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Sissejuhatus

Vaatamata viimaste aastakümnete saavu-
tustele antibakteriaalse farmakoteraapia
valdkonnas on keskkonnatekkene pneu-
moonia [(ingl k community-acquired
pneumonia (CAP)] jäänud elanikkonnas
üheks sagedasemaks haigestumiseks.
Kõigi infektsioonhaiguste hulgas põh-
justab just keskonnatekkene pneumoonia
enam surma (Pinner et al., 1996). Põhju-
sed, miks pneumoonia on endiselt tõsine
probleem, arvatakse peituvat mitmetes
viimase aja arengutes ja muutustes, mis
iseloomustavad pneumooniat. Viimaste
hulgas on olulisel kohal võimalike haigus-
tekitajate e patogeenide hulga suurene-
mine, haigustekitajate suurenenud resis-
tentsus tavaliste pneumoonia ravis sage-
damini kasutatavate antibiootikumide suh-
tes nagu penitsilliin ja tsefalosporiind (Fel-
mingham et al., 1999). Sagenenud on ka
kopatogeenus, kus korraga põhjustavad
pneumooniat mitu patogeeni (Block et al.,

Kauppinen et al., 1996; Marrie et al., 1996;
Norrby, 1997) ja suurenenud haigestumise-
ja surmariskiga patsientide osakaal (Fine
et al., 1996). Viimaste hulka kuuluvad ees-
kätt eakad inimesed (vanuses ³65 a) ja pat-
siendid tõsiste kaasuvate haigustega.

Pneumoonia haiguspildi alusel on tihti
võimatu eristada omavahel tüüpilist ja
atüüpilist pneumooniat. Teiselt poolt on
üldise tendentsina teada tüüpiliste tekitajate
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae, Moraxella catarrhalis jne.)

koinfektsioon atüüpilistega nagu Chla-

mydia pneumoniae ja Mycoplasma pneu-

moniae (Marrie et al.; 1996; Kauppinen et

al., 1996; Norrby, 1997). Nimetatud
asjaolud on soosinud makroliidide kasutu-
selevõttu keskkonnatekkese pneumoonia
esialgses empiirilises ravis. Mitmed rah-
vuslikud ja rahvusvahelised ravijuhtnöörid
soovitavad makroliide esimese valiku
preparaatideks kliiniliselt kerge pneu-
moonia ambulatoorses ravis patsientidel,
kel puuduvad olulised riskifaktorid nagu
kaasuvad haigused ja kõrge iga ja kellel
haigustekitaja jääb harilikult isoleerimata
(Mandell ja Niederman, 1993; Niederman
et al., 1993; Bartlett et al., 1998; Finch and
Woodhead, 1998; Huchson ja Woodhead,
1998). Kopatogeensuse kui nähtuse sage
esinemine on õigustanud makroliidide
lisamist raviskeemi teiste antibiootikumide
kõrvale ka raskete pneumooniajuhtude
ravis, et parandada ravi tulemusi (Kaup-
pinen et al., 1996). Mainitud soovitused
toetuvad makroliidide toimespektrile, mis
katab suhteliselt hästi pneumoonia tavali-
semad bakteriaalsed patogeenid ning
samuti ka atüüpilised tekitajad (Bahal ja
Nahata, 1992; Hammerschlag, 1999).

Klaritromütsiin teise põlvkonna mak-
roliidina on erütromütsiiniga võrreldes
efektiivsem peamiste gramnegatiivsete
pneumooniatekitajate vastu nagu Haemo-

philus influenzae ja Moraxella catarrhalis,
olles säilitanud samas kõrge aktiivsuse
grampositiivsete ja atüüpiliste tekitajate
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suhets. Nimetatud fenomen on vähemalt
osaliselt seletatav klaritromütsiini ja tema
14-OH-metaboliidi sünergismiga (Barry et

al., 1991; Peters ja Clissold, 1992) mis
resulteerub bakteritsiidses toimes k.a H.

influenzae suhtes. Klaritromütsiini koeline
farmakokineetika kindlustab kõrged
kontrentratsioonid põletikulises kopsukoes
ning kaks korda päevas suukaudne manus-
tamine võimaldab oluliselt vähendada
vanematele makroliididele omaseid
kõrvaltoimeid (Niedermann et al., 1993).
Uuringuid, milles on näidatud klaritro-
mütsiini kliinilist efektiivsust keskkonna-
tekkese pneumoonia ravis, on üpris arvu-
kalt (ülevaateks vt. Langtry ja Brogden,
1997). Oluline on siinjuures, et seni ei ole
leitud mingisugust raviefekti sõltuvust
patsientide east � ravim on osutunud üht-
viisi efektiivseks noorematel (<65 a) isi-
kutel ja vanematel (=65 a) patsientidel
(Straneo ja Scarpazza, 1990). Arvestades
neid rahvusvahelisi kogemusi, uurisime
klaritromütsiini efektiivust ja turvalisust
kerge keskkonnatekkese pneumoonia
ambulatoorses ravis täiskasvanutel. Uurin-
gud tehti Tartu Ülikooli kopsukliiniku
baasil.

Patsiendid ja meetodid

Tegemist oli avatud, mittevõrdlevas uurin-
gus, mis viidi läbi Tartu Ülikooli kopsu-
kliiniku baasil. Uuringuprotokoll oli akt-
septeeritud Tartu Ülikooli inimesel teos-
tatavate kliiniliste uuringute eetika komitee
poolt. Kõik patsiendid andsid kirjaliku
nõusoleku uuringus osalemiseks.

Patsiendid. Uuring hõlmas kerge või
keskmise raskusega keskkonnatekkese
pneumooniaga täiskasvanud patsiente.
Kriteeriumid uuringusse lülitamiseks olid
järgmised: vanus 18-65 a, sümptomiteks
rindkerevalu, köha ja/või pneumooniale
sobiv auskultatsioonileid, palavik või
leukotsütoos (>10000/mm3 või > 10%
kepptuumseid granulotsüüte) ja pneumoo-
nia röntgenoloogiline kinnitus. Patsiendid
ei olnud saanud enne käesoleva infekt-
siooni ravi antibakteriaalset ravi.

Uuringust väljajäämise kriteeriumid
olid: teadaolev ülitundlikkus klaritromüt-

siini või mõne teise makroliidi suhtes,
rasedus või imetamine uuringu ajal, ravi
makroliididega vähem kui 2 kuud enne
uuringu algust, haiglatekkene pneumoonia,
alumiste hingamisteede infektsioon (bron-
hiidi bakteriaalne ägenemine või pneu-
moonia) või haiglaravi mistahes põhjustel
vähem kui 1 kuu enne uuringu algust.
Uuringuks sobimatuks loeti ka patsiendid,
kes kasutasid uuringuravimiga samaaegselt
teisi antibiootikume, immuunsüsteemi:
mõjutavaid ravimeid (k.a glükokortikoi-
did, tsütostaatikumid), terfenadiini, tsisa-
priidi või astemisooli, patsiendid oluliste
kaasuvate haigustega nagu immuunsup-
ressiisve seisundid, suhkurdiabeet, raske
neeru- või maksapuudulikkus, patsiendid
seedetrakti häiretega, mis võiksid mõjutada
imendumist ja patsiendid, kes olid osale-
nud mõnes teises uuringus vähem kui 1 kuu
enne antud uuringusse lülitamist.

Ravi. Patsiendid said raviks klaritro-
mütsiini annuses 500 mg (Fromilid®,
KRKA, d. d., Novo mesto, Sloveenia) kaks
korda päevas tablettidena. Ravi kestuse üle
otsustas raviarst, kuigi ravi minimaalseks
soovituslikuks kestuseks oli 7 päeva ja ravi
tuli jätkata vähemalt 3 päeva pärast keha-
temperatuuri normaliseerumist.

Kõik patsiendid käisid kliinilisel visii-
dil 4 korda: enne ravi algust, 3 päeva pärast
ravi algust (esimene kontrollvisiit), ravi
lõpus (teine kontrollvisiit) ja 5-9 päeva
pärast ravi lõppu (lõppvisiit). Igal visiidil
registreeriti patsiendi kliinilised sümp-
tomid ja registreeriti rindkere füüsikaline
leid. Laboratoorsed analüüsid võeti 1., 2.
ja 3. visiidil. Rindkere röntgenogramm
tehti enne ravi alustamist (1. visiidil) ja vii-
masel visiidil. Ravimi kõrvaltoimeid jälgiti
kogu uuringu kestel. Ravi katkestati, kui
sellel puudus ilmne efekt või kui tekkisid
olulised kõrvaltoimed.

Kliinilist efektiivsust hinnati järgmiselt:
�tervistumine� � täielik infektsiooni kliini-
liste tunnuste ja sümptomite kadumine,
�paranemine� � osaline infektsiooni klii-
niliste tunnuste ja sümptomite kadumine
ja �mitteefektiivne ravi� � puuduvad posi-
tiivsed nihked infektsiooni kliinilistes tun-
nustes ja sümptomites. Radioloogilist
paranemist hinnati kui �paranemine� �
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esialgne radioloogiline leid täielikult resor-
beerunud või olemas ilmne positiivne dü-
naamika ja �paranemine puudub� � esi-
algne muutus alles või nähtav negatiivne
dünaamika. Talutavust hinnati kui �väga
hea� � kõrvaltoimed puudusid täielikult,
�hea� � kõrvaltoimed olid kerged ja kii-
reltmööduvad ja �ebarahuldav� � patsient
pidi kõrvaltoimete tõttu uuringu katkes-
tama. Andmete statistilisel analüüsil kasu-
tati paaritut Student�i t-testi ja ühe kogumi
t-testi (paariliste muutujate korral). Erine-
vused ja muutused loeti statistiliselt olulis-
teks, kui p väärtus oli <0,05.

Tulemused

Ajavahemikus september 1998 kuni veeb-
ruar 1999 uuriti ühtekokku 22 patsienti.
Kellelgi patsientidest ei olnud olulisi kaa-
suvaid kopsuhaigusi. Üks patsient eemal-
dati uuringust teisele kontrollvisiidile mit-
teilmumise tõttu, aga juba 1. kontrollvisiit
oli kinnitanud kliinilist paranemist (vt tabel).

Ravikuuri pikkus oli uuringurühmas 7-
14 (10,2 ± 0,46) päeva (aritmeetiline kesk-
mine ± keskmise standardviga). Pärast ravi
alustamist täheldati pneumoonia haigus-
sümptomite statistiliselt olulist taandumist
juba esimesel kontrollvisiidil (3 päeva
pärast ravi algust): kehatemperatuuri lan-
gus (Joonis 1.) (p<0,0001), rindkerevalu
(p=0,0032), hingelduse (p=0,031) ja
külmavärinate (p=0,0005) vähenemine.
Ülejäänud haigussümptomite osas oli sa-
muti täheldatav ilmne tendents vähene-
misele juba 1. kontrollvisiidil, kuid statis-
tiline erinevus lähtesituatsiooniga võrrel-
des saabus siiski alles 2. kontrollvisiidil:
köha (p=0,018), mädase röga erituse
(p=0,0032) ja peavalu (p=0,016) vähe-
nemine. Nimetatud tendents jätkus uuringu
lõpuni ja kellelgi patsientidest ei tekkinud
ühegi uuritud parameetri suhtes negatiivset
dünaamikat (Joonis 2.). Auskultatsiooni-
leid oli normaalne 1. kontrollvisiidil juba
62%-l, ravi lõpul (2. kontrollvisiidil) aga
juba 95%-l patsientidest. Lõppvisiidil võis
pneumoonia auskultatoorset jääkleidu
kuulda vaid ühel patsiendil.

Laboratoorsetest analüüsidest langes

Tabel 1. Patsientide üldiseloomustus

Vanus 18�63 (keskmine 32,1 ± 2,8) aastat

Sugu mehi 9 (43%), naisi 12 (57%)

Kaasuvad haigused 4 patsiendil (19%)

Suitsetajaid 11 (52%)

Pneumoonia- 1,5-28 (keskmine 8,4 ± 1,3) päeva
sümptomite
kestus enne
uuringu algust

Joonis 1.
Palaviku
langus
patsientidel
pärast ravi
alustamist.
(p<0,0001 1.
kontrollvisiidil
ja pärast ravi,
p=0,0003
lõppvisiidil)

Joonis 2.
Pneumoonia
tunnused ja
sümptomid
enne ja pärast
ravi.

ºC

esialgne leukotsüütide üldhulk (7,9 ± 0,62
x109/l) statistiliselt oluliselt juba 1. kont-
rollvisiidiks (3. päevaks pärast ravi algust)
(6,6 ± 0,50 x109/l), p=0,038; ravi lõpul (2.
kontrollvisiit) oli perifeerse vere leukot-
süütide üldhulk 6,9 ± 0,39 x109/l. Kepp-
tuumsete neutrofiilide suhteline hulk lan-
ges samuti oluliselt juba 1. kontrollvisiidiks
6,2 ± 1,0%-lt 3,8 ± 0,88%-le (p=0,007), 2.
kontrollvisiidiks oli kepptuumsete hulk aga
normaliseerunud (1,9 ± 0,39%) (p=0,03 -
langus pärast 1. kontrollvisiiti). Perifeerse
vere lümfotsüütide (25,5 ± 1,8%), seg-
menttuumsete neutrofiilide (56 ± 2,9%),

Joonis 1.

Joonis 2.
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eosinofiilide (3,2 ± 0,86%), monotsüütide
(8,2 ± 0,78) ja trombotsüütide (284 ± 23%)
suhtelised hulgad jäid uuringu vältel muu-
tumatuks. Settereaktsiooni kiiruse juures
saabus oluline langustendents alles ravi lõ-
pul, kusjuures oluline muutus leidis aset 1.
ja 2. kontrollvisiidi vahel 26,6 ± 3,4 mm/
h-lt 15,5 ± 2,6 mm/H-le (p=0,0003).

Röntgenoloogiliselt sedastati uuringu
algul 19 patsiendil (90%) koldelist ja 2
patsiendil (10%) lobaarset varjustust.
Uuringu lõpuks sedastati kõigil lõpuni
osalenud patsientidel radioloogiline para-
nemine: täielikult resorbeerus infiltraat 14
ja osaliselt 6 patsiendil.

Ravi ajal ilmnesid kõrvaltoimed 8 pat-
siendil (38%) (Joonis 3.), kuid kõikidel
juhtudel olid kõrvaltoimed kerged ja ise-
mööduvad ning ei tinginud ravi katkesta-
mist ühelgi juhul. Uuringu läbiviija poolt
hinnatud klaritromütsiini talutavus oli väga
hea, hea ja ebarahuldav vastavalt 12 (57%),
8 (38%) ja 1 (5%) patsiendil. Ühel pat-
siendil tekkis mööduv kuulmise nõrgene-
mine 6. ravipäeval, mis möödus spontaan-
selt 4 päevaga.

Ravi klaritromütsiiniga andis kõikidel
juhtudel hea efekti - tervistumine 12 (57%)
ja paranemine 9 (43%) patsiendi puhul.
Keegi patsientidest ei vajanud uuringu
läbiviija hinnangul antibakteriaalse ravi
jätkamist pärast uuringuravimi manusta-
mise lõpetamist.

Arutelu ja järeldused

Antud uuring demonstreeris suu kaudu
empiirilise monoteraapiana manustatava
klaritromütsiini efektiivsust annuses
500 mg 2 korda päevas kliiniliselt kerge
keskkonnatekkese pneumoonia ambula-
toorses ravis. Palaviku oluline langus oli
täheldatav 3. ravipäeval, sellega oli antud
uuringus rahuldatud üks pneumoonia
esmasele ravile adekvaatselt reageerimise
tunnustatud põhikriteeriumidest (Bartlett et

al., 1998). Ka teised objektiivsed para-
meetrid nagu hingeldus, rindkerevalu ja
külmavärinad olid statistiliselt oluliselt
vähenenud juba 3. ravipäevaks. Samaks
ajaks oli köha, rögaerituse ja peavalu osas
märgatav tendents vähenemisele, mis jät-
kus ning kinnitus statistiliselt ravi lõppe-
des. Selline dünaamika on igati kooskõlas
kerge pneumoonia soodsa kulu kirjeldu-
sega (Huchson ja Woodhead, 1998) ja kin-
nitab esialgselt valitud ravi efektiivsust.
Pneumoonia ravi tulemuslikkuse labora-
toorsetest näitajatest oli antud uuringus pat-
sientide perifeerse vere leukotsütoos koos
kepptuumsete neutrofiilide suhtelise hul-
gaga vähenenud statistiliselt oluliselt 3.
ravipäevaks. Ka see kinnitab positiivse dü-
naamika kriteeriumina empiiriliselt valitud
ravi efektiivsust. Settereaktsiooni kiiruse
oluline langus alles ravikuuri lõpuks oli
oodatav nähtus, teatavasti ei kuulu sette-
reaktsiooni kiirus empiirilise ravi efektiiv-
sust piisava kiirusega näitavate kriteeriu-
mide hulka. Vaatamata efektiivsele ravile
ja haiguse soodsale kulule on pneumoo-
niale omaste krepitatsioonide osas posi-
tiivne dünaamika märgatav alles 7.-10.
ravipäeval (Niedermann et al., 1993).

Pärast pneumoonia diagnoosimiseks
obligatoorse esmase rindkere röntgeno-
grammi tegemist loetakse kordusülesvõtte
tegemist enne 2 nädala möödumist ebarat-
sionaalseks tingimusel, et puuduvad komp-
likatsioonile viitavad tunnused ja kliiniliste
põhiparameetrite valgusel on kliiniline
paranemine sedastatav. Arvestades radio-
loogilise paranemise aeglust, tehti ka käes-
olevas uuringus kontrollröntgenogramm
viimasel visiidil, s.t mitte enne 2 nädala
möödumist ravi algusest (Bartlett et al.,

Joonis 3.
Suukaudse

klaritromütsiini
pneumoonia

raviks
kasutamise

käigus
annuses

500 mgx2
keskmiselt
10,2 päeva

jooksul
ilmnenud

kõrvaltoimed.
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1998). Positiivne radioloogiliste muutuste
dünaamika oli täheldatav kõikide patsien-
tide juures. Asjaolu, et 6 patsiendil jäi in-
filtraat uuringu lõpuks täielikult resorbee-
rumata, on varemavaldatud andmete koha-
selt igati tavaline nähtus, ja seda isegi
noortel isikutel (Lehtomäki, 1988).

Kuna käesoleva uuringu eesmärgiks oli
ambulatoorsel ravil olevatele kerge pneu-
mooniaga patsientidele pakutava empiiri-
lise ravi kliinilise efektiivsuse hindamine,
ei uuritud kõikide patsientide respira-
toorseid sekreete haigustekitaja suhtes.
Seega ei võimaldanud uuring kahjuks
otsustada klaritromütsiini bakterioloogilise
efektiivsuse üle. On aga teada, et mõnedel
atüüpilise pneumoonia juhtudel võib
kliiniline paranemine klaritromütsiiniga
saabuda vaatamata mittetäielikule
bakteriaalsele eradikatsioonile (Block et

al., 1995).

Käesolev töö näitas, et patsiendid talu-
vad suhteliselt hästi suukaudset klaritro-
mütsiini annuses 500 mg 2 korda päevas
ravikuurina 7-14 päeva. Kõrvaltoimeid
esines kokku 8 patsiendil (38%), enamik
kõrvaltoimetest olid klaritromütsiinile
iseloomulikud. Kuigi antud töös esines
kõrvaltoimeid rohkem kui varasemates
uuringutes (19,6%, Pichotta et al., 1990),
oli kõikidel juhtudel tegemist kergekuju-
liste ja spontaanselt ning kiiresti möödu-
vate nähtudega, mis ei tinginud klaritro-
mütsiini manustamise katkestamist ühelgi
juhul.

Kokku võttes on käesoleva töö tule-

mused kooskõlas varasemate uurimuste

omadega (Langtry ja Brogden, 1997) ja

näitavad ilmekalt klaritromütsiini kasu-

tamise efektiivsust kerge keskkonnatek-

kese pneumoonia ambulatoorses ravis

enamiku kriteeriumide järgi. Seetõttu

võib järeldada, et klaritromütsiin annu-

ses 500 mg 2 korda päevas on sobivaks

alternatiiviks antibakteriaalse ravi läbi-

viimisel nimetatud patsiendikontingen-

dil.
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