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PALAVIKU JA NEUTROPEENIAGA HAIGE  

ANTIMIKROOBSE DIAGNOSTIKA NING RAVI JUHEND 

 

 

EESMÄRK 

Käesoleva juhendi eesmärgiks on tagada palaviku ja neutropeeniaga haigel ühtne ning nõuetele 

vastav antimikroobne diagnostika ja ravi. 

 

KEHTIVUS 

Käesolev juhend kehtib SA Tartu Ülikooli Kliinikumi pahaloomuliste kasvajate käsitlusega 

kokkupuutuvates struktuuriüksustes. 

 

VASTUTUS 

Juhendi rakendamise eest vastutavad kliinikute juhatajad ning struktuuriüksuste ravijuhid.  

 

TEGEVUSKIRJELDUS 

1. MÕISTED 

1.1. Palavikuga neutropeenia – seisund, kus patsiendi neutrofiilide absoluutarv (NF) on     

≤ 0,5 × 10
9
/l ning kaasneb üks järgnevatest: kehatemperatuur on > 38 °C või patsiendil 

on  muud infektsioonile vastavad sümptomid  

 

2. MIKROBIOLOOGILINE DIAGNOSTIKA  

2.1. Vähemalt kaks verekülvi (aeroobidele, anaeroobidele, seentele) eelistatult 

perifeersetest veenidest enne antimikroobse ravi alustamist. Kõik verekülvid võib 

võtta samaaegselt, ajaline intervall ei ole oluline. 

 

2.2. Täiendav diagnostika vastavalt infektsioonikoldele 

2.2.1. Alumiste hingamisteede infektsioon 

1) Röga külv aeroobidele 

2) Ninaneelukaabe hingamisteede bakterite DNA määramiseks 

3) Ninaneelukaabe A-, B-gripiviiruse, RSV RNA määramiseks 

4) Ninaneelukaabe adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA 

määramiseks 

5) Legionella antigeen (Ag) uriinist 

6) Aspergilluse Ag (galaktomannaan) vereseerumist kahel järjestikusel päeval 

(kõrge riskiga patsientidel). 

 

Hinda vajadust bronhoskoopiaks koostöös pulmonoloogiga.  

Bronhoskoopial võetakse järgmised analüüsid: 

1) Bronhioalveolaarloputuse (BAL) vedeliku külv aeroobidele ja seentele  
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2) BAL vedelik hingamisteede bakterite DNA määramiseks 

3) BAL vedelik A-, B-gripiviiruse, RSV RNA määramiseks 

4) BAL vedelik adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA 

määramiseks 

5) BAL vedelik Pneumocystis jirovecii DNA määramiseks 

6) BAL vedelik Aspergilluse Ag (galaktomannaani) määramiseks 

7) BAL vedelik Mycobacterium tuberculosise tuvastamiseks. 

 

2.2.2. Kõhulahtisus (rooja uuringud) 

1) rota-, noro-, adeno- ja astroviiruse Ag 

2) Shigella spp., Salmonella spp. EIEC, EHEC, Campylobacter spp. DNA  

3) Clostridium difficile ja toksiinide DNA. 

 

2.2.3. Perirektaalne valulikkus 

1) Haavandi olemasolul mikrobioloogiline külv aeroobidele ja seentele. 

 

2.2.4. Urotrakti infektsioon 

1) Uriini (keskjoa, kateeri) mikrobioloogiline külv aeroobidele ja seentele. 

 

2.2.5. Veresoonekateetriga seotud infektsioon 

1) vähemalt kaks verekülvi perifeersetest veenidest 

2) veresoonekateetri ots külv aeroobidele ja seentele 

3) implanteeritava reservuaariga (port-a-cath) kateetri eemaldamise korral saata 

külviks aeroobidele ja seentele ka reservuaar 

4) sisestuskoha mädaeritis. 

 

2.2.6. Kesknärvisüsteemi infektsioon 

1) Liikvori mikroskoopiline uuring, liikvori külv aeroobidele ja seentele 

2) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris 

3) Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris 

4) Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris 

5) Cryptococcus neoformansi Ag määramine liikvoris (kõrge riskiga patsientidel). 

 

3. RAVI 

3.1. Ravi valikul arvestada 

a)  eelnevaid infektsioone ja nende tekitajaid 

b)  kolonisatsiooni resistentse bakteriga (nt ESBL-positiivne enterobakter, MRSA) 

c)  eelnevat antimikroobset profülaktikat ja/või ravi. 

  

3.2. Riskikategooria 

3.2.1.  Madal risk: eeldatav neutropeenia periood < 7 päeva, pole kaasuvaid raskeid 

haigusi, heas üldseisundis, MASCC ≥ 21 (vt lisa 1). 

3.2.2.  Kõrge risk: eeldatav sügav neutropeenia > 7 päeva, hemodünaamiliselt 

ebastabiilne, maksa- või/ja neerupuudulikkus, pneumoonia, hüpoksia/KOK, 

teadvushäire, veresoonesisese kateetriga seotud infektsioon või muu 

nosokomiaalse infektsiooni kahtlus, tugev mukosiit, kaugelearenenud vähk, 

MASCC < 21 (vt lisa 1). 

3.3. Esimene empiirilise antimikroobse ravi annus peaks olema manustatud võimalikult 

kiiresti, hiljemalt 1–2 tunni jooksul alates palaviku tekkest. 
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3.4. Ravi madala riskiga FN korral 

3.4.1. Tsiprofloksatsiin 500 mg 12 tunni järel ja amoksitsilliin/klavulaanhape 875/125 

mg 12 tunni järel suukaudselt  

3.4.2. Penitsilliinallergia korral amoksitsilliin-klavulaanhappe asemel klindamütsiin 600 

mg 8 tunni järel suukaudselt 

3.4.3. Alternatiiv on alustada intravenoosse raviga, 48 tundi hiljem üle minna 

suukaudsele ravile. 

3.4.4. Võib pärast 24 tunni jälgmist jääda kodusele ravile (kui esineb palaviku langus, 

patsient on stabiilne). 

 

3.5. Ravi kõrge riskiga FN korral 

3.5.1. Empiiriline intravenoosne antibiootikumravi haiglas (üks järgnevatest): 

3.5.1.1. tsefepiim 2 g iga 8 tunni järel  

3.5.1.2. piperatsilliin/tasobaktaam 4,5 g iga 6 tunni järel 

3.5.1.3. imipeneem 500 mg iga 6 tunni järel või meropeneem 2 g iga 8 tunni järel 

(kui on teada kolonisatsioon või varasem infektsioon ESBL-positiivse 

enterobakteriga) 

3.5.2. Vastavalt infektsioonikoldele või tekitajale 

3.5.2.1. Alumiste hingamisteede infektsioon 

 lisada Legionella pneumophila kahtluse või tõestatud infektsiooni korral 

levofloksatsiin 750 mg 1 kord ööpäevas  

 lisada Pneumocystis jiroveci kahtluse või tõestatud infektsiooni korral 

TMP/SMX 15‒20 mg/kg/ ööpäevas jaotatuna kolmeks või neljaks annuseks 

intravenooselt 

3.5.2.2. Clostridium difficile  

 võimalusel lõpetada muu antibakteriaalne ravi 

 esmase episoodi raviks vankomütsiin 125 mg iga 6 tunni järel suukaudselt 

 esimese kordusepisoodi ravi vankomütsiin 125 mg  iga 6 tunni järel 

suukaudselt või fidaksomütsiin 100 mg iga 12 tunni järel suukaudselt  

 teine kordusepisood - võtta ühendust edasise ravi osas infektsioonhaiguste 

arstiga 

3.5.2.3. Perirektaalne valulikkus 

 lisada ampitsilliin-resistentse enterokoki korral vankomütsiin 15 mg/kg iga 

12 tunni järel intravenoosselt 

3.5.2.4. Veresoonekateetriga seotud infektsioon 

 lisada vankomütsiin 15 mg/kg iga 12 tunni järel 

3.5.2.5. Kesknärvisüsteemi infektsioon  

 tsefepiim 2 g iga 8 tunni järel ja ampitsilliin 2 g iga 6 tunni järel 

 meropeneem 2 g iga 8 tunni järel 

 

3.6. Kasvufaktori manustamine palavikuga neutropeeniahaigel toimub lähtudes G-

CSF kasutamise juhendist (JKL-184). 

 

3.7. Ravi jälgimine 

3.7.1. Seni kuni patsient on palavikuvaba ja NF > 0,5 x 10
9
/l peab igapäevaselt  hindama: 

kehatemperatuur, vereanalüüs (hemogramm, kliiniline keemia).  
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3.7.2. Haigustekitaja leidmisel muudetakse vajadusel antibiootikumravi, ravi kestus 

vastavalt infektsioonikoldele. 

3.7.3. Kui patsient on 48‒72 tundi pärast ravi algust febriilne ning ebastabiilne, 

konsulteeri infektsionistiga ravi muutmise osas. 

3.7.4. Patsientidel, kellel on palavik > 4 päeva, peab kaaluma seenevastast ravi, kui 

eeldatav neutropeenia kestab > 7 päeva. 

3.7.5. Antibiootikumravi võib lõpetada, kui patsient on olnud vähemalt 72 tundi 

palavikuvaba ja NF > 0,5 x 10
9
/ l. 

3.7.6. Neutropeenia püsimisel võib ravi lõpetada, kui patsient on olnud palavikuvaba 57 

päeva. 

 

 

 

 

 

 

VIITED 

 

JKL-184 Granülotsüütide kolooniad stimuleerivate faktorite (G-CSF) kasutamine 
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LISAD  

 

 

LISA 1.  MASCC skoori arvutamine 

 

Patsiendi tunnus Punktid 

Palaviku ja  neutropeeniaga patsiendi sümptomite raskusaste 

 Ilma sümptomiteta või väheste sümptomitega 

 Mõõdukate sümptomitega 

 Raskete sümptomitega 

 

5 

3 

0 

Ei esine hüpotensiooni (süstoolne RR > 90 mmHg) 5 

Ei esine kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust 4 

Soliidtuumor või hematoloogiline kasvaja ilma eelneva seeninfektsioonita 4 

Ei esine infusioonravi vajavat dehüdratatsiooni 3 

Palaviku teke väljaspool haiglat 3 

Vanus < 60 eluaastat 2 

 

 


