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UVOD 

Skripta je namenjana predavateljem ter vsebuje glavne teme, ki so zastopane na predavanjih. 

Namenjana je osvežitvi znanja pred predavanjem. Zavedamo se obsežnosti in zahtevnost 

tematike, zato so tukaj napisana kratka navodila: 

A. Na predavanju se izogibajmo strokovnim ali latinskim izrazom ter izražanje prilagodimo 

nivoju publike.  

B. V kolikor odgovora na vprašanja ne poznamo, se opravičimo, povemo, da se bomo 

pozanimali pri mentorjih/ poiskali strokovne članke ter pravilni odgovor posredovali 

na kontakt (mail).  

C. Vprašanja, ki so se pojavila na predavanju, jih zapišemo v datoteko na Drivu.  

D. Vedno ostanemo vljudni in mirni,  ne glede na argumente.  

1. VRSTE CEPIV IN NJIHOVO DELOVANJE 

Cepljenje temelji na lastnosti imunskega sistema, da povzročitelje s katerimi se je že seznanilo 

prepozna hitreje in jih uspešneje uniči.  Da je naše telo oziroma naš imunski sistem sposoben 

prepoznati posameznega patogenega povzročitelja, mora pred tem priti v stik z zelo majhno, 

vendar za povzročitelja specifično molekulo, ki jo v medicini imenujemo antigen. Našemu 

imunskemu sistemu lahko predstavimo antigene na različne načine.  

Za cepljenje proti nalezljivim boleznim uporabljamo preparate mrtvih (inaktiviranih) ali živih 

(atenuiranih) povzročiteljev nalezljivih bolezni ali njihovih produktov ter cepiva, pripravljena z 

genetsko tehnologijo.  

● Mrtva (inaktivirana) cepiva 

Patogene mikrobe inaktiviramo z vročino ali s kemičnimi snovmi. V nasprotno z atenuiranimi 

cepici, kjer zadostuje enkratni odmerek, je pri mrtvih odmerek večkrat ponoviti.  

V Sloveniji uporabljamo mrtva cepiva proti naslednjim boleznim: oslovskemu kašlju, tifusu, 

koleri, gripi, steklini, otroški paralizi (IPV), klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu A in B.  

●  Živa cepiva, oslabljena (atenuirana) cepiva 

Pripravljena so iz oslabljenih sevov mikroorganizmov uporabljamo proti naslednjim nalezljivim 

boleznim: tuberkulozi, otroški paralizi (OPV), ošpicam, mumpsu ,rdečkam, rumeni mrzlici in 

noricam.  

Obdelani so bili na način, da izgubijo virulenco, vendar obdržijo zmožnost razmnoževanja v 

organizmu.  

●  Cepiva iz očiščenih delov mikroorganizmov (subunit cepiva) 
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Sestavljeni so iz očiščenih mikrobnih antigenov (glikoproteini ali polisaharidi). Tradicionalno 

čiščenje poteka s proteinsko tehnologijo. Čiščenje in oblikovanje primernih antigenov lahko 

poteka tudi z genetsko tehnologijo v mikorbih - rekombinantna cepiva.  

V konjugiranih cepivih je polisaharid kovalentno vezan na proteinski nosilec. Konjugat protein-

polisaharid je veliko bolj imunogen kot sam polisaharid.  

Meningokokno in pneumokokno cepivo sta pripravljeni iz prečiščenih polisaharidov bakterij 

različnih sevov. Cepivo proti haemophilusu influenzae b pa vsebuje polisaharid H.influenzae 

tipa b konjugiran na tetanusni ali difterični proteinski nosilec. 

● Toksoidi 

Če bakterijske toksine obdelamo s primerno koncentracijo formaldehida, toksini izgubijo 

toksičnost, vendar obdržijo imunogenost. Za cepljenje proti davici in tetanusu uporabljamo 

cepivo, pripravljeno iz bakterijskih eksotoksinov. 

Cepljenje proti nalezljivim boleznim se lahko opravi z dajanjem enega cepiva (monovakcina); 

dajanjem mešanih (kombiniranih) cepiv proti več nalezljivim boleznim ali hkratnim (simultanim) 

dajanjem več cepiv.  

CEPIVA IN NOSEČNOST  

 

Pred nosečnostjo:  
Vsem ženskam, ki želijo zanositi, se priporoča, da pred tem preverijo ali so bile cepljenje proti rdečkam 

v okviru cepiva OMR. Če potrebujejo cepljenje, se naj z načrtovano nosečnostjo počaka vsaj 1 mesec po 
cepljenju.  
  
Med nosečnostjo: 
Cepiva, ki so za nosečnico in plod varna ter se priporočajo:  

 Di-Te-Per (davica, tetanus in oslovski kašelj) 
 Cepivo proti gripi  

  
Cepiva, ki so med nosečnostjo prepovedana:  

 OMR  
 BCG (tuberkuloza) 
 Cepivo proti noricam 
 Cepivo proti rumeni mrzlici  

  
Cepiva, ki se med nosečnostjo predpišejo, v kolikor je tveganje za obolenja veliko:  

 Cepivo proti KME  
 Cepivo proti pnevmokoku 
 Cepivo proti poliomielitisu   
 Cepivo proti HPV-ju  

  
Med dojenjem: po porodu so vsa cepiva varna. Dojenje se za določen čas ne priporoča, le če je bila mater 
po porodu cepljenja s cepivom proti ošpicam ali rumeni mrzlici.  
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 2. SESTAVA CEPIV 

Cepiva sestavljajo mnoge spojine. V njih poleg molekul antigena najdemo tudi pomožne snovi, 

ki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in varnosti cepiva. Njihove 

koncentracije v cepivih so relativno majhne (miligrami). Spodaj so naštete in opisane cepivom 

najpogosteje dodane pomožne snovi.  

a)      Konzervansi: so snovi, ki se uporabljajo z namenom preprečevanja kontaminacije (rast 

mikroorganizmov; gliv in bakterij) cepiv. 

Najpogosteje uporabljeni konzervansi so 2-fenoksietanol in tiomersal, fenol in drugi. 

Tiomersal je spojina, ki vsebuje sledove živega srebra in je bila v preteklosti zelo pogosto 

uporabljena kot konzervans v cepivih. Omenjena snov je v javnosti dvignila mnogo prahu saj so 

jo mnogi povezovali z povečanim tveganjem za pojav avtizma pri cepljenih otrocih. To je v 

začetku novega tisočletja v Veliki Britaniji povzročilo odpor do cepljenja in zmanjšano 

precepljenost populacije, kar je vodilo v porast pojavnosti bolezni, ki se ob ustreznem cepljenju 

nebi pojavile. Kljub temu, da so se študije, ki so podpirale to trditev izkazale za zavajajoče in 

napačne, so spojino umaknili z britanskega trga. Do danes ni še nobena relevantna znanstvena 

raziskava povezala koncentracij, ki se uporabljajo v standardnih odmerkih cepiv s kakršnimi koli 

neželenimi dolgoročnimi posledicami. 

V proizvodnji cepiv se uporabljajo tudi drugi konzervansi, najpogosteje fenol in 2-fenoksietanol, 

ki v danih odmerkih prav tako ne povzročajo stranskih učinkov.  

  

b)      Adjuvansi: so snovi, ki povečajo stopnjo imunskega odziva na antigen. 

  

Dodajanje adjuvansov v cepiva  povzroča močnejšo in dolgotrajnejšo aktivacijo imunskega 

sistema zaradi česar potrebujemo manjšo količina antigena in število cepljenj za dosego 

imunizacije posameznika. Najpogosteje so v uporabi aluminijeve spojine v novejših cepivih pa 

se ta namen uporabljajo tudi nekatere druge snovi. 

Aluminijeve soli so pri izdelavi cepiv prisotne že več desetletij. Najpogostejše, ki se uporabljajo 

v ta namen so aluminijev hidroksid, aluminijev fosfat in druge. Mehanizem delovanja 

aluminijevih snovi je sledeč; ko cepivo vbrizgamo v človeško telo, aluminijeve soli upočasnijo 

sproščanje aktivne učinkovine cepiva (antigena) in jo zadržujejo na mestu vbrizganja cepiva. To 

omogoča lažjo interakcijo med antigenom in imunskimi celicami. Ajduvanti povečujejo stopnjo 

humoralnega odziva ne da bi vplivali na celično posredovano imunost. Poleg naštetega imajo 

aluminijeve soli tudi zmožnost absorbiranja proteinov s čemer onemogočijo, da bi se slednji 

adherirali na stene epruvet v katerih se skladiščijo cepiva. 

Količina aluminijevih snovi, ki je prisotna v cepivih je v odmerku cepiva izredno majhna. Znaša 

manj kot 2 miligrama aluminijevih soli in manj kot 1 miligram samega  aluminija. 
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Povprečni dnevni vnos aluminija znaša med 1-10 mg. Pitna voda vsebuje 0,25 mg Al/L. Izločanje 

vnesenega aluminija, ki se v telesu absorbira v kri poteka preko ledvic. Koncentracije aluminija 

v cepivih so tako majhne, da ne povzročajo resnejših obolenj. Vseeno pa lahko pride do 

nastanka lokalnih reakcij na mestu vnosa cepiva. Te so pogostejše, če cepivo vbrizgamo preveč 

površinsko. 

Aluminijeve soli so se v zadnjih desetletjih uporabe izkazale za zelo varne. 

  

c)       Stabilizatorji:  cepivom se dodajajo z namenom ohranjanja cepiva potentnega med 

shranjevanjem in transportom. 

V ta namen se uporablja zelo širok nabor snovi; ogljikovi hidrati (laktoza, saharoza), proteini in 

aminoklisine (rekombinantni človeški albumin, želatina, )… 

·         Želatina; je proteinski proizvod delne hidrolize kolagena pridobljenega iz tkiv živali. Najpogosteje 

je tkivo prašičjega izvora. Uporablja se v nekaterih živih cepivih kot stabilizator saj preprečuje 

škodljiv vpliv temperature na viruse. V  zelo redkih primerih (1 : 2 000 000) je lahko vzrok blagih 

imunskih reakcij. Pomembno pa je zavedanje prisotnosti zadržkov pripadnikov nekaterih religij 

pri uporabi omenjenih substanc v cepivih. 

·         Človeški rekombinantni protein; v nekaterih cepivih se nahajajo v zelo majhnih odmerkih (0,3 

mg na odmerek). Sintetiziramo jih s pomočjo gliv kvasovk katerim vstavimo gen za sintezo 

albumina. 

·         Sorbitol; lahko ga tvori človeško telo najdemo pa ga tudi v sadju. V prehranski industriji se 

uporablja kot sladilo, v nekatera cepiva pa ga dodamo kot stabilizator. 

  

d)      Stranski produkti proizvodnega procesa cepiva; Mnoge spojine udeležene v proizvodnem 

procesu cepiv se lahko nehote znajdejo v končni sestavi cepiva. Koncentracije slednjih je v 

cepivih zelo nizka. Najdemo lahko; 

  

·          Antibiotike; Med proizvodnjo nekaterih cepiv vstopajo v postopek tudi antibiotiki (gentamicin, 

neomicin). Namen dodajanja antibiotikov v cepiva je preprečevanje rasti bakterij in posledične 

kontaminacije cepiv. Kljub temu, da se po proizvodnem procesu skuša popolnoma odstraniti 

omenjene spojine, lahko v cepivu še vedno ostanejo sledovi slednjih.  Da bi se omejilo neželene 

učinke cepiv se v cepiva ne dodajajo antibiotiki, ki pogosto povzročajo alergijske reakcije 

(penicilini, cefalosporini, sulfonamidi). V primeru, da so osebe alergične na antibiotike je pred 

cepljenjem priporočen posvet z osebnim zdravnikom. 

·         Formaldehid in glutaraldehid; sta organski spojini, ki se uporablja v sintezi cepiv v namen 

inaktivacije nekaterih bakterijskih toksinov in virusnih antigenov.  Ko so antigeni inaktvirani 
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formaldehid in glutaraldehid odstranimo, kljub temu pa ju lahko manjših količinah najdemo v 

končni obliki cepiv. Zaradi majhnih koncentracij v katerih ju najdemo v cepivih ne predstavljata 

nevarnosti za posameznika. 

·         Ostanki celičnih kultur; Sem sodijo predvsem cepiva proti virusu gripe, ki se največkrat goji  v 

oplojenih kokošjih jajcih. V tekočino med zarodkom in lupino se vbrizga virus in počaka, da se 

le ta razmnoži. S centrifugiranjem ločijo virus od ostalih jajčnih beljakovin, ki pa v nekaterih 

primerih ostanejo v cepivu. To je zelo pomembno saj ima relativno velik delež populacije 

alergijo na omenjen antigen. Alternativno so se v zadnjem času razvili tudi drugi postopki 

proizvodnje cepiva brez jajčnih antigenov. 

·         In mnoge druge snovi, kot denimo; Antioksidanti (askorbinska kislina ...), soli za uravnavanje pH 

(kot fosfatni pufri ...) itd. 

 

3. MOŽNI NEŽELENI UČ INKI CEPLJENJA  

Vsako zdravljenje je povezano z možnimi nezaželenimi učinki kar velja tudi za cepljenje. 

Nezaželeni učinki se pojavljajo redko, so večinoma predhodni in blagi. Za posameznika je 

tveganje, da bo dobil okvaro zaradi cepljenja bistveno manjše, od tveganja, da bo utrpel okvaro 

zaradi zapletov nalezljive bolezni.  

Neželen učinek (dogodek) po cepljenju je dogodek, ki je v časovni povezavi s cepljenjem in je 

lahko (ni pa nujno) vzročno povezan s cepljenjem. 

V letu 2015 je bilo v Register posredovanih 406 prijav nezaželenih učinkov pridruženih cepljenju 

Pri dobri petini prijav (22,2%) je šlo za lokalne reakcije po cepljenju. V bolnišnici je bilo 

obravnavanih 26 oseb (6,4%).   

Tabela 1: Število prijav nezaželenih učinkov in število 

izdanih odmerkov, 2011-2015 

Neželeni učinki (dogodki) po cepljenju lahko 

vključujejo: 

●  Prave nezaželene učinke 

●  Koincidenco  - časovno zaporedje oz. sosledje dogodkov, ki bi se zgodili, tudi če oseba 

ne bi bila cepljena 

● Napake, povezane z nepravilno pripravo cepiva, nepravilnim rokovanjem s cepivom ali 

njegovim dajanjem 

● Predhodno nepoznane dogodke, ki jih ne moremo povezati s cepivom ali njegovim 

dajanjem 

Neželene učinke po cepljenju lahko razdelimo v tri glavne skupine: 
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● Lokalne 

● Sistemske 

●   Alergične reakcije 

Lokalne reakcije (bolečina, oteklina in rdečina na mestu cepljenja) so po navadi najmanj resne 

in najpogostejše. Običajno so kratkotrajne, minejo samodejno – brez ukrepanja in izjemno 

redko puščajo posledice. 

Sistemske reakcije (povišana telesna temperatura, glavoboli, zaspanost, slabost, utrujenost, 

driska) se pojavijo redkeje, lahko so podobne blagi obliki bolezni, proti kateri cepimo, a zelo 

redko pomenijo tveganje. Takšne reakcije so pogostejše po cepljenju z živimi oslabljenimi cepivi 

npr. OMR. 

Ob cepljenju se lahko pojavi sinkopa (omedlevica) ali presinkopa. Gre za nenadno kratkotrajno 

(nekaj sekund) izgubo zavesti, ki nastane zaradi znižanja krvnega tlaka in posledično zmanjšanim 

možganskim pretokom krvi. Najpogostejša oblika je vazovagalna sinkopa, ki nastane zaradi 

nevrološkega vpliva vagusa na srce in ožilje kot odgovor na dražljaje (strah, bolečina, poškodba, 

stresni dogodek). Sinkopa se pojavi kadarkoli po cepljenju, 80% pa v prvih 15 minutah po 

cepljenju. 

Najnevarnejše stanje po cepljenju je alergična reakcija, do katere pride zaradi premočnega 

odziva našega organizma na sestavine cepiva (antigen, stabilizator, beljakovine itd.).  Odziv se 

lahko pokaže kot urtikarija (srbeča, pordela koža), Quinckejev edem (srbenje kože, otekanje 

obraza) ali anafilaktični šok. Gre za akutno, življenjsko ogrožajočo preobčutljivostno reakcijo z 

multiorgansko prizadetostjo. Anafilaksija po cepljenju je izredno redek zaplet, in sicer s 

pogostnostjo 1 do 10 primerov na milijon uporabljenih cepiv. V primerjavo, anafilaksija so po 

uporabi penicilina uporabi v 1-5 primerov na 10.000.  

RAVNANJE OB POJAVU NEZAŽELENIH UČINKOV  

Staršem moramo pojasniti, da so blagi nezaželeni učinki lahko pričakovani in da je običajno 

smiselno lajšanje težav, zdravljenje pa je le redko potrebno. Staršem se svetuje, da naj otroka z 

vročino, bolečino ali oteklino na mestu vboda ali če je nekoliko občutljivejši, bled in nima teka, 

podprejo tako da: 

·         Mu dajo piti več tekočine, zlasti vodo ali dojenčka pogosteje dojijo 

·         Lahko mu dajo 100 mg Paracetamola, trikrat v 24 h 

·         Namestijo hladne obkladke na mesto vboda (ne ledu niti alkoholnih obkladkov) 

·         Če se njegove stanje poslabša, ga odpeljejo v bolnišnico 

Zdravnik, ki ugotovi stranske pojave po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, o 

vsakem posameznem primeru takoj obvestiti Register za stranske pojave po cepljenju pri IVZ.  
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Nobeno cepljenje se ne bi izvajalo, če njegovega koristnega učinke ne bi bilo mogoče upravičiti. 

Primerjava tveganja zaradi nalezljive bolezni s tveganjem zaradi neželenih učinkov po cepljenju, 

nam pokaže koristi cepljenja.  

  3. IMUNSKI SISTEM 

Imunski sistem je organski sistem, sestavljen iz specializiranih organov, celic in manjših molekul, 

ki nadzorujejo organizem in ga varujejo pred patogeni. Ključna značilnost imunskega sistema je 

sposobnost razločevanja med telesu lastnimi in tujimi molekulami, ki so izražene na površini 

celic ali plavajo v medceličnini, pri čemer v normalnih okoliščinah samo tuje sprožijo imunski 

odziv. Molekule, ki sprožijo imunski odziv preko vezave na specifične imunske receptorje, se 

imenujejo antigeni. 

ORGANI IMUNSKEGA SISTEMA 

Kostni mozeg – Vse celice imunskega sistema nastanejo v kostnem mozgu iz matičnih celic v 

procesu hematopoeze. Nekatere izmed nastalih celic dozorijo že v kostnem mozgu, druge pa 

potujejo v druge organe in dozorijo tam. 

Timus – Funkcija timusa je produkcija zrelih T limfocitov. Ti nastanejo iz nezreli timocitov, ki 

pridejo iz kostnega mozga, skozi procesa pozitivne in negativne selekcije. 

Bezgavke – Imajo funkcijo imunološkega filtra za limfo oz. mezgo. Tuje antigene, ki pridejo v 

tkiva, limfa odnese v bezgavke, kjer jih ujamejo makrofagi in dendritične celice. Celice, ki so 

ujele tujke tukaj sprožijo nastanek specifičnega imunskega odziva. 

Vranica – Vranica je imunološki filter krvi. Podobno kot v bezgavkah, so tudi v vranici makrofagi 

in dendritične celice, ki iz krvi ujamejo tuje antigene, poleg tega pa v vranico pridejo tudi 

migracijski makrofagi in dendritične celice in s seboj prinesejo že fagocitirane tujke. Tako kot v 

bezgavkah te antigene predstavijo limfocitom in sproži se nastanek specifičnega imunskega 

sistema. 

IMUNSKI ODZIV 

Vdor tujkov v telo sproži različne obrambne mehanizme. Delimo jih na starejše prirojene 

(nespecifične) in mlajše pridobljene (specifične) mehanizme odpornosti. Mehanizmi prirojene 

odpornosti (npr. fagocitoza, aktivacija komplementa) se proti tujkom odzovejo takoj in 

popolnoma ne glede na to, ali je organizem že kdaj prej prišel v stik z enakimi tujki ali ne. 

Nasprotno pa mehanizmi pridobljene odpornosti ob prvem stiku s tujkom šele izoblikujejo 

imunski odziv, ki specifično prepoznava molekule tujka. Zato je potreben čas – specifični 

imunski odziv se pojavi z zakasnitvijo nekaj dni do nekaj tednov. Ko se specifični imunski odziv 

vzpostavi, je imunski sistem dolgo časa (leta in desetletja) pripravljen za prepoznavanje enakih 

tujkov – to lastnost imenujemo imunski spomin. Ponoven vdor enakih tukov v telo zato izzove 

hitrejši in močnejši specifični imunski odziv. 
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PRIROJENA OZ. NESPEC IFIČNA IMUNOST  

Prirojena imunost je sestavljena iz različnih celic (mononuklearnih fagocitov, NK celic in 

polimorfonuklearnih levkocitov), vnetnih mediatorjev (histamina, kininov, levkotrienov in 

prostaglandinov, citokinov) in proteinov (proteinov akutne faze vnetja, proteinov 

komplementa). Temelji na tem, da mononuklearni fagociti, predvsem makrofagi s svojimi 

receptorji razlikujejo med 'svojim' in 'tujim' na osnovi nekaterih fizikalnih lastnosti površin 

delcev, s katerimi pridejo v stik. Tako prepoznajo tujke in jih fagocitirajo ter tako odstranjujejo 

iz tkiv. Ob tem izločajo vnetne mediatorje, ki sprožijo začetek vnetne reakcije. Vnetje je v bistvu 

sosledje tkivnih reakcij, ki na mestu tkivne okvare močno okrepi obrambno zmožnost tkiva – 

poveča se prekrvljenost tkiva, poveča se prepustnost kapilar, ki omogoči prehod zaščitnih 

makromolekul (protiteles, proteinov komplementa) iz žil v tkivo, vnetni mediatorji pa s 

kemotaktičnim delovanjem povzročijo kopičenje in aktivacijo obrambnih celic na mestu vnetja. 

Vsak vnetni odziv poteka v medsebojnem sodelovanju raznovrstnih in številnih celic, ki morajo 

za učinkovito obrambo telesa tudi učinkovito komunicirati. Za medsebojno signaliziranje 

uporabljajo imunske celice neposredne stike, ki jih omogočajo receptorske povezave, zelo 

pomembno pa je tudi medcelično signaliziranje preko topnih proteinskih signalnih molekul – 

citokinov (interferoni, interlevkini, tumor nekrotizirajoči faktor). Poleg fagocitoze mikrobov in 

ustvarjanja okolja, ki je za mikrobe neugodno (lokalno vnetje) je pomemben del prirojene 

imunosti tudi komplementni sistem, ki se je v evoluciji pojavil kasneje kot drugi mehanizmi 

prirojene imunosti, a prej kot pridobljena imunost. Je pomemben in učinkovit način za 

odstranitev bolezenskih povzročiteljev pred nastankom pridobljenega imunskega odziva pa tudi 

po tem. 

 

 PRIDOBLJENA OZ. SPEC IFIČNA IMUNOST  

Tudi specifični imunski odziv temelji na zmožnosti razlikovanja med 'svojim' in 'tujim'. Limfociti 

s svojimi receptorji prepoznajo tuje antigene, čemur sledi imunski odziv, katerega cilj je 

odstraniti antigene iz telesa. 

Po prvem stiku z antigenom, nastane specifičen imunski odziv v nekaj dneh do nekaj tednih. 

Imenuje se primarni specifični imunski odziv. Ponoven stik z enakim antigenom vzbudi 

specifičen imunski odziv, ki je hitrejši in močnejši od primarnega. To je sekundarni specifični 

imunski odziv. 

Imunski odziv pridobljene imunosti poteka v limfatičnih tkivih, saj so le tam ustrezne razmere 

za učinkovito imunsko aktivacijo – dovolj velika koncentracija makrofagov, dendritičnih celic, 

limfocitov, citokinov… Za nastanek specifičnega imunskega odziva so ključnega pomena antigen 

predstavitvene celice (makrofagi, dendritične celice, limfociti B), ki antigen preko svojih 

površinskih receptorjev predstavijo limfocitom. Vsak limfocit ima antigenske receptorje, ki so 
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med seboj enaki in specifični samo za eno vrsto antigena, zato imamo v telesu več milijonov 

različnih limfocitov, ki se razlikujejo glede na antigensko specifičnost. 

Ko APC antigen predstavijo limfocitov pride do klonske ekspanzije limfocita specifičnega za ta 

antigen. To imenujemo klonska selekcija in je temeljno dogajanje vsakega specifičnega 

imunskega odziva. V nekaj dneh nastanejo številni limfociti, ki imajo enake antigenske 

receptorje. Del nastalih limfocitov so kratkoživeči efektorski ali aktivirani limfociti, ki so v stanju 

odzivanja na antigen, drugi del pa so dolgoživeči (leta, desetletja) spominski limfociti, ki se 

aktivirajo pri poznejših stikih s specifičnim antigenom. Ob prvem stiku z antigenom je v telesu 

premalo specifičnih limfocitov, da bi se takoj pokazali učinki specifičnega imunskega odziva, 

zato pravimo, da se primarni odziv začne z zakasnitvijo, ki je potrebna za aktivacijo in klonsko 

ekspanzijo specifičnega klona limfocitov. Ob drugem (in vsakem naslednjim) stiku telesa z 

antigenom pa se proti antigenu odzovejo specifični kloni limfocitov (spominski limfociti), ki so 

nastali že med primarnim odzivom. Ker kloni vsebujejo nekaj tisoč celic, je ekspanzija klona 

hitrejša in učinki imunskega odziva se pokažejo prej – sekundarni specifični imunski odziv je 

torej hitrejši in močnejši. 

 

5. MIKROORGANIZMI  

DAVICA 

Ime bakterije: Corynebacterium diphtheriae 

Opredelitev: Gram + aeroben negibljiv bacil, kijaste oblike 

Epidemiologija: Edini gostitelj bakterije je človek, zato se bakterija prenaša v večini kapljično 

preko okuženega bolnika ali klicenosca (nahaja se v nosu) oziroma preko okuženih predmetov 

in živil. Največ obolenj je v obdobju pozne jeseni in pozimi, zbolevajo pa v večini otroci po 3. 

mesecu starosti. Zaradi dobre precepljenosti populacije se v Sloveniji davica ne pojavlja že 50 

let (od leta 1967), medtem ko se v svetu pojavlja predvsem v okoljih s slabimi socialnimi 

razmerami.  

KS: Inkubacija traja 2-6 dni. Davica je huda nalezljiva bolezen, ki nastane zaradi delovanja 

toksina bakterije. Ta povzroči vnetje dihalnih poti z belkasto oblogo (pseudomembrane), ki se 

lahko tako razširi, da povzroči oteženo dihanje in zadušitev. Ob tem se lahko pojavljajo še 

vročina, boleče žrelo in razjede na sluznicah, pri hudi obliki pa pride tudi do okvar srca, živčnega 

sistema (ohromelost) in ledvic. 

Zdravljenje: Specifično zdravimo davico z antitoksinom (konjskega izvora), z antibiotiki pa 

odstranimo bakterijo in preprečimo nadaljnje širjenje. V primeru zapore dihalnih poti bolnika 

intubiramo ali pa naredimo traheotomijo. 

Preventiva: Proti davici se cepimo v okviru cepiva Di-Te-Per-Poli-Hib (5-valentno cepivo) in 

obsega pet odmerkov cepiva. 
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Prognoza: Smrtnost je odvisna od hitrosti začetka zdravljenja (včasih je predstavljala 20%), 

danes je kljub cepivu še vedno 5-10%. 

TETANUS 

Ime bakterije: Clostridium tetani 

Opredelitev: Gram + anaeroben gibljiv sporogen bacil 

Epidemiologija: Najpogosteje se okužimo preko ran (vbodne rane, opekline, žulji…), ki pridejo v 

stik z zemljo, ki vsebuje spore bacila ali pa ob uporabi nesterilnih materialov (tetoviranje, 

piercing, nečiste igle pri uživanju drog …). Spore lahko v zemlji preživijo dolgo časa, vir 

onesnaženja pa predstavljajo človeški in živalski iztrebki. 

V Sloveniji se je pojavljanje bolezni od pričetka s cepljenjem proti tetanusu (leta 1951) močno 

znižalo, oboleva predvsem starejša necepljena populacija. 

KS: Inkubacija običajno traja 3-21 dni, lahko pa tudi več mesecev. Tetanus se kaže v obliki krčev 

mišic, ki se značilno pojavijo najprej v žvekalnih mišicah, sledi otrdelost in krči po vsem telesu. 

Ti so lahko tako močni, da vodijo do zlomov kosti, ob tem pa je bolnik celoten čas pri zavesti. 

Sledijo še motnje dihanja in težave pri požiranju, ter motnje srčnega ritma in vegetativnega 

živčnega sistema (potenje, poudarjeni refleksi, povišana telesna temperatura). Neonatalni 

tetanus najprej opazimo z izgubo sesalnega refleksa in se v večini primerov konča s smrtjo. 

Zdravljenje: Tetanus predstavlja nujno stanje, zato je potrebno bolnišnično zdravljenje. 

Potrebno je ustrezno kirurško oskrbeti rano (bakterija je anaerobna), uvesti pasivno zaščito s 

tetanusnim humanim imunoglobulinom, antibiotike in primerno podporno zdravljenje. 

Preventiva: Prve tri odmerke prejmemo v okviru kombiniranega cepiva Di-Te-Per-Poli-Hib, 

nadaljnje tri pa do 18. leta (pri 2 letih, 8. letih, v srednji šoli). Pomembno je, da cepljenje 

obnavljamo na 10 let oz. v primeru rizičnih poškodbah, saj lahko zbolimo tudi, če smo bolezen 

že preboleli. 

Prognoza: Tetanus lahko poteka nekaj tednov ali mesecev, smrtnost je odvisna od mesta okužbe 

in se pojavlja v približno 1 %, medtem ko je tetanus celega telesa, kljub ustrezni oskrbi v 60 % 

smrten. V Sloveniji smo imeli v letu 2016 po 35. letnih ponovno primer tetanusa pri otroku, ki 

proti bolezni ni bil cepljen. 

OSLOVSKI KAŠELJ 

Ime bakterije: Bordetella pertusis 

Opredelitev: Gram - aeroben kokobacil 

Epidemiologija: Oslovski kašelj je zelo nalezljiv in se prenaša med ljudmi (človek je edini gostitelj) 

- okužimo se kapljično, aerosolno ali z okuženimi predmeti. Praviloma zboli več kot 90% 

izpostavljenih (neimunih) ljudi. 

V Sloveniji smo pričeli s cepljenjem proti oslovskemu kašlju leta 1959 in smo s tem močno 

zmanjšali obolevanje, vendar se v zadnjih letih ponovno pojavljajo epidemije predvsem med 
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šolskimi otroki. Leta 2010 je bilo v Sloveniji prijavljenih 611 primerov oslovskega kašlja. Od 

uvedbe dodatnega odmerka v 3. razredu osnovne šole se je pojavnost spet znižala. 

KS: Inkubacija 7-10 dni. V začetni fazi nastopijo simptomi podobni prehladu, pojavi se rahlo 

povišana telesna temperatura, izcedek iz nosu in sprva blag kašelj, ki se postopoma stopnjuje. 

Ob napredovanju bolezni so značilni hudi napadi kašlja, ki jih spremlja riganju podoben zvok, 

lahko sledita tudi bruhanje in utrujenost. Zaradi intenzivnega kašlja bolnik ne dobi dovolj kisika 

in pomodri, nastopijo lahko še bakterijska pljučnica, krči, prenehanje dihanja, dehidracija in 

nevrološke posledice. 

Zdravljenje: Zdravimo z antibiotikom, pomembno pa tudi zadostno nadomeščanje tekočine za 

preprečitev dehidracije. 

Preventiva: Najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja je vzdrževanje visokega 

deleža cepljenih v skupnosti (vsaj nad 92%). Za zaščito je potrebnih pet odmerkov cepiva (trije 

odmerki kombiniranega cepiva Di-Te-Per-Poli-Hib v 1. letu starosti, četrti odmerek v 2. letu 

starosti). Cepljenje proti oslovskemu kašlju je posebej priporočljivo za nosečnice v 3. trimestru 

(med 28.-36. tednom nosečnosti) ob vsaki nosečnosti v tem primeru se cepi s cepivom Di-Te-

Per.  

Prognoza: Oslovski kašelj je pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, predvsem pri mlajših od 6 

mesecev. Najpogostejši zaplet predstavlja bakterijska pljučnica, ki ima tudi najvišjo smrtnost. 

Imunost po cepljenju oziroma preboleli bolezni ni dolgotrajna (4-12 let), zato so epidemije 

pogoste v starostni skupini 8-12 let. 

HEMOFILUS INFLUENCE TIPA B 

Ime bakterije: Haemophilus influenzae 

Opredelitev: Gram - fakultativno anaeroben kokobacil 

Epidemiologija: Hib se prenaša med ljudmi kapljično, s slino ali preko okuženih predmetov in se 

normalno nahaja v nosni sluznici 30% odraslih (klicenosci).  

V Sloveniji se od leta 1999 cepimo proti Hib, letno pa se prijavijo 2-3 primeri gnojnih 

meningitisov, povzročenih s Hib. 

KS: Hib povzroča različne bolezni: vnetje možganskih ovojnic (meningitis) - predvsem pri otrocih 

do 4. leta starosti,  pljučnico, vnetje sklepov (septični artritis), vnetje kosti, okužbo krvi 

(bakteriemijo), vnetje perikarda… Pri napredovani bolezni se lahko pojavijo tudi mišični krči in 

umska prizadetost. 

Zdravljenje: Zdravimo z antibiotiki. 

Preventiva: Proti Hib se cepimo s štirimi odmerki 5-valentnega, ki jih prejmemo v prvih dveh 

letih, starejše otroke in odrasle pa cepimo v primeru oslabljene imunske odpornosti. 

Prognoza: Kljub ustreznemu zdravljenju lahko v 2–5 % nastopi smrt. 
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OTROŠKA PARALIZA 

Ime virusa: Poliovirus 

Opredelitev: RNA virus brez ovojnice, ikozaedričen, Picornaviridae - Enterovirus (otroško 

paralizo povzročajo trije tipi poliovirusov) 

Epidemiologija: S poliovirusi se okužimo fekalno-oralno preko umazanih rok, saj se le-ti nahajajo 

v iztrebkih z virusom okuženih ljudi.  

V Sloveniji smo pričeli s cepljenjem proti otroški paralizi leta 1957, od leta 1979 pa nismo 

zabeležili nobenega primera več. Leta 1988 so članice Svetovne zdravstvene organizacije 

sprejele dogovor o načrtnem izkoreninjenju otroške paralize na podlagi doseganja visoke 

precepljenosti prebivalcev - pojavnost otroške paralize je upadla iz približno 350.000 

prijavljenih primerov letno na okoli 960 prijavljenih primerov (podatki iz leta 2010). 

KS: Inkubacija 7-14 dni. Poliomielitis (otroška paraliza) se v začetni fazi kaže kot gripi podobno 

stanje s povišano telesno temperaturo, bolečim žrelom, glavobolom, bolečinami v trebuhu in 

mehkim blatom, ki jim sledijo hude bolečine v mišicah in paraliza okončin. Ob tem lahko pride 

tudi do paralize dihalnih mišic, kar se lahko konča s smrtjo. 

Zdravljenje: Zdravimo z podporno terapijo: pri paralizi dihalnih mišic umetno predihavamo 

bolnika, ohromelost mišic pa blažimo z fizioterapijo, uporabo opornic, včasih je potrebna 

ortopedska operacija. 

Preventiva: Ker ne poznamo specifičnega zdravljenja za otroško paralizo, je visoka precepljenost 

izrednega pomena. Cepimo se s štirimi odmerki 5-valentnega cepiva v prvih dveh letih starosti. 

V razvitem svetu uporabljamo le inaktivirano obliko cepiva.  

Prognoza: več kot 90% okužb poteka brez simptomov, če se bolezen razvije in umetno 

predihavanje ob ohromelosti dihalnih mišic ni učinkovito, se bolezen konča s smrtjo. 

PNEVMOKOKNE OKUŽBE 

Ime bakterije: Streptococcus pneumoniae 

Opredelitev: Pnevmokokne okužbe povzroča bakterija Streptococcus pneumoniae 

(pnevmokok). Obstaja več kot 90 serotipov te bakterije, od katerih lahko večina povzroča 

bolezni. 

Epidemiologija: Pnevmokoki so lahko normalno prisotni v sluznicah dihal, predvsem v nosu in 

žrelu. Med ljudmi se prenašajo s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kihanju in kašljanju. Za 

nastanek bolezni je poleg prisotnosti bakterije pomembna tudi zmanjšana odpornost. Ogroženi 

so zlasti majhni otroci, starejši ljudje, ljudje s kroničnimi boleznimi in imunskimi 

pomanjkljivostmi. Tveganje za nastanek pnevmokoknih bolezni povečujejo tudi predhodne 

virusne okužbe dihal, ki oslabijo lokalno odpornost. Pnevmokokne okužbe se najpogosteje 

pojavljajo pri otrocih, mlajših od 5 let ter pri starejših ljudeh (starih 65 let in več). Največ okužb 

zabeležimo pri otrocih, starih eno leto, in sicer pri enem na tisoč otrok letno. V drugih starostnih 

skupinah so pnevmokokne okužbe redkejše. V Sloveniji je leta 2012 zaradi invazivnih 
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pnevmokoknih okužb umrlo 9 oseb. V Sloveniji je pogostost invazivnih pnevmokoknih okužb 

višja kot v številnih evropskih državah, kjer se je po uvedbi rednega cepljenja proti pnevmokoku 

stopnja okužb zelo znižala. 

KS: Pnevmokok lahko povzroči vnetje obnosnih votlin, vnetje srednjega ušesa, pljučnico, okužbo 

krvi (sepso) in vnetje možganskih ovojnic (meningitis). Vnetje srednjega ušesa je najpogostejša 

pnevmokokna okužba pri otrocih. Kaže se z bolečino v ušesu, pordelim in napetim bobničem, 

lahko izcedkom iz ušesa in povišano telesno temperaturo, pri dojenčkih lahko tudi z 

razdražljivostjo in drisko. Pnevmokokna pljučnica se lahko pojavi 1-3 dni po okužbi. Bolezen se 

prične nenadoma in se kaže z mrzlico, povišano telesno temperaturo, kašljem z rumenim 

gnojnim izmečkom, ostro bolečino v prsih, ki se poslabša pri globokem vdihu, težkim in/ali 

pospešenim dihanjem, povišanim utripom srca in oslabelostjo. Za pnevmokokni meningitis je 

značilen glavobol, utrujenost, bruhanje, razdražljivost, povišana telesna temperatura, trd vrat, 

nevrološki izpadi, krči in koma. 

Zdravljenje: Pnevmokokne okužbe se zdravi z antibiotikom. V zadnjem času se pojavlja 

odpornost pnevmokokov na antibiotike, kar otežuje zdravljenje. Zaradi tega je pri jemanju 

antibiotikov potrebno natančno upoštevati navodila zdravnika in farmacevta, še posebej pa je 

pomembno preprečevanje okužb, predvsem s cepljenjem.  

Preventiva: Na voljo sta dve vrsti cepiva proti pnevmokoknim okužbam: polisaharidno in 

konjugirano cepivo. Obe cepivi sta mrtvi in preprečujeta okužbo s serotipi pnevmokokov, ki 

najpogosteje povzročajo invazivne bolezni. 

Prognoza: Nekatere hujše pnevmokokne okužbe (invazivna pljučnica, sepsa, meningitis) se 

lahko končajo tudi s smrtjo. Smrtnost bolnikov s pnevmokoknim meningitisom je okrog 10%, 

pri preživelih pa so pogoste nevrološke posledice. Smrtnost bolnikov s pnevmokokno pljučnico 

je  5-7%, pri starejših lahko več kot 50%.  

 

OŠPICE 

Ime virusa: Morbilivirus (Paramyxoviridae) 

Opredelitev: RNA virus z ovojnico. Več različnih genotipov, samo en serotip. Visoko nalezljiva 

bolezen, vsak okuženi bo virus prenesel na več kot 90% oseb, s katerimi pride v nezaščiten stik. 

Po svetu osp̌ice povzrocǐjo najvec ̌ smrti med vsemi nalezljivimi boleznimi, ki jih lahko 

preprecǔjemo s cepljenjem.  

Etiologija: Rezervoar virusa je človek. 

Epidemiologija: V letu 2008 je bilo v svetu 164.000 smrti zaradi osp̌ic, kar pomeni skoraj 450 

smrti vsak dan ali 18 smrti vsako uro. V Sloveniji smo pricěli s cepljenjem proti osp̌icam leta 

1968. Tako smo mocňo zmanjsǎli obolevanje za osp̌icami ter med letoma 2000 in 2009 celo 

nismo zabelezǐli nobenega novega primera, v letih 2010–2012 pa smo spet zabelezǐli nekaj 

primerov osp̌ic. Pred uvedbo cepljenja se je z virusom ošpic okužilo več kot 98% oseb. 
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Bolezen se prenasǎ neposredno ali posredno s kuzňimi kapljicami izlocǩov nosu in zřela okuzěne 

osebe (kihanje, kasľjanje). Bolnik z osp̌icami je kuzěn zě priblizňo sťiri dni pred pojavom 

izpusčǎja in sě sťiri dni po pojavu. Bolezen se najhitreje prenasǎ v okoljih, kjer je dolocěna 

populacija skoncentrirana (npr. vrtci, sǒle). Inkubacija je 8-12 dni. 

KS: Pricětek bolezni je nenaden, z visoko vrocǐno, hudim glavobolom, utrujenostjo, nahodom, 

vnetjem ocěsnih veznic in kasľjem. Sledi pojav izpusčǎja v ustih na mehkem nebu, jezicǩu, po 

nebnicah. Drugi in tretji dan bolezni se pojavijo znacǐlne t. i. Koplikove pege, to so majhne bele 

pege, ki jih najdemo na sluznici nasproti kocňikov. Deseti dan po okuzb̌i se pojavi izpusčǎj na 

kozǐ, ki traja do sedem dni. Bolniki so ob nastajanju izpusčǎja mocňo prizadeti in imajo visoko 

vrocǐno.  

Zdravljenje: Simptomatskega zdravljenja ni, ampak le podporno, da se organizem lahko bori 

proti virusu. Potrebna sta predvsem mirovanje in dovolj velik vnos tekocǐn, da omilimo oziroma 

preprecǐmo dehidracijo. Antibiotike uporabimo le pri bakterijskih zapletih osp̌ic (vnetje 

srednjega usěsa, pljucňica ...).  

Preventiva: Osp̌ice preprecǔjemo s cepljenjem. Za popolno zasčǐto sta potrebna dva odmerka 

cepiva. Cepljenje proti osp̌icam je v Sloveniji vkljucěno v obvezni program cepljenja. S prvim 

odmerkom cepimo otroke, stare med 12 in 18 meseci, drugi odmerek pa prejmejo pred 

vstopom v sǒlo (od 5 do 6 let). Cepivo je kombinirano proti osp̌icam, mumpsu in rdecǩam.  

Prognoza: Najvecǰe tveganje za zaplete in tudi smrt imajo dojencǩi in imunsko oslabljene 

osebe. Zapleti se pojavijo pri priblizňo 30 % primerov. Bolezen pri novorojencǩih in dojencǩih 

lahko povzrocǐ hudo drisko s posledicňo dehidracijo. Otroci lahko prav tako zbolijo za vnetjem 

srednjega usěsa in hudo pljucňico, ki je najpogosteje vzrok za smrt. V nekoliko manjsěm 

sťevilu se kot zaplet lahko razvije tudi vnetje osrednjega zǐvcěvja. Otroci, ki prebolijo osp̌ice, so 

trajno zasčǐteni proti tej bolezni. Približno 1/3000 okuženih zaradi bolezni umre. 

MUMPS 

Ime virusa: Rubulavirus (Paramyxoviridae)  

Opredelitev: Mumps je virusna bolezen, ki primarno povzrocǎ vnetje zľez slinavk. Najpogosteje 

prizadene otroke, stare 5–9 let, lahko pa se pojavi tudi pri odraslih. Tezǰa oblika bolezni je 

pogostejsǎ pri odraslih osebah, medtem ko pri otrocih poteka v blazǰi obliki.  

Epidemiologija: V Sloveniji smo pricěli s cepljenjem proti mumpsu leta 1979. Na ta nacǐn smo 

mocňo zmanjsǎli obolevanje za to boleznijo - leta 2010 je bilo prijavljenih le 5 primerov 

mumpsa. Mumps se prenasǎ s kuzňimi kapljicami, slino ali z neposrednim stikom prek sluznice 

nosu in ust. 

KS: Priblizňo tretjina ljudi, ki se okuzǐ z virusom mumpsa, okuzb̌o prestane brez simptomov. Cě 

se bolezen razvije, se najpogosteje pojavijo glavobol, povisǎna telesna temperatura, otekle 

obusěsne zľeze slinavke (eno- ali obojestransko). Lahko so prisotne tudi bolecǐne pri pozǐranju, 

utrujenost ter otekli in obcǔtljivi testisi.  
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Zdravljenje: Specificňega zdravljenja mumpsa ni, lahko samo blazǐmo simptome, ki se pojavijo 

(npr. lajsǎmo bolecǐne s protibolecǐnskimi zdravili).  

Preventiva: Mumps preprecǔjemo s cepljenjem. Za popolno zasčǐto sta potrebna dva odmerka 

cepiva. Cepljenje proti mumpsu je v Sloveniji vkljucěno v obvezni program cepljenja. S prvim 

odmerkom cepimo otroke, stare med 12 in 18 meseci, drugi odmerek pa prejmejo pred 

vstopom v sǒlo (od 5 do 6 let). Cepivo je kombinirano proti osp̌icam, mumpsu in rdecǩam.  

Prognoza: Zapleti pri mumpsu so redki, vendar resni. Pri fantih in mosǩih se lahko pojavi vnetje 

testisov (orhitis), ki se kazě z mocňo bolecǒ oteklino v podrocǰu testisov. Vnetje mod lahko 

povzrocǐ tudi neplodnost (sterilnost). Vnetje mozǧanov, mozǧanskih ovojnic in izguba sluha so 

drugi mozňi, vendar redki zapleti mumpsa.  

 

RDEČKE 

Ime virusa: Rubivirus (Togaviridae) 

Opredelitev: RNA virus v ikozaedrni kapsuli.  

Epidemiologija: Rdecǩe so virusna nalezljiva bolezen, ki jo povzrocǎ virus rdecǩ. Prirojene rdecǩe 

oziroma kongenitalni rubela sindrom (CRS) je pomemben vzrok za okvare pri razvoju ploda. Cě 

se zěnska okuzǐ z virusom v zgodnji nosecňosti (prvih 10 tednov), obstaja 90 % mozňost, da se 

bo virus prenesel na plod, kar pa lahko povzrocǐ prirojene rdecǩe ali celo smrt ploda. 

Najpogostejsě posledice prirojenih rdecǩ so gluhost, okvare ocǐ, prirojene srcňe bolezni in 

dusěvna zaostalost. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da prirojene rdecǩe vsako leto 

povzrocǐjo 700.000 smrti. Cepljenje proti rdecǩam je bilo v Sloveniji uvedeno leta 1972, najprej 

za zěnske v rodni dobi. Leta 1975 je postalo obvezno za vsa dekleta v starosti 12–14 let. V letu 

1990 smo uvedli kombinirano cepivo proti osp̌icam, mumpsu in rdecǩam za cepljenje obeh 

spolov. Po uvedbi varnega in ucǐnkovitega cepljenja se je pojavnost rdecǩ bistveno zmanjsǎla in 

od leta 2008 nismo zabelezǐli nobenega novega primera rdecǩ.  

Rdecǩe se prenasǎjo s kuzňimi kapljicami s kasľjanjem in kihanjem ali z neposrednim stikom s 

kapljicami oziroma slino. Ko virus vstopi v telo, se razsǐri po vsem telesu. Bolnik je kuzěn en 

teden pred in en teden po pojavu izpusčǎja. Med nosecňostjo se virus rdecǩ lahko prenese na 

plod. Otroci s prirojenimi rdecǩami lahko izlocǎjo virus tudi do enega leta.  

KS: Inkubacija rdečk je 14-21 dni. Za bolezen je značilna nekoliko povišana telesna temperatura 

(malo) s prehladnimi znaki. Pri otroku opažamo makulopapulozen izpuščaj za ušesi, ki se širi na 

vrat, trup in ude, povečane zatilne in zaušesne bezgavke ter bolečine v sklepih. Sklepi so lahko 

vidno otečeni. Vzbrsti se med seboj ne zlivajo. Na mehkem nebu lahko vidimo rožnat enantem. 

Zdravljenje: Specificňega zdravljenja za rdecǩe ni. Izvajamo lahko podporno zdravljenje ob 

pojavu simptomov, in sicer lahko dajemo dovolj tekocǐne, nizǎmo telesno temperaturo in 

lajsǎmo bolecǐne.  

Preventiva: Rdecǩe preprecǔjemo s cepljenjem. Cepljenje proti rdecǩam je v Sloveniji vkljucěno 

v obvezni program cepljenja. S prvim odmerkom cepimo otroke, stare med 12 in 18 meseci, 
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drugi odmerek pa prejmejo otroci pred vstopom v sǒlo (od 5 do 6 let). Cepivo je kombinirano 

proti osp̌icam, mumpsu in rdecǩam.  

Prognoza: Zapleti so pogostejsǐ pri odraslih, in sicer bolecǐne in vnetje sklepov (predvsem v 

prstih, zapestjih in kolenih), redkeje motnje v strjevanju krvi in vnetje mozǧanov. Zapleti 

prirojenih rdecǩ so izguba sluha, katarakta (siva mrena), srcňe okvare in dusěvna zaostalost.  

 

HEPATITIS B 

Ime virusa: Hepatitis B virus (Hepadnaviridae) 

Opredelitev: Hepatitis B je virusna nalezljiva bolezen, ki prizadene jetra. Odrasli, ki se okuzǐjo z 

virusom hepatitisa B, vecǐnoma popolnoma ozdravijo, medtem ko otroci pogosto postanejo 

kronicňi nosilci tega virusa in ga lahko prenasǎjo na druge.  

Epidemiologija: Slovenija sodi med drzǎve z nizko pojavnostjo okuzb̌ z virusom hepatitisa B. Z 

letom 1998 je cepljenje proti okuzb̌am z virusom hepatitisa B postalo obvezno za otroke pred 

vstopom v sǒlo.    

Virus se pri okuzěni osebi nahaja v visokih koncentracijah v krvi, slini, spermi, vaginalnem 

izlocǩu, v majhnih kolicǐnah pa tudi v urinu, blatu, znoju, solzah in mleku dojecě matere. Zaradi 

tega so mozňi naslednji nacǐni okuzb̌e:   

● Najpogostejsǐ nacǐn okuzb̌e je nezasčǐten spolni odnos z okuzěno osebo. 

● Pogost je prenos med injicirajocǐmi uzǐvalci drog zaradi souporabe okuzěnih igel. Na 

enak nacǐn se ta virus sǐri tudi pri tetoviranju, prebadanju usěs, akupunkturi ali 

obrezovanju  

● Okuzěna mati lahko prenese virus hepatitisa B na otroka pred, med ali po porodu. 

● Pri nenamernih posǩodbah z iglami ali drugimi ostrimi predmeti, cě so onesnazěni s 

krvjo okuzěne osebe (zdravstveno osebje; stik z odvrzěnimi iglami; osebe, ki uporabljajo 

skupne britvice, zobne sčětke ...)     

● Prenos s krvjo in krvnimi pripravki je danes v razvitem svetu zelo redek zaradi testiranja 

krvi darovalcev.  

KS: Okuzb̌a pri otrocih po navadi poteka brez simptomov, vendar pa otroci v primerjavi z 

odraslimi pogosteje postanejo kronicňi nosilci tega virusa. Odrasli v vecǐni primerov bolezen 

prebolijo v akutni obliki in tako razvijejo trajno imunost za to bolezen. Tisti, pri katerih se 

bolezen razvije, obicǎjno tozǐjo za slabim pocǔtjem, bolecǐnami v trebuhu. Pojavi se lahko 

temno obarvan urin in svetlo obarvano blato. Pogosta je zlatenica (rumeno obarvanje kozě in 

belocňic). Ti znaki lahko trajajo vec ̌ tednov ali celo mesecev. Za diagnozo je potrebna 

laboratorijska potrditev.  

Zdravljenje: Zdravljenje akutne oblike bolezni je simptomatsko.  

Preventiva: Hepatitis B preprečujemo s pravocǎsnim cepljenjem. Za dolgotrajno zasčǐto so 

potrebni trije odmerki cepiva. 

Poleg tega je treba uposťevati sě:   
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● varno spolnost - pred spolnim prenosom okuzb̌e varuje tudi kondom, 

● uporabo svojega pribora za osebno higieno (pribor za britje, zobna sčětka ...), 

● uporabo le sterilnih igel, brizg in drugih ostrih predmetov.   

Prognoza: Majhen delez ̌ljudi z akutnim hepatitisom B umre zaradi akutne odpovedi jeter. Vecǰe 

tezǎve se pojavijo pri kronicňih nosilcih virusa, kjer se dolgorocňo lahko razvije kronicňi hepatitis 

B, ciroza jeter, jetrna odpoved ali jetrni rak.  

HPV 

Ime virusa: Humani papiloma virus (Papillomaviridae) 

Opredelitev: HPV se prenaša preko spolnih odnosov. Večinoma ne povzroča simptomov, lahko 

pa povzroči nastanek genitalnih bradavic ali prekanceroznih lezij, ki povečujejo verjetnost za 

nastanek rake materničnega vratu, vulve, vagine, penisa, anusa, ust in grla.  

Epidemiologija: Okužba s HPV je ena izmed najpogostejših spolno prenosljivih okužb. Vsaj 50 % 

ljudi, ki so spolno aktivni, se bo v življenju okužilo s HPV. Okužba s HPV je najpogostejša pri 

adolescentih in mlajših odraslih, starih od 15 do 25 let.  

KS: Ljudje, okuženi s HPV, večinoma sploh ne vedo, da so okuženi. HPV najdemo v koži ali 

sluznicah in običajno ne povzročajo nobenih težav. Pri večini žensk (90 %) okužba po 8 do 12 

mesecih spontano mine, pri nekaterih ženskah (10 %) pa se lahko razvije perzistentna (trajna) 

okužba s HPV. Pri teh je tveganje za razvoj hujših predrakavih sprememb in raka materničnega 

vratu večje. 

Zdravljenje: Za okužbo s HPV ni zdravila. Lahko pa se zdravijo bolezni, ki nastanejo kot posledica 

te okužbe, kot npr. predrakave spremembe materničnega vratu in rak materničnega vratu ter 

genitalne bradavice. 

Preventiva: Pred okužbo s HPV se je možno dodatno zaščititi s cepljenjem. Dovoljenje za splošno 

uporabo v Evropi imajo tri vrste cepiva; cepivo, ki ščiti pred okužbo z dvema; cepivo, ki ščiti pred 

okužbo s štirimi in cepivo, ki ščiti pred okužbo z devetimi genotipi HPV. Za štirivalentno cepivo 

je bilo s strani Evropske agencije za zdravila (EMA) izdano dovoljenje v letu 2006. Pri nas je na 

voljo od decembra 2006. Za dvovalentno cepivo je bilo s strani EMA izdano dovoljenje v letu 

2007. Od takrat je na voljo tudi pri nas. Za 9-valentno cepivo je bilo s strani EMA izdano 

dovoljenje v juniju 2015. V Sloveniji je na voljo od druge polovice leta 2016. V rednem programu 

cepljenja je od 2016 uporablja 9-valentno cepivo, ki pokrije okoli 90% virusov HPV, ki povzroča 

rakave spremembe. 

Prognoza: Deklica, ki ni bila cepljena, ima bistveno večje tveganje, da bo zbolela za predrakavimi 

spremembami ali rakom materničnega vratu in večje tveganje za druge bolezni, ki so povezane 

s HPV, kot tudi za zaplete po zdravljenju le-teh. 
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ROTAVIRUS 

Ime virusa: Rotavirus (Reoviridae) 

Opredelitev: Rotavirusi so okrogli virusi, ki povzročajo obolenja pri ljudeh in živalih. So zelo 

odporni na različna razkužila, uničijo jih lahko alkoholi, fenoli in različne kisline. So zelo kužni in 

se hitro širijo ter povzročajo izbruhe in epidemije v vrtcih, domovih za ostarele, med 

medicinskim osebjem … 

Epidemiologija: V Sloveniji so okužbe z rotavirusi zelo pogoste, v letu 2014 je bilo prijavljenih 

1982 obolelih (96/100.000). Večina prijavljenih bolnikov je bila mlajših od 5 let. Okužbe se 

najpogosteje pojavljajo pozimi in zgodaj spomladi. Najpogosteje obolevajo otroci v starosti od 

6 do 24 mesecev. 

KS: Okužba z rotavirusi povzroča drisko, bruhanje, krčevite bolečine v trebuhu in vročino, lahko 

pa se pojavijo tudi prehladni znaki. Zlasti pri odraslih lahko okužba poteka brez znakov. 

Bolezenski znaki se pojavijo po enem do treh dneh po okužbi, obolenje pa povprečno traja 5 do 

7 dni. Najbolj dovzetni in ogroženi so zelo majhni otroci, predvsem mlajši od 3 let. Pri njih lahko 

izguba tekočine zaradi bruhanja in driske zelo hitro povzroči izsušitev, ki otroka življenjsko 

ogroža. Obolenje se lahko pojavi večkrat, ker obstaja več različnih tipov rotavirusov.  

Zdravljenje: Terapija pri okužbah z rotavirusi zajema v glavnem nadomeščanje izgubljene 

tekočine in elektrolitov. 

Preventiva: Prenos okužbe se preprečuje s pogostim in pravilnim umivanjem rok. Prostor, kjer 

se nahaja bolnik, je potrebno večkrat dnevno prezračiti in površine temeljito očistiti z vročo 

vodo in detergentom. Proti okužbi z rotavirusi sta na voljo dve cepivi. Po cepljenju imunski 

sistem ustvari protitelesa proti številnim tipom rotavirusov, ki najpogosteje povzročajo drisko. 

Protitelesa ščitijo le pred boleznijo, ki jo povzročajo ti tipi virusov in ne ščitijo pred drugimi 

povzročitelji bruhanja in driske. Cepivo je namenjeno majhnim otrokom od 6. tedna do 24. 

oziroma 32. tedna starosti. Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da zaščita s cepljenjem 

proti okužbi z rotavirusi traja vsaj 2 leti. 

Prognoza: Rizična skupina so predvsem mlajši otroci, pri katerih lahko izguba tekočine in 

elektrolitov zaradi bruhanja in driske povzroči hudo dehidracijo, ki je lahko življenjsko 

ogrožajoča zanje. 

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS 

 Ime virusa: virus klopnega meningoencefalitisa, Flaviviridae  

Opredelitev: Glavni prenos je preko ugriza z okuženim klopom Ixodes ricinus, ki povzroči 

vnetje možganskih ovojnic in lahko tudi možganov. Možni način prenosa pa je tudi preko 

nepasteriziranega okuženega mleka, zlasti kozjega, in mlečnih izdelkov.  

Epidemiologija: V Evropi je znanih več naravnih žarišč klopnega meningoencefalitisa. Okuženo 

območje se razprostira od Skandinavije čez Poljsko, Nemčijo, Češko, Slovaško, Avstrijo, 

Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško. Najvišja obolevnost v Sloveniji je vsako leto v kranjski regiji 
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in na Koroškem. Po podatkih NIJZ je bilo prijavljenih nekaj nad 100 primerov klopnega 

meningoencefalitisa, kar je 5,0/100.000 prebivalcev za leto 2014. Pojavnost v Sloveniji je med 

najvišjimi v Evropi.  

KS: Bolezen običajno poteka v dveh fazah, in sicer se prva faza bolezni začne približno 7 do 14 

dni po vbodu klopa in poteka podobno kot pri gripi (utrujenost, slabo počutje, bolečine v 

mišicah, vročina in glavobol). Pri večini bolnikov (nekaj dni do tri tedne) po prostem intervalu 

sledi druga faza bolezni z visoko temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo in bruhanjem in 

lahko celo z nezavestjo ali smrtjo. Na mestu vboda klopa pri klopnem meningoencefalitisu 

praviloma ni opaznih sprememb na koži. Bolezen lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol, 

zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije, pareze pa tudi 

ohromelost. Klopni meningoencefalitis je le redko smrtna bolezen (eden do dva odstotka 

odraslih bolnikov).  

Zdravljenje: Zdravila ne poznamo, zato je zdravljenje zgolj simptomatsko, prevdsem lajšanje 

bolečin in preprečevanja nastanka možganskega edema.  

Preventiva: Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep za zaščito pred klopnim 

meningoencefalitisom. Čeprav je v Sloveniji cepljenje obvezno le za tiste, ki so okužbi 

izpostavljeni pri delu, kot npr. gozdni delavci, lovci itd., ga priporočamo vsem osebam od 

enega leta starosti naprej, ki se gibljejo ali živijo v območju, kjer je klopni meningoencefalitis 

endemičen. Priporočljivo je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih 

mesecih z enomesečnim razmikom, da se vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred aktivnostjo 

klopov. Cepi pa se lahko celo leto. Tretji odmerek sledi čez 5-12 mesecev, nato pa so potrebni 

poživitveni odmerki, prvi čez 3 leta, kasneje pa na 5 let. Po 50. oziroma 60 letu starosti (glede 

na cepivo) so priporočljivi poživitveni odmerki na 3 leta. V letu 2015 je 12.519 prebivalcev 

začelo s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu (6/1.000 prebivalcev cepljenih s 

prvim odmerkom). 
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7. KOLEDAR CEPLJENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 meseci 5 – valentno cepivo, 

Pnevmokokne okužbe 

4 -5 mesecev 5- valentno cepivo 

6 mesecev 5- valentno cepivo, 

Pnevmokokne okužbe 

12 – 18 mesecev OMR 

12 -24 mesecev 5 – valentno cepivo 

5 – 6 let OMR, Hepatitis B  

6 let Hepatitis B 

8 let Davica, tetanus, oslovski kašelj 

6. razred OŠ HPV 

15-18 let Tetanus 
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