno ledvično funkcijo:
manjši odmerek

večji odmerek

največji priporočljiv odmerek**

gentamicin

3 mg/ kg TM*

5 mg/ kg TM

7,5 mg/ kg TM

tobramicin

3 mg/ kg TM

5 mg/ kg TM

netilmicin

3 mg/ kg TM

6 mg/ kg TM

amikacin

7,5 mg/ kg TM

15 mg/ kg TM

* TM= telesna masa
** ne velja za stanja, ko je povečan volumen porazdelitve (glej poglavje Farmakokinetika)

Koncentracija gentamicina v plazmi [mcg/ml]

16

2 x dnevna aplikacija gentamicina-primer

1x dnevna aplikacija gentamicina

določitev plazemske konc. gentamicina
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Slika 3.2.: Simulacija plazemskih profilov gentamicina za zgornji primer (sivo) ter primer
spremenjenega odmerjanja gentamicina pri isti bolnici na 1x dnevno odmerjanje
(črno 240mg/24h), obakrat v obliki 30-min intravenske infuzije. Volumen distribucije
-1
gentamicina je v obeh primerih 16L, k el pa 0.28 h .

Enkrat dnevna aplikacija
Klinične študije kažejo na enako ali večjo varnost in učinkovitost 1-krat dnevnega
odmerjanja, razen za zdravljenje bakterijskega endokarditisa, kjer pa ni dovolj dokazov. V
tem primeru uporabljamo večkrat dnevno odmerjanje.

8. Spremljanje plazemskih koncentracij (ang. Therapeutic Drug Monitoring

TDM)
Spremljanje minimalnih plazemskih koncentracij (Cmin) AG (odvzem vzorca tik pred
aplikacijo) pri uporabi podaljšanega odmernega intervala (1x dnevna aplikacija) pri bolnikih z
normalno funkcijo ledvic ni potrebno. Vendar pa je takšno spremljanje priporočljivo pri
odraslih bolnikih z okrnjeno ledvično funkcijo (CLcr pod 40 mL/min) v primeru odmerjanja
velikih odmerkov gentamicina (npr. 7mg/kg) (14). Prav tako je smiselno spremljati Cmin pri
večkrat dnevnem odmerjanju aminoglikozidov, saj je pri takšnem odmerjanju Cmin večja.
Maksimalno plazemsko koncentracijo (Cmax) AG je smiselno spremljati v primeru velikega
povečanja volumna porazdelitve AG in pri hitro spreminjajočih se kliničnih stanjih (npr.
septični šok).

Preglednica 3.2.: Razpredelnica referenčnih vrednosti koncentracij gentamicina in amikacina v serumu (13).

Antibiotik

Cmax (Peak)*
g/mL**

Gentamicin
Amikacin
Odvzem krvi za določitev

mol/L

Cmin (Trough)
g/mL

mol/L

5 - 12,5

10 - 25

< 2***

< 4***

12,5 - 27,5

25 - 55

1-7

2 - 14

30 min po končani 30-

tik pred naslednjo

minutni infuziji antibiotika

infuzijo antibiotika oz.

oz. 60 min pri i.m. injekciji

i.m. injekcijo

* maksimalne koncentracije se lahko razlikujejo od navedenih, ker so odvisne od MIC izolirane
bakterije in mesta okužbe (razmerje Cmax/MIC)
** g/mL = mg/L
*** referenčna vrednost na izvidu je 1-4mol/L
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VANKOMICIN

Optimiranje odmerjanja antibiotikov

o
o
o
o
FARMAKOKINETIKA

> 50 mL/min
20 – 50 mL/min
< 20 mL/min

OČISTEK KREATININA
1g/12ur (15‐20mg/kg na 8‐12ur)
1g/24ur (15‐20mg/kg na 24ur)
1g/48ur (potrebni daljši intervali)

ZAČETNA ODMERNA SHEMA

A – do 5 %
D – PP 55%, Vd = 0,4 – 1,0 L/kg
M–/
E – 90% nespremenjen preko ledvic

Po Gramu pozitivni mikroorganizmi (MRSA!)

INDIKACIJE

FARMAKODINAMIKA Glikopeptid, celična stena, baktericidno

OSNOVE

3.) Danes?

2.) Splošni SOP

1.) Predstavitev študije

VSEBINA

o NU, povezani s hitrostjo infuzije
o Nefrotoksičnost

VARNOST
ZDRAVLJENJA

MATERIALI

o Ototoksičnost

o AUC24/MIK > 400 µgh/mL

KLINIČNA
UČINKOVITOST

POJAV REZISTENCE o Rezistentni sevi

Cmin
Terapevtsko območje 10 – 20 mg/L (15 – 20 mg/L)
Odvzem krvi v SS (pred 4. ali 5. odmerkom)
Zakaj?

o “Curve‐fitting”: nelinearna regresija, Bayesian

Kel (1/h) = 0,00083 * CL kreat (mL/min) + 0,0044
CL vanco (mL/min) = 0,689 * CL kreat (mL/min) + 3,66

KINETIDEX®
o enačbe enoprostornega modela za i.v. infuzijo
o populacijski farmakokinetični parametri:
Matzke

o
o
o
o

SPREMLJANJE KONCENTRACIJ
VANKOMICINA V SERUMU

o Začetni režim odmerjanja
o Določitev Cmin
o Vnos podatkov
o Pošiljanje priporočila

METODE

• Izvedba prospektivne raziskave

• Ovrednotiti uporabnost KINETIDEX®‐a

• V septembru 2010 v UKC Maribor nov način
spremljanja zdravljenja vankomicina

NAMEN DELA

ŠT.

25

2

2

1

ZAČETNI REŽIM ODMERJANJA

1 g/ 12ur

0,5 g/ 12ur

1 g/ 24ur

0,5 g/ 8ur

5

Poslabšano ledvično delovanje

Normalno ledvično delovanje

Poslabšano ledvično delovanje

Poslabšano ledvično delovanje

20

ŠT.

Normalno ledvično delovanje

OPOMBE

ZAČETNI REŽIM ODMERJANJA

Oddelek intenzivnih terapij, 13

usmerjeno
zdravljenje; 16

prva določena
Cmin v SS po
protokolu; 19

< 10 mg/L;
11

ni podatka;
3

> 20 mg/L;
7

10 ‐ 20
mg/L; 9

PORAZDELITEV VREDNOSTI PRVE DOLOČENE Cmin
v SS

Prva določena
Cmin še NI v
SS; 11

PRVA Cmin DOLOČENA v SS?

izkustveno
zdravljenje; 14

NAČIN ZDRAVLJENJA

ODDELEK

REZULTATI

priporočamo
dvig dnevnega
odmerka; 11

nismo
sodelovali; 2

doseženo
terapevtsko
območje;
23

Od bolnikov, kjer smo s pomočjo KINETIDEX®‐a predlagali spremenjen režim
odmerjanja in so naša priporočila tudi upoštevali in smo imeli vsaj še eno določitev
Cmin po prilagojenem režimu odmerjanja (takšnih je bilo 15) – pri 14 smo dosegli
terapevtske koncentracije vankomicina.

OVREDNOTENJE KINETIDEX®‐a

terapevtsko
območje NI
doseženo; 5

nimamo
podatka; 2

odmerka ni
potrebno
prilagoditi; 8

zdravniki
ukrepajo sami;
1

USPEŠNOST PRILAGAJANJA ODMERJANJA

o popolno upoštevanje: 11
o delno upoštevanje: 6
o brez upoštevanja: 2

Poslana priporočila: 19 bolnikov

priporočamo
znižanje
dnevnega
odmerka; 8

PRILAGAJANJE ODMERJANJA

2
1

SKLEP

Bolnika sta zdravljenje končala pred določitvijo po prilagoditvi odmerka

2

Pri spremljanju zdravljenja še nismo sodelovali
Kljub upoštevanju priporočil terapevtsko območje ni doseženo

8
1
14

Priporočila Centralne lekarne niso bila upoštevana

Izdelali splošni SOP spremljanja zdravljenja z
vankomicinom v zdravstvenih ustanovah
sekundarne in terciarne ravni

KINETIDEX® je uporaben
na podlagi Cmin prilagajanje odmerjanja (22/30)
začetni režim na podlagi ledvične funkcije
spremljanje delovanja ledvic
odvzem krvi za določanje Cmin po protokolu

2

Nimamo podatka

o
o
o
o
o

5

Prilagajanje odmerjanja ni bilo potrebno
Zdravniki so odmerek prilagodili že sami
Pri prilagajanju odmerjanja sodeluje Centralna lekarna

23

doseženo
terapevtsko
območje;
23

OPOMBE

nimamo
podatka; 2

Št.

Ni doseženo

TERAPEVTSKO
OBMOČJE
Doseženo

terapevtsko
območje NI
doseženo; 5

USPEŠNOST PRILAGAJANJA ODMERJANJA

a) naročilnica
b) podatki o bolniku

c) interne podatkovne baze
d) model za prilagajanje odmerjanja vankomicina
e) algoritem ali protokol spremljanja zdravljenja
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5. IZVAJALEC

6. KONTROLA IN NADZOR
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9. IZOBRAŽEVANJE

2. PRIPOMOČKI

1. NAMEN – varno in učinkovito zdravljenje z vankomicinom

SOP spremljanja zdravljenja z
vankomicinom v zdravstvenih ustanovah
sekundarne in terciarne ravni

3. POSTOPEK

2. PRIPOMOČKI

1. NAMEN

3.) Danes?

2.) Splošni SOP

1.) Predstavitev študije

VSEBINA

4.4. ODD. ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

4.3. MEDICINSKA SESTRA

4.2. ZDRAVNIK

c) Kadar klinični farmacevt opazi, da spremljanje zdravljenja ne sledi
protokolu, pokliče na oddelek.

b) Kadar klinični farmacevt opazi spremembo v delovanju ledvic, predlaga
novo določitev Cmin

a) Kadar Cmin ni v terapevtskem območju, klinični farmacevt predlaga nov
odmerni režim in o tem pisno obvesti zdravnika. Zdravnik po klinični
presoji prilagodi odmerjanje

4.1. FARMACEVTSKE INTERVENCIJE

4. INTERVENCIJE

9. IZOBRAŽEVANJE

8. LITERATURA

7. DOKUMENTACIJA

6. KONTROLA IN NADZOR

5. IZVAJALEC

k) Klinični farmacevt skrbi, da spremljanje zdravljenja po protokolu

j) Klinični farmacevt spremlja delovanje ledvic

i) Klinični farmacevt pridobi podatek o določeni Cmin in jo uporabi v modelu za
prilagajanje odmerjanja; če je potrebno, odmerjanje prilagodi, pisno obvesti
zdravnika o priporočeni spremembi

h) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko določi vrednost Cmin vankomicina

g) Medicinska sestra odvzame vzorec krvi – epruvetka, shranjevanje, transport!

f) Medicinska sestra aplicira infuzijo – čas trajanja! Neželeni učinki!

e) Klinični farmacevt pridobi ustrezne podatke in jih uporabi v modelu za prilagajanje
odmerjanja, pacienta zabeleži v posebno evidenco

d) Farmacevt prejme naročilnico in izda rezervni antibiotik, opozori na odvzem krvi

c) Zdravnik odredi redno spremljanje S‐kreatinina

b) Zdravnik odredi odvzem krvi

a) Zdravnik predpiše vankomicin

3. POSTOPEK

Oddelek
Pacient
Odvzem krvi

3.) Danes?

2.) Splošni SOP

1.) Predstavitev študije

VSEBINA

4. Podatek o Cmin – prilagajanje odmerjanja, pošiljanje
priporočila + čas novega odvzema (S‐kreatinin)

3. Pacienta zabeležimo v posebno evidenco

2. Izdaji priložimo algoritem ‐ čas odvzema krvi

1. Naročilnica za vankomicin – pridobitev podatkov

3.) Danes?

2. Izdaji priložimo algoritem ‐ čas odvzema krvi

1. Naročilnica za vankomicin – pridobitev podatkov

3.) Danes?

5. Vodenje evidence o bolnikih, poslanih priporočilih,
obvestilih.

4. Podatek o Cmin – prilagajanje odmerjanja, pošiljanje
priporočila + čas novega odvzema (S‐kreatinin)

3. Pacienta zabeležimo v posebno evidenco

2. Izdaji priložimo algoritem ‐ čas odvzema krvi

1. Naročilnica za vankomicin – pridobitev podatkov

3.) Danes?

Virusne bolezni
Ne antibiotičnega zdravljenja!
Razgovor z bolnikom



Akutna nespecifična okužba dihal
 Akutni laringitis
 Akutni traheitis
 Akutni bronhitis

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja
UKC Ljubljana

Antibiotično zdravljenje okužb dihal

Akutna nespecifična okužba dihal
 Akutni laringitis
 Akutni traheitis
 Akutni bronhitis
Virusne bolezni
Ne antibiotičnega zdravljenja!
Razgovor z bolnikom



5,3% ; 10,7%
-1,2% - 17,6%
(21,0)
38,6-56% (37,6) 48,1%

(1,8)
11-38% (24,7)

4,5-9,5%
1,1-3,6%
0,8-3,7%
1,2-17,6%

-5%-1% (3,6)

Mandell LA et al, 2000, *Beović B in sod. EJCMID 2003.

neznano

Streptococcus
pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Legionella pneumophila
Mycoplasma
pneumoniae
Chlamydia pneumoniae

v bolnišnici
(5379 bolnikov,
10 raziskav)
12,9-35,4%

ambulantno
(439 bolnikov, 4
raziskave) (*)
-3,7-14% (13,7)

Povzročitelji pljučnice



Tuje smernice, objavljene v zadnjih petih
letih
 Občutljivost povzročiteljev pljučnic v
Sloveniji za antibiotike v zadnjem času

Izhodišča slovenskih smernic za zdravljenje ZBP
IDSA/ATS 2007

ERS 2005

Nemčija 2009




BTS 2009

SWAB (NL) 2005

Švedska 2005




IMI Ljubljana
2008

KOPA Golnik
2008

15,8

3,7

Peni I (%)

2,5

0,9

Peni R (%)

18,1

13,1

Eritro R (%)

Odpornost pnevmokokov, osamljenih iz
respiratornih kužnin, proti antibiotikom

Hedlund J, Kristofer S, Ortqvist A, Holmber H. The community-acquired pneumonia working group of The
Swedish society of infectious diseases. Swedish guidelines for the management of community-acquired
pneumonia in immunocompetent adults. Scand J Infect Dis 2005; 37: 791-805.

Shouten JA, Prins JM, Bonten MJ, Degener J, Janknegts RE, Hollander JMR, et al. Revised SWAB guidelines
for antimicrobial therapy of community-acquired pneumonia. Net J Med 2005; 63: 323-35.

Lim WS, et al. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009.
Thorax 2009; 64 (Suppl 3): iii1-55.



Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer, Dalhoff K, et al. Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle
Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen unteren
Atemwegsinfektionen sowie ambulant erworbener Pneumonie - Update 2009 (Teil I ind II). Pneumologie 2009;
63: e1-e68.

Woodhead W, et al. Eur Respir J 2005; 26: 1138-80.

Mandell LA, Wunderlink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases
Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of communityacquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2007; 44: S27-72.



Tuje smernice

15,8

IMI Ljubljana
2008
18,1

13,1

Eritro R (%)

Ery S: 86,5%
Seme K in sod. Infektološki simpozij 2006

Peni S 83,8%, MIK ≥ 2: 1 sev

Slovenija 2010:

2,5

0,9

Peni R (%)

V kontinentalni Evropi prevladuje mnenje, da
lahko ambulantne bolnike in blažje bolne v
bolnišnici zdravljene bolnike z ZBP zdravimo
samo z betalaktamskim antibiotikom



Woodhead W, et al. Eur Respir J 2005; 26: 1138-80.

von Baum H, et al. BMC Infectious Diseases 2009; 9: 62.

Vprašanje ostaja nerešeno



Makrolidi + ali  ? (2)

3,7

KOPA Golnik
2008

Peni I (%)

Odpornost pnevmokokov, osamljenih iz
respiratornih kužnin, proti antibiotikom

Mills GD, et al. BMJ, doi:10.1136/bmj.38334.591586.82 (published 31 January 2005)
Robenshtok E, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004418.
Shefet D, et al. Arch Intern Med. 2005; 165: 1992-2000.
Arnold FW, et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 1175: 1086-93.

Gleason PP, et al.Arch Intern Med 1999; 159: 2552-72.,
Burgess DS, et al. Clin Ther 2000; 22: 872-8.
Houck PM, et al. Chest 2001; 119: 1420-26.

metaanalize randomiziranih raziskav učinkovitosti
različnih antibiotikov omenjenih izsledkov niso potrdile

Velike retrospektivne analize podatkov o bolnikih s
pljučnico so pokazale, da izkustveno zdravljenje,
usmerjeno proti pnevmokokom in atipičnim
povzročiteljem zmanjša smrtnost bolnikov





Izkustveni antibiotik izberemo praviloma
glede na resnost klinične slike in ne
glede na povzročitelja, na katerega
sumimo glede na klinično sliko!

Nikoli ne pozabimo na S. pneumoniae!

Izbira antibiotika za ZBP





Makrolidi + ali  ?

amoksicilin/klavulanska
kislina 875/125 mg ali
2000/125 mg / 12h

Trajanje
zdravljenja

7 do 10 dni*

7 do 10 dni

Druge možnosti

klaritromicin
ali
azitromicin 500 mg /
12h
ali
doksiciklin 100 mg / 12h

cefuroksim aksetil 750
do 1000 mg / 12h
ali
moksifloksacin 400 mg
/ 24h
ali
levofloksacin 500 mg /
12h

i.v.

penicilin G 5 milj IE / 6h
ali
amoksicilin/klavulanska
kislina 1,2 g / 8h

klaritromicin 500 mg / 12h
ali
azitromicin 500 mg / 24h

Zmerno huda
pljučnica, PSI I

iv/po

p.o.

i.v.

Apl.

Prva izbira

Bolezen

Apl.

i.v.
ali
p.o.

Druge možnosti

moksifloksacin 400 mg
/ 24h
ali
levofloksacin 500 mg /
12h
ali
ertapenem 1 g / 24h
ali
cefuroksim 1,5 g / 8h
i.v. do
kliničnega
izboljšanja,
nato še 3 dni
p.o., navadno 7
do 10 dni

Trajanje

Zdravljenje ZBP z antibiotiki v bolnišnici (2)

* azitromicin 500 mg / 12h 3 dni ali 500 mg 1. dan, nato 250 mg 4 dni

Pljučnica s
pridruženimi
boleznimi,
CRB 0 ali 1
kriterij

Pljučnica
brez
pridruženih
bolezni, CRB
0 ali 1 kriterij

amoksicilin 500 do 1000
mg/8h
ali
penicilin V 1,5 milj. IE / 6h

Prva izbira

Izkustveno ambulantno zdravljenje ZBP

amoksicilin 1000 mg / 8h
ali
amoksicilin/klavulanska
kislina 875/125 ali 2000/125
mg / 12h
ali
penicilin G 5 milj IE / 6h
ali
amoksicilin/klavulanska
kislina 1,2 / 8h

Prva izbira

i.v.

i.v.

p.o.

p.o.

Apl.

cefuroksim aksetil
750 do 1000 mg /
12h ali 1,5 g / 8h
ali
moksifloksacin
400 mg / 24h
ali
levofloksacin 500
mg / 12h

Druge možnosti

p.o.
ali
i.v.

Apl
.

i.v. do
kliničnega
izboljšanja,
nato še 3 dni
p.o., navadno
7 do 10 dni

Trajanje

Huda pljučnica,
PSI V

Bolezen

ali
peniciln G 5 milj IE / 6h
+
ciprofloksacin 400 mg / 12h

cefotaksim 2 g / 6h
ali
ceftriakson 2 g / 12h
ali
amoksicilin/klavulanska
kislina 1,2 g / 8h
+
azitromicin 500 mg / 24h
ali
moksifloksacin 400 mg /24h
ali
levofloksacin 500 mg / 12h

Prva izbira

i.v.

Apl.

Klindamicin 900 mg / 8h
+
Levofloksacin 500 mg /
12h
ali
moksifloksacin 400 mg /
24h

Druge možnosti

i.v.

Apl.

10 do 14 dni ali
več

Trajanje

Zdravljenje ZBP z antibiotiki v bolnišnici (3)

Lažja
pljučnica, PSI I
do III, bolnik
sprejet
predvsem
zaradi
poslabšanja
osnovne
bolezni ali
nemedicinskih
razlogov

Bolezen

Zdravljenje ZBP z antibiotiki v bolnišnici (1)

Tip I: prisotni so vsi trije simptomi: povečanje dispneje,
povečanje količine izmečka in povečanje gnojnosti
izmečka

Tip II: prisotna je katerakoli kombinacija dveh od
naštetih treh simptomov;

Tip III: prisoten je le eden od treh »glavnih«
simptomov – in še vsaj en izmed naslednjih: okužba
zgornjih dihal v preteklih petih dneh, več piskanja,
struganja, več kašlja, febrilnost ali celo hipotermija
brez drugega vzroka, za 20% višja frekvenca dihanja,
tahikardija.







Kdaj govorimo o akutnem
poslabšanju (ap)KOPB



7 do 10 dni
 Atipične pljučnice zdravimo 10 do 14 dni
 Hude pljučnice, ki jih povzročajo S.
aureus, P. aeruginosa ali enterični bacili,
zdravimo 21 dni, včasih tudi več

Trajanje zdravljenja

bolnikom s hudim apKOPB, ki
potrebujejo invazivno ali neivazivno
umetno predihavanje

bolnikom z apKOPB tip II po Anthonisnu,
če je eden od simptomov gnojnost
izmečka




bolnikom z apKOPB tip I po Anthonisnu


Kdaj bolnik z apKOPB potrebuje
antibiotik

bolnik s hudim apKOPB, ki potrebuje
invazivno ali neivazivno umetno
predihavanje



enterobakterije

Miravitlles M, et al. Chest 1999; 116: 40 – 6.
Eller J, et al. Chest 1998; 113:1542-48.
Soler N, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998. 157: 1498 – 505.
Woodhead M, et al. Eur Respir J 2005; 26: 1138-80.

Napredovanje bolezni

Streptococcus pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Gnojen izmeček + hujša dispneja / več
izmečka



Povzročitelji apKOPB

Hujša dispneja + več izmečka +
spremenjena barva izmečka



Kdaj bolnik z apKOPB potrebuje
antibiotik

pri bolnikih z apKOPB tip III po
Anthonisnu



Etio: H.influenzae, S.pneumoniae,
M.catarrhalis
Zdravilo izbire: amoksicilin 500 do
1000mg/8h PO 7-10 dni
 Druge možnosti: klaritromicin 500 mg/12h
PO 7-10 dni, azitromicin 500mg/24 h 3 dni




Blaga KOPB
 Pljučna funkcija: FEV1 > 50%

Usmeritve za predpisovanje
antibiotikov pri apKOPB (1)

pri bolnikih z apKOPB tip II po
Anthonisnu ob odsotnosti gnojnosti
izmečka



Kdaj bolnik z AE KOPB ne
potrebuje antibiotika







Zdravilo izbire: amoksicilin/klavulanska kislina 1000mg/12h
do 2125mg/12h PO ali 1,2g/8h IV 7-10 dni
Druge možnosti: moksifloksacin 400mg/24h PO ali IV 5 dni,
levofloksacin 500mg/24h PO ali IV 7 dni, cefuroksim aksetil
500mg/12h PO 7-10 dni, cefotaksim 2g/8h IV ceftriakson
2g/24h IV

Etio: kot zgoraj, možni odporni sevi + enterobakterije

Zmerna do huda KOPB
 pomembne osnovne bolezni brez nevarnosti za okužbo s
P.aeruginosa ali FEV1<50% (lahko več, če gre za pomembne
osnovne bolezni)

Usmeritve za predpisovanje
antibiotikov pri apKOPB (2)

Isto kot zgoraj + P.aeruginosa

Ciprofloksacin 750 mg/12h 10 dni
 Protipsevdomonasni betalaktam IV 
aminoglikozid ali ciprofloksacin




huda KOPB
 pomembne osnovne bolezni z nevarnostjo
za okužbo s P.aeruginosa, FEV1< 50%

Usmeritve za predpisovanje
antibiotikov pri apKOPB (3)

- Pseudomonas spp.
- Acinetobacter spp.

- umrljivost najvišja pri:
- MV
- S. aureus

- 20 do 50% vzrok smrti

Bolnišnična pljučnica

Doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
Infekcijska klinika, Ljubljana

Bolnišnične okužbe
dihal

- virulenten mikroorganizem

- zmanjšana obramba
- vstop bakterij v spodnja dihala
- velik inokulum

Patogeneza

- na prvem mestu v EIT
- MV
višja incidenca (do 87%)

okužb (15 - 18%)
- 5 do 10 bolnikov/1000 sprejemov
podaljšuje hospitalizacijo

- na drugem mestu vseh bolnišničnih

Bolnišnična pljučnica

Patogeneza - mikroaspiracija

aspiracija želodčnega soka
inhalacija okuženega aerosola
po krvi
penetrantne rane
direktni ob intubaciji
translokacija preko črevesne stene?

kolonizacija

- MV bolniki do 100%

pljučnica

- zdravi - kolonizacija z G neg.
bakterijami redka
- zmerno bolani - 35%
- kritično bolani - 75%

-

 mikroaspiracija orofaringealnih izločkov

Patogeneza

-

kronične bolezni
koma
podhranjenost
hipotenzija
metabolna acidoza
starost

Dejavniki tveganja - bolnik

Patogeneza

Pojavi se 48 ur po sprejema

48 do 72 h po intubaciji

HAP

VAP

- S. aureus



Nižja umrljivost







- Stenotrophomonas

- Acinetobacter spp.

- MRSA

ESBL

- Enterobakterije

- Haemophilus

bakterije

- P. aeruginosa

obrambi

virusi redko pri neokrnjeni

Glivične okužbe, anaerobi ali

Umrljivost višja

Pogosto mešana okužba

Čas pojava pljučnice 5. dan
ali kasneje

Zdravljeni v bolnišnici v
zadnjih 90 d., HD, kemoterapija,
amb.oskrba rane(30d.), DSO

HCAP

Bolnišnična pljučnica - diagnoza

- S.pneumoniae  Redkeje večkratno odporne

Čas pojava pljučnice v prvih
4. dneh

sedativi
kortikosteroidi
citostatiki
kirurški posegi
endotrahealna
intubacija
- antibiotiki, antacidi,
H2 blokatorji
- enteralno hranjenje

-

Dejavniki tveganja - posegi /
zdravljenje

Kolef MH. Chest 2006; 129: 1210.

32,2
28,6
22,9
23,1
7,7
25,0
50,0

MRSA
P. aeruginosa
Staphy.spp.
K. pneumoniae
Enterobacter
E. coli
Acinetobacter

(14,8)
(14,3)
(8,8)
(3,3)
(3,3)
(3,0)
(2,0)

Smrtnost (%)

Mikroorg. (%)

Bolnišnična pljučnica (VAP) etiologija

Jones RN, CID 2010; 51(suppl1): 81-87

Bolnišnična pljučnica - etiologija

Ewig S. Eur Resp Mon 2011; 53: 122.

Po G +
MRSA
Staph.spp.
S. pneumoniae
Po G –
P. aeruginosa
Acinetobacter
K. pneumoniae
Enterobacter
E. coli

VAP (%)
32
17,75
9,25
2
59
17,5
7,75
2
2,25
3,75

Weber DJ. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:825 .

42,59
20,37
13,33
5,56
39,63
9,26
3,33
4,81
2,96
2,96

HAP (%)

Bolnišnična pljučnica - etiologija

Candida spp. VAP???????

Bolnišnična pljučnica - etiologija

Bolnišnična pljučnica - diagnoza

Napolitano LM, CID 2010; 51(suppl1): 67-80

Bolnišnična pljučnica - etiologija

Pojav novega ali razširitev
predhodnega infiltrata na
rtg pc

Motnja zavesti (nad 70
let)
Kašelj, težko in hitro
dihanje
Fizikalni izvid

TT < 36 ali > 38,3 st. C
L < 4 ali > 12 x 109/l
Gnojen ali spremenjen
izmeček
Večja potreba po kisiku

Neinvazivne metode

-

slepo krtačenje
- mini BAL

-

pregled izpljunka
- aspirat traheje



Invazivne metode
- transtrahealna aspiracija
- BAL
- zaščiteno krtačenje
- perkutana igelna biopsija
- odprta pljučna biopsija



Bolnišnična pljučnica - diagnoza

















Bolnišnična pljučnica - diagnoza

aspirat traheje

Zaščiteno krtačenje

Invazivne metode

- metoda ni standardizirana
- senzitivnost 33 -100%
- specifičnost 50 - 100%



-

obposteljna metoda
- ni standardizirana
- senzitivnost 38 do 100%
- kvantitativna kultura / mejna vrednost
105 – 106 cfu/ml (senzitivnost 70-75%)



Neinvazivne metode
slepo krtačenje / mini BAL

-



visoka specifičnost in PNV (>5%)

BAL
103 do 105 cfu/ml = pozitiven izvid
senzitivnost 42 - 93%
specifičnost 45 - 100%
intracelularno ležeče bakterije

Invazivne metode

- kontaminacija
- več izkušenj
- senzitivnost 58-86% (krtačenje),
63-100%(BAL)
- specifičnost 71-100% (krtačenje),
66-96% (BAL)



Neinvazivne metode

Shorr A, et al. Crit Care Med 2005

0,89 (0,56-1,41)

Skupaj (95% CI)

7,84

1,08 (0,39-2,98)

Violan, et al.

1

0,71 (0,47-1,06)

Fagon, et al.

0,13

0,71 (0,28-1,77)

Ruiz, et al.

Razmerje obetov

2,42 (0,75-7,84

Neinvazivni
pristop

Sanchez-Nieto, et al.

Invazivni
pristop

Invazivna diagnostika VAP –
metaanaliza in vpliv na umrljivost

Raziskava



lažno pozitiven izvid ob podaljšani MV
 lažno pozitiven izvid pri bolnikih s
KOPB
 lažno negativen izvid ob predhodni
antibiotični terapiji (40% / 24h, 65% /
48h)
 lažno negativen izvid ob prehitrem
posegu

Invazivne metode
ZK in BAL

Fagon, Ann Intern Med 2000

0,13

1

Shorr A, et al. Crit Care Med 2005

7,84

2,85 (1,45-5,59)

3,80 (1,24-11,64)

Violan, et al.

Skupaj (95% CI)

1,69 (0,57-5,05)

Razmerje obetov

Ruiz, et al.

atb je menjan
4,11 (1,08-15,63)

atb. ni menjan
Sanchez-Nieto, et al.

Raziskava

AT - kvalitativno

- poz. kultura 85,6%
- antibiotik 14,9 dni
- št. antib./dan - 1,3
- EIT 17,6
- smrtnost 38,8 %



Invazivna diagnostika VAP –
metaanaliza in vpliv na atb. th.

- poz. kultura 44,1%
- antibiotik 12,8 dni
- št. antib./dan - 1
- EIT 19,3 dni
- smrtnost 30,9 %



Invazivne / neinvazivne metode

-

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

hemokulture (poz. v 8 do20%)
plevralni punktat (>1 cm)
serološke preiskave,
metode pomnoževanja nukleinske kisline

Bolnišnična pljučnica - diagnoza

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

- izkustveno glede na znane epidemiološke
podatke in lokalna priporočila
- odgovor na zdravljenje ocenjujemo po
48 do 72h
- klinična ocena
- mikrobiološka ocena
- radiološka ocena
- izboljšanje je počasno v 80%

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

0

20

40
60
Umrljivost (%)

80

Izbran atb neustrezen

Izbran atb ustrezen

100

Rello . Am J Respir Crit Care Med 1997;156:196–200; Kollef. Chest 1998;113:412–420
Ibrahim. Chest 2000;118:146–155; Luna. Chest 1997;111:676–685

Luna et al

Ibrahim et al

Kollef et al

Rello et al

Pravilna antibiotična terapija
zmanjša umrljivost pri bolnikih s
sumom na VAP

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

24.9%

12.5%
13.2%

Resp. odpoved

MOF
Izvenpljučne okužbe

17.1%

21.2%

32.2%

21.2%

NS

NS

NS

0.003

<0.005

<0.001

0.04

p-value

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

Leone M, Crit Care Med 2007

 upoštevanje lokalnih epidemioloških podatkov
 izbira nepseudomonasnega betalaktamskega
antibiotika
 izbira antibiotika je bila ustrezna v 85%
 Umrljivost 47% (neustrezno) : 20% (ustrezno)

lokalne epidemiološke situacije s
protokoli nadzora odpornih mikroorganizmov
vodi k pravilni izbiri antibiotika
► Zdravljenje VAP upoštevanje navodil American
Thoracic Society – ATS

► Spremljanje

10.7%

GI krvavitev

28.8%

2.25 ± 1.98

24.7%

Nepravilna
(n=146)

Alvarez-Lerma et al. Intensive Care Med 1996;22:387–394

17.1%

1.73 ± 1.82

16.2%

Šok

Št. zapletov/bolnika

Umrljivost

Pravilna
(n=284)

Pravilna antibiotična terapija zmanjša
umrljivost in zaplete pri bolnikih z
bolnišnično pljučnico

Depuydt P, Intensive Care Med 2006

aeruginosa

Iregui et al. Chest 2002;122:262–268

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

►Pseudomonas

z BP - upoštevanje nadzornih
kultur trahealnega aspirata
► Ustrezna izkustvena antibiotična terapija po
48h 87%
 Neodvisni dejavnik tveganja za večjo
smrtnost
►MRSA

► Bakteremija

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

ne gre za okužbo
nespoznana imunosupresija
kronične bolezni, starost
odporni mikroorganizmi
absces, empiem
mikobakterija, virusi, gobe
okužba drugega organa

 neustrezen odgovor na zdravljenje

-

IDAAT
31%

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

Iregui et al. Chest 2002;122:262–268

Timely
<24 h
69%

bolnikov z VAP
► Antibiotiki učinkoviti in vitro glede na osamitev
povzročitelja
- 33 bolnikov prejme antibiotik 24 ur (28.6  5.8)
(IDAAT)
- 74 bolnikov prejme antibiotik znotraj 24 ur
(12.5  4.2 )

► 107

Bolnišnična pljučnica zdravljenje



napačna indikacija
napačen odmerek
predolga profilaksa ali zdravljenje
preširok spekter izbranega antibiotika
neupoštevanje principa de-eskalacije

Ocenjuje se, da je kar 50 % vseh antibiotikov
predpisano napačno

Antibiotiki na oddelkih za
intenzivno zdravljenje

neustrezen odgovor na zdravljenje
- modificiranje antibiotične terapije
- dodatne ali ponovne mikrobiološke
preiskave
- iskanje neinfekcijskega vzroka
- dodatne radiološke preiskave

Bolnišnična pljučnica zdravljenje

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

10
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20
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179

172

Dnevi po bronhoskopiji

No. at risk

Čas atb. zdravljenja
8 dni
15 dni

40

50

157

151

60

151

148

147

147

Chastre J et al. JAMA 2003 290:2588

167

158

P=0.65

Bolnišnična pljučnica – čas zdravljenja
VAP : 8 vs 15 dni

Čižman M, Beovič B. Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolnišnicah. Ljubljana 2007

Bolnišnična pljučnica - zdravljenje

Verjetnost preživetja

>6 zdravljenje
pljučnice

CPIS čez 3 dni

Antibiotik
10-21 dni

Singh N, et al. Am J Resp Crit Care Med. 2000;162:505-511

<6 atb ex

Ciprofloksacin
3 dni

<6



Bolnišnične pljučnice ostajajo velik
epidemiološki, diagnostični,
terapevtski in ekonomski problem.

Bolnišnična pljučnica - zaključek

Antibiotik
10-21 dni

>6

Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS)

Bolnišnična pljučnica – čas
zdravljenja

Hvala za vašo pozornost!

PCT skupina 10 dni (6-16)
Kontrolna skupina 15 dni (10-23) p=0,038
Čas atb. zdravljenja skrajšan za 27%

Bolnišnična pljučnica – čas
zdravljenja





Spodnja sečila
Zgornja sečila

Simptomatske/brezsimptomne



Doma pridobljene
 Bolnišnične
 Pri bolnikih s trajnim urinskim katetrom

Epidemiološke



Prisotnost simptomov





 Razdelitve
 Anatomska lokalizacija

Definicije

DOC. DR. MATEJA LOGAR, DR. MED.
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN
VROČINSKA STANJA, UKC LJUBLJANA

OKUŽBE SEČIL

 Asimptomatska bakteriurija
 1 ml čistega vzorca seča ≥106 bakterij ene vrste
 preiskovanec nima klinični znakov in simptomov, značilnih za
okužbo sečil

 Mikrobiološko
 signifikantna bakteriurija: 1 ml čistega vzorca seča ≥10 6
bakterij ene vrste

Definicije

 Pomemben vzrok za sprejem v bolnišnico

 Na 2. mestu za okužbami dihal v ambulanti

Uvod

ženske
uporaba spermicidov

anatomske spremembe
asimptomatska
bakteriurija

 Nevrogene okvare

 Zapora





 Nosečnost





 Spol in spolna aktivnost

fimbriji e. coli za vezavo



receptorji na sluznici
mehurja

 Genetski dejavniki



dejavniki

 Bakterijski virulenčni

 Vezikouretralni refluks

 Kateterizacija

Dejavniki, ki vplivajo na patogenezo

 Otroci
 v 1. letu pogosteje dečki, kasneje deklice
 težko ločimo anatomsko mesto

 Pogosteje
 ženske
 starostniki
 funkcijske in anatomske nepravilnosti sečil
 sladkorna bolezen
 nosečnice

 Letna incidencaa: 2-3%

Epidemiologija

negovalnih ustanovah - 30% polimikrobne

 Zapletene okužbe sečil in okužbe sečil pri bolnikih v

 Cistitis pri ženskah – 95% en povzročitelj
 80 – 90% E. coli
 10 – 20% Staphylococcus saprophyticus

Etiologija

bakterij, da pridejo v sečila in organizmom, da
bakterije odstrani

 Simptomatska okužbe = razmerje med sposobnostjo

 Ascendentna pot okužbe
 Kolonizacija nožnice in perineja
 Malo število pogosto v mehur – ni okužbe

Patogeneza

Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis,

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis

akuten nezapleten cistitis

pri ženskah

akuten nezapleten pielonefritis

Klinična slika







vročina, bruhanje, bolečine v trebuhu, nočno mokrenje

do 5. leta

vročina, bruhanje, driska, težave s hranjenjem, neuspevanje,
trebušne kolike

dojenčki



enterokoki,

apatičnost, zavračanje hrane, bledica, cianoza in zlatenica, vročine
pogosto ni

 Okužbe pri otrocih
 do 5. leta – mesto težko opredelimo
 novorojenčki neznačilna klinična slika



spp.,

stafilokoki, streptokoki skupine B, Candida albicans

Citrobacter

Pseudomonas

moških in ženskah

aeruginosa,

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,

zapletene okužbe sečil pri

pri ženskah

Povzročitelj

Okužba

Etiologija

bakteriemija redko (1-2%)

 Ledvični in obledvični absces

 Nekroza ledvične čašice

 Zapora v odtoku seča

 Sepsa in septični šok

Zapleti

 Ledvični absces
 slab odgovor na AB zdravljenje pielonefritisa



katetrom

 Okužba sečil pri bolnikih s trajnim urinskim

 Akutni pielonefritis
 septični šok

 Cistitis

 Uretritis

Klinična slika

bolečine
vročina

ni okužba sečil
bakterije odporne proti izbranim ab
zapora v sečilih
absces

brez posledic













urinska vrečka/modificirana
urinska vrečka

najprej zamenjamo!!!!











piurija!!!
levkocitni cilindri
proteinurija
bakterije
nitriti

izvid



kateterizacija/suprapubična
punkcija
trajniurinski kateter



otroci

ne pri cistitisu pri zdravih
ženskah
pri ženskah v 1 ml seča ≥ 106
ali več bakterijskih kolonij iste
vrste bakterij
pri moških v 1 ml seča ≥ 104 ali
več bakterijskih kolonij iste
vrste bakterij
vzorce seča čim hitreje
dostavimo v laboratorij ali jih
hranimo pri 4°c, vendar ne
dalj kot 24 ur



okužbe zgornjih sečil

 Kri za hemokulture







čiščenje
srednji curek





pravilen odvzem

 Urin za urinokulturo

Diagnoza

kronična ledvična odpoved

 Nativni urin



 ponavljajoče simptomatske okužbe



 akutna okužba









 če po 48 urah ni izboljšanja





 Še več dni po začetku ustreznega AB zdravljenja

Potek in prognoza

izjema so mlade zdrave ženske nezapleten cistitis
po prejemu izvida prilagodimo antibiotično zdravljenje glede na vrsto in občutljivost bakterij

koncentracijo

ob težjem poteku bolezni
če bolnik ne more zaužiti peroralnih antibiotikov
če po 48–72 urah zdravljenje ni učinkovito





učinkovit: klinično do ozdravitve in v seču ni bilo več prisotnih bakterij v pomembnem
številu
neučinkovit: ni prišlo do klinične/bakteriološke ozdravitve,

 Vsak cikel antibiotičnega zdravljenja moramo ob koncu ovrednotiti







 V bolnišnico

 Čim več tekočine - pospešimo izločanje bakterij in zmanjšamo njihovo

moramo čim prej diagnosticirati in odstraniti

 Kamne in zapore, ki pomembno vplivajo na nastanek in potek okužbe,





 Pred začetkom antibiotičnega zdravljenja seč za mikrobiološke preiskave

Zdravljenje

 Ponavljajoče okužbe zgornjih sečil
 slikovna diagnostika
 6 tedensko zdravljenje

 Asimptomatska bakteriurija
 NE zdravimo!!!!!!
 razen: nosečnice in pred invazivnimi urološkimi posegi

Potek in prognoza

do zgodnje ponovitve okužbe z isto vrsto bakterij - okužbe zgornjih sečil nismo
zdravili dovolj dolgo
ponovna okužba po več kot dveh tednih od zaključenega AB - okužba z drugim
sevom bakterij

vnetje

7–10

3 ali 71

nitrofurantoin

tednu!9

100 mg/12 h p.o. (ne po 38. 7 dni

mg/12 h p.o.

250/125 mg/8 h do 875/125 7–10

250 mg /12 h p.o.

ciprofloksacin

amoksi/klav

250 mg/12 h p.o.

levofloksacin

3 ali 71
3 ali 71

250 mg/6 h p.o.

400 mg/12 h p.o.

7

Trajanje (dnevi)

cefaleksin

160/800 mg/12 h p.o.

norfloksacin

100 mg/12 h p.o.

Odmerek, način

TMP/SMX

sečnega nitrofurantoin

Antibiotik

1 7 dni zdravimo vse moške, bolnice s sladkorno boleznijo, bolnice pri katerih trajajo simptomi več kot 7 dni in bolnice
pri katerih je bilo kratkotrajno zdravljenje v preteklosti neučinkovito

- nosečnice

mehurja

nezapleteno

Okužba

Zdravljenje

dobro občutljive na antibiotike
 Za zdravljenje okužb zgornjih sečil je praviloma potrebno
dolgotrajnejše zdravljenje,
 Ponavljajoče okužbe sečil, anatomske nepravilnosti, okužbami po
posegih in s trajnimi urinskimi katetri so pogostejše okužbe z več
bakterijami in bakterijami, odpornimi proti številnim antibiotikom

 Za nezapletene okužbe spodnjih sečil: kratkotrajno AB zdravljenje
 Večino nezapletenih okužb spodnjih sečil povzročajo bakterije, ki so





 Ponavljajoče okužbe
 povzroča ista ali druga vrsta bakterij kot prvo okužbo
 ali se pojavijo zgodaj (znotraj dveh tednov) ali pozno po končanem zdravljenju

Zdravljenje

Nitrofurantoin (MacroBID®)
TMP/SMX (Primotren®)

7 dni

ciprofloksacin

akutni pielonefritis

10–14
10–14
10–14
10–14
10–14
10–14
10–14
5
10–14

250 mg/24 h i.v. ali p.o.
1000/200 mg/8 h i.v. ali 875/125 mg/12 h p.o.
750–1500 mg/12 h i.v. ali 500 mg/12 h p.o.
160/800 mg/12 h i.v. ali p.o.
2 g/8 h i.v
2 g/24 h i.v.
400 mg/24 h p.o.
400 mg/24 h ali 200 mg /12 h p.o.
1 g/24 h i.v.

cefuroksim
TMP/SMX2
cefotaksim
ceftriakson
ceftibuten
cefiksim
ertapenem

10–14

10–14

Trajanje (dnevi)

amoksi/klav

2 g/6 h i.v.

240 mg/24 h i.v. 

500 mg/12 h p.o.

200-400 mg/12 h i.v.

Odmerek, način

levofloksacin

gentamicin  ampicilin

Antibiotik

Okužba

Zdravljenje

 Okužbe zgornjih sečil
 10–14 dni
 flourokinoloni



in moške z okužbami spodnjih sečil

 Simptomi > 7 dni, s sladkorno boleznijo, nosečnice





 Bolnice z okužbo spodnjih sečil
 Samo 3 – 7 dni

Zdravljenje

p.o.

750–1500 mg/12 h i.v. ali 500 mg/12 h p.o.

1–2 g/24 h i.v.

2 g/8 h i.v.

400 mg/24 h p.o.

cefuroksim

ceftriakson

cefotaksim

ceftibuten

cefiksim

- nosečnice

Trajanje (dnevi)

10–14

Sprejmemo v bolnišnico
AB parenteralno
Umirjanje znakov in simptomov – peroralni AB (večina 48-72
ur, nekateri že po enem odmerku)  domov

 Bolniki s trajnim urinskim katetrom
 Kratkotrajno zdravljenje: 5 – 7 dni
 Ne dosežemo sterilizacije







bakteriemijo

 Bolnike s hujšim potekom bolezni ali sumom na

Zdravljenje

400 mg/24 h ali 200 mg/12 h p.o.

5

10–14

10–14

10–14

1000/200 mg/12 h i.v. ali 875/125 mg /12 h 10–14

amoksi/klav

Akutni prielonefritis

Odmerek, način

Antibiotik

Okužba

Zdravljenje

Parenteralno zdravljenje
Po izboljšanju peroralno
Aminoglikozidi +/- ampicilin
Cefalosporini 2. ali 3. generacije.



Dodatne preiskave

TMP/SMX, amoksicilin/klavulanska kisilina, cefalosporini 1. in 2. generacije

Večje otroke, tudi z okužbo zgornjih sečil, če niso prizadeti, lahko
zdravimo peroralno.
10-14 dni.
Krajše zdravljenje >5 let, z okužbo spodnjih sečil





Izkustveno zdravljenje





Prizadetih dojenčkih in majhnih otrocih s sumom na okužbo zgornjih
sečil

Okužba pogosto kot sepsa
Parenteralno zdravljenje





UZ in mikcijski cisturetrogram (MCUG),

UZ in MUS


UZ sečil

Po 7. letu



Od 1. do 7. leta



 Otroci
 V prvem letu starosti

 Vsi moški, ženske > 2 epizodi pielonefritisa
 UZ sečil
 Dodatna slikovna diagnostika















 Otroci
 Pri novorojenčkih

Zdravljenje

Dnevno ali trikrat tedensko
jemljejo TMP/SMX
Ne spermicidov
Mokrenje takoj po spolnem
odnosu.

Zaščito s TMP/SMX lahko po
spolnih odnosih uporabljajo
tudi ženske, kjer se cistitisi
pojavljajo po spolnih odnosih.







Dolgotrajna antibiotična
zaščita

aktivno iskati bakteriurijo že v
prvem tromesečju nosečnosti
in jo ustrezno zdraviti.

 Pri vseh nosečnicah moramo





cistitisa v enem letu

 Ženskam >3 ponovitve







Do opravljenih preiskav za
ugotovitev morebitnih
nepravilnosti sečil



TMP/SMX in nitrofurantoin (v
nizkih odmerkih enkrat
dnevno.

Pri otroku z VUR in
nekaterimi drugimi
nepravilnostmi sečil
Pri otrocih, ki se jim
ponavljajo okužbe več kot 3krat letno, čeprav nimajo
dokazanih nepravilnosti



< 2 leti po prvi okužbi sečil

zdravljenje pri otrocih

 Zaščitno antibiotično

Preventiva

zdravljenje

 Bolniki s trajnim urinskim katetrom – kratkotrajno

 Odstranjevanje zapor

 Iskanje vzrokov za neuspeh

proti številnim AB

 Zapletene okužbe – polimikrobno, bakterije odporne

 Enostavne okužbe – bakterije z dobro občutljivostjo

 Kratkotrajno zdravljenje cistitisa – TMP/SMX

 Asimptomatska bakteriurija

 Posebne skupine pogosteje

 Pogoste okužbe

ZAKLJUČEK



povzročitelj
 občutljivost povzročitelja za antibiotike
 predhodno antibiotično zdravljenje
 starost bolnika
 kronične bolezni
 resnost okužbe
 preobčutljivost

Kaj vpliva na izbiro antibiotika?

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja
UKC Ljubljana

Antibiotično zdravljenje okužb
v trebušni votlini

Surg Infect 2010; 11: 79-109
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Mueller Premru M, et al. Infektološki simpozij 2008
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Občutljivost sevov E. coli, osamljenih iz trebušne votline v
UKC Ljubljana 2006

8,4
9,3

Streptococcus spp.

4,2

2,5

P. aeruginosa

5

Enterobacter spp.

2,7

drugi po Gramu negativni bacili

5

P. mirabilis

3,1

Enterobacter spp.

14

P. aeruginosa

6,9

Proteus spp.

14

Klebsiella spp.

19,4

Klebsiella spp.

71

E. coli

Povzročitelji okužb v trebušni votlini UKC Ljubljana 2006 (1631 sevov, %)

E. coli

Povzročitelji okužb v trebušni votlini (1237 bolnikov,%)
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Peptostreptococ
cus spp. N= 109
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Prevotella spp.
N=81

Mueller Premru M, et al. Infektološki simpozij 2008

Clostridium spp.
N=70

Bacteroides
spp. N=123

Občutljivost za antibiotike pri anaerobnih bakterijah,
osamljenih pri okužbah v trebušni votlini v UKC
Ljubljana 2006 (%)

Mueller Premru M, et al. Infektološki simpozij 2008
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gentamicin
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99,0
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%S

77 – 93

ciprofloksacin

TMP-SMX

57 – 79

89 – 98

100

imipenem

gentamicin

85 – 100

cefotaksim

94 – 100

25 – 52

amoksicilin

amikacin

%S

antibiotik

sevi, osamljeni iz krvi (Štrumbelj I, in sod. Infektološki simpozij 2011)

Občutljivost E. coli v Sloveniji 2009

Mueller Premru M, et al. Infektološki simpozij 2008
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Ogroženih bolnikih
Bolnišničnih okužbah

Kombinacija

Monoterapija

(ceftazidim, cefepim, ciprofloksacin
levofloksacin) + metronidazol ali
klindamicin

imipenem, meropenem, doripenem,
piperacilin/tazobaktam

amoksicilin s
klavulansko kislino,
ampicilin s
sulbaktamom,
ertapenem, tigeciklin

(cefalosporini I do III
generacije,
ciprofloksacin,
gentamicin,
levofloksacin) +
metronidazol in
klindamicin

Hude okužbe s septičnim potekom,
starostniki, imunsko oslabeli

Blage do zmerno hude
okužbe

Antibiotiki, registrirani v Sloveniji, ki so učinkoviti proti povzročiteljem
okužb v trebušni votlini



Ustrezen vzorec: > 1 ml tekočine ali tkiva
 Ustrezen transport zlasti za anaerobne bakterije!







Blage do zmerno hude zunajbolnišnične okužbe:
mikrobiološke okužbe niso potrebne
 Hemokulture odvzamemo pri bolnikih s septičnim
potekom in pri imunsko oslabelih
 Za mikrobiološko diagnostiko se odločimo, če je v
okolju velika nevarnost za odporne bakterije
 Mikrobiološka diagnostika je potrebna pri

Mikrobiološke preiskave

*možna nefrotoksičnost in ototoksičnost,
priporočljivo kratkotrajno zdravljenje!

ampicilin/sulbaktam, amoksicilin s
klavulansko kislino
 gentamicin*/metronidazol


Blage do zmerno hude zunajbolnišnične
okužbe pri mladih bolnikih brez kroničnih
bolezni

Priporočeno antibiotično zdravljenje

Bolniki z blago boleznijo brez nevarnostnih
dejavnikov in klinično učinkovitim izkustvenim
zdravljenjem: zdravljenja ne spreminjamo
 Vedno upoštevamo mikroorganizme, ki jih
osamimo iz vsaj 2 vzorcev hemokultur
 mikroorganizme, ki jih osamimo iz vzorcev,
odvzetih ob operaciji pri huje bolnih,
upoštevamo glede na klinično sliko in gostoto
rasti


Upoštevanje mikrobioloških izvidov



Izkustveno zdravljenje, usmerjeni proti odpornim enterokokom, tudi VRE, je
potrebno pri bolnikih, ki so v posebni nevarnosti za tovrstne okužbe
(epidemiološka situacija, znana kolonizacija, Tx jeter) (za VRE: tigeciklin,
linezolid)

Izkustveno zdravljenje enterokokne okužbe naj bo usmerjeno proti E. faecalis, ki
je navadno dobro občutljiv za antibiotike (amoksicilin, ampicilin, piperacilin,
imipenem, vankomicin)

enterokoki

izkustveno“antibiotično kritje” enterokokov potrebno pri zapletenih bolnišničnih
okužbah pri bolnikih, ki so predhodno prejemali cefalosporine in druge antibiotike,
ki vplivajo na razrast enterokokov, imunokompromitiranih bolnikih in pri bolnikih z
umetnimi srčnimi zaklopkami ali žilnimi vsadki





antibiotiki, ki delujejo proti enterokokom, so nepotrebni pri doma pridobljenih
okužbah v trebušni votlini



Enterokoki: del normalne flore, majhna virulenca



ciprofloksacin, levofloksacin + metronidazol
 ertapenem
 cefalosporini 2. ali 3. generacije +
metronidazol

Blage do zmerno hude zunajbolnišnične
okužbe pri starostnikih in pri bolnikih s
kroničnimi boleznimi

Priporočeno antibiotično zdravljenje
Lokalna občutljivost povzročiteljev!

Zdravljenje je indicirano pri bolnikih



Zdravljenje izbire je vankomicin

z dokazano okužbo z MRSA
 z veliko nevarnostjo za okužbo z MRSA (kolonizacija,
epidemiološki razlogi…)




MRSA



piperacilin/tazobaktam
 imipenem, meropenem, doripenem
 ceftazidim, cefepim + metronidazol
 ciprofloksacin, levofloksacin +
metronidazol
 tigeciklin



Bolnišnične okužbe














izkustveno zdravljenje izbire je flukonazol
pri kritično bolnih se zaradi možnosti odpornih vrst kandide (C.
glabrata, C. krusei) se odločimo za izkustveno zdravljenje z
ehinokandini (kaspofungin, anidulafungin)
izkustveno protiglivično zdravljenje je koristno tudi pri
ponavljajočih se perforacijah ali popuščanjih anastomoz ter
bolnikih z nekrozantnim vnetjem trebušne slinavke (profilaktično)

Bolnikih, ki so bili nedavno zdravljeni z imunosupresivnimi zdravili
Bolnkih s perforacijo želodčne razjede, ki so prejemali zdravila za zmanšanje
želodčne kislosti ali zdravila za zdravljenje raka
Bolnikih po presaditvah
Bolnikih s KVČB
Bolnikih s ponavljajočimi se intraabdominalnimi okužbami

Pri osamitvi gliv iz trebušne votline je protiglivično zdravljenje
potrebno pri

Glive (Candida spp.): osamljena pri 20% bolnikov
po perforaciji prebavne cevi











Antibiotično zdravljenje naj traja 4 do 7 dni, dlje
trajajoče zdravljenje ni koristno
Dlje trajajoče zdravljenje je potrebno, če osnovni
kirurški problem ni rešen (source control)
Perforacija želodca in proksimalnega dela jejunuma pri
bolnikih, ki ne prejemajo zdravil za zmanjšanje
želodčne kislosti in nimajo rakavega obolenja, ki je bila
oskrbljena v 24 urah: antibiotiki  24h
Perforacija distalnega dela črevesa, oskrbljena v 12
urah: antibiotiki  24h
Akutni paendicitis brez perforacije, abscesa ali
lokalnega peritonitisa: atb samo profilaktično (< 24 ur)

Trajanje zdravljenja

se hitreje okuži
virusi najpogostejši povzročitelji GE
zgodaj v poteku se razvije dehidracija
uspešnost peroralne rehidracije odvisna od starosti
otroka in sodelovanja staršev
zdravila proti bruhanju in driski so kontraindicirana, ni
dokazov o terapevtskem učinku
antibiotično zdravljenje je omejeno na redke indikacije

• Razlike z odraslimi

Otrok s črevesno okužbo

Tatjana Lejko-Zupanc
Klinika za infekcijske bolezni, KC
LJubljana

Zdravljenje črevesnih okužb

• akutna črevesna okužba pri
otroku - akutna driska z
bruhanjem in/ali vročino, ki
traja do 7 dni (pogostejše
odvajanje (več kot trikrat
dnevno) tekočega blata ali pa
odvajanje blata s primesjo
sluzi, krvi ali gnoja ne glede na
pogostost odvajanja)
• pri dojenih otrocih je pri driski
odvajanje pogostejše kot
navadno, iztrebek je
spremenjen in/ali ima primesi.

• pogosto obolenje tako v odrasli kot otroški dobi;
• drugi najpogostejši vzrok obolevnosti in hkrati vodilni
vzrok umrljivosti pri otrocih;
• letna pojavnost - 3 epizode na otroka do petega leta
starosti;
• smrtnost močno upadla (1980 - driska v 33 % vzrok smrti
majhnih otrok; v zadnjih letih 12 %);
• pomembna vloga oralne rehidracijske tekočine (ORT),
dojenje, zgodnje hranjenje, racionalno antibiotično
zdravljenje, preprečevanje škodljivih učinkov zdravil proti
driski; boljše higienske razmere in poučevanje staršev;
• tudi v SLO pogosta nalezljiva bolezen.

Epidemiologija in pomen driske

• odrasli - spremenjena
konsistenca blata (mehko,
tekoče),povečana pogostost
iztrebljanj (več kot trikrat v
enem dnevu) in povečan
volumen blata;

DEFINICIJA DRISKE

vročina, bolečine,
obilni iztrebki, pogosto
kri.
vročina, bolečine, sluz,
kri

posamično, epidemično,
poletje, jesen; doma,
kontaminirana živila.

pogosta potovalna,
bolnišnična, prenos lahko
neposreden

več vrst; pogosto pri
popotnikih;

bolnišnične okužbe,
povezan z antibiotiki

kampilobakter

šigela

E. coli

C. difficile

Epid. značilnosti/ način prenosa

posamično, epidemično, potovanja,
kontaminirana hrana in voda;

vodne epidemije, potovalne driske, topli
meseci, okvara imunskega sistema

posamično ali epidemično (vodne epidemije
drisk), pogosto pri otrocih v vrtcih,
pomembna povzročiteljica potovalnih drisk;
fekalno-oralni način prenosa, kontaminirana
pitna voda, živila in voda v bazenih

Povzročitelj

amebe

kriptosporidij

G. lamblia

obilni tekoči in smrdeči
iztrebki, bolečine v trebuhu,
lahko bruhanje in slabost
vročina ni značilna

tekoči, količinsko obilni
iztrebki brez primesi sluzi in
krvi, običajno tudi vročina,
bolečine v trebuhu, slabost in
bruhanje

vročina manj kot polovica
obolelih, hude bolečine s krči
v trebuhu, pogosto krvavo
blato,

Klinične značilnosti

Klinične in epidemiološke značilnosti

vročina, bolečine,
redko bruhanje

različne klinične oblike,
odvisno od vrste

vročina, bolečine v
trebuhu, bruhanje
redko, lahko kri

posamično, epidemično,
poletje, jesen; doma,
kontaminirana živila

salmonela

Klinične značilnosti

Epid. značilnosti/ način
prenosa

Povzročitelj

Klinične in epidemiološke značilnosti

epidemično, pozimi, na
otroških oddelkih, jasli,
vrtci, DSO, posredno in
neposredno;

posamično in epidemično, vodeno blato,
poletni meseci; fekalnobruhanje;
oralni prenos;
epidemično (pozimi),
ustanove, kolektivi,
kontaminirana hrana
(školjke);

rotavirusi

adenovirus

norovirusi

telesna temperatura občutljivost in napetost
trebušne stene
srčni utrip

intraabdominalne
rezistence

nasičenost krvi s
kisikom
sprememba
mentalnega stanja
kožne spremembe

vlažnost sluznic
turgor kože
polnjenost vratnih
ven

KLINIČNA OCENA BOLNIKA Z DRISKO

prisotnost krvi (in
levkocitov) ugotovljenih
s hitrim testom v blatu

patološke ugotovitve pri
rektalnem pregledu

frekvenca dihanja
krvni pritisk (leže in
stoje)

slišnost peristaltike

Prisotnost
Lokalni pregled
sistemskih znakov trebuha

Ocena hidracije

bolečine v trebuhu,
bruhanje, slabost,
lahko vročina;

vročina, bruhanje,
vodeno blato;

Epid. značilnosti/ način
prenosa

Povzročitelj

Klinične značilnosti

Klinične in epidemiološke značilnosti

epidemioloških podatkih
•Anamneza o trajanju in
poteku bolezni
•Ocena izgube tekočine z
bruhanjem, drisko
•Ocena vnosa tekočine
•Ocena subjektivnih in
objektivnih kliničnih
parametrov

•Anamneza o

• Ocena stopnje
dehidracije

• Opredelitev tveganja za
dehidracijo

Obravnava otroka z drisko

• anamneza (čas in hitrost nastanka bolezni, opis
iztrebkov, število iztrebljanj, volumska ocena iztrebkov,
prisotnost vročine, tenezmov, prisotnost krvi ali gnoja v
blatu);
• simptomi in znaki izsušenosti (žeja, hitro bitje srca,
zmanjšano izločanje seča, vrtoglavica ob vstajanju,
zaspanost, zmanjšana napetost kože);
• pridruženi simptomi (slabost, bruhanje, krči v trebuhu,
mišični krči, glavobol, bolečine v mišicah, zamračenost);
• dejavniki tveganja za težji potek bolezni
(nedohranjenost, okvara imunskega sistema, maligna
obolenja, nizka ali visoka starost…);
• življenjski pogoji, higienske razmere, socialno ekonomski status.

anamneza in natančen klinični pregled

DIAGNOSTIČNI PRISTOP K BOLNIKU Z DRISKO -

da

da

ne

ne

mehka očesna zrkla

znižan turgor kože

60 - 90

Udrta

Vlažna
Normalna
Normalen
Normalna (2-3 sek)
Topli

Usta in jezik
Velika mečava
Turgor
Kapilarna polnitev
Udje

Specifična teža seča

Normalna

Normalno,
blago zmanjšano

Suha

Prisotne

Solze

Izločanje seča

Nekoliko upadle

Normalne
Oči

> 1020

Zmanjšano

Hladni

Podaljšana (3-4 sek)

Normalen, znižan

Zmanjšane

Normalno, pospešeno

Normalno

Dihanje

Anurija

Minimalno, anurija

Hladni, marogasti,
cianotični

Podaljšana (> 4 sek)

Znižan

Močno udrta

Izsušena

Odsotne

Močno halonirane

Globoko - acidotično

Slaboten ali ni tipljiv

Normalna, nekoliko
zmanjšana
Normalna

Kvaliteta pulza

Tahikardija, bradikardija
ob zelo hudi
dehidraciji
Normalen

Normalen, nekoliko
pospešen

Slabo pije, ne more piti
Močna žeja

Normalno pije, lahko
odklanja tekočino
Srčni utrip

Žeja

Apatija, letargija, izguba
zavesti

Normalno, utrujenost ali
razdražljivost
Dobro
Duševno stanje

Huda
(> 9 % izgube tt)
Simptomi

Stopnja dehidracije

100 - 110

zmanjšana ali
odsoten

nizek ali nemerljiv

hiter in slab

da

globoko/hitro

da

da

da

da

Huda

Blaga do zmerna
(3 - 9 % izgube tt)

Ni dehidracije ali je
minimalna
(< 3 % izgube tt)

OTROCI - OCENA STOPNJE DEHIDRACIJE

40 - 50

zmanjšana

primerna

količina seča

ocena izgube
tekočine v ml/kg
telesne teže

normalen ali
nižji

normalen

sistolični krvni tlak

lahko
hiter

ne
normalen

utrip

mišice - krči

globoko/hitro

da

da

suha ustna sluznica

normalno

da

da

dihanje

Zmerna

Blaga

žeja

Simptomi in znaki

Stopnja dehidracije - odrasli

• peroralno nadomeščanje tekočin in
elektrolitov;
• prehrana;
• simptomatsko zdravljenje za lajšanje
neprijetnih simptomov;
• antibiotično zdravljenje;

Osnove zdravljenja akutne driske v
ambulanti

Klinični znaki dehidracije

Blato na
parazite

Persistentna d.

Usmerjeno zdravljenje

Gastroenterolog

Infektolog

Bolnišnica

Gastroenterolog

• zmerna do huda potovalna driska (več kot štiri
tekoče stolice dnevno, blatu primešana sluz, kri
ali gnoj, vročina)
• pri bolnikih, ki več kot 8x dnevno odvajajo tekoče
blato, pri tistih s kliničnimi znaki dehidracije, pri
tistih pri katerih trajajo simptomi več kot teden
dni, pri tistih s primarno ali sekundarno motnjo v
imunskem odzivu;
• znaki in simptomi bakterijske driske (razen v
primeru suma, da gre za okužbo z EHEC ali C.
difficile)

Indikacije za empirično antibiotično
zdravljenje

Empirična abth

-

Imunsko
kompromitiran

Ambulantna obravnava

Prizadet, dehidriran

+
Peroralno nadomeščanje tekočine

Kultura, CD,
spec. testi

Doma pridobljena,
na potovanju

ODRASLI

Infekcijska driska

Anamneza in klinični pregled

Odvisno od izvida

Bolnišnična:
CD
koprokultura
virusi

Persistentna, HIV+, moten
imunski odgovor:
•paraziti,
•CMV
•atipične mikobakterije
•endoskopija

kinoloni, TMP/SMX;

kinoloni, TMP/SMX,
azitromicin;
NE antibiotika

metronidazol,
vankomicin
tetraciklini, eritromicin,
TMP/SMX

Salmonella,

Shigella

C. difficile

V. cholerae

EHEC

kinoloni;

Huda, na potovanju

Huda, doma pridobljena kinoloni+/- azitromicin;

Antibiotično zdravljenje odraslih

Antibiotična th.

Doma pridobljena,
na potovanju:
•koprokultura;
•CD;
•specifično testiranje.

Parenteralno nadomeščanje tekočine in elektrolitov

BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA – ENODNEVNA BOLNIŠNICA

+/-

Podporna th.

Virološka dg.

Ne

+

Analiza na
parazite

krvav iztrebek, ↑T°
potovanje, epidemija

+

Trajanje driske < 7 dni

Anamneza,
klinični status

Usmerjena abth

Koprokultura

Kultura in
empirična th

posebne skupine
otrok

Salmoneloza

Kampilobakterioza

Antibiotik skrajša trajanje driske za
2,4 dni, skrajša trajanje simptomov
in izločanje šigel
Zdravljenje v prvih 4 dneh omili in
skrajša bolezen;
imunokompromitirani!!
Ni indikacije za antibiotično
zdravljenje. Smiselno pri bolnikih s
povečanim tveganjem za razsoj oz.
metastatsko bolezen. Ob toksičnem
kliničnem poteku.

Antibiotično zdravljenje driske
Šigeloza

-

Test na CD

Da

Nedavna abth

vodena driska;
toksičen videz;
hosp. < 4 dni; vrtec

Stopenjska obravnava otrok

3–5 dni ali 14 dni2
3–5 dni ali 14 dni2
7 dni

7-10 dni

5-10 dni
7 dni

metronidazol 250-750 tid

TMP-SMX 160/800 bid
ciprofloksacin 500 bid
doksiciklin 100 bid

Yersinia enterocolitica

3 dni ali 7–10 dni2
3 dni ali 7–10 dni2
5 dni

G. lamblia

ciprofloksacin 500 bid
norfloksacin 400 bid
TMP-SMX 160/800 bid
azitromicin 1. dan 500 qd, nato 250 qd

Shigella sp.

5–7 dni ali 14 dni2
5–7 dni ali 14 dni2

metronidazol 500-750 tid,
nato
paromomicin4 500 tid (ciste,
preprečitev ponovitev)

ciprofloksacin 500 bid
norfloksacin 400 bid
trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX)
160/800 bid

Salmonella sp.1

1–5 dni

Entamoeba histolytica

ciprofloksacin 500 bid
norfloksacin 400 bid

Zmerna do huda driska na potovanju

3–5 dni

ANTIBIOTIK IN
TRAJANJE
OBIČAJNI ODMEREK (v ZDRAVLJENJA
mg per os)

ciprofloksacin 500 po bid
norfloksacin 400 bid
+/- azitromicin 500 qd

Huda doma pridobljena driska s
sumom na invazivno bolezen

TRAJANJE
ZDRAVLJENJA

INDIKACIJE ZA
ANTIMIKROBNO
ZDRAVLJENJE
(tip bolezni /
povzročitelj)

ANTIBIOTIK IN OBIČAJNI ODMEREK
(v mg per os)

INDIKACIJE ZA ANTIMIKROBNO
ZDRAVLJENJE
(tip bolezni / povzročitelj)

eritromicin 250–500 qid
azitromicin 1. dan 500qd, nato 250
qd
ciprofloksacin 500 bid
doksiciklin 100 bid
ciprofloksacin 500 bid
norfloksacin 400 bid
TMP-SMX 160/800 bid
doksiciklin 100 bid
blaga bolezen (1-2 odvajanji
tekočega blata/dan) –
ciprofloksacin 750 qd
tetraciklin 500 qid
doksiciklin 300 qd
TMP-SMX 160/800 bid
eritromicin 250 qid

Campylobacter jejuni

E. coli – enterotoksigena3

V. cholerae

3-5 dni
1 dan
3 dni
3 dni

1-3 dni
3 dni
7 dni
7 dni
1 dan

5 dni
5 dni
3-5 dni
7 dni

TRAJANJE
ZDRAVLJENJ
A

ECDC publikacije

• Epidemija v Nemčiji leta 2011 – veliko
primerov hemolitično uremičnega
sindroma, ESBL pozitiven sev
enterotoksigene E. coli;
• Načeloma antibiotično zdravljenje okužb z
VTEC kontraindicirano; nekaj bolnikov so
zdravili z imipenemom;

Zdravljenje VTEC

ANTIBIOTIK IN OBIČAJNI
ODMEREK (v mg per os)

INDIKACIJE ZA
ANTIMIKROBNO
ZDRAVLJENJE
(tip bolezni / povzročitelj)

hipotenzija ali
šok, ileus, megakolon

Doma
Pod nadzorom zdravnika
(ordinacija, bolnišnica)
Hospitalizacija

in dostopnost zdravstvenih
storitev

Glede na sodelovanje staršev

Glede na stopnjo dehidracije

Napotitev otroka

Potrebna
Zdravniški nadzor
(OD, bolnišnica)

Ni potrebna
Domača nega

DA

DA
Navodila staršem

Dojenje, zgodnje hranjenje

•

DA

DA

Antibiotično zdravljenje ob
indikaciji

•

DA

DA

NE

Nadaljevanje
hranjenja

Rehidracija in korekcija
elektrolitskega, acido-baznega
neravnovesja

•

DA

BLAGA DO
ZMERNA
DEHIDRACIJA (39% izgube tt)

ORS/ iv
rehidracija

Povečan vnos
tekočine

Simptomatično
 Antipiretik
 Drugo

NI DEHIDRACIJE

Hospitalizacija

Potrebna

DA

DA

DA

DA

HUDA
DEHIDRACIJA
(≥10% tt)

Zdravljenje otroka z drisko

2. ponovitev vankomicin v padajočem odmerku:
odrasli: 125 mg/6 ur po
10-14 dni
125 mg/12 ur po
7 dni
125 mg/ 1x dan
7 dni
125 mg/ 1x na 2 do 3 dni 2-8
tednov

1. ponovitev enako kot 1.epizoda

Zdravljenje recidiva CD driske

•

Obravnava in zdravljenje otroka z drisko

vankomicin 500 mg/6 ur po ali po NGS
otroci 40mg/kg tt/6 ur po ali po NGS
+
metronidazol 500mg/8 ur iv
otroci 10 mg/kg tt/8 ur iv
Fidaksomicin nov antibiotik – še ni pri nas pri popolnem ileusu dodaj:
vankomicin 500 mg v 100 ml FR/4-12 ur
klizma
otroci 40 mg/kg tt/6 ur klizma
ad kirurg

1.epizoda
huda, z zapleti

L ≥ 15.000 celic/µL ali
vankomicin 125 mg/6 ur po
nivo serumskega kreatinina
Otroci 10 mg/kg tt/ 6 ur po
≥ 1,5 vrednosti pred boleznijo
10 – 14 dni

1.epizoda
huda

Priporočeno zdravljenje

L ≤ 15.000 celic/µL in
metronidazol 400 mg/8 ur po
nivo serumskega kreatinina
otroci : 10 mg/kg tt/ 8 ur po
< 1,5 vrednosti pred boleznijo
10 - 14 dni

Pomožni laboratorijski
izvidi

1.epizoda
blaga ali
zmerna

Klinična slika

Zdravljenje driske, povzročene s C.
difficile

po želji

2-10 let

> 10 let

2000 ml

1000 ml

500 ml

Celodnevna količina
ORT

10 minut, nato ponudimo ORT po žličkah na 2 do 3
minute.

večjemu več požirkov, da nadomesti izgubljeno količino v 1 do 2 urah. Če
bruha, počakamo

* po odvajanju tekočega blata ponudimo majhnemu otroku 1 žlico ORT na 1 do
2 minuti,

oziroma 100 ml /kg za prvih 10 kg tt, 50 ml/kg za drugih 10 kg tt in 20 ml/kg za
vsak nadaljnji kg telesne teže dnevno.

50 - 100 ml

100 - 200 ml

< 24 mesecev

Količina ORT po
vsaki izgubi*
tekočine

Starost otroka

•Pri otroku s septično-toksičnim videzom

•Otrok z motnjo imunske obrambe

•Otrok s krvavo drisko mlajši od 3 mesecev

Bakterijsko etiologijo vedno izključujemo

 Zamudna (pogosto
ponujanje)
 Neokusna

• Neugodnost

 Intenzivno bruhanje
 Nesodelovanje otroka

• Ni mogoča

• Epidemiološke indikacije

• Toksično septični potek bakterijske driske

• Tveganje za zaplet

Antibiotično zdravljenje

Enako učinkovita in
dostopnejša
Varna
Možno dajanje po sondi
Cenejša

Primerjava z iv rehidracijo

 Huda stopnja dehidracije
(hipovolemični šok,
nevarnost aspiracije)
 Sum na ileus

• Kontraindikacije

Oralna rehidracijska tekočina

• Pogosto ponujanje hrane v manjših obrokih

• Hranjenje po rehidraciji (po 3 do 4 urah)

• Neprekinjeno dojenje

Hranjenje

•
•
•
•

Osebna higiena, higiena rok
Higienska priprava, rokovanje s hrano, hranjenje
Vzgoja in poučevanje
Nadzor

Preprečevanje prenosa črevesnih
okužb

• Ugotavljanje trendov porabe, ki zahtevajo
nadaljnjo analizo
• Omogočanje primerjave med podobnimi tipi
bolnišnic in oddelkov
• Merjenje učinkovitosti ukrepov
• Povratno obveščanje predpisovalcev → koristno
izobraževanje
• Analiza povezav med porabo in odpornostjo
• Izboljšanje varnosti bolnikov z zmanjšanjem okužb
z odpornimi bakterijami
• Raba enako učinkovitih, vendar cenejših
antibiotikov omogoča zmanjšanje stroškov
• Mednarodne primerjave

Razlogi za spremljanje nacionalne rabe
antibiotikov

Prof. dr. Milan Čižman, dr. med.
UKCL, Klinika za infekcijske
bolezni in vročinska stanja

Spremljanje porabe
protimikrobnih zdravil in poraba
v slovenskih bolnišnicah

•

•

– definirana dnevna doza (DDD) je povprečni
dnevni odmerek na dan, ki se uporablja pri
odraslih za glavno indikacijo.

Merska enota

– Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)
klasifikacija razdeli aktivne učinkovine in
različne skupine glede na organ ali sistem
na katerega deluje. Vključuje terapevtske,
farmakološke in kemične lastnosti.

Klasifikacija

Merske enote

Branko, Štefančič Metka, Tratar Franci, Zorec Marija, Silva Jenko.

Remec Tatjana, Salemović Danilo, Sikošek Tatjana, Sonc Monika, Šibanc

Martinčič Tatjana, Mezinec Majda, Najdenov Brigita, Ovnič-Hanuš Alenka,

Katja Štrancar, Kraševec Mojca, Krivograd Peter, Križman Lučka, Kreft Rajko,

Gorišek-Reberšek Jelka, Jazbec Helena, Keček Majda, Kobal Nataša,

Melita, Drofenik Polonca, Faganeli Nataša, Fijavž Edita, Globočnik Janez,

Cvetka, Bogovič Metka, Berginc - Dolenšek Anica, Bernat Nada, Dolenšek

Milan Čižman, Tom Bajec, Silva Pečar Čad, Bačar Cvetka, Balkovec

Slovenska skupina sodelavcev pri projektu
ESAC (European Surveillance
on Antimicrobial Consumption)

Farmakološka podskupina
npr. J01C – betalaktami – penicilini

Kemična podskupina
npr. J01CA – penicilini z razširjenim
spektrom
Kemična učinkovina
npr. J01CA04 - amoksicilin

3. nivo

4. nivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A → prebavila in metabolizem
B → kri in krvni derivati
C → srčnožilni sistem
D → zdravila za kožo
G → zdravila za sečila in spolovila in spolni hormoni
H → sistemski hormoni brez G
J → protimikrobna zdravila za sistemsko uporabo
L → protineoplastična in imunomodulatorna zdr.
M → mišično-skeletni sistem
N → živčevje
P → protiparazitna, insekticidi, repelenti
R → dihala
S → čutila
V → razno

ATC klasifikacija

Terapevtska podskupina
npr. J01 – protibakterijske učinkovine

2. nivo

5. nivo

Anatomsko glavna skupina
npr. J - protimikrobne učinkovine za
sistemsko rabo

1. nivo

Klasifikacija zdravil
5 nivojev

P - parenteralno
O - per os
I - inhalacije
R - rektalno

Imenovalec
1000 prebivalcev/dan (angl.
TID – thousand inhabitants
per day),
100(0) BOD, 100 sprejemov

Števec
Gram, kilogram, ampule,
pakiranja, število receptov,
DOT (days of therapy), DDD,
PDD (prescribed daily dose),
RDD

Merjenje porabe protimikrobnih zdravil

–
–
–
–

• Enostavna učinkovina – vsebuje eno aktivno
učinkovino
• Kombinacije zdravil v eni učinkovini – računa
se aktivna učinkovina, npr.
amoksicilin/klavulanska kislina, računa se
amoksicilin, TMP/SMX računamo obe
učinkovini
• Način dajanja:

Klasifikacija zdravil

2 571 676

7.1

2 544 678

7.1

Št. BOD*

48.55

351.47

1.69

DDD/100
BOD

DDD/100
sprejemov

DDD/1000
preb/dan

1.70

348.96

48.46

361 912

356 006

Št.
sprejemov*

Povprečna
ležalna
doba

9 567

2006

9 666

Št. postelj*

2005

1.69

343.12

49.97

6.8

2 485 493

367 344

9 414

2007

1.69

342.28

48.70

6.9

2 584 591

372 575

9 587

2008

1.79

365.33

52.17

6.9

2 555 080

369 648

9 389

2009

1.73

356.38

51.42

6.7

2 461 870

363 505

9 367

2010

Poraba antibiotikov (J01) v slovenskih
bolnišnicah 2004-2010 (*ivz-lj.si)

• Pediatrične DDD niso določene

• Spremembe DDD se objavljajo vsako
leto, zato je potrebno vedno navesti
verzijo SZO, ki objavlja podatke

1. Velikost bolnišnice, sestava oddelkov, tipi EIT,
vrsta ustanove
2. Povprečna ležalna doba, število postelj, število
sprejetih pacientov, vključno z bolniki, ki so na
večih oddelkih
3. točen opis oddelka z ali brez intenzivnih enot
4. Poročilo DDD/100 BOD in DDD/100 sprejemov
5. Točna defenicija BOD
6. Navedba SZO verzije
7. Za otroke uporaba DOT namesto DDD, če je
možno
8. Uporaba ATC WHO klasifikacije

Priporočila metodologij pri objavah o porabi
antibiotikov v bolnišnicah (Kuster SP, Infection 2008)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Penicillins (J01C)

Cephalosporins and other
betalactams (J01D)

Tetracyclines (J01A)

Macrolides, lincosamides
and streptogramins (J01F)

Quinolones (J01M)

Sulfonamides and
trimethoprim (J01E)

Other J01 classes

Antibiotiki
Ambulantno
V bolnišnicah
Tetraciklini
0,00
0,06
Penicilini
9,51
0,71
Drugi betalaktami
0,42
0,40
(cef., karb., mon.)
Makrolidi in
2,23
0,15
linkozamidi
Kinoloni
1,08
0,26
Sulfonamidi+TMP
1,06
0,06
Drugo
0,01
0,16
Skupno
14,42
1,78

Poraba (DDD/1000 preb/dan) antibiotikov v
Sloveniji v letu 2009 (ESAC 2010)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Bolnišnična poraba (DDD/1000 preb/dan)
antibiotikov v Sloveniji 1997-2010

69.9

1.77

1.68

2.22

1.35

NP

DDD/1000
preb/dan

Hospitalna poraba antibiotikov (DDD/100
BOD) v Sloveniji 2003/2010

NP- ni podatka
Čižman M, et al. JAC 2011

288.7

326.2

NP

279.8

335.0

DDD/100
sprejemov

in splošne bolnišnice
bNepsihiatrične bolnišnice
cUčne bolnišnice
dVključno metronidazol per os in rifampicin

aUniverzitetne

Danskaa

59.8

55.8d
39.8d

Francija
učnac in
neučna državna
bolnišnica
Slovenijaa

53.8

60.9

DDD/100 BOD

Švedskab

Nizozemskaa

Država

Bolnišnična poraba antibiotikov v različnih
evropskih bolnišnicah v letu 2007

7.6

1.6

6.6

16.5

10.1

5.9

7.0

10.4

2.8

7.4

Penicilini
razširjenega
spektra

Penicilin G in V

Protistafilokokni

Penicilini z
inhibitorji

Cefalosporini

0

NM

TR

64,9

Avg

60,7

CE

60,5

MB

56,3

MS

56,2

PT

55,1

JE

54,1

IZ

53,9

NG

51,2

49,3

5.9
0.8
1.4

Fluorokinoloni
Glikopeptidi
Imidazoli i.v.

30
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90

SG

0
CE

70.9

0.1

1.8

1.3

9.3

4.2

2.4

2.6

2.0

0.4

85.0

0.02

3.9

1.0

10.4

1.7

0.5

3.5

3.0

0.4

64.8

0.06

2.1

1.1

9.2

2.5

2.1

3.6

1.6

0

Slovenija

NG

IZ

JE

KC

TR

MB

PT

MS

BR

NM

SG

72.3

0.05

2.4

1.7

10.1

2.2

2.1

3.8

1.9

0

UKC LJ in MB

Poraba Atc skupine (J01) splošne bolnice in UKC v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)

56.8

Tetraciklini (J01A)
Sulfonamidi in trimetoprim (J01E)
Makrolidni in piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01F)
Kinolonske protimikrobne učinkovine (J01M)
Drugi beta-laktamski antibiotiki (J01D)
Druge protimikrobne učinkovine (J01X)
Betalaktamski antibiotiki, penicilini (J01C)
Aminoglikozidni antibiotiki (J01G)

Skupaj

10

67,5

1.0

Aminoglikozidi

10

KC

76,4

1.7

Linkozamidi

20

BR

83,3

1.0

Makrolidi

0.06

2.0

TMP/SMX

Linezolid

1.0

Švedska Nizozemska Danska

Struktura bolnišnične porabe antibiotikov
na Švedskem, Nizozemski, Danski in
Sloveniji v letu 2009/2
TMP

Atb

20

30
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60

70

80

90

3.3

1.0

5.8

4.6

3.9

15.3

14.4

4.5

1.8

2.4

4.6

UKC LJ in MB

Poraba splošnih bolnic in UKC 2010 (Atc J01) v DDD/BOD/100

2.3

0.7

0

4. gen

4.0

5.6

1.4

3. gen

1.1

3.6

15.8

2. gen

2.4

3.0

0.1

1. gen

Karbapenemi

12.9

16.1

3.7

1.9

17.3

5.7

7.4

9.9

15.4

2.1

2.5

1.6

4.7

Tetraciklini

1.0

Slovenija

Švedska Nizozemska Danska

Atb

Struktura bolnišnične porabe antibiotikov na
Švedskem, Nizozemski, Danski in Sloveniji v
letu 2009/1

52,12

59,84

29,11

34,73

51,51

58,50

32,61

28,42

Onkološki
inštitut

Bolnišnica
Golnik

Bolnišnica
Valdoltra

Bolnišnica
Sežana

39,64

38,76

63,87

47,28

78,32

2007

35,39

53,27

60,01

56,64

78,79

2008

32,23

48,23

39,99

55,40

84,80

2010

• Način nadzora: Komisija za smotrno
rabo protimikrobnih zdravil pri MZ

• Zaveza bolnišnic, da spremljajo porabo
in skrbijo za smotrno rabo
protimikrobnih zdravil

31,88

43,85

50,06

56,26

80,11

2009

Nova pravilnika:

70,45

77,96

2006

Bolnišnica
Topolšica

2005

Poraba antibiotikov (J01) v slovenskih
specialnih bolnišnicah v obdobju 2005-2010
izražena v DDD/100 BOD

12,33

43,42

54,75

16,17

79,89

63,55

2006

16,39

32,55

142,50

2007

19,13

38,54

67,96

2008

26,60

43,12

51,90

2009

Nacionalno spremljanje bolnišnične porabe protimikrobnih
zdravil
Racionalno spremljanje bolnišnične porabe protimikrobnih
zdravil v Sloveniji na nacionalni ravni, glede na tip
bolnišnic in na ravni oddelkov

Za področje infektologije bomo iz podatkov o porabi
protimikrobnih zdravil v tekočem letu spremljali porabo
protibakterijskih zdravil (antibiotikov), protiglivičnih in
protivirusnih zdravil.

Krajši naziv

Polni naziv

Kratka definicija

18,20

47,77

53,03

2010

Učinkovitost zdravstvene oskrbe
Kazalniki 64

DC Bled

Kirurški
sanatorij
Rožna Dolina

Medicor

2005

Poraba antibiotikov (J01) v slovenskih
privatnih bolnišnicah v obdobju 2005-2010
izražena v DDD/100 BOD

MB

NM

MS

BR

NM

SG

0
PT

0

MB

10

10

TR

20

20

KC

30

30

JE

40

40

IZ

50

80

90

50

Tetraciklini (J01A)
Sulfonamidi in trimetoprim (J01E)
Makrolidni in piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01F)
Kinolonske protimikrobne učinkovine (J01M)
Drugi beta-laktamski antibiotiki (J01D)
Druge protimikrobne učinkovine (J01X)
Betalaktamski antibiotiki, penicilini (J01C)
Aminoglikozidni antibiotiki (J01G)
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Poraba Atc skupine (J01) Interni oddelki v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)
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Tetraciklini (J01A)
Sulfonamidi in trimetoprim (J01E)
Makrolidni in piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01F)
Kinolonske protimikrobne učinkovine (J01M)
Drugi beta-laktamski antibiotiki (J01D)
Druge protimikrobne učinkovine (J01X)
Betalaktamski antibiotiki, penicilini (J01C)
Aminoglikozidni antibiotiki (J01G)
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Poraba Atc skupine (J01) IIT oddelki v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)
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Poraba Atc skupine (J01) Kirurški oddelki v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)

NG

Tetraciklini (J01A)
Sulfonamidi in trimetoprim (J01E)
Makrolidni in piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01F)
Kinolonske protimikrobne učinkovine (J01M)
Drugi beta-laktamski antibiotiki (J01D)
Druge protimikrobne učinkovine (J01X)
Betalaktamski antibiotiki, penicilini (J01C)
Aminoglikozidni antibiotiki (J01G)

CE

NM

Aminoglikozidni antibiotiki (J01G)

SG

Betalaktamski antibiotiki, penicilini (J01C)

Druge protimikrobne učinkovine (J01X)

Drugi beta-laktamski antibiotiki (J01D)

Kinolonske protimikrobne učinkovine (J01M)

SG

Makrolidni in piranozidni antibiotiki (linkozamidi) (J01F)

Sulfonamidi in trimetoprim (J01E)

Tetraciklini (J01A)

Poraba Atc skupine (J01) KIT oddelki v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)

CE

NG

IZ

JE

TR

MB

PT

Zaključek
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• Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil je
osnova za načrtovanje ukrepov za
izboljšanje rabe protimikrobnih zdravil na
nivoju države, regij, tipov bolnišnic,
oddelkov, predpisovalcev.
• Za spremljanje trendov predpisovanja in
primerjav z drugimi podobnimi
bolnišnicami.
• Za raziskovanje povezav med porabo in
odpornostjo mikroorganizmov.
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Poraba Atc skupine (J01) Ginekološki oddelki v Sloveniji v letu 2010 (DDD / 100 BOD)

Stroški za antibiotike, protiglivična in
protivirusna zdravila v UKCL












Anatomsko mesto okužbe
Možni povzročitelji: antibiotik DA/NE
Predvidena občutljivost povzročitelja za
protikrobno zdravilo
Zunajbolnišnična : z zdravstvom povezana
okužba
Predhodno antibiotično zdravljenje
Starost bolnika
Spremljajoče bolezni
Ogroženost bolnika zaradi okužbe

Izkustveno zdravljenje ZDRAVILA

IZBIRA PROTIMIKROBNEGA

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja
UKC Ljubljana

Metode smotrnega
predpisovanja protimikrobnih
zdravil







deeskalacija

testiranje s predstavniki antibiotičnih razredov
razlika med občutljivostjo in vitro in klinično učinkovitostjo
Farmakokinetične/farmakodinamske lastnosti in vitro učinkovitih
zdravil

pomen antibiograma:



relevantnost mikrobiološke preiskave
(hemokulture : brisi)


IZBIRA PROTIMIKROBNEGA

Usmerjeno zdravljenje ZDRAVILA



Ozdraviti okužbo
 Čim manj stranskih učinkov
 Čim manj vpliva na razvoj odpornosti



Pravi bolnik
 Pravo zdravilo
 Pravi odmerek
 Ustrezno trajanje

Kaj pomeni smotrno predpisovanje
protimikrobnih zdravil

Owens RC Jr. Diagn Microbiol Infect Dis 2008.
*Grad A, in sod. 2000.

Gre za dejavnost, ki je namenjena
izboljšanju rabe antibiotikov za boljši
učinek zdravljenja pri posameznem
bolniku ob ustrezni stroškovni
učinkovitosti in kar najmanjših neželenih
stranskih učinkih med katere spada tudi
razvoj bakterijske odpornosti.

Antibiotic stewardship
(upraviteljstvo, nadzorstvo*)



Farmakokinetika
 Farmakodinamika
 Sodelovanje bolnika (compliance)
 Cena zdravljenja

IZBIRA PROTIMIKROBNEGA
ZDRAVILA



Fishman JA. Am J Med 2006.

≥ 50% antibiotikov predpišemo po
nepotrebnem ali narobe

6. dve glavni strategiji:
• prospektivna presoja predpisovanja z
intervencijo in povratno informacijo (A I)
• seznam antibiotikov, za katere je
potrebno dovoljenje pooblaščene osebe
(A II)

Metode “antibiotičnega nadzorstva”(2)

sodelovanje večdisciplinarnega telesa z dejavnostjo bolnišnične
higiene, lekarno in komisijo za zdravila (A III)

sodelovanje z vodstvom bolnišnice, antibiotično nadzorstvo naj bo
del zagotavljanja kakovosti in varnosti (A III)
program mora imeti avtoriteto, biti mora ustrezno nagrajevan in
poročati mora o rezultatih svojega dela (A III)
nadzor nad porabo antibiotikov (A III)

2.

3.

4.

5.

eno skupino zdravnikov je obiskal zdravnik konzultant, ki je zdravniku
predpisovalcu predstavil smernice, podatke o odpornosti in predloge
za ustreznejši antibiotik

randomizacija zdravnikov, ki so predpisali ceftazidim in levofloksacin

490 bolnikov

Randomizirana enojno slepa raziskava

večdisciplinarno delovno telo za antibiotično nadzorstvo (A III)

1.

Metode “antibiotičnega nadzorstva”(1)

8. tehnološka podpora v obliki elektronskih popisov
bolezni in podpore odločanju (A III)
9. računalniško podprt nadzor nad bakterijsko
odpornostjo (B II)
10. klinični mikrobiološki laboratorij, ki zagotavlja podatke
za obravnavo posameznega bolnika, podlago za
ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb in analizo
epidemij (A III)
11. merjenje rezultatov programa s pomočjo procesnih
kazalnikov (spremembe v porabi antibiotikov) in
kazalnike izidov (uspešnost zdravljenja,
protibakterijska odpornost bakterij) (B III)

7. drugi dopolnilni elementi strategije:
Izobraževanje (A III)
smernice, klinične poti (A I, A III)
usmerjanje antibiotičnega zdravljenja glede na
rezultate mikrobioloških preiskav (A II)
prehod na peroralno zdravljenje (A III)
kolobarjenje izkustveno izbranih antibiotikov (C II)
izbiranje ustreznih odmerkov glede na
farmakokinetične in farmakodinamske lastnosti
izbranih antibiotikov (A II)
naročanje antibiotikov s posebnimi naročilnicami (B II)
ustrezna raba antibiotičnih kombinacij (C II)



51/66 raziskav je pokazalo učinek
raziskovanih metod.
 Intervencije za izboljšanje predpisovanja
antibiotikov pri hospitaliziranih bolnikih so
učinkovite in lahko zmanjšajo bakterijsko
odpornost in/ali pogostnost bolnišničnih okužb.
 Več raziskav se je analiziralo uspešnost več
intervencij hkrati

Davey P, Brown E, Fenelon L, et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005; Issue 4. Art.No
CD003543.

Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital
inpatients (review)



























Financiranje
Pomanjkanje podpore s strani vodstva
Premalo posebej izobraženih specialistov
(infektologov in farmacevtov)
Tekmovanje za vire z drugimi programi
Komunikacija s kolegi, ki pristopu nasprotujejo

Am J Health Syst Pharm 2009; 66: 12 Suppl 4: S15-22.

Owens RC Jr, Schorr AF, Deschambeault AL.
Antimicrobial stewardship: shepherding precious resources.

Prepreke…



vprašljiva metodologija raziskav
 več dejavnikov, težko vrednotimo
rezultate
 “monosinaptične” odločitve kot posledica
omejevane rabe in natančnih navodil
 ugodni rezultati ukrepov na posameznih
oddelkih, v času raziskav – kaj pa sicer?

Vendar...

? Strah pred izgubo avtonomnosti



raziskave nedvomno dokazujejo
učinkovitost nekaterih metod razumnega
predpisovanja antibiotikov
 izbira metode, interdisciplinarni pristop
 razširitev kroga strokovnjakov
 predstavitev problema strokovni in laični
javnosti (Cunin CM, 1997)


Zaključek

? Pomanjkljiva izobrazba zdravnikov že
v dodiplomskem študiju



• ponavadi je za ozdravitev potrebno
dolgotrajno antibiotično zdravljenje in
odstranitev vsadka.

• lahko zgodnje ali kasne pooperativne;

• najtežji zaplet;

Okužbe vsadkov

Tatjana Lejko-Zupanc

Okužbe vsadkov

• Biofilm

• Sposobnost tujkov – pospešujejo nastanek
okužbe

Patogeneza

• kirurški vsadki (nimajo stika z zunanjim
okoljem, ostanejo v telesu dalj časa –
sklepne proteze, umetne zaklopke, stenti,
shunti…)
• katetri (stik s kožo in zunanjim okoljem)

Vsadki

• bakterijske celice (poseben fenotip) - pri
pritrditvi pomembno vlogo igrajo celične
zunanje stukture (fimbrije, pili, naboj
celične površine);
• pritrjanje najraje na površinah, ki so
hrapave

Sestavine biofilma - celice

2. Poškodba tkiva in vnetni odgovor
gostitelja;

1. Reaktivnost tujka (odvisna od lastnosti
umetnih snovi);

Medsebojno delovanje med tkivi
gostitelja, mikroorganizmi in vsadkom

ventrikuloperitonealnih obvodov)

očesnih leč, podkožnih komponent

vsadki, okužbe srčnih vzpodbujevalcev,

nastanek okužbe vsadka (ortopedski

Okužba kirurške rane  tveganje za

• pritrjanje bakterij in produkcija sluzi
(nastanek biofilma).

• zadrževanje bakterij v fibrinu;

• okvarjena aktivnost nevtrofilnih levkocitov
ob stiku z vsadkom;

Vpliv vsadka na lokalno obrambo gostitelja

• Hematogena kontaminacija – zaklopke in
žilni vsadki (izvor okuženi žilni katetri,
urinski katetri, endotrahealni tubusi,
oddaljena žarišča);
• kontaminacija preko limfatičnih kanalov –
žilne proteze (mešana gramnegativna
flora).

• kontaminacija iz zraka še pred operacijo –
ortopedski vsadki (KNS, difteroidi,
Propionibacterium, S. aureus).

Kontaminacija po operaciji potujoče (planktonske) bakterije

• bakterije izhajajo iz endogene flore kože in
črevesa – kontaminirajo vsadek v času
operacije, pogosto se okužba pokaže šele čez
dalj časa.
• npr. okužbe podkožnih vsadkov, vsadkov v
peritonealno votlino (aortni vsadki, aortoiliakalni
vsadki, ventrikuloperitonealni obvodi) –
gramnegativni in anaerobni mikroorganizmi, ki
izhajajo iz črevesja.

Kontaminacija pred operacijo in
med njo

• okužba vsadka nastane lahko tudi
hematogeno, iz zraka ali preko limfnega
sistema.

Potujoče (planktonske) bakterije

• kontaminacija v zgodnjem in poznem
pooperativnem obdobju (po operaciji) potujoče bakterije;

• kontaminacija pred operacijo in med njo rezidenčni mikroorganizmi na mestu
vsaditve

Dejavniki, ki vplivajo na mikrobiologijo okužb
na umetnih snoveh

• tveganje največje v prvih 60 dneh, ostaja povišano v
prvem letu;
• kontaminacija bodisi v času implantacije zaklopke ali
zaradi bakteriemije v zgodnjem pooperativnem
obdobju;
• povzročitelji KNS, difteroidi, gramnegativne
bakterije, tudi redki (Legionella, )
• okužba na obroču zaklopke

Zgodnji pooperativni IE

• odporni na antibiotike,
• lahko trajen vir okužbe,
• lahko vsebujejo patogene
mikroorganizme,
• omogočajo izmenjavo rezistenčnih
plazmidov.

Klinični pomen biofilmov

20 %
12 %
12.8 %
16.2 %

Viridans streptokoki
Negativne kulture
Gram negativni bacili
Drugo

MRSA – 13% vseh stafilokoknih endokarditisov, ne po letu 2007

11 %

13 %

23 %

0%

32 %

18 %

Koagulaza neg.
stafilokoki

Zgodnji
endokarditis
(N = 53)
21 %
(MRSA 7/11)

Kasni
endokarditis
(N = 110)
Staphylococcus aureus 21 %
(MRSA 4/23)

Povzročitelj

14.3 %

6%

16.7 %

8%

22 %

33 %
(MRSA 4/12)

Operirani
bolniki
(N=36)

Mikrobiologija endokarditisa na
umetni zaklopki

• največje tveganje za zgodnji PVE v prvih 15 dneh po OP

• celotna pojavnost PVE je 1-4%

• pozna pooperativna oblika

• zgodnja pooperativna oblika

• dve obliki:

• posebna entiteta IE; ~ 20% IE.

IE na umetni zaklopki (PVE)

Odmerek
(odrasli)

30 mg/kg, deljeno na dva
odmerka
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v 3
odmerkih.

12 g na dan i.v. v 4 odmerkih;
3 mg/kg/dan i.v. ali im .v 3
odmerkih

12 – 18 MIU/dan i.v. v 6 odmerkih;
12 g na dan i.v. v 4 odmerkih;
2 g na dan i.v. ali i.m. v enkratnem
odmerku;

• HK neg 12%

40 mg/kg v 2 do 3
enakih odmerkih
+
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v
3 odmerkih.

300 mg/kg/dan v 4
odmerkih;
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v
3 odmerkih

Odmerek
(otroci)

6
6

6
6

Trajanje
(v tednih)

24 MIU/dan i.v. v 6 odmerkih;
200 na dan i.v. v 4 - 6 odmerkih;
3 mg/kg/dan i.v. ali im.m. v
enkratnem odmerku

200.000 IU/kg/dan,
razdeljeno na 4 do 6
odmerkov;
300 mg/kg/dan v 4
odmerkih;
3 mg/kg v enkratnem
odmerku ali deljeno na 3
enake odmerke

2

6
6

6

6
6
6

Trajanje
(v tednih)

12 g/dan i.v. v 4 do 6 odmerkih;
900 – 1200 mg/dan i.v. ali p.o. v
dveh odmerkih
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v 2 ali 3
odmerkih.

200 mg/ kg/ dan, razdeljeno
na 4 do 6 odmerkov;
+
20 mg/kg/dan i.v. ali p.o. v 3
odmerkih
+
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v 3
odmerkih.
30 mg/kg, deljeno na dva odmerka
900 – 1200 mg/dan i.v. ali p.o. v
dveh odmerkih
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v 2 ali 3
odmerkih.

40 mg/kg v 2 do 3 enakih
odmerkih
+
20 mg/kg7dan i.v. ali p.o. v
3 odmerkih
3 mg/kg/dan i.v. ali im. v 3
odmerkih.

≥6
≥6
2

≥6
≥6
2

a – serumske koncentracije vankomicina naj bodo pred naslednjim odmerkom 10-14 цmol/L;
b – rifampin poveča jetrno presnovo varfarina in drugih zdravil. Vedno ga uporabljamo v kombinaciji z drugimi protistafilokoknimi antibiotiki.
c –potrebno je kontrolirati ledvično funkcijo in serumske nivoje gentamicina, ki pred naslednjim odmerkom ne smejo presegati 1-4 цmol/L.

+
Rifampin b
+
Gentamicine

Vankomicina

Bolniki alergični na betalaktamske antibiotike ali sevi, odporni na meticilin (MRSA)

(Flu)kloksacilin
ali oksacilin
+
Rifampind
+
Gentamicine

Sevi, občutljivi na meticilin

Antibiotično zdravljenje IE – stafilokoki

+
Gentamicin

Penicilin G
ali
Ampicilin

Sevi, relativno odporni na penicilin MIK (0,125 – 2,0 mg/L)

40 mg/kg v 2 do 3 enakih
odmerkih

200.000 IU/kg/dan,
razdeljeno na 4 do 6
odmerkov;
300 mg/kg/dan v 4
odmerkih;
100 mg/kg i.v. ali i.m. v
enkratnem odmerku,

• Drugo 16%

30 mg/kg, deljeno na dva odmerka

Alergični na betalaktamske antibiotike

Penicilin G
ali
Ampicilin
ali
Ceftriakson

Standardno zdravljenje

Odmerek
(otroci)a

Vankomicin

a - visoka odpornost na gentamicin (MIK > 500 mg/L) – kombinacija ceftriaksona in ampicilina ali daljše zdravljenje z beta-laktamom brez gentamicina

+
Gentamicina

Vankomicin

ALI

Ampicilin
Gentamicin

Sevi, občutljivi na beta-laktame in gentamicin

Antibiotik

Odmerek
(odrasli)

Sevi, dobro občutljivi na penicilin (MIK < 0,125 mg/L

Antibiotik

Antibiotično zdravljenje IE – viridans streptokoki

• KNS 8%

• Enterokoki 14%

• S.aureus 24.5%

• Viridans streptokoki 25%,

Pozni – Inf. klinika

Antibiotično zdravljenje IE – enterokoki

Pozni
• Viridans streptokoki (40 – 60%)
• S. aureus (15 – 25%)
• Enterokoki (8-15%)
• Gram-neg bacili (2-12%)
• KNS (1-5%)
• Glive (1-2%)

Povzročitelji poznega IE:

Če ni kliničnega
odgovora, je
potrebno
dodati
antbiotike za
Gram
negaitvne
bakterije in/ali
razmisliti o
operaciji

v uporabi priporočila ESC in AHA
absolutne
relativne
srčno popuščanje, ki ne odgovori na
konzervativno zdravljenje ABSOLUTNA
INDIKACIJA

Absolutne indikacije

• paravalvularni abscesi, šanti, fistule, perforacije
in rupture lističev, dehiscenca ali obstrukcija
umetne zaklopke - ABSOLUTNE INDIKACIJE
(redko možno konzervativno zdravljenje)
• Persistentna povišana telesna temperatura in
bakteriemija po 10 dneh primerne antibiotične
terapije
• IE, povzročen z mikroorganizmi, ki slabo
odgovarjajo na antimikrobno zdravljenje (glive,
Brucella spp. , Coxiella spp…) ali hitro
okvarjajo kardialne strukture

potrebno je spremljanje koncentracij gentamicina in vankomicina

•
•
•
•

a,b

30 mg/kg/dan,
razdeljeno na dva
odmerka;
3 mg/kg/dan,
razdeljeno na 2 ali
3 odmerke;
1000 mg oralno,
deljeno na dva
odmerka ali 800
mg/dan i.v.,
deljeno na dva
odmerka

Vankomicinb
+
Gentamicina
+
Ciprofloksacin

Za bolnike, ki ne
prenesejo betalaktamskih
antibiotikov;
V primeru kliničnega
suma na okužbo z
Bartonello
dodamo
doksiciklin

6
6
6

Ampicilin/sulbaktam
Ali
Amoksiclin/klavulanska
kislina
+
Gentamicina

Indikacije za kirurško zdravljenje IE

potrebno je spremljanje koncentracij gentamicina in vankomicina

30 mg/kg/dan,
razdeljeno na
dva odmerka;
3 mg/kg/dan,
razdeljeno na
2 ali 3
odmerke;
1200 mg oralno,
deljeno na
dva odmerka;

Opomba
Če hemokulture
ostanejo
negativne, je
potreben posvet z
infektologom

Trajanje (tedni)

Odmerek
12 g i.v., razdeljeno na
4 odmerke;
12 g i.v., razdeljeno na
4 odmerke;
3 mg/kg/dan,
razdeljeno na 2 ali
3 odmerke

Antibiotik

Empirično antibiotično zdravljenje endokarditisa
> 12mesecev po operaciji

Indikacije za kirurško zdravljenje
IE

a,b

Vankomicinb
+
Gentamicina
+
Rifampin

Umetne zaklopke (zgodnji ≤ 12 mesecev po operaciji)

Empirično antibiotično zdravljenje

• običajno je potrebno odstraniti celoten sistem (generator, elektrode).

• antibiotik se izbere glede na osamljenega povzročitelja, ob
negativnih kulturah empirično zdravljenje, ki mora biti usmerjeno
proti stafilokokom (S. aureus ali KNS);

• pri bolnikih, kjer vegetacij ni možno dokazati, lahko poskusimo le s
konzervativnim pristopom.
• kljub temu pa je tudi pri teh bolnikih indicirano kirurško zdravljenje,
če pride po ukinitvi antibiotika ponovno do bakteriemije.

• praviloma kombinirano medikamentozno in kirurško;

Zdravljenje endokarditisa ob
srčnem spodbujevalniku

ESC 2009

• Zgodnji PVE (v glavnem vedno)

• Nevrološki zapleti

• Ponavljajoče se embolije, kljub antibiotičnemu
zdravljenju (zlasti vegetacija 10-15 mm velikosti na
mitralni zaklopki, mitralna kisssing« vegetacija)

Indikacije za kirurško zdravljenje IE
- dodatne smernice ESC

• umetne zaklopke
• že preboleli endokarditis
• prirojene srčne napake
(nepopravljene cianotične
napake, popravljene
cianotične napake prvih 6
m. po op – če umetni
material, nepopolno
popravljene)
• po presaditvi srca, če
okvara zaklopk
Circulation 2007, april; www.circulationaha.org; ISIS 2009

OGROŽENI BOLNIKI
ne več tveganje za
endokarditis, ampak
tveganje ob
endokarditisu

Priporočila

• Eden oziroma več emboličnih zapletov v
prvih dveh tednih.
• Vegetacija na sprednjem lističu mitralne
zaklopke (> 10 mm) ali vztrajajoča
vegetacija po sistemski embolizaciji.
• Večanje vegetacije, kljub ustreznemu
zdravljenju.

Indikacije za kirurško zdravljenje IE
– dodatne smernice AHA

• vsi dentalni posegi,
kjer pride do
manipulacije dlesni ali
periapikalnega
področja zoba ali
pride do perforacije
ustne sluznice)

• pozne okužbe (>3 mesece po operaciji)

• zgodnje okužbe (prvi 3 meseci po operaciji)

• delitev:

• pogostnost amputacije udov 8–75 %

• smrtnost 15–75 %

• najhujši zaplet žilne kirurgije

• velik diagnostični in terapevtski izziv

Antonios VS, J Infect 2006; 53: 49–55.

• Vstavitve žilnih vsadkov se v 1–6 % končajo z okužbo

OKUŽBE ŽILNIH VSADKOV

Circulation 2007, april; www.circulationaha.org; ISIS 2009

DENTALNI POSEGI –
zaščita da

Nova priporočila – AHA 2007, Slo
2009

Santini C, J Infect 1993; 27: 17–26.

• antibiotiki vitalnega pomena kot dodatek h kirurškemu zdravljenju.

• Najpogostejši povzročitelji:
• zgodnje okužbe: stafilokoki (zlasti S. aureus)
• pozne okužbe: KNS (S. epidermidis), gramnegativni bacili in
enterokoki
• Diagnoza:
• na podlagi kliničnih znakov
• z radiološkimi in mikrobiološkimi preiskavami
• preiskava izbire CT/PET CT
• zlati standard v zdravljenju
odstranitev vsadka in vstavitev novega,
zunaj anatomskega mesta žile

OKUŽBE ŽILNIH VSADKOV

• amoksicilin 2g per os; 50 mg/kg (otroci)
• ampicilin 2 g iv ali im; 50 mg/kg (otroci)
ali
• cefazolin ali ceftriakson
• alergičini na peniciline : azitromicin,
klindamicin

Nova AHA priporočila – priporočeni
antibiotiki

•
•
•
•
•
•
•

Bogovič et al. Infektološki simpozij 2007

nedonošenost,
predhodna okužba likvorskega obvoda,
izkušenost kirurga, trajanje operacije,
št. ljudi, ki sodelujejo pri operaciji,
način priprave kože,
velikost področja kože v op. polju,
3 ali več revizij

Povečano tveganje za razvoj
okužb likvorskih obvodov

• antibiotično zdravljenje je usmerjeno na
izoliranega povzročitelja;
• lahko se uporabijo priporočila kot za
endokarditis;
• trajanje zdravljenja ni določeno – lahko
tudi doživljenjsko, če operacija ni možna

Okužbe žilnih vsadkov

• Povzročitelji v 2/3
stafilokoki
• S. epidermidis v 6070%v zgodnjem
poop. obdobju
(večinoma v prvih 2
mesecih);
• S. aureus 12-25%);
• Gram negativne
bakterije (VP obvodi),
drugi bolj redki

• Klinična slika
predvsem odvisna od
patogenosti
povzročitelja;
• znaki povišanega
znotrajkranialnega
pritiska zaradi
slabega delovanja
obvoda;
• meningitis,
ventrikulitis,
peritonitis….

Okužbe likvorskih obvodov

• prekatno-peritonealni (VP) ali prekatnopreddvorni (VA), lahko tudi zunanji obvodi
(začasni);
• zgodnje (do 6 mesecev) in pozne (> 6
mesecev po posegu);

Okužbe likvorskih obvodov

• Zgodnja: znotraj 3 mesecev po posegu,okužba
nastane intra ali perioperativno; jasno izraženi
klinični znaki; povzročitelji stafilokoki ali po
Gramu negativne bakterije; debridement in
ohranitev proteze
• Odložena: tri mesece do 2 leti po posegu; malo
virulentne bakterije; blaga klinična slika; vsadek
je potrebno odstraniti eno ali dvostopenjsko.
• Pozne okužbe: praviloma hematogene

• okužba pogosto nastane že za časa operacije
(bakterije iz okolišnje kože in iz zraka v
operacijskih dvoranah, iz kože osebja, redko
kontaminacija proteze);
• pomen perioperativne profilakse in ultrafiltracije
zdraka v op. dvoranah

• okužbe kolčne proteze pri 0,5 do 1,5%,
kolenske 0,8 do 2,5%;
• ¼ KNS, ¼ S. aureus, do 20% Gram
negativne bakterije;

Razdelitev okužb sklepnih
protez

• Zdravljenje –
praviloma
kombinacija
antibiotičnega
zdravljenja in
odstranitve
okuženega obvoda

Okužbe umetnih sklepov in drugih
ortopedskih vsadkov

Okužbe umetnih sklepov in drugih
ortopedskih vsadkov

• Diagnoza – v
glavnem citološka in
bakteriološka
preiskava možganske
tekočine

Okužbe likvorskih obvodov

klindamicin 300 mg/ 6─ 8 ur
posvet z infektologom c

2–4

2-4

penicilin G 5 mil IE/6 ur ali
ceftriakson 2 g/24 ur

ciprofloksacin 750 mg/12 ur po.

ceftazidim 2 g/8 ur ali
cefepim 2 g/12 ur + gentamicin 240mg /24 ur ali
ciprofloksacin 400 mg/12 ur

klindamicin 600 mg/8 ur

amoksicilin/klavulanska kislina 1000/200 mg/8 ur
ali
piperacilin/tazobaktam 4,5 g/8 ur ali
imipenem 500 mg/6 ur ali meropenem 1g/8 ur

Streptococcus spp.
(razen S.
agalactiae)

Enterobakterije
(občutljive za
ciprofloksacin))

Pseudomonas
aeruginosa c

Anaerobi d

Mešane okužbe (brez
MRSA)

ciprofloksacin 750 mg/12 ur posvet z
infektologom

ciprofloksacin 750 mg/12 ur

amoksicilin 750-1000mg/8 ur

rifampicin 900 mg /24 ur 
ciprofloksacin 750 mg /12 ali levofloksacin 750
mg/24 ur
fusidna kislina 500 mg/8 ur ali
trimetoprim-sulfametoksazol 160/800 mg/12 ur

• titanovi zobni vsadki;
• pri preprečevanju izgube
vsadkov pomembna
osteointegracija – stik
med površino vsadka in
kostnino;
• periimplantitis –
nespecifična oblika
kroničnega vnetja mehkih
tkiv ob zobnem vsadku
(2%-10%)

Okužbe zobnih vsadkov periimplantitis

2 - 4 (6)

2-4

4

2

vankomicin 1g /12 ur  rifampicin 900 mg/24 ur
po.
ali
teikoplanin 400 mg/12 ur prvi odmerek, nato 400
mg/24 ur im. ali
linezolid 600 mg/12 ur ali
daptomicin 6 mg/kg/24 ur

MRSA in KNS (proti
meticilinu odporni)

ciprofloksacin 750 mg /12 ur ali
levofloksacin 750 mg/24 ur + rifampicin 900
mg/24 ur

2

(flu)kloksacilin 2 g/6 ur + rifampicin 900 mg /24 ur
po.

Nadaljevanje zdravljenja peroralno, b
dnevni odmerek a

Staphylococcus aureus,
KNS (občutljivi za
meticilin)

Trajanje
tedni

Začetno intravensko zdravljenje, dnevni
odmerek a

Povzročitelj

Zdravljenje okužb umetnih sklepov

• patogeneza in etiologija ni povsem jasna
nabiranje plakov, kajenje)
• baterijski povzročitelji enaki kot ob parodontalni
bolezni (izhajajo iz plakov ob razgaljenem delu
vsadka;
• lahko tudi drugi npr. stafilokoki;
• vnetje napreduje hitreje

Okužbe zobnih vsadkov periimplantitis

• Okužbo umetnega kolka zdravimo najmanj 3
mesece, okužbo kolena pa najmanj 6 mesecev,
če se umetni sklep ne odstrani ali pri
enostopenjski menjavi,
• Penicilin 5 mil. IE /6 ur iv. ali ceftriakson 2 g/24
ur iv. se priporoča za po Gramu pozitivne
anaerobe (Propionibacterium acnes),
metronidazol 500 mg/8 ur iv. pa za po Gramu
negativne anaerobe (Bacteroides spp.).
• Dvostopenjska menjava – 6 tednov parenteralne
terapije

• kombinacija kirurške revizije in antibiotičega
zdravljenja (amoksicilin in metronidazol);
• kirurško odstranjevanje vnetnega tkiva;
• odstranjevanje biofilma –lasersko, mehansko,
kemično;
• odstranitev vsadka nazadnje

Zdravljenje periimplantitisa

• dobra preoperativna priprava, upoštevanje stroge
asepse in perioperativna antibiotična zaščita
zagotavljajo čim manjšo stopnjo kontaminacije med
vstavitvijo vsadka.

• okužbe pogosto tlijo in jih zaznamo šele čez dalj časa,
ko pride do pomembne disfunkcije proteze;

• veliko vsadkov se kontaminira že ob operaciji ali pa v
zgodnjem postoperativnem obdobju;

• vsaka umetna snov v telesu deluje kot tujek in je idealno
mesto za nastanek okužbe;

Zaključek

0-4 tedne

S. agalactiae, E. coli, L. monocytogenes,
K. pneumoniae, Enterococcus spp.
S. agalactiae, E. coli, L. monocytogenes,
4-12 tednov
H.influenzae, S.pneumoniae,
N.meningitidis
3 m-18 let S.pneumoniae,
N.meningitidis, H.influenzae
18-50 let N.meningitidis, S.pneumoniae
N.meningitidis, S.pneumoniae,
>50 let
L.monocytogenes

Okužbe osrednjega živčevja meningitis

Doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
Infekcijska klinika, Ljubljana

Okužbe osrednjega
živčevja

Bolniki z vstavljenim
ventrikularnim spojem

Po nevrokiruškemu posegu

Bolniki s poškodbo lobanjskega dna
in likvorsko fistulo

S. epidermidis

S. aureus, Ps. aerugiosa

S. pneumoniae

Okužbe osrednjega živčevja meningitis

4,6,9,11)
- virus klopnega meningoencefalitisa
- herpes virusi ( HSV 1, HSV 2, VZV, CMV,
EBV, HSV 6)
- HIV

- enterovirusi (coxackie B5, Echo

Okužbe osrednjega živčevja meningitis

L. monocytogenes, Aspergillus spp., Mucorales,
Candida spp., Nocardia spp., T. gondii,
Mycobacterium spp., Cryptococcus neoformans

Gram-negative bacili 23 do 33%

-

-

Bacteroides and Prevotella spp. 20 do 40%

Streptokoki do 70%
S. aureus 10 do 15%

-

-

-

Možganski absces (mešana flora)

Okužbe osrednjega živčevja –
žariščna b.vnetja

Okužbe osrednjega živčevja

epidemiologija

Aerobni streptokoki 25
do45%
Stafilokoki 10 do 15%
Aerobni G neg. bacili 3
do 10%
Anaerobi 33 do 100%

oseb starejših od 16 let,
- 'Meningitis Belt‘: 800 primerov/100.000
oseb

Bakterijski meningitis -

-

-

-

-

Subduralni empiem

- incidenca v Evropi: 4-6 primerov/100.000

tuberculosis

- Gram-negative bacili
16%
- Streptokoki 9%
- KNS 3%
- Anaerobi 2%
- Glive, paraziti 1%
- Mycobacterium

Epiduralni absces
- S. aureus 63%

Okužbe osrednjega živčevja –
žariščna b.vnetja

Bakterijski meningitis - patogeneza

Premru Muller M. Med Razgl 2009; 48:7 .

Bakterijski meningitis epidemiologija

1991;10:122.

Nicolosi A. Neuroepidemiology

Thomas KE, Clin Infect Dis 2002

- klasični meningealni znaki
Kernig
5% senzitivnost, 95% specifičnost
Brudzinski
5% senzitivnost, 95% specifičnost
otrplost vratu
30% senzitivnost, 68% specifičnost

van de Beek D, N Engl J Med 2004

- temperatura, glavobol, meningealni znaki, motnja
zavesti (dva znaka v 95%)
- fokalni nevrološki znaki v 33%

Bakterijski meningitis - klinična
slika

Ptaszynski AE.
Pain Med 2007; 8: 338.

1/10000
sprejemov
1,3/100000
preb.

2 do 25/100000
sprejemov
oz. 0,88/100000
Preb.

15 do 20%
lokaliziranih
znotrajlobanjskih
okužb

Možg. absces

Epiduralni absces Subduralni empiem

Žariščna bakterijska vnetja OŽ

LP

Spanos A, JAMA 1989

bakterijski meningitis

99 % verjetnost, da ima bolnik

CSF/serum glukoza < 0,23
beljakovine > 2,2 g/l
levkociti > 2000 x 106/l ali
nevtrofilci > 1180 x 106/l

Bakterijski meningitis -diagnoza

- v ospredju so lahko klinični znaki
prizadetosti drugega organskega sistema

- spremembe na koži in sluznicah

starostnikih

- manj značilna klinična slika pri dojenčkih in

Bakterijski meningitis - klinična
slika
LP

Tunkel AR, Clin Infect Dis 2004

- CT glave pred LP:
imunokompromitirani bolnik, v
anamnezi bolezen OŽ, epi napad v
zadnjem t., edem papile, motnja
zavesti, fokalno nevrološki znaki

LP

Bakterijski meningitis -diagnoza

200 do 500 mmH2O
moten izgled
levkociti 1000 do 5000 x 106/l
80% do 95% je nevtrofilcev
CSF/serum glukoza < 0,4 ima
80%senzitivnost in 98%specifičnost
- koncentracija beljakovin je povišana

-

Bakterijski meningitis -diagnoza

67 - 100% senzitivnost za S. pneumoniae

-

- 50 - 93% senzitivnost za N. meningitidis

78 - 100% senzitivnost za H. influenzae

-

latex
aglutinacija

Bakterijski meningitis -diagnoza

- kultura likvorja pozitivna v 70 do 85%
- rezultati kasnijo
- predhodna antibiotična terapija vodi v lažno
negativne izvide

LP

Bakterijski meningitis -diagnoza

96% specifičnost za

Ni H, Lancet 1992

N. meningitidis, H. influenzae, streptococcus
Radstrom P, J Clin Microbiol 1994
spp.

- 94% senzitivnost,

meningitidis

- 91% senzitivnost in specifičnost za N.

PCR

Bakterijski meningitis -diagnoza

- senzitivnost 60 do 90%
- specifičnost > 97%
- < 103(25%), 103 do 105 (60%), > 105
(97%)
- vrsta bakterije

barvanje
po gramu

Bakterijski meningitis -diagnoza

Jereb M, Infection 1999

- CRP ima 90% senzitivnost, 92%
specifičnost, 90% PNV in 92% NNV

- CRP ima 69 -99% senzitivnost in 28 99% specifičnost Gerdes Lu, Scand J Clin Lab Invest 1998

bakterijski meningitis : virusni meningitis

Bakterijski meningitis -diagnoza

Saravolatz LD, Clin Infect Dis 2003

- široko spektralni PCR ima 100%
senzitivnost, 98 % specifičnost, 100%NNV
in 98% PNV

PCR

Bakterijski meningitis -diagnoza

Jereb M, Infection 1999

- prokalcitonin > 0,5 ng/ml ima 100%
specifičnost in 100% PNV za diagnozo
bakterijskega meningitisa

bakterijski meningitis : virusni meningitis

Bakterijski meningitis -diagnoza

Genton B, Intensive Care Med 1990

- laktat > 4,2 mmol/L ima 100%
specifičnost in 96% senzitivnost za
diagnozo bakterijskega meningitisa

bakterijski meningitis : virusni meningitis

Bakterijski meningitis -diagnoza

Proulx N et al. QJM 2005;98:291-8.

- Povprečni čas med pregledom v amb. in
atb je bil 4 ure

Bakterijski meningitis - zdravljenje

Bakterijski meningitis - zdravljenje

7,9%

umrljivost

29%

6+9h
(24%)

Bakterijski meningitis je eden od 10
najpogostejših vzrokov smrti med
okužbami (CDC).

Po svetu 1.2 miljonov bolnikov letno in
135,000 umre.

Bakterijski meningitis - posledice

Miner JR, et al. J Emerg Med 2001; 21: 387-92.

1:08h+13min
(76%)

Čas do
atb

Bakterijski meningitis - zdravljenje

1986
19
12
13
23
7

1998/2002**
30

4,3 ure ( do 10 ur)

8 ur

 S. pneumoniae:

 GBS:

Kanegaye JT, et al. Pediatrics 2001; 108: 1169-74.

15 min (to 2 ure)

 N. meningitidis:

Bakterijski meningitis - posledice

*Schuchat A, et al. N Engl J Med 1997; 337: 970-6.
**van de Beek D, et al. N Engl J Med 2004; 351: 1849-59.

S. pneumoniae
S. agalactiae
N. meningitidis
L. monocytogenes

% Umrljivost
1995*
21
7
3
25

Umrljivost / 1986-1995

Bakterijski meningitis - posledice

McIntyre PB, et al. JAMA 1997; 278: 925-31.

- H. Influenzae 562 (62%)
- S. pneumoniae 122 (14,3%)
- N. meningitidis 125 (14,7%)

 Meta-analiza randomiziranih raziskav po
letu 1988.
 Od 16 raziskav 5 primernih.

Bakterijski meningitis in steroidi

Bakterijski meningitis

0,59 ( 0,34-1,02)

7%

smrt

15%

25%

placebo
n=144

0.04

0.03

p

de Gans J. N Engl J Med 2002; 347: 1549-56.

15%

deksametazon
n=157

neugoden
Izhod

N=301 bolnikov

Bakterijski meningitis in steroidi

McIntyre PB, et al. JAMA 1997; 278: 925-31.

Neurološke okvare /vsi mikroorg.
25/390 (6,4%)
38/367 (10,4%)

Izguba sluha / H. influenzae
deksametazon
kontrola
OR (95% CI)
8/260 (3,1%)
27/233 (11,6%) 0,31 (0,14-0,69)
S. pneumoniae
7/81 (8,6%)
17/97 (17,5%)
0,52 (0,17-1,46)

Bakterijski meningitis in steroidi

McIntyre PB, et al. JAMA 1997; 278: 925-31.

8/46

9/51

7/69
20/164

kontrola

34%
2%

52%
11%

placebo

0.02
1

0.006
0.74

p

de Gans J. N Engl J Med 2002; 347: 1549-56.

N=301 bolnikov
deksametazon
unfavorable
outcome
S.pneumoniae
26%
N.meningitidis
8%
death
S.pneumoniae
14%
N.meningitidis
4%

Bakterijski meningitis in steroidi

po

6/29

1/52

SP -

pred ali z

4/75
4/185

Izguba sluha
Hib - pred ali z
po

deksametazon

Bakterijski meningitis in steroidi

N Engl J Med 2007; 357: 2431-40.

Nguyen TH, et al.

Antibiotik prve
izbire
cefotaksim 2g/4
ur+deksametazon
10mg/6ur

Alternativa

Trajenje (dni)

14dni
kloramfenikol
1g/6ur +/vankomicin 500750mg/6ur
+/rifampicin
600mg/24ur
Nad
60
let, cefotaksim 2g + kloramfenikol 1- 14dni
ampicilin 2g/4ur
pridružene
1,5g/6ur+TMP/S
bolezni
MX
1520mg/kg/6ur
ali
meropenem
12g/8ur
14dni
Po
vankomicin 500- /
nevrokirurškem
750mg/6ur+cefepi
m 2g/8ur
posegu,
ali
bolnišnična
okužba
meropenem
12g/8ur

Do 60 let

Starost bolnika

Bakterijski meningitis - zdravljenje

N=435 bolnikov

Bakterijski meningitis in steroidi

kot zg.

kot zg.

6 do 8 tednov

Trajenje

Možganski absces

van de Beek D, et al. Lancet Neurol 2010; 9: 254-263.

Antibiotik prve
izbire
kriptogeni
kloksacilin 2g/4h
+
metronidazol
500mg/8h
+
cefotaksim 2g/6h
ob
vnetju cefotaksim 2g/6h
obnosnih votlin
+
metronidazol
500mg/8h
Po
vankomicin
nevrokirurškem
1g/12h
+
posegu
ceftazidim 2g/8h
+
metronidazol
500mg/8h

-

-

-

-

bolnikov / 5 raziskav
smrt - 26.5% : 27.2%
hude nevrološke okvare – 42.3% : 44.3%
nevrološke okvare – 54.2% : 57.4%
izguba sluha – 24.1 : 29.5%

► 2029

► Metaanaliza

Bakterijski meningitis in steroidi

Hvala za pozornost !

Vstavitev vsadka: 1 leto po posegu

30 dni po kirurškem posegu

Definicije

Bojana Beović

Okužba kirurške rane in
antibiotična kirurška profilaksa

 5,1%, če bolnik ni dobil antibiotične zaščite
 0,8%, če je bolnik zaščito prejel.

Pogostnost okužb pri takih ranah je

a) kirurški rez poteka skozi področje, ki ni
vneto
b) gre za rez skozi primerno očiščeno
kožo in ne za rez na sluznici dihal, prebavil
ali rodil
c) kirurški poseg je potekal nemoteno.

Definicije: čiste rane

Povrhnje okužbe: koža, podkožje
Globoke okužbe: fascije, mišice
Okužbe organov: ventrikulitis,
mediastinitis, peritonitis…

Okužbe kirurških ran so okužbe na mestu
kirurškega posega

Definicije

Tveganje za
okužbo
kirurške rane =

koncentracija in
virulenca
mikroorganizmov

perioperativni
antibiotiki

lokalna imunost

tujek

splošna in

poškodba tkiva

Dejavniki, ki pogojujejo okužbo
kirurške rane

 1,3% z antibiotično zaščito.

 10,1% brez in

odpornost proti
antibiotikom

Endogena vs eksogena okužba (roke, instrumenti)

Bakterije drugod na telesu: stafilokoki v nosnicah,
asimptomatična bakteriurija, bakteriemija

Spremenjena flora zaradi predhodnega jemanja
antibiotikov

Drugačna flora pri dlje časa hospitaliziranih bolnikih

Bakterijska flora na mestu reza: koža, sluznice…

Povzročitelji in vir okužbe kirurške rane

 Pri kontaminiranih ranah je okužba pogosta
(21,9%). Z antibiotično zaščito zmanjšamo
pogostnost okužbe za polovico.

 vneto operativno področje
 za obilno izlitje s površine sluznice v notranjost
 velik kirurški zaplet.
 posegi v področjih z mrtvino ali tujki
 pozna oskrba popoškodbenih ran.

 a) poteka skozi sluznice, na katerih so vedno prisotne
številne bakterije in ki jih ne moremo primerno očistiti gre za sluznico dihal, prebavil in rodil
 b) področje ni vneto
 c) ob posegu ni prišlo do obilnega izlitja vsebine s
površine sluznice v notranjost. Sem prištevajo še rane,
pri katerih je prišlo do manjših zapletov.

 Pogostnost okužb takih ran:

Definicije: kontaminirane rane

Definicije: čiste kontaminirane rane

(Bratzler DW, 2004)

 Za 60% bolj verjetno zdravljenje na oddelku za
intenzivno zdravljenje
 5x večja možnost ponovnega sprejema v bolnišnico
 2 x večje tveganje za smrt...

Okužbe kirurške rane 

Kujath P, et al. Der Chirurg 2006

Paul-Ehrlich-Gesellschaft

 ASA klasifikacija perioperativnega tveganja

 vrsta rane
 nevarnostni dejavniki za okužbo rane pri bolniku
 predoperativni dejavniki
 dejavniki, ki se pojavijo med operacijo
 pooperativni dejavniki

 Čiste operacije: 2 – 5 % (brez profilakse)

 Abdominalne operacije: do 20% (brez profilakse)

Kriteriji za kirurško antibiotično profilakso

21 meta-analiz 1990-2006, 23 posegov

Pogostnost okužbe kirurške rane

(Horan TC, 1992)

...zmanjšati pogostnost okužbe kirurške
rane

Namen antibiotične kirurške
profilakse....

(Gyssens I, 2004)

ni drag

 odpornost
 nadzor

je učinkovit
ni toksičen
ima najožji možen protimikrobni spekter
ni pogosto uporabljan za zdravljenje

Idealni antibiotik za kirurško profilakso ...

Vrsta operacije
Kateri antibiotik
V kakšnem odmerku
Kdaj
Kako dolgo

Kirurška profilaksa

AKP
Cefazolin, protistafilokokni
penicilini
Cefazolin, klindamicin

Cefazolin
Aminoglikozidi ali
cefamezin+ metronidazol
(klindamicin)
Isto
Aminoglikozidi, kinoloni
(p.o.)

Bakterije
Stafilokoki
Grampozitivni koki, anerobi
Grampozitivni koki,
gramnegativni bacili
Gramnegativni koki,
gramnegativni anerobi
Gramnegativni bacili,
anaerobi
Gramnegativni bacili

Anatomsko mesto
koža
Ustna votlina

Zgornja prebavila
Spodnji del
prebavne cevi
rodila
sečila

Izbira antibiotika

umazane rane: zdravljenje

kirurgija vsadkov: okužbe redke, posledice
okužb hude
druge čiste operacije, pri katerih bi bile
posledice okužbe posebno hude
čiste kontaminirane rane

Indikacije za kirurško profilakso

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

24 - 2 h
pred

0-3 h
po

skupina po času

2-0 h
pred

>3h
po

% okužb in čas profilakse glede
na incizijo

Classen, 1992: 2847 čistih ali čistih kontaminiranih posegov

Kdaj

“v okoljih, kjer je veliko MRSA”
po profilaksi z vankomicinom več MSSA
okužb, po cefazolinu več MRSA okužb,
pogostnost okužb enaka (Finkelstein, 2002)
profilaksa > 24 h: dejavnik tveganja za
MRSA (Manian, 2003)
nadzorne kužnine na MRSA pri bolnikih s
tveganjem za kolonizacijo (SHEA, 2002)

Kdaj uporabljamo vankomicin

%

Steinberg JP, et al. Ann Surg 2009; 250: 10-16.

terapevtski
navadno iv, možno po (kolorektalna
kirurgija, prejšnji dan)
vankomicin: teče vsaj 60 minut, sicer
hipotenzija, zastoj dihanja, “red man
sindrom”
aminoglikozidi: večji, hitro dani odmerki
povzročijo živčnomišično blokado, možen
zastoj dihanja

Odmerek antibiotika za kirurško profilakso

 navadno zadošča en odmerek
 več odmerkov (do 48 h) nekateri priporočajo za
posege na srcu in za vstavitve umetnih sklepov
 podaljševanje profilakse do odstranitve drenov
ali žilnih katerov: nesmiselno, saj postanejo
dreni in katetri vstopno mesto za odporne
bakterije
 izjeme iz farmakokinetičnih razlogov
 okužene rane: profilaksa = kratkotrajno
zdravljenje

Kako dolgo, koliko odmerkov

Gyssens, 2004

prepozno naročilo
slabo sporazumevanje med kirurgom in
anesteziologom
slabo sodelovanje med sestrami na
oddelku in v operacijski sobi
ni zdravil pri roki

Vzroki za napačen čas profilakse

1,2 do 2,5
2 do 5
6 do 14

4 do 6
2 do 3

cefazolin
klindamicin
metronidazol

vankomicin
gentamicin

 Izguba krvi več kot 1500 ml: dilucija
 Bolezenska debelost: večji odmerki!

t1/2 (h)

antibiotik

 Operacija traja več kot 2 x t1/2 antibiotika

Ponavljanje odmerkov iz
farmakokinetičnih razlogov

Kako dolgo, koliko odmerkov

48

28

10

40-49

50-59

60 in več

Edmiston CE, et al. Surgery 2004; 136: 738-47.

% terapevtske koncentracije v tkivu

BMI

Bolezenska debelost

Bernstein & Meller, J Bone Joint Surg, 2006

 Katera je prava operativna stran? (P)

 Ali je bila dana antibiotična profilaksa? (P)

 Kateri poseg je na programu? (P)

 Kdo je bolnik? (P)

Priporočila Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organization

