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АБСТРАКТ 

Клиничката релевантност на примероците од долните дишни патишта е дискутабилна имајќи ја во 
предвид нивната контаминација со оро-фаригеалната флора во која може да се присутни и 
потенцијални респираторни патогени. Овој проблем е особено потенциран кај детската популација. 
Проценката на квалитетот на примероците може да даде увид во степенот на контаминација на 
истите.  

Анализиран е шест-месечен период, при што е направена евалуација на 1485 примероци од долни 
дишни патишта преку анализа на нивниот квалитет и напоредно културелно испитување. Се дојде 
до констатација дека голем број од примероците се со слаб квалитет, што само по себе наметнува 
потреба од воведување нови методи за колектирање на искашлоци кај детската популација. Друг 
загрижувачки момент е високиот процент на изолација на мулти резистентни бактерии, како што се 
ESBL-продуцирачки соеви на Escherichia coli и Staphylococcus aureus од кои 38% метицилин 
резистентни, токму од примероците со слаб квалитет. Во тој контекст,  модифицирањето на 
издадените резултати во однос на квалитетот на примерокот му овозможува на клиничарот да 
одлучи за антибиотската терапија не само во однос на изолатот и антибиограмот, туки и во однос 
на дополнителното сознание дали изолираната бактерија потекнува од примерок кој е репрезент 
на горните дишни патишта или има индикатори дека изолираниот сој е вистински причинител на 
долно-респираторната инфекција. 

Подготовката на кумулативни антибиограми во пост-аналитичката фаза претставува друг важен 
момент. Со увидот во локалната резистенција би се подготвиле адекватни водичи за емпириска 
терапија на респираторните инфекции. 
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ABSTRACT 

The clinical relevance of the specimens from the lower airways is often debatable because of 
contamination by the oropharyngeal flora, which may include potential pathogens. This problem is 
particularly present when young children are in question. Involving the method for assessment of the 
sputum quality gives us the opportunity to estimate the amount of the contamination. 

In a six-month period, a total of 1485 sputum samples were quality assessed. Regardless of their quality, 
all samples were further processed using standard microbiological procedures for bacteria isolation and 
identification.  

It was concluded that many of the samples were of poor quality, which requires introduction of new 
methods for collecting sputa in children’s population. 

Another worrying moment is the high percentage of isolation of multi-drug resistant bacteria, such as 
ESBL- Escherichia coli and Staphylococcus aureus of which 38% methicillin resistant, precisely from low-
quality samples. 

From a clinical perspective, knowing whether the isolated bacteria are the cause of lower respiratory 
infection or they are merely colonizing flora, could be salient in deciding whether the antibiotic therapy 
should be prescribed. Under these conditions, modified reporting with additional explanation could be a 
good practice. 

Another important segment in the post-analytical phase is the preparation of cumulative antibiograms, so 
that proper empirical treatment guides can be made. 

 

 


