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Miks?
 patsiendi tasand
 adekvaatne tekitajapõhine ravi
 epidemioloogiline (reisianamnees!)
 kliiniline




raske kodutekkene pneumoonia (KP)
eelnev ravi ebaõnnestunud
rasked kaasuvad patoloogiad

 konkreetse haigla/osakonna tasand
 empiiriline ravijuhend, mis põhineb konkreetse

piirkonna tekitajate tundlikkusel

 globaalne tasand
 säästlik antibiootikumide kasutamine
Bartlett J Clin Infect Dis 2011

Mikrobioloogiline
diagnostika
 Verekülvid
 Materjal hingamisteedest
 röga, preparaat Gram järgi
 trahhea aspiraat
 bronioalveolaarne lavaaz (BAL) vedelik
 Antigeeni määramine uuritavas materjalis
 Molekulaarsed uuringud (PCR)
 Seroloogilised uuringud

 resistentsuse leviku tõkestamine/ärahoidmine

Verekülvid
 Verekülvid positiivsed 5-14(18%) juhtudel
 sagedaseim patogeen S. pneumoniae (60%
juhtudel), H. influenzae (2-13% juhtudel)
 Verekülvidel tagasihoidlik mõju AB ravi muutmisele
 Afshar N et al.(2009) metaanalüüsis (15 artiklit)


AB ravi muudeti vastavalt verekülvide tulemustele 0-3%
juhtudel

1

04.05.2012

Verekülvid ja Pneumonia Severity
Index (PSI)

S.pneumoniae penitsilliin-resistentsus
(2010)

Waterer GW et al. Respiratory medicine 2001

Verekülvid

2011

Röga preparaadi värvimine
Gram`i järgi
 prospektiivne uuring
 2002-2008 kahes haiglas
 1390 kodutekkese pneumooniaga patsienti

Hans Christian Gram (1850- 1938)

Tundlikkus

Spetsiifilisus

S. pneumoniae

82%

93%

stafülokokid

76%

96%

H.influenzae

79%

96%

Gram-negatiivsed
pulkbakterid

78%

95%

Anevlavis S et al. J Infect (2009)
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Röga mikrobioloogiline
uuring
 Materjali tundlikkust mõjutavad tegurid:
 Eelnev antibakteriaalne ravi
 Vead materjali võtmisel
lameepiteelrakkude rohkus (>10 lameepiteel 1000 kordse
suurendusega vaateväljas) viitab materjali päritolule
suuõõnest ja ei peegelda potentsiaalseid tekitajaid



 Vead materjali säilitamisel, transpordil
 võimalikult kiiresti laborisse
 säilib maksimaalselt 1 ööpäev + 4°C juures

Mikrobioloogiline külv alumistest
hingamisteedest intensiivravis
 trahhea aspiraat
 BAL
 PBS
 kvalitatiivne versus kvantitatiivne
 invasiivne versus mitte-invasiivne

 Eesmärgid:
 kas kvantitatiivne versus kvalitatiivne külvide
võtmine mõjutab:





suremust (all- cause mortality)
intensiivravi kestust
KKV
AB kasutamist

 invasiivne versus mitte-invasiivne külvide

võtmise strateegia

Cochrane Database Syst Rev 2012

 Kord nädalas võetud trahhea aspiraat on heas

kooskõlas hilisema BAL tulemusega
võimaldades 85% juhtudel VAP korral varast
adekvaatset ravi

Jung B et al. Intensive Care Med (2009)
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Antigeeni määramine uuritavas
materjalis (1)
 Bakterite Ag määramine uriinist
 Legionella pneumophila serotüüp 1
 tundlikkus 70-90% , spetsiifilisus 99%
 tundlikkus sõltub haiguse raskusastmest
 määratav esimesest haiguspäevast alates
 Streptococcus pneumoniae
 tundlikkus 65 -100%, spetsiifilisus 94%
 lastel – sage ninaneelu kolonisatsioon annab
positiivset testi tulemust
 vaktsineerimine pneumokoki suhtes ei muuda testi
tulemust

Antigeeni määramine uuritavast
materjalist (2)
 Gripiviiruse A ja B antigeeni määramine ninaneelu

sekreedist

 kommertsiaalsed kiirtestid



tundlikkus madal (lastel 70-90%,
täiskasvanutel<40% -60%)
NB! negatiivne tulemus ei välista
grippi!

 IF meetod (kaudne)



tundlikkus parem võrreldes kiirtestidega
sõltub väga materjali võtmisest, labori
kogemustest

Zarychanski R et al. CMAJ 2010

Jain S et al N Eng J Med 2009

Seroloogia
 Väga probleemaatiline valdkond
 enamasti vaid retrospektiivselt epidemioloogilistel
eesmärkidel
 hulgaliselt erinevaid teste kasutusel
 ühekordne määramine - vähe usaldusväärne
 paarisseerumid - võtab 2-4 nädalat

PCR
 Nn. pneumobakterite paneel

 Soovitus:
 kasutada kombinatsioonis PCR põhise uuringuga


näiteks: Mycoplasma pneumoniae korral: IgM määramine
kombinatsioonis PCR
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Procalcitonin Algorithms for Antibiotic Therapy
Decisions
A Systematic Review of Randomized Controlled Trial and
Recommendations for Clinical Algorithms

 14 randomiseeritud kontrollrühmaga uuringut
 perearsti keskuses
 erakorralise meditsiini osakonnas
 intensiivravi osakonnas

 Tulemused:
 ei olnud statistiliselt olulist vahet suremuses OR
0.91 95% CI 0.73 -1.14
 märkimisväärselt vähenes AB kasutamine
Schuetz P et al. Chest 2012

Schuetz P et al. Arch Intern Med 2011

2011

Tänan kuulamast!
2007

2005

Uuringus 116 patsienti,
- kellest 42 (36%) õnnestus saada kvaliteetne
rögaproov
Proovimaterjal muutus kõlbmatuks (> 24h)
• transpordil hilinemise tõttu (31% proovidest)
•laboris töötlemisel tekkinud viivituse tõttu (39%
proovidest)

Candida sp. pärmirakke isoleeriti

•ajaliselt saabunud proovidest 9%
•hilinenud proovidest 33%
Rögaproovis toimub Candida sp. paljunemine ja
saadud andmed pole tõesed
Ewig et al. 2002. Chest
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Põletikumarkerite hindamine
 C-reaktiivne valk (CRV)



hospitaliseerimisel
(3) 4. ravipäeval

 Võimaldab hinnata CAP kulgu
 kui 4.ravipäevaks ei ole langenud esialgsest
väärtusest 50% või on tõusutendentsiga
ennustab haiguse ebasoodsat kulgu




↑suremuse risk
↑KKV vajadus
↑pneumoonia tüsistuste risk
Crit Care Med 2005
Chalmers JD et al. Am J Med 2008

Crit Care Med 2005
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