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IMUNSKA OSLABLJENOST 

• Humoralna - B limfociti: hipogamaglobulinemija 
-Primarna, plazmocitom, KLL, AIDS, biološka terapija 
 

• T limfociti 
-AIDS, kemoterapije, presaditve KMC,  
solidnih organov, limfomi, glukokortikoidi 
 

• Nevtrofilni granulociti: nevtropenija 
-Kemoterapija, presaditve KMC, kronična granulomatozna bolezen 
 

• Vranica: asplenija 
 
• Prizadetost komplementnega sistema 
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NEVTROPENIJA 

 



TVEGANJE OKUŽBE OB NEVTROPENIJI 
pri hematoloških bolnikih  

• Nevtropenija je bila zgodovinsko glavni vzrok 
okužbam. 

• V 60-tih letih prejšnjega stoletja je bila umrljivost 
bolnikov z akutno levkemijo in nevtropenijo 90%, 
predvsem zaradi gr – seps. 

• Z uvedbo antibiotične terapije in nato 
profilaktičnega zdravljenja se je umrljivost 
zmanjšala pod 10%. 

• V 90-tih letih se je zaradi pojava invazivnih 
glivičnih okužb široko uveljavila uporaba 
protiglivnih učinkovin. 



TVEGANJE OKUŽBE PRI BOLNIKIH Z 
RAKOM 

Cookley et al., Supp Care Canc 2009  
 

DEJAVNIKI BOLNIKA: 
-Imunska pomanjkljivost 
-Pridružene bolezni 
-Neželeni učinki zdravljenja 
-Mukozitis 
-Osrednji venski pristop,… 



TVEGANJE OKUŽBE OB NEVTROPENIJI 

• Preprečevanje in ustrezna obravnava bolnikov z netropenijo je 
zelo pomembno, saj je razvoj febrilne nevtropenije povezan s 
številnimi komplikacijami (npr. sepsa, septični šok, dihala 
odpoved, ledvična odpoved, odpoved srca), ki se pojavljajo v 
visokem deležu od 25% to 30%. Umrljivost teh bolnikov  je do 
11%,  v primeru razvoja sepse in septičnega šoka pa umrljivost 
naraste na skoraj 50%. 
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TVEGANJE OKUŽBE OB NEVTROPENIJI 

 

Taplitz A, JCO 2018 
 



PREPREČEVANJE OKUŽB PRI 
NEVTROPENIČNEM BOLNIKU 

Management of Febrile Neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines 
Ann Oncol (2016)  



PREPREČEVANJE OKUŽB PRI 
NEVTROPENIČNEM BOLNIKU 

Management of Febrile Neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines 
Ann Oncol (2016)  

• Ogrožujoča nevtropenija <0.5x109/L brez vročine, 
asimptomatski 
– preprečevanje bakterijskih okužb: 

• levofoksacin v odmerku 500 mg/24 ur 

• ciprofloksacin 500 mg/12h p.o.  

    (od zadnjega odmerka kemoterapije do konca 
nevtropeničnega obdobja oziroma do začetka sistemskega 
antibiotičnega) 

– preprečevanje glivičnih okužb: 
• flukonazol (endogena kandidoza) 

• posakonazol (plesni)  

 



FEBRILNA NEVTROPENIJA 

• Febrilna nevtropenija (FN) je urgentno stanje. 

• O FN govorimo, če pri bolniku z absolutnim 
številom nevtrofilnih granulocitov pod 0,5 x 
109/l enkrat izmerimo temperaturo nad 38,3 
st.C ali če ima temperaturo nad 38 st.C več kot 
eno uro.  

• Klinčna slika: 



URGENTNA OBRAVNAVA FN 

• Hitra triaža in ocena bolnikovega 
     kliničnega stanja 
• Odvzem kužnine (2 para HK, ostalo glede na klinične 

simptome in znake) 
• ANTIBIOTIČNA TERAPIJA kar najhitreje, nujno ZNOTRAJ 

60 MIN! 
• antipseudomonasni antibiotik za visoko rizične bolnike: 

piperacilin/tazobactam (meropenem, imipenem, 
cefepim) 

• vankomicin, ob sumu na katetrsko sepso, ob okužbi 
kože, hemodinamski nestabilnosti, pljučnici. 



ETIOLOGIJA OKUŽB PRI 
NEVTROPENIČNIH 

 

 

 

 

 



FEBRILNA NEVTROPENIJA 



GRANULOCITNI KONCENTRAT 

• Granulocitni koncentrat je indiciran pri nevtropeničnih bolnikih,  
      ki izpolnjujejo VEČINO danih kriterijev: 

1.huda nevtropenija< 0,5x109/L 
2.pozitivna HK ali kužnina na bakterije ali glivice 
3.napredujoče okužba parenhima, odporna na zdravljenje z ATB 
4.aplazija kostnega mozga – z verjetnostjo za povrnitev funkcije kostnega 

mozga 

• Odmerjanje: 1x 109 granulocitov/dan, vsaj 4 dni zapored 
• Darovalci: zdravi, polnoletni, prijatelji/znanci, ABO in  
     Rh skladni (delež Er), testirani virusni markerji 
• Stimulacija: G-CSF 5-10 mcg/kg s.c., Medrol 48 mg po 
• Afereza   



AGRANULOCITOZA po 
zdravljenju s 
trimetoprim/sulfamet-
oksazolom zaradi 
ponavljajočih okužb 
sečil. 
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ZAKLJUČEK 

• IMUNSKA OSLABELOST=OKUŽBA? 

• PODATEK O NEVTROPENIJI JE  

 IZJEMNO POMEMBEN! 

• KRVNA SLIKA nam lahko pove več o etiologiji 
nevtropenije. DKS! 

• HITROST OBRAVNAVE in čas 

    do PRIČETKA ZDRAVLJENJA! 

 

 


