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Razkritja

 Brez relevantnih razkritij



Sepsa in septični šok

 SEPSA: Življenje ogrožajoče stanje, kjer pride do odpovedovanja organskih 
sistemov zaradi neustreznega odgovora organizma na okužbo.

 SEPTIČNI ŠOK: SEPSA + vazoaktivni podpori za MAP ≥ 65 mm Hg + laktat > 2 
mmol/L

 Bolnišnična smrtnost:

 Sepsa: >10%

 Septični šok: >40%

 Zdravljenje:

 Ustrezno podporno zdravljenje: tekočine, vazoaktivna podpora, podpora 
odpovedujočih organov

 Ustrezno in zgodnje protimikrobno zdravljenje

Singer M et al. JAMA. 2016; 315(8): 801-10, Rhodes A et al. Intensive Care Med. 2017; 43:304-77.

. 



„Malo“ o 

farmakokinetiki



FK/FD pri sepsi/septičnem šoku
 Kritično bolan ≠ zdrav ~25 letni moški (faza 1 testiranje zdravila …)

 „običajne spremenljivke“: teža, starost, spol, (telesna površina, ITM)

 Številni vplivi:

 Hiperdinamična cirkulacija z vazodilatacijo (i.e. povečan volumen distribucije za 

vodotopna zdravila) → … kasneje septična kardiomiopatija, MOF

 Povečana prepustnost mikrocirkulacije („leaky capillaries“) → edem tkiv s 

povečano difuzijsko razdaljo (kapilare : tkiva)

 Spremenjena koncentracija plazemskih beljakovin: 

 še zlasti albuminov – vpliv na FK/FD zdravil z visoko stopnjo vezave: povečana prosta 

koncentracija zdravila, povečano izločanje skozi glomerule … 

Rhodes A et al. Intensive Care Med. 2017; 43:304-77.
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 Vpliv ledvične funkcije

 ojačana glomerulna filtracija (OGF > 140 ml/min/1,73 m3,  od 14 do 80% )

 Akutna ledvična odpoved

 vpliv spremenjene funkcije jeter

 Vpliv zdravljenja

 Tekočinsko zdravljenje

 Uporaba vazoaktivnih in inotropnih zdravil

 izventelesne metode zdravljenja (nadomestno ledvično zdravljenje, ECMO…)

Rhodes A et al. Intensive Care Med. 2017; 43:304-77.



Vpliv sepse na farmakokinetiko zdravil 

(med njimi tudi antibiotikov ☺)

 Značilnosti „povzročitelja sepse“

 predvsem večkratno odporne bakterije z omejenimi možnostmi zdravljenja

 Izrazita individualna farmakokinetska variabilnost (med posamezniki in pri 

posamezniku) na enoti intenzivne terapije/nege

 Spremenjena farmakokinetika tekom „evolucije“ bolezni

 spremembe funkcije ledvic, ledvic

 spremenjena hemodinamika

 spremembe pri zdravljenju

Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Razlike med posameznimi antibiotiki

 Antibiotiki z „ozkim terapevtskim indeksom“

 aminoglikozidi (gentamicin, amikacin, tobramicin)

 glikopeptidi (npr. vankomicin)

 Antibiotiki z (relativno) „širokim terapevtskim 

indeksom“

 beta-laktami

 kinoloni

 Antibiotiki s „kompleksno“ farmakokinetiko

 npr. vorikonazol

Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Farmakokinetične/farmakodinamične

(FK/FD) lastnosti antibiotikov

Parameter Antibiotiki

Čas nad MIK penicilini, cefalosporini, karbapenemi, aztreonam,

makrolidi, klindamicin,

24h AUC/MIK aminoglikozidi, fluorokinoloni, azitromicin,

tetraciklini, vankomicin, kvinupristin/dalfopristin

Maksimalna

koncentracija/MIK

aminoglikozidi, fluorokinoloni

Craig WA. Clin Infect Dis. 1998; 26(1):1-10. 

Legenda: MIK – minimalna inhibicijska koncentracija, AUC površina pod krivuljo koncentracija : čas.  



Merjenje terapevtskih koncentracij –

številna (le delno pojasnjena) vprašanja

 Čas odvzema:

 po koncu aplikacije (običajno po ~1h, ki je potrebna za 

porazdelitev), ~ Cmaks

 pred naslednjo aplikacijo (Ctrough ali Cmin)

 ob doseženem ravnotežnem stanju? 

 število odvzemov?

 Mesto odvzema:

 plazma? 

 mesto okužbe (cerebrospinalna tekočina?, 

tekočina, ki obliva alveole v pljučih? kost?)

 koncentracija proste učinkovite/skupne (vključno 

vezane na  beljakovine

 Metodologija določanja koncentracij?



1. Wadi J. The Int Ar J of Antimicriobi Ag, 2017; ISSN 2174-9094. 2. Grupper M et al. Clin Microbiol Rev. 2016; 29:759e772. 

Skupina beta-laktamov Čas>MIK

penicilini 50 do 60%

cefalosporini 60 do 70%

ceftolozan/tazobaktam 40%

karbapenemi 40%

Uporaba merjenja terapevtskih koncentracij



Napovedovanje FK profila pri „mojem 

bolniku“

 Uporaba „klasičnih“ farmakokinetičnih metod:

 izračun AUC na podlagi eliminacije 1. reda z uporabo Cmaks in Cmin ob doseženem 
ravnotežnem stanju

 plus: no „black box“, jasna prestava

 minus: pravilnost? potreba po čakanju več odmerkov – neustrezno?

 Uporaba ustreznih programov: npr. Bayesiansko napovedovanje

 „prior“: model, narejen na podlagi preteklih FK raziskav

 „posterior“ model: upoštevanje podatkov našega bolnika

 Uporaba nomogramov

Rhodes A et al. Intensive Care Med. 2017; 43:304-77.



Chai MG et al. Pharmaceutics 2020, 12, 638



Podaljšana infuzija (npr. beta-laktamov)

Osthoff M et al. Swiss Med Wkly. 2016; 146:w14368.



Odmerjevalni nomogrami

Pea F et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Dec;56(12):6343-8



Priporočila za MTK pri kritično bolnih 

Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med (2020) 46:1127–1153



Rybak MJ et al. Am J Health-Syst Pharm. 2020; XX:XX-XX



„No one size fits all“

 Merjenje terapevtskih koncentracij je korak v „personizirano“ odmerjanje 

antibiotikov (oz. drugih zdravil), ki bo omogočilo varnejše zdravljenje: 

 bolj učinkovito

 manj toksičnosti

 Predpogoji za pravilno uporabo

 ustrezno merjenje

 ustrezno napovedovanje FK modelov

 ustrezna mikrobiološka diagnostika


