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Antimikrobiyal direnç

• Küresel kriz

• Antibiyotik seçimi zor

• Yeni antibiyotikler???





Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Enterobactericae (ESBL-E)

• ESBL testi

• Seftriakson dirençli suşlar (minimum inhibitör konsantrasyonu [MİK] ≥ 2 

mcg/mL)



ESBL-E Komplike Olmayan Sistit Tedavi
İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Nitrofurantoin,

trimetoprim/sulfametoksazol

Amoksisilin klavulanik asit,

tek doz aminoglikozid,

fosfomisin * 

Siprofloksasin, levofloksasin, karbapenemler**

*Sadece E. coli sistitinde 
** Diğer güvenilir veya etkin seçeneklerin yokluğunda



ESBL-E Pyelonefrit ve  Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Tedavi 

İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Ertapenem, meropenem, imipenem-silastatin, 

siprofloksasin, levofloksasin, 

trimetoprim/sulfametoksazol

Karbapenemlerin sınırlı kullanımı

Oral fosfomisin ve nitrofurantoin renal parankimde yeterli konsantrasyona ulaşmaz



ESBL-E neden olduğu üriner sistem dışı enfeksiyonlarında tedavi

İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Meropenem, imipenem-silastatin, ertapenem

• Oral step-down tedavi: Ateşsiz,  hemodinamik olarak stabil, odak kontrolü yapılmış, gastrointestinal

sistemde emilim bozukluğu olmayan hastalarda 

• Siprofloksasin, levofloksasin veya trimetoprim/sulfametoksazol

• Amoksisilin klavulanik asit, fosfomisin ve nitrofurantoin, doksisiklin oral step-down tedavide kullanma



Olgu 1

• 70 yaşında kadın hasta

• Öksürük, balgam , ateş yüksekliği

• PA Ac grafisi: İnfiltrasyon

• Balgam kültürü: K. pneumoniae

• Seftriakson MİK ≥ 2 mcg/mL

• Piperasilin-Tazobaktam: duyarlı

• Karbapenem: duyarlı

• Tedavi??  



ESBL-E Enfeksiyonlarında Piperasilin-tazobaktam Tedavisinin Rolü 

• Randomize kontrollü çalışmada Piperasilin –tazobaktam kolunda 30 günlük mortalite

yüksek

• Artmış ESBL enzim salınımı, çoklu beta laktamaz varlığı 

• ESBL enzim varlığında yanlış MİK değeri 

• İn-vitro duyarlılık olsa bile kaçınılmalı

• İstisna- Empirik başlanan sistit vakalarında klinik yanıt görüldü ise değiştirmeye veya 

tedavi süresinin uzatmaya gerek yok



ESBL-E Enfeksiyonlarında Sefepim Tedavisi

• Gözlemsel çalışmalar ve randomize kontrollü çalışmanın subgrup analizi

• ESBL enzim varlığında yanlış MİK değeri 

• İn-vitro duyarlılık olsa bile kaçınılmalı

• Empirik başlanan sistit vakalarında klinik yanıt görüldü ise değiştirmeye veya tedavi 

süresinin uzatmaya gerek yok



Seftriakson Duyarlı Olmayan, ESBL Testleri Negatif Hastalarda Antibiyotik Seçimi

• Duyarlılık test sonucu baz alınmalı

• Fenotipik ESBL testleri dikkatli yorumlanmalı



Seftriakson Duyarlılığı Olmayan, Blactx-m Saptanmamışsa Tedavi

Diğer beta -laktamaz enzimlerinin varlığını dışlamaz

Karbapenem tedavisi önerilir.



Karbapenem Dirençli Enterobactericea (CRE) 

• En az bir karbapenem direnci ya da karbapenemaz enzim üretimi

• Heterojen grup patojen

• Karbapenemaz üreten ve üretmeyen CRE

• KPC, IMP, VIM, NDM, OXA-48



CRE Komplike Olmayan Sistit Tedavi

(Karbapenemaz testi yapılmadı ya da negatif)

İlk tercih tedavi Alternatif tedavi 

Siprofloksasin, levofloksasin, trimetoprim/sulfametoksazol,

nitrofurantoin veya tek doz aminoglikozid

Ertapenem dirençli, meropenem duyarlı

Meropenem (standart infüzyon)

Seftazidim-avibactam,

meropenem-vaborbaktam,

imipenem-silastatin-relebactam, 

sefiderokol

Kolistin (başka seçenek olmadığında) 



CRE Pyelonefrit veya Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Tedavi
(Karbapenemaz testi yapılmadı ya da negatif)

İlk tercih tedavi Alternatif tedavi 
Ertapenem ve meropenem dirençli

Seftazidim-avibactam,

meropenem-vaborbaktam,

imipenem-silastatin-relebaktam

sefiderokol .

Ertapenem dirençli, meropenem duyarlı

Meropenem (uzamış infüzyon)

Günlük tek doz aminoglikozid



Olgu 2

• 72 yaşında erkek hasta

• Ateş yüksekliği, KVAH+/+

• Kan ve idrar kültürü: karbapenem dirençli K. pneumoniae

• Kolistin+ IV Fosfomisin

• Tedaviye klinik cevap yok (ateş yüksekliği ve inotrop ihtiyacı)

• Seftazidim avibaktam tedavisine geçiş 

• Relapsız kür



Ertapenem Dirençli, Meropenem Duyarlı CRE -Üriner Sistem Dışı Enfeksiyonlarda Tedavi

(Karbapenemaz testi yapılmadı ya da negatif)

İlk tercih tedavi Alternatif tedavi 

Meropenem (uzamış infüzyon) Seftazidim-avibactam



Ertapenem ve Meropenem Dirençli CRE Kaynaklı Üriner Sistem Dışı Enfeksiyonlarında   
Tedavi

(Karbapenemaz testi yapılmadı ya da negatif)

İlk tercih tedavi Alternatif tedavi 

Seftazidim-avibaktam, 

meropenem-vaborbaktam,

imipenem-silastatin-relebaktam

Sefiderokol

Tigesiklin, eravasiklin (intra-abdominal

enfeksiyon) 



Karbapenemaz türü İlk tercih tedavi Alternatif tedavi 

KPC 
Seftazidim-avibactam, 

meropenem-vaborbaktam, 

imipenem-silastatin-relebaktam

Sefiderokol

Tigesiklin, eravasiklin
(intra-abdominal enfeksiyon)  

Metallo-β-lactamase

(NDM, VIM ya da IMP)

Seftazidim-avibaktam + aztreonam,

sefiderokol

Tigesiklin, eravasiklin

(intra-abdominal enfeksiyon)

OXA-48 Seftazidim-avibaktam Sefiderokol

Tigesiklin, eravasiklin

(intra-abdominal enfeksiyon) 

Karbapenemaz Üreten CRE’ye Bağlı Üriner Sistem Dışı Enfeksiyonlar Tedavi



CRE Enfeksiyonlarında Polimiksin Tedavisinin Yeri

• Gözlemsel ve randomize kontrollü çalışma:

Polimiksinlerle artmış mortalite ve nefrotoksisite

• Etkinlik ve invitro duyarlılık ile ilgili kaygılar

• Sadece CRE sistitinde son çare olarak



CRE Enfeksiyonlarında Kombinasyon Tedavisinin Yeri

• Beta-laktam antibiyotik +aminoglikozidler

• Beta-laktam antibiyotik +florokinolonlar

• Beta-laktam antibiyotik +polimiksinler
Rutin önerilmez



Tedavisi Zor Direnç (DTR) Pseudomonas aeruginosa

• Piperasilin-tazobaktam

• Seftazidim

• Sefepim

• Aztreonam

• Meropenem

• İmipenem-silastatin

• Siprofloksasin ve levofloksasin

Direnç



DTR Pseudomonas aeruginosa- Komplike Olmayan Sistit Tedavi

İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Seftolozan-tazobactam, seftazidim avibaktam, 

imipenem-silastatin-relebaktam, sefiderokol, tek doz 

aminoglikozid

Kolistin



DTR Pseudomonas aeruginosa Pyelonefrit veya Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonlarında 

Tedavi 

İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Seftolozan-tazobactam, seftazidim avibaktam, 

imipenem- silastatin-relebaktam, 

sefiderokol

Günlük tek doz aminoglikozid



DTR Pseudomonas aeruginosa Üriner Sistem Dışı Enfeksiyonlarda Tedavi

İlk tercih tedavi Alternatif Tedavi

Seftolozan-tazobaktam, seftazidim avibaktam, imipenem-

silastatin-relebaktam

Sefiderokol

Aminoglikozid monoterapsisi *

*Komplike olmayan kan dolaşımı enfeksiyonlarında (üriner kaynaklı veya katater ilişkili kan dolaşımı 
enfeksiyonları) enfekte katater uzaklaştırılmışsa



Olgu 3

• 28 yaş, erkek hasta, COVİD-19 + ARDS, ECMO destekli

• Acinetobacter VİP nedeniyle Meropenem+ Kolistin tedavisi (14.gün)

• Oksijenasyon ihtiyacında artış, ateş yüksekliği

• ETA ve kan kültürü: P. aeruginosa (Kolistin duyarlı)

• Seftazidim avibactam tedavisi 3. gün klinik düzelme



DTR Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlarında Kombinasyon Tedavisinin Yeri

• Seftolozan-tazobaktam, seftazidim avibaktam, imipenem-silastatin-relebaktam duyarlı ise 

kombinasyon tedavisi rutin önerilmez.

• Seftolozan-tazobaktam, seftazidim avibaktam, imipenem-silastatin-relebaktam dirençli, 

aminoglikozid duyarlı ise MİK değeri duyarlılığa en yakın ajan ile aktif aminoglikozid

kombinasyonu

• Aminoglikozidler de dirençli ise polimiksin B ( üriner sistem enfeksiyonları hariç)  ile 

kombinasyon


