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Nozokomiyal bakteremi: P. aeruginosa ve A. baumannii insidans oranı düşük;  
ama mortalite yüksektir.  
  



Hazırlayıcı faktörler: 
• Kolonizasyon 
• Yoğun bakım yatışı 
•  Girişimler, cerrahi işlem  
• Altta yatan sistemik hst 
• Antibiyotik kullanıımı 
• Steroid kullanım 
• İmmünosüpresif ilaç… 

Bakteremi: geç dönemde: 
 P . aeruginosa  
 A. baumannii    



Acinetobacter baumannii 



• Katılan 30 ülkenin 18’ine ait veri mevcut. 
• 8/18 ülkede karbapenem direnci >%25. 
• Ülkeler arası belirgin fark var. 
• Direnç: güneye indikçe artmakta. 



Ana C. Gales, J Antimicrob Chemother 2011; 66: 2070–2074 



Türkiye 
N=145 karbapenem-dirençli izolat 
3 dominant küme oluşturmakta 
3 major antibiyotik duyarlılık paterni var 
PCR: blaOXA-58 geni ~%80’inde var 
Avrupa klonlarından farklı  
       Kulan C, Int J Antimicrobiol Agents 2010 





İzolatın duyarlı olmaması (kazanılmış olmalı)  
• MDR: ≥1 ajana / ≥3 antimikrobiyal kategoride  
• XDR: ≥1 ajana / ≤2 dışındaki tüm    
           antimikrobiyal kategorilerde 
• PDR: tüm ajanlar / tüm kategoriler 

Acinetobacter spp: aminoglikozid, antipsödomonal karbapenem, antipsödomonal florokinolon,  
antipsödomonal penisilin+BL’az inh’leri, geniş spektrumlu sefalosporin, tmp/smx, polimiksin, tetrasiklin. 
  
Pseudomonas aeruginosa: aminoglikozid, antipsödomonal karbapenem, antipsödomonal  
sefalosporin, antipsödomonal florokinolon, antipsödomonal penisilin+BL’az inhibitörleri, monobaktam, 
fosfonik asid, polimiksin. 

Acinetobacter: 
MDR: karbapenem dirençli veya ≥3 
antimikrobiyal sınıfına direnç 
PDR: polimiksinler dahil tüm antimikrobiyal 
sınıfına direnç    Falagas 2006 



Acinetobacter: bakteremi 

• Kültür pozitifliği ↔ Yalancı pozitiflik? Gerçek? (kan alma tekniği!!!) 

• Kaynak ↔ Solunum yolu infeksiyonu, İV kateter ön planda 

             İYE, yara, deri, batın infeksiyonu daha nadir 

• %30 septik şok ile birlikte 

• Mortalite ~ %17 - %30  

• A. baumannii dışındaki Acinetobacter spp. bakteremileri daha iyi seyirli 

• Temel tedavi protokolu: β laktam + ağır olgularda aminoglikozid eklenmesi 

             ↓     

    - 3. kuşak sefalosporin 

    - Geniş spektrumlu penisilin 

    - Penisilin-β laktamaz inhibitörü kombinasyonu 

    - Karbapenem  

• Sorun:  nozokomiyal infeksiyonlarda çoklu antibiyotik direnci!!! 



Acinetobacter: bakteremi 

Nozokomiyal izolatlara etkili 
olabilecek seçenekler 

Florokinolon 

AG (Amikasin, Tobramisin)  

Tigesiklin  

Seftazidim 

Trimetoprim/Sülfametaksazol  

Doksisiklin 

İmipenem  

Meropenem 

Doripenem 

Polimiksin B 

Kolistin  

Ampisilin-sulbaktam  

• Florokinolon 
• Aminoglikozid 
• Karbapenem  
 Hızla direnç gelişimi  

• Polimiksin  
 Heterorezistans : Klinik önemi? 

• Sulbaktam  
 Direnç var 

• Tigesiklin  
 Bakteriyostatik , serum *+ düşük  
 Direnç artmakta, test zor  

• Karbapenem dirençli suşlar  
 Salgınlar  



Acinetobacter: Sulbaktam 

• İntrensek bakterisidal aktivitesi en yüksek βL’az inhibitörü 
• Acinetobacter spp. salgını1 

       imipenem, aminoglikozid, β-laktam dirençli;  AMP/SLB, sefoperazon/SLB, polimiksin duyarlı 

  n=9/10  hasta AMP 3 g + SLB 1.5 g 6-8 saatte bir, >3 gün:  
    klinik iyileşme ve eradikasyon  var   
• N=48 A. baumannii bakteremi: AMP/SLB vs İMP2  
  bakteremi süresi: 4 vs 2 gün (p=0.05) 
                 ateş, lökosit sayısı, tedavi başarısı/başarısızlığı: fark yok 
  YB kalışı: 13 vs 10 gün (p=0.05)  
  maliyet : 500  dolar vs 1500 dolar (p=0.004)  
• A. baumannii bakteremi: İsrail, n=94, mortalite açısından3 
  MDR: n=51  AMP/SLB tdv %65 vs yetersiz tdv %35  
  MDR  olmayan: n=43  duyarlılık sonucuna göre tdv %86 vs  
                yetersiz tdv %14  
  Yeterli tdv ile %41.4; yetersiz tdv ile %91.7 (p<0.001) 
 Ağır hasta: AMP/SLB ölüm riskinde anlamlı azalma (P=0.02 OR=7.64) 

 
 

 
 

 

1. Urban C, JID 1993; 2. Jellison TK, Pharmocotherapy 2001; 3. Smolyakov R, J Hosp Infect 2003.  

Optimum doz? 
Öneri: en az 6 g/gün 

Daha yüksek doz daha etkili mi? 
Yüksek doz direnci önlüyor mu? 

Kombinasyon olarak mı kullanılmalı? 
BİLİNMİYOR…  



Acinetobacter: Karbapenem 

• RKÇ yok 

• Bakterisidal aktivite çok iyi: İMP, MER, DOR  

• Ertapenem: intrensek aktivitesi düşük, kullanılmamalı 

• βL’az dayanıklı 

• DOR: İMP veya MER ile karşılaştırıldığında avantajı yok 

• Karbapenem direnci artmakta; diğer ilaçlara da direnç var 

• Karbapenemler arasında duyarlılık açısından diskordans var 

  fatal A. baumannii infeksiyonu (pn ve bakteriyemi)1  

  İMP: duyarlı 

  MER ile tedavi edilmiş 

  daha sonra MER dirençli olduğu gösterilmiş 

• DOR ile İMP veya MER arasında da diskordans var2  

1. Lesbo E, CID 2005; 2. Paterson DL, CID 2009. 



Acinetobacter: Polimiksin  

Polimiksin B  

• Daha nefrotoksik 

KMS: kolistimetat sülfat ön ilaç  Polimiksin E: Kolistin 
Doz: 2.5-5 mg/kg/gün, 2-4 dozda, 15-30 dk, ideal vücut ağırlığına göre 

• Acinetobacter: MIC ≤2μ/mL ise duyarlı 

• Dağılım: Hücre dışı sıvı 

• Klinik etkinlik: değişken (%25-%80) 

• Nefrotoksisite: doza bağlı, reversibl 

• Nörotoksisite: <1970 daha sık, doza bağlı, reversibl, meningeal irritasyon, 
apne, konvülzyon, ataksi, periferik nöropati 

Bakteri hücre membranını bozar  permiabilite artar  hücre ölümü 



Acinetobacter: Kolistin 

KMS 

Kolistin 

İdrar ile atılır 

t1/2=2 saat  

t1/2=3-4 saat  

İdrar ile atılır 

Hidroliz 

~150 mg  
kolistin baz 

~%70 

~%30 



KMS Kolistin 

Normal 

Hemodiyaliz 

Kronik replasman  

Kolistin: Uygun doz? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122440/figure/F3/


Acinetobacter: Kolistin 

 

• Yükleme dozu = hedeflenen serum [ ] (2.5-4.0 mg/L önerilir)   

       x 2 (ayarlanmış vücut yüzey alanı faktörü)  

       x ideal vücut ağırlığı 

• İdame dozu  

 Günlük doz = hedeflenen serum [ ] (2.5-4.0 mg/L önerilir) 

                 x [(1.5 x CrCL) + 30] 

 Maksimum günlük doz = 475 mg (12 saatlik dozlara bölünerek) 

 

                        

Auwaerter PG. Colistin: Optimal dosing and outcomes. Medscape Infectious Diseases 2012 



A. baumannii: kombinasyon  

Kombinasyon 

İmipenem / Meropenem + Aminoglikozid: in-vitro sinerjik 

BL/BLİ + Aminoglikozid: in-vitro sinerjik 

İmipenem + Aminoglikozid: in-vivo sinerji daha az belirgin 

Florokinolon + Aminoglikozid: florokinolon MIC değeri düşük ise sinerjik 

Polimiksin B + Rifampisin 

Polimiksin B + İmipenem 

Polimiksin B + Azitromisin 

İmipenem + Rifampisin: başarı daha düşük, tedavi bitiminde rifampin 
direnci gelişme oranı yüksek  



Acinetobacter: Kolistin: Mono? Kombinasyon?  



Acinetobacter: Kolistin: Mono? Kombinasyon?  

N= 36 Kolistin  

 

N=214 Kolistin + ikinci antibiyotik 
N=102 kolistin + karbapenem 

N=69 kolistin + sulbaktam 
N=43 kolistin + diğer 

• Tam yanıt/şifa ve 14-gün sürvi daha yüksek 

• Mikrobiyolojik eradikasyon anlamlı olarak daha yüksek 

• Hastanede ölüm daha düşük 

• Kombinasyonlar arasında fark yok 

• Kolistin mono vs kombinasyon: benzer sonuçlar 

Türkiye, 01/2009 – 08/2012, 27 merkez (III. basamak), retrospektif  
XDR- A. baumannii kan dolaşımı infeksiyonu 

Batırel Eur JCMID 2014 



Acinetobacter: kolistin vs kolistin + rifampisin  

Randomize (1:1), açık etiketli 
N=210 XDR-A. baumannii, yoğun bakım 

Kolistin 2 MÜ 8 saatte bir Kolistin 2 MÜ 8 saatte bir 
Rifampisin 600 mg 12 saatte bir 

• İnfeksiyon ilişkili ölüm, hastanede kalış süresi benzer 
• Kolistin + rifampin:  30 günlük mortaliteyi azaltmıyor 
• Kolistin + rifampin:  mikrobiyolojik eradikasyon anlamlı yüksek (p=0.034) 
• Rutin olarak eklenmemeli 



Acinetobacter: kolistin + rifampisin 

Kolistin dışı tüm ilaçlara dirençli  A. baumannii 
N=29 

Kolistin 2 MÜ 8 saatte bir 
Rifampisin 10 mg/kg 12 saatte bir 

N=19 nozokomiyal pnömoni 
(2 olguda bakteremi var) 

N=10 bakteremi 

  Klinik ve mikrobiyolojik yanıt: 22/29; %76 
  Toplam mortalite: 8/29 
  İnfeksiyon ilişkili mortalite: 6/29; %21 
  Nefrotoksisite: 3*/29; %10 
 
    *Hepsinde önceden böbrek yetmezliği var. 

Toplam mortalite: 8/29 
•tek başına pnömoni: 4/17;  
•bakteremik pnömoni: 2/2;  
•bakteremi: 2/10. 



Acinetobacter: kolistin + vankomisin 

Retrospektif 
Karbapenem dirençli A. baumannii : pnömoni veya bakteremi 

N=28  
Kolistin 

N=29 
Kolistin + Vankomisin 

   Bazal özellikler benzer 
   Klinik iyileşme benzer 
   Mikrobiyolojik eradikasyon benzer 
   Mortalite benzer 

Renal yetmezlik kolistin + vankomisin grubunda anlamlı yüksek p=0.04 !! 



Acinetobacter: kolistin direnci 

Kolistin duyarlı klinik izolatlarda heterojen direnç olabilir. 

Sub-optimal doz ≈ kolistin dirençli A. baumannii izolatları sıklığı artabilir. 

A. baumannii  

Heterojen kolistin direnci 

İLK YAYIN 

Antimicrob. Agents Chemother. September 2006; 
50 (9): 2946-2950  



Direnç oranı Asya > Avrupa 

Heterorezistans var; dirençten daha yüksek 

Mekanizma: pmrA veya pmrB geninde mutasyon OMP negatif yükünde azalma   

        LPS üretiminin kaybı 

pK, pD: kolistin monoterapisi direnç gelişimini önlemiyor 

Kolistin direnci varsa kombine tedavi daha uygun  

Acinetobacter: kolistin direnci 

OMP: outer membrane protein 



Karbapenem: nasıl daha uygun kullanabiliriz?   

Beta-laktam 
• Zamana bağlı bakterisidal 
• Serbest ilaç düzeyi belli bir süre >MIC olmalı: %T > MIC 
• MER: %T>MIC = %40 ise bakterisidal hedefe ulaşır 
 1 g  1/2 saat infüzyon ile verilince %64 
 1 g  3 saat infüzyon ile verilince %90 
                                                                           Jaruratamasirikul, AAC 2005 



Meropenem: uzun süreli infüzyon   

[48] Li C, J Clin Pharmocol 2006 



Acinetobacter: bakteremi: sonlanım… 



Acinetobacter: bakteremi: sonlanım 

• Önceden karbapenem / aminopenisilin kullanımı ≈ karbapenem direnci 

• Karbapenem-dirençli olanlarda mortalite > karbapenem-duyarlı (p=0.34) 

• Aktif antibiyotik alanlarda mortalite daha düşük; karbapenem-dirençli 

  olması fark ettirmiyor  

• Bakteremi ortaya çıkmadan önce VİP açısından >5 gün geniş spektrumlu  

  antibiyotik kullanımı varsa İMP-dirençli suşlar için mortalite yüksek  

• Mortalite için RF’leri: entübasyon, yüksek APACHE II skoru 

• 30-gün mortalite ≈ eşlik eden infek., kanser, solunum kaynaklı infeksiyon  

• Yaşayanlar ≈ başlangıç tdv daha aktif, polimiksin dozu daha yüksek 

 



Pseudomonas aeruginosa 



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 

• Risk grubu: en ağır hastalar, en immünsüprese hastalar 

• Bakteremi kaynağı yıllar içinde değişti: 

  Klasik hasta: nötropenik hastalar (GİS), yanık hastaları (deri) 

  Günümüzde: solunum yolu (MV), üriner trkatüs (kateterler) 

• Mortalite:  

  Kaba: %50  nötropenik hasta ise  %70 

  Atfedilen: %28-44 (tedavi etkinliği ve altta yatan hst şiddeti ile ilişkili) 

     ↓ 

    * uygun ilaç 

    * zamanında (>52 saat ise 2X artar) 

    * kaynak kontrolu    
      

  



Ana C. Gales, J Antimicrob Chemother 2011; 66: 2070–2074 



Pseudomonas aeruginosa: Türkiye, direnç 

Aktaş, Mikrobiyoloji Bülteni 2012 
(İstanbul) 



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 
Tedavi seçenekleri 

Erişkin, böbrek fonksiyonu normal 

AP-Beta laktamlar Doz, g Aralık, saat %T>MIC 

Seftazidim 2  8  %60-%70 

Sefepim 2  8  %60-%70 

Meropenem  1  8  %40  

İmipenem-silastatin 0.5  6  %40  

Piperasilin-tazobaktam 3.375 
4.5  

4 
6  

Kontinü infüzyon 
 

Amikasin: 15 mg/kg, günde tek doz 

AP: Anti-psödomonal 

Kombinasyon:  
• ağır hasta 
• 1. basamaktaki ilaçlara duyarlılık <%80 ise,  
 Pseudomonas infek kuşkusu varsa  sonuçlar beklenirken…  



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 
Monoterapi? Kombinasyon? 

Kombinasyon tedavisi  

Avantaj  Dezavantaj  

Sinerji 
Direnç gelişiminin önlenmesi 
Tedavi etkinliğinin arttırlıması 

Toksisite  
Çoklu ilaç direncinin ortaya 
çıkması 



Kombinasyon tedavisi yararlı 

Traugot KA,  
Pharmocotherapy 2011 

1950-2010 : Kombinasyon:  
Ağır hastalarda Pseudomonas kuşkusu varsa başlangıç 
tdv’de olabilir. 
Rutin önerilmez. 

Park SY 
BMC Infect Dis 2012 

Kombinasyon: 28 günde mortalitede anlamlı azalma 
 

Monoterapi ile kombinasyon tedavisi arasında fark yok 

Varkadas KZ 
Int J Antimicrob Agents 

Kanıtlanmış bakteremi: fark yok 

Bowers DR 
AAC 

30 günde mortalite, hastanede mortalite  
Ölüme dek geçen zaman : fark yok   

Pena C 
Clin Infect Dis 2013 

Prospektif kohort; post hoc analiz, n=593 
Kombinasyon tedavisi ölüm riskini azaltmıyor 

Hu Y 
Int J Antimicrob Agents 

8 retrospektif, 2 prospektif çalışma 
Sonlanım, ölüm oranı: fark yok 
Özel hasta grupları için çalışmalar gerekli. 



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 
Sefepim: uzun süreli infüzyon  

2008-2010 2010-2011 

3*2 g 3*2 g 4 saatlik infüz 

Mortalite  %20 %3 
P=0.03 

YB kalış 18.5 gün 8 gün 
P=0.04 

Maliyet  23,183 $ az 
P=0.3 

Hastanede kalış 3.5 gün kısalmış 
P=0.6 

Bauer KA, AAC 2013 



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 
Piperasilin tazobaktam  

Yamagishi Y, J Infect Chemother 2012 

• CLSI: P. aeruginosa: ≤64 mg/L duyarlı 

•Ancak pK ve pD "breakpoint“ ile uyumsuz. 

•CLSI "breakpoint“ klinik sonucu öngördürtmüyor. 

P. aeruginosa, bakteriyemi, PIP/TAZ 
Mikrobiyolojik etkinlik 

3*4.5 g  veya 4*4.5 g 

MIC <16 %100 

MIC 32 %33 

MIC ≥64 %0 



Pseudomonas aeruginosa: bakteremi 
Polimiksin  

Kvitko, JAC 2011 
Park, J Infect Chemother 2013 
Hermes, J Med Microbiol 2013 
 

• Polimiksin B vs karşılaştırma ilacı (%83 β-laktam):  

  hastanede ölüm: HR 1.91 (p=0.001) 

  kreatinin artışı anlamlı yüksek (p=0.002) 

• Yeterli tedavi kolistinle sağlanmışsa mortaliteyi azaltmıyor. 

• Direnç: duyarlı izolatlar içinde MIC daha yüksek olan sub-popülasyon 

  var. 

• Karbapenem dirençli bir suşta heterorezistans saptanmış.   



 

Sonuç olarak:   

• Bakteremi tedavisi zor 

• Direnç artmakta, lokal verilerin bilinmesi önemli 

• Yeni seçenekler yok 

• İnfeksiyon kontrol önlemleri daha da önem kazanmakta…  

Nozokomiyal Bakteremi:  

A. baumannii ve P. aeruginosa 


