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Potek predavanja
• Okužbe kože – diagnostika, antibiotično zdravljenje
• Okužbe mehkih tkiv
• Okužbe sklepov

• Okužbe kosti

prepoznava, usmeritev
bolnika

Pogostost okužb kože in mehkih tkiv (OKMT)
ZDA: OKMT
2X pogostejše od okužb sečil
10X pogostejše od pljučnic
↑ pojavnosti (staranje
populacije, CA-MRSA)
20X pogosteje zdravljenje
ambulantno kot v bolnišnici
Miller LG et al. BMC Infect Dis 2015

Miller LG et al. BMC Infect Dis 2015

Razdelitev OKMT 1.- anatomska
Okužbe kože:
povrhnje: impetigo, folikulitis
gnojne: furunkel, karbunkel,
absces
negnojne: šen, celulitis

Okužbe mehkih tkiv:
nekrotizirajoči fasciitis tip 1, 2,
plinska gangrena, …

Razdelitev OKMT 2.

Stevens DL et al. Clin Infect Dis 2014.

Razdelitev OKMT 3.
• Nezapletene: impetigo, folikulitis, furunkel, šen, celulitis pri bolnikih z
ohranjeno imunostjo brez resnih pridruženih bolezni
• Zapletene: vse ostale – raznovrstna skupina: okužbe mehkih tkiv, okužbe,
ki zahtevajo obsežnejši kirurški poseg, okužbe pri bolnikih z osnovno
boleznijo, diabetično stopalo
Dryden MS. J Antimicrob Chemother 2010.

• 2013: nova definicija
Acute bacterial skin and skin structure infection (ABSSSI)
= celulitis, šen, večji absces, okužba rane
+ površina prizadete kože ≥ 75 cm2
namen - ocena učinkovitosti novih antibiotikov za OKMT
Guidance for industry: Acute bacterial skin and skin structure infection (ABSSI): developing drugs for treatment

https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm071185.pdf

.

Povzročitelji okužb kože in mehkih tkiv
• > 50%: G + koki: predvsem Staphylococcus aureus, ß-hemolitični
streptokoki – Streptococcus pyogenes

• MRSA: anamneza okužbe/kolonizacije z MRSA, kronična rana, stik z
zdravstveno službo, starost, kronične bolezni (Russo A et al. Clin Microbiol Infect 2016)
• ZDA: 35 % OKMT povzročenih z MRSA
(Pados de la Gandara M et al. J Clin Microbiol 2015)

• EU: od 1,8% (VB) do 50 % (Romunija)
(Denton M et al. J Antimicrob Chemother 2008) (Monecke S et al. PloS One 2014)

• Slovenija 2011/12: 109 S. aureus izolatov iz OKMT – 2,8 % MRSA
(Svent-Kucina N et al. APMIS 2016)

Novejši antibiotiki za zapletene OKMT
spekter: G + (vsi tudi MRSA)
Skupina

Spekter Prednosti

Daptomicin

Ciklični lipopeptid

G+

Baktericiden, deluje na biofilm

Linezolid

Oksazolidinon

G+

100% biološka uporabnost –
možnost peroralnega
zdravljenja

Tedizolid

Oksazolidinon

G+

100% biološka uporabnost –
možnost peroralnega
zdravljenja

Dalbavancin

Lipoglikopeptid

G+

Baktericiden,
dolg razpolovni čas (aplikacija
1. in 8. dan)

Oritavancin

Lipoglikopeptid

G+

Baktericiden,
dolg razpolovni čas (enkratna
aplikacija)

Bassetti M et al. Curr Opin Infect Dis 2016.

Novejši antibiotiki za zapletene OKMT
spekter: G+ (vsi tudi MRSA) in GTigeciklin

Skupina

Spekter

Prednosti /indikacije OKMT

Glicilciklin

G+ (tudi VRE) in G – (tudi ESBL,
Acinetobacter baumanii VOB,
Klebsiella pneumoniae KPC poz.,
ne deluje proti : Pseudomonas
aeruginosa, Providencia spp.,
Proteus spp.)

Visoke koncentracije v tkivih,
usmerjeno zdravljenje,
izkustveno zdravljenje v
primeru suma na polimikrobno
okužbo, okužbo z VOB

Ceftarolin Cefalosporin G+ (tudi MRSA, na penicilin R

Baktericiden, izkustveno
pnevmokok, slabše enterokoki) zdravljenje hude zOKMT in
in G – (ne deluje proti
suma na polimikrobno okužbo
Pseudomonas aeruginosa, ESBL) z veliko verjetnost okužbe z
MRSA,
starejši polimorbidni bolniki
(manj stranskih učinkov)

Bassetti M et al. Curr Opin Infect Dis 2016.

Okužbe kože
1. povrhnje: impetigo,
folikulitis
2. gnojne: furunkel,
karbunkel, absces
3. negnojne: šen, celulitis

Povrhnje okužbe kože
Impetigo

Folikulitis

IMPETIGO
S. aureus, S. pyogenes

Diagnoza: klinična
Bris kože le v primeru

FOLIKULITIS
S. aureus, redko Pseudomonas
aeruginosa (masažna kad,
bazen…)
Diagnoza: klinična
Bris kože le v primeru

 neznačilne klinična slika
 slabega odziva na zdravljenje
 suma na okužbo z MRSA

 obsežnih sprememb
 slabega odziva na zdravljenje
 suma na okužbo z MRSA

ATB zdravljenje: lokalno
Redko sistemsko:

ATB zdravljenje: lokalno
Redko sistemsko:






 obsežne spremembe
 sistemski znaki okužbe

obsežne spremembe
Sistemski znaki okužbe
izbruh bolezni
primeri poststreptokoknega GNF

Gnojne okužbe kože:
furunkel, karbunkel in absces

Furunkel/karbunkel

Absces

Mesto okužbe

Lasni/dlačni mešiček – dermis

Koža/podkožje

Povzročitelji

S. aureus

S. aureus
okolica ust/spolovila/danke:
polimikrobna okužba

Mikrobiološka
diagnostika

Vzorec gnoja (Gramski razmaz in
kultura): obsežne spremembe,
ponavljajoče okužbe

Vzorec gnoja (Gramski razmaz
in kultura)

Kirurška terapija

Drenažni vrez

Drenažni vrez

Antibiotično
zdravljenje

Sistemski vnetni odziv na
okužbo, imunsko oslabeli
bolniki, obsežnejše spremembe,
okolišnja rdečina, srednja tretjina
obraza, …

Sistemski vnetni odziv na
okužbo, imunsko oslabeli
bolniki, zelo mladi/zelo stari
bolniki, več sprememb,
sladkorni bolnik, bolnik z
vsadki, obraz, roka, spolovilo,
večja sprememba (≥ 5 cm) …

Vrsta antibiotika

Flukloksacilin 5-7 dni
A: klindamicin, amoksi/klav,
cefazolin, moksifloksacin,
levofloksacin, linezolid, tedizolid

Flukloksacilin 5-7 dni
A: klindamicin (enako kot
furunkel, karbunkel)
Če sum na polimkrobno
okužbo: amoksi/klav

„Doma pridobljena“ MRSA
CA MRSA (proti meticilinu odporen S. aureus iz domačega okolja):
Okužba z MRSA pri bolniku, ki ni bil v stiku z zdravstveno službo
• okužbe kože in mehkih tkiv pri mladih, zdravih , redkeje nekrotizirajoča pljučnica
• pogosto gen za Panton-Valentine levkocidin (PVL)
• večinoma občutljiva za ne-beta-laktamske antibiotike - TMP-SX, klindamicin,
doksiciklin
• Th: TMP/SX ali doksiciklin; huda okužba: vankomicin, daptomicin, linezolid,
telavancin
•

ZDA: 422 bolnikov z OKMT (80% absces), 76% S. aureus ↔ 97% CA-MRSA
(USA300), 98 % PVL poz.
Moran GJ et al. N Engl J Med 2006.

•

Slovenija: redko, 2011: 180 bolnikov z OKMT
33,9% S. aureus, vsi MSSA, 18,8% PVL poz.
Švent-Kučina N et al. 6. simpozij o ranah 2011.

Ponavljajoči furunkli, karbunkli, abscesi
•

krvni sladkor, krvna slika z DKS
posebne skupine bolnikov, otroci
- delovanje nevtrofilnih levkocitov
- IgG, IgM, IgA, IgE
• odvzem brisov (nos, žrelo, kožne gube) na S. aureus
• če isto mesto: pilonidalni sinus, supurativni hidradenitis, umetni material?
Ukrepanje 1) poostrena higiena
2) antibiotično zdravljenje aktualne epizode
3) v primeru poz. brisov dekolonizacija
• raziskavi:
1) klindamicin 150 mg dnevno 3 mesece (N=22)
(Klempner MS, et al. JAMA 1988)

2) ponavljajoči abscesi (MRSA) (N=112)
doksi+ rifa + mupirocin + heksaklorofenske kopeli 7 dni
3 meseci: MRSA neg: 74% zdravljenih vs 32% nezdravljenih
(Simoer AE, et al. Clin Infect Dis 2007)

Šen (erizipel)
Okužbe zg. dela usnjice
↔prizadeta koža ostro omejena od
zdrave kože, lahko limfangitis,
limfadenitis, praviloma sistemski znaki
okužbe
Povzročitelj: S. pyogenes, redko drugi ßhemolitični streptokoki (B, C, G)
Dg: klinična slika, ↑vnetni parametri

Celulitis
Okužba spodnjega dela usnjice
↔ prizadeta koža ni ostro omejena od
okolice, neenakomerno zabarvana
lahko limfangitis/limfadenitis
sistemski znaki okužbe

Najpogostejša povzročitelja:
S. aureus (celulitis z abscesom,
furunklom, karbunklom..)
S. pyogenes, drugi beta-hemolitični
streptokoki
Dg: klinična slika, ↑L/CRP
Hemokulture: redko pozitivne (5-15%)

Vrsta
okužbe

Povzročitelji

Mikrobiološka
diagnostika

Izkustveno
zdravljenje

Čas
zdravljenja

Šen

S. pyogenes

Penicilin
A: klindamicin,
azitromicin,
cefazolin
(cefadroksil)

5-10 dni

Celulitis

S. pyogenes,
S. aureus,
drugi
povzročitelji

Hemokulture (redkeje
biopsija kože):
- imunsko oslabeli
- prizadeti bolniki
- sladkorni bolniki
- po ugrizu živali
- poškodbe ob utopitvi
- starejši, polimorbidni
bolniki?

Flukloksacilin*
A: klindamicin,
amoksi/klav*,
cefazolin*
(cefadroksil),
moksifloksacin*,
levofloksacin*,
linezolid, tedizolid

5-10 dni

*v primeru hitro napredujočega vnetja/okužbe s S. aureus, ki izloča PVL, priporočajo dodatek
antibiotika, ki zavira sintezo proteinov
Stevens DL et al. Clin Infect Dis 2014.
Van Daalen FV et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017.
QIUBA. Simple guide to antimicrobials. Dostopno na: http://www.quibaguide.com

Možni povzročitelji celulitisa v posebnih okoliščinah

Kronična rana

Polimikrobna okužba

Ugriz

Polimikrobna okužba, anaerobne bakterije, Pasteurella

mačke/psa/človeka

multocida,

Capnocytophaga

canimorsus,

Eikenella

corrodens
Nevtropenični bolnik
Bolnik

z

G + koki, G – bacili (Pseudomonas aeruginosa), glive

okvarjeno Netuberkulozne

mikobakterije,

Nocardia,

celično imunostjo

(Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Fusarium)

Bolnik z jetrno cirozo

Pogosteje G- bakterije: Esherichia coli

Kopanje v sladki vodi

Aeromonas hydrophila

Kopanje v slani vodi

Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus

glive

Celulitis
ugriz mačke, psa → amoksicilin-klavulanska kislina A: klindamicin +
TMP/SX, klindamicin + ciprofloksacin, DG (HK)
kopanje v sladki vodi (A. hydrophila)→doksiciklin+ciprofloksacin, DG (HK)
kopanje v slani vodi (V. vulnificus)→doksiciklin+ceftazidim, DG (HK)
nevtropenični bolnik → široko izkustveno ATB, ev. protiglivna terapija, DG!
(hemokulture + biopsija/aspirat kožnih sprememb)
okvarjena celična imunost - izkustveno ATB zdravljenje, DG!
bolnik z jetrno cirozo → flukloksacilin in ceftriakson, DG (HK)
sum na okužbo z MRSA
→ vankomicin/daptomicin/linezolid/tedizolid/ceftarolin
→ klinda, TMP-SX*, doksiciklin* (če sum na S. pyogenes dodatno
okužbo dodati penicilin)

Ukrepi ob ponavljajočih se šenih
• Iskanje in sanacija vstopnega mesta- glivične
spremembe, rana, luskavica…
• Limfne drenaže, hujšanje….
• Antibiotična zaščita:
• Kdaj – 3-4 epizode letno
 benzatin penicilin 1,2 do 2,4 miljona I.E. i.m.
na 2 - 4 tedne
 peroralni penicilin 500 000 do 1 000 000 IE
dvakrat dnevno, A: eritromicin
Stevens DL et al. Clin Infect Dis 2014.

Nekrotizirajoče okužbe mehkih tkiv
• Okužba PODKOŽNEGA TKIVA, MIŠIČNIH OVOJNIC in/ali
MIŠIC
• Redke (0,4/100.000 prebivalce)
• Prizadet bolnik, visoka smrtnost (8,7% - 76%)
• URGENTNO STANJE
• Nekrotizirajoči fasciitis tip 1
• Nekrotizirajoči fasciitis tip 2
• Plinska gangrena

Povzročitelji

Dejavniki tveganja

NF tip 1 (55 do 75%):
prizadetost mišičnih ovojnic,
podkožnega tkiva
Fournirjeva gangrena: okužba
perinealno, genitalno področje

Polimikrobna okužba
(aerobi + anaerobi)

Starost, imunska
oslabelost, sladkorna
bolezen, PAOB,
debelost, KLB,
alkoholizem, IVUD, HIV

NF tip 2:
prizadetost mišičnih ovojnic,
podkožnega tkiva

S. pyogenes, lahko
sinergistično s S. aureus

Enako kot NF tip 1,
lahko tudi zdravi, brez
pridruženih bolezni

50 % streptokokni toksični
šok sindrom!
Plinska gangrena:
hitro napredujoča okužba
skeletnih mišic (toksini)

C. perfringens –
travmatska plinska
gangrena

Umazane odprte rane,
penetrirajoče poškodbe
trebuha

C. septicum –
spontana plinska
gangrena

Karcinom črevesja,
nevtropenija,
divertikulitis

Sum na nekrotizirajočo okužbo
mehkih tkiv
•
•
•
•
•

huda, stalna bolečina, lahko nesorazmerna najdbam ob pregledu
oteklina preko robov rdečine
kožna nekroza ali ehkimoza
krepitacije v mehkih tkivih
kožna anestezija

• znaki sistemske prizadetosti bolnika/znaki septičnega šoka
• prizadetost drugih organov
• Lab: ↑ CRP, ↑ L/pomik v levo, ↓ Hb, DIK, ↑ laktat, lahko ↑
sečnina, ↑ kreatinin, ↓ Na, hepatopatija, zvišan CK, mioglobin,
• celulitis s hitrim napredovanjem, slabšanje kljub antibiotičnemu
zdravljenju, znaki sistemske prizadetosti

Diagnoza/zdravljenje NOMT
INTENZIVNO
PODPORNO
ZDRAVLJENJE

UTEMELJEN KLINIČNI SUM

SPLOŠNI KIRURG

URGENTNA OPERACIJA

Tkivo za
mikrobiološki
pregled

SLIKOVNA
DIAGNOSTIKA

Hemokulture

ANTIBIOTIČNO ZDRAVLJENJE

Tkivo za histološki
pregled

Okužbe sklepov
Povzročitelji:
1) Bakterije ↔ septični (piogeni, supurativni) artritis:
hitro napredujoče, uničujoče, bakterijsko vnetje
sklepa,
nujno ustrezno ukrepanje
2) Virusi
3) Glive
4) Mikobakterije, Borrelia burgdorferi s.l.

Septični artritis: vstop
bakterij v sklep
Razsoj bakterij po krvi

Širjenje okužbe iz okolnih
mehkih tkiv, kosti, kože
Neposredni vnos bakterij v
sklep
- poškodba
- operacija
- aplikacija zdravila

Starost

Povzročitelji septičnega artritisa

≤ 3 mesece

Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
po Gramu negativne črevesne bakterije
Candida

3 mesece - 5 let

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Kingella kingae
Haemophilus influenzae tipa b

5 let – 15 let

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

> 15 let

Staphylococcus aureus
Streptococcus spp.
Escherichia coli in ostale enterobakterije
Staphylococcus epidermidis
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Neisseria gonorrhoeae
(pri spolno aktivnih osebah)…

Septični artritis – klinična slika
• 80-90% monoartritis
• najpogosteje koleno, nato kolk, rama, zapestje, gleženj…,
redko sternoklavikularni, kostohondralni, sakroiliakalni
sklep
• bolečina, oteklina, zmanjšana gibljivost v sklepu, koža
nad sklepom topla, lahko pordela
• vročina: le pri 50% bolnikov odraslih bolnikov
• lab: ↑CRP, ↑L, PCT (senzitivnost 65%, specifičnost 88%)

Sklepna tekočine:
- L, nevtr.
- G razmaz in kultura
- Kristali

Septični artritis – diferencialna diagnoza
Protin, psevdoprotin, reaktivni artritis, artroza, celulitis, zlom, tumor,
lymski artritis, virusni artritis ….
Infekcijska klinika 2016, 2017:
114 bolnikov s sumom na septični artritis, pri katerih je bil poslan
eubakterijski PCR iz sklepne tekočine
- 22 septični artritis
- 30 protin
- 16 psevdoprotin
- 4 reaktivni artritis
- Ostalo – artroza, sum na septični artritis, …..
Podskupina 27 bolnikov (študija PCR): 4 septični artritis, 12 protin, 6
psevdoprotin, 3 sum na septični artritis (kužnine neg), 1 sum na
okužbo TEP kolena, 1 neopredeljen

Zdravljenje septičnega artritisa
1.
2.
3.

Ustrezno antibiotično zdravljenje (po odvzemu hemokultur,
sklepne tekočine)
Izpraznitev in izpiranje sklepa
Ustrezno fizikalno zdravljenje

Antibiotično zdravljenje:
- Za zdravljenje septičnega artritisa so potrebni visoki odmerki
parenteralnih antibiotikov, izkušnje s peroralnim zdravljenjem so
skope
- nekateri priporočajo vsaj 14 dnevno parenteralno zdravljenje, nato
2-4 tedensko peroralno zdravljenje, če lahko glede na povzročitelja
in antibiogram izberemo antibiotik z dobro peroralno absorbcijo
(kinoloni, amoksicilin, klindamicin, linezolid) QUIBA

Antibiotik izbire (parenteralno)
Druge možnosti (parenteralno)
Trajanje
Priporočila
za antibiotično zdravljenje
septičnega artritisa glede
zdravljenja
(tedni)
na povzročitelja

Razmaz po Gramu

Grampozitivni koki v skupinah
občutljivi za meticilin
(Staphylococcus aureus, KNS)

flukloksacilin 2g / 4 ali 6 h

cefazolin 2 g / 8 h
ali
klindamicin 600 do 900 mg / 8 h

3

Grampozitivni koki v skupinah
proti meticilinu odporni
(MRSA, KNS )

vankomicin 1g / 12 h

linezolid 600 mg / 12 h
daptomycin 6mg/kg t.t.

3

Grampozitivni koki v verižicah
(Streptococcus spp.)

penicilin G 4 mil. IE / 4 h

cefazolin 2 g / 8 h
ali
klindamicin 600 do 900 mg / 8 h

2

Gramnegativni bacili
(enterobakterije, Haemophilus
influenzae *)

ceftriakson 2g / 24 h
ali
cefotaksim 2 g / 8 h

ciprofloksacin 400 mg / 12 h

Pseudomonas aeruginosa

cefepim 2 g / 8 h ali
ceftazidim 2 g / 8 h ali
piperacilin/tazobaktam 4,5g/6-8h
+
gentamicin 5 mg/kg / 24 h

Ni vidnih bakterij v razmazu

flukloksacilin 2g / 4 ali 6 h ali
ceftriakson 2 g / 24 h
ali
cefotaksim 2 g / 8 h

MRSA – proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus
KNS – koagulazno negativni stafiloki
*Bolnike z artritisom, ki ga povzroča H. influenzae zdravimo dva tedna
QUIBA 4 tedne, najmanj 2 tedna i.v.

2* - 3

3-4

3

Okužbe kosti (osteomielitis)
Delitve:
1) Glede na trajanje bolezni:
•
•

Akutni osteomielitis: do 6 tednov
Kronični osteomielitis: > 6 tednov

2) Glede na način nastanka okužbe:
•
•

Hematogeni osteomielitis
Osteomielitis, ki nastane zaradi širjenja okužbe iz
sosednjih tkiv ali z neposrednim vnosom bakterij pri
poškodbah/operacijah v
- normalno prekrvljeno kost
- kost z moteno prekrvljenostjo

Hematogeni osteomielitis
• 20% vseh oblik ostemielitisa pri odraslih
• Večinoma otroci – metafize dolgih kosti
(stegnenica, golenica, medenične kosti, stopalo…)
• Odrasli – vretenca – spondilodiscitis
• lokalni simptomi in znaki (bolečina, lahko tudi
rdečina in oteklina nad prizadeto kostjo)
+ splošni simptomi (vročina)
• Praviloma en povzročitelj: 70-90% S. aureus

Osteomielitis zaradi neposrednega
širjenja/vnosa okužbe
• 80% vseh primerov ostemielitisa pri odraslih
• Ob poškodbi, med operacijo, širjenje iz okolnih
mehkih tkiv
• Lokalna bolečina in fistula, iz katere izteka gnoj
nekaj tednov ali mesecev po okužbi
• Diabetično stopalo (slabo prekrvljena kost)
(male kosti stopala)
• Večinoma kronični osteomielitis, najpogosteje
mešane okužbe (S. aureus, po Gramu negativne
bakterije, anaerobne bakterije…)

Diagnoza
• Klinična slika
• Laboratorij (SR, CRP, L)
• Mikrobiološki izvidi:
1) hemokulture (+ pri 50% bolnikov s hematogenim OM)
2) vzorci kosti – kultura in histološki pregled
• Morfološke preiskave
- Rtg : slaba občutljivost pri akutnem osteomielitisu (50%
deminerilizacija kosti)
- 1. teden; 5%, po 1. tednu 33%, po 3-4 tednih do 90%
- Scintigrafija kosti (tehnecij)
- Diabetično stopalo: sondiranje kosti (probing to bone)
- MR, PET CT

Zdravljenje
• Dolgotrajno antibiotično zdravljenje
± kirurški poseg

• Antibiotično zdravljenje praviloma
usmerjeno!!!!
• Antibiotik, ki dobro prodira v kost

76-letna bolnica z osteoporozo, zadnji teden bolečina v predelu
ledvene hrbtenice – huda, ne glede na položaj, že pred tem
občasno takšne bolečine, ne tako hude, vročine ni merila
1.

Napotitev k ortopedu

2.

Odvzem vnetnih parametrov,
ker povišani amoksi/klav

3.

Rtg LS hrbtenice, degerativne
spremembe, predpis NSAID

4.

Odvzem vnetnih
parametrov, ker povišani
(CRP 80, L11) napotitev na
Infekcijsko kliniko kot sum
na spondilodiscitis

Hemokulture: S. aureus

Terapija: flukloksacilin 2 g/6 ur 6
tednov i.v.

