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Konuşma İçeriği 

• Pseudomonas aeruginosa, karbapeneme 
dirençli  Enterobacteriacea ve Acinetobacter 
spp. infeksiyonlarında antimikrobiyal 
kombinasyon seçenekleri   

• Bu kombinasyon tedavilerinin yararı olup 
olmadığı 



Cevaplanması Gereken Sorular 

 Neden kombinasyon tedavisini tartışıyoruz 
 Türkiye-Dünya’daki direnç durumu 

 Çok ilaca dirençli Gram negatif bakteri infeksiyonu ile 
mortalite arasındaki bir ilişki var mı? 

 Kombinasyon tedavisi mortaliteyi azaltıyor mu?  

 Hangi bakteri? Hangi kombinasyonlar? 

 















Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sistemi 

Mikroorganizma/Yıllar Karbapenem R (%) Kolistin R (%) 

A.baumannii 

2013 - - 

2014 89 - 

2015 89 2 

P.aeruginosa 

2013 33 - 

2014 24 - 

2015 32 2 

K.pneumoniae 

2013 11 - 

2014 28 - 

2015 30 11 



Sağlık Bakımı İlişkili İnfeksiyonlar 
Antibiyotik Direnci-2016 

Mo 
İnfeksiyon 

Antibiyotikler (Direnç) 

A.baumannii Amikasin Gentamisin İmipenem Kolistin Meropenem Tigesiklin 

SBİP 4899 
(%74) 

5499 
(%79) 

4443 
(%97) 

4882 
(%4) 

4017 
(%97) 

2548 
(%31) 

SBİÜSİ 693 
(%72) 

734 
(%80) 

783 
(%96) 

641 
(%3) 

576 
(%98) 

282 
(%29) 

SBİKDİ 1830 
(%74) 

2049 
(%77) 

1696 
(%94) 

1816 
(%3) 

1515 
(%94) 

923 
(%30) 

SBİCAİ 338 
(%73) 

437 
(%75) 

366 
(%92) 

380 
(%2) 

324 
(%92) 

190 
(%27) 



Mo 
İnfeksiyon 

Antibiyotikler (Direnç) 

P.aeruginosa Amikasin Gentamisin İmipenem Kolistin Meropenem Piperasilin-
tazobaktam 

SBİP 2108 
(%30) 

2411 
(%34) 

1986 
(%59) 

1788 
(%3) 

1483 
(%58) 

2106 
(%52) 

SBİÜSİ 846 
(%25) 

1022 
(%30) 

819 
(%45) 

614 
(%7) 

663 
(%48) 

907 
(%48) 

SBİKDİ 712 
(%20) 

848 
(%25) 

689 
(%43) 

542 
(%3) 

610 
(%44) 

739 
(%46) 

SBİCAİ 311 
(%8) 

392 
(%14) 

291 
(%22) 

232 
(%4) 

246 
(%24) 

343 
(%34) 

Sağlık Bakımı İlişkili İnfeksiyonlar 
Antibiyotik Direnci-2016 



Mo 
İnfeksiyon 

Antibiyotikler (Direnç) 

K.pneumoniae Amikasin Gentamisin İmipenem Kolistin Meropenem Piperasilin-
tazobaktam 

SBİP 1467 
(%40) 

1898 
(%51) 

1313 
(%51) 

1200 
(%19) 

1366 
(%55) 

1922 
(%73) 

SBİÜSİ 1633 
(%36) 

1822 
(%50) 

1379 
(%40) 

852 
(%17) 

1259 
(%45) 

1751 
(%75) 

SBİKDİ 2491 
(%38) 

2746 
(%56) 

1905 
(%46) 

1778 
(%18) 

2077 
(%46) 

2630 
(%75) 

SBİCAİ 372 
(%23) 

76 
(%68) 

418 
(%41) 

270 
(%29) 

79 
(%53) 

111 
(%53) 

Sağlık Bakımı İlişkili İnfeksiyonlar 
Antibiyotik Direnci-2016 



Bakteriler Karbapenemler 
n (%) 

Fluoroqinolonlar 
n (%) 

3. Kuşak 
sefalosporinler 

n (%) 

Aminoglikozid
n (%) 

Kolistin 
n (%) 

A. 
baumannii 

239 (94) 240 (94) 247 (97) 187 (73) 15 (6) 

K. 
pneumoniae 

88 (40) 130 (60) 159 (72) 56 (25) 14 (6) 

E. coli 13 (6.4) 123 (63) 143 (71) 47 (23) 0 

P. 
aeruginosa 

32 (43) 36 (49) 37 (51) 19 (26) 1 (1) 

E. cloacae 5 (16) 6 (19) 16 (53) 5 (16) 0 

17 merkez, geriye dönük çalışma, YBÜ 
813 sağlık bakımı ilişkili gram negatif 

kan dolaşımı infeksiyonu 

Sağlık Bakımı İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Direnç 



Sağlık Bakımı İle İlişkili Kan Dolaşımı 
İnfeksiyonlarında Mortalite İçin Risk Faktörleri 

Değişkenler Odds ratio 95%Cl p 

>70 yaş  2 1.22-3.51 0.006 

Santral venöz kateter 2.1 1.09-4.07 0.025 

Ventilatör ilişkili pnömoni 1.9 1.1-3.16 0.02 

Karbapenem direnci 1.8 1.11-2.95 0.016 

APACHE II skoru 1.1 1.07-1.13 <0.001 



• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

• 356 Hastane Kaynaklı Pnömonisi: Acinetobacter spp 

• 94.9% (n = 338) VİP 

• Klinik cevap oranı %57.2 

• 30 gün mortalite için risk faktörleri;  ciddi sepsis, septik şok, 
APACHE II skorunun≥20 ve ampirik monoterapi başlanması 

• İmipenem dirençli Acinetobacter türlerin neden olduğu 
pnömonide hem 14 günlük hem de 30 günlük mortalite 
monoterapi alan hastalarda kombine tedavi alan hastalara göre 
anlamlı derecede yüksek bulunmuş 



2014-2015 yılları arasında 1556 sağlık 
bakımı ilişkili Gram negatif kan 

dolaşımı infeksiyonu tanısı alan hasta 
incelenmiş 

En sık ölüm sırasıyla A. baumannii (% 58), P.aeruginosa (% 45), 
K.pneumoniae (% 41), E.cloacae (% 32) ve E. coli (% 28) 

bakteriyemilerinde saptanmış 



Hangi İlaçlar 
Hangi Kombinasyonlar 



Ocak-Haziran 2017 arasında toplam 115 hastane katılmış 
Polimiksin+karbapenem kombinasyonu en sık kullanılan kombinasyon 

Tigesiklin, aminoglikozid, fosfomisin veya rifampisin ile polimiksin 
kombinasyonu da yaygın kullanılmaktaymış 

Kesitsel internet tabanlı anket çalışması 
ABD, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Kosova, Slovenya, İspanya  

Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, A.baumannii ve P. aeruginosa'nın 
yönetilmesiyle ilgili olarak en yakın güncel uygulama sorulmuş 

Antibiotic treatment of infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacilli: an 
international ESCMID cross-sectional survey among infectious diseases specialists practicing in 

large hospitals. 
Papst L, Clin Microbiol Infect. 2018 Feb 1 

 



Kolistin 
Fosfomisin 
Rifampisin 

Tigesiklin 
Çift doz karbapenem 

rejimleri 

Yaşlı Ama Genç Yeni Alternatifler 



Seftolozane/tazobaktam 
Seftazidim/avibaktam 

Yeni İlaçlar 
Deneme Aşamasınadaki 

İlaçlar 

Plazomicin 
Sisomisin  

Avarofloxacin 
Nemonoxacin 
Delafloxacin 
Finafloxacin 
Eravacycline 

Omadacycline 







2014 yılında komplike 
intraabdominal infeksiyonlar ve 

komplike ÜSİ onayı aldı 

Seftolozane/tazobaktam-Zerbaxa 

Enterobacteriaceae ve P.aeruginosa etkili 
Acinetobacter için duyarlılığı değişken 

Doz: 1.5 gr/8 saatte bir  
1 saatlik infüzyon 

Yan etki: 
• Bulantı:%5.2 
• Baş ağrısı: %4.2 
• İshal: %3.9 
• Ateş: %3.3 
• Kabızlık: %3 
• Uykusuzluk: %2.4 
• Kusma: %2.2 



2015 yılında komplike 
intraabdominal infeksiyonlar ve 

komplike ÜSİ onayı aldı 

Seftazidim-avibaktam-Avycaz 

Enterobacteriaceae ve P.aeruginosa 
etkili 

Acinetobacter  etkinliği düşük 

Doz: 2.5 gr/8 saatte bir  
2 saatlik infüzyon 

Yan etki: 
• Karın ağrısı: %10.7 
• Kusma: %8.3 
• Bulantı:%6.5 
• Kabızlık: %6.5 



J.L. Liscio et al. / International Journal of Antimicrobial Agents 46 (2015) 266–271  



İmipenem-relebaktam’ın in vitro aktivitesinin değerlendirilmesi 

P. aeruginosa: 845 izolat 
K. pneumoniae: 689 izolat 
Enterobacter spp: 399 izolat 
A. baumannii: 72 izolat 

P. aeruginosa: imipenem- relebaktam duyarlılığı 796/845 (%94.2), imipenem 594/845 
(%70.3) 
K. pneumoniae: : imipenem- relebaktam duyarlılığı 682/689 (%99), imipenem 
662/689 (%96.1)  









Pseudomonas aeruginosa 

• P.aeruginosa infeksiyonlarındaki mortalite hızı %18-
61 arasında değişmekte 

• Uygun olmayan antimikrobiyal kullanımı mortaliteyi 
artırmakta 

Papagheorghe R.Roum Arch Microbiol Immunol 71: 87-94, 2012  
Samonis G. Support Care Cancer 21: 2521-2526, 2013 
Bassetti M. Curr Med Chem 15: 517-522, 2008 



Bu meta-analiz’de P. aeruginosa bakteriyemisinde kombinasyon 
tedavisi veya uygun monoterapi ile tedavi edilen hastaların 

mortalitesi karşılaştırılmış 

17 çalışma 
14 retrospektif 

3 prospektif 
2504 hasta 



Alt grup analizde, çalışma tasarımı türlerinde ve tedavi tiplerinde 
anlamlı farklılıklar gözlenmiş. Özellikle, ampirik bir tedavi olarak 
β - laktam ve sefalosporin antibiyotiklerin kullanımı, hastaların 

mortalite oranını önemli ölçüde azaltmış 

Mortalite açısından monoterapi ile kombinasyon tedavisi arasında anlamlı bir fark 
saptanmamış 



Retrospektif çalışma 
Bir yıl takip 

10 hasta değerlendirmeye alınmış 
En sık izole edilen P. aeruginosa  

Hastaların% 50'si monoterapi olarak seftazidim/avibaktam almış 
Mikrobiyolojik  başarı hastaların% 67'sinde (n = 6/9), klinik başarı % 

70'inde (n =7/10)  
30 günlük mortalite % 30 

 Seftazidim/avibaktam alanlarda yan etki yok 



Efficacy of human-simulated exposures of ceftolozane/tazobactam alone and 
in combination with amikacin or colistin against multidrug-resistant Pseudomonas 

aeruginosa in an in vitro pharmacodynamic model 
Rico-Caballero V, Almarzoky Abuhussain S, Kuti JL, Nicolau DP. 

Antimicrob Agents Chemother. 26 Şubat 2018 

Buna göre seftolozan/tazobaktamın amikasin veya 
kolistin ile kombinasyonu additif veya sinerjik etkili 

bulunmuş 

Bu in vitro çalışmada çok ilaca dirençli P.aeruginosa izolatlarında 
seftolozan/tazobaktamın tek başına ya da amikasin veya kolistin 

kombinasyonu ile etkinliği araştırılmış 



P.aeruginosa bakteriyemisinde monoterapi ile 
kombinasyon tedavisi karşılaştırılmış  

Toplam 593 hasta değerlendirilmiş 
30 günlük mortalite %30  

Hastaların %13’ü ilk 48 saat içinde kaybedilmiş 

Monoterapiyle karşılaştırıldığında, kombinasyon tedavisinin 30 
günlük mortalite riskinde azalmaya neden olmadığı belirlenmiş 



1992-2008 yılları arasında 19 çalışma 

ÇİD A.baumannii 3/6’sına direnç: 
Üreidopenisilinler, sefalosporinler, 

karbapenemler, kinolonlar, 
aminoglikozidler, monobaktamlar 

Pan-resistant direnç A.baumannii: 
Antipseudomonal penisilinler, 

sefalosporinler, karbapenemler, 
kinolonlar, aminoglikozidler 

ÇİD P.aeruginosa 3 veya daha fazlasına direnç: 
Antipseudomonal penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, 

kinolonlar, aminoglikozidler, monobaktam 



Rifampisin+β laktam+Aminoglikozid: %84 
Rifampisin+Kolistin: %14.5 

Rifampisin+Kolistin+Amikasin: %1.4 

Rifampisin+Kolistin: %77.8 
Rifampisin+İmipenem:%12.3 

Rifampisin+Kolistin+Ampisilin-sülbaktam: %6.2 
Rifampisin+Meropenem: %1.2 

Rifampisin+Kolistin+Meropenem: %1.2 

P.aeruginosa infeksiyonunda 
rifampisin kombinasyonu 

içeren tedavilerdeki tedavi 
başarısı %77.9 (53/68)  

A.baumannii infeksiyonunda 
rifampisin kombinasyonu 

içeren tedavilerdeki tedavi 
başarısı %74.1 (60/81)  

A.baumannii infeksiyonu olan hasta sayısı 89 
P.aeruginosa infeksiyonu olan hasta sayısı 138 



İsrail, Yunanistan ve İtalya’da 6 hastanede  
2013-2016 tarihleri arasında 

Toplam 406 hasta değerlendirilmiş  

Hastaların %87’si (355/406) pnömoni veya bakteriyemi 
Etken %77’sinde (312/406) A.baumannii 

14 günlük klinik başarısızlık değerlendirmesinde 
monoterapi (156/198-%79) ve kombinasyon (152/208-

%73) tedavisi alan hastalarda anlamlı fark saptanmamış 



KPC üreten K. pneumoniae infeksiyonu:661 
Bakteriyemik hasta: 447 

Bakteriyemik olmayan hasta: 214 



Hasta yüksek riskli  
ise monoterapi 

alınca daha fazla 
mortal 



Meropenem 
kombinasyonda 
yoksa mortalite 

daha yüksek 

Meropenem MIK 
değeri 16 mg/dL ve 

üzerinde ise 
kombinasyonda 

fayda yok 

KDİ Yüksek riskli KDİ Düşük riskli KDİ 





136 KPC üreten  
K. pneumoniae izolatı 

test edilmiş 

Fosfomisin, imipenem-ertapenem-tigesiklin-kolistin ve amikasin’in 
antibakteriyel etkinliğini artırmış 

Özellikle fosfomisin-amikasin en etkin kombinasyon olarak saptanmış 



Fosfomisin (8 gr/8 saatte bir)+amikasin (15 
mg/kg/gün) ve fosfomisin (8 gr/8 saatte 
bir)+kolistin (75 000 IU/kg/12 saate bir) 

uygulamasının bakterinin öldürülmesi ve 
direnç ortaya çıkmasının engellenmesinde 

etkili bulunmuş 

ATCC  suşuda dahil 3 (2’si klinik izolat) 
izolat kullanılmış 

Farklı antibiyotik konsantrasyonlarının 
etkinliği ölçülmüş 



İki klinik izolatta polimiksin B ve 
ZTI-01 kombinasyonun 

bakteriyel aktivitesi çalışılmış 



Yunanistan’da 
Şubat 2012-Aralık 2015 arası 

27 hasta KPC üreten K. pneumoniae infeksiyonu 

 Klinik ve mikrobiyolojik sonuç 14. ve 28. günlerde değerlendirilmiş 
 Başarılı klinik sonuç: İnfeksiyon bulgularının gerilemesi ve ilgili laboratuvar 

parametrelerinin iyileştirilmesi 
 Mikrobiyoloji başarı: Negatif kültür 
 Takip: Hasta ölünceye ya da taburcu oluncaya kadar  

Ertapenem 1 gr/gün (1 saat) infüzyon  
1 saat sonra meropenem 2 gr (3 saat) infüzyon 

8 saat ara ile 



 14. günde kültür negatifliği: 25/27 (%92.6) 
 28. günde kültür negatifliği: 18/23 (%78.3) 
 28. günde hayatta kalma: 22/27 (%81.5)-Taburcu 19/27 

(%70.4) 
 Klinik başarı: 21/27 (%77.8) 
 Mikrobiyolojik başarı: 20/27 (%74.1) 

Yan etki: 4/27 (%14.8) 
 Döküntü 
 Eosinofili 
 Aseptik menenjit-2 hasta 



38 hastaya seftazidim-avibaktam 
99 hastaya kolistin  

+ 
Tigesiklin, amikasin, gentamisin, TMP/SMX, karbapenem, fosfomisin  





Temmuz 2012-Şubat 2016 tarihleri arasında 
104 hasta (32-monoterapi, 72-kombine tedavi) 

kolistin dirençli, meropenem yüksek dirençli  
(≥64 mg/L) K. pneumoniae hastalar değerlendirilmiş 

Yaşayan hasta:72 
Kaybedilen hasta: 32 

Yaşayan 
hasta (72) 

Kaybedilen 
hasta (32) 

Monoterapi 18 (%25) 14 (%43.8) 

Kombine 
tedavi 

54 (%75) 18 (%56.2) 

Septik şoklu hastalarda 
kombinasyon 

tedavisinde mortalite 
düşüyor 



2009-2010 yılları arasında 
Yunanistan’da 

205 hasta  
karbapenemaz üreten 
 K. pneumoniae neden 

olduğu KDİ değerlendirilmiş 





Monoterapi alan septik şoklu 
hastalarda mortalite daha 

yüksek 

Hızlı kaybedilen hastalar 
monoterapi alan hastalar 



Özet-1 

• Hastaların kliniğinin ciddiyet derecesi hızla değerlendirilmeli 

• Ciddi hastalarda kombinasyon tedavisi daha etkili 

• Kombinasyon tedavisi erken ve hızlı başlanması mortaliteyi 
azaltıyor 

 



Özet-2 

• KPC üreten K. pneumoniae’da kombinasyon tedavisi etkili 
– Septik şok ve hızlı ölümcül altta yatan hastalıkları olan hastalarda 

azalmış mortalite ile ilişkili 

• Karbapenemaz üreten A. baumannii infeksiyonlarının 
tedavisi için monoterapi öne çıkmaya başlasa da, özellikle 
septik şoklu hastalar ve kanser hastaları için kombinasyon 
mortaliteyi azaltma da etkili 

• P. aeruginosa infeksiyonları için kombinasyon tedavisinin 
monoterapiye üstünlüğü net değil 



Teşekkür Ederim 


