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Těžká komunitní pneumonie
(severe community-acquired pneumonieSCAP)
Co je SCAP?
• Pneumonie vyžadující přijetí na JIP nebo s vysokým rizikem
smrti
(Restrepo, MI, Infect Dis Clin North Amm 2009)

• Pneumonie vyžadující mechanickou ventilaci nebo agresivní
léčbu na JIP z důvodu šoku a/nebo orgánové dysfunkce
• Pneumonie s ohrožením nebo selháváním vitálních funkcí

Přijetí na JIP?
Základem je vždy klinické rozhodnutí
• Mnoho pacientů vstupně nejeví známky těžkého postižení,
tyto pacienti mohou mít nedostatečnou léčbu v době mezi
přijetím a překladem na JIP, což je spojeno se zvýšenou
mortalitou
(Renaud, B et al., Crit Care Med, 2009)

• Úroveň mortality je vyšší než úroveň přijetí na JIP –
významná část osob s CAP zemře bez úvahy o přijetí na JIP

Skorovací kritéria k přijetí na JIP
Součást rozhodování o přijetí na JIP
(Marrie, TJ et al, Medicine, 2007)

PSI

nedostatečně predikují
nutnost přijetí na JIP

CURB-65
Nové systémy jsou citlivější
(IDSA/ATS malá kritéria, SCAP, SMART-COP)

kritéria

senzitivita specificita

ATS/IDSA
malá kritéria

57%

91%

SMART-COP

79%

64%

SCAP

94%

46%

CURB-65 ≥ 3 body

56%

74%

PSI (4.-5. skupina)

75%

47%

Marti, C. et al.,Critical Care, 2012)

Americká kritéria těžké pneumonie
k přijetí na JIP (IDSA/ATS guidelines, 2007)
Velká kriteria (stačí jeden znak):
invazivní mechanická ventilace
septický šok s nutností vasopresorů

Malá kriteria (minimálně tři následující symptomy):
dechová frekvence > 30 dechů/min
PaO2 / FiO2 (hypoxemický index) < 250
hypotenze reagující na nálož tekutin
infiltrace ve více lalocích
zmatenost, dezorientace
leukopenie < 4,0.109/mm3
urea > 7,0 mmol/l
trombocytopenie < 100.109/mm3
teplota < 36,0 oC
(Liapikou, A. et al, Clin Infect Dis, 2009)

SCAP skóre (PS-CURXO80, španělské)
Velká kritéria (≥ 1)
pH < 7,30
Systolický tlak: < 90 mmHg

(13 bodů)
(11 bodů)

Malá kritéria (≥ 2)
Confusion: porucha vědomí
Urea: > 10,7 mmol/l
Respiratory rate: > 30 dechů/min
X-ray (RTG): multilobulární, oboustranné infiltráty
Oxygen: paO2 < 7,18 kPa, Horowitz < 250 mmHg
Věk ≥ 80 let

(5 bodů)
(5 bodů)
(9 bodů)
(5 bodů)
(6 bodů)
(5 bodů)

dobře predikuje přijetí na JIP, potřebu mechanické ventilace,
riziko septického šoku a léčebného selhání
(Espaňa, PP et al, Am J Respir, Cirt Care Med, 2006, Yandiola, PP et al., Chest, 2009)

SMART-COP skóre (australské)
Systolický tlak: < 90 mmHg
Multilobární postižení
Albumin: < 35 g/l
Respiratory rate: > 30 dechů/min
Tachykardie: > 125 pulsů/min
Confusion: porucha vědomí
Oxygenace: saturace ≤ 90%
pH: < 7,35
Nízké riziko:
Střední riziko:
Vysoké riziko:
Velmi vysoké riziko:

(2 body)
(1 bod)
(1 bod)
(1 bod)
(1 bod)
(1 bod)
(2 body)
(2 body)

0-2 body
3-4 body
5-6 bodů
7 a více bodů
(Charles, PG et al, Clin Infect Dis, 2008)

Epidemiologie + etiologie SCAP
5-35% (6,6-16,7%) všech hospitalizovaných
komunitních pneumonií
(Ewing, S. et al., Intensive Care Med, 2011)

Přijetí na JIP závisí na lokálních zvyklostech, rozsahu zdrojů
a dalších faktorech
Variace patogenů podle geografické oblasti a rizikových
faktorů

přes 100 různých mikrobiálních agens, převládají baktérie
SCAP mají odlišná agens oproti ostatním CAP
(Lim, WS et al, Thorax, 2009)

1/ Streptococcus pneumoniae – celosvětově
2/ gramnegativní patogeny
(Klebsiella pn., Pseudomonas aer., Escherichia coli,
Proteus spp., Serratia spp, Acinetobacter spp.)
3/ Staphylococcus aureus (včetně CA-MRSA)
superinfekce chřipky
4/ respirační viry (influenza)

5/ Legionella pneumophila
Smíšených infekcí je okolo 20%
(Restrepo, MI et al, Chest, 2008, Cilloniz, C et al., Crit Care, 2011, Shorr, AF et al.,
Clin Infect Dis, 2012, Johansson, N et al., Scand J Infect Dis, 2011)

Nezávislé prediktory smíšené infekce :
chronická respirační onemocnění, ARDS
(Cilloniz, C et al., Crit Care, 2011)

Diagnostika a monitorování pneumonie
1/ klinický stav
2/ skiagram hrudníku ve dvou projekcích
(při výrazném podezření a negativním nálezu zopakovat skiagram za
24-48 hodin nebo provést CT/HRCT plic)
3/ puls, krevní tlak, saturace, dechová frekvence, teplota, diuréza,
centrální žilní tlak
4/ Astrup, laktát
5/ krevní obraz + diferenciální rozpočet, CRP, prokalcitonin

6/ kompletní biochemické vyšetření včetně nutričních parametrů
7/ koagulační parametry
8/ glykémie
9/ EKG, angioCT plic, echokardiografie
10/ humorální + buněčná imunita, autoprotilátky

Biomarkery zánětu
C-reaktivní protein (CRP)
CRP > 40 mg/l a diagnóza bakteriální pneumonie
senzitivita 70-73%, specificita 65-90%
(Flanders, SA et al., Am J Med, 2004, Holm, A et al., Br J Gen Pract, 2007)

Prognostický faktor CRPvstupní/ CRP5.den léčby
> 0,8 → mortalita 36,4%
< 0,4 → mortalita 4,8%
( Coelho, L et al., Crit Care, 2012)

Prokalcitonin (PCT)
Predikuje bakteriémii
(Muller, F et al., Chest, 2010)

Stoupá u non-responderů, klesá u responderů
(Boussekey, N et al., Intensive Care Med, 2006)
Oba dva jsou nadějné pomocné parametry tíže pneumonie a
indikace přijetí na JIP
(Kruger, S et al., Eur Respir J, 2008, Gilbert, DN, Clin Infect Dis, 2011, Ramirez, P et al., Crit Care Med, 2011)

Mikrobiologická diagnostika původce
Agens zjištěno ve 30-50% případů
(Lim, W et al, Thorax, 2009)

Při použití speciálních diagnostických metod
byla výtěžnost 66,7- 89,0%
(Johansson, N et al., Clin Infect Dis, 2010, Shibli, F et al., Isr Med Assoc, 2010)

Molekulárně genetické metody
(PCR semi-, kvantitativní, amplifikační testy)
- zvyšují výtěžnost a četnost smíšených infekcí
(File TM Jr., Clin Chest Med, 2011, Cho MC et al, Ann Lab Med, 2012)

SCAP: sputum (endotracheální aspirát)
hemokultura
pneumokokový a legionelový antigen v moči

Sputum (endotracheální aspirát)
mikroskopie (Gram, Ziehl-Neelsen) + kultivace
(výtěžnost 10-86%)

imunofluorescence
viry, legionely, Pneumocystis jiroveci

antigeny v moči:
legionely (sérotyp 1, 80% infekcí)
senzitivita 71%, specificita 99%
pneumokoky (i výpotek)
senzitivita 71-82%, specificita 96-97%

sérologické vyšetření:
- Chlamydie, Mycoplasma
- IgM, IgG, dynamika titru
- kombinace s amplifikačními testy,
PCR metodami (Woodhead, M et al.,Clin Microbiol Infect, 2011)

chlamydie
(elementární tělíska)
nesené
erytrocyty

Mikrobiologická diagnostika původce
hemokultura
(pozitivita 7-16%)
pleurální výpotek
cílené odběry
bronchoalveolární laváž (BAL)
chráněná brush biopsie (PSB)
transparietální punkce plic (TPP)

Bakteriologická strategie diagnostiky pneumonie
biologický materiál
endotracheální aspirát
BAL
PSB

koncentrace patogenů (CFU/ml)
106
104
103

CFU (colony forming unit = cca 1 živá baktérie)

Léčba pneumonie
1/ Antibiotická terapie
2/ Léčba respiračního selhání
3/ Léčba septického stavu – obecná doporučení
(Dellinger, RP et al., Crit.Care Med., 2008)

4/ Léčba komplikací a dekompenzovaných komorbidit
5/ Dostatečná nutrice a korekce vnitřního prostředí
6/ Profylaxe nízkomolekulárním heparinem, časná mobilizace

7/ Imunomodulační terapie – stále kontroverzní otázka
Kortikoidy dnes nejsou doporučovány
(Povoa, P et al., Ann Intensive Care, 2012, Chen, Y et al., Cochrane Database Syst Rev, 2011)

výjimka: těžká sepse, septický šok, ARDS, ALI
(De Pascal, G et al., Minerva Anestesiol, 2011)

Nejsou doporučeny žádné non-steroidní protizánětlivé léky
(Voiriot, G et al., Chest, 2011)

Antibiotická léčba
1/ Urychlené empirické podání antibiotika do 4-6 hodin u
hospitalizovaných (u těžké sepse do 60 minut ) od přijetí
nebo stanovení diagnózy: snižuje mortalitu, je efektivnější
než čekání na výsledky mikrobiolog. testů a adekvátní
nastavení ATB terapie (dochází ke zpoždění léčby).
(Houck, PM et al, Arch.Intern.Med, 2004, Menéndez, R. et al., Am.J.Respir.Crit.Care Med,2005)

2/ Deeskalační terapie: empirické nasazení širokospektrých
ATB a podle mikrobiologických nálezů změna na ATB
s užším spektrem účinnosti.
3/ U těžké komunitní pneumonie lépe podávat kombinaci
více antibiotik (nebo respirační fluorochinolony
v monoterapii).
Antivirotika při podezření na virovou etiologii?

4/ Udělat maximum pro určení etiologického agens a na
základě cílených odběrů nálezů upravit antimikrobiální
léčbu.
5/ Podávat antibiotika intravenózně. Přechod na perorální
léčbu je možný, když je pacient hemodynamicky stabilní,
klinicky zlepšen, s normální funkcí gastrointestinálního
traktu a schopností přijímat perorálně.
Délka ATB léčby je minimálně 7 dnů

6/ Zásadní problémem je výběr vhodného ATB, protože
neadekvátní ATB léčba významně zvyšuje mortalitu.
Výběr ATB vychází z doporučení lokálních, národních a
mezinárodních koncensů.

Volba empirické ATB léčby SCAP
Základní

1/ β-laktamové ATB (amoxycilin/klavulanát,
ampicilin/sulbaktam, cefuroxim, cefotaxim,

ceftriaxon)
+ makrolid nebo fluorochinolon (ciprofloxacin)
2/respirační fluorochinolon (moxi-,levofloxacin)
Susp. pseudomonádová
infekce
(chronické užívání
systémových steroidů,
častá léčba antibiotiky,
těžké chronická nemoci
dýchacího systému,
předchozí nález
Pseudomonas aeruginosa
ve sputu,
alkoholismus

1/ antipseudomonádové β-laktamové ATB
(ceftazidim, cefoperazon, cefoperazon/
sulbactam, piperacilin-tazobaktam)
+ fluorochinolony (ciprofloxacin, levofloxacin)
2/ antipseudomonádové β-laktamové ATB
+ aminoglykosid
+ makrolid (azitromycin)
(v záloze zůstávají karbapenemy)

Kontroverzní otázka
kombinovaná léčba s makrolidy
vs.
monoterapie respiračními fluorochinolony
(výsledky studií rozdílné)

ATB léčba CA-MRSA
1/ vankomycin
2/ linezolid
3/ klindamycin (pokud je v in vitro testování účinný)

Nová antibiotika v léčbě pneumonie
Moxifloxacin (Avelox): fluorochinolon III.(IV.) generace
Dávkování: 1x 400 mg denně (i.v., p.o.)
Účínnost: grampozitivní, gramnegativní, atypické baktérie
Rezistence: Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas

Tigecyklin (Tygacil): derivát tetracyklinů
Dávkování: 2x 50 mg dennně (i.v.)
Účinnost: grampozitivní, gramnegativní, anaerobní, atypické baktérie
Rezistence: Pseudomonas (event. i jiné)

Telitromycin (Ketek): ketolid
Dávkování: 2x 400 mg denně (p.o.)
Účinnost:
grampozitivní, gramnegativní, atypické baktérie
Rezistence: S.pyogenes, S.aureus, Pseudomonas, Burkholderia,
Stenotrophomonas, gramnegativní střevní tyčky

Linezolid (Zyvoxid): oxazolidinon
Dávkování: 2x 600 mg denně (p.o., i.v.)
Účinnost:
grampozitivní, anaerobní (atypické) baktérie
Rezistence: gramnegativní baktérie

Léčba respiračního selhání
a/ oxygenoterapie s vysokým průtokem
b/ neinvazivní ventilační podpora (NIV)
- není jasně doporučena v léčbě SCAP, ale často používána
- lepší výsledky než oxygenoterapie
- lepší výsledky u osob s respirační nebo kardiální
komorbiditou oproti osobám s akutním respiračním
selháním „de novo“
(Carillo, A et al., Intensive Care Med, 2012, Ferrer, M et al., Eur. J Internal Med, 2012)

Selhání NIV u SCAP: 21 – 66%

c/ endotracheální intubace a invazivní ventilační podpora
- při selhání nebo nemožnosti NIV
Protektivní ventilační strategie
Nekonvenční ventilační režimy
- pronační poloha
- vysokofrekvenční oscilační ventilace

Inhalace oxidu dusnatého
Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)

- výjimečně
- v přísně indikovaných případech

Pneumonie neodpovídající na léčbu
(„nonresponding pneumonia“)
až u 40% pacientů vstupně přijatých na JIP
1/ časná (progresivní) pneumonie
< 72 hodin
klinické zhoršení, zvláště septický šok,
nutnost mechanické ventilace, změna
ATB léčby
2/ perzistující (neodpovídající) pneumonie
> 72 hodin
perzistující nebo rekurentní horečka s respiračními
symptomy, nutnost mechanické ventilace, septický šok

Příčiny
1/ mikrobiální
a/ rezistentní, nepoznaný nebo neobvykle virulentní patogen
b/ vysoká bakteriální nálož
c/ smíšená (polymikrobiální) infekce
d/ jiná nozokomiální infekce mimo plíce

2/ léčebná
a/ opožděná nebo neadekvátní ATB léčba (guidelines)
b/ nedostatečně dávkovaná nebo chybně vedená
ATB léčba (farmakokinetika/farmakokinetika !)
c/ opožděná a neadekvátní „resuscitace“
kriticky nemocných

3/ pacientské
a/ chybná diagnóza
(kardiální selhávání, nekardiální plicní edém, plicní embolie,
neinfekční pneumonie, malignita primární nebo sekundární,
plicní lymfom, vaskulitidy, aspirace, akutní intersticiální
plicní postižení různé etiologie)
b/ komplikace
(obstrukční pneumonie, výpotek, kavitace, empyém,
absces, nasedající nozokomiální pneumonie)
c/ poruchy imunity
d/ dekompenzace komorbidit

e/ závažnost pneumonie (PSI > 90, multilobární pneumonie)
f/ genetické polymorfismy (IL-6, TNF, toll-like receptor 4)

g/ další faktory (neoplazie, aspirace, neurologická
onemocnění, jaterní onemocnění, leukopenie, splenektomie)

e/ komplikace pneumonie
lokální:
- plicní absces
- plicní gangréna
- pleuritida

- empyém
- hemoptýza
- atelektáza
- ARDS
- bronchiektázie (pozdní)

vzdálené: endokarditida, meningitida, artritida, otitida,
nefritida, peritonitida, sepse (MODS), kardiální komplikace

PROGNÓZA SCAP
Mortalita 8,8 – 36,5%
(Sligl, WI et al., Chest, 2011, Nair, GB et al., Med Clin North Am, 2011, Fine, MJ et al, JAMA, 1996,
Lindenauer, PK et al., JAMA, 2012)

Mortalita ARDS + ALI (acute lung injury) > 50%
(Wheeler, AP et al., Lancet, 2007)

Rizikové faktory mortality
- systolický TK < 90 mmHg, dechová frekvence > 30/min,
pH <7,35, arteriální satO2 < 90%, paO2 < 8,0 kPa,
urea > 11,0 mmol/l, potřeba mechanické ventilace
- pozdní přijetí na JIP (≥ 2.den léčby)
- vyšší bakteriální nálož, bakteriémie
(Restrepo, MI et al., Chest, 2010, Metersky, ML et al., Chest, 2012)

Typ mikrobiálního agens

mortalita

1/ gramnegativní baktérie
2/ Staphylococcus aureus
3/ Streptococcus pn., Chlamydia pn.
4/ influenza
5/ Mycoplasma pn.

41%
32%
12-15%
9%
>1%

Skorovací systém CAP-PIRO
P (predisposition - komorbidity)
- CHOPN
- imunokompromitance

I

(infection, insult)
- multilobární postižení
- bakteriémie

R (response)
- šok
- těžká hypoxémie

O (organ dysfunction)
- ARDS
- akutní renální selhání

Riziko mortality na JIP: nízké:
(každý znak= 1 bod)

mortalita

0-2 body
střední:
3 body
vysoké:
4 body
velmi vysoké: 5-8 bodů

3,6%
13,0%
43,0%
76,0%

(Rello, J et al., Crit Care Med, 2009)

ZÁVĚR
Základem léčby pneumonie je ATB terapie a
ventilační podpora u těžkého respiračního selhání
Pět klíčových kroků pro nejlepší časnou léčbu SCAP
• zhodnocení rizika
• časná tekutinová resuscitace

• rychlá oxygenace
• kombinovaná ATB léčba
• rozhodnutí o přijetí na JIP
(Rello, J., Crit Care, 2008)

Děkuji za pozornost

