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Fogalmak

Nozokómiális pneumónia

Hospital acquired pneumonia (HAP)

Ventilator associated pneumonia (VAP)



Felső légutak, szájüreg normál flórája
Szájnyálkahártya, garat: a születés utáni 3-4. naptól 
baktériumokkal fedett

Rezidens flóra Tranziens flóra
α-hemolizáló streptococcusok
S. epidermidis
Moraxella spp
Neisseria spp
Haemophilus spp
Lactobacillus spp.
E. coli, 
Klebsiella spp, 
Sarjadzó gombák
Anaerobok
………..

H. influenzae (40-80%)
S. pneumoniae (20-40%)
N. meningitidis (5-20%)
S. aureus (5-20%)
S. pyogenes (5-10%)

Ezek lehetnek légúti infekciók  kórokozói, de 
okozhatnak diagnosztikus problémát is a 
mikrobiológiai laboratóriumban!!



Alsó légutak

A gégétől lefelé a légutak normál körülmények 
között sterilek

DE

lélegeztetett betegnél, tracheostoma esetén a 
trachea és a bronchusok nyálkahártyája 

baktériumokkal kolonizálódhat



Nozokomiális pneumonia kórokozói

Mandel GL: Atlas of Infectious Diseases



Colonization of dental plaques: a reservoir of 
respiratory pathogens for hospital-acquired 
pneumonia. (El-Solh AA,  et al: Chest 2004)

28/49  (57%) súlyos, idős betegnél igazolták a dentális plak
kolonizációját potenciális légúti pathogénekkel

S. aureus (45%)
Enterobacteriaceae (42%)
P. aeruginosa (13%)

10 betegnél alakult ki HAP
Összesen 13 pathogént izoláltak a védett BAL-al vett mintából
9 esetben a tüdőfolyamatért felelős baktérium  genetikailag 
megegyezett a beteg  dentális plakjából izolált baktériummal 
(PFGE)



Redox indikátor tartalmú
folyadékkal való öblögetés 
után 

Anaerob baktériumok 
az orális plakban



Aspirációs pneumoniában leggyakrabban 
előforduló anaerob baktériumok

Mandel GL: Atlas of
Infectious Diseases

Rossz szájhigéne esetén  
magas csíraszámban a 
szájüregben



Nozokómiális pneumónia mikrobiológiai 
diagnózisa

Invazív mintavétel nélkül
A köpet cytológiai értékelése (Gram festés)

Invazív mintavétellel



Nem alsó légúti minta, sok laphámsejt (1:100 nagyítás)



Alsó légúti minta, gennysejtek tömegével 1:1000 nagyítás



>25 gennysejt

<10 laphámsejt

Ha a köpet, vagy endotracheális aspirátum  Gram festett kenetének 
1:100 nagyításában

látóterenként mély légúti minta

A laboratórium megkísérelheti a Gram-festett kenetből előzetes 
diagnózis adását



A citológiailag igazolt köpet Gram-festett
képe irányadó lehet a kórokozóra

Staphylococcus aureus okozta 
nozokómiális pneumonia

Klebsiella pneumoniae okozta 
nozokómiális pneumonia



Nozokómiális pneumónia mikrobiológiai 
diagnózisa

Invazív mintavétel nélkül
A köpet citológiai értékelése (Gram festés)
A citológiai igazolt köpet kvantitatív/szemikvantitatív
tenyésztése (csíraszám meghatározással)

Invazív mintavétellel



Nozokómiális pneumónia mikrobiológiai 
diagnózisa

Invazív mintavétellel
endotracheális aspirátum citológiai értékelést követően (Gram-
festés)
bronchoszkópos eljárások: BAL, védett BAL, védett kefe

tubuson keresztül levehető:  miniBAL

transtracheális aspiráció (anaerobok )

transpulmonáris aspiráció (tüdőszövet, genny) (anaerobok)

pleurális folyadék
(hemokultura)
(gyomormosó folyadék – TBC gyanúja esetén ha nincs köpet)



Bronchoskópos mintavétel: BAL,         
védett BAL, védett kefe

Fej védett BAL-hoz

Fej védett keféhez



Mintavétel transtracheális
aspirációval

Védett mintavétel 
anaerob tenyésztés is 
lehetséges



MiniBAL

Intubált beteg 
esetében lehetséges a 
mintavétel a 
hörgőkből védett 
módon de „vakon”.



Endotracheális tubus eltávolítást követően

Scenning elektronmikroszkópos 
vizsgálattal a biofilmben

elhelyezkedő baktériumok jól 
látszanak



Frequency of organisms (%) isolates from patients
with suspected HAP

Masterton et al. JAC(2008): Guidelines for the management of HAP in the UK….
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Belgyógyászati intenzív osztályon végzett 
vizsgálat 1997-1999  (SZTE)

Minták száma (betegek száma)

1997         1998         1999       Összesen

MiniBAL 48 (29)      94 (68)      56 (37)     198 (134)*  

*152  minta (mely 102 betegtől származott) esetében sikerült klinikailag is 
igazolt kórokozóhoz jutni



MiniBAL és endotracheális aspiratum; 
párhuzamosan végzett tenyésztési  eredmények

MiniBAL Trachea váladék                Összesen
Pozitív                     Negatív

Pozitív                       15*                             2       17
Negatív                       6                               23      29
Összesen                    21                              25   46

* 11 azonos, 4 eltérő izolátum



A pozitív tracheaváladék tenyésztés 
eredményének klinikai relevanciája

MiniBAL + tracheaváladék azonos izolátummal: 11
MiniBAL + tracheaváladék eltérő izolátummal: 4
Tracheaváladék pozitív, miniBAL negatív: 6
A pozitív tracheaváladékok száma összesen: 21

A tracheaváladék tenyésztésének pozitív prediktív értéke: 52 %

Hajdú et al.: Infektológia és Klinikai Mikrobiológia (2002) 



„Evidence based” ajánlások a NP (HAP,VAP) 
mikrobiológiai diagnózisára
(Masterton et al.: Guidelines for the management of HAP in UK. JAC 2008)

Köpet vagy endotracheális aspirátum nem ajánlott a NP/HAP 
illetve VAP kórokozójának diagnózisára (A)

Nincs evidencia rá, hogy bármelyik invazív mintavételi mód jobb 
lenne mint a másik (A)

Az ajánlás szerint a legolcsóbb, legkevésbé invazív, valamint 
leggyorsabban és legegyszerűbben kivitelezhető módszert kell 
alkalmazni a védett alsó légúti minta vételére a HAP/VAP 
kórokozójának mikrobiológiai detektálására (miniBAL)





Utószó

„In HAP empiric antibiotic terapy should be 
initiated according to……..”

„Nevertheless, having an organism in a protected
BAL specimen resistant to the empirical therapy
has been independently assotiated with
mortality”

Masterton R.G. et al JAC 2008


