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Alumiste hingamisteede infektsioonid (AHTI)
Definitsioon:•Äge haigestumine (kuni 3 nädalat)•Peamiseks sümptomiks köha•Vähemalt ühe muu alumiste hingamisteede sümptomi 
esinemine (tekkinud või suurenenud rögaeritus, tekkinud või 
süvenenud hingeldus, rindkere düskomfort, rindkerevalu, 
vilistav hingamine, auskultatoorne leid) •Sellist sündroomi seletava alternatiivse seisundi puudumine
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Olemuselt alumiste hingamisteede (s.t. häälepaeltest 
kaudaalsemale jäävate hingamisteede) mingi osa või tasandi 
infektsioonid – kõik trahheiidid, bronhiidid, bronhioloiidid, 
pneumooniad ning struktuursete kopsuhaigustega (näit. 
bronhiektaasid, tsüstilised degeneratsioonid, tsüstiline fibroos
jt.) kaasaskäivad infektsioossed põletikud



Pneumoonia e. kopsupõletik
Olemus: äge infektsioosne põletik kopsu alveolaartasandil 
(kroonilise pneumoonia mõistet ei eksisteeri)
Definitsioon - pneumoonia kahtlus (esialgne diagnoos):•Äge haigestumine •Tekkinud või süvenenud köha, •Vähemalt üks rindkere lokaalne leid (tekkinud või suurenenud 
rögaeritus, tekkinud või süvenenud hingeldus, rindkere 
düskomfort, rindkerevalu, vilistav hingamine, auskultatoorne
leid) •Palavik >4 päeva või•Düspnoe/tahhüpnoe või pulsisagedus >100/min rahuolekus•Sellist sündroomi seletava alternatiivse seisundi puudumine
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Pneumoonia e. kopsupõletik: lõplik diagnoos
Definitsioon - esialgne diagnoos + radioloogiline leid•Äge haigestumine •Tekkinud või süvenenud köha, •Vähemalt üks rindkere lokaalne leid (tekkinud või suurenenud rögaeritus, 
tekkinud või süvenenud hingeldus, rindkere düskomfort, rindkerevalu, 
vilistav hingamine, auskultatoorne leid) •Palavik >4 päeva või•Düspnoe/tahhüpnoe või pulsisagedus >100/min rahuolekus•Sellist sündroomi seletava alternatiivse seisundi puudumine

•Radioloogiliselt sedastatavad, tõenäoliselt uued
kopsuinfiltraadid või –varjustusalad

•Eakatel: akuutse, pneumooniale iseloomuliku kliinilise 
sündroomiga sobiv(ad) varjustus(ed) muude seletavate 
põhjuste puudumisel
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Pneumooniad
On oluline osa alumiste hingamisteede infektsioonidest (viimased 
on veel äge bronhiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, struktuursed 
kopsuhaigused jt.)

Pneumoonia on:
•Tavalisemaid haigestumise põhjusi maailmas
•Tavalisemaid infektsioone esmatasandi arstiabis

•1. kohal surma põhjustest infektsioonide hulgas

•On olemuselt infektsioon, kuid ei ole nakkushaigus!
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Pneumoonia kaasajal
•Oluliselt vähenenud vajadus hospitaliseerimiseks – kindlad 
kriteeriumid, põhinevad patsiendi riski hindamisel•Suurenenud vanemaealiste osakaal:•Haigestunutest•Hospitaliseerimist vajavatest•Vanemaealistel kulgeb pneumoonia ebatüüpiliselt muutes 
diagnostika raskemaks (palavik vähene või puudub jne.)
Oluline:•AHTI on sagedased, pneumoonia ei ole nii sage•AHTI on iselimiteeruvad, pneumoonia vajab antimikrobiaalset
ravi•Antibiootikumide liigkasutus  resistentsus•Pneumoonia diagnoos haiglaväliselt on raske, eriti 
radioloogiliste võimaluste puudumisel•Esmatasandi arstid toetuvad sümptomitele ja 
haigustunnustele; abiks on nn. diagnoosi algoritmid
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Pneumoonia etioloogia ja trendid
Etioloogia sõltub teatud asjaoludest:•On seotud patsiendi riskidega, sõltub:• Vanusest• Kaasuvatest haigustest (kroonilistest, eriti 

kardiopulmonaalsetest) •Teatud tekitajate levikust populatsioonis (piirkond, riik, linn)

Kaasaja arengutrendid seoses haigustekitajatega:•Teatud ulatuses tõuseb atüüpiliste ja gramnegatiivsete
tekitajate osakaal•Tõuseb tekitajate ravimresistentsus•Tõuseb kopatogeensuse osakaal haigusjuhtudest 
(pneumoonia on mitme tekitaja segainfektsioon, millest üks on 
sageli atüüpiline)•Nn. atüüpiline pneumoonia ei eristu selgelt pneumoonia 
kontekstist ning seda ei käsitleta eraldi
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Pneumoonia etioloogia, ravimresistentsus ja trendid I• β-laktaamid on endiselt kasutatavad ekstrameningeaalsete S. 
pneumoniae infektsioonide ravis•Mõõdukalt penitsilliinresistentsed tüved on ravitavad:• Tüved mille MIC90 8 mg/L: •G-penitsilliin 2 g i.v. 6 i.v.•Tseftriaksoon 1 g 2 i.v.•Tsefotaksiim 2 g 4 i.v.•Amoksitsilliin + klavulaanhape 2 g/0,125 g 2 i.v.•Erütromütsiin ei toimi, kui S. pneumoniae MIC90 >0,5 mg/L•H. influenzae ja M. catarrhalis on makroliididele mõõdukalt tundlikud 
või hoopis resistentsed•Keskkonnatekkesed metitsilliinresistentsed S. aureus’e (MRSA) 
tüved:• On tavaliselt üksnes β-laktaamresistentsed• Raviks vajalik toksiinide supressioon• Vankomütsiin üksi ei ole efektiivne• Klindamütsiin või linesoliid on optimaalne valik
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Pneumoonia etioloogia, ravimresistentsus ja trendid II

•Atüüpilised patogeenid:

•Resistentsus antibiootikumide suhtes on madal ja 
tavaliselt ei ole ravi ebaõnnestumise põhjusteks•Mycoploasma pneumoniae resistentsus makroliidide
suhtes on tõusmas (Jaapan); Euroopas vajab olukord 
selgitamist
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Pneumooniate klassifitseerimine
Tekke situatsiooni järgi:• Keskkonnatekkene e. kodutekkene e. olmepneumoonia 

(“kommuunitekkene pneumoonia” e. “Community-acquired
Pneumonia”, CAP) (tekib väljaspool haiglasviibimist – on kõige 
tavalisem)• Tervishoiuga seotud pneumoonia (“Health care-associated
pneumonia”) mõistet ei sooovitata (Kalil et al. CID 2016)• Haiglatekkene e. nosokomiaalpneumoonia - haiglaravil olevatel 

isikutel, kes on olnud hospitaliseeritud muudel põhjustel vähemalt 
48 tundi•Ventilaatorpneumoonia (“Ventilator-associated

pneumonia”) – mehhaanilisel ventilatsioonil olevatel 
patsientidel tekkiv •Nn. hooldekodupneumoonia – hooldekodus või 

pikaraviosakondades viibivatel inimestel, kes on ravil viibinud 
vähemalt 14 päeva, omab nii keskkonnatekkesele pneumooniale kui 
nosokomiaalpneumooniale omaseid jooni
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• Tervishoiuga seotud pneumoonia (“Health care-associated
pneumonia”) põhimõttest loobumine• Antibiootikumide selektsioon ja kasutamine vastavalt lokaalsetele 
põhimõtetele ja kohalikele juhenditele• Antibiootikumravi alustamine põhineb kliiniliste kriteeriumite 
rakendamisel• Antibakteriaalse ravi lõpetamisel juhindutagu S-prokaltsitoniini
sisaldusest• Ventilaatorpneumoonia ravi optimaalseks kestuseks on 7 päeva

Hospitaal- ja ventilaatorpneumooniate käsitlemise 
põhimõtted täiskasvanutel
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Pneumooniate klassifitseerimine tüüpiliseks ja 
atüüpiliseks

Haiguspildi, haiguskulu ja vastavalt etioloogia ning 
patsiendikäsitluse iseloomu järgi: viimasel kümnendil järjest 
väheneva tähendusega jaotus!
•Tüüpiline – klassikaline haiguspilt, klassikaline tekitaja 
Streptococcus pneumoniae
•Atüüpiline

•Rida eriomadusi, klassikalised tekitajad: Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella spp.
•Ei ole alati pneumoonia klassikalisi sümptomeid ja tunnuseid
•Tekitajaid ei õnnestu kultiveerida rutiinsöötmetel

Puudub piisavalt selge kliiniline korrelatsioon “atüüpilise” ja 
“tüüpilise” pneumoonia ning vastavate tekitajate vahel: 
Puudub alus ja vajadus nende eristatamiseks endise rangusega
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Pneumooniate klassifitseerimine
Leiu ulatuse ja paikme järgi: 
•Lobaarne e. krupoosne
•Koldeline e. bronhopneumoonia
•Prevaleeruvalt interstitsiaalne
Ei oma kaasajal kliinilist või praktilist tähendust

Aspiratsioonipneumoonia kui pneumoonia variant:
• (Seedekulgla sisaldise) aspireerimisest tulenev põletik:
•3 olulist kahjustuse komponenti:

•Keemiline põletik
•Hingamisteede sulgus vedelikust või võõrkehast, 
obstruktsioon limaskesta tursest
•Infektsioon
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Pneumooniate klassifitseerimine

Raskusastme järgi: kliinilise tähenduse seisukohast oluline, kas 
pneumoonia on raske või mitteraske
•Mitteraske (kerge + keskmine)
•Raske:

•Rida kriteeriume klassifitseerimaks pneumooniat raskena
•Tõsine kulg 
•Suur tüsistuste tõenäosus
•Suur ebasoodsa lõppe tõenäosus
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Pneumoonia teket soodustavad peamised tegurid

•Nende mehhanismidega on seotud külmetus või suurte 
juhtehingamisteede viirusinfektsioon (lokaalsete kaitsemehhanismide 
häire)•Virulentne või agressiivne bakter •Organismi üldise kaitsevõime nõrgenemine, vanus <2 a. või ≥65 a., 
alkoholism, teadvusehäired•Hingamisteede obstruktsioon (ka lokaalne – võõrkeha, kasvaja jne.); 
struktuurne kopsuhaigus

Kõik, mis:•Pärsib limaskestade mukotsiliaarset puhastumist 
juhtehingamisteedes ja seedetraktis•Pärsib sekreedi ensüümide bakteritsiidset suutlikust •Oluline on ka maohappe bakterikasvu pärssiv toime•Pärsib loomulikku immuunsust alveolaartasandil
ja/või mis:•Soodustab infektsiooni sattumist alumistesse 
hingamisteedesse piisaval hulgal
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Mao happesuse regulatsiooni ja prootonpumba inhibiitorite (PPI) 
roll

• Laialt kasutatav ravimite rühm• Mao happesuse supressioon (PPI) võib soodustada bakterite 
kasvu• Seedekulgla sisaldise (mikro)aspiratsioon võib põhjustada 
pneumooniat• PPI tarvitajate risk haigestuda kopsupõletikku on suurem kui 
mittetarvitajatel, ent see risk on siiski tingitud muudest 
faktoritest• Kaasuvad haigused, opiaatide, glükokortikosteroidide 

kasutamine jne. 
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Pneumoonia patogenees I
Tervel inimesel alveolaartasand valdavalt steriilne – seda tagavad:

•Mukotsiliaarne kliirens
•Sekreedi ensüümid•Fagotsüteerivad rakud (alveolaarmakrofaagid, 
polümorfonukleaarsed leukotsüüdid) 

Pneumoonia tekkeks vajalikud eeldused:
1. Infektsiooni sattumine ja fikseerumine alveolaartasandile•Aspireerimisel (ülemiste hingamisteede ja seedekulgla 

ülaosa materjal: mao happel on oluline roll)
•Hematogeensel teel•Inhalatsiooni teel

2. Soodustavad tegurid - kõik, mis kahjustab:•Mukotsiliaarsüsteemi•Alveolaarmakrofaagide funktsiooni
(Ägedad juhtehingamisteede infektsioonid, suitsetamine jne.)
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Infitseeritud sekreedi aspiratsioon •Ülemistes hingamisteedes esineb mikrofloora – kolonisatsioon 
sealh. pneumoonia tekitajatega•Infitseeritud sekreedi aspiratsiooni võib esineda:•Teadvuse piiratuse olukordades:•Tervetel inimestel magamise ajal•Narkoosi vm. teadvusetusseisundi ajal•Alkoholi- vm. joobes•Invasiivsete manipulatsioonidega seoses:•Nasogastraalsondi kasutamisel•Juhtehingamisteede haigusseisundite puhul:•Kõriturse puhul•Kõri neuromuskulaarsete häirete korral•Trahheobronhiaalpuu vigastuste korral•Lokaalse obstruktsiooni (kasvaja, võõrkeha) korral•Ärritavate/söövitavate gaaside ja aurude ning infitseeritud 

aerosoolide sissehingamisel•Kopsuparenhüümi enda eelneva kahjustuse foonil:•Südamehaiguste või rindkere kontusioonil tekkiva kopsuturse korral•Kopsuvereringe häirete korral (kopsuembooliad, infarkt)
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Pneumoonia patogenees III
Bakteriaalse kolonisatsiooni ja infektsiooni arengu eelduseks 
mikroorganismide adhesioon peremeesorganismi 
alveolaarepiteelile “retseptor-ligand”-printsiibil•Algfaasis patogeensete mikroorganismide fagotsütoos 

(alveolaarmakrofaagide ja polümorfonukleaarsete
neutrofiilide poolt)•Antigeeni presentatsioon  immuunvastuse kujunemine

•Lümfotsüüdid produtseerivad tsütokiine osalevad 
põletiku arengus, aktiveerivad alveolaarmakrofaage, 
stimuleerivad fagotsüütide migratsiooni, aktiveerivad 
komplementsüsteemi

Lokaalsete kaitsesüsteemide puudulikkuse korral infektsioon 
pääseb regionaalsetesse lümfisõlmedesse  bakterieemia
Bakterieemia metastaatiliste infektsioonikollete võimalus
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Pneumoonia patogenees IV

Soodsa kulu korral arenevad haigustekitajale spetsiifilised 
antikehad, intensiivistub fagotsütoos, algab paranemine

Pneumoonia on patomorfoloogiliselt põletikulis-infiltratiivne
protsess

Kopsukoe nekroos pneumoonia koldes (abstsedeerumine): see 
ei ole tavaline, vaid tekib nn. erandjuhtudel:

•Haigustekitaja eriliste omaduste korral (koekahjustust 
põhjustavad ekso- ja endotoksiinid, aktiivsed proteaasid, 
mukopolüsahharidaasid jne.)•Massiivse infitseerumise korral•Organismi kaitsesüsteemide oluliste häirete korral
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Küsimused, millele peab vastama pneumoonia kontekstis

• Kellel kahtlustada pneumooniat?• Kas patsiendil on pneumoonia?• Milline on diferentsiaaldiagnoos?• Kas patsient vajab hospitaliseerimist või võib teda ravida 
ambulatoorselt?• Missuguseid lisauuringuid on vaja?• Kuidas ja kui kaua ravida?• Sümptomite ja kaasuvate haiguste ravi• Kuidas peab toimuma ravi juhtimine ja patsiendi seisundi 
monitooring ja kuidas toimub raviefekti hindamine?

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59



Pneumooniat tuleks kahtlustada patsientidel, kellel on:

• Äge köha ja üks alljärgnevast: •Värske koldeline (unilateraalne) leid rindkerel 
(füüsikalisel uurimisel)•Düspnoe•Tahhüpnoe•Pulsisagedus >100/min•Palavik >4 päeva

• Seerumi CRP kontsentratsioon >100 mg/L
• S-CRP <20 mg/L muudab pneumoonia ebatõenäoliseks• Pneumoonia kahtluse korral tuleb diagnoosi kinnitamiseks 

teha rindkere röntgenogrammid• Pneumooniat on raske diagnoosida ilma juurdepääsuta 
radioloogilisele teenistusele: esmatasandil (perearstidel) 
sage probleem

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59



Kuidas interpreteerida köha kontekstis pneumooniaga
• Värskelt tekkinud köha hingeldusega või ilma on väga tavaline ja 

mittespetsiifiline kaebus• Tulenevalt köharetseptorite paiknemisest võib köha esineda nii 
mitteinfektsioossete kopsuhaiguste kui ka respiratoorsete 
infektsioonide korral:•Ülemiste hingamisteede infektsioonide puhul (UHTI) 

(sinusiidid etc.)•Alumiste hingamisteede infektsioonide puhul (AHTI)•Trahheiit ja bronhiit – väga sarnased
Pneumoonia:• Selgelt enam üldnõrkust, tahhüpnoed, tahhükardiat ja alveoliidi

kuulatlusleidu (inspiratoorseid peeni räginaid haigel poolel)• Pneumoonia vajab tingimata eristamist, kuna: •Suurem tüsistuste risk•Pikemaajalisemad sümptomid
A. Altraja ©2017 Metlay & Fine, 2003; Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80



Pneumoonia sümptomatoloogia ja haiguspilt
Pneumoonia sümptomatoloogia võib olla erinev
eri tekitajate ja haiguse erinevate vormide puhul 

Tüüpilisele bakteriaalsele pneumooniale on iseloomulik:
•Järsk algus temperatuuri tõusu, nõrkuse ja külmavärinatega•Koldelise pneumoonia puhul eelneb ägeda respiratoorse 
infektsiooni või kroonilise bronhiidi ägenemise pilt•Võib lisanduda köha•Veriköha harv, kuigi raskematel juhtudel esineb punakat 
veresegust röga (eriti kui tekitajaks on S. pneumoniae)•Sageli torkava iseloomuga (pleuriitiline) valu haigel
rindkerepoolel•Rögaeritus esineb, kuid ei ole algfaasis iseloomulik•Ulatuslikuma protsessi korral hingeldus•Pleura (parietaalse) haaratuse korral pleuraalne valusündroom
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Objektiivne leid pneumoonia korral 
Vaatlus:•Herpes labialis (lobaarse pneumoonia puhul mõnikord)•Ulatuslike vormide puhul tsüanoos, hingeldus•Haaratud poole mahajäämus hingamisel

Perkussioon:• Kopsukõla lühenemine või tumestus (ulatuslike ja lobaarsete
protsesside puhul kui ulatuvad rindkere seina lähedusse)

Auskultatsioon:•Alveogeensed räginad – peened räginad (varem „krepitatsioonid“, praegu 
on „krepitatsioonide“ mõiste kasutamine pneumoonia kontekstis ebasoovitav)•Lobaarse vormi puhul haiguse algul lühiaegselt „crepitatio indux“•Kui alveoolid täituvad eksudaadiga kuulda haiguskolde 
projektsioonil üksnes bronhiaalne hingamiskahin (konsolidatsioon)•Paranemisel teatud ajal jälle kuulda „crepitatio redux“•Koldelise, kuid rindkere seina lähedusse ulatuvate protsesside 
puhul  peened räginad (“fine crackles”)
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Vaatlus: Herpes labialis raske pneumoonia korral

A. Altraja ©2017



Objektiivne leid pneumoonia korral (kommentaar)

Protsessid, mis lokaliseeruvad sügavamale kui 3-5 cm 
rindkereseinast, ei ole perkutoorselt ega auskultatoorselt
määratletavad

Reeglipäraselt on füüsikaline leid vaene ka atüüpiliste 
pneumooniate puhul

A. Altraja ©2017



Laboratoorne leid pneumoonia korral
Vereanalüüsid:
Bakteriaalsele infektsioonile iseloomulik leid: •Seerumi C-reaktiivse valgu (CRP) kontsentratsiooni tõus•Teised biomarkerid [prokaltsitoniin (PCT) jt.]•Leukotsütoos, vasakule nihe valemis•Settereaktsiooni (SR) kiirenemine
Atüüpilise pneumoonia puhul on nimetatud muutused kliinilistes 
analüüsides tagasihoidlikud

Röga (kui esineb):
Tüüpilisele pneumooniale iseloomulik röga limane, limas-

mädane või mädane röga•Roostekarva röga  lobaarsete vormide puhul (sageli seoses 
S. pneumoniae’ga)•Harva on röga vere lisandiga ( lobaarsed vormid)
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Nn. biomarkerid pneumoonia korral
•C-reaktiivne valk (CRP) •Prokaltsitoniin (PCT)•D-dimeerid•Karboksüterminaalne provasopressiin (CT-proAVO, kopeptiin)•Midregionaalne kodade natriureetilise peptiidi propeptiid (MR-proANP)•Midregionaalne proadrenomedulliin (MR-ADM) - lubavaim•Triggering receptor expressed on myeloid cells (TREM-1)•Neerupealiste reaktsiooni markerid

Kasutusel:•Bakteriaalse infektsiooni/patogeeni olemasolu markeriks•Pneumoonia raskuse määramisel•Hospitaliseerimisotsuse tegemisel•Riskide hindamisel•Ravi pikkuse õigel määramisel•Mittepneumooniliste alumiste hingamisteede infektsioonide korral 
antibiootikumravi ordineerimisel

A. Altraja ©2011 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumoonia radioloogiline leid I
•Ebateravalt piirdunud, mitmesuguse kuju ja suurusega 
varjustuskolle või kolded•Sagedamini alumistes kopsuosades•Fooniks jämenenud, tugevnenud joonis, mille põhjuseks 

põletikuline vasodilatatsioon ja hüpereemia•Iseloomulik on kollete laatumine•Mõnikord vastava poole kopsuvärati varju laienemine •Kahepoolse protsessi puhul kolded ebasümmeetriliselt

•Lobaarsetel ja segmentaarsetel vormidel vastavate sagarate 
või segmentide homogeenne varjustus bronhivalendike 
säilimisega (nn. “õhkbronhogramm”)•Haaratud kopsuosa või poole maht ei muutu oluliselt (pigem 
võib suureneda)•Mahu kootumisel  kõne alla pigem alternatiivne põhihaigus
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Pneumoonia radioloogiline leid ja etioloogia•Röntgenülesvõte ei ole usaldusväärne etioloogia üle otsuse 
tegemiseks•Assotsiatsioone teatavate patogeenidega siiski leidub 
(McFarlane et al., 1984)•Segmentaarsed ja lobaarsed õhkbronhogrammiga infiltraadid –
enam tüüpilistel pneumooniatel•Alveolaar-interstitsiaalne kombineeritud variant võib esineda 
atüüpilise pneumoonia korral•Aspiratsioonipneumoonia (keemiline pneumoniit, hingamisteede 
sulgus, anaeroobide võimalus): infiltraadid enam paremal 
ülasagara tagumises (2.) segmendis, alasagara tipusegmendis (6.), 
ka alasagara tagumises (10.) segmendis; ka samades segmentides 
vasakul•Hematogeenne infektsioon (S. aureus jt.) – mitmed ümarad, 
sageli veresoontega seotud, tihti keskel lagunemisega•Lagunemine – S. aureus, P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, 
Klebsiella, anaeroobid

A. Altraja ©2017



Tüüpiline Streptococcus pneumoniae-tekkene pneumoonia

51-aastane alkoholiprobleemidega meespatsient tüüpilise Streptococcus pneumoniae-
tekkese pneumooniaga paremal ülasagaras: kopsupõletik peamiselt paremal ülasagaras. 
Näha terav piirdumine sagaraga, samuti õhkbronhogramm.
A. Altraja ©2017



CT-leid Streptococcus pneumoniae-tekkese pneumoonia korral

Sama 51-aastane alkoholiprobleemidega meespatsient tüüpilise Streptococcus
pneumoniae-tekkese pneumooniaga paremal ülasagaras: kopsupõletik peamiselt 
paremal ülasagaras. Näha terav piirdumine sagaraga, samuti õhkbronhogramm.
A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid

77-aastane meespatsient: rögast isoleeritud nii S. pneumoniae kui H. 
influenzae. Näha ebateravalt piirdunud, mitmesuguse kuju ja suurusega 
laatunud varjustuskolded paremal kesk- ja alasagaras.A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid - “positiivne dünaamika”

Sama 77-aastane meespatsient, kes eelmisel joonisel, kuid 9 päeva hiljem.
A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid – kiire “positiivne dünaamika” e. 
radioloogiline paranemine

62-aastane naispatsient kopsupõletikuga. Tüüpiline kopsupõletik esineb sagedamini 
alasagarates; <65-aastastel omab reeglina head paranemistendentsi – näha kiire positiivne 
radioloogiline dünaamika (1 nädal).
A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid – kiire “positiivne dünaamika” e. 
radioloogiline paranemine

Sama 62-aastane naispatsient kopsupõletikuga, kes eelmisel joonisel. Tüüpiline 
kopsupõletik esineb sagedamini alasagarates; <65-aastastel omab reeglina head 
paranemistendentsi – näha kiire positiivne radioloogiline dünaamika (1 nädal).
A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid: ülasagara pneumoonia

81-aastane naispatsient kopsupõletikuga peamiselt paremal ülasagaras
A. Altraja ©2017



CT-leid pneumoonia korral

Sama 81-aastane naispatsient, kes eelmisel joonisel: kopsupõletik peamiselt paremal 
ülasagaras. Näha õhkbronhogramm, samuti tuleb ilmsiks paremal pleuraefusioon.
A. Altraja ©2017



Alasagara pneumoonia radioloogiline leid

29-aastane meespatsient kopsupõletikuga vasakus alasagaras. PA-ülesvõttel on 
näha selgelt jälgitav südamesilueti vasakpoolne kontuur. 

A. Altraja ©2017



Vasaku ülasagara pneumoonia radioloogiline leid

59-aastane naispatsient kopsupõletikuga vasakus ülasagaras. PA-ülesvõttel ei ole 
südamesilueti vasak kontuur selgelt jälgitav, kuna lingula, mis piirneb südamega, 
on haaratud. A. Altraja ©2017



Kesksagara pneumoonia radioloogiline leid

50-aastane meespatsient kopsupõletikuga paremas kesksagaras. PA-ülesvõttel ei ole 
südamesilueti parem kontuur selgelt jälgitav, kuna kesksagar, mis piirneb südamega, on 
haaratud. A. Altraja ©2017



Staphylococcus aureus-tekkene pneumoonia – kalduvus abstsedeerumisele

50-aastane naispatsient mõlemapoolse, 
koldelise, abstsedeeruva pneumooniaga. 
Haigustekitajaks S. aureus, infektsioon 
levinud hematogeenselt lähtuvalt 
suppureerunud kardiostimulaatorist.

A. Altraja ©2017



Pneumoonia immunosupressiooniga isikul

72-aastane SLE tõttu immunosupressiivsel ravil olev naispatsient kahepoolse 
kopsupõletikuga: P. jiroveci DNA BAL vedelikust. Näha mõlemapoolne tsentraalne ja 
parabronhovaskulaarne mattklaasvarjustus koos interlobulaarsete septide tihenemisega

A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid II
Kopsukoe lagunemise lisandumisel (abstsedeerumisel)• Varjustuskolletesse tekivad tühikud - helendused, milles võib 
olla horisontaalne eksudaadist (mädast) tingitud nivoo
Vedeliku kogunemisel pleuraõõnde (pleuraefusiooni korral)•Pleuraefusiooni leid (võib osaliselt või täielikult varjutada 
varjustuse kopsukoes)

Atüüpilise pneumoonia korral:•Interstitsiaalse joonise tugevnemine ja võrkjas deformatsioon•Mõnikord lisandub peenkoldeline disseminatsioon•Ülemised kopsuosad haaratud suurema tõenäosusega kui 
tüüpilise pneumoonia korral
Radioloogilise leiu progresseerumine võib olla oluline halva 
prognoosi näitaja! (kui radioloogiline leid progresseerub 
kliinilise mitteparanemise foonil)

A. Altraja ©2017



Pneumoonia:

A. Altraja ©2017

•Haigestumist soodustavad tegurid•Teatud tüüpi mikrofloorale viitavad tegurid•Patsiendi riski määravad tegurid•Haiguskulgu määravad tegurid



Pneumoonia radioloogiline leid – õhkbronhogramm

39-aastane alkohoolikust meespatsient kopsupõletikuga, haigestunud pärast ööbimist 
väljas –25 °C juures. 

A. Altraja ©2017



Pneumoonia radioloogiline leid – positiivne dünaamika

Sama 39-aastane alkohoolikust meespatsient kopsupõletikuga, haigestunud pärast 
ööbimist väljas –25 °C juures. Tänu intensiivravile patsient pääses. A. Altraja ©2017



Radioloogiliselt ulatuslik pneumoonia - alkoholisõltuvuse tagajärg

52-aastane alkoholilembene meespatsient pneumooniale iseloomuliku konsolidatsiooniga 
paremal ülasagaras ja 6. segmendis. Lisaks infiltraat ka kesksagaras.

A. Altraja ©2017



Aspiratsioonipneumoonia - alkoholisõltuvuse tagajärg

64-aastane alkoholilembene meespatsient aspiratsioonipneumooniale iseloomuliku 
bronhopneumooniaga alumistes ja tagumistes kopsuosades. Haigestumine raskes joobes 
magamajäämisel.
A. Altraja ©2017



Pneumoonia diagnostika
Pneumoonia diagnoosi nõutavaks eeltingimuseke on 

definitsiooni nõuete täitumine• Radioloogiliselt sedastatavad värsked või progresseeruvad 
kopsuinfiltraadid koos 1-2 muu kliinilise elemendiga 

1. Anamnestilised andmed – suunatud iseloomulike 
haigustunnuste ja haiguskulu väljaselgitamisele

2. Vajalikud järgmiste uuringute tulemused:• Röntgenogrammid kopsudest kahes projektsioonis• Füüsikaline uurimine• Kliiniline vereanalüüs + põletikumarkerite (CRV) sisalduse 
määramine• Real juhtudest vajalik haigustekitaja(te) (patogeenide) 
väljaselgitamine (etioloogiline diagnoos)

A. Altraja ©2017



Pneumoonia etioloogia selgitamise põhimõtted
Nukleiinhapete amplifikatsioonitehnoloogiatel (NAAT) põhinevad 
kiirtestid on võimaldanud tõsta patogeenide selgitamist oluliselt: 
koos viirustega 86,7% • Etioloogia selgitamine muude meetoditega oli sageli 

aeganõudev, kallis ja vähe tulemuslik (õnnestunud ajalooliselt 
kõigest 30-50%) ega viinud sageli seetõttu ravi muutmisele• Empiiriline ravi on siiski sageli tulemuslik mitteraske 
pneumooniaga patsientidel

Haigustekitajate selgitamine on oluline:• Viib ravi muudatuse tegemiseni ravi käigus (82,9%: de-
eskalatsioon 77,2%; eskalatsioon 5,9%)• Vanematel inimestel (>65 aastat) • Patsientidel kaasuvate haigustega• Rasketel, suure komplikatsiooni- või surmariskiga juhtudel• Piirkondades, kus on kohaliku segafloora liigiline koosseis ja 
resistentsuse andmed on teadmata

A. Altraja ©2017 Gadsby et al. CID 2016;62:817



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks AHTI korral 
ambulatoorses arstiabis

3 põhilist küsimust:• Kas patsiendil on AHTI põhjustatud bakteriaalse(te) patogeeni(de) poolt?• Milline on kõnealune bakteriaalne patogeen?• Milline on tema tundlikkus?

• Gram’i järgi tehtud värvingu tähendusest ambulatoorses meditsiinis ei ole 
kindlaid tõendeid• Ülemiste hingamisteede kontaminatsioon – muudab ka külvid 
mittespetsiifiliseks• Muud tehnilis-organisatoorsed seigad

• Mikrobioloogilised testid ei ole üldjuhul näidustatud esmatasandi 
ambulatoorses tegevuses• Puudutab ka S. pneumoniae antigeeni määramist • Viiruste määramisel on kuldstandard rRT-PCR (varem oli keerukas)• Ravinäidustused põhinevad kliinilise sündroomi ja selle raskuse hindamisel• Biomarkerite (v.a. S-CRP) määramine ei ole üldjuhul soovitatav*

Woodhead et al. Eur Respir J 2005
*Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks pneumooniaga 
hospitaliseeritud patsientidel I

NAAT põhinevad kiirtestid (rRT-PCR): muutunud kuldstandardiks kõikidest 
materjalidest, sealh. viiruste määramine ninaneelu- või suuneelu aspiraadist

Röga mikrobioloogiline uurimine• Värving Gram’i j.:• Juhtudel, mil on võimalik saada purulentse röga proovi ja seda 
õigeaegselt analüüsida • Domineeriva bakteriaalse morfotüübi olemasolu viitab võimalikule 
patogeenile ja aitab külvivastuseid interpreteerida

Rögakülvid• Purulentse röga kultiveerimisel väljakasvanud ja Gram’i j. värvinguga 
sobivat bakterit tuleks pidada tõenäoliseks patogeeniks ja allutada 
antibiootikumtundlikkuse testimisele• Meetodi tundlikkust ja spetsiifilisust vähendab võimalik kontaminatsioon 
ülemiste hingamisteede mikroflooraga

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



S. pneumoniae pneumooniahaige röga äigepreparaadis, värvitud 
Grami j. 

Originaal: Harriet ProvineA. Altraja ©2017



Esmane mikrobioloogiline test, millest võib 
juhinduda ravi valikul

• Grampositiivsed diplokokid (S. pneumoniae?)
• Grampositiivsed ahelkokid (Streptococcus spp.?)
• Grampositiivsed kobarkokid (Staphylococcus spp.?)
• Grampositiivsed komakujulised organismid (Nocardia asteroides) –

harva transplantaadipatsientidel
• Gramnegatiivsed diplokokid (Neisseria spp., neerukujulised - M. 

catarrhalis)
• Gramnegatiivsed (pleomorfsed) kokobatsillid (Haemophilus spp.?)
• Gramnegatiivsed pulkbakterid (Enterobakterid, Klebsiella spp., 

Pseudomonas spp.) – mõnikord 2-kaupa otsakuti koos
• Pole domineerivat mikroorganismi – atüüpilised tekitajad, viirused 

või ei ole materjal adekvaatselt võetud

Röga ägepreparaadi värving Gram’i j.

A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks 
pneumooniaga hospitaliseeritud patsientidel II

Verekülvid: vähemalt 2 seeriat (korda, komplekti) verekülve• Kõikidelt hospitaliseeritud patsientidel:•Streptococcus pneumoniae leitakse 60% positiivsetest 
verekülvidest•Haemophilus influenzae 2-13%•Muud mikroorganismid 1-14%:•Gram-negatiivsed aeroobid, Streptococcus

pyogenes, Staphylococcus aureus ja 
mikroorganismide kombinatsioonid•Viimaste juures on alati raske otsustada, kas 
tegemist on tõeliste patogeenide või naha 
kontaminantidega

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks pneumooniaga 
hospitaliseeritud patsientidel III

Testid patogeenide antigeenide suhtes, peamiselt uriinist

Streptococus pneumoniae• S. pneumoniae antigeeni määramine uriinist•Soovituslikult raske pneumoonia tõttu hospitaliseeritutel•Tundlikkus 65-100%, spetsiifilisus 94%•Ka parapneumoonilise efusiooni korral pleuraõõne punktaadist•Uriinist S. pneumoniae immunokromatograafiline test (ICT)
Legionella pneumophila• L. pneumophila serogrupi 1 antigeeni määramine uriinist•Soovituslikult raske pneumoonia tõttu hospitaliseeritutel•Patsientidel, kellel L. pneumophila infektsioon on tõenäoline 

kliinilistel või epidemioloogilistel alustel•Respiratoorsed viirused: „ribatest“, kuid pigem on vajalikud 
kvantitatiivsed molekulaarsed meetodid (kuldstandardiks rRT-PCR)

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks pneumooniaga 
hospitaliseeritud patsientidel IV

Seroloogilised testid: peamiselt “atüüpiliste tekitajate” (Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae ja Legionella spp.) 
infektsioonide korral• Kasutatavad pigem epidemioloogilistes uuringutes kui 
konkreetsete patsientide ravis• Kui on kahtlus “atüüpilisele pneumooniale” (näit. patsiendid ei 
reageeri ravile β-laktaamidega), seroloogilisi teste ei peaks 
kasutama ainsa rutiinse diagnostilise meetoina• IgM-positiivsuse ja amplifikatsioonimeetodi (rRT-PCR) 
kombinatsioon võib olla suurima tundlikkusega 
diagnostikameetod

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks pneumooniaga 
hospitaliseeritud patsientidel V

Amplifikatsioonimeetodid (peamiselt respiratoorsete patogeenide DNA 
määramiseks) • Kasutatavad levinumate respiratoorsete patogeenide määramiseks• Kvantitatiivsed molekulaarsed meetodid (rRT-PCR):• Streptococcus pneumoniae (rögast, verest), ka patsientidel, kellel 

antibakteriaalne ravi on juba alustatud•Reaalaja-qPCR (ompP6-põhinev) Haemophilus influenzae määramiseks•Gripiviirused ja RSV: talvisel perioodil•Atüüpilised patogeenid: kasutatakse sageli, eriti L. pneumophila korral 
(lisaks antigeeni määramisele uriinis)• Kvalitatiivsed nukleiinhapete amplifikatsioonitestid (NAAT, Nucleic Acid

Amplification Test)•M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis, eelistatult 
rögas• “Hingamisteede bakterite DNA paneel”: B. pertussis, C. pneumoniae, H. 
influenzae, L. pneumophila, M. pneumoniae, S. pneumoniae•Muud viirused: erinevad coronaviirused, inimese metapneumoviirus, 
bocaviirus

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Soovitused mikrobioloogilisteks uuringuteks pneumooniaga 
hospitaliseeritud patsientidel: invasiivsed menetlused

Materjal  kõikideks eeltoodud uuringuteks
Torakotsentees (pleuraõõne punktsioon)• Diagnostiline torakotsentees kõigil hospitaliseeritud patsientidel 

keskkonnatekkese pneumooniaga, kellel on oluline pleuraefusioon

Bronhoskoopia – mitteparaneva pneumoonia käsitluses (vt. edaspidi)• Kasutusel pigem intubeeritud/trahheostomeeritud patsientidel, harva 
mitteintubeeritud patsientidel, kui gaasivahetuse seisund võimaldab• Bronhialveolaarne lavaaž (BAL): eelistatuim meetod• Nn. “kaitstud harja meetod” (PSB, protected specimen brush)• Kvantitatiivne endotrahheaalne aspiratsioon (QEA)

Transtorakaalne nõelaspiratsioon (TTNA)• Oluliste tüsistuste riski tõttu ainult individuaalse otsusena üksikjuhtudel• Raske pneumoonia korral koldeliste infiltraatide korral, kui muud 
diagnostikameetodid ei ole osutunud diagnostilisteks

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Pneumoonia diagnoosi vormistamine

Esitada:• Radioloogilis-morfoloogiline tüüp• Protsessi lokalisatsioon poolte ja sagarate järgi• Võimalusel etioloogia• Võib täpsustada raskusastet

A. Altraja ©2017



Pneumoonia diferentsiaaldiagnoos
Erinevad haigusseisundid, mille korral võib esineda pneumooniaga 
sarnane kliiniline või radioloogiline leid või mõlemad•Infektsioossed haigused:•Äge bronhiit•Kroonilise bronhiidi või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) 

ägenemine•Kopsutuberkuloos (eeskätt infiltratiivne ja koldeline, vahel ka 
dissemineerunud kopsutuberkuloos)•Mitteinfektsioossd seisundid:•Kopsu kasvajad (eeskätt pahaloomulised)•Kopsuarteri emboolia (mõnel juhul infarktpneumoonia)•Südamepuudulikkus•Eosinofiilsed pneumooniad•Oblitereeriv bronhioliit•Difuussed parenhümatoossed kopsuhaigused (k.a. Idiopaatilised
interstitsiaalsed pneumooniad: IPF, DIP, RB-ILD, AIP, NSIP, COP, LIP), 
infiltraadid süsteemsete jt. organite haiguste korral)•Teised harvaesinevad kopsuhaigused

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumoonia, äge (trahheo)bronhiit või kroonilise bronhiidi 
ägenemine

Mõlemal juhul on võrdlemisi sarnased respiratoorsed 
sümptomid

Bronhiidi korral:•Radioloogiliselt ei nähta kopsudes infiltratiivset tüüpi 
varjustust•Auskultatsioonil ei kuulda peeni räginaid •Kliiniliselt on nõrkus vähem väljendunud•Põletikumuutused vereanalüüsides on vähem väljendunud:•CRV kontsentratsiooni tõus on vähem väljendunud•CRV >50 mg/L suurendab oluliselt pneumoonia võimalust 
(Melbye et al., 1992)

A. Altraja ©2017



Pneumoonia diagnoosimine ilma röntgenogrammita

Suure tõenäosusega võib loobuda rindkere röntgenoloogilisest 
uuringust ja välistada pneumoonia kui:•Varasemalt tervetel ja <65-aastastel isikutel:• Ei esine eluliste näitajate kõrvalekaldeid:• Südame löögisagedus <100/min• Hingamissagedus <24/min• Kehatemperatuur suus <38 ºC• S-CRP <20 mg/L*• Lokaalse või unilateraalse (asümmeetrilise) leiu 

puudumine (peened räginad, fremitus, bronhofoonia)

•Köha kestusega vähemalt 8 nädalat  “krooniline köha” 
näidustatud röntgenuuringud põhjuste selgitamiseks

Snow et al. Ann Intern Med 2001
*Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



Kas radioloogiline uuring on obligatoorne pneumoonia esmasel 
diagnoosimisel

•Kas röntgenogramm on pneumoonia diagnostika kuldne 
standard?•Lubatud diagnoosida ka ilma radioloogilise kinnituseta

Ambulatoorne diagnoos järgmiste tunnuste alusel: •Köha + üks alumiste hingamisteede põletiku tunnus:• Uus (varem mitteesinenud) lokaalne füüsikaline leid kopsu 
kohal• + üks üldtunnus (higistamine, rindkerevalu, 
temperatuuritõus) • + nimetatud sümptomid ei ole teisiti põhjendatavad• Ilma palavikuta vorme (vanematel inimestel) on eriti raske 
diagnoosida ilma radioloogilise uuringuta• Põhiline diferentsiaaldiagnoos – kongestiivne
südamepuudulikkus: selle ägenemine + äge
viirusinfektsioon

Evidence-Based Respiratory Medicine, 2005 A. Altraja ©2017



Van Vugt’i mudel pneumoonia olemasolu hindamiseks ilma 
radioloogiata (senistest parim prediktsioonimudel)

•Vesise nina puudumine•Olemas pulsisageduse tõus >100/min•Hingelduse olemasolu•Olemas palavik >37,8 °C•Peened räginad olemas•Vesikulaarse hingamiskahina vähenemine•Kõrgenenud S-CRP kontsentratsioon >30 mg/L

Interpreteerimine:•0: 0,7% - pneumoonia tõenäosus•1-2: 3,8% tõenäosus•≥3: 18,2% tõenäosus

Van Vugt et al. BMJ 2013; 346: f2450; Schierenberg et al. PLoS ONE 2016; 11: e0149895 A. Altraja ©2017



Kopsutuberkuloos pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

Kopsutuberkuloos võib anda pneumooniale kliiniliselt lähedase 
haiguspildi, kuid kopsutuberkuloosi korral:•Haiged taluvad palavikku paremini•Auskultatoorne leid väga vaene•Põletikumuutused vereanalüüsides (k. a. CRV
kontsentratsiooni tõus) tagasihoidlikud•Tuberkuloositekitajate leid on ainus spetsiifiline tunnus!
Radioloogiliselt kopsutuberkuloosi korral:•Infiltraadid paiknevad enam ülemistes ja tagumistes 
kopsuosades•Neis tekib küllalt kiiresti ja sageli destruktsioone (lagunemist)•Destruktsiooniga kulgevate tuberkuloosivormide puhul 
iseloomulik bronhogeenne külv alumistesse kopsuosadesse•Leid tihti suurem, kui lubab oletada subjektiivne haiguspilt

A. Altraja ©2017



Infiltratiivne kopsutuberkuloos pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina
•Mõnikord leid pneumoonia omast raskesti eristatav•Parem palaviku taluvus•Väga vaene auskultatoorne leid •Põletikumuutused vereanalüüsides (k. a. CRV tõus) tagasihoidlikud•Tuberkuloositekitajate leid!•Leid tihti suurem, kui lubab oletada subjektiivne haiguspilt

A. Altraja ©2017



Infiltratiivne kopsutuberkuloos pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

•Parem palaviku taluvus•Väga vaene auskultatoorne leid •Põletikumuutused vereanalüüsides (k. a. 
CRV kontsentratsiooni tõus) 
tagasihoidlikud•Tuberkuloositekitajate leid!•Infiltraadid paiknevad enam ülemistes 
kopsuosades•Sageli destruktsioone (lagunemist)•Leid tihti suurem, kui lubab oletada 
subjektiivne haiguspilt

A. Altraja ©2017



Dissemineerunud kopsutuberkuloos
•Infiltraadid paiknevad enam ülemistes kopsuosades•Sageli destruktsioone (lagunemist)•Väga vaene auskultatoorne leid •Põletikumuutused vereanalüüsides (k. a. CRV tõus) tagasihoidlikud•Tuberkuloositekitajate leid – ainus spetsiifiline tunnus!

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia” – koldeline ja infiltatiivne kopsutuberkuloos
•43-aastane naine, köha, progresseeruv palavik•Vereanalüüsides CRV <50 mg/L, kerge leukotsütoos•Radioloogilise leiu progresseerumine 5 päevaga

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia” – koldeline ja infiltatiivne
kopsutuberkuloos•43-aastane naine, köha, 

veel 9 päeva hiljem•Palavik >38,5 ºC•Auskultatoorne leid –
kergelt kare 
hingamiskahin•Vereanalüüsides CRV 
<50 mg/L•Ei allu 
antibakteriaalsele ravile•Patsiendi üldseisund 
rahuldav, patsient 
aktiivne

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia” – koldeline ja infiltatiivne
kopsutuberkuloos•43-aastane naine, köha, palavik >38,5 ºC•CRV <50 mg/L, puudub patoloogiline kuulatlusleid

•CT leiu progresseerumine 14 päevaga

A. Altraja ©2017



Mitteparanev pneumoonia või kopsutuberkuloos
•Ainus spetsiifiline näitaja: tuberkuloositekitaja leid lihtmeetodil 
või külvis

A. Altraja ©2017



Dissemineerunud kopsutuberkuloos
•Infiltraadid paiknevad enam ülemistes kopsuosades•Sageli destruktsioone (lagunemist)•Väga vaene auskultatoorne leid •Põletikumuutused vereanalüüsides (k. a. CRV tõus) tagasihoidlikud•Tuberkuloositekitajate leid – ainus spetsiifiline tunnus!

A. Altraja ©2017



Mitteinfektsioossed haigused, mis põhjustavad palavikku ja 
kopsuinfiltraate pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

• Kopsuvähk (eeskätt perifeerne mutsinoosne adenokartsinoom
e. van. brónhioloalveolaarne kartsinoom), ka metastaasid• Kopsuarteri trombemboolia (“infarktpneumoonia”)• Eosinofiilsed pneumooniad (AEP, CEP)• Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia (COP) ja oblitereeriv
bronhioliit organiseeruva pneumooniaga (OP, enne tuntud kui 
BOOP)• Alveolaarne kopsuturse• Hüpersensitiivsuspneumoniit (HP, allergiline alveoliit)• Atelektaas• Täiskasvanute respiratoorse distressi sündroom (ARDS)• Kopsu hemorraagia• Kiirituspneumoniit• Ravimreaktsioonid (antibiootikumpalavik)• Vaskuliidid kopsudes

A. Altraja ©2017 Winterbauer, 1995



Pahaloomulise kopsukasvajad pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina•Puudub pneumooniale iseloomulik kliiniline haiguspilt (äge algus kõrge 

palavikuga, nõrkusega•Tsentraalse kasvaja korral tihti varjustatud kopsuosa maht vähenenud –
kopsus obstruktiiv-atelektaatiline pneumoniit või (osaline) atelektaas•Tihti esineb kasvajast perifeersemal ka reaalne pneumoonia 
(ventilatsioonihäire tõttu)•Tsentraalse kasvaja kahtlusel bronhoskoopia koos biopsia ja 
haritsõtoloogiaga•Perifeerse kasvaja “pneumooniline variant” (tavaliselt perifeerne 
mutsinoosne kartsinoom e. bronhioloalveolaarne kartsinoom) raske 
diferentsida protrahheeritud kuluga pneumooniast: • Ei allu antibakteriaalsele ravile, radioloogiline leid on erinev –
perifeerias puuduvad õhkbronhogrammid);
Perifeerse kasvaja morfoloogiline tõestus:• Bronhiaspiraadi tsütoloogiline uuring• Transtorakaalne jämenõelbiopsia• (Video)torakoskoopial tehtud biopsiaga

A. Altraja ©2017



•Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu alasagaras 66-
aastasel meespatsiendil. Paremal 1 kuu hiljem kui vasakul, patsient vahepeal saanud 
pneumoonia ravi.

A. Altraja ©2017



•Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu alasagaras 66-
aastasel meespatsiendil. Külgülesvõtted. Paremal 1 kuu hiljem kui vasakul, patsient 
vahepeal saanud pneumoonia ravi.

A. Altraja ©2017



•Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu alasagaras 66-
aastasel meespatsiendil. Sama patsient, keda kujutatud eelnevatel joonistel. CT 
ülesvõtted, mis vastavad hilisemale rindkere röntgenogrammile. 

A. Altraja ©2017



CT-leid pneumoonia (vasakul) ja kopsuvähi (paremal) korral

Vasakul: 81-aastane naispatsient: kopsupõletik paremal, näha konsolidatsioon, 
selles õhkbronhogramm. Paremal 67-aastane meespatsient perifeerse vähiga 
(epidermoidne) – kasvaja ekspansiivse iseloomu (massi kasvu) tõttu 
bronhivalendikud kadunud, õhkbronhogrammi ei teki.

A. Altraja ©2017



CT-leid pneumoonia (vasakul) ja kopsuvähi (paremal) korral

Vasakul: 73-aastane meespatsient: kopsupõletik vasakul alasagaras, näha konsolidatsioon 
ja selles õhkbronhogramm. Paremal 67-aastane meespatsient perifeerse vähiga 
(epidermoidne) – kasvaja ekspansiivse iseloomu (massi kasvu) tõttu bronhivalendikud 
kadunud, õhkbronhogrammi ei teki.
A. Altraja ©2017



•Kummal patsiendil on kopsuvähk?

A. Altraja ©2017



•Kummal patsiendil on kopsuvähk?

A. Altraja ©2017



•62-aastane meespatsient, 2 kuud tagasi esmaselt diagnoositud keskmise raskusega KOK. 
Seejärel veriköha: kahtlus tsentraalsele bronhogeensele vähile

A. Altraja ©2017



•30-aastane meespatsient pneumooniaga. Tsentraalne varjustus paremal kopsujuure alaosa 
projektsioonis, mis PA-ülesvõttel meenutab tsentraalset kopsukasvajat. Külgülesvõttel näha, 
et varjustus paikneb dorsaalsel alasagaras. PA ülesvõttel parema kopsujuure kontuurid 
seetõttu selgelt eristatavad.

A. Altraja ©2017



•Sama 30-aastane meespatsient pneumooniaga. Ülesvõtted tehtud 1 kuu hiljem. Näh
oluline positiivne dünaamika.

A. Altraja ©2017



•73-aastane meespatsient•Bronhoskoopial vasemal peabronhi lõpposas limaskest infiltreeritud
tumoroosselt, lingula ja ülasagara suue ahenenud

•DIAGNOOS: Adenocarcinoma centrale pulmonis sinistri IV st. (cT3N2M1)
A. Altraja ©2017



Abstsedeeruv pneumoonia - sagedane laguneva kasvaja diferentsiaaldiagnoos

43-aastane meespatsient parempoolse, abstsedeeruva pneumooniaga diagnoosimisel. 
Olemas pneumoonia anamnees. Paremal 8 päeva hiljem. Erinevalt lagunevast 
kopsukasvajast abstsedeeruv pneumoonia paraneb.

A. Altraja ©2017



Abstsedeeruv pneumoonia - sagedane laguneva kasvaja diferentsiaaldiagnoos

43-aastane meespatsient parempoolse, abstsedeeruva pneumooniaga diagnoosimisel. 
Olemas pneumoonia anamnees. Paremal 8 päeva hiljem. Erinevalt lagunevast 
kopsukasvajast abstsedeeruv pneumoonia paraneb.
A. Altraja ©2017



Kopsuemboolia pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina
Kopsuemboolia – võib meenutada rasket pneumooniat - järsk algus
hingeldusega, tugeva rindkerevaluga ja/või teadvusehäiretega, võib 
esineda veriköha•Kopsuarteri trombemboolia (KATE) kasuks viitab kliiniliselt:• Kopsuarteri trombemboolia või süvaveenide tromboosi 

esinemine (anamneesis)• Muude KATE riskitegurite esinemine:• Immobilisatsioon viimase 4 nädala sees• Pahaloomulised kasvjad• Operatsioonide või traumade eelnemine•Radioloogiliselt:• Ebaterav kolmnurkne varjustus alusega perifeeria suunas 
pleurani või kollete grupp• Pleuraalsed muutused (pleuraefusioon)•Kopsuarteri trombemboolia diagnoosi kinnitamine• Kopsude CT- angiograafia• Perfusiooni + ventilatsiooni stsintigraafia

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



CT kopsuarteri trombemboolia diagnostikas
Uuring kontrastainega 

59-aastasel 
naispatsiendil

• Suur täitumisdefekt 
vasakus kopsuarteri 
peaharus

• Nn. “sõõriku 
sümptom”

• Pleuraefusioon 
paremal

A. Altraja ©2017



CT leid “infarktpneumoonia” korral
Uuring kontrastainega
• Sama patsient, kes 

eelmisel joonisel
• Paremal alasagaras 

suur, alusega 
perifeeriasse 
suunatud varjustus, 
mis vastab sulgunud 
arteri varustusalale

• Pleuraefusioon 
paremal

A. Altraja ©2017



Kongestiivne südamepuudulikkus pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

Südame vasaku poole puudulikkus võib esineda >65-
aastastel patsientidel, kellel on (kasvõi üks järgnevast):•Ortopnoe•Südame tiputõuke dislokatsioon•Müokardiinfarkt (anamneesis)•Arteriaalne hüpertensioon (anamneesis)•Kodade virvendusarütmia (anamneesis)

Kongestiivsele südamepuudulikkusele räägib vastu:•Aju natriureetilise peptiidi N-terminaalse propeptiidi (NT-
proBNP (BNP) seerumikontsentratsioon <150 pg/mL•Aju natriureetilise peptiidi (BNP) seerumikontsentratsioon 
<40 pg/mL•Põletikunäitude vähene tõus vereseerumis

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Kongestiivne südamepuudulikkus pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

• 70-aastane meespatsient südamepuudulikkuse ägenemisega; hospitaliseeritud 
pulmonoloogia osakonda, kuna diferentsiaaldiagnoosiks pneumoonia: nähtav kliiniline 
ja radioloogiline (juuresolevalt nähtav parempoolsel ülesvõttel) paranemine 4 päevaga, 
peamiselt diureetilise raviga

A. Altraja ©2017



Kopsuturse pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

Kliinilised tunnused:•Hingeldus ja õhupuudus•Rohke vesise, vahutava röga eritumine•Hingamispuudulikkuse süvenemine•Auskultatsioonil mullilised räginad

Radioloogiliselt alveolaarse kopsuturse korral 
mõlemapoolne, küllalt sümmeetriline varjustus, 
raskuspunktiga tsentraalsel, laienenud 
kopsuveresoonte joonise foonil; perifeeria suhteliselt 
vabam

A. Altraja ©2017



Kopsuturse

46-aastane neerupuudulikkusega naispatsient 
kopsutursega A. Altraja ©2017



Eosinofiilsed pneumooniad pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

Arvesse tuleb eelkõige äge eosinofiilne pneumoonia:•Kliiniliselt meenutab pneumooniat kergest raskeni•Anamneesis allergiailminguid (eriti ravimitele)•Eosinofiilia BAL vedelikus (>25%); perifeerses veres võib 
ägeda eosinofiilse pneumoonia korral eosinofiilia puududa•Sageli kaasneb bronhide obstruktsioon•Glükokortikosteroididega suures annuses või ülitundlikkuse 
põhjuseks oleva ravimi elimineerimisega saavutatakse kiire 
raviefekt
Röntgenoloogiline leid mitmekesine•Difuusselt laatuvkoldeline leid•Võib meenutada kopsutuberkuloosi

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia” – alaäge eosinofiilne pneumoonia
•41-aastane mees, anamneesis 6-7 aastat kerget astmat•Haigestumine viirusinfektsiooni meenutava põdemise järel•CRV 100-150 mg/L, väljendunud leukotsütoos•Nõrgapoolne alveoliidi leid auskultatsioonil•Radioloogiline leid 2 päevase vahega

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia” – alaäge eosinofiilne pneumoonia
•41-aastane mees, anamneesis 6-7 aastat kerget astmat•Haigestumine viirusinfektsiooni meenutava põdemise järel•CRV 100-150 mg/L, väljendunud leukotsütoos•Tugev nõrkus, kõrge palavik (>39 ºC)•Antibakteriaalne ravi ilma efektita

A. Altraja ©2017



Krüptogeenne organiseeriv pneumoonia (COP) 
pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

•Mõnest päevast mõne kuuni kestnud kuiv köha ja düspnoe, 
vahel kaalulangus
•Tavaline on ka palavik, mistõttu diagnoositakse tihti 
keskkonnatekkest pneumooniat (ei saagi välistada 
kaasuvana!)
•Haigust esineb erinevates eagruppides (20-80 a.), 
haigestumise keskmine iga on 50 a. 
•Lõpp-inspiratoorsed peened räginad, trummipulksõrmi 
esineb harva (mõni %)
•Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus, 
kopsude difusioonivõime alanemine ca 80%-l juhtudest

A. Altraja ©2017



COP pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

50-aastane naispatsient
A. Altraja ©2017



COP pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

Sama 50-aastane naispatsient
A. Altraja ©2017



Oblitereeriv bronhioliit (OB) pneumoonia 
diferentsiaaldiagnoosina

•Tavaliselt tekib OB kahjustavate tegurite (keemilised 
agensid) inhalatsiooni tagajärjel

Oblitereeriva bronhioliidi korral:•Enam hingeldust•Antibakteriaalne ravi efektita•Röntgenoloogiliselt difuussed infiltratiivsed kolded 
joonvarjudega

Diferentsimine võimalik vaid morfoloogiliselt (põhilised 
muutused bronhioolides)

A. Altraja ©2017



Pneumoonia sagedamini esinevad tüsistused I
Parapneumooniline eksudatiivne pleuriit•Algul tekib pleuriitiline rindkerevalu•Pleuraeksudaadi lisandumisel süveneb hingeldus•Diagnostikas füüsikalised uurimismeetodid, sonograafia, 
röntgenülesvõtted, vajadusel eri projektsioonides
Abstsedeerumine•Rohke mädase röga eritus•Mõnikord veresegune röga•Palaviku (taas)tekkimine või tõus •Sageli seisundi raskenemine, nõrkuse süvenemine•Radioloogiliselt infiltraatide sees destruktsioonid

A. Altraja ©2017



Parapneumooniline efusioon - pneumoonia sage komplikatsioon

Meespatsient kopsupõletikuga vasaku kopsu ülasagaras (lingulas). Külgülesvõttel on 
selgemini näha pleuraefusioon, mis otseülesvõttel summeerub osaliselt infiltraadi varjuga. 
Lisaks vasakpoolne diafragma elevatsioon.

A. Altraja ©2017



Abstsedeerumine – pneumoonia sagedane komplikatsioon

52-aastane meespatsient parempoolse, diagnoosimisel juba abstsedeeruva pneumooniaga. 
Haigustekitajaks S. pyogenes (rögast ja pleuravedelikust).
A. Altraja ©2017



Abstsedeerumine – pneumoonia sagedane komplikatsioon

Sama 52-aastane meespatsient parempoolse, diagnoosimisel juba abstsedeeruva
pneumooniaga. Haigustekitajaks S. pyogenes (rögast ja pleuravedelikust).

A. Altraja ©2017



Abstsedeerumine - pneumoonia sage komplikatsioon

27-aastane prügimäel elav meespatsient abstsedeeruva kopsupõletikuga vasaku kopsu 
ülasagaras. Näha infiltraat destruktsiooni e. lagunemise ja vedelikunivooga.

A. Altraja ©2017



Abstsedeerumine - pneumoonia sage komplikatsioon

47-aastane meespatsient abstsedeeruva kopsupõletikuga. Paremas kopsus näha 
infiltraat, millesse on tekkinud ulatuslik destruktsioon e. lagunemine, samuti 
vedelikunivoo.

A. Altraja ©2017



Pneumoonia sagedamini esinevad tüsistused II
Pleuraempüeem•Tekib tavaliselt pleuravedeliku suppuratsioonil•Radioloogiline leid pleuraefusioonile iseloomulik•Palaviku (taas)tekkimine või tõus•Hingelduse süvenemine, seisundi raskenemine
Mäda-õhkrind (püopneumotooraks)•Tekib tavaliselt abstsessiõõne sisaldise murdumisel 
pleuraõõnde
Kliiniliselt:•Järsku tekkiv valu rindkeresse•Õhupuudus•Võib kaasneda kollaps ja šokk •Hingamiskahin puudub
Röntgenoloogiliselt:•Õhkrind horisontaalse nivooga

A. Altraja ©2017



Pleuraempüeem – puudulikult ravitud või ravimata pneumoonia sagedane 
komplikatsioon

Meespatsient parempoolse pleuraempüeemiga

A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – puudulikult ravitud või ravimata pneumoonia 
sagedased komplikatsioonid

Meespatsient abstsedeeruva kopsupõletiku tüsistusena tekkinud parempoolse 
püopneumotooraksiga. Liidetega osadeks eraldunud pleuraefusioonile lisaks näha 
pleuraõõne tagumisse ossa asetatud pleuradreen ja osaline, liidetega piiratud õhkrind.
A. Altraja ©2017



Abstsedeerumine – pneumoonia sagedane komplikatsioon

52-aastane meespatsient parempoolse, diagnoosimisel juba abstsedeeruva pneumooniaga. 
Haigustekitajaks S. pyogenes (rögast ja pleuravedelikust).
A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks abstsessi murdumisest pleuraõõnde

Sama 52-aastane meespatsient parempoolse, abstsedeeruva pneumooniaga diagnoosimisel, 
1 päev hiljem. Paremal – pärast dreeni asetamist. Haigustekitajaks S. pyogenes (rögast ja 
pleuravedelikust).

A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks abstsessi murdumisest pleuraõõnde

Sama 52-aastane meespatsient parempoolse, abstsedeeruva pneumooniaga diagnoosimisel, 
1 päev pärast dreeni asetamist. Haigustekitajaks S. pyogenes (rögast ja pleuravedelikust).
A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

A. Altraja ©2017

63-aastane meespatsient parapneumoonilise püopneumotooraksiga. Mitteõigeaegse 
pöördumise tagajärg



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

A. Altraja ©2017

Sama 63-aastane meespatsient parapneumoonilise püopneumotooraksiga. Mitteõigeaegse 
pöördumise tagajärg. Näha rohke fibriini ladestumine mõlemale pleuralestmele ja pleura 
paksenemine. Probleemiks pikaajaline õhuleke pleuradreenist ja kopsu mittesirustumine. 
Nahaalune õhkemfüseem pleuradrenaaži tüsistusena.



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

63-aastane naispatsient püopneumotooraksiga. Haigestunud mitu kuud tagasi, kuid ei 
pöördunud arsti poole. Näha paremal pool massiivne pleuraefusioon koos jorisontaalse
nivooga, samuti keskseinandi nihe tervele poolele. 
A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

Sama 63-aastane naispatsient püopneumotooraksiga. Seisund pärast dreeni asetamist ja 
mäda väljutamist. Näha dreen, samuti vedelikunivooga õhkrind koos osaliselt kollabeerunud
ja sellisesse asendisse fikseerunud parema kopsuga.
A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

CT uuring rindkerest samal 63-aastasel naispatsiendil püopneumotooraksiga. Seisund 
pärast dreeni asetamist ja mäda väljutamist. Näha dreen ja osaliselt kollabeerunud ning 
sellisesse asendisse fikseerunud parem kops (alasagar) koos selgelt paksenenud 
vistseraalse pleuraga. Parempoolselt kaadrilt on näha, et paremal kopsul on suhteliselt 
paremini säilinud ülasagar.

A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

48-aastane meespatsient parempoolse püopneumotooraksiga, anamneesis neeru 
transplantatsioon kroonilise neerupuudulikkuse tõttu glomerulonefriidi tagajärjel. Näha 
rohkete liidete varal sopistunud ja horisontaalsete nivoodega vedelikukogumid, samuti 
paksenenud vistseraalne pleura. A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

CT ülesvõtted rindkerest samal 48-aastasel meespatsiendil parempoolse 
püopneumotooraksiga. Näha rohkete liidete varal sopistunud ja horisontaalsete nivoodega 
vedelikukogumid, samuti paksenenud vistseraalne pleura.

A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

31-aastane naispatsient parempoolse püopneumotooraksiga, anamnees 1 kuu palavikku. 
Taustal HIV-positiivsus. Näha ülatuslik parempoolne õhkrind horisontaalsete 
vedelikunivoodega. Paremal: kopsu sirustumine dreeni asetamise järel. Näha abstessiõõs
(mäda-õhkrinna lähtepõhjus), vedelikunivood pleuraõõnes basaalsel ja ulatuslik nahaalune 
õhkemfüseem (drenaaži tüsistus) A. Altraja ©2017



Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

CT ülesvõtted rindkerest samal 31-aastasel naispatsiendil parempoolse 
püopneumotooraksiga. Näha abstsessiõõned mädanivoodega ning vaba vedelik 
pleuraõõnes. Esineb keskseinandi nihkumine vasakule poole.

A. Altraja ©2017



Pneumoonia raskemad tüsistused 

•Sepsis ja septiline šokk•Äge hingamispuudulikkus•Äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS)•Äge südamepuudulikkus, kopsuturse,•Äge neerupuudulikkus•Äge hulgiorganpuudulikkus•Eespool käsitletud püopneumotooraks

A. Altraja ©2017



Pneumoonia raskemad tüsistused - ARDS 
ARDS – äge respiratoorse distressi sündroom
Olemus - raske hingamispuudulikkusega (hüpokseemiaga) 
kulgev mittekardiogeenne, põletikuline (resp. kapillaaride 
permeabiliteedi tõusust tingitud) kopsuturse (neutrofiilid)

•Radioloogiliselt bilateraalsed kopsuinfiltraadid•Morfoloogiliselt • Interstiitsiumi ja parenhüümi turse, kopsude 
heterogeenne kahjustus• Mikrotrombid kapillaarides, valendiku obliteratsioon• Alveoolide ja perifeersete hingamisteede kollaps•Kliiniliselt raske hüpokseemia sellest tulenevate tagajärgedega• Difusiooni ja perfusiooni mittevastavus

A. Altraja ©2017



Pneumoonia raskemad tüsistused - ARDS 

•43-aastane 
ARDS’-ga
meespatsient 
juhitaval 
hingamisel

A. Altraja ©2017



Pneumooniaga seotud ARDS 

•Sama 43-aastane 
ARDS’-ga
meespatsient 
juhitaval hingamisel

A. Altraja ©2017



Sepsise ja septilise šoki definitsioon •Sepsis:•Sepsis on defineeritud kui eluohtlik organdüsfunktsiooni seisund, mille on 
põhjustanud peremeesorganismi düsreguleeritud vastus infektsioonile
•Kliinilises praktikas kvalifitseerub organdüsfunktsiooni kriteeriumiks 
järjestikuse organpuudulikkuse hindamise (the Sequential [Sepsis-related] Organ 
Failure Assessment (SOFA)) skoori tõus ≥2 punkti võrra, millega kaasneb >10%-
ne haiglaletaalsus

•Septiline šokk:•Septiline šokk defineerub kui sepsise alavorm, mille puhul tekib äärmiselt 
sügavast vereringe ning raku- ja metaboolsete funktsioonide häirumisest 
sepsisega võrreldes kõrgenenud surmarisk•Kliiniliselt: vasopressori vajadus säilitamaks keskmist arteriaalset 

vererõhku ≥65 mm Hg ja seerumi laktaadisisaldust >2 mmol/L (>180 mg/L) 
hüpovoleemia puudumisel: kaasneb haiglaletaalsus >40%•Ambulatoorselt, erakorralise meditsiini osakonnas või üldhaigla 
situatsioonis on infektsiooniga täiskasvanutel septilisele šokile omaselt 
kõrge surmarisk, kui neil esineb vähemalt 2 kliinilist kriteeriumi järgmistest 
kolmest (üheskoos quickSOFA (qSOFA)): hingamissagedus ≥22/min., 
teadvusehäire, süstoolne vererõhk ≤100 mm

A. Altraja ©2017 Singer M et al. JAMA 2016; 315(8): 801-808



Pneumoonia raskemad tüsistused: 
kopsuturse 

Kliinilised tunnused:•Hingeldus ja õhupuudus•Rohke vesise, vahutava röga eritumine•Hingamispuudulikkuse süvenemine•Auskultatsioonil mullilised räginad
Radioloogiliselt:
Alveolaarse kopsuturse korral mõlemapoolne, küllalt 
sümmeetriline varjustus, raskuspunktiga tsentraalsel, 
laienenud kopsuveresoonte joonise foonil; perifeeria 
suhteliselt vabam

A. Altraja ©2017



Kopsuturse

Intensiivravil olev meespatsient kopsutursega
A. Altraja ©2017



46-aastane neerupuudulikkusega naispatsient 
kopsutursega. Näha sümmeetriline tsentraalne 
konsolidatsioon ja kahepoolne pleuraefusioon

Kopsuturse

A. Altraja ©2017



Pneumoonia muud tüsistused 

Müokardiit•Kliiniliselt väsimus, tahhükardia•Uuringutest EKG koormusega või ehhokardiograafia
Perikardiit•Kliiniliselt torkava iseloomuga valu rindkeres, hingeldus•Röntgenmuutused, sonograafia
Meningiit•Püsiv või süvenev peavalu•Meningeaalsümptomid•Lumbaalpunktaadi uuring

A. Altraja ©2017



Pneumoonia sagedase retsidiveerumise põhjused 

Võivad esineda kaasuvad haigused või küllalt erinevad 
kliinilised situatsioonid (sageli on põhjuseks nn. struktuursed 
muutused hingamiselundites vm. rindkereorganites):•Bronhiektaasid või bronhiektaasiatõbi•Bronhi kartsinoom •Bronhi adenoom või muu healoomuline kasvaja•Korduv aspiratsioon•Kopsuarteri trombemboolia (korduv)•Võõrkeha bronhis•Krooniline bronhiit obstruktsiooniga•Refluksösofagiit•Söögitoru ahalaasia•Immuunsüsteemi puudulikkus (erinevad vormid)•Tsüstiline fibroos

A. Altraja ©2017



Pneumoonia etioloogia üldküsimused ja trendid
Etioloogia sõltub teatud asjaoludest:•On seotud patsiendi riskidega, sõltub:• Vanusest• Kaasuvatest haigustest (kroonilistest, eriti 

kardiopulmonaalsetest) •Teatud tekitajate levikust populatsioonis (piirkond, riik, linn)

Kaasaja arengutrendid seoses haigustekitajatega:•Teatud ulatuses tõuseb atüüpiliste ja gramnegatiivsete
tekitajate osakaal•Tõuseb tekitajate ravimresistentsus•Tõuseb kopatogeensuse osakaal haigusjuhtudest 
(pneumoonia on mitme tekitaja segainfektsioon, millest üks on 
sageli atüüpiline)

A. Altraja ©2017



Pneumoonia etioloogia
Tõenäolised tekitajad patsientidel <65 a. ja varasemalt terved:•S. pneumoniae•M. pneumoniae•hingamisteede viirused (diagnoosi kuldstandard on rRT-PCR)•C. pneumoniae
Tõenäolised tekitajad patsientidel ≥65 a. või oluliste kaasuvate 
haigustega:•S. pneumoniae
•hingamisteede viirused•H. influenzae (~20-40% -laktamaas+)•C. pneumoniae•aeroobsed gramnegatiivsed pulkbakterid•S. aureus•M. catarrhalis (~100% -laktamaas+)
•L. pneumophila

A. Altraja ©2017



Viirused keskkonnatekkese pneumoonia korral 
täiskasvanutel•Määramise kuldstanadardiks on rRT-PCR:•Tsüklite läviväärtus <40•Materjal ninaneeru või suuneelu kaabe

Viirused kokku (24,5%): •Inimese rinoviirus (hRV) (10,9%)•Inimese metapneumoviirus (hMPV) (4,2%)•Koronaviirused (CoV) 2229E, HKU1, NL63, OC43 (3,1%)•Gripp A ja B (2,6%)•Respiratoor-süntsütsiaalviirus (RSV) (1,6%)•Adenoviirus (AdV) (1,6%)•Paragripp (PIV) tüübid 1, 2, 3 (1,6%)

•Viited Gripi, RSV ja hMPV olemasolule viitavad ka nende 
tegelikult etioloogilisele rollile, teistel vähem

A. Altraja ©2017 Self et al. J Infect Dis 2016; 231: 584



Viirused keskkonnatekkese pneumoonia korral lastel

Lastel on viirused pneumoonia etioloogias palju olulisemal 
kohal kui täiskasvanutel

Viirused kokku (68,8%): •Respiratoor-süntsütsiaalviirus (RSV) (26,6%)•Inimese rinoviirus (hRV) (21,9%)•Inimese metapneumoviirus (hMPV) (15,1%)•Adenoviirus (AdV) (6,4%)•Paragripp (PIV) tüübid 1, 2, 3 (4,7%)•Koronaviirused (CoV) 2229E, HKU1, NL63, OC43 (4,5%)•Gripp A ja B (3,4%)

A. Altraja ©2017 Self et al. J Infect Dis 2016; 231: 584



Pneumoonia etioloogiat mõjutavad tegurid

•Vanem iga – rohkem võimalusi gramnegatiivse floora 
esinemiseks•Vanus <25 a. – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae

•Kaasuvad haigused (muudele patogeenidele lisaks):•Krooniline bronhiit - Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis (~100% -laktamaas+), ka S. pneumoniae•Alkoholism – K. pneumoniae, anaeroobid, M. tuberculosis•Teadvusehäire, halb suu hügieen, hammaste seisukord –
anaeroobid•Narkomaanid – S. aureus, M. tuberculosis, Pneumocystis
jiroveci•Raske kulg – kombineeritud etioloogia

A. Altraja ©2017



Võimalik etioloogia ebatüüpilise pneumoonia puhul
Atüüpilised intratsellulaarsed tekitajad:• Mycoplasma pneumoniae• Chlamydophila pneumoniae• Legionella pneumphila

Ebatüüpilise kulu võib põhjustada organismi muutunud 
reaktiivsuse puhul ka tavalised tekitajad:• Streptococcus pneumoniae• Haemophilus influenzae• Moraxella catarrhalis

A. Altraja ©2017
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40%
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M. catarrhalis
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Keskkonnatekkese pneumoonia tekitajad

Cassiere & Niederman, Dis Mon 1998A. Altraja ©2017



Keskkonnatekkese pneumoonia tekitajad Eestis (Tartu 
Kopsukliinik, 1999)

• Patogeen isoleeritud ~50% juhtudest. SELLEST:• S. pneumoniae 24%• Grampositiivseid kokku 45%
• M. catarrhalis 11%• E. coli 9%• K. pneumoniae 9%• P. aeruginosa 6%• Enterobacter spp. 4%• Kopatogeensus 18% (8% atüüpilised)• Candida spp. Kaasnevana 20%

H. Leesik et al. 2000, 2013

•Atüüpilisi 
tekitajaid 16%

A. Altraja ©2017



Pneumoonia käsitluses on kesksel kohal 
patsiendil lasuva riski hindamine

• Ebasoodsa haiguskulu risk•Surm•Tüsistused• Oluliselt määrab riski:•Vanus 65 a.•Kaasuvad haigused• Riski hindamine on aluseks hospitaliseerimise ja ravi otsuse 
tegemisel

A. Altraja ©2017



Keskkonnatekkese pneumoonia 
ravi – millised kaalutlused?

• Pneumoonia suremus: 1-15% <65 a.; 30% >65 a.

Kerge

Keskmine

Raske

Esinemissagedus

Säästa raha

Suremus

Säästa elu!
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Pneumoonia ravi ja prognoosi seisukohalt olulised 
kaasuvad haigused

Eriti olulised on nn. kardiopulmonaalsed kaasuvad haigused:• Krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 
(KOK)• Südamepuudulikkus•>65-aastastel, ortopnoe, tiputõuke dislokatsiooni ja/või 

müokardi infarkti, hüpertensiooni või kodade virvenduse 
korral

Lisaks veel:• Suhkurdiabeet• Neeruhaigused (puudulikkus)• Alkoholism • Pahaloomulised kasvajad• Maksahaigused
A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Patsiendi komplikatsiooniriski hindamine ambulatoorselt
•Patsientidel 65 a.:

•Kaasuvad haigused•KOK•Diabeet•Südamepuudulikkus•Hospitaliseerimine viimase aasta jooksul•Ravi suukaudsete glükokortikosteroididega•Antibiootikumide tarvitamine viimase kuu jooksul•Üldine nõrkus•Ülemiste hingamisteede sümptomite puudumine•Teadvusehäired•Pulsisagedus >100/min.•Kehatemperatuur >38ºC•Hingamissagedus >30/min.•Arteriaalne vererõhk <90/60 mmHg•Pneumoonia on diagnoositud esmatasandi arsti poolt

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Patsiendi komplikatsiooniriski hindamine ambulatoorselt
•Patsientidel <65 a.:

•Diabeet•Astma

•Igas vanuses patsiendil:

•Kõik tõsised kaasuvad haigused•Aktiivne pahaloomuline kasvaja•Raske maksahaigus•Raske neeurhaigus (puudulikkus)•Muud immuunkompetentsust mõjutavad kaasuvad haigused

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Millal suunata pneumooniaga ambulatoorselt ravitav patsient haiglasse

•Raskesti haiged patsiendid, kellel on pneumoonia kahtlus (“esialgne 
diagnoos”) – eriti relevantsed on seejuures järgnevad sümptomid ja tunnused:•Tahhüpnoe•Tahhükardia•Hüpotensioon•Vähimadki teadvusehäired•Pneumooniaga patsient ei reageeri rakendatud ravile piisavalt •Vanemad patsiendid (65 a.) kõrgenenud komplikatsiooniriskidega, eriti 
järgnevate kaasuvate haigustega patsiendid:•Diabeet•Südamepuudulikkus•Keskmise raskusega kuni väga raske KOK•Maksahaigused•Neeruhaigused (puudulikkus)•Aktiivne maliigne kaasuv haigus•Patsiendid kopsuarteri emboolia kahtlusega•Patsiendid maliigse kopsukasvaja kahtlusega•Kodus raviga hakkamasaamine on muudel põhjustel ebatõenäoline

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



A. Altraja ©2017

Nn. Pneumonia Severity Index (PSI/PORT) http://www.mdcalc.com/psi-port-score-pneumonia-severity-index-adult-cap



CURB ja CURB-65 skoor• 4 muutujat (CURB-65 puhul 5 muutujat), mida hinnatakse• Skoor omab väärtusi 0 – 4 (0 – 5), mis saadakse ühe punkti 
lisamisel iga järgmise kriteeriumi olemasolul:

• C - Mental Confusion (teadvusehäire) (olemasolu)• U - Blood Urea Nitrogen (vere jääklämmastik) >7 mmol/L• R - Respiratory Rate (hingamissagedus) 30/min • B - Diastolic Blood Pressure (diastoolne vererõhk) 60 mmHg• 65 - Vanus 65 aastat (vastava vanuse olemasolu)

• Olemas ka CRB ja CRB-65: puudub vajadus laborianalüüsideks 
(uurea)

A. Altraja ©2017 Lim et al., 2001

Hospitaliseerimine näidustatud kui:• C(U)RB või C(U)RB-65: 2 
või• PSI: IV ja V



C(U)RB ja C(U)RB-65 pneumooniahaige riski hindamisel

•Kasutamine tavapraktikas lihtsam kui PSI puhul
•Võrreldav PSI’ga (suremuse prediktsiooni aspektist)
•Kergemad juhud ei vaja alati täpsustavate uuringute 
läbiviimist•Väldib pneumoonia raskuse alahindamist noortel 
täiskasvanutel (selline risk on olemas PSI järgi hindamisel)•Väärtus intensiivraviosakonda hospitaliseerimise 
näidustuste määramisel on ebaselge (Ewig et al., 1998)

•Kumbki süsteem ei ole täiuslik - ka algul kerge pneumoonia 
võib kiiresti lõppeda surmaga
•Vähimalgi probleemide tunnetamisel on lühiaegne 
hospitaliseerimine lisauuringuteks soovitav

Ewig et al., Eur Respir J 2006;
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011A. Altraja ©2017



CURB skoor pneumooniahaige 
hospitaliseerimisotsuse tegemisel•0 - sobib ambulatoorseks raviks

•1 - vajab täiendavaid andmeid otsustamaks 
hospitaliseerimise vajaduse üle

•2 - eeldab hospitaliseerimist lühiajaliselt

•>2 - tegemist on raske pneumooniaga (suremus 26,7%)

•Skoorid korreleeruvad hospitaliseerimise vajaduse, i/v ravilt 
suukaudsele ülemineku ja haiglast väljakirjutamise ajaga

•Kui häired nende tunnuste osas ei ole, on suremuse 
prognoos 30 päeva jooksul 1%
•Kui häired on 1-2 tunnuses  8%
•Kui häired on 3-4 tunnuses  30%

Ewig et al., Eur Respir J 2006; 

Capalastegui et al., Eur respir J
2006; 27:151-157

A. Altraja ©2017



CRB-65 pneumooniahaige hospitaliseerimisotsuse tegemisel: 
praktikas lihtsaim ja täpseim

Evidence-Based Respiratory Medicine, 2005; 
Gibson et al., BMJ 2005
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011

0

CRB-65 skoor

1-2 3-4

Abmulatoorne
ravi

(Lühiaegne) 
Hospitaliseerimine 

(kui vanus ei ole 
ainus kriteerium)

Kohene 
hospitaliseerimine

A. Altraja ©2017



Pneumooniaga patsiendi intensiivraviosakonda 
suunamise kriteeriumid

•Kliinilised tunnused, mis viitavad:•Ägedale hingamispuudulikkusele•Raskele sepsisele või septilisele šokile•Infiltraatide oluline progresseerumine radioloogiliselt•Raske kaasuvate haiguste dekompensatsioon•Raske pneumoonia olemasolu: •Vähemalt kahe tunnuse esinemine:•Süstoolne vererõhk <90 mmHg•Raske hingamispuudulikkus (PaO2/FIO2 <250)•Vähemalt 2 sagara haaratus rindkere 
röntgenogrammil (multilobaarne haaratus)•Vähemalt ühe tunnuse esinemine:•Vajadus mehhaanilise ventilatsiooni järgi•Vajadus vasopressorite järgi >4 tunni (septiline šokk)•C(U)RB-65 ja PSI skoorid ei seostu intensiivravi vajadusega 

üheselt 
A. Altraja ©2017

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Mida arvestatakse pneumoonia ravi määramisel• Arvestatakse individuaalset surmariski• Antibakteriaalne ravi on empiiriline• Antibakteriaalne ravi ei tohi viibida
Arvestatakse:• Kas ambulatoorsel ravil või hospitaliseeritud patsient•Kas on hospitaliseeritud intensiivraviosakonda• Milline on prognoos üldisemalt• Kaasuvate haiguste, eriti kardiopulmonaalsete) olemasolu•Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)• Südame paispuudulikkus•Muid haigusi (diabeet, maksa- ja/või neerupuudulikkus, 

pahaloomulised kasvajad jt.)• Varasemat ravi, hospitaliseerimisi ja immunosupressiooni• “Kaasuvaid (modifitseerivaid) tegureid”•Ravimresistentse S. pneumoniae olemasolule•Gramnegatiivse infektsiooni olemasolu (hooldekodus viibimine 
jne.)• Pseudomonas aeruginosa olemasolule• Muid antibakteriaalse ravi valikut määravaid tegureid

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 
üldised valdkonnad

Arvestatakse 10 aspekti 3 valdkonnast
• Prognostiline hindamine
• Korrektse ravigrupi määramine
• Antibiootikumide valikut määravate tegurite hindamine

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 
prognostiline hindamine

• Vanus: patsiendid 65 a. jaotuvad mõõduka/hea toimetulekuga 
ja raskelt haigeteks (ADL skoor)
• Jämeda hinnangu j. voodihaiged on rasked

• Üldine prognoos: patsiente, kellel pneumoonia on kaasuva 
raske (põhi)haiguse ootuspäraseks terminaalseks 
sündmuseks, ravitakse palliatiivse meditsiini reeglite järgi

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumoonia ravi on algselt empiiriline

• Patogeeni kiire identifitseerimine ei ole alati võimalik, välja 
arvatud NA amplifikatsionitehnoloogiate rakendamisel• Patogeeni identifitseerimine ei õnnestu ~50% juhtudest üldse• Haigustekitaja isoleerimine ei võimalda alati ravi juhtimist ega 
anna alati raviökonoomiat• Sageli on teada tekitajate spekter ja resistentsuse andmed 
antud regioonis • On olemas empiirilise ravi efektiivsust tagavad 
antibiootikumid või kombinatsioonid, mis tuginevad 
patsientide kliinilis-demograafilistele parameetritele

Esialgne ravi on empiiriline – ravi algus 
ei tohi viibida (tõendus siiski vähene)!

A. Altraja ©2017



Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 
korrektse ravigrupi määramine 

• Varasemad hospitaliseerimised ja antimikrobiaalne ravi:
•Patsiendid, keda on hospitaliseerimised viimase <3 kuu 

jooksul ja kes on saanud korduvalt antibakteriaalset ravi, 
peaksid klassifitseeruma nosokomiaalpneumooniaga
patsientideks (koos vastava raviga)

• Raske immunosupressiooni riskiteguritega patsiendid (s.t. 
võimalike oportunistlike patogeendega) peaksid saama ravi 
immunokomprimeeritud patsientide ravijuhtnööride järgi

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 
antibiootikumide valikut määravate tegurite hindamine

• Pneumoonia raskus: kuigi pneumoonia raskusel üksi on vaid 
vähene seos mikroflooraga, on vajalik laiaspektriline 
kombinatsioon katmaks kõik potentsiaalsed patogeenid ja 
vältimaks ravi ebaõnnestumisest tingitud surma

• Kaasuvad haigused: võivad sõltumatult mõjutada tõenäoliste 
patogeenide spektrit

• Patsiendi elukoht: hooldekodus elamine kui selline ei tarvitse 
mõjutada mikrofloorat ja riske hinnatakse individuaalselt

• Aspiratsioon: kahtlustatud või dokumenteeritud, 
makroaspiratsioon või “silentne” aspiratsioon

• Patogeenide ja nende resistentsusmustrite regionaalne ja 
lokaalne levik

• Antibakteriaalsete ravimite individuaalne talutavus ja toksilisus
A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist
I. Ambulatoorsed patsiendid kardiopulmonaalsete kaasuvate haigusteta ja 

modifitseerivate teguriteta
II. Hospitaliseeritud patsiendid, kes ei vaja intensiivravi
III. Intensiivraviosakonda hospitaliseeritud patsiendid (raske 

pneumooniaga)
A) ilma P. aeruginosa esinemise riskita
B) P. aeruginosa esinemise riskiteguritega

Lisaks eriolukorrad:• Aspiratsioonipneumoonia• Keskkonnatekkese metitsilliinresistntse Staphylococcus
aureus’e (CA-MRSA) ohu korral (Mandell et al., 2007)

Rusikareegel (Lee et al. JAMA 2016;315:593-602): • Raske pneumoonia: β-laktaam + makroliid (katta atüüpilised)• Mitteraske: β-laktaam üksinda

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Lee et al. 2016



Nn. “modifitseerivad tegurid”

• Resistentse S. pneumoniae riskitegurid• Seedetrakti gramnegatiivsete bakterite 
patogeenina esinemise riskitegurid• Pseudomonas aeruginosa patogeenina 
esinemise riskitegurid (kõne all tavaliselt enam 
intensiivravis)

A. Altraja ©2017 Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Resistentse S. pneumoniae riskitegurid

• Vanus 65 a.• Ravi -laktaamiga viimase 3 kuu jooksul• Alkoholism• Mitu kaasuvat haigust• Immunosupressiooniga seotud haigus või 
immunosupressiivse toimega ravi• Pikem kontakt lastega lastepäevakodus

A. Altraja ©2017 Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Seedetrakti gramnegatiivsete bakterite 
patogeenina esinemise riskitegurid

•Hooldekodupatsient•Kaasuv kardiopulmonaalne haigus•Mitu kaasuvat haigust•Antibakteriaalne ravi lähiminevikus

A. Altraja ©2017 Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Pseudomonas aeruginosa patogeenina esinemise 
riskitegurid (IDSA/ATS, 2001-2007, ERS Task Force, 2005)

• Sagedased hospitaliseerimised• Laiaspektriline antibakteriaalne ravi (kestusega >7 päeva) 
viimase 3 kuu jooksul• Sagedased antibakteriaalse ravi kuurid (>4 aastas)• Krooniline glükokortikosteroidravi (annuses >10 mg 
prednisolooni päevas)• Bronhiektaasiatõbi või bronhiektaasid• III-IV staadiumi krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (FEV1
<30% eeldatavast)• Varasem P. aeruginosa isoleerimine või hingamisteede 
kolonisatsioon dokumenteeritud

A. Altraja ©2017 Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Fluorokinoloonresistentsuse riskitegurid

• Fluorokinoloonide esindaja kasutamine lähianamneesis • Muudab fluorokinolooni kasutamise pneumoonia empiirilises 
ravis ebasoovitavaks

A. Altraja ©2017 Woodhead et al., 2011



Pneumoonia antibakteriaalse ravi alustamise kiirus

•Ravi algus ei tohi viibida
•Antibiootikumravi alustatakse kohe diagnoosimise järel
•Septilise šoki korral ei tohi viivitus ületada 1 tundi

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumoonia ambulatoorne ravi (variandid) I
•Amoksitsilliin (ei ole atüüpiliste infektsioonitekitajate ja 
efektiivne M. catarrhalis’e, samuti rea enterobakterite vastu)
•Tetratsükliin

•Antiviraalne ravi ei ole ambulatoorselt soovitatud, kui 
diagnostika ei ole täiesti täpne
•Ülitundlikkuse korral eelnevatele  uue põlvkonna 
makroliid (klaritromütsiin, asitromütsiin) – mitte aga 
spiramütsiin
•Arvestada kohalikke tundlikkuse näitajaid, eeskätt 
penitsilliin- ja makroliidresistentsust - Eestis ei ole veel 
probleemi
•Kui saabub resistentsus  uue põlvkonna nn. 
“antipneumokokiline” e. “respiratoorne” fluorokinoloon
(moksifloksatsiin või levofloksatsiin)

A. Altraja ©2017

Woodhead et al. Eur Respir J 2005
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Ambulatoorne ravi juhtimine ja patsiendi monitooring
•Antibakteriaalse ravi kliiniline efekt peaks olema nähtav 3 
päevaga•Patsienti tuleb nõustada võtma arstiga kontakti, kui selle ajaga 
ei ole efekt tuntav•Tõsiselt haigeid kontrollida aktiivselt 2 päeva pärast esimest 
visiiti (kellel alguses olemas vähemalt 2 tunnust alljärgnevast):•Kõrge palavik•Tahhüpnoe•Düspnoe•Oluline kaasuv haigus•Vanus 65 a.•Patsiente tuleb nõustada võtma ühendust, kui neil kodustes 
oludes kestab palavik >4 päeva, hingeldus süveneb, tekib 
joomisega mittekompenseeritav vedelikukaotus või hämardub 
teadvus•Patsiente tuleb nõustada pöörduma tagasi, kui sümptomite 
kadumine võtab >3 nädala

Woodhead et al. Eur Respir J 2005
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011

A. Altraja ©2017



Pneumoonia ravi II
Hospitaliseeritud patsiendid, kes ei vaja intensiivravi (variandid)
•β-laktaam ± kaasaegne makroliid* (alustada intravenoosselt), variandid:

•Aminopenitsilliin ± kaasaegne makroliid
•Aminopenitsilliin β-laktamaasi inhibiitoriga ± kaasaegne makroliid
•Mitteantipseudomonaalne 3. põlvkonna tsefalosporiin (tsefotaksiim või 
tseftriaksoon) ± kaasaegne makroliid
•Penitsilliin G (Euroopas) ± kaasaegne makroliid

*Makroliidiks klaritromütsiin või asitromütsiin; mitte-Euroopas on 
makroliidide lisamine kindlalt vajalik (+)

•“Respiratoorne” fluorokinoloon
•Moksifloksatsiin – fluorokinoloonidest kõrgeima aktiivsusega S. 
pneumoniae vastu
•Levofloksatsiin

•Ertapeneem: enteeriliste gramnegatiivsete bakterite (eeskätt ESBL tüvede) 
kõrge riski korral, kuid Pseudomonas aeruginosa riski puudumisel

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001



Pneumoonia ravi II: kas β-laktaam + makroliid või 
ainult β-laktaam

•β-laktaam koos makroliidiga on adekvaatne raske pneumoonia 
korral
•Mitteraske pneumoonia korral on adekvaatne valik ka β-laktaam
üksinda

A. Altraja ©2017 Horita et al. 2016; Vardakas et al., 2017



Pneumoonia ravi IIIA: patsiendid intensiivravil

P. aeruginosa riski puudumisel (alternatiivid):

•3. põlvkonna mitteantipseudomonaalne tsefalosporiin + 
kaasaegne makroliid (mitte erütromütsiin)
•Respiratoorne fluorokinoloon (moksifloksatsiin või 
levofloksatsiin ± 3. põlvkonna mitteantipseudomonaalne
tsefalosporiin

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011



Pneumoonia ravi IIIB: patsiendid intensiivravil
P. aeruginosa riski olemasolul kombinatsioon:
•Antipseudomonaalne tsefalosporiin või atsüülureidopenitsillin
koos β-laktamaasi inhibiitoriga) või karbapeneem (eelistatult 
meropeneem kuni 6000 mg/24 t., 3000 mg 2 3-tunniste 
infusioonidena) 

+
•Tsiprofloksatsiin või kaasaegse makroliidi ja aminoglükosiidi
(gentamütsiin, tobramütsiin või amikatsiin) kombinatsioon

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011



Pneumoonia ravi kestus
•Oluline roll on biomarkeritel: PCT, CRP•Ravile adekvaatselt reageerival patsiendil:•Ravi kestus ei peaks ületama 8 päeva (Woodhead et al. 2011)•5 päeva kerge, 7-10 päeva keskmise raskusega…raske

pneumoonia puhul (UK NICE, Eccles et al. 2014)•Tavaliselt 7 päeva •Sama ka nosokomiaalpneumoonia korral •Praegune tõenduspõhisus mitteraske mitte-
nosokomiaalpneumoonia korral: 5 päeva on küllaldane (Uranga
et al. 2016)

•Rehosipitaliseerimised on tingitud pigem kaasuvatest haigustest, 
peamiselt kardiopulmonaalsetest ja neuroloogilistest, mitte aga 
ebaadekvaatselt lühikesest ravist või lühikesest i.v. ravist (Jasti et 
al., 2008)
•On täheldatud põletiku edasist kulgu vaatamata kliinilisele 
paranemisele (Yende et al. 2008)

A. Altraja ©2017 Woodhead et al. 2011; Eccles et al. 2014; Uranga et al. 2016



Ravimi manustamise tee valik pneumoonia korral
•Suukaudne ravi seal, kus võimalik•Parenteraalne ravi seal ja niikaua kui vaja•Ambulatoorsetel patsientidel 100% suukaudne•Hospitaliseeritud patsientidel alustada reeglina i.v., üksikutel 
juhtudel ka kogu aeg suu kaudu (Marras et al., 2004):•Mitteraske pneumoonia•Sepsise puudumine•Seedetrakti normaalne funktsioon ja eeldatav 

absorptsioonivõime•Neil, kes pole kriitiliselt haiged, toimub siirdumine alustatud 
i.v. ravilt suukaudsele ravile

A. Altraja ©2011 Woodhead et al. 2011



Suukaudsele ravile siirdumine pneumoonia korral•I.v. ravi on oluliselt kallim
2 varianti:• Intravenoosse ravimvormi asendamine sama farmakoni suukaudse vormiga, 
mis tagab samasuguse seerumikontsentratsiooni dünaamika (“switch therapy”)•Viimase puudumisel muu ravimi või teistsuguse farmakokineetikaga
ravimvormiga (“sequential therapy”)

•Suukaudsele ravile siirdumisel ei ole primaarseid ajalisi kriteeriume – toimub 
ainult näidustuste täitumisel•Tavaliselt realiseerub tavaosakonnas 3 päeva möödudes, eakatel kulub 
normaalselt 3-7 päeva 

•Suukaudsele ravile siirdumine on võimalik kui (Mandell et al., 2007, tugev 
soovitus):•Patsient paraneb kliiniliselt, kadunud on enamik prominentseid kliinilisi 
hälbeid, mis esinesid hospitaliserrimisel•Patsient on hemodünaamiliselt stabiilne•Patsient on võimeline suu kaudu ravimeid võtma ja omastama•Patsiendi seedetrakt funktsioneerib normaalselt

A. Altraja ©2011 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007



Näidustused pneumooniahaige haiglast väljakirjutamiseks
•Tervishoiukulud ambulatoorsel ravil on 10-20× väiksemad kui 
hospitaliseeritud patsiendil•Eelduseks on efektiivne esialgne ravi•Kord suukaudsele ravile siirdunud patsientide jälgimine haiglas ei ole 
reeglina näidustatud ega efektiivne•Väljakirjutamisotsus tugineb võimalikult lihtsate ja kättesaadavate 
kriteeriumide analüüsil – oluline on kliinilise stabiilsuse saabumine•Kehatemperatuur•Lihtsad respiratoorsed (hingamissagedus) ja hemodünaamilised

näitajad (südame löögisagedus, vererõhk)•C-reaktiivse valgu seerumisisalduse langus

Välja kirjutada kohe järgmiste kriteeriumide täitumisel (Mandell et al., 2007, mõõdukas 
soovitus):•Olemas kliiniline paranemine 48-72 tunni jooksul•Võimalik üle minna i.v. manustamiselt suukaudsele ravile•Seisund on kliiniliselt stabiilne (ka raske pneumoonia korral)•Kaasuvad haigused on stabiilses seisus•Kõik tingimused turvaliseks koduseks (raviga) hakkamasaamiseks on olemas

A. Altraja ©2011 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007



Pneumooniahaige kliinilise stabiilsuse kriteeriumid
•Seoses näidustustega pneumooniahaige haiglast 
väljakirjutamiseks

Mandell et al., 2007:•Kehatemperatuur 37.8ºC•Südame löögisagedus 100 lööki/min•Hingamissagedus 24 korda/min•Süstoolne vererõhk 90 mmHg•SaO2 90% või PaO2 60 mmHg õhuhingamisel•Patsient on võimeline suu kaudu ravimeid võtma ja omastama•Normaalne teadvuse seisund

A. Altraja ©2017 Mandell et al., CID 2007



Mitteantibiootiline ravi pneumoonia korral
•Varane mobilisatsiooni kõikidel patsientidel: juba ravi algusest 
peale vähemalt 20 minutiks ööpäevas istuma/püsti•Madalamolekulaarne hepariin ägeda hingamispuudulikkusega
patsientidele •Mitteinvasiivne mehhaaniline ventilatsioon võib olla näidustatud 
KOK ja ARDS korral•Raske sepsise ja septilise šoki korral vajalikud toetavad 
menetlused, sealh. intensiivravi menetlused•Glükokortikosteroidid ei ole pneumoonia korral näidustatud•Köha – kaitserefleks

Glükokortikosteroidid: •Ajalooliselt kasutatud mõnedel meningiidi, Pneumocystis
jirovecii-infektsiooni ja gripi juhtudel•Olemasolev tõendus ei soovita kasutada!

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 2016; Bi et al. 2017
A. Altraja ©2017



Sümptomaatiline ravi ambulatoorsetel patsientidel alumiste 
hingamisteede infektsioonidega (AHTI)

Köha, ambulatoorsetel patsientidel*:
•Köha on kaitserefleks – seetõttu mitte kasutada köha pärssijaid 
kui patsient köhib välja relevantsetes kogustes röga
•Raske kuiva ja vaevava köha korral kasutada dekstrometorfaani
(või kodeiini) sisaldavaid ravimeid
•Ekspektorandid, mukolüütilised ained, H1-antihistamiinikumid jt. 
on laialt kasutusel, kuid ilma tõenduspõhise toimeta (Shcroeder
et al., 2001)
•Sama puudutab inhaleeritavaid bronhodilataatoreid (muu kindla 
näidustuse puudumisel) (Smuncy et al., 2001)

*Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; Woodhead et al.; Eur Respir J 2005A. Altraja ©2017



Aspiratsioonipneumoonia: kellel kahtlustada
• Puudub definitiivne konsensus

• Aspiratsioonipneumooniat kahtlustada keskkonnatekkese 
pneumooniaga patsiendil, kui:• Pneumoonia järgneb tõendatud aspiratsioonile

või• Pneumoonia tekib aspiratsiooni riskitegurite olemasolul:• Teadvusehäired• Düsfaagia tingituna seedekulgla ülaosa (neelu) 
düsfunktsioonist mehhaanilistel või neuroloogilistel 
põhjustel 

A. Altraja ©2017
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Aspiratsioonipneumoonia - alkoholisõltuvuse tagajärg

64-aastane alkoholilembene meespatsient aspiratsioonipneumooniale iseloomuliku 
bronhopneumooniaga alumistes ja tagumistes kopsuosades. Haigestumine raskes joobes 
magamajäämisel.
A. Altraja ©2011



Aspiratsioonipneumoonia ravi
Haiglatingimustes, kodunt hospitaliseeritud:• β-laktaam koos β-laktamaasi inhibiitoriga 
või • Klindamütsiin
või• i.v. tsefalosporiin + suukaudne metronidasool
või • Moksifloksatsiin

Intensiivravil olles või hooldekodust hospitaliseeritud:• Klindamütsiin + tsefalosporiin
või• i.v. tsefalosporiin + metronidasool

A. Altraja ©2017
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Pneumoonia ravi muud eriolukorrad:

Keskkonnatekkese metitsilliinresistntse Staphylococcus
aureus’e (CA-MRSA) ohu korral:
•Vajalik ravi vastavalt patsiendi parameetritele (grupile)

Lisaks
•Vankomütsiin või linesoliid

A. Altraja ©2011 Mandell et al., CID 2007



Pneumooniahaige antibakteriaalse 
ravi efektiivsuse hindamine

Miks on oluline adekvaatselt ja kiiresti hinnata?

• Õigel ajal ravi korrigeerimiseks• Õigel ajal ekstensiivne diagnostika, suunatud 
haigustekitaja või alternatiivse diagnoosi 
leidmisele• Mitteefektiivse ravi ja tüsistuste väga kõrge hind•Ravi kulukam (tüsistused)•Põhjendamatud probleemid patsiendile•Ebasoodne (tihti surmlõppega) haiguskulg

A. Altraja ©2017



Antibakteriaalse ravi adekvaatsuse 
põhikriteeriumid pneumooniahaigel

• Palaviku langus 48 tundi

• Seerumi CRV sisalduse langus 48-72 tundi
Paranemist loomulikult aeglustavad tegurid:

• Vanus (65 a.)
• Oluline kaasuv haigus
• Kliiniliselt raske pneumoonia
• Bakterieemiline kulg
• Teatud tekitajate korral (gramnegatiivsed, Legionella spp.)

A. Altraja ©2017



Ravi efektiivsuse teised näitajad 
pneumooniahaigel

• Perifeerse vere leukotsüütide hulga langus• Sümptomite (köha, hingeldus jne.) 
taandumine• Subjektiivne paranemine • PaO2 tõus hingamis-
puudulikkusega patsientidel• Bakterieemia kestus• Auskultatoorse leiu kadumine

2-4 päeva

3-5 päeva
3-5 päeva

2-3 päeva
24-48 tundi
7-14 päeva

A. Altraja ©2017



Kui sageli ja mida praktikas hinnata
•Esialgne kliiniline hindamine - võimalikult lihtsate ja 
kättesaadavate kriteeriumide põhjal•Kehatemperatuur•Lihtsad respiratoorsed (hingamissagedus) ja 
hemodünaamilised näitajad (südame löögisagedus, vererõhk)•C-reaktiivse valgu seerumisisaldust määrata 1. ja 3./4. päeval,
eriti ebasoodsate kliiniliste parameetritega patsientidel•Ka prokaltsitoniini (PCT) seerumikontsentratsioon on 
väärtusliku info allikaks ravi juhtimisel, näit. haiglatekkese ja 
eriti ventilaatorpneumoonia kontekstis 

•Samasid parameetreid rakendada haiglast väljakirjutamise 
otsuse tegemisel – oluline kliinilise stabiilsuse saabumine

•Täielik reageerimine ravile, k.a. radioloogiliste muutuste 
resorptsioon, vajab pikemat aega

A. Altraja ©2017
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



Röntgenmuutuste dünaamika pneumoonia korral

• Palju aeglasem võrreldes kliinilise paranemisega

Röntgenleiu dünaamikat aeglustavad tegurid

• Patsiendipoolsed:
•Vanem iga (65 a.)
•Kaasuvad haigused (eriti KOK, alkoholism)
•Aspiratsioonisündroom

• Haigustekitajaga seotud:
•Gramnegatiivsed tekitajad (Klebsiella spp.)
•Legionella spp.

A. Altraja ©2017



Pneumoonia röntgenleiu dünaamika
Haigustekitaja Esialgne

negatiivne
dünaamika

Röntgenleiu
kadumine

Jääk-
muutuste
teke

Legionella spp. Suuremal osal 2-6 kuud 25%

Fein et al. 1999

S. pneumoniae Vahetevahel 1-3 kuud Harva

S. pneumoniae
bakterieemiaga

Suuremal osal 3-5 kuud 25-35%

M. pneumoniae Harva 2-4 nädalat Harva

H. influenzae Vahetevahel 1-5 kuud

Chlamydia spp. Harva 1-3 kuud 10-20%
juhuslik

A. Altraja ©2017



Radioloogilise leiu dünaamika tähendus
•Kõige aeglasema dünaamikaga muutus!

•Sageli esineb algselt negatiivne radioloogiline dünaamika, 
vaatamata kliiniliselt efektiivsele ravile (infiltraatide 
progresseerumine või pleuraefusiooni teke)•Mitteraske pneumoonia ja kliiniliselt positiivse dünaamika 
korral ei ole negatiivsel radioloogilisel dünaamikal tähtsust

•Raske pneumoonia korral aga omab negatiivne radioloogiline 
dünaamika halba prognostilist tähendust, suurendab suremuse 
tõenäosust (Torres et al., 1991)

A. Altraja ©2017



Radioloogilise leiu progresseerumine pneumooniaga patsiendil

A. Altraja ©2017

62-aastane meespatsient pneumoonia radioloogilise leiu prognostiliselt olulise 
progresseerumisega kahe päevaga.



Röntgenuuringute vajadus 
pneumooniahaige käsitluses

• Esmane röntgenogramm pneumoonia diagnoosiks

• Kliinilise paranemise korral röntgenuuringute intervall 1-2 nädalat 

• Pneumoonialeiu resorptsiooni dokumenterimiseks• Kasvajalise protsessi välistamiseks

Edasi oluline patsiendi kliiniline jälgimine

Pikemaajalisem radiograafiline jälgimine piiratud 
kontingendil (>40 a. isikud, suitsetajad):

A. Altraja ©2017



Röntgenuuringute vajadus 
pneumooniahaige käsitluses

• Alternatiivsele diagnoosile• Mitteefektiivsele ravile• Infiltraatide olulisele progresseerumisele• Destruktsiooni tekkele kopsukoes (mädane röga)• Pleuraefusiooni, õhkrinna või püopneumotooraksi
tekkele (hingeldus, pleuriitiline rindkerevalu)• ARDS’i või kopsuturse tekkele• Dreeni asukoha kindlakstegemiseks

Korduv röntgenuuring vajalik kohe, kui kliiniliselt 
tekib kahtlus:

A. Altraja ©2017



Patsiendi terviklik käsitlus keskkonnatekkese 
pneumoonia korral

Pneumooniaga patsient

Esialgne empiiriline ravi

Etioloogia 
teadmata

Tekitaja 
isoleeritud

Jätkata 
empiirilist 

ravi

Kitsam 
antibakteriaalne 

spekter

Kliiniline 
efekt?

Paranemine ProgresseerumineMuutusteta

Ravi suu 
kaudu

Jätkata 
parenteraalselt

! Ekstensiivne 
diagnostika

A. Altraja ©2017



Pneumoonia ravi ebaõnnestumise põhjused

Ebaõige diagnoos

•Lokaalsed 
tegurid•Tüsistus•Kaitse-
defitsiit•Ei võta 
ravimeid

Patsiendist 
tingitud

Diagnoos õige

Seisund muutusteta või halveneb vaatamata ravile

Ravimist 
tingitud

Tekitajast 
tingitud

•Viga 
ravimi 
valikul, 
annuses, 
manust. 
viisis•kõrvalt.

•Resis-
tentsed, 
harva-
esinevad 
või 
mittebakt. 
patogeenid

Dif. diagnoos•kasvaja•emboolia•atelektaas•kopsupais•kopsufibroosid•ARDS, BOOP•vaskuliidid•hemorraagia
A. Altraja ©2017



Pneumoonia mitteparanemise põhjused
• Tekitaja on resistentne empiiriliselt valitud antibiootikumi toimespektri 

suhtes (k.a. mittebakteriaalne patogeen)
• Haigustekitaja on tundlik in vitro, kuid mitte in vivo
• Valitud antibiootikum ei anna farmakokinetiliselt adekvaatset 

kontsentratsiooni kopsukoes (põletikukoldes)
• Abstsedeerumine või empüeem, mis ei ole dreneerunud/dreneeritud
• Võõrkehast või kasvajast tingitud seisund, kus ei ole eeldusi 

paranemiseks konservatiivse raviga
• Põletikukolle on verevarustusest isoleeritud (abstsess, nekroos, 

kopsuarteri emboolia, hüpoperfusioon muul põhjusel)
• Ravimite interaktsioonid (antagonism mistahes tasemel, 

inaktivatsioon)
• Antibiootikumi efekti langus põletikukoldes (näit. madal pH)
• Superinfektsioon või kaasuv koinfektsioon resistentsest tekitajast (k.a. 

lisanduv/kaasnev seeninfektsioon, mükobakterioos jne.)
• Mitteinfektsioosne haigus või antibiootikumile mittereageeriv 

infektsioon (“Alternatiivne diagnoos”)
A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia”
2 olukorda, mida tuleb teineteisest eristada:
• Ravile mittereageeriv pneumoonia

• Nähtav esimese 72 t. jooksul pärast hospitaliseerimist, tavaliselt 
tingitud resistentse või ebatavaliselt virulentse tekitaja poolt või 
peremeesorganismi defektse kaitsevõime tõttu

• Ravile mittereageerimine, mis ilmneb pärast 24 t., on tavaliselt 
tingitud tüsistusest

• Patsiendi käsitlus ravile mittereageeriva pneumoonia korral sõltub 
konkreetsest kliinilisest olukorrast

• Ebastabiilsetel patsientidel täismahus uuringud, misjärel teisene 
empiirilise antibakteriaalse ravi alustamine; stabiilsetel patsientidel 
ei ole antibiootikumi vahetus alati vajalik

• Aeglaselt paranev pneumoonia
• Uued uuringud vastavalt kliinilistele vajadustele, patsiendi 

seisundile ja individuaalsetele riskiteguritele

A. Altraja ©2017
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011



“Mitteparanev pneumoonia”
•43-aastane naine, köha, progresseeruv palavik•Vereanalüüsides CRV <50 mg/L, kerge leukotsütoos•Radioloogilise leiu progresseerumine 5 päevaga

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia”
•43-aastane naine, köha, 
veel 9 päeva hiljem•Palavik >38,5 ºC•Auskultatoorne leid –
kergelt kare 
hingamiskahin•Vereanalüüsides CRV 
<50 mg/L•Ei allu 
antibakteriaalsele ravile•Patsiendi üldseisund 
rahuldav, patsient 
aktiivne

A. Altraja ©2017



“Mitteparanev pneumoonia”
•43-aastane naine, köha, palavik >38,5 ºC•CRV <50 mg/L, puudub patoloogiline kuulatlusleid

•CT leiu progresseerumine 14 päevaga

A. Altraja ©2017



“Mitteparaneva pneumoonia”: 
alternatiivne diagnoos?

Praktikas 4 suurt haiguste klassi

• Neoplasmaatilised haigused• Immuunpatoloogilised protsessid (vaskuliidid, 
eosinofiilsed pneumooniad, sarkoidoos, AIP...)• Vaskulaarsed haigused (südamepuudulikkus, 
kopsuembooliad)• Ravimite toksiline toime

A. Altraja ©2017



Taktika “mitteparaneva pneumoonia” korral

• Enne kui rutata antibiootikumide vahetamisega: 
taktikaliselt uuesti analüüsida kogu anamnees, 
objektiivne leid, haiguse senine kulg ja teostatud 
uuringud nii komplitseerivate tegurite kui 
alternatiivsete diagnooside aspektist

• Edasised diagnostilised uuringud

A. Altraja ©2017



Kliiniliselt rakendatavad diagnostikameetodid 
“mitteparaneva pneumoonia” korral

• CT ja HRCT uuring kopsudest• Bronhoskoopia koos abimeetoditega• Videotorakoskoopia (VATS)• Kopsubiopsia

A. Altraja ©2017



Mitteparanev pneumoonia

•54-aastane mees, 4 nädalat kliinilis-radioloogiliselt muutusteta vaatamata 
antibiootikumravile; konsolidatsioon paremal kesksagaras•CT-uuringul näha konsolidatsioon + endobronhiaalne moodustis paremal 
kesksagaras
A. Altraja ©2017



Mitteparanev pneumoonia – endobronhiaalne hamartoom

•Sama 54-aastane mees, 4 nädalat kliinilis-radioloogiliselt muutusteta vaatamata 
antibiootikumravile; •Endobronhiaalne moodustis paremal kesksagarabronhis•Väga vetruva, sitke konsistentsiga
A. Altraja ©2017



Mitteparanev pneumoonia – endobronhiaalne hamartoom

•Sama 54-aastane mees•Vasakul: 11,7 cm endobronhiaalne neoplasma, eemaldatud krüosondiga•Keskel: Kesksagarabronhi hargnemiskoht segmendibronhideks vahetult pärast 
kasvaja eemaldamist krüoteraapial; patohistoloogiline diagnoos – hamartoom•Paremal: Ülesvõte 1 päev pärast kasvaja eemaldamist

A. Altraja ©2017



Aeglaselt paranev pmneumoonia

28-aastane naisterahvas vasaku alasagara pneumooniaga, haigestunud 10 päeva 
pärast puhkusereisi.
A. Altraja ©2017



28-aastane naisterahvas vasaku alasagara 
pneumooniaga: paranemine aeglane: 4 nädalat 
haigestumisest

Pneumoonia paranemise radioloogiline trakteerimine
ja täiendavad uuringud

A. Altraja ©2017

“Konsolidatsioon 
õhkbronhogrammiga”



Pneumoonia paranemise viibimine – täiendavad uuringud

28-aastane naisterahvas vasaku alasagara pneumooniaga, Paranenud kuid mitte täielikult. 
Bronhoskoopiline leid vasaku ja parema alasagara osas samal momendil.

A. Altraja ©2017



Alumiste hingamisteede infektsioonide profülaktika –
vaktsineerimine gripi vastu

Gripivaktsiinid on soovitatavad – hoiavad ära:• Haigestumist pneumooniasse 53% (Gross et al., 1995)• Hospitaliseerimisi pneumoonia tõttu 50% • Suremust pneumooniasse 68% • KOK ägenemist ja suremust eakatel isikutel 50% 

Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80A. Altraja ©2017



Gripivastase vaktsineerimise näidustused
• Eakad isikud (65 a.)• Patsientidel kaasuvate kardiorespiratoorsete haigustega• Patsientidel, kellel on diabeet, kroonilised neeruhaigused 

või hemoglobinopaatiad• Hooldusasutuste asukatel• Meditsiinitöötajatel• Rasedatel, kui 2.-3 trimester langeb gripihooajale• HIV-positiivsetel• Reisi eel epideemiapiirkonda
Kasutamine• Kord aastas, septembrist poole novembrini• On majanduslikult efektiivne kui kasutada näidustustel

Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80A. Altraja ©2017



Vaktsineerimine S. pneumoniae vastu
Näidustatud:• Eakatel (65 a.)• Hooldusasutuste asukatel• >65-aastastele KOK patsientidele, redutseerib pneumoonia esinemist • <65 a. Kui esinevad kaasuvad haigused:• Vähendab olmepneumooniat <65-aastaste KOK patsientide seas, kelle 

FEV1 <40% eeldatavast• Dementsuse või krambivalmiduse esinemisel• Südamepuudulikkusega, kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega või 
tserebrovaskulaarsete haiguste esinemisel• Krooniliste maksahaiguste või diabeedi esinemisel• Pneumoonia esinemise korral varasemalt• Funktsionaalse või anatoomilise aspleenia korral• Kroonilise liikvori lekkega haigetel• Soovitatav 13-valentse (Prevenar 13®) ja (8 nädalat hiljem) 23-

valentse vaktsiini (Pneumo 23®; Pneumovax®) kombinatsiooni• Polüvalentne (23-valentne) vaktsiiniga revaktsineerimine 5-10 aasta 
tagant, kui patsient on olnud viimase vaktsineerimise ajal <65 a.

Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80; GOLD 2014A. Altraja ©2017



Vaktsineerimine Haemophilus influenzae vastu
Näidustatud:• Näidustused sarnased S. pneumoniae puhustega• Efektiivne pneumoonia profülaktikas• Leiab sageli kasutamist krooniliset progresseeruvate 

kopsuhaiguste (KOK, IPF, PAH jt.) korral 

A. Altraja ©2017 GOLD, 2014



Atüüpilised pneumooniad*
Alumiste hingamisteede infektsioonid (pneumooniad), mille puhul• Ei ole alati pneumoonia klassikalisi sümptomeid ja tunnuseid• Tekitajaid ei õnnestu kultiveerida rutiinsöötmetel

Epidemioloogia• Esinemissageduse tõus (>33% kõikidest pneumooniatest)• Sageneb kopatogeensus (segainfektsioon) tüüpiliste tekitajatega• Mikroepideemiline (mikrokooskonnaline) levik• Ebatüüpiline haigestumise aeg (suvine või aastaringne)

*Kliiniliselt ei ole võimalik eristada atüüpilist pneumooniat 
tüüpilisest (Hammerschlag, 1999)

*Sellest tulenevalt ei vaja atüüpilised pneumooniad 
enam olulise iseseisva pneumooniate alaliigina üldjuhul 

iseseisvat käsitlust

A. Altraja ©2017



Atüüpiliste pneumooniate mõiste kasutuselevõtt

Atüüpilistele pneumooniatele sobiva haiguspildiga 
mikrokooskonnalised ja sporaadilised haigestumised: 

• 1920. aastatel Euroopas
• 1931-1936: USA kolledžites ja armees
• 1938 Reimann: mõiste 7 patsiendile 

trahheobronhopneumooniaga (Reimann HA. JAMA 
1938;111:2377-84)

• Seejärel hakati seostama klassikaliste “atüüpiliste tekitajatega”:
• Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 

Legionella liigid

A. Altraja ©2017



Atüüpilised pneumooniad
Mikrobioloogia
Klassikalised “atüüpilised tekitajad”:• Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 

Legionella pneumophila jt. Legionella liigid• Laiemalt võib käsitleda atüüpilisena ka rea teiste 
mikroorganismide esilekutsutud kopsuinfektsioone (bakterid, 
mükobakterid, riketsiad, viirused, algloomad, seened)

Kliinilised iseärasused• Erineva raskusega, kuid sageli kergem kulg, madalam palavik (v. 
a. Legionella-pneumoonia)• Tähtsal kohal üldsümptomid• Köha kuiv, röga väga vähene• Bronhopneumoonia või interstitsiaalne pneumoonia, enam 
ühepoolne (v. a. Legionella-pneumoonia)• Pleuropneumoonia korral efusioon vähene

Forgie & Marrie, 2009A. Altraja ©2017



Atüüpiliste kopsupõletike tekitajad
• Bakterid: Legionella spp., Francisella tularensis, Actinomyces

israelii, Nocardia asteroides, Mycobacterium spp.• Mükoplasmad: Mycoplasma pneumoniae• Klamüüdiad: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci, 
Chlamydia trachomatis, Chlamydia pecorum• Riketsiad: Coxiella burnetii• Viirused: Influenzavirus A, B; Parainfluenzavirus 1, 2, 3; RSV, 
Herpes simplex virus, Adenovirus, Hantavirus, 
Metapneumovirus, SARS Coronavirus (SARS Co-V), inimese 
bocavirus• (Endeemilised) seened: Histoplasma capsulatum, Blastomyces
dermatitidis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans; 
Pneumocystis jiroveci• Algloomad: Toxoplasma gondii

A. Altraja ©2017 Forgie & Marrie, 2009



Atüüpilised pneumooniad
Laboratoorne leid ja diagnostika• Leukotsüütide arv vähe tõusnud või normis• Teiste põletikunäitajate tõus mõõdukas• Diagnostika  seroloogia + DNA meetodid + kultiveerimine• Rögas domineerivaid mikroorganisme ei leidu

Ravi• Uued (3. põlvkonna) respiratoorsed fluorokinoloonid, 
makroliidid, tetratsükliinid• -laktaamid ei toimi• Ravi kestust paljudel juhtudel enam ei reglementeerita

A. Altraja ©2017



Legionella spp. infektsioonid 
• Legionellaceae - gramnegatiivsed obligaatsed aeroobid
• 48 liiki, neist pooled olulised pneumoonia tekitajad
• Peamine: L. pneumophila; tuntumad veel. L. bozemani, L. 

dumoffii, L. micdadei, L. gormanii, L. longbeachae, L. jordanis, 
L. oakridgensis, L. waldsworthii, L. Feeleii, L. sainhelense jt.

Ajalugu
• 21.-24.07.1976 Ameerika Leegioni 58. aastakonverents 

Philadelphias
• 182 delegaati haigestus selle järel, 146 hospitaliseeriti 

pneumoonia kliinilis-radioloogilise leiuga
• 29 (16%) surid
• Mõnede surnute kopsudest isoleeriti L. pneumophila (McDade

et al., NEJM 1977;297:1197-203)
A. Altraja ©2017 Forgie & Marrie, 2009



Legionella spp. pneumooniad: epidemioloogia 
• Hüdrofiilsed bakterid - asustavad konditsiooni-, ventilatsiooni-, jahutus- ja 

veeseadmetes• Eriti puhtaveetorustikes ja jaotussüsteemides, sümbioos puhta vee 
amööbidega• Olulised tervishoiuga seotud pneumoonia tekitajad: haiglate veevärk!• Veesüsteemi läbipesu 70-75°C veega iga 2 kuu tagant on efektiivne 

Legionella-tekkese HAP vähendamisel (Plouffe et al., 1983; Tablan et al., 
2004)• Vee hüperkloreerimine (Tablan et al., 2004)• Levik inimeselt inimesele vähetõenäoline – patsiendi isolatsioon mittevajalik• Nakatumine:• Peamiselt kontamineeritud aerosoolidega•Haiglas aspiratsioon, kateetrid, sondid, TEE jne. (Forgie & Marrie, 2009)•Mikrokeskkonnaline, vähem sporaadiline• Leviku sesoonsus: rohkem talvel või sademetega aastaajal

A. Altraja ©2017 Forgie & Marrie, 2009



Legionella spp. pneumooniad: kes on patsiendid 
• Harva lastel, vähe noorematel täiskasvanutel
• Peamiselt keskealistel ja eakatel inimestel
• T-lümfotsütaarse immuundefitsiidi korral

•Glükokotikoidravi
•Immunomoduleeriv ravi (asatiopriin, tsüklofosfamiid jpt.)
•HIV-infitseeritud
•Organtransplantatsioonijärgsed seisundid

• Suitsetamine
• Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus jt. kroonilised 

kopsuhaigused
• Vahetu postoperatiivne periood
• Mehed : naised = 2:1

A. Altraja ©2017 Forgie & Marrie, 2009 
Tabab ka nooremaid ja tavalise immuunstaatusega isikuid

Cunha et al., 2007;



Legionella spp. Infektsioonid laiemalt 

• Pneumoonia (90% L. pneumophila, 90% serogrupp 1)
•1-16% keskkonnatekkestest
•1-20% nosokomiaalpneumooniatest

• Ülemiste hingamisteede infektsioonid
• Pontiac’i palavik

A. Altraja ©2017 Forgie & Marrie, 2009



Legionella-tekkese pneumoonia patogenees
• Lokalisatsioon alveolaarjuhades, alveoolides (makrofagaalne ja 

neutrofiilne põletik)
• Patogeensusfaktorid:

•Flagella’d ja fimbria’d vahendavad adhesiooni (Hacker et 
al., 1993)

•Proteaasid mis lagundavad IgG ja IgA (Rechnitzer et al.
1994)

•Proteaasid mis inhibeerivad neutrofiilide kemotaksist 
(Rechnitzer et al., 1992)

•Muud virulentsusfaktorid, toimivad intratsellulaarselt
•24 kDa Mip - inhibeerivad fagotsüüte (Hurley et al.,

1993) 
• Toksilised hapnikradikaalid
• Rakuline immuunsus

A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia haiguspilt ja kulg
• Enamik juhte vajab hospitaliseerimist raskuse tõttu
• Prodroom (võib ka puududa) 1-2 päeva - väike palavik, isutus

• Järsku tekkiv kõrge palavik (>39,4°C)
• Suhteline bradükardia (<100/min)
• Nõrkus
• Teadvusehäired, tugev peavalu
• Väljendunud müalgiad, artralgiad
• Seedetrakti kaebused (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, 

kõhulahtisus)
• Peri-, endo- ja müokardiit – esineb, kuid harva
• Pleuriit – rindkerevalu, efusioon vähene
• Köha - mitteproduktiivne, vereköha harva

A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia radioloogiline leid

• Alveolaarsed, harvem interstitsiaalsed infiltraadid
• Nii uni-, kui bilateraalsed
• Nii pehmeid infiltraate kui tihedat konsolidatsiooni
• Puudub lokalisatsiooniline eelsiasukoht
• Iseloomulik kiire ja asümmeetriline progresseerumine
• Pleuraefusioon vähene, kuid sageli 1. Tunnus
• Kavitatsioon (lagunemine) on harv nähtus

A. Altraja ©2017



Legionella pneumophila-tekkene pneumoonia 

82-aastane meespatsient Legionella pneumophila-tekkese pneumooniaga, algul paremal 
ülasagaras. Paremal 5 päeva hiljem: pehme infiltratiivset tüüpi varjustus lisandunud 
mõlemasse kopsu, patsient raskes üldseisundis.

A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia laboratoorne leid

• Leukotsütoos, harvem ka leukopeenia, trombotsütopeenia
Seerumis:
• ASAT, ALAT, ADA aktiivsus tõusnud
• Na+, H2PO4

- sisaldus vähenenud (hüponatreemia, 
hüpofosfateemia) – varajased muutused

• CPK-MM varajane tõus, müoglobineemia
• CRV >30 mg/L
• Ferritiin >5 μg/L (varane tõus)
Neerukahjustus:
• Proteinuuria, püuuria, mikrohematuuria

• Liikvoris pleotsütoos
• Kui pleuravedelik, siis eksudaat

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Argumendid Legionella-tekkese pneumoonia vastu
Kliiniliselt:
• Pearinglus, meningeaalsümptomid
• Kõrvavalu, valus kurk, keskkõrvapõletik
• Splenomegaalia
• Maksa, vasaku õlakõhu, parema alakõhu valulikkus
• Kostovertebraalnurga valulikkus, krooniline neerupuudulikkus
Laboratoorselt:
• Liikvoris erütrotsüüdid, madal glükoosi- ja kõrge 

laktaadisisaldus
• Veres trombotsütoos või trombotsütopeenia
• Pleuravedelikus erütrotsüüüdid, pH või glükoosisisalduse 

langus
• Seerumis ASAT/ALAT >10 kordne tõus
• Normis ferritiini, CPK või fosfaadi konts. ei välista legionelloosi!

Cunha et al., 2007

A. Altraja ©2017



Millal on Legionella-spetsiifiline diagnostika 
eriti näidustatud?

Kui pneumooniaga patsiendil on:• Iseloomulik ekstrapulmonaalsete organmanifestatsioonidega 
haiguspilt• Kõrge palavik (>39,4°C), millele lisaks:•Seisund ei reageeri β-laktaamidele•Suhteline bradükardia (<100/min., kui ei ole farmakonidest

või teadaolevatest rütmihäiretest tingitud)•Teadvuse hägunemine•Vesivedel diarröa•Kõhuvalu•Kerge või mööduv S-ASAT/ALAT kontsentratsiooni tõus•Kerge või mööduv hüperfosfateemia•S-CPK sisalduse tõus•S-CRV oluline tõus•Külmaaglutiniinide puudumine
Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia laboratoorne diagnostika
• Kultiveerimine agarsöötmetel (röga, veri: spetsiifilisus 100%, 

kuid tundlikkus madal: <10%; ajakulu 3-5 päeva)• Antigeeni määramine uriinist (ELISA, RIA) (tundlikkus 80-
90%, spetsiifilisus 98-100%, 1 tund) •Tundlikkus sõltub tugevalt haiguse raskusastmest: 

kerge haiguse korral tundlikkus 45-50%)• Otsene immunofluorestsents hingamisteede sekreetides 
(tundlikkus 33-66%, liigispetsiifiline - 95-99%, 2-3 tundi)• Antikehad seerumis (tundlikkus 60-80%, spetsiifilisus 95-
99%; konversioon võtab aega 2-3 kuud)•Konvalestsentsfaasi proovi võtta mitte enne 6 nädala 

möödumist ägedast faasist•IgG-antikehade tiitri 4-kordne tõus paarisseerumites 
viitab Legionella-infektsioonile•Ühekordne antikehade tiiter 1:256 ei peeta kehtivaks 
(Plouffe et al., 1995)• PCR (tundlikkus 50-70%, Spetsiifilisus >99%, 2-3 tundi)

Forgie & Marrie, 2009A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia ravi
Kõikidesse liikidesse toimivad ravimid:
• Nn. respiratoorsed fluorokinoloonid (ületavad aktiivsuselt 

makroliide (Greenberg et al., Chest 2004)
• Telitromütsiin
• Doksütsükliin
• Uuemad makroliidid (mitte erütromütsiin)
• Rifampitsiin 600 mg koos makroliidiga on aktiivne, kuid ei oma 

eeliseid ülaltoodud monoteraapia ees

• Paranemise tunnused ilmuvad 5-7 päeva pärast
• Palaviku langus
• Kaob suhteline bradükardia
• Vähenevad respiratoorsed sümptomid

• Ravi kestus kokku 2-4 nädalat
• Radioloogilise leiu taandumine pneumooniatest kõige aeglasem!

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Pneumoonia röntgenleiu dünaamika

Haigustekitaja Esialgne
negatiivne
dünaamika

Röntgenleiu
kadumine

Jääk-
muutuste
teke

Legionella spp. Suuremal osal 2-6 kuud 25%

Fein et al. 1999

S. pneumoniae Vahetevahel 1-3 kuud Harva

S. pneumoniae
bakterieemiaga

Suuremal osal 3-5 kuud 25-35%

M. pneumoniae Harva 2-4 nädalat Harva

H. influenzae Vahetevahel 1-5 kuud

Chlamydophila Harva 1-3 kuud 10-20%
juhuslik

A. Altraja ©2017



Legionella-tekkese pneumoonia prognoos

• Varakult alustatud raviga on noorematel, varasemalt terve 
kardiorespiratoorse süsteemiga patsientide prognoos hea

Halvem prognoos:• Eakad patsiendid• Rakulise immuundefitsiidiga isikud•HIV-infitseeritud•Organtransplantatsioonijärgsed seisundid• Raskema kardiopulmonaalse kaasuva haigusega patsiendid•Koronaartõbi•Südameklappide haigused•Südamepuudulikkus•Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus•Bronhiektaasiatõbi• Raske Legionella-pneumoonia prognoos on reeglina tõsine

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Mycopolasma pneumoniae-tekkene pneumoonia

• 3-4-aastane epideemilise kõrgseisu tsüklilisus
• Haigestumusel puudub sesoonsus
• Mikrokooskonnaline haigestumine

Osakaal pneumooniatest eri vanuserühmades

5-35 a. 4-51% 40-60 a. 11-17% >60 a. <5%

A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia epidemioloogia

• Kõikide vanusegruppide peale kokku 5-15% pneumooniatest
• Enam haigestuvad noored täiskasvanud ja vanemaealised
• Piisknakkus, piisktuumad – aerogeenne ülekanne
• Peamiseks ülekandevektoriks on kergete sümptomitega või 

asümptomaatilise infektsiooniga patsiendid
• Haigus võib olla nii raske, et vajab hospitaliseerimist

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



M. pneumoniae mikrobioloogia

• Kõige väiksemad iseseisvalt elavad organismid (125-
150 nm)

• Väga pleomorfsed, kuna puudub rakusein
• 3-kihiline rakumembraan 7,5-10 nm paks
• Kasvab halvasti aeroobses keskkonnas, kuid hästi 

lämmastikus, kus 5-10% CO2 (praemuna meenutavad 
kolooniad agarsöötmel) 

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia patogenees
• M. pneumoniae seondumine respiratoorsele epiteelile -

inhibeerib spetsiifiline IgA• M. pneumoniae - lümfotsüütide polüklonaalne aktivaator
(Ruuth et al., 1989)• Spetsiifiline IgE (Tipirneni et al., 1980)• Koekahjustus ja valdav osa ekstrapulmonaalsetest
manifestatsioonidest põhjustatud autoantikehade ja 
immuunkomplekside poolt (Biberfield 1971)• Koinfektsioonide teke soodustatud:•M. pneumoniae kopatogeenina•Eakatel•Immunosupressiooniga isikutel•Kaugelearenenud kopsuhaiguste (KOK) korral

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia haiguspilt ja kulg

• Inkubatsiooniperiood 2-3 nädalat
• Pneumooniat 3-38% - kulg kerge (hospit. 1,8%)
• Algus asümptomaatiline või farüngiit, trahheiit, bronhiit
• Hiiliv algus, pikaldane köha mitmeid nädalaid
• üldsümptomid - müalgiad, artralgiad
• Madalapoolne palavik <39°C
• Ekstpulmonaalsed sümptomid

Respiratoorsed sümptomid
• Tugev paroksüsmaalne köha (tsiliaarne düsfunktsioon),
• Hingeldus
• Rögaeritus vähene, vereköha väga harva, domineerivaid 

mikroobe ei leia
• Hingamisteede injektsioon

A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia 
ekstrapulmonaalsed sümptomid

• Kurguvalu (mitteeksudatiivne farüngiit)
• Keskkõrvapõletik
• Nohu
• Vesine diarröa

Võivad ette tulla ka:
• Neuroloogilised (neuropaatia, müeliit, meningiit, entsefaliit, 

tserebellaarne ataksia, Guillain-Barré sündroom)
• Müokardiit, perikardiit (ka äge paispuudulikkus)
• Hepatiit
• Artriidid, Erythema multiforme, Raynaud’ fenomen

A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia 
puhune laboratoorne leid

• Madal leukotsütoos <15 x 109/l
• ADA aktiivsuse suurenemine seerumis

A. Altraja ©2017



Millal on mõttekas rakendada M. pneumoniae’le
suunatud teste?

Patsientidel, kellel esineb:• Muuga seletamatu pikaajaline kuiv köha• Madal palavik (<38°C)• Kõhulahtisus kuni vesise diarröani• Halvasti defineeruv kopsuinfiltraat rindkere röntgenogrammil

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Muutused, mis pigem räägivad vastu M. pneumoniae-
tekkesele pneumooniale

• Kõrge palavik (>39,4°C)
• Suhteline bradükardia
• Larüngiit
• Muuga mitteseletatav kõhuvalu (sobiks pigem Legionella-

infektsioonile)
• ASAT ja/või ALAT suurenenud seerumikontsentratsioon
• Hüpofosfateemia
• Neerufunktsiooni häired
• Pleuraefusioon
• Soliidne kopsuinfiltraat rindkere röntgenogrammil

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia radioloogia

• Halvasti eristuvad, pehmed, bronhopneumoonilised, harvem 
interstitsiaalsed infiltraadid

• Enam alasagaras, ühepoolselt
• Võimalik igas segmendis
• Kahepoolne ca 25%-l juhtudest

A. Altraja ©2017



Atüüpiline (Mycoplasma pneumoniae-tekkene) pneumoonia 

61-aastane naispatsient Mycoplasma pneumoniae-tekkese pneumooniaga. Näha 
mõlemapoolne pehme infiltratiivset tüüpi varjustus, enam vasakul.
A. Altraja ©2017



Atüüpiline (Mycoplasma pneumoniae-tekkene) pneumoonia 

29-aastane naispatsient Mycoplasma pneumoniae-tekkese pneumooniaga vasakul, 
peamiselt lingulas. Klassikaline haiguspilt, kiire positiivne radioloogiline dünaamika (6 
päevaga)



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia 
laboratoorne diagnostika

• Külmaaglutiniinid: varases faasis mööduv tõus (75%)
•Tiiter 1:64 kinnitab pneumoonia mikrob. diagnoosi

• Seroloogia (ELISA, EIA, CF): esimesena IgM (1 nädal sümptomitest, 
persisteerib <12 kuud)

• IgA - parim korrelatsioon
• IgG - (2 nädalat sümptomitest)
•Tiiter 1:64 või tõus 4 räägib infektsiooni kasuks

• Seroloogia (immunoblot): IgM 3 nädalat, IgG 4-5 nädalat sümptomitest; 
tõusnud IgM/IgG suhe toetab värsket infektsiooni

• Kultiveerimine rögast, neelumaterjalist (40-90%), vajab 1-2 nädalat
• Kaudne immunofluorestsents
• Tekitaja DNA määramine (PCR, RNA hübridisatsioon, 

lateksaglutinatsioon)

A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia ravi
• Empiiriline ravi pärast kliinilise haiguspildi ja tõusnud 

külmaaglutiniinide tiitri analüüsi
Efektiivsed antibiootikumid on:
• Doksütsükliin
• Makroliidid
• Respiratoorsed fluorokinioloonid
• Telitromütsiin

• Subjektiivne paranemine saabub juba <72 tunni jooksul
• Kuiv köha põsib nädalaid isegi pärast muidu efektiivset 

Mycoplasma-vastast ravi
• Kuna patogeen resideerib bronhiepiteelis, on vajalik vähemalt 2-

nädalane ravi, et vähendada transmissiooniriski
Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



M. pneumoniae-tekkese pneumoonia prognoos

• Kulg pigem kerge ja iselimiteeruv immunokompetentsetel
isikutel

• Raske kulg võimalik:
• Immunosupressiooni korral
• Eakatel
• Raskete kaasuvate kopsuhaiguste (näit. KOK) korral
• Võib jääda püsima pikaldane kuiv köha
• Võib tekkida bronhiaalne hüperreaktiivsus ja post-M. 

pneumoniae-astma

• M. pneumoniae eradikatsioon võib olla problemaatiline

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Chlamydophila pneumoniae-tekkese pneumoonia 
epidemioloogia 

• 5-10% keskkonnatekkestest pneumooniatest kokku• 100% humaanpatogeen• 1 serovariant• Seroprevalents 40% täiskasvanutest• Võimalik levik inimeselt inimesele• Peamiseks infektsiooniallikaks asümptomaatilised või kergete 
sümptomitega patsiendid• Nakatumine respiratoorsete sekreetide aerosoolidest• Levik koolilaste ja ajateenijate seas, samuti eakate asutustes• Puudub sesoonne predispositsioon• 5-7 aastane epideemilise kõrgseisu perioodilisus

A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkene pneumoonia
• Peamiselt noorte, kuid ka vanurite hooldekodupneumooniad

5-35 a. 5-15% >40 a. <6%

Osakaal pneumooniatest eri vanuserühmades:

A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia patogenees

• Obligaatsed intratsellulaarsed parasiidid 
• Keskmine inkubatsiooniperiood 4 nädalat
• Intraalveolaarne, vähem interstitsiaalne põletik
• Spetsiifiline IgE (Emre et al. 1995)
• Chlamydia perekonnaspetsiifiline proteiin (57 kDa) - seos aeglast 

tüüpi ülitundlikkusega (Morrison RP 1989)

Elementaarkeha
Korpuskulaarkeha

Epiteelrakk

A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia kliiniline 
haiguspilt ja kulg 

• “Mycoplasma-sarnane haigus”: kerge või keskmise raskusega, harvem 
raske 

• Kliiniline manifestatsioon sõltub east:
• Lastel, noortel kerge pneumoonia, enam ülemiste hingamisteede 

põletikke (bronhiit, sinusiidid, farüngiit, otiit)
• Täiskasvanutel raskem, bronhiit, sinusiidid kestvamad 

(immunopatogenees)
• Ekstrapulmonaalsed manifestatsioonid
• Suremus <1% (komplitseeritud juhud kuni 50%)

Ekstrapulmonaalsed manifestatsioonid:
• Nohu, kurguvalu, hääle kähedus võivad eelneda pneumooniale (20-50%) 

kuni paar nädalat
• Palavik tavaliselt <39,4°C
• Suhtelist bradükardiat ei ole

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia radioloogiline leid 

• Tavaliselt ühepoolne, halvasti piirdunud pehme kopsuinfiltraat
• Puuduvad konsolidatsioonid, kavitatsioonid, pleuraefusioon

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Chlamydophila pneumoniae-tekkene pneumoonia 

66-aastane meespatsient Chlamydophila pneumoniae-tekkese pneumooniaga. Näha 
ühepoolne pehme infiltratiivset tüüpi varjustus paremal alaväljas.

A Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia diagnostika: millal? 

Testimine C. pneumoniae suhtes näidustatud pneumooniaga 
patsiendil, kellel on:

• Madal palavik (<39,4°C)
• Kuiv, mitteproduktiivne köha
• Hääle kähedus
• Halvasti piirdunud, pehme, ühepoolne kopsuinfiltraat ilma 

pleuraefusiooni tunnusteta
• Puudub külmaaglutiniinide tiitri tõus
• Puudub M. pneumoniae-spetsiifilise IgM tiitri tõus

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Millal pigem ei ole tegemist C. pneumoniae-tekkese
pneumooniaga? 

• Kõrge palavik (>39,4°C)
• Olemas suhteline bradükardia
• ASAT ja/või ALAT suurenenud seerumikontsentratsioon
• Hüpofosfateemia
• Külmaaglutiniinide tiitri tõus
• Mikrohematuuria olemas

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia laboratoorne 
diagnostika

• Seroloogia (ELISA või MIF elementaarkeha antigeenile) 
spetsiifiline C. pneumoniae’le (tundlikkus 98%)

• IgM >3 nädalat sümptomitest, tiiter >1:16
• IgG 6-8 nädalat sümptomitest, tiiter >1:512

• Kindlaim serodiagnostika: paarisseerumitest
• Valenegatiivseid tekib, kui IgM määratakse liiga vara või kui 

konvalestsents-IgG analüüsitakse <3 nädalat pärast akuutse 
faasi määramist

• PCR
• Mikroimmunofluorestsents (ka DFA, EIA) rögast - pole 

liigispetsiifiline
• Kultiveerimine viiruste kultiveerimiseks mõeldud 

keskkonnas
A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-infektsioonide serodiagnostika

• IgG-klassi antikehad
– Esmase infektsiooni korral võivad ilmuda alles 6-8 

nädalat pärast haiguse algust
– Jäävad organismi püsima aastateks (määratavad

vähemalt 3 järgmise aasta jooksul)
– Reinfektsiooni puhul tõuseb tase kiiresti (tihti 1-2 nädala

jooksul)

A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-infektsioonide serodiagnostika

• IgM-klassi antikehad
– Ägeda infektsiooni tunnus
– Tekivad <3 nädalat peale haiguse algust
– Tiiter hakkab langema 2 kuu pärast (sees)
– Kaovad 4-6 kuu jooksul
– Reinfektsiooni korral ilmub vaid madalas tiitris või 

ei ilmu üldse• IgA-klassi antikehad
– Esmase infektsiooni puhul võivad ilmuda alles 6-8 

nädalat pärast haiguse algusest
– Suhteliselt lühikese püsimisajaga
– Reinfektsiooni puhul tõuseb tase kiiresti (tihti 1-2 

nädala jooksul)

A. Altraja ©2017
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C. pneumoniae-tekkese pneumoonia ravi
• Efektiivsed on:•Doksütsükliin•Telitromütsiin•Respiratoorsed fluorokinoloonid•Uued makroliidid (klaritromütsiin, asitromütsiin)• Monoteraapia• Ravi kestus tavaliselt 7-14 päeva• Põdemise järel võib tekkida bronhiaalne hüperreaktiivsus 

ja post-C. pneumoniae-astma

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



C. pneumoniae-tekkese pneumoonia prognoos
• Mitteraske pneumoonia prognoos on väga hea
• Raske keskkonnatekkene pneumoonia tuleb ette:

•Eakatel
•Immunosupressiooniga isikutel
•Raskete kaasuvate kopsuhaiguste (KOK, tsüstiline 

fibroos jt.) korral

• Ebaõige või ebaadekvaatse kestusega ravi võb
resulteeruda bronhiaalse hüperreaktiivsuse ja post-C. 
pneumoniae-astma kujunemises

• Sagedased on reinfektsioonid (2-3 x)
• Krooniliseks muutumine

A. Altraja ©2017



C. pneumoniae infektsioonidele 
on iseloomulik krooniliseks muutumine

• Kõik Chlamydophila-infektsioonid võivad muutuda 
krooniliseks

• Elutsükli omapära ja intratsellulaarne paiknemine 
kindlustab kroonilisuse

• C. pneumoniae-infektsioonidele on iseloomulik bifaasiline
haiguskulg, täiskasvanutel sagedamini veniv haiguskulg 
retsidiivide ja sekundaarsete infektsioonidega

• C. pneumoniae võib olla seotud pikaajalise köhaga (Wright
et al, 1997)

A. Altraja ©2017



Atüüpiliste pneumooniate ravi kokkuvõttes
Valikravi:
• Levofloksatsiin 500 mg 1 i.v. 1-2 nädalat
Või
• Moksifloksatsiin 400 mg 1 i.v. 1-2 nädalat
Või
• Doksütsükliin 200 mg 2 i.v. 3 päeva, seejärel 100 mg 2 

i.v. 4-11 päeva

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Atüüpiliste pneumooniate ravi kokkuvõttes
Alternatiivne parenteraalne ravi:
• Asitromütsiin 500 mg 1 i.v. 1-2 nädalat (minimaalselt 2 

doosi enne suukaudsele ravile siirdumist)

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Atüüpiliste pneumooniate ravi kokkuvõttes

Suukaudne ravi (või suukaudne jätku-ravi):• Levofloksatsiin 500 mg 1 p.o. 1-2 nädalat
Või• Moksifloksatsiin 400 mg 1 p.o. 1-2 nädalat
Või• Gemifloksatsiin 320 mg 1 p.o. 1-2 nädalat
Või• Doksütsükliin 200 mg 2 p.o. 3 päeva, seejärel 100 mg 2 p.o. 

4-11 päeva
Või• Klaritromütsiin XL 1000 mg 1 p.o. 1-2 nädalat
Või• Asitromütsiin 500 mg 1 p.o. 1-2 nädalat

Cunha et al., 2007A. Altraja ©2017



Seagripi- (H1N1)-tekkene pneumoonia 

47-aastane meespatsient H1N1-tekkese pneumooniaga. Näha multikoldeline, peamiselt 
paremasse ülasagarasse lokaliseeruv infiltratiivset tüüpi varjustus.

A. Altraja ©2017



Seagripi- (H1N1-tekkene) pneumoonia 

Sama 47-aastane meespatsient H1N1-tekkese pneumooniaga. 1 ööpäev hiljem: seisundi kiire 
halvenemine ja radioloogilise leiu progresseerumine. Hilisem tüsisutmine E. coli-tekkese
sepsisega.

A. Altraja ©2017



•Köha (98%)•Palavik (96%)•Nõrkus (89%)•Peavalu (82%)•Kurguvalu (82%)•Vesine nohu (82%) •Külmavärinad (80%)•Lihasvalu (80%)

95% patsientidest kaebab palavikku ja köha koos või 
ilma valusa kurguta

Pandeemilise H1N1 gripi tavalisemad sümptomid

Australian Government, Department of Health and Ageing. Clinical Management of Pandemic (H1N1) 2009.



Pandeemiline H1N1 gripp:
Kellel võib eeldada ebasoodsat haiguskulgu?

• Kroonilised hingamiselundite haigused (astma, KOK)• Muud kroonilised haigused (südamehaigused, diabeet, 
metaboolne sündroom, neeruhaigused, 
hemoglobinopaatiad, immunosupressiooniga seisundid, 
neuroloogilised probleemid• Rasedus (2. ja 3. trimester)• Haiguslik ülekaal• Aktiivne monitooring ebasoodsa haiguskulu suhtes on 
näidustatud veel:»Suitsetajad»Obstruktiivse uniapnoe sündroomiga isikud»Lapsed < 5 aasta»Rasedus esimesel trimestril»Tervishoiutöötajad

Australian Government, Department of Health and Ageing. Clinical Management of Pandemic (H1N1) 2009.



• Kõrgenenud hingamissagedus (>20/min. täiskasvanutel) ja 
suurenenud hingamistöö

• SpO2 langus (≤ 92%) 
• Multiorgandüsfunktsioon – langenud funktsionaalne 

võimekus capacity 

• Oluline meeles pidada: 
• Lapsed ja noored ei paista nii haigetena, kui nad tegelikult 

on

H1N1 gripi progresseerumise tunnused raskemaks haiguseks

Australian Government, Department of Health and Ageing. Clinical Management of Pandemic (H1N1) 2009.



• Raskekujuline viirushaigus koos hingamispuudulikkusega
• Sekundaarne bakteriaalne pneumoonia
• Varasemalt olemasoleva kroonilise haiguse 

dekompensatsioon

Raske H1N1 gripi avaldumisvormid

Australian Government, Department of Health and Ageing. Clinical Management of Pandemic (H1N1) 2009.



• Viirusevastane ravi näidustatud:• Mõõduka või raske H1N1 gripi puhul• Riskigruppi kuulumisel seisundi halvenemise riski korral

• Varajane antibiootikumikuuri alustamine sekundaarse 
bakteriaalse pneumoonia kahtluse korral• Seisundi halvenemisel varajane üleviimine 
intensiivraviosakonda (juhitava või toetava ventilatsiooni 
võimalusega)

Australian Government, Department of Health and Ageing. Clinical Management of Pandemic (H1N1) 2009.

Pandeemilise H1N1 gripi ravi: üldised soovitused



*THORAX 2007; 62(Suppl. 1): i1-i44.

• Esmane viiruspneumoonia (suremus >40%)

• Sekundaarne bakteriaalne pneumoonia (kuni 4 
korda tavalisem, suremus kuni 24%)*
»Patogeenide spekter sama, mis keskkonnatekkese 

pneumoonia korral üldisemalt
»S. pneumoniae, S. aureus, H. Influenzae, A-, C- ja G-

grupi β-hemolüütilised streptokokid*

H1N1 gripi tüsistused


