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Artan antimikrobiyal direnç sorunu, fosfomisinin, özellikle de parenteral formülasyonun daha çok kullanılması 
ile sonuçlanmıştır. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1945-2000 2000-2010 2010-2022

Yayımlanan makale sayısı



Yeni bir nefes….

Streptomyces türleri ve Pseudomonas syringae tarafından sentezlenen fosfonik asit derivesi



• Çoklu ilaç direncine (ÇİD) sahip Gram negatif 
bakterilerin (GNB) neden olduğu infeksiyonların 
tedavisinde intravenöz (IV) fosfomisinin etkinliğini ve 
güvenliğini gerçek yaşam verileri ile gözden geçirilmiştir. 



• Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında 
hastanede yatarak ÇİD GNB tedavisi için 
parenteral fosfomisin alan toplam 1211 
hastaya ilişkin veriler retropektif olarak 
değerlendirilmiştir.



• %58.6 Erkek- %41.4 Kadın

• 20-91 yaş

• Ortalama yaş 56.8 (±14.6)  

• Altta yatan hastalıklar: %31.9’unda olmak üzere diabetes mellitus ön plana çıkmıştır. 

• HT

• KOAH

• KBY

• Romatolojik hastalık

• İmmunsupresyon



İnfeksiyonlar:
• %21.6 pnömoni
• %20.4 batın içi infeksiyon
• %17.5 cilt-yumuşak doku infeksiyonu
• %13.5 piyelonefrit
• %11.7 ventilatör ilişkili pnömoni
• %8.2 kemik-eklem infeksiyonu
• %5.5 protez infeksiyonu
• %1.3  menenjit 



Etkenler:
• %45.1 Klebsiella spp.
• %24.1 diğer enterobakterler
• %22.7 Pseudomonas spp.
• %7.9  Acinetobacter spp. 



• Hastaların %9.5'inin bakteriyemik olduğu görülmüştür. 
Bakteriyemiler:
• %47.4 Klebsiella spp. 
• %36.2 Pseudomonas spp. 
• %16.3 diğer enterobakterler

• Etkenlerin %83.1’inde karbapenem, %14.9’unda kolistin direnci saptanmıştır. 



• Parenteral fosfomisin monoterapide kullanılmamış olup kombinasyon 
tedavisinde ortalama olarak 13.4±5.8 gün kullanılmıştır. 
• Kombinasyon tedavisinde fosfomisin yanında polimiksin E, polimiksin

B, meropenem, imipenem, ertapenem, 3./4. Kuşak sefalosporin, 
tigesiklin, aminoglikozid (amikasin veya gentamisin) ve sulbaktam-
ampisilin gibi antibiyotikler yer almıştır. 
• Kombinasyonların %56.7’sinin ikili, %28.9’unun üçlü ve %14.4’ünün 

ise dörtlü antibiyotik kombinasyonu şeklinde düzenlendiği 
görülmüştür. 



• %14.7 fosfomisine bağlı bir yan etki 
• En sık yan etki %30.3 bulantı 
• %20.4 hipernatremi
• %19.6 oranında alerjik reaksiyon
• %18.5 hipopotasemi
• %10.6 ishal 



• 28 günlük sağ kalım değerlendirildiğinde 106 hastanın kaybedildiği, 
mortalite oranının %8.2 olduğu belirlenmiştir. 

Mortalite ile ilişkili bağımsız faktörler:
• Yaş ≥75
• Altta yatan en az 2 hastalık olması
• İmmunsupresyon
• 4lü antibiyotik kombinasyonu



• Sonuç olarak, intravenöz fosfomisin, ÇİD GNB 
infeksiyonlarının tedavisinde potansiyel olarak etkili 
ve güvenli bir tedavi seçeneği olarak 
görünmektedir.


