
Komplikacije bolezni Pogostnost 
komplikacij 

Neželeni učinek Pogostnost 
neželenih 
učinkov 

Davica Petvalentno cepivo proti davici, tetanusu, 
oslovskemu kašlju, otroški paralizi in 

okužbi s Hemofilusom influence tipa b 
zapora dihalnih poti 
sekundarna 
bakterijska pljučnica 
prizadetost srca 
(miokarditis, ki lahko 
vodi v srčno 
odpoved s 
kardiogenim šokom) 
prizadetost živčevja 
(nevritis) 
 
 
 
 
 
smrt 

ni podatka 
ni podatka 
 
srčna mišica 
prizadeta pri 
2/3 obolelih 
 
odvisna od 
resnosti in 
obsežnosti 
okužbe – pri 
hudih okužbah 
3/4 obolelih 
5-10% (do 20% 
pri otrocih 
mlajših od 5 let 
in odraslih 
starejših od 40 
let) 

Blagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Težji 
 

na mestu vnosa 
cepiva: 

• blaga 
bolečina 

• oteklina 
• rdečina 

nemirnost 
zaspanost 
vročina 
slabši apetit 
bruhanje 
driske 
krvavitve ali 
modrice na mestu 
vnosa cepiva 
oteklina bezgavk 
kašelj 
izcedek iz nosu 
izpuščaj 
krči (vročinski ali 
brez vročine) 
večja oteklina 
okončine, na 
kateri je mesto 
vnosa cepiva 
neutolažljiv jok 
visoka vročina 
(nad 40,5°C) 
bleda koža 
zmanjšana 
odzivnost, 
šokovno stanje, 
izguba tonusa 
huda alergična 
reakcija 

10% 
 
 
 
 
 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
1-10% 
1-10% 
 
 
0,1-1% 
0,1-1% 
0,1-1% 
0,1-1% 
0,1-1% 
 
0,1-1% 
 
 
 
ni podatka 
ni podatka 
 
ni podatka 
ni podatka 
 
 
1 na 
1.000.000 

Tetanus 
zlom kosti 
pljučna embolija 
aspiracijska pljučnica 
 
 
 
 
tetanični krči 
smrt (odpoved 
dihanja, srčni zastoj) 

ni podatka 
ni podatka 
ni podatka, 
navajajo jo pri 
50-70% umrlih 
zaradi tetanusa 
ni podatka 
20-70% (zaradi 
variabilnosti 
poteka bolezni) 

Oslovski kašelj 
odrasli: 
poškodbe reber 
abdominalne hernije 
pokanje žil v koži ali 
očeh 
 
otroci: 
pljučnica 
upočasnjeno dihanje, 
odpoved dihanja 

pri starejših se 
zapleti na 
splošno 
pojavijo le pri 
pribl. 5% 
 
23% 
61% 
 
ni podatka 
 



dehidracija ali izguba 
telesne teže 
epileptični napadi 
poškodbe možganov 
smrt 

1,1% 
0,3% 
1% 

Otroška paraliza 
stalna paraliza mišic, 
invalidnost 
deformacije kosti 
miokarditis 
odpoved dihanja 
zapleti na prebavilih 
post-polio sindrom 
 
smrt 

0,5% 
 
ni podatka 
ni podatka 
ni podatka 
ni podatka 
25-40% prej 
obolelih 
2-10% pri 
paralitičnem 
poliomielitisu; 
20-60% pri 
spinobulbarni 
obliki 
 

Okužba s Hemofilus influence tipa b 
dolgotrajna vročina 
trajni nevrološki 
znaki 
vnetje poklopca 
vnetje sklepov 
vnetje kože 
pljučnica 
vnetje kosti 
smrt zaradi 
meningitisa 

10-15% 
15-30% 
17% 
8% 
6% 
15% 
2% 
3-6% (tudi do 
40% v državah 
v razvoju) 

Hepatitis B 
kronična okužba 
 
 
 
 
 
jetrna ciroza 
 
 
rak jeter 
 
 
fulminantna okužba* 

90% okuženih 
ob rojstvu, 30-
50% okuženih 
med 1. in 5. 
letom, 5% 
starejših 
20% obolelih s 
kronično 
okužbo 
5% ljudi s 
cirozo zaradi 
okužbe 
1% 

*zelo hitro potekajoča oblika okužbe, ki pogosto vodi v jetrno odpoved in je smrtna brez ustreznega 
zdravljenja 

 


