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AMAÇ

o MDR A.baumannii tedavisi sorunlu
o Kombine antibiyotik uygulamaları zorunlu
o Bazı kombinasyonlar antagonist etkili
o İn vitro sinerji testleri yol gösterici
o Karbapenemlerin (imipenem ve meropenem),

oSefoperazon-sulbaktam (SCP),
oAmpisilin-sulbaktam (SAM),
oPolimiksin-B (PB)
oRifampin (RİF)

oKlinisyenlere yol gösterici bilgi,
oEtkin tedavi seçeneğinin belirlenmesine katkı
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GEREÇ VE YÖNTEM

o 34 Acinetobacter Baumannii izolatı, YBÜ
oBD BBL Crystal E/NF yarı otomatize identifikasyon
oAntibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon  ile
o İmipenem ve meropeneme dirençli MDR fenotipinde
oAntibiyotik stok solüsyonları antimikrobiyal tozlardan
oKatyon Ayarlı Mueller Hinton Broth (KAMHB) besiyeri
oKolorimetrik üreme indikatörü (Resazurin sodium salt)
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 Antibiyotik kombinasyonları

o İmipenem ve ampisilin/sulbaktam   (İPM/SAM)
o İmipenem ve sefoperazon/sulbaktam   (İPM/SCP)
o İmipenem ve polimiksin-B    (İPM/PB)
o İmipenem ve rifampin    (İPM/RİF)

oMeropenem ve ampisilin/sulbaktam    (MEM/SAM)
oMeropenem ve sefoperazon/sulbaktam   (MEM/SCP)
oMeropenem ve polimiksin-B   (MEM/PB)
oMeropenem ve rifampin   (MEM/RİF)
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 MİK değerleri broth mikrodilüsyon yöntemi ile
 4xMİK  ve 0.03xMİK  aralığında
 96 kuyucuklu steril U tabanlı plakda
 25 μl antibiyotik
 Son bakteri inokulüm konsantrasyonu 5x105 CFU/ml 50 μl
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o 35 ± 2˚C 19 h inkübasyon
oResazurin sodium  (20 μl)
oEscherichia coli ATCC 25922

 Sonuçların değerlendirilmesi
o Fraksiyonel İnhibitör Konsantrasyon İndeksi (ΣFİK)
o FİK A = A ilacının kombinasyondaki MİK değeri / A

ilacının tek başına MİK değeri
o FİK B = B ilacının kombinasyondaki MİK değeri / B

ilacının tek başına MİK değeri
o ΣFİK = FİK A + FİK B

oÜreme olmayan tüm kuyucuklar taranarak, en düşük
ΣFİK’nin hesaplandığı kuyucuk değerlendirmeye alındı*

*Anon’un Klinik Mikrobiyoloji Prosedürleri El Kitabı
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oΣFİK ≤ 0,50  sinerji
o1 > ΣFİK > 0,50  parsiyel sinerji (aditif etkileşim)
o4 > ΣFİK > 1 ise tanımlanamayan (indiferans)
oΣFİK ≥ 4 ise antagonistik etkileşim
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 BULGULAR
 izolatların antibiyotik duyarlılıkları

Antibiyotikler Duyarlı (S)

(n / %)

Orta Duyarlı (I)

(n / %)

Dirençli (R)

(n / %)

İmipenem _ _ 34 (%100)

Meropenem _ _ 34 (%100)

Ampisilin/sulbak. _ 2 (%5,9) 32 (%94,1)

Tikarsilin _ _ 34 (%100)

Gentamisin 5 (%14,7) 2 (%5,9) 27 (%79,4)

Sefepim _ _ 34 (%100)

Amikasin _ _ 34 (%100)

Minosiklin 16 (%47) 3 (%8,8) 15 (%44,2)

Siprofloksasin _ _ 34 (%100)

Trimetop/sülfom. 4 (%11,8) 3 (%8,8) 27 (%79,4)

Seftazidim 1 (%3) _ 33 (%97)
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 Antibiyotiklerin MİK sonuçları

İlaç

konsantrasyonu

(μg/ml)

İPM (n/%) MEM (n/%) SAM (n/%) SCP (n/%) RİF (n/%) PB (n/%)

512 3 (8,8)

256 7 (20,6)

128 2 (5,9) 2 (5,9) 14 (41,2)

64 4   (11,8) 13   (38,2) 15 (44,1) 9 (26,5) 1 (2,9)

32 17   (50) 6   (17,7) 17 (50) 1  (2,9)

16 13   (38,2) 13   (38,2) 1 (2,9)

4 8 (23,6)

2 24 (70,6)

0.125 3   (8,8)

0.062 1   (2,9)

0.031 3   (8,8)

0.015 20   (58,9)

0.007 7   (20,6)

İlaç

konsantrasyonu

(μg/ml)

İPM (n/%) MEM (n/%) SAM (n/%) SCP (n/%) RİF (n/%) PB (n/%)

512 3 (8,8)

256 7 (20,6)

128 2 (5,9) 2 (5,9) 14 (41,2)

64 4   (11,8) 13   (38,2) 15 (44,1) 9 (26,5) 1 (2,9)

32 17   (50) 6   (17,7) 17 (50) 1  (2,9)

16 13   (38,2) 13   (38,2) 1 (2,9)

4 8 (23,6)

2 24 (70,6)

0.125 3   (8,8)

0.062 1   (2,9)

0.031 3   (8,8)

0.015 20   (58,9)

0.007 7   (20,6)



Kombinasyonlardan elde edilen etkileşimlerKombinasyonlardan elde edilen etkileşimler

SİNERJİ
n(%)

ADİTİF
n(%)

TANIMLANAMAYAN
n(%)

ANTAGONİZMA
n(%)

İPM/SAM 30 (88,2) 4 (11,8) _ _

İPM/SCP 24 (70,6) 8 (23,5) 2 (5,9) _

İPM/RİF 25 (73,5) 9 (26,5) _ _

İPM/PB 13 (38,2) 19 (55,9) 2 (5,9) _

MEM/SAM 32 (94,1) 2 (5,9) _ _

MEM/SCP 3 (8,8) 22 (64,7) 9 (26,5) _

MEM/RİF 6 (17,6) 26 (76,5) 2 (5,9) _

MEM/PB 1 (2,9) 22 (64,7) 11(32,4) _



Sinerjistik etkileşim tespit edilen bir plağın görünümü (çalışmamızdan)



Aditif etkileşim tespit edilen bir plağın görünümü (çalışmamızdan)



 Tanımlanamayan etkileşim tespit edilen bir plağın görünümü (çalışmamızdan)



TARTIŞMA

Karbapenemler ve sulbaktam

oEn yüksek intrensek antibakteriyal aktivite gösteren beta
laktamaz inhibitörü

oAmpisilin/sulbaktam veya tek başına sulbaktamın
karbapenemlerle kombinasyonunun MDR A.baumannii
türlerine karşı beta laktamların aktivitesini belirgin bir
şekilde geliştirdiği rapor edilmiştir.

oEn yüksek sinerji oranları sulbaktam içeren SAM ve
SCP ile olan kombinasyonlarda

MEM/SAM %94.1
İPM/SAM %88.2
İPM/SCP %70.6
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 Kiffer ve ark. 48 MDR A.baumannii,
 MEM/sulbaktam, dama tahtası
 %77.1 sinerji ve parsiyel sinerji

• Sarıgüzel ve ark., 100 A.baumannii izolatında
• İPM/SCP ve MEM/SCP,
• E test yöntemi
• İPM/SCP için %65
• MEM/SCP için %79 sinerji, antagonizma  yok

• Pongpech ve ark. 30 MDR A.baumannii
• Time kill ve dama tahtası yöntemi ile
• MEM/sulbaktam, %70 sinerjizm
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 Ko ve ark.
 Fare modelinde oluşturdukları MDR A.baumannii infeks.
 Kombinasyon tedavisinde sağ kalım oranları (%87),
oTek başına MEM (%35) veya
o Sulbaktam (%30) alan gruplara göre daha yüksek

 Song ve ark.
 Fare modelinde karbapenem dirençli A.baumannii pnöm.
 İPM/sulbaktam kombinasyonu en etkili
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MEM/SCP
o Sinerji  %8.8
o Parsiyel sinerji  (aditif) %64.7
o MEM ve SCP’nin MİK değerleri başlangıç MİK

değerlerine göre düşmüş
o Sinerji + aditif etkileşim %73.5
o Sinerji için ΣFİK ≤ 1 değerini kriter alan kaynaklar var

Çalışmamızda,
oKarbapenemler + sulbaktam ile yüksek sinerji oranları,
oAntagonizma gözlenmemesi
oKarbapenem dirençli MDR A.baumannii infeksiyonlarının

tedavisinde bu kombinasyonlar iyi bir seçenek
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Karbapenemler ve rifampin

o Hidrofobik özelliği, negatif yükü , büyük molekül boyutu
o Gram negatif bakterilerdeki dış membran geçirgenliğinin

azalmasından dolayı bu bakterilere karşı inaktif

o Bir çok in vitro çalışmada ,
o Karbapenemler , SAM ve polimiksinlerle kombine

edildiğinde MDR AB  karşı sinerjistik aktivite

Sinerji            Parsiyel sinerji

İPM/RİF %73.5                 %26.6
MEM/RİF %17.6                 %76.5
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 Tripodi ve ark.
 Time-kill
 İPM ve RİF arasında belirgin sinerji
 RİF tek başına kullanıldığında 24 saat sonra yeniden üreme
 İmipenem eklenmesiyle bu direncin köreltildiği
 Kombinasyon tedavileri monoterapiden daha etkin
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 Pachon Ibanez ve ark. hayvan modellerinde
 MDR A.baumannii menenjit ve pnömonisi
 Rifampinin  tek başına
 İmipenem, sulbaktam ve kolistinle kombinasyonları
 Time kill yöntemiyle
 Rifampin hem tek başına hem de kombinasyonda etkili
 Tek başına uygulandığında 48-72 saat sonra rifampin

dirençli mutantlar (MİK ≥ 128mg/L)

 Song ve ark. Fare modellerinde
 Karbapenem dirençli A.baumannii pnömonisi
 Tekli ajan olarak, rifampin
 Kombinasyon olarak İPM/RİF
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Karbapenemler ve polimiksin B

o Polimiksin B ve kolistin için duyarlılık testleri eşit ve
yüksek

o Polimiksin tedavisi sırasında direnç gelişimi
o Potansiyel toksisiteleri
oTek başına doz artırılarak kullanımından çok kombine

kullanımları ön planda
oKarbapenemler tercih ediliyor.

Sinerji                     Parsiyel sinerji

 İPM/PB %38.2                      %56
 MEM/PB %2.4                        %64.7
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 Karbapenemlerin diğer kombinasyonlarla olan sinerji
oranlarından düşük

 Kullandığımız  izolatların tamamı PB’ye çok düşük MİK
değerleri ile duyarlı (MİK ≤125 µg/ml)

 Başlangıç MİK değerleri  çok düşük
 Kombinasyondaki MİK değerlerinde sinerji için olması

gereken 4 kat düşüş daha az düzeyde gözlendi.
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 Wareham ve ark.
o İPM dirençli, PB duyarlı MDR A.baumannii
oE test metodu
o İPM/PB kombinasyonu %40 oranında sinerjistik aktivite

 Pankuch ve ark.
o 52 A.baumannii, Time kill yöntemi
o Meropenem ve kolistin
o 18’inde sinerjistik aktivite (%35)

 Pankey ve ark.
o meropeneme dirençli 8 A.baumannii izolatının
o MEM- PB kombinasyonu
o Time kill ile %100,  E-test ile %63 oranında sinerji
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 Pongpech ve ark.
oDama tahtası ve time kill
o İPM/kolistin kombinasyonunda %100 sinerji
oKolistinin etkisiyle bakteri hücre duvarının ve

membranının zayıflamasına bağlı
obu morfolojik hasarları elektron mikroskop

bulgularıyla.
oHücre içine giren yüksek düzeyde imipenem

 Pongpech ve ark.
oDama tahtası ve time kill
o İPM/kolistin kombinasyonunda %100 sinerji
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SONUÇ

o Kombinasyon  tedavisi uygulanacaksa,
o Daha önce yapılmış in vitro çalışmalar ışığında etkili

olabilecek komb.lar ampirik olarak tercih edilebilirse de,
o Tedavinin doğru yönlendirilmesinde, hastada etken olan

izolatın kullanılan kombinasyona duyarlılığının sinerji
testleri ile belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür.
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SONUÇ

o Çalışmamızda imipenem ile belirgin olmak üzere
o Bir karbapenem ile SAM, SCP, RİF ve PB

kombinasyonlarında değişik oranlarda sinerjistik
etkileşimlerin tespit edilmiş olması

o ve antagonistik etkileşimlerin gözlenmemesi
o İleri klinik çalışmalarla desteklenmesi koşuluyla,
o Bu kombinasyonların yenilikçi ve etkili tedavi

seçenekleri için temel oluşturabileceklerini ve iyi birer
alternatif olabileceklerini söyleyebiliriz.
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Sanırım görmediniz;
Şimdi şuradan geçti.
Yazık görmediyseniz
Böcek gibi güzeldi
Ö. Asaf


