
Karbapeneme Dirençli 

Gram Negatif Çomak İnfeksiyonları Tedavisi

Dr. Bilgül Mete
İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD



Sunum Planı

• Yeni ilaçlar
• Rehberler

IDSA
ESCMID

• Gerçekler

• Seçenekler



YENİ İLAÇLAR



Meropenem-vaborbaktam
(MVB; 2/2 g)

• Komplike üriner sistem infeksiyonlarında FDA tarafından onaylı

(E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae ve diğer duyarlı kökenler) 

• Vaborbaktam: siklik boronik asit inhibitörü, beta-laktamaz inhibitörü

• A ve C sınıfı beta-laktamazlara etkili

• Metallo-β-laktamaz (MBL) ve OXA-enzimlerine etkisiz

• Kombinasyon meropenemin A. baumannii, P. aeruginosa ve  

S. maltophilia’ya etkinliğini arttırmaz.

Hayden D A, et al. J Pharm Technol. 2020 Oct;36(5):202-210. 



İmipenem-silastatin-relebaktam
(IPM-REL; 500/500/250 mg)

• Komplike üriner sistem, intraabdominal infeksiyonlar ve HKP/VİP’te FDA tarafından 
onaylı
tedavi seçenekleri sınırlı ya da alternatif seçenek yoksa

• Relebaktam: avibaktama benzer etki mekanizması, beta-laktamazların inhibisyonu
için daha fazla moleküle ihtiyaç

• Enterobakterales (Morganella, Proteus ve Providencia hariç), P. aeruginosa’ya, 
Acinetobacter spp., anaeroplara etkili 

• MRSA, E. faecium, S. maltophilia ve bazı Burkholderia spp.’ye etkisiz 
• ESBL, KPC, AmpC sefalosporinaza etkili
• MBL’ye ve OXA-enzimlerine etkisiz

Hayden D A, et al. J Pharm Technol. 2020 Oct;36(5):202-210. 



Sefiderokol
(CFDC; 2 g)

• Parenteral siderofor sefalosporin

• Komplike üriner sistem, HKP/VİP’te FDA tarafından onaylı

Tedavi seçenekleri sınırlı ya da alternatif seçenek yoksa tercih edilmeli

• Geniş spektrumda fermentatif ve non-fermentatif Gram (-) basillere etkili

P. aeruginosa, E. coli, Klebseilla spp., Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, 

Burkholderia cepacia, S. maltophilia 

• Gram (+) ve anaerop bakterilere etkisiz

• ESBL (CTX-M) ve  karbapenemazlar (KPC, NDM, VIM, IMP), OXA-48, 

OXA-51, OXA-58

• NDM (+) kökenlerde yüksek MİK (%84 duyarlılık)

Wang C, et al. Frontiers in Pharmacology | www.frontiersin.org 1 April 2022 | Volume 13 | Article 896971 



Seftolozan-tazobaktam
(C/T; 1/0,5 g- 2/1 g)

• 5. kuşak sefalosporin

• Komplike üriner sistem, intraabdominal infeksiyonlar ve hastane kökenli 
pnömoniler (HKP), ventilatör ilişkili pnömonide (VİP) FDA tarafından onaylı

• ESBL (+) Gram (-) basiller, MDR-XDR Pseudomonas aeruginosa

• Anaerop, enterokoklar ve stafilokoklara etkisiz

• Bazı AmpC sefalosporinazlarda etkili

• Effluks pompaları için iyi bir substrat değil

Hayden D A, et al. J Pharm Technol. 2020 Oct;36(5):202-210. 



Seftazidim-avibaktam 
(CAZ-AVI; 2/0,5 g)

• Komplike üriner sistem, intraabdominal infeksiyonlar ve HKP/VİP’te FDA tarafından onaylı

• Dirençli Enterobacterales ve P. aeruginosa

• Avibaktam (beta-laktam dışı inhibitör)

ØDiazabisiklooktan türevleri sınıfından  2.kuşak bir β-laktamaz inhibitörü,                    
seftazidimi β-laktamaz etkisinden korur.

ØTEM, SHV, ESBL, AmpC sefalosporinaz, KPC, oksasilinaz karbapenemazlara etkili

ØMBL’ye, effluks mekanizmalarına, porin mutasyonlarına karşı etkisiz

Ø≥3 saatlik infüzyon ile KPC (+) K. pneumoniae infeksiyonlarında düşük mortalite

Tumbarello M, et al. CID2021;73(9):1664–76. Hayden D A, et al. J Pharm Technol. 2020 Oct;36(5):202-210. 



A sınıfı 
(KPC)

C sınıfı OXA-48 MBL

Seftazidim-
avibaktam

ü ü ü X

Meropenem-
vaborbaktam

ü ü X X

İmipenem-
relebaktam

ü ü Zayıf etki X

Sefiderokol ü ü ü NDM’ye
daha etkili



REHBERLER



Last updated March 7, 2022, and posted online at https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/. Please check website for most 
updated version of this guidance. 

Infectious Diseases Society of America 2022 Guidance on the 
Treatment of Extended-Spectrum β-lactamase Producing 
Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant 
Enterobacterales (CRE), and Pseudomonas aeruginosa with 
Difficult-to-Treat Resistance (DTR-P. aeruginosa) 



KARBAPENEME DİRENÇLİ 
ENTEROBACTERALES (KDE)



Çalışmalar

• Çoğunlukla gözlemsel, retrospektif 

• Heterojen odakları olan kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) ve farklı klinik ağırlık

• Dirençler fenotipik ya da genotipik belirlenmiş: 

sadece karbapenemlere dirençli ya da panrezistan

• Kombinasyon tedavileri net belirtilmemiş

• Çoğu çalışma, KPC üreten K. pneumoniae'nin neden olduğu infeksiyonları içeriyor

• OXA-48 ve MBL daha az



Üriner Sistem İnfeksiyonları



Karbapeneme dirençli Enterobacterales Piyelonefrit ve komplike
üriner sistem infeksiyonu*

Komplike olmayan sistit**

İlk tercih Siprofloksasin, levofloksasin, 
trimetoprim-sülfametoksazol

/
nitrofurantoin veya tek doz aminoglikozid

Karbapenemaz test sonuçları yok ya da (-), 
ertapeneme dirençli, meropeneme duyarlı

Uzamış meropenem infüzyonu Standart meropenem infüzyonu

Ertapenem ve meropenem direnci var*

İlk tercih ilaçların hiçbiri etkili değil ise**

CAZ-AVI
MVB
IPM-REL
CFDC

CAZ-AVI
MVB
IPM-REL
CFDC

Karbapenemaz testi pozitif Meropeneme duyarlı olsa bile 
kullanılmamalı

Meropeneme duyarlı olsa bile 
kullanılmamalı

Günde tek doz aminoglikozid
alternatif bir seçenek 

Kolistin alternatif bir seçenek
Polimiksin B kullanılmamalı 
böbrek dışı atılım

Nitrofurantoin ve oral fosfomisin 
böbrek parankiminde yeterli 
konsantrasyonlara ulaşmaz ve 
kullanılmamalı

Fosfomisin sadece E. coli 
infeksiyonlarında kullanılmalı 

Klebsiella türleri, Enterobacter türleri ve Serratia marcescens gibi 
bazı Gram-negatif bakterilerde bulunan fosA geni fosfomisini
hidrolize eder



Üriner Sistem Dışı İnfeksiyonlar



Karbapenemaz sonucu yok ya da negatif
ertapeneme dirençli-meropeneme duyarlı KDE

• Uzamış meropenem infüzyonu

• Seftazidim-avibaktam seçenek tedavi 
Ø tüm karbapenemlere dirençli kökenler için saklanmalı



Karbapenemaz sonucu yok ya da negatif
ertapeneme ve meropeneme dirençli KDE

İlk seçenekler:
ØSeftazidim-avibaktam
ØMeropenem-vaborbaktam
Ø İmipenem-silastatin-relebaktam
Karabapenemaz testi negatif ise monoterapi

Son 1 yıl içinde MBL prevalansının nispeten yüksek olduğu ülkelerde tıbbi bakım alma öyküsü 
veya klinik veya sürveyans kültüründe  MBL pozitifliği

seftazidim-avibaktam + aztreonam
veya

sefiderokol (MBL üreten bakteriler için saklanmalı)



Meropenem MİK'i 8-16 mcg/mL

Yüksek dozda uzamış meropenem infüzyonu + polimiksin/aminoglikozid
(veriler, etkin olduğu yönünde idi)

Gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ): 
yeni β-laktam-β-laktamaz inhibitör (BLBLİ) ilaçlarla  karşılaştırıldığında 

polimiksin veya aminoglikozid kombinasyonları

artmış mortalite ve nefrotoksisite



• Tigesiklin veya eravasiklin monoterapileri kan dolaşımı veya idrar 

yolu infeksiyonu dışında alternatif seçenekler

• Etkinlikleri karbapenemazın varlığından veya türünden etkilenmez



İlk seçenek
ØMeropenem-vaborbaktam
ØSeftazidim-avibaktam
Øİmipenem-silastatin-relebaktam

CRE’de veri kısıtlı
öneri sırasıyla
3’ünü karşılaştıran çalışma yok

• Meropenem-vaborbaktam ve 
seftazidim-avibaktamı karşılaştıran 
gözlemsel çalışma

klinik iyileşme ve 30 günlük mortalite 
oranları benzer

• Tekrarlayan infeksiyonlarda direnç 
gelişimi seftazidim-avibaktam kolunda 
(0/3-3/15)

Ackley R, Roshdy D, Meredith J, et al. Antimicrob Agents Chemother 2020; 64(5).
Sims M, Mariyanovski V, McLeroth P, et al. J Antimicrob Chemother 2017; 72(9): 2616-26. 

Karbapenemaz üreten bakteriler
KPC



Karbapenemaz üreten bakteriler
KPC

Alternatif
Ø Sefiderokol

Klinik iyileşme oranı: Sefiderokol Polimiksin temelli rejimler

%66 (19/29) %45 (5/11)

Sefiderokol Alternatif tedavi 

%19 (6/31) %25 (4/16) 

• Yeni BLBLİ ile kıyaslayan klinik araştırmalar olmasa da, sefiderokolün etkisi suboptimal değil 

• NDM, VIM, IMP üreten bakteri tedavisi için saklanmalı

Bassetti M, et al. (CREDIBLE-CR). Lancet Infect Dis 2021; 21(2): 226-40.

Acinetobacter infeksiyonu hariç tutulduğunda
KDE infeksiyonlarında tüm nedenlere bağlı mortalite 



Seftazidim-avibaktam

• Gözlemsel çalışmalar

13
%38 AG
kombine

25
30

41



Klinik, mikrobiyolojik kür

Klinik, mikrobiyolojik kür, sağ kalım oranı 
CAZ-AVI grubunda anlamlı oranda daha yüksek

KDİ’de benzer oranlar



11 gözlemsel çalışma (3 prospektif), n=1205

30 günlük kaba mortalite CAZ-AVI grubunda belirgin
Klinik iyileşme oranı CAZ-AVI grubunda belirgin

K. pneumoniae ve kontrol grubu kolistin olduğunda fark belirgin



Karbapenemaz üreten bakteriler
NDM ve diğer MBL

• Seftazidim-avibaktam + aztreonam (eş zamanlı)

• Sefiderokol monoterapisi

Falcone M, al. Clin Infect Dis 2021; 72(11): 1871-8. Bassetti M, et al. Lancet Infect Dis 2021; 21(2): 226-40. 

MBL üreten Enterobakterlerin neden olduğu KDİ’leri değerlendiren gözlemsel çalışma
Ø 30 günlük mortalite:
§ seftazidim-avibaktam/aztreonam: %19 (n=52) 

§ polimiksin, tigesiklin veya fosfomisin temelli tedavi: %44 (n=50) (p = ,007)

MBL üreten infeksiyonları olan hastaları içeren RKÇ (CREDIBLE-CR)
(Enterobakterlerle sınırlı olmamak üzere)
Ø Klinik iyileşme: 
§ sefiderokol: %75 (12/16) 

§ alternatif tedavi (öncelikle polimiksin temelli tedavi): %29 (2/7)



• Seftazidim-avibaktam + aztreonam ile kıyaslandığında 

kolistin temelli tedavilerde mortalite daha yüksek (%59,3 - %19,2)

• İlk seçenekler mevcut değilse polimiksin temelli kombinasyonlar önerilir

Tan X, et al. Infection and Drug Resistance 2021:14 125–142 

Falcone M, al. Clin Infect Dis 2021; 72(11): 1871-8. 



Karbapenemaz üreten bakteriler
OXA-48

• Seftazidim-avibaktam
Alternatif seçenek
• Sefiderokol
Duyarlı olması beklense de 
klinik veriler kısıtlı

İlk seçenek

Tüm karbapenemazlar
Ø Tigesiklin veya eravasiklin alternatif seçenekler

Ø Etkinlikleri karbapenemazın varlığından veya türünden bağımsız



Klinik başarı (CAZ-AVI 91% vs. BAT 58%, p = 0.002)
Klinik iyileşme (CAZ-AVI 97% vs. BAT 74%, p = 0.010)



Maruziyet sonrası direnç oranları:
seftazidim-avibaktam  %20

meropenem-vaborbaktam %3 

KDE ile infekte olmuş bir hastada yeni veya nüksetmiş bir infeksiyonu 
düşündüren sepsis benzeri tablo

antibiyotik duyarlılık testi tekrarlanmalı 

yakın zamanda seftazidim-avibaktam ile tedavi 

sepsis benzeri bir durum 

kültür ve duyarlılık verileri mevcut olana kadar farklı bir yeni BL ile tedavi 

Direnç????



Tetrasiklinler

• β-laktam ajanların aktif olmadığı veya tolere edilemediği durumlarda 
tigesiklin ve eravasiklin alternatif seçenekler 

• İntraabdominal, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, osteomiyelit ve solunum yolu 
infeksiyonları için alternatif seçenekler 

• İdrar yolu infeksiyonları veya KDİ’lerin tedavisinde monoterapi olarak 
önerilmemektedir (sınırlı düzeyler).

• Tigesiklin—yüksek doz (200 mg yükleme, 2x100 mg idame)
• Eravasiklin----MİK düzeyi tigesikline kıyasla 2-4 kat daha düşük olsa da veri sınırlı
• Minosiklin----veriler kısıtlı (tigesiklin ve eravasikline kıyasla düşük düzeyde duyarlılık)



15 çalışma (n=7654)
Çoğunlukla monoterapi, KDİ yok

Mortalite ve klinik başarısızlık tigesiklin kolunda daha fazla

Komplike karın içi infeksiyonlarda, diabetik ayak infeksiyonlarında ve 
Gram(-) infeksiyonlarda anlamlı oranda daha yüksek



10 çalışma (n=593) (VİP, KDİ, Deri yumuşak doku)
yüksek doz tigesiklin ile kombinasyon

düşük mortalite (KDİ, nozokimyal pnömoni)
yüksek klinik iyileşme oranı

yüksek mikrobiyolojik eradikasyon oranı
yan etki oranında artış yok

Bias riski yüksek



Polimiksinler

Gözlemsel ve RKÇ’lere göre polimiksin temelli rejimlerle ilişkili artmış mortalite 
ve nefrotoksisite

Polimiksinlerin klinik etkinliği ve polimiksin duyarlılık testinin doğruluğu 
hakkındaki endişeler

sistitte alternatif bir rejim olarak kolistin haricinde kaçınılmalı

van Duin D, et al. Clin Infect Dis 2018; 66(2): 163-71. 
Motsch J, et al. RESTORE-IMI 1. Clin Infect Dis 2020; 70(9): 1799-808. 



Fosfomisin

• İn vitro çalışmalarda ve küçük serilerde etkili

• Direnç riski nedeniyle, monoterapide kullanımı genellikle önerilmez.

Çin'de yapılan retrospektif bir çalışma (n=104)
• sepsisli hastalarda meropenem+ fosfomisin +tigesiklin /aminoglikozid (n=24)
• düzeltilmiş bir analizde fosfomisin diğer kombinasyonlara kıyasla anlamlı 

olmayan şekilde daha yüksek sağ kalım ile ilişkili

Liao Y, et al.  Exp Ther Med 2017;13:1003e10.



• Fosfomisinin tedavide klinik etkinliğine ilişkin veriler 

karbapenemaz üreten bakteriler için sınırlı

• %94 NDM duyarlılığı

• Fosfomisin ayrıca mcr-1 üreten kökenlere karşı etkili 

Perry JD, et al. J Antimicrob Chemother. 2011;66(10):2288-94. DOI: 10.1093/jac/dkr299
Albur MS, et al. Int J Antimicrob Agents. 2015;46(5):560-7. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2015.07.019



Kombinasyon tedavisi
yeni BLBLİ

RKÇ’ler mevcut olmasa da mevcut  veriler, klinik deneyim ve bilinen toksisiteler

tercih edilen bir yeni β-laktam ajana duyarlılık varsa

yeni BLBLİ ve sefiderokolün başka ilaçlarla kombinasyonu önerilmez 

(IDSA, ESCMID)



Kombinasyon tedavisi
MBL (+) ciddi infeksiyonlarda ve /veya yeni beta-laktamlara dirençli infeksiyonlarda

seftazidim-avibaktam ve aztreonam kombinasyonu (koşullu öneri, orta düzeyde kanıt)

Ø Yeni BLBLİ mevcut değil

Ø Sadece polimiksin, aminoglikozid, tigesiklin veya fosfomisine

in vitro duyarlı kökenlere bağlı ciddi infeksiyonlar

in vitro aktif birden fazla ilaçla kombinasyon tedavisi

(koşullu öneri, orta düzeyde kanıt) 

ESCMID



Kombinasyon tedavisi

• Kombine/monoterapide mortaliteyi değerlendiren 35 çalışma 

• Verileri tartışmalı

• Herhangi bir zaman noktasında tüm nedenlere bağlı mortalite

• Çoğu gözlemsel (35 çalışmadan 34'ü) ve bias riski yüksek

• Hasta sayısı sınırlı

• «kombinasyon» tanımları oldukça değişken 
2-5 antibiyotik, kötü tanımlanmış tedavi şemaları, değişken in vitro aktiviteye ve farklı 
dozajlara sahip antibiyotikler ve süreler

ESCMID



• Yeterli örneklem büyüklüğüne sahip mevcut birkaç çalışma: 

Ağır hastalığı olan hasta alt gruplarında

birden fazla in vitro aktif antibiyotik kombinasyonu monoterapiye üstün

• Küçük çaplı araştırmalar: 

polimiksin ve tigesiklin kombinasyonda tercih 

• Birden fazla in vitro etkili antibiyotik yararlı (orta düzeyde kanıt)

Gutiérrez-Gutiérrez B, et al. INCREMENT. Lancet Infect Dis 2017;17:726e34.
ESCMID



Scientific Reports | (2019) 9:15290 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-51711-x

53 çalışma 
4514 hasta, %41 monoterapi, %59 kombinasyon

(2 RKÇ, 6 vaka-kontrol, 45 olgu serisi/kohort)
Pnömoni (n=10), KDİ (n=15), kemik-eklem (n=1), mikst (n=27)

Olgu serisi/kohort çalışmalarında 
mortalite kombinasyon kolunda daha düşük (p=0,002, I2=%24) 

KDİ’lerde ve karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae'de
en az 2 in vitro aktif antibiyotik ile kombinasyon tedavisi 

mortalite daha düşük



Kombinasyon tedavisi

• Spesifik kombinasyon önerisi yok

• Yeni BLBLİ kullanılamıyorsa, meropenem MİK< 8 mg/L olmadığı sürece 
karbapenem bazlı kombinasyonlardan kaçınılmalı 

(yüksek doz, uzamış meropenem infüzyonu) (koşullu öneri, düşük düzeyde kanıt)

ESCMID



Ciddi infeksiyonlarda polimiksin monoterapisine üstün (düşük düzey kanıt)

Yüksek doz, uzamış meropenem infüzyonu + polimiksin



Şiddetli olmayan ya da düşük riskli infeksiyonların tedavisinde 

antibiyotik yönetimi göz önünde bulundurularak

hasta bazında ve infeksiyon odağı gözetilerek 

in vitro aktif eski ilaçlarla monoterapi (iyi uygulama bildirimi)

ESCMID



P. aeruginosa



Tedavisi zor dirençli (DTR) P. aeruginosa

ØKarbapenemlere dirençli, geleneksel β-laktamlara duyarlı 
(piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefepim, aztreonam)

Duyarlılık testi sonuçları doğrulandıktan sonra 
geleneksel bir ajan ile yüksek doz uzamış infüzyon

ØOrta-ağır hastalığı veya odak kontrolü olmayan hastalar 

yeni bir BLBLİ
seftolozan-tazobaktam, seftazidim-avibaktam, imipenem-silastatin-relebaktam



Üriner Sistem İnfeksiyonları



DTR P. aeruginosa Piyelonefrit ve komplike 
üriner sistem infeksiyonu

Komplike olmayan 
sistit

İlk tercih C/T
CAZ-AVI
IPM-REL
CFDC

/
veya tek doz 
aminoglikozid

Alternatif Günde tek doz aminoglikozid Kolistin

Polimiksin B 
kullanılmamalı 
(böbrek dışı atılım)

Fosfomisin 
kullanılmamalı 



Üriner Sistem Dışı İnfeksiyonlar



DTR P. aeruginosa

• Seftolozan-tazobaktam-ESCMID-ilk tercih
• Seftazidim-avibaktam
• İmipenem-silastatin-relebaktam
İn vitro etkinlik, gözlemsel çalışmalar, klinik araştırmalar verileri

Çoğu çalışmada hastalar DTR P. aeruginosa ile infekte değil
Duyarlılık testleri mutlaka öneriliyor

• Sefiderokol alternatif (%97 etkinlik)
yeni BLBLİ’ler kullanılamıyor ise

Küçük çaplı RKÇ’de karbapeneme dirençli P. aeruginosa infeksiyonlarında karbapenem+polimiksin veya 

aminoglikozid ile kıyaslandığında benzer mortalite

Karbapeneme dirençli kökenlerin sırasıyla 
%76, %74 ve %69'una etkili

ES
C

M
ID

-2
. t

er
ci

h



MDR P. aeruginosa ile infekte 200 hastayı içeren gözlemsel bir çalışma
Ø VİP+ HKP (%65), üriner sistem infeksiyonları, bakteremi (%7)
Ø seftolozan-tazobaktam / polimiksin veya aminoglikozid temelli tedavi 
Klinik yanıt: 
Seftolozan-tazobaktam: %81
polimiksin veya aminoglikozid bazlı tedavi: %61

İmipeneme dirençli P. aeruginosa ile infekte 24 hastayı içeren bir RKÇ
Ø İmipenem-silastatin-relebaktam / imipenem-silastatin-relebaktam + kolistin
Klinik yanıt:  
imipenem-silastatin-relebaktam: %81
imipenem-silastatin-relebaktam + kolistin: %63

istatistiksel olarak anlamlı

örneklem küçük, istatiksel olarak anlamlı değil 
ancak imipenem-silastatin-relebaktam oransal olarak etkin

Motsch J, et al. RESTORE-IMI 1.Clin Infect Dis 2020; 70(9): 1799-808. 
Pogue JM, et al. Clin Infect Dis 2020; 71(2): 304-10. 



Direnç

Seftolozan-tazobaktam ve seftazidim-avibaktam direnç sorunu/çapraz direnç

DTR P. aeruginosa ile infekte 28 hasta kohortu (19 pnömoni, 5 bakteremi)

seftolozan-tazobaktam ile tedavi 

hastaların %50'si seftolozan-tazobaktama direnç gelişiyor
(odak kontrolü sorunlu, çoğu 1 saatlik infüzyon, 3 saat infüzyonda oran düşük)

hastaların %80'inden fazlasında seftazidim-avibaktama yüksek düzey direnç 
(seftazidim-avibaktama maruziyet yok) 

Tamma PD, et al. Modifiable Risk Factors for the Emergence of Ceftolozane-Tazobactam Resistance. Clin Infect Dis 2020. 



DTR P. aeruginosa ile infekte bir hastada yeni veya nüksetmiş bir infeksiyonu 
düşündüren sepsis benzeri tablo

antibiyotik duyarlılık testi tekrarlanmalı 

yakın zamanda seftolozan-tazobaktam veya seftazidim-avibaktam ile tedavi 

kültür ve duyarlılık verileri mevcut olana kadar 
farklı bir yeni β-laktam ile tedavi 



Kombinasyon

Øİlk seçenek BLBLİ duyarlı          kombinasyon önerisi yok
Gözlemsel çalışma ve klinik çalışma

Øİlk tercih BLBLİ duyarlı değilse
Bir aminoglikozid (duyarlı ise)/polimiksin B* 

+
seftolozan-tazobaktam veya seftazidim-avibaktam 

veya imipenem-silastatin-relebaktam
(tercihen MİK'in en yakın olduğu BLBLİ seçilir)

*Aminoglikozid direnci varsa

ESCMID’in net önerisi yok



• Şiddetli olmayan ya da düşük riskli infeksiyonların tedavisinde antibiyotik 

yönetimi göz önünde bulundurularak, hasta bazında ve infeksiyon odağı 

gözetilerek in vitro aktif ilaçlarla monoterapi önerilir (iyi uygulama bildirimi).

• Ciddi infeksiyonları polimiksinler, aminoglikozidler veya fosfomisin ile 

tedavi ederken, 2 in vitro aktif ilaç kombinasyonu öneriliyor (koşullu öneri, 

çok düşük düzeyde kanıt). 

• Özel bir kombinasyon önerisi yok.

ESCMID



KARBAPENEME DİRENÇLİ 
Acinetobacter baumannii

(CRAB)



Hafif infeksiyonlar

• Tek bir etkin ajan yeterli olabilir. 

• Yüksek doz ampisilin-sulbaktam (18 g) ilk tercih 

• Standart doz da kabul edilebilir.

• Alternatif tedavi seçenekleri: 

minosiklin, tigesiklin, polimiksin B (sistit için kolistin) veya sefiderokol

• Duyarlı olmasa da yüksek doz ampisilin-sulbaktam hala etkili bir seçenek olabilir. 

• Ampisilin-sulbaktama 2. aktif bir ajan eklenmesi önerilir.



Orta-ağır infeksiyonlar

• Birçok araştırmanın bulguları çeşitli 
kombinasyon rejimleriyle bakterilerin daha 
etkili bir şekilde öldürüldüğü yönünde

• Klinik çalışmaların sadece 1’i kombinasyon 
tedavisini destekliyor 
(yüksek doz ampisilin-sulbaktam) 

• Kolistin monoterapsini destekleyen çalışmalar
• Çalışmalar heterojen

Ø Klinik iyileşme sağlanana kadar, mümkünse in vitro aktiviteye sahip 

en az 2 ilaçla kombinasyon tedavisi önerilir.
Ø Klinik iyileşme sonrası tek ilaca geçilebilir.
Ø Duyarlı olmasa da yüksek doz ampisilin-sulbaktam ile kombinasyon 

(1 ya da 2 ilaç: minosiklin, polimiksin B, tigesiklin)



Sulbaktam/polimiksin

• Ampisilin-sulbaktam (3X9g) vs kolistin
• Randomize kontrollü çalışma (VİP, n=28)
• Mortalite, klinik ve mikrobiyolojik başarısızlıkta fark yok
Betrosian AP, et al. J Infect 2008;56:432-6.

• Meropenem+kolistin vs meropenem + ampisilin-sulbaktam (18 g)
• Randomize kontrollü çalışma (VAP, n=47)
• Klinik ve mikrobiyolojik yanıtta fark yok
Khalili H, et al. J Comp Eff Res 2018;7:901-11.

İnaktif 1 ilaç
+

ampisilin sulbaktam vs polimiksin
• Retrospektif çalışma (YBÜ, pnömoni, bakteremi, n=167)
• Tedavi sonu mortalite polimiksin grubunda anlamlı düzeyde fazla
Oliveira MS, et al. J Antimicrob Chemother 2008;61:1369-75.

Yüksek doz levoflofloksasin
+ 

sürekli ampisilin sulbaktam infüzyonu (24 g) vs kolistin
• Retrospektif çalışma (YBÜ, pnömoni, bakteremi, n=23)
• 14-28 gün mortalite kolistin grubunda anlamlı düzeyde fazla
Mosaed R, et al. Iran J Pharm Res 2018;17:206-13.

Ampisilin-sulbaktam > kolistin
düşük düzey kanıt



Sulbaktam/tigesiklin

• İmipenem+sulbaktam (4 g) vs tigesiklin /tigesiklin + karbapenem
• Retrospektif çalışma (Nozokomiyal infeksiyon, n=386)
• Mortalitede fark yok
• Mikrobiyolojik yanıt tigesiklin almayan grupta daha fazla

Lee YT, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013;32:1211-20.

• Sefoperazon-sulbaktam vs tigesiklin temelli kombinasyolar
• Retrospektif çalışma (YBÜ, bakteremi, n=210)
• 28 günlük mortalite sulbaktam kolunda anlamlı düzeyde daha düşük
• %80 sulbaktama direnç

Niu T, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2019;8:52.

Ampisilin-sulbaktam > tigesiklin
düşük düzey kanıt



ØKolistin vs kolistin + rifampin
3 RKÇ (VİP)
İstatistiksel anlamlı fark yok
Bir çalışmada mortalite %73/62

ØKolistin vs kolistin + fosfomisin (n=94,VİP)
28 günlük mortalite %57/47
Klinik başarısızlık %45/40
İstatistiksel fark bilinmiyor

Sirijatuphat R, et al. Antimicrob Agents Chemother 2014; 58(9): 5598-601. Durante-Mangoni E, Signoriello G, Andini R, et al. Clin Infect Dis 2013; 57(3): 349-58. 
Aydemir H, et al. Colistin vs. Epidemiol Infect 2013; 141(6): 1214-22. Park HJ, et al. J Glob Antimicrob Resist 2019; 17: 66-71. 

Kombinasyon tedavisinde fosfomisin ve rifampisin önerilmiyor
(IDSA; ESCMID; güçlü öneri, orta düzeyde kanıt)



ØKolistin vs kolistin + meropenem (n=328; VİP, KİD)
İstatistiksel anlamlı fark yok
28 günlük mortalite %46/42
Klinik başarısızlık %70/64

ØKolistin vs kolistin + 24 g ampisilin-sulbaktam (n=39; pnömoni)
5. gün klinik iyileşme %16/70 (p<0,001)

Kaye KS, et al. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01597973. 

Makris D, et al. Indian J Crit Care Med 2018; 22(2): 67-77. 



Ampisilin-sulbaktam

2 meta-analiz (18 çalışma-1.835 hasta, 23 çalışma-2123 hasta)

• Günde en az 18 gram ampisilin-sulbaktam+ 2. bir ajanla kombinasyonu

mortaliteyi azaltmak için en etkili rejim 

• Sulbaktam temelli rejimlerde polimiksin temelli rejimlere kıyasla nefrotoksisite
daha az belirgin

• Sulbaktam temelli tedaviler polimiksin veya tetrasiklin temelli tedavilere oranla 

mortalite üzerine daha etkili

Liu J, Shu Y, Zhu F, et al. J Glob Antimicrob Resist 2021; 24: 136- 47.
Jung SY, Lee SH, Lee SY, et al. Crit Care 2017; 21(1): 319. 



Polimiksinler

• Geleneksel dozlarla serumdaki polimiksin konsantrasyonları değişken ve 
bakterisidal aktivite için yetersiz olabilir.

• Nefrotoksisite

• İntravenöz polimiksinlerin pulmoner döşeyici epitel sıvısındaki etkinliği suboptimal/ 
akciğerlerde yeterli düzeyde bakteriyi öldüremez.

• Monoterapi ile klinik başarısızlık ve direnç 

• 2 meta-analiz: polimiksin temelli rejimler, tetrasiklin bazlı rejimlerden daha etkili, ancak 
nefrotoksisite polimiksin kolunda daha fazla

Liu J, Shu Y, Zhu F, et al. J Glob Antimicrob Resist 2021; 24: 136- 47.
Jung SY, Lee SH, Lee SY, et al. Crit Care 2017; 21(1): 319. 



Tetrasiklinler

• Tigesiklin verilecekse panel önerisi yüksek doz

• Yüksek dozlarda bulantı

• Hafif CRAB infeksiyonları için minosiklin veya tigesiklin monoterapisi yeterli 

• Orta- ağır CRAB infeksiyonları için en az bir ilaçla kombinasyonu 

• Kombine olarak kullanılacaksa yan etki oranını azaltmak için klinik iyileşme 

sağlandıktan sonra tek ilaca geçilebilir.



Uzamış meropenem infüzyonu

• Orta-ağır CRAB infeksiyonlarında yüksek doz, uzamış meropenem 

infüzyonu, kombine tedavide önerilebilir.

• Polimiksin ve meropenem kombinasyonu önerilmez.

• İmipenem silastatin meropenemin alternatifi olarak kullanılabilir.

• Yüksek dozlarda nörotoksisite açısından takip önerilir.



Sefiderokol

• CRAB izolatlarına karşı in vitro aktiviteye sahip FDA onaylı tek yeni β-laktam 

ajandır (%95 etkili).

• Klinik çalışma sonuçları kısıtlı

• Diğer antibiyotiklere dirençli CRAB infeksiyonlarının tedavisinde veya 
diğer seçeneklerin kullanılamadığı durumlarda 

• Sefiderokol kombine olarak kullanılmalı

• ESCMID (koşullu öneri, düşük düzeyde kanıt)



Neden kombinasyon?

• İn vitro etkili olan ilaçlarla monoterapiyi destekleyen sağlam klinik veri yok 

• Empirik antibiyotik rejimleri genellikle CRAB'e karşı aktif olmadığından etkili 
tedavinin başlamasındaki gecikmeler nedeniyle CRAB infeksiyonlarında
yüksek bakteri yükleri beklenmektedir

• CRAB infeksiyonlarına duyarlı hastalar genellikle kronik ve immün sistemleri 

etkilemiş kritik hastalar 



Kombinasyon tedavisinde potansiyel seçenekler:
Ø yüksek doz ampisilin-sulbaktam (ilk tercih, duyarlı olmasa bile)
Øtetrasiklin türevleri 
(en fazla deneyim minosiklin, ardından tigesiklin, eravasiklin veya omadasiklin için neredeyse hiç klinik veri yok)

Øpolimiksin B
Øuzamış meropenem infüzyonu (MİK <8 mg/L) 
Øveya sefiderokol



Meropenem ve kolistin (veya polimiksin B) kombinasyonu önerilmez.

Ø2 RKÇ: Bakteremi, HKP/VİP, n=312, n=328 

§ Kombinasyonun kolistin monoterapisine üstünlüğü kanıtlanmamış

§ Kolistin dirençli olgularda bile???

ØGözlemsel çalışmalarda sonuçlar çelişkili

Ampisilin-sulbaktam, meropenem ve polimiksin B kombinasyonu düşünülebilir.

Paul M, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:391e400.
Kaye KS, et al. Results from the OVERCOME Trial: colistin monotherapy versus combination therapy for the treatment of pneumonia or bloodstream infection due to 
extensively drug resistant Gram-negative bacilli. 31st European congress of clinical microbiology & infectious diseases. Basel: European Society of Infectious 
Disease;2021. 
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CTF

Karbapenem direnci Kolistin direnci CAZ-AVİ direnci

Acinetobacter spp. >%95 <%10

Pseudomonas spp. >%50-60 %20 %10



• Seftazidim- avibaktam
• Polimiksinler
• Aminoglikozidler
• Tigesiklin
• Fosfomisin
• Yüksek doz karbapenem
• Sulbaktam



SEÇENEKLER











Biz ne yapıyoruz?

KDE
CAZ-AVİ
CAZ-AVİ + POL/AG/TG/MEM/FOS
POL/AG + MEM/TG/FOS

DTR P. aeruginosa
CAZ-AVİ
CAZ-AVİ + POL/AG/FOS
POL/AG+ MEM/IPM/FOS

CRAB
• SCF/AMP-SAM + POL/TG/MEM

Odak kontrolü




