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Pneumoniák klasszifikációja 
negyven - ötven évvel ezelőtt

A radio-morfológia alapján
• Pneumonia lobaris – pneumococcus!
• Pneumonia lobularis – bronchopneumonia
• Már ekkor gondok: Eaton-ágens (vírusnak 

tartották), lobaris pneumoniák előfordulása 
nagy mértékben csökkent, etiológia nem volt 
fontos

• Akinek a pneumoniája nem javult penicillin 
± streptomycin  vagy chloramphenicol 
kezelésre, tetracyclint kapott



Pneumoniák klasszifikációja 
harminc évvel ezelőtt

Változások a megítélésben (okok)
• ICU-k létesítése, lélegeztetés és az intenzív 

terápia elterjedése
• 1976 – az első legionellosis járvány
• Lobaris pneumonia gyakorlatilag alig-alig 

fordult elő
• Streptococcus pneumoniae törzsek között: 

PRSP, tetracyclin-rezisztencia, 
chloramphenicol-rezisztencia megjelenése 



Pneumoniák klasszifikációja 
huszonöt évvel ezelőtt

Elkezdődik a „kórokozóban 
gondolkodás”
Kiderül, hogy más és más mikrobák 
okozzák a területen a pneumoniát, mint a 
kórházakban
Egyre nagyobb jelentősége van a „sejtfal 
nélküli” mikrobáknak a területen 
Megalkotják az atípusos pneumonia és 
„atípusos kórokozók” fogalmát 



Pneumoniák klasszifikációja húsz 
évvel ezelőtt

Kategórikusan elkülönítik egymástól:
Community-acquired pneumonia (CAP)
Hospital-acquired pneumonia (HAP)

Már ekkor tudják:
Más és más mikrobák
Más és más érzékenységgel
CAP felosztása: típusos, atípusos, aspirációs 
tüdőgyulladások



CAP meghatározása egykor I.
„CAP is commonly defined as an acute infection of 
the pulmonary parenchyma that is associated with 
at least some symptoms of acute infection and is 

accompanied by the presence of an acute infiltrate 
on a chest radiograph or ascultatory findings 

consistant with pneumonia (such as altered breath 
sounds and/or localized rales) and occurs in a 

patient who is not hospitalized or residing in a 
long-term-care facility for ≥ 14 days before the 

onset of symptoms.”



CAP meghatározása egykor II.
„Several symptoms of acute lower respiratory 

tract infection (in most studies at least two) 
may be present, including fever or 

hypothermia, rigors, sweats, new cough with 
or without sputum production or change in 

the color of respiratory secretions in a patient 
with chronic cough, chest discomfort, or the 
onset of dyspnea. Most patients also have 

nonspecific symptoms such as fatigue, 
myalgias, abdominal pain, anorexia, and 

headache.”



CAP meghatározása ma - változások

Az akut CAP szindróma 20-25 évvel ezelőtt 
meghatározott jellegzetességei 

folyamatosan változtak. A lakosság egyre 
idősebb lesz, sok betegnek egyéb –

különböző súlyosságú alapbetegsége 
van, egyre nő a csökkent 

védekezőképességűek száma. Számos, 
újabban felfedezett mikrobáról derült ki, 

hogy a CAP etiológiai ágense  



A tA tüüddőőgyulladgyulladáás ters terüületen leten 
szerzett?szerzett?

Sokszor ez teljesen nyilvSokszor ez teljesen nyilváánvalnvalóó, de ha k, de ha kéét t 
hhééten belten belüül a beteg kl a beteg kóórhrháázban volt, nem zban volt, nem 

zzáárhatrhatóó ki a kki a kóórhrháázi eredetzi eredetűű
(nosocomialis) t(nosocomialis) tüüddőőgyulladgyulladáás (ms (máás s 

kkóórokozrokozóók, mk, máás AB rezisztencia). Ma s AB rezisztencia). Ma 
mmáár Magyarorszr Magyarorszáágon is a kgon is a kóórhrháázbzbóól l 
gyorsabban hazamennek a betegek, gyorsabban hazamennek a betegek, 
szszáámtalan esetben a teljes gymtalan esetben a teljes gyóógyulgyuláás s 

elelőőtt.tt.



A nosocomialis pneumonia 
osztályozása 

HAP: >48 óra felvétel után, inkubáció 0
Rövid időn belül kiderült, hogy a HAP kb. 

80%-a VAP (ventilator-associated 
pneumonia)
VAP: >48 (72 óra) intubáció után



What is VAP?

A nosocomial pneumonia associated with 
mechanical ventilation that develops 
within 48 hours or more of hospital 
admission and which was not developing 
at the time of admission

- early onset VAP
- late onset VAP        

Langer M. et al. Intensive Care Med 1987;13:342-6



Early- and late-onset VAP
5 (7) napon belül

A beteg „hozza 
magával” a várható
kórokozókat
S. pneumoniae
H. influenzae
MSSA
E. coli
K. pneumoniae (ESBL - )
Enterobacter spp.
Proteus spp.
Serratia marcescens

> 5(7) nap
Az osztály flórája 
„kolonizálódik”
MDR Gram – negativ
P. aeruginosa
K. pneumoniae (ESBL+)
Acinetobacter spp.

Nem –MDR Gram-negatív
Legionellák

MDR Gram-pozitív 
coccusok
MRSA



Both early-onset and late-onset
ventilator-associated pneumonia
are caused mainly by potentially
multiresistant bacteria

Intensive Care Medicine 2005; 31: 1488-1494  



Relationship of health care–associated pneumonia (HCAP) to community-acquired pneumonia (CAP), 
hospital-acquired pneumonia (HAP), and ventilator-associated pneumonia (VAP). Note also the increased 
risk for colonization and infection with multidrug-resistant (MDR) pathogens, morbidity, and mortality in 

these groups. 



A nosocomialis pneumonia 
osztályozása 2008

HAP: >48 óra felvétel után, inkubáció 0
VAP: >48 (72 óra) intubáció után 
HCAP (Healthcare-associated 

pneumonia): >2nap akut kórház 90 
napon belül,  ápolási otthon és krónikus 
osztály lakója, iv. otthoni AB és/vagy 
kemoterápia, sebgyógyítás otthon 30 
napon belül, hemodialízis centrum 
(tartalmazza tehát a HAP-ot és a VAP-ot!) 



VAP - Gondok

A diagnózis megállapítása 
egyáltalán nem könnyű. Éppen 
ezért a lélegeztetett beteg 
pneumoniája ma még: „túl 
diagnosztizált és éppen ezért túl 
kezelt infekció”!



VAP – Diagnosztikai nehézségek

Lélegeztetett betegekben klinikai 
diagnózis VAP, boncolásnál 1/3-nak nem 
volt pneumoniája. (Eur Resp J 2000; 16: 969-75)

Minden negyedik lélegeztetett betegben, 
aki meghalt, de klinikailag nem merült 
fel a VAP, a boncolásnál pneumoniát 
találtak. (Thorax 1999; 54: 867-73)



VanVan--e a betegnek VAPe a betegnek VAP--je?je?

Lélegeztetett betegeket vizsgáltak, akik 
lázasak voltak, infiltrátumuk és gennyes 
váladékuk volt. Csak 30-40%-ban volt 
VAP.  (Chest 1994; 106; 221.35)

Tévedés: Nagyon sok klinikus azt 
gondolja, hogy a növekvő pulmonalis 
váladék (gennyes!) és a pozitív tenyésztés 
nagyon specifikus VAP-ra. Nincs 
bizonyíték!





Összefoglalás

Az elmúlt 15-20 évben sikerült sokkal 
„finomabban” osztályozni a 
nosocomialis pneumoniákat. 

Ugyanakkor látni kell, hogy nem lehet a 
különböző nosocomialis 

tüdőgyulladásokat mereven elválasztani 
egymástól Ez nagyon fontos a várható
kórokozó(k) megítélése és az adekvát 

terápia kiválasztása szempontjából


