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Santrauka. Hospitalinė pneumonija, ypač ventiliacinė, susijusi su mechanine plaučių
ventiliacija, yra dažniausia ir viena sunkiausių infekcijų, būdingų intensyviosios terapijos skyrių
pacientams. Netinkamas pradinis (empirinis) antimikrobinis gydymas dar padidina ir šiaip didelį
(30–50 proc.) mirštamumą nuo ventiliacinės pneumonijos. Įtarus sunkią hospitalinę infekciją,
kaip ventiliacinė pneumonija, rekomenduojamas empirinis plataus veikimo antimikrobinis gy-
dymas didina išgyvenimą ir, tinkamai vartojant, neskatina mikroorganizmų atsparumo anti-
biotikams.
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Įvadas
Empirinio plataus antimikrobinio veikimo gydymo

(angl. de-escalation antibiotic therapy) koncepcija su-
kurta gydant sunkias bakterines infekcijas: hospitalinę
ir ventiliacinę pneumoniją bei kraujo infekciją – sepsį,
nes dėl didelio dažnumo tarp hospitalizuotų ligonių ir
didelio mirštamumo būtent šių ligų gydymas tapo
aktualia problema (1–6). Empirinis plataus antimik-
robinio veikimo gydymas padeda išlaikyti pusiausvyrą
tarp būtinybės užtikrinti adekvatų pradinį antimik-
robinį gydymą didelės rizikos infekcijai atspariais
mikroorganizmais ligoniams ir nepagrįsto antibiotikų
vartojimo, skatinančio mikroorganizmų atsparumą.
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti daugelio klinikinių
tyrimų patirtį, empiriškai skiriant plataus antimikro-
binio veikimo gydymą ligoniams, sergantiems minė-
tomis infekcijomis, pasižyminčiomis ypač dideliu
mirštamumu, ir paskatinti šią taktiką rinktis ne tik kaip
gerinančią ligos baigtis, bet ir neskatinančią mikro-
organizmų atsparumo.

Tarp hospitalizuotų ligonių sunkus sepsis ir hos-
pitalinė pneumonija, iš jų ir ventiliacinė pneumonija,
kylanti dėl endotrachėjinės intubacijos ir mechaninės
plaučių ventiliacijos, yra dažniausios ir sunkiausios
infekcijos, būdingos intensyviosios terapijos skyrių
ligoniams (3). Hospitalinė infekcija sudaro daugiau
kaip pusę visų intensyviosios terapijos skyriuje išsi-
vystančių infekcijų, o mirštamumas nuo jos siekia 60
proc. visų mirčių nuo hospitalinių infekcijų (2, 3). Be
to, jos didina lovadienių skaičių 7–9 dienomis, didina
bendrąjį mirštamumą 70 proc. ir mirštamumą nuo
pneumonijos – 30 proc. (2). Nuo sunkaus sepsio ir
ventiliacinės pneumonijos, įvairių autorių duomeni-
mis, miršta 30–50 proc. ligonių nepaisant mokslo ir

technikos pažangos intensyviojoje terapijoje (1, 4, 7,
8). Ilgamečių tyrimų duomenimis, didelį mirštamumą
dar padidina ir neadekvatus pradinis antimikrobinis
gydymas, todėl šio straipsnio tikslas – pateikti tyrimų
duomenis apie netinkamo pradinio antimikrobinio gy-
dymo sunkių hospitalinių infekcijų atvejais pasekmes
bei rekomenduojamą gydymo taktiką.

Nediagnozavus (neįtarus!) infekcijos, sukeltos an-
tibiotikams atsparių mikrobų, skiriamas pradinis anti-
mikrobinis gydymas dažniausiai būna neadekvatus (3,
9–11). Adekvatus gydymas esti tada, kai, diagnozavus
infekciją, nuo pasėlio paėmimo momento vartojamas
bent vienas antibiotikas, kuriam in vitro jautrūs visi
pasėlyje aptikti mikroorganizmai. Netinkamas (nea-
dekvatus) pradinis empirinis antimikrobinis gydymas
vertinamas kaip pagrindinis mirštamumo rizikos
veiksnys hospitalinės infekcijos ir ventiliacinės pneu-
monijos atveju (3, 12, 13). Taigi tinkamas pradinis
antimikrobinis gydymas yra svarbus sunkių infekcijų
gydymo aspektas, nulemiantis šių 1igų baigtį. Todėl
labai aktualu, kad intensyviosios terapijos specialistai
bei visi, kurie dažniausiai susiduria su atsparių antibio-
tikams mikroorganizmų sukeltomis infekcijomis, būtų
budrūs, diagnozuodami šias infekcijas kuo anksčiau.

Terminai „tinkama“ ir „adekvati“ antimikrobinis
gydymas gali būti vartojami kaip sinonimai, tačiau
„tinkama“ yra tikslesnis, nes gydymo tinkamumą
apibrėžia įvairūs veiksniai: mikrobiologiniai duome-
nys, gydymas vienu ar keliais vaistais, pakankama
dozė ir jos skyrimo dažnis, penetracija į infekcijos
židinį, toksiškumas, mikroorganizmų atsparumo ska-
tinimo rizika, ankstesnio antimikrobinio gydymo įver-
tinimas (4, 9, 14). Tinkamo pradinio gydymo atveju
empiriškai parenkami vaistai pagal įtariamus infe-
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kuojančius patogenus, atsižvelgiant į infekcijos loka-
lizaciją, jos sunkumą, prognozuojamą mirštamumą.
Parenkamas antibiotikas turi būti gerai toleruojamas.
Infekcijos lokalizacija svarbi parenkant tinkamą anti-
biotiką, kad į infekcijos vietą būtų gera antibiotiko
penetracija. Antibiotikų derinimas remiasi sinergizmo
galimybe bei antimikrobinio veikimo išplėtimu, nors
aiškių įrodymų šiuo atžvilgiu nepakanka. Taigi komp-
leksinis gydymas arba gydymas vienu antibiotiku yra
gydytojo pasirinkimas (14).

Daugelio infekcijų atveju gydymą saugu pradėti
vienu antibiotiku ir vėliau plėsti mikroorganizmų po-
veikį skiriant kitą antibiotiką, jei reikia. Tačiau kritinės
būklės ligoniams sunkių infekcijų atvejais keičiant
gydymą, būtent pradinis neadekvatus antimikrobinis
gydymas siejamas su didesniu mirštamumu (3, 9, 12).
Taigi uždelstas adekvatus antimikrobinis gydymas
vertinama kaip neadekvatus, t. y. iš pradžių uždelsus
veiksmingo antibiotiko vartojimą sunkių infekcijų at-
vejais, letalios baigties rizika jau padidėja. Sunkių
infekcijų gydymas kritinės būklės ligoniams privalo
būti tinkamas iš pat pradžių. Jau nuo 1990 m. įvairių
klinikinių tyrimų duomenys patvirtino, jog empirinio
antibiotikų gydymo tinkamumas nuo pat infekcijos
pradžios yra lemtingas mirštamumo veiksnys, o nea-
dekvatumas – negrįžtamai jį didinantis (2–4, 9, 10,
12, 14, 15).

Deja, medicinos mokslo literatūroje skelbiama apie
dažną netinkamo gydymo skyrimą. Didelės imties
tyrimų duomenimis, nuo 24 iki 35 proc. ligonių, ser-
gančių ventiliacine pneumonija, išsivysčiusia mecha-
ninės ventiliacijos fone, skirtas neadekvatus gydymas
antibiotikais ligos pradžioje (3, 5, 11). Priežastys: už-
delsta pneumonijos diagnostika, sukėlėjai vertinti kaip
kolonizacija, vyresnis amžius, sepsis ar mikroorga-
nizmų atsparumas, išsivystęs jau iš anksčiau skiria-
miems antibiotikams (3, 5). Visi pastarųjų dviejų de-
šimtmečių tyrėjai daro išvadą, jog būtinas tinkamas
empirinis gydymas nedelsiant, kai tik diagnozuojama
sunki infekcija, kad ligos baigtis būtų geresnė, o hos-
pitalinės pneumonijos atveju neadekvatus pradinis an-
timikrobinis gydymas įvertintas kaip nepriklausomas
rizikos faktorius letaliai baigčiai (2, 3, 10–12, 15). Jie
pabrėžia, jog sulaukus bronchoalveolinio lavažo rezul-
tatų (BAL) ir pakeitus gydymą pagal juos, baigtis būna
blogesnė. Tik preliminarios diagnozės (iki BAL) at-
veju skyrus tinkamą antimikrobinį gydymą, mirštamu-
mas mažėja (5, 10, 11).

M. H. Kollef tyrė intensyviosios terapijos skyriaus
ligonių mirštamumą 8 mėn. laikotarpiu. Neadekvataus
pradinio antimikrobinio gydymo atveju mirštamumas
nustatytas 52,1 proc. palyginti su 23,5 proc., kai gy-

dymas iš pat pradžių būna adekvatus (p<0,001) (3).
M. H. Kollef (2000) teigia, kad neadekvatus antimik-
robinis gydymas glaudžiai susijęs su kliniškai svarbių
patogenų atsparumu, ypač pabrėžė gramneigiamų bak-
terijų atsparumą. Dažniausi patogenai, sukeliantys
ventiliacinę pneumoniją, kuri gydoma neadekvačiai,
yra Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.,
Staphylococcus aureus (4).

J. Rello atliko 38 mėnesių prospektyvųjį sergan-
čiųjų ventiliacine pneumonija tyrimą. Neadekvataus
pradinio gydymo atveju ligonių mirštamumas siekė
37,0 proc. palyginti su 15,6 proc., kai gydymas skirtas
adekvatus (p<0,05) (11).

E. H. Ibrahim dvejų metų tyrimo duomenimis, in-
tensyviosios terapijos skyriaus pacientų, empiriškai
gydytų neadekvačiai, mirštamumas – 61,9 proc. paly-
ginti su 28,4 proc. gydytųjų adekvačiai nuo pat pradžių
(p<0,001) (9).

Didžiulį mirštamumą nuo ventiliacinės pneumo-
nijos, kai gydymas buvo neadekvatus, numato ir C. M.
Luna 44 mėnesių trukmės tyrimu: 91 proc. palyginti
su 38 proc., kai gydymas buvo adekvatus (p<0,001)
(10).

Remiantis M. Iregui ir T. P. Meehan tyrimų duo-
menimis, uždelstas pradinis tinkamas gydymas anti-
biotikais įvertintas kaip nepriklausomas visos ligoni-
nės mirštamumo rizikos veiksnys sergant ventiliacine
pneumonija. Taigi antibiotikų pernelyg didelis ir nepa-
grįstas vartojimas jau tapo pasauline problema, tinka-
mo antimikrobinio gydymo vėlavimą sunkios būklės
ligoniui ir šie autoriai susiejo su mirties rizika (12,
15). Nustatyta, jog pneumonija sergantiems ligoniams
tinkamų antibiotikų skyrimas per 8 valandas, kaip ir
kraujo pasėlio paėmimas per 24 valandas po hospi-
talizavimo, susijęs su mažesniu 30 dienų mirštamumu
(15).

Įtarus sunkią infekciją vartojančiam imunosupre-
santus ligoniui, nesvarbu, yra neutropenija ar ne, re-
komenduojama pradėti empirinį antimikrobinį gydy-
mą, parinkus plataus veikimo antibiotiką, veiksmingą
prieš galimus infekcijos (ventiliacinės pneumonijos,
hospitalinės pneumonijos) sukėlėjus (3, 13).

Tinkamas antimikrobinis gydymas reikšmingas
ligos baigčiai, nes sustabdo ligos progresavimą. Tin-
kamas antibiotikų vartojimas mirštamumą nuo sun-
kaus sepsio gali sumažinti 10–15 proc., tačiau jei ši
būklė jau išsivystė, didelio mirštamumo tinkamas gy-
dymas antibiotikais nekeičia, tik tais atvejais, kai tin-
kamas gydymas antibiotikais paskirtas nedelsiant, in-
fekcijos komplikavimasis į sunkų sepsį gali sumažėti
50 proc., taip pat sumažinamas mirštamumas (7). Taigi
tinkamas antimikrobinis gydymas turėtų būti skiria-
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mas siekiant sustabdyti ligos vystymąsi į sunkų sepsį,
o ne tuomet, kai jis jau išsivystė (15). Anksti atpažin-
tas sunkus sepsis ir tinkamas plataus veikimo antibio-
tikais bei chirurginis gydymas – tai sepsiu sergančių
ligonių gydymo (sėkmingo!) pagrindas (7, 8, 15). P.
Y. Bochurd ir kolegų duomenimis, gramneigiama
bakteremija, dažniausiai sukelianti sunkų sepsį ar sep-
sinį šoką, taip pat siejama su palankesne baigtimi, jei
skubiai empiriškai skiriamas tinkamas antimikrobinis
gydymas (16). Autoriai spėja, kad ir gramteigiamos
bakteremijos atveju tinkamas antimikrobinis gydymas
pagerintų baigtį.

Tinkamo gydymo reikšmė, įvairių autorių duome-
nimis, yra apibrėžiama kaip ligos progresavimo su-
stabdymas, gyvybės išsaugojimas, hospitalizavimo su-
trumpinimas bei mažesni gydymo kaštai (10, 12, 15).

Daugelio įvairių tyrimų duomenimis, 2–5 kartus
didesnis mirštamumas būdingas infekcijoms, sukel-
toms atsparių mikroorganizmų. Ilgesnė ir jų gydymo
trukmė, taigi ir kaštai. Ypač tai pažymėtina apie Ente-
robacteriaceae infekcijas, kurių hospitalinės padermės
produkuoja plataus veikimo betalaktamazes, todėl
įprastinis empirinis jų gydymas trečios kartos cefalo-
sporinais esti neveiksmingas, todėl siejamas su pen-
kiskart didesniu mirštamumu (2–4, 10–12, 18). Taigi,
S. E. Cosgrove teigimu, gramneigiamos hospitalinės
infekcijos atveju racionalu atsargiai skirti trečios kar-
tos cefalosporinus, kol nepaaiškėja mikroorganizmo
jautrumas antibiotikams (17). Kartais labiausiai tin-
kama taktika galėtų būti kompleksinio gydymo pasi-
rinkimas, ypač skiriant trečios kartos cefalosporinus,
nes, esant Enterobacteriaceae infekcijai, tikėtina pla-
taus veikimo betalaktamazių išskyrimas ir atsparumo
minėtiems cefalosporinams galimybė (18).

S. E. Cosgrove ir kolegų tyrimas patvirtino tinkamo
atsparių antibiotikams mikroorganizmų sukeltų infek-
cijų gydymo (EPSAT) reikšmę tiek ligos, tiek ir eko-
nominėms baigtimis (17).

Kontingentas, labiausiai sietinas su agresyvaus
antimikrobinio gydymo poreikiu, lemiančiu ligos baig-
tį, tai ligoniai, infekuoti atspariais mikroorganizmais,
kai esminis veiksnys – ankstyvas empirinis plataus
antimikrobinio veikimo gydymas, tačiau sunkios in-
fekcijos, kurių baigtis taip pat gali būti siejama su
adekvačiu empiriniu antimikrobiniu gydymu nedel-
siant – tai ir sunki visuomenėje įgyta pneumonija,
bakteremija, meningitas, sunkus sepsis (6, 10, 19).
Taigi empirinį plataus veikimo antibiotikų vartojimą
lemia ir infekcijos sunkumas, kai nėra laiko laukti
mikrobiologinio tyrimo rezultatų, nes infekcijos eiga
grėsminga gyvybei (2, 10, 11, 19).

Empirinis plataus antimikrobinio veikimo gydy-

mas – tai dviejų fazių procesas. Pirmos fazės metu
skiriamas plataus veikimo antibiotikas ir taip suma-
žinamas mirštamumas, hospitalizacijos trukmė, ap-
saugoma nuo organų disfunkcijos. Antros fazės metu,
kai žinomi pradiniai mikrobiologinių tyrimų duome-
nys ar mikroorganizmų jautrumas antibiotikams po
24–72 val., galima antimikrobinį veikimą siaurinti ar-
ba gydymą iš viso nutraukti, jei reikia. Taip išvengiama
didelių gydymo kaštų, pernelyg ilgos gydymo trukmės,
mikroorganizmų selekcijos (atsparumo), bet ir serga-
mumo bei mirštamumo nuo neadekvataus gydymo an-
tibiotikais (2, 3, 9, 20).

Pagrindiniai principai nutraukiant empirinį plataus
antimikrobinio veikimo gydymą:
1. Nustatyti infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą anti-

biotikams.
2. Pagal gautus mikroorganizmų jautrumo duomenis

keisti empirinį antibiotikų skyrimą atsižvelgiant į
ligonio būklės kitimą pradinio antibiotikų režimo
fone.
Kuo greičiau gaunami duomenys apie konkretų

infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą, tuo greičiau ir efek-
tyviau galima nutraukti empirinį plataus antimikro-
binio veikimo gydymą (pvz., nutraukti priešstafilo-
kokinį gydymą, jei dažymas Gramo būdu ir augimas
rodo gramneigiamą mikroorganizmą). Tik tada, jei
ligonio būklė gerėja empirinio plataus antimikrobinio
veikimo gydymo metu, saugu keisti kompleksinį gy-
dymą į gydymą vienu antibiotiku, plataus antimikro-
binio veikimo gydymą į siauro veikimo. Taigi gydy-
mas keičiamas, jei jis saugus (2, 3). Sprendimas keisti
empirinį gydymą plataus veikimo antimikrobiniu vais-
tu, kokį antibiotiką parinkti ir gydymo juo trukmė grin-
džiama ligonio klinikine reakcija į pradinį gydymą.
Paciento mirties rizikos veiksniai, sergant ventiliacine
pneumonija: vyresnis amžius, vazopresorių poreikis,
dauginė organų disfunkcija, ankstesnis ar netinkamas
antimikrobinis gydymas, anksčiau vartoti kortikoste-
roidai, ilgesnė mechaninės plaučių ventiliacijos truk-
mė iki ventiliacinės pneumonijos, hospitalizacijos
trukmė iki jos, infekcija atspariomis ar didesnės rizikos
mikroorganizmų (Pseudomonas) padermėmis (3, 21).

Gydymo trukmės tyrinėjimai (P. J. W. Dennesen)
atskleidė, jog sunkios ventiliacinės pneumonijos trum-
pesnė antimikrobinio gydymo trukmė gali sumažinti
kolonizacijos ir tolesnės infekcijos riziką atsparesniais
patogenais. Kaip optimalus klinikinio poveikio požiū-
riu nurodomas aštuonių dienų laikotarpis (22).

J. L. Trouillet tyrimų duomenimis, o vėliau ir kiti
juos patvirtino, jog atsparių mikroorganizmų sukeltos
hospitalinės infekcijos didieji rizikos veiksniai yra
anksčiau vartoti antibiotikai 15 dienų laikotarpiu bei
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mechaninė plaučių ventiliacija, t. y. jos trukmė (6, 23).
Kiekvienas antibiotiko vartojimas yra veiksnys, skati-
nantis mikroorganizmų (ypač Enterobacteriaceae)
atsparumą gydymo jais metu, todėl labai atsakingai
vertinamas gydytojo vaidmuo skiriant bet kokį anti-
mikrobinį gydymą. Be to, yra veiksnių, skatinančių
atsparių patogenų sukeltų sunkių infekcijų vystymąsi
(sunki ligonio būklė, ilga hospitalizacija intensyvio-
sios terapijos skyriuje), kuriems daryti įtaką gydytojas
dažnai negali, tačiau antibiotiko skyrimas ar nesky-
rimas bei jo parinkimas – tai jau nuo gydytojo profe-
sionalumo priklausantys veiksniai, mažinantys mirš-
tamumą (23, 24). Ankstesnis antimikrobinis gydymas
yra pripažintas vienu iš reikšmingiausių rizikos veiks-
nių, parenkant adekvatų antimikrobinį gydymą ligo-
niui, kuriam įtariama hospitalinė pneumonija arba ven-
tiliacinė pneumonija, hospitalinis sepsis (3, 24).

Patogeno atsparumas antibiotikui dažnai gali būti
sukeltas prieš tai vartoto visiškai kitos klasės anti-
biotiko, todėl, vengiant atsparumo vystymosi, jei įma-
noma, būtina rinktis antibiotikus, nesukeliančius
kryžminio atsparumo kitoms antibiotikų klasėms (23).
Be to, ambulatoriškai turėtų būti vartojami tie antibio-
tikai, kurie neskatina atsparumo antibiotikams, varto-
jamiems stacionare. J. L. Trouillet (2002) pabrėžia
griežtą rekomendaciją ir ligoninėje be pagrindo ne-
skirti plataus veikimo antibiotikų, ypač apriboti fluo-
rokvinolonų vartojimą dėl didelės atsparių mikroor-
ganizmų atsiradimo rizikos (23). Ankstesnis fluorkvi-
nolonų vartojimas – nepriklausomas rizikos veiksnys
mirštamumui nuo ventiliacinės pneumonijos ir susijęs
su kryžminiu atsparumu karbapenemams (23, 25). S.
K. Fridkin ir kolegų duomenimis, ambulatorinis daž-
nesnis fluorokvinolonų vartojimas siejamas su oksa-
cilinui atspariu S. aureus, ciprofloksacinui atsparia
P. aeruginosa ir E. coli, todėl pradinio gydymo parin-
kimo metu tai svarbu išsiaiškinti (21). Rekomenduo-
jama laikytis požiūrio, jog fluorokvinolonų vartojimas
gali būti susijęs su didesniu P. aeruginosa atsparumu
piperacilinui ir karbapenemams, trečios kartos cefa-
losporinai gali skatinti gramneigiamų mikroorganizmų
atsparumą, o fluorokvinolonų, trečios kartos cefalo-
sporinų bei anti-anaerobinių vaistų pernelyg gausus
vartojimas gali sietis ir su vankomicinui atsparių en-
terokokų atsiradimu, todėl ši informacija apie antibio-
tikų vartojimą, parenkant gydymą, labai aktuali (9,
25).

Optimizuojant gydymą, būtina žinoti lokalų mikro-
organizmų atsparumą ir taip pagrįsti antibiotiko pa-
rinkimą empirinio plataus antimikrobinio veikimo gy-
dymo atveju. Skirtingų šalių ligoninėse ir net jų sky-
riuose atsparių ir multirezistentiškų mikroorganizmų

išplitimas labai skirtingas, todėl vieno visiems bendro
empirinio plataus antimikrobinio veikimo gydymo re-
cepto būti negali. Išsivysčius hospitalinei infekcijai,
skiriant empirinį gydymą, tiesiog būtina atsižvelgti į
skyriaus (ligoninės) epidemiologinę būklę, laikantis
empirinio plataus antimikrobinio veikimo gydymo
taktikos, kurios aspektai iš esmės tie patys, nors anti-
biotikai gali būti parenkami skirtingai pagal 1okalų
atsparumo vaizdą (3, 4, 24, 26).

Diskutuojama, ar nutraukti empirinį plataus anti-
mikrobinio veikimo gydymą. Jei taip, tai kurį antibio-
tiką skirti tais atvejais, kai nėra mikrobiologinių radi-
nių (pasėliai sterilūs). Pagal ligonio klinikinę reakciją
į empirinį plataus antimikrobinio veikimo gydymą
arba nutraukiamas, arba toks gydymas tęsiamas, kol
nėra duomenų, kokį vaistą racionalu ir saugu toliau
skirti. Turint informacijos apie mikroorganizmą, sukė-
lusį infekciją, ir teigiamą klinikinę reakciją į gydymą,
jis gali būti pagrįstai keičiamas, trumpinama trukmė
ar kai kuriems ligoniams ir iš viso nutraukiamas (3,
20).

D. Gruson ketverių metų tyrimo metu nustatė, jog
antibiotikų keitimas ir ribotas jų vartojimas intensy-
viosios terapijos skyriuje mažina sergamumą gram-
neigiama hospitaline infekcija, normalizuojasi įpras-
tinis mikrobų jautrumas antibiotikams (27). Tai pa-
tvirtino ir D. P. Raymond dvejų metų tyrimas, kurio
metu pagal antibiotikų keitimo tvarkaraštį empiriškai
gydyta chirurginė žaizdų infekcija, nežinomos kilmės
sepsis, pneumonija, peritonitas, uroinfekcija (28). To-
kio rotacinio režimo metu net keliskart sumažėjo
gramneigiamų ir gramteigiamų mikroorganizmų (ypač
atsparių antibiotikams) sukeltų infekcijų dažnis. Nors
gydymo ir hospitalizacijos trukmė bei gydymo kaina
nepakito, žymiai sumažėjo mirštamumas bei miršta-
mumas nuo infekcijų (2,9 mirtys palyginti su 9,6 100-
tui hospitalizuotų ligonių, p<0,001). Taigi, parenkant
empirinį plataus antimikrobinio veikimo gydymą ro-
tuojančiu antibiotikų režimu intensyviosios terapi-
jos (ypač chirurginio profilio) skyriuose, sėkmingai
sprendžiamos atsparumo ir mirštamumo problemos
(9, 28).

R. S. Evans paskelbė apie sėkmingą kompiuterinės
klinikinio sprendimo programos įkūrimą ligoninėje,
gydant infekcines ligas, kai įvertinami ligonio ir kiti
infekcijų diagnostikos veiksniai. Jos pagrindu paren-
gus ligoninei specifinius protokolus, intensyviosios
terapijos skyriuose adekvačiai parenkant empirinius
antibiotikus, pagerėjo klinikinės baigtys ir sumažėjo
gydymo kaštai (20).

G. W. Soo Hoo, R. S. Evans ir kiti tyrėjai nurodė,
jog per dažnas (ypač nepagrįstas) antibiotikų vartoji-
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mas susijęs su atsparumu, tačiau tinkamas empirinis
plataus veikimo antibiotikų vartojimas šio reiškinio
nesukelia, nes šiuos antibiotikus skiriant trumpą laiką
(pirmoji empirinio plataus antimikrobinio veikimo gy-
dymo fazė), mikroorganizmų atsparumo padidėjimo
nenustatyta (2, 11, 20). Naujausias (G. W. Soo Hoo ir
kolegų, 2005) tyrimas rodo sėkmingą empirinio pla-
taus antimikrobinio veikimo gydymo praktinį panau-
dojimą gydant hospitalines pneumonijas, kai pagerėjo
išgyvenimas, tačiau mikroorganizmų atsparumas ne-
padidėjo (2). Tai turėtų paskatinti gydytojus atsakingai
skirti plataus veikimo (pvz., atsparius plataus veikimo
betalaktamazėms) antibiotikus, kaip karbapenemai
(imipenemas/cilastatinas, meropenemas), betalakta-
miniai antibiotikai su betalaktamazių inhibitoriais (pi-
peracilinas/tazobaktamas, ampicilinas/sulbaktamas) ar
glikopeptidai (vankomicinas) tiems ligoniams, ku-
riems nustatyta arba yra didelė rizika sirgti atsparių
mikroorganizmų sukeltomis hospitalinėmis infekcijo-
mis, pasižyminčiomis dideliu mirštamumu, nelaukiant
mikrobiologinio tyrimo duomenų. Juk empirinio pla-
taus antimikrobinio veikimo gydymo taktikos esmė –
apsaugant ligonį, sergantį sunkia infekcija, nuo mir-
ties, nedelsiant skirti plataus antimikrobinio veikimo
vaistą, bet kuo greičiau pereiti prie gydymo siauresnio
veikimo antibiotiku jau apsaugant nuo mikroorga-

nizmų atsparumo vystymosi, nes antimikrobiniai vais-
tai – labai veiksmingi, bet pernelyg dažnas vartojimas
taip pat pražūtingas, kaip ir jų nevartojimas ar var-
tojimas netinkamu būdu.

Išvados
Empirinio plataus antimikrobinio veikimo gydymo

taktikos esmė – apsaugant ligonį, sergantį hospitaline
pneumonija, ventiliacine pneumonija ir sunkiu sepsiu,
nuo mirties, nedelsiant skirti plataus antimikrobinio
veikimo vaistą, bet, išaiškėjus mikrobiologinių tyrimų
duomenims, kuo greičiau pereiti prie gydymo siau-
resnio veikimo antibiotiku, vengiant mikroorganizmų
atsparumo vystymosi. Antimikrobiniai vaistai ypač
veiksmingi, bet pernelyg dažnas jų vartojimas taip pat
pražūtingas, kaip ir jų nevartojimas ar vartojimas ne-
tinkamu būdu. Taigi siekinys, gerinant kritiškai sunkių
ligonių išgyvenimą, yra operatyvi infekcijų ir jų su-
kėlėjų diagnostika bei adekvatus gydymas laiku, pro-
fesionaliai parenkant optimalų antimikrobinį vaistą
konkrečiam ligoniui, neribojant plataus veikimo anti-
biotikų skyrimo, net empirinio, tiems ligoniams, ku-
riems pagal pateiktus mokslinių tyrimų duomenis ir
rekomendacijas lemtingas minėtų vaistų vartojimas,
ypač jei turimais duomenimis ši taktika ekologinės
problemos, t. y. mikroorganizmų atsparumo, neskatina.

Empiric de-escalation strategy of antibiotic treatment
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Summary. Nosocomial pneumonia, especially ventilator-acquired pneumonia, has the greatest impact on
patients’ management in intensive care unit. Inappropriate initial antimicrobial treatment increases attributable
and crude mortality from ventilator-acquired pneumonia. De-escalation therapy improves short-term survival
of patients with ventilator-acquired pneumonia without increasing the emergence of resistant organisms.
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