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О.В. ДІХТЯРУК
АЛГОРИТМ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ БАКТЕРІАЛЬНИЙ РИНОСИНУСИТ
З ПІДОЗРОЮ НА ПОЗАЛІКАРНЯНУ ПНЕВМОНІЮ
Каф. оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця

Синусити є серйозною проблемою сучасної медицини з урахуванням широкої
розповсюдженості і недостатньо розробленого підходу до їх діагностики та лікування.
Тому алгоритми обстеження та лікування,
запропоновані в останній редакції Європейського погоджувального документа по риносинуситу і назальному поліпозу (EPOS,
2012), можуть бути взяті за основу протоколів надання допомоги хворим на гострий
риносинусит (ГРС) у вітчизняній медичній
практиці. Однак в літературі є лише незначна кількість робіт, присвячених поєднанню
патології верхніх та нижніх дихальних шляхів, а саме: гострого бактеріального риносинуситу та позалікарняної пневмонії.
З таким захворюванням, як риносинусит, у практичній діяльності стикається безліч лікарів різних спеціальностей – педіатри, оториноларингологи, пульмонологи,
алергологи, терапевти, лікарі загальної
практики. Досі не існує єдиного системного
підходу до трактування стану пацієнтів, а
розроблений алгоритм діагностики та ефективність лікування неповністю вирішують
поставлену задачу. Проблема не є ендемічною для нашої країни. У всьому світі пошуками її вирішення займається безліч лікарів
різних спеціальностей.
Гострий риносинусит (ГРС) у дорослих – раптова поява двох або більше симптомів, один з яких – закладеність носа або
виділення з порожнини носа, біль в ділянці
обличчя, односторонній або симетричний з
обох сторін, зниження або втрата нюху за
умови, що симптоми зберігаються менше 12
тижнів. Перебіг захворювання, як правило,
оцінюється як легкий або середнього ступеня тяжкості. Однак приєднання будь яких
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ускладнень різко змінює прогноз захворювання. Одним із найбільш загрозливих факторів є приєднання позалікарняної пневмонії.
Позалікарняна пневмонія (ПЛП) –
широко розповсюджене захворювання, яке є
провідною причиною захворюваності та
смертності від інфекційних хвороб у дорослих в розвинених країнах [3, 8, 10, 21]. Згідно з даними МОЗ України, пневмонія є важливою причиною внутрішньо-лікарняної
летальності, а рівень діагностичних помилок при даному захворюванні сягає 40%
[21]. Тому своєчасна діагностика ПЛП, що
ускладнила гострий бактеріальний риносинусит, дасть змогу своєчасно скоректувати
та підсилити емпірично призначене лікування основного захворювання.
Основну частину базисної терапії як
гострого бактеріального риносинуситу
(ГБРС), так і ПЛП складає антибактеріальна
терапія (АБТ), яка, як правило, проводиться
емпірично. Необхідність етіологічної діагностики визначається наступними факторами [2]:
1. Своєчасно виконане мікробіологічне дослідження при підозрі на ПЛП дозволяє скорегувати АБТ у конкретного пацієнта, особливо при виділенні незвичайного
збудника, який не брався в розрахунок при
виборі препарату для емпіричної терапії
ГБРС, або у випадку несподіваного профілю його резистентності до антимікробних
препаратів (АМП). Використання деескалаційної терапії або перехід з АМП широкого
спектру (або комбінованій терапії) на препарат вузького спектра (або монотерапії)
при встановленому діагнозі ПЛП сприятиме
скороченню матеріальних витрат, зменшен87

ню ризику розвитку побічних дій препаратів, небажаної реакцій та селекції антибіотикорезистентності.
2. Дослідження, спрямовані на виявлення ряду потенційних збудників ПЛП,
можуть мати важливе епідеміологічне значення з точки зору профілактики епідемій
серед хворих ЛОР-стаціонарів.
3. Моніторинг структури збудників
ПЛП у хворих на ГБРС і їх чутливості до
АМП необхідний для адекватного формування рекомендацій по емпіричному вибору
АБТ у різних категорій пацієнтів і своєчасної її корекції.
В той же час, алгоритм мікробіологічної діагностики, як і раніше, представляє
серйозну проблему не тільки в повсякденній
клінічній практиці лікаря, але і при проведенні наукових досліджень.
Мікробіологічна діагностика у хворих
на ГБРС при підозрі ПЛП характеризується
наступними особливостями [4, 5]:
• Збудниками може бути досить велике коло мікроорганізмів з різних класів, що
визначає широкий перелік біологічних матеріалів і методів їх дослідження.
• Матеріал, що використовується для
мікробіологічної діагностики, найчастіше
виявляється поєднаною мікрофлорою верхніх дихальних шляхів (ВДШ) і порожнини
рота, що затрудняє інтерпретацію отриманих даних.
• Мікроорганізми сімейства Enterobacteriaceae і Staphylococcus aureus, будучи
нечастими збудниками ПЛП, можуть колонізувати мокроту і маскувати пневмококову
і аспіраційну пневмонію.
• Попередня АБТ гострого бактеріального риносинуситу спотворює первинну
етіологію захворювання і утрудняє постановку етіологічного діагнозу [5].
Для мікробіологічної діагностики у
хворих на ГБРС та підозрою на ПЛП використовується різний біологічний матеріал –
мокрота, промивні води бронхів, бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ), браш-біоптати,
плевральний ексудат, пунктати і біоптати
легеневої тканини, цільна кров, сироватка
крові, сеча, мазки з ротової частини глотки.
Найбільш поширеним клінічним матеріалом при ПЛП є мокрота [1, 2] – найбільш доступний для дослідження матеріал,
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однак по специфічності результатів вона в
більшості випадків поступається зразкам,
які отримують при інвазивних методиках.
Підвищенню результативності мікробіологічного дослідження мокротиння у
пацієнтів із ПЛП сприяє дотримання певних
правил її збору, зберігання і транспортування [11]. Мокроту прийнятніше збирати вранці натщесерце; перед збором мокротиння
необхідно почистити зуби і прополоскати
рот кип'яченою водою; терміни доставки
зразка в лабораторію не повинні перевищувати 2 год. з моменту отримання (допускається зберігання в холодильнику не більше
6 год.), в іншому випадку різко знижується
ймовірність
виявлення
Streptococcus
pneumoniae і спостерігається активне розмноження інших бактерій. Діагностична цінність мокротиння також залежить від рівня
професіоналізму персоналу бактеріологічної лабораторії і факту попередньої АБТ
[19, 26].
Перший етап дослідження мокротиння при ПЛП передбачає бактеріоскопію
мазка, пофарбованого по Граму, для оцінки
її якості та придатності для подальших досліджень. Діагностичний критерій якісного
мокротиння – наявність >25 поліморфноядерних лейкоцитів і <10 епітеліальних клітин при перегляді 10 полів зору під малим
збільшенням мікроскопа. При показниках,
що варіюються в чутливості і специфічності, бактеріоскопія може використовуватися
для ранньої етіологічної діагностики ПЛП,
викликаної пневмококами (характерна наявність великої кількості грампозитивних
диплококів в мазку гнійної мокроти при
забарвленні по Граму). Це допомагає в правильній інтерпретації результатів культурального дослідження в разі виділення умовно-патогенних мікроорганізмів [4, 26]. Бактеріоскопія мазків мокротиння, пофарбованих спеціальними методами, застосовується
в діагностиці уражень легень, викликаних
такими мікроорганізмами, як Mycobacterium
tuberculosis, Pneumocys tisjiroveci.
Етіологічний діагноз ПЛП при бактеріологічному дослідженні мокротиння вважається достовірним тільки в разі виявлення
облігатних
патогенів
(Legionella
pneumophila, респіраторні віруси та ін.).
При виділенні умовно-патогенних мікроорЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015

ганізмів, які можуть бути частиною нормальної мікрофлори, таких як пневмокок,
Haemophilus influenzae, оцінка їх етіологічної значущості визначається в сукупності з
даними клінічної картини і бактеріоскопії
покрашеного по Граму мазка.
Значимість культурального дослідження мокроти зростає при підозрі на інфікування амбулаторними штамами метициліно-резистентного золотистого стафілокока, а їх виявлення вимагає зовсім іншого
підходу до АБТ [2].
Однак, так як мокроту при ПЛП вдається отримати далеко не в 100% випадків,
для етіологічної діагностики ПЛП можуть
використовуватися інші респіраторні зразки. Однак отримання більшості з них пов'язане з деякими технічними складностями і
вимагає участі кваліфікованого персоналу.
Дослідження інвазивних зразків рекомендується проводити, в першу чергу, у пацієнтів
з імунодефіцитом, при важкій ПЛП, а також
у разі неефективності стартової АБТ [6, 13].
Клінічно значимими вважаються мікроорганізми, виділені з БАЛ, в кількості >104
КУО/мл, з біоптату, отриманого за допомогою захищених щіток, > 103 КУО/мл [4].
Мазки з ротової частини глотки використовуються для виявлення респіраторних
вірусів і «атипових» збудників методами
ампліфікації нуклеїнових кислот (МАНК)
[4].
Дослідження плевральної рідини передбачає бактеріоскопію мазку, пофарбованого по Граму або іншими методами (наприклад, з метою виявлення мікобактерій) з
наступним культуральним дослідженням [2,
4, 1]. Воно виконується за наявності плеврального випоту та умов безпечного проведення плевральної пункції (візуалізація на
боковому рентген знімку легень рідини, що
вільно зміщується з товщиною шару
>1,0 см). При дослідженні можливо виявлення як аеробних, так і анаеробних збудників.
Дослідження крові культуральним методом характеризується високою специфічністю [11]. Однак чутливість методу в етіологічній діагностиці ПЛП є достатньо низькою і варіювалася від 5 до 14% [13, 19].
Дослідження сечі в даний час проводиться з метою виявлення розчинних антиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015

генів ряду збудників, зокрема, L. pneumophila і S. pneumoniae. Основна перевага даних методів досліджень – можливість отримання результатів в короткі терміни після
збору зразків. Експрес-тести у дорослих
пацієнтів із підозрою на ПЛП демонструють
досить варіабельну чутливість, але високу
специфічність [1].
Особливості діагностики ПЛП,
викликаної різними збудниками
Для діагностики ПЛП пневмококової
етіології найбільш часто використовують
бактеріоскопію мазка мокротиння, пофарбованого по Граму [33]. Слід зазначити, що
S. pneumoniae відноситься до «примхливих»
мікроорганізмів, для його виділення з клінічного матеріалу необхідно використовувати
живильні середовища, збагачені дефібринованою кров'ю тварин та підвищеним до
3-7% вмістом CO2 [33].
Серед некультуральних методів діагностики S. pneumoniae найбільшого поширення в останні роки отримав імунохроматографічний тест, який передбачає виявлення пневмококового клітинного полісахариду (С-полісахариду) в сечі. Основна його
перевага – можливість використання «біля
ліжка хворого» у зв'язку з простотою виконання та отриманням результату протягом
15 хв з моменту постановки. Пневмококовий експрес-тест демонструє прийнятну
чутливість (50-80%) і досить високу специфічність (> 90%) при ПЛП у дорослих [6,
17, 20]. До недоліків експрес-тесту відносяться можливість отримання хибнопозитивних результатів при пневмококовому носійстві і в осіб, які нещодавно перенесли
ПЛП [29].
Для етіологічної діагностики ПЛП,
викликаної H. influenzae, основне значення
має культуральний метод. Гемофільна паличка також відноситься до категорії «примхливих» мікроорганізмів, що вимагають
для культивування наявності в поживних
середовищах факторів X, V і 5-7% CO2 в
атмосфері інкубації [25]. Слід зазначити, що
нетипуємі штами H. influenzae входять до
складу нормальної мікрофлори ВДП, причому частота безсимптомного носійства у
дорослих досягає 75%. Більш високу діагностичну цінність при ПЛП у дорослих у
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випадку підозри на H. influenzae має дослідження інвазивних респіраторних зразків,
зокрема, БАЛ і транстрахеального аспірата
[29].
В діагностиці ПЛП, викликаної ентеробактеріями, основна роль також належить
культуральному дослідженню (посів клінічного матеріалу здійснюється на селективні
середовища – агар Ендо або McConkey).
Незважаючи на те, що ентеробактерії, зокрема, Klebsiella pneumoniae, не є частими
збудниками, їх виявлення нерідко асоціюється з важким перебігом захворювання і
несприятливим прогнозом. Слід зазначити,
що з віком, за наявності хронічних супутніх
захворювань, а також недавньої системної
АБТ, частота колонізації ВДП ентеробактеріями значно зростає. Цей факт необхідно
враховувати при дослідженні респіраторних
зразків, особливо мокротиння.
При підозрі на ПЛП, викликану S.
aureus, важливе значення набуває не тільки
виділення і ідентифікація збудника культуральним методом (посів на жовчносольовий агар або MannitolSaltAgar), а й
визначення його чутливості до оксациліну
[4].
Культуральне дослідження є «золотим
стандартом» діагностики хвороби легіонерів, і характеризується 100% специфічністю, може використовуватися для виявлення
легіонел різних видів і L. pneumophila різних серогруп ПЛП [7, 16, 23].
Для виділення легіонел використовується різний клінічний матеріал – мокрота,
інвазивні респіраторні зразки (БАЛ, біоптати і т. д.), плевральна рідина, аутопсійний
матеріал [16]. Ріст колоній Legionella spp. з
клінічного матеріалу спостерігається вже з
3-5-ї доби і найбільш інформативним є лише на 8-10-у добу [27].
Чутливість культурального дослідження залежить від тяжкості стану хворого
і може варіювати від 15 до 25% – при не
важкому стані, і до > 90% – при важкій
ПЛП, що вимагає респіраторної підтримки
[27]. Чутливість культурального методу, як
правило, вище в лабораторіях, що спеціалізуються на виявленні легіонел. Слід зазначити, що менше половини пацієнтів з легіонельозною ПЛП продукують мокроту, тому
при наявності клінічних показань і підозрі
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на легіонельоз доцільно використовувати
інвазивні респіраторні зразки [7]. Для діагностики легіонельозної інфекції в даний час
доступні різні методи виявлення специфічних антитіл – метод непрямої імунофлюоресценції, імуноферментний аналіз (ІФА),
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
і ін. Чутливість серологічних методів діагностики варіює від 41 до 94% [29]. Імунологічна відповідь при легіонельозній інфекції
характеризується, в першу чергу, появою
антитіл класу IgM, тому їх виявлення підвищує чутливість серологічних методів дослідження вже протягом тижня з моменту
появи симптомів майже у 25-40% пацієнтів
[29]. Чотириразове підвищення титру антитіл, як правило, відзначається до 3-4-х тижнів.
Для дослідження методом ПЛР можуть використовуватись як респіраторні
зразки (наприклад, БАЛ, мокрота), так і
сироватка крові, сеча, лейкоцити, що особливо важливо при обстеженні пацієнтів з
непродуктивним кашлем [7].
При дослідженні зразків з нижніх дихальних шляхів чутливість методу ПЛР еквівалентна або перевершує таку культурального дослідження [27]. Чутливість при
дослідженні нереспіраторних зразків варіює
від 30 до 86% [14].
Для діагностики ПЛП, викликаної
Mycoplasma pneumoniae, застосовується
культуральне дослідження, імунологічні
методи (які включають як виявлення антигенів, так і визначення специфічних антитіл) і МАНК [9, 32].
Культуральний метод є трудомістким
і коштовним, тому що M. pneumoniae належить до повільно зростаючих бактерій, надзвичайно вибагливих до умов культивування [9, 32].
До методів прямої детекції антигенів
M. pneumoniae в респіраторних зразках відносяться ПІФ, зустрічний імуноелектрофорез, імуноблотінг, ІФА [32]. Їх використання останнім часом значно скоротилося у
зв'язку з невисокою чутливістю і можливістю перехресних реакцій з іншими видами
мікоплазм.
Серологічні методи протягом багатьох
років відіграють ключову роль в діагностиці
мікоплазмової інфекції. Найбільш ранній з
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них – виявлення антитіл до гліколіпідного
антигену M. pneumoniae в реакції зв'язування комплементу. В даний час для виявлення
антитіл до гліколіпідного і поверхневого
білкового антигенів M. pneumoniae використовують реакцію непрямої імунофлюоресценції (Ніф), латекс-аглютинації, ІФА і його
модифікації [32].
При використанні серологічних методів у дорослих найбільш точна діагностика
мікоплазменої інфекції забезпечується при
визначенні IgM і IgG в парних сироватках,
зібраних з інтервалом не менше 2-3 тижнів.
[32]. Свідченням гострої або недавно перенесеної інфекції може вважатися, як мінімум, 4-кратне наростання титру антитіл.
ПЛР набуває все більшого значення в
діагностиці мікоплазменої інфекції, що особливо актуально у зв'язку з низькою доступністю в клінічній практиці культуральних
методів дослідження. На думку ряду авторів, це може використовуватися для диференціації інфекції з носійством M. pneumoniae і оцінки ступеня тяжкості інфекційного
процесу. У пацієнтів з ПЛП для культурального дослідження та ПЛР слід використовувати мокроту і тільки при неможливості її
отримання – зразки з ВДП [30].
Для
лабораторної
діагностики
Chlamydia pneumoniae можуть застосовуватися різні методи діагностики – морфологічні, культуральні, імунологічні і МАНК
[12]. Морфологічні методи, засновані на
виявленні включень хламідій в мазкахвідбитках, забарвлених по РомановскомуГімзі і розчином Люголя, мають, швидше,
історичне значення і в клінічній практиці не
використовуються [12].
Широке поширення в діагностиці інфекцій, викликаних C. pneumoniae, отримали серологічні методи, з яких в даний час
використовується реакція мікроімунофлюоресценціі (МІФ), ІФА і ELISA [22, 24].
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Критерієм гострої хламідійної інфекції, згідно рекомендаціям CDC, є виявлення
титру антитіл класу IgM>1:16 в одиночній
сироватці або 4-кратне підвищення рівня
IgG в парних сироватках [18].
Етіологічна верифікація ПЛП, яка
ускладнила ГБРС, є головним принципом
клінічної медицини, необхідною умовою
для вибору та своєчасного розширення правильної специфічної терапії. Діагноз пневмонії має синдромальний характер і без
порозуміння її причинності утруднюється
вибір терапії та прогноз перебігу захворювання.
Сучасна етіологічна розшифровка
пневмоній в тому числі базується на різноманітних лабораторних дослідженнях, які
основані на визначенні збудника, його антигенів або виявленні реакції самого організму у формі специфічного антитілоутворення.
Тяжкість стану хворого на ГБРС,
який ускладнився ПЛП, буде обумовлюватись етіологічним фактором ПЛП та ступенем її розповсюдженості. Збудники пневмонії виявляються при мікроскопічному,
бактеріологічному або вірусологічному
дослідженнях мокроти, промивних вод
бронхів, бронхо-альвеолярного лаважу,
браш-біоптатів, плеврального ексудату,
пунктатів і біоптатів легеневої тканини,
цільної крові, сироватки крові, сечі, мазків
з ротової частини глотки.
Розуміння алгоритму діагностики
ПЛП, зокрема серологічних реакції, заснованих на виявленні антигенів збудника або
виявленні специфічних антитіл та зростання
їх титру в динаміці захворювання при використанні методу парних сироваток (МІФ,
ІФА і ELISA, РПГА та ін.), можуть своєчасно діагностувати ПЛП та змінити/підсилити
базисну терапію, яку отримував хворих з
метою лікування ГБРС.
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