
Súlyos infekciók kezelése az 
intenzív osztályon

Ludwig Endre



Jellemzı trendek

� Intenzív törekvés a minél gyorsabb 
mikrobiológiai diagnosztikára – a modern 
diagnosztika  gyors bevezetése (PCR, MALDI 
TOFF, stb.)

� A terápia lehetı leggyorsabb leépítése

� Az antibiotikum kezelés minél elıbbi leállítása

� Optimalizált antibiotikum dozírozás (szérum 
szint monitorozás)



Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for
management of severe sepsis and septic shock: 2008

Crit Care Med 2008, 36, 296-327

� Antibiotikum terápia

� az antibiotikum kezelést olyan gyorsan meg kell kezdeni, ahogy 
csak lehet, de mindenképpen 1 órán belül súlyos sepsisben (1D), 
és septikus shockban (1B)

� Széles spektrumú antibiotikumot kell választani: egy vagy több 
antibiotikumot, melyek valószínőleg hatékonyak a kórokozó
batériumok/gombák ellen, és jól penetrálnak a feltehetı
fókuszba (1B)

� Naponta kell értékelni az antibiotikum terápiát: optimalizálni a 
dozírozást, megelızni a rezisztencia indukálást, elkerülni a 
toxicitást és minimalizálni a költségeket (1C)

� Meg kell fontolni a kombináció alkalmazását P.aeruginosa 
infectioban (2D)



Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for
management of severe sepsis and septic shock: 2008

Crit Care Med 2008, 36, 296-327

� Infekciós fókusz helyének megállapítása és kezelése

� az infekció fókuszát a lehetı leggyorsabban meg kell találni (1C), 6 
órán belül mindenképpen (1D)

� Ki kell értékelni formálisan, hogy milyen módon lehet a fókuszhoz 
jutni (abscessus drainage, szövet debridement) (1C)

� A sürgısségi ellátás után azonnal el kell végezni a fókusz 
eltávolítását/megoldását (1C), (kivéve a pancreatitist, melyben a 
sebészeti beavatkozást célszerő késleltetni) (2B) 

� Azt a megoldást kell választani ami a maximális hatékonyságot 
biztosítja a legkisebb megterheléssel (‘D)

� El kell távolítani azokat az idegentesteket,amelyek potenciálisan 
fertızöttek (1C)



Inadequate antibiotic therapy: a risk factor
for mortality

Vallés et al. Chest 2003 123:1615–1624



A halálozás valószínőségének emelkedése 7,6 % óránként az 
antibiotikum terápia bevezetésének késésével, a hypotensio

kialakulása után
Kumar A  et al Crit Care Med 2006, 34, 1589



Az in vivo antibiotikum hatékonyságot 

befolyásoló PK/PD parameterek
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Farmakodinámiás célértékek

Béta-laktámok T>MIC             50 – 70 %

Aminoglikozidok Cmax/MIC           8-12

Fluorokinolonok AUC/MIC         30, illetve 125

Vancomycin               AUC/MIC             400



Hydrophil és lipophil antibiotikumok viselkedése

Béta-laktámok, 
aminoglycosidok, 
glycopeptidek, colistin

Jellemzı pk:
-alacsony Vd
-elsısorban renalis

elimináció
-alacsony intracellularis cc.

Kritikus állapotú pk:

-nagyobb Vd
-nagyobb illetve 

vesefunkció függı
clearance

Fluorokinolonok,makrolide, 
lincosamidok, tigecyclin

Jellemzı pk:

-nagy Vd
-elsısorban hepatikus

elimináció
-magas intracellularis cc.

Kritikus állapotú pk:

-érdemben változatlan Vd
-nagyobb illetve májfunkció

függı elimináció



Kritikus állapotú beteg – fokozott 
megoszlási térfogat

Extravasatio : 
sepsis, trauma, súlyos hypalbuminaemia, 
folyadék terápia, parenterális táplálás, 
csökkent perctérfogat

Folyadékvesztés (látszólagosan megnövekedett 
megoszlási térfogat):
postoperativ drainage, égés
Kompartmentális folyadék felhalmozódás:
pleuralis folyadék, ascites, mediastinitis

(Scaglione, Paraboni: Int J Antimicrob Agents 2008, 32, 294)



Kritikus állapotú beteg – változó clearance

Fokozott clearance:

� égés (késıbbi stádium), akut leukaemia, sepsis
hyperdinámiás szaka

Csökkent clearance:

� veseelégtelenség, 75 feletti életkor



Az antibiotikumok farmakokinetikáját
befolyásoló változások sepsisben

� 1. fázis
megnövekedett perctérfogat

� ↓↓↓↓
magasabb clearance
fokozott capillaris permeabilitas
folyadék kiáramlás

� ↓↓↓↓
nagyobb megoszlási térfogat

alacsonyabb 

szérum 

koncentráció



Az antibiotikumok farmakokinetikáját
befolyásoló változások sepsisben

� 2. fázis
szervi dysfunctio →→→→ csökkent clearence

� ↓↓↓↓

megnövekedett felezési idı

magasabb 

szérum 

koncentráció



Az antibiotikumok 
farmakokinetikáját befolyásoló

változások sepsisben

� 3. fázis

� vasopressor kezelés

� hemofiltráció

� dialízis

?



Farmakokinetikai változások 
haematológiai betegekben

� Változás lényege:

megnövekedett víztér, és glomerulus filtráció

� klinikai vizsgálat (Pea et al:AAC 2005, 49, 3550)

20 leukémiás betegben napi 6 g ceftazidim folyamatos 
infúzióban:

Css: 40 mg/l  (4-5-ször a magasabb a kórokozó
MIC értékénél)

Igen jelentıs variabilitás a kinetikai 
paraméterekben

Konklúzió: napi 6 g ceftazidim a betegek 72 %-ban 
biztosított optimális antibiotikum hatást, de a nagy 

variabilitás miatt monitorozás lehet szükséges



Amikacin dozírozás égett betegekben
Conil et al. Int J Antimicrob Agents 2006, 28, 226

� Klinikai vizsgálat 38 égett betegben 
(15 % felett)

� Az amikacin elimináció korrelált a clearance-
szel és az égés kiterjedésével és jelentısen 
magasabb volt az átlag populációban 
mérhetınél

� Javaslat: 20 mg/tskg amikacin
(120 ml/min clearance felett) 

� + monitorozás a nagy egyéni variabilitás miatt



Ciprofloxacin kritikus állapotú betegekben

� 70 kritikus állapotú ICU beteg

-célértékek     AUC/MIC > 100,  Cmax/MIC >8

Ciprofloxacin dózisa  2x 400 mg, illetve 2x200 mg

Eredmények:
Cmax/MIC =  5,4  és csak 8 esetben nagyobb mint 10

AUC/MIC  =  42,4 P. aeruginosa és  82,6 
Enterobacteriaceae esetében

A fenti dózisú ciprofloxacin csak akkor hatékony, ha a 
kórokozó MIC értéke 0,3 mg/l

Conil et al, Int J Antimicrob Agents 2008, 32, 505



Dozírozási meggondolások neutropéniás
betegekben

Béta-laktámok: feltétlenül legalább 4 dózisban
� ceftazidim 4x2 g intermittálva, vagy 3x2 g folyamatos 

infúzióban
� gyermekekben  65 mg/kg telítı dózis után 200 

mg/kg/nap

Aminoglycosidok (kb. 20 %-kal gyorsabb elimináció és 
nagyobb Vd)

� amikacin 20 mg/kg/24 óra
� gentamicin 1,3 mg/tskg/8 óra

Vancomycin 
� napi 2-3 g felnıttekben
� Gyermekekben   >60 mg/tskg/nap biztosított 6,2 mg/ l 

koncentrációt az esetek 75 %-ban
Lortholary et al, Lancet Inf Dis, 2008, 8, 612



VAP kezelés - pip/tazo intermittáló, illetve 
folyamatos adagolásban

� Pip/tazo 4,5 g  30 min 6 óránként  vs 360 min

+ 7 mg/tskg tobramycin/nap

folyamatos (37)        intermittáló (46)     OR

Gyógyulás (%)

MIC   4 mg/l                       90                        76 2,78

MIC   8 mg/l                       89                        40 10,79

MIC 16 mg/l                       87                        16  22,89

Lorente et al Int J Antimicrob Agenst 2009, 33, 464



Dandekar. ICAAC 2002 [Abstr. A-1386]

Meropenem 500 mg  0.5-h vagy 3 h-
infuzióban

Koncentráció (µg/mL)

0
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Összefüggés a MRSA MIC és a gyógyulási arány 
között

1. MIC 1,5 mg/l                    MIC 1,5 mg/l alatt

n=66                                      n=26

30 napos 18,2 %                                  11,5 %

letalitás

Mikrob kudarc 9,1 %                                       0 %

Rekurráló inf. 16,7 %                                    3,8 %

Lodise et al Antimicrob Agents Chemother 2008, 52, 3315



Optimal vancomycin concentrationtargets for
serious infections due to MRSA

Stevens V et al ICAAC 2011 poster A2-010



More aggressive vancomycin
pharmacodynamic targets predicts survival

for MRSA septic shock
Zelenitsky S et al 2011 ICAAC poster A2-011

42 beteg MRSA septicus shock (légúti 60 %, 17 % 
bır/lágyrész, 14% véráram)

Átlagos halálozási arány: 50 %

Gyógyulási arány ha vancomycin konc        
15mg/l alatt   28 %                                                            
15 mg/l felett  71 %



Optimal loading dose regimen of teicoplanin to
achieve revised higher therapeutic trough level in

pateints with complicated MRSA infections
Ueda T et al 2011 ICAAC poster A2-015

Felnıtt betegek 60 ml/min GFR felett

Két különbözı dozírozás:

1. Csoport   2x600 mg (2x10-12 mg/tskg) két napig

2. Csoport   4x400 mg két napig  majd szérumszint 
alapján

1. Csoport gyógyulási arány    77,5 %

2. Csoport                                  62,5 %

Javasolt az elsı dozírozási forma 



MRSA

� MIC 1 mg/l alatt:  vancomycin monitorozással (Cmin
15-20 mg/l között) súlyos, életveszélyes infekciókban

� MIC 1 mg/l felett:  meggondolandó alternatív 
antibiotikum választása:

� pneumonia:                               
linezolid

� bır-lágyrész és intraabdominalis infeckió:      
tigecyclin

� bakteraemia, endocarditis:                            
daptomycin

(tigecyclin bacteraemiával járó kórképekben ugyanolyan hatékony minta a 
komparator (Gardiner et al CID 2009 50, 229))



Beta-lactam serum levels are inadequate in most 
critically ill patients

Hites M et al ICCAC 2011 poster A2-559

� Cefepim, ceftazidim, pip/tazo és meropenem
rendszeres szérum szint meghatározás az intenzív 
osztályon fekvı betegeknél

� Adekvát koncentráció: 4-8MIC felett CEF > 70 %, 
PIP/TAZO > 50 %,                                                          
MER >40 %

� A célérték elérése CEF 32 %, PIP/TAZO  25 %, 
MER 42 %

� A célérték elérése a vesefunkció függvényében
GFR<50                           40 %
GFR 50 – 100 között      32 %
GFR > 100                       18 %

A szokásos terápiás dozírozással csak a beteg kis részében 
érhetı el a kívánt farmakodinámiás célérték



Folyamatos vancomycin adagolás
Zelenitsky SA et al ICAAC, 2010, A1-1351

� In vitro farmakodinámás model
� Tesztelt MRSA törzsek MIC értéke 0,5 és 1,5 mg/l között
� Folyamatos vancomycin infúzió 2,5, 5, 10 és 20 m/l konc 48 

órán át
� Cél: VISA törzsek kialakulásának detektálása
� Eredmények

vanco konc                           VISA arány
2,5 mg/l                                    37,5 %

5 mg/l                                     25,0%
10 mg/l                                      0%
20 mg/l                                      0%

Konklúzió: figyelembe véve a vancomycin 50 %-os 
fehérjekötıdését, a klinikai gyakorlatban a 20 mg/l-es 
folyamatos vancomycin szint biztosítása indokolt 



Vancomycin Cmin és AUC korreláció összefüggésének 
vizsgálata malignus betegségben szenvedık MRSA 

pneumoniájának kezelésében
Mochizuki T et al ICAAC 2010 A1-494

� Az eddigi megfigyelések szerint a 400-800 mg.hr/l –nél
magasabb AUC24 szükséges a vancomycin optimális 
hatásának eléréséhez. A gyakorlatban  a Cmin
meghatározás valósítható meg.

� A vizsgálat célja: különbözı dózisok és adagolási 
intervallum mellett meghatározni az esetleges összefüggést 
az AUC24 és C min között

� Betegek: 271 tumoros beteg MRSA pneumoniával

� Eredmény:

� szoros a korreláció az AUC24 és C min között

� a 800 mg.hr/l AUC24 érték a javasolt 15-20 mg/l-es Cmin
mellett nem érhetı el 2 mg/l-es MRSA MIC mellett 



Vancomycin + nafcillin kombináció hGISA
staphylococcus törzsek ellen

Leonard SN, Rong SL ICAAC, 2010 A1-1350

� GISA törzsek kialakulása várható vancomycin kezelés mellett

� In vitro farmakodinámás modell a terápia során elérhetı
vancomycin és nafcillin koncentrációval különbözı MIC 
értékő 4 MRSA törzs ellen 107 csíraszám mellett, 72 órás 
vizsgálatban

� Eredmények:

� önmagában egyik antibiotikum se gátolta meg GISA 
kialakulását (MIC=4 mg/l)

� a kombináció alkalmazása mellett nem jelent meg GISA 
annak ellenére sem, hogy a nafcillin konc. alacsonyabb 
volt  a törzs MIC értékénél

� a kombináció feltehetıen klinikai körülmények között is 
hasznos lehet



Colistin
Falagas ME et al. Int J Antimicrob Agents 2010, 35, 194

� 258 colistin kezelés feldolgozása 
multidrug rezisztens kórokozók okozta 
súlyos infekciók kezelésében

� Össz-halálozás 34,9 %  

� infekció gyógyulása 79,1 %

� Nephrotoxicitás 10 %



Colistin
Falagas ME et al. Int J Antimicrob Agents 2010, 35, 194

� Dózisfüggı hatékonyság (?)

- 3 ME                   halálozás   38,6 %

- 6 ME                                     27,8 %

- 9 ME                                     21,7 %
A nephrotoxicitás és a colistin napi adagja vagy 

összdózisa között nem volt összefüggés



Reális elvárások  kritikus állapotú
betegeknél, speciális rizikót jelentı

betegcsoportoknál, speciális kórokozóknál

� MIC meghatározás releváns kórokozó
esetében
� lehetıvé teszi annak megítélését, hogy egyes 

antibiotikumok alkalmazhatóak-e  
� milyen dózist alkalmazzunk

� Szérum szint meghatározás aminoglikozid, 
vancomycin kezelés esetén

� Maximális dózisok alkalmazása atoxikus 
antibiotikumok esetében, figyelembe véve a 
kinetikát befolyásoló változásokat



A jövı: Az antibiotikum kezelés 
intenzifikálása

� ha lehet, a kórokozó izolálása, MIC 
meghatározás

� antibiotikum szérumszint meghatározás

� egyedi antibiotikum terápia tervezés 
minden súlyos infekcióban



A szervezeti válaszreakció (sepsis) detektálása

� Procalcitonin (PCT), calcitonin elıalak

� megemelkedik számos klinikai szituációban, igen nagy 
range-ben (1-700 ng/ml)

• bakteriális triggerek (LPS, teichoic sav, stb.)

• egyéb traumák (súlyos trauma, pancreatitis, égés, 
hıguta, nagy mőtétek, inhalatios pneumonitisek), 
melyekben termelıdése feltételezhetıen bakteriális 
transzlokáció következtében indukálódik a szervezet 
gyakorlatilag összes sejtjében

• a sepsis patofiziológiájában káros szerepet játszik, 
semlegesítése növeli a túlélés esélyét



Procalcitonin (PCT)

� az inzultust követıen 4 órán belül a kezdeti 
szint 400-szorosára emelkedhet, maximumát 
24 óra múlva éri el, majd csökkenni kezd 
függıen a kiváltó ok perzisztálásától (már 
emelkedett, mikor a CRP még normális)

� Legmagasabb értékeit súlyos bakteriális illetve 
gomba infekciókban éri el, vírus infekciókban 
emelkedése minimális

� Magassága prediktív jelleggel bír, nem 
infekciós trigger esetén  magas szintje 
komplikációk fellépésére utal, újra emelkedése 
csökkenı fázisban infekciót jelent



1200

Suffredini et al J Infect

Dis 1999



Endocarditis – Medical Rx Succesful
Becker K. L. et al Brit J. Pharmacol. 2010.

Day



Procalcitonin az intenzív osztályon az antibiotikum 
alkalmazás irányításában

Nobre V et al Am J Respir Crit Care Med 2008, 177, 498

� cél: megítélni a procalcitonin alkalmazhatóságát az antibiotikum 
kezelés idıtartamának  meghatározásában

� Rendszeres (napi) PCT meghatározás

� Ab leállítás ha a kezdeti érték 90%-ra csökkent a PCT - a 
3.naptól, ha a kezdeti érték 1,0 µg/l alatt, illetve az 5.naptól, ha  
1,0 µg/l felett volt 

Kontroll csoport  (n=39)     PCT (n=40)

Ab terápia hossza                      10                              6      nap

Összes ab kezelési nap              755                             504

Klinikai gyógy.                           83                              90 %

Inf relapsus 1                              1 (%)



Procalcitonin az intenzív osztályon az antibiotikum 
alkalmazás irányításában

Hochreiter M et al Crit Care 2009, 13:R83 

� sebészeti betegek
� Ab leállítható, ha PCT a kezdeti értékrıl  1,0 µg/l alá, vagy 3 

napon belül a kezdeti érték 25-30%-kal csökkent klinikai javulás 
mellett

Kontroll csoport (n=53)   PCT csoport (n=57)

Pneumonia                              19                       24
Peritonits 30                            29
Ab kezelés                               7,9                           5,9  nap
Gyógyult                                 39                        42
Intenzív nap                           17,7                         15,5 



VAT (ventillation associated
tracheobronchitis)

� Átmeneti folyamat  a kolonizáció és a pneumonia 
között

� Gyakorisága: 10 % körül, több a sebészeti betegben

� Kritériumok (nincs egységes, validált kritérium 
rendszer): 

� láz (38 felett) más ok nélkül, 

� purulens váladék

� pozitív endotrachealis aspirátum (>106 cfu/ml)

� új infiltrátum hiánya a rtg.-en (a portabilis
röntgen érzékenysége  alacsony) HRCT?!



Model For Antibiotic Therapy of VAT
(Craven et al Chest 2009, 135, 521)

Days 1-6

Days 7

Days 7

ETA Surveillance Cultures

Pathogen identified, but < 105-6 

cfu/ml

VAT Diagnosis

Pathogen ≥ 105-6 cfu/ml

VAT

Targeted Antibiotic Therapy

Reduced

VAP

Improved Patient

Outcomes



VAT (ventillation associated
tracheobronchitis)

Patogének 75 %-ban G-negatív pálcák:
� Pseudomonas aeruginosa
� Acinetobacter baumannii
� Klebsiella spp.
� E. coli

G-pozitívok
� MRSA
� MSSA



VAT klinikai jelentısége

� Hosszabb lélegeztetés és ITO 
tartózkodás

� Feltehetıen nagyobb halálozás a 
kialakuló VAP következtében

� Antibiotikum mikrobiológiai diagnózis 
alapján!

� idıtartama 5-8 nap (?)



Gyakorlati meggondolások

� Láz kimutatható ok nélkül, negatív rtg

� Bı, purulens váladék

� Emelkedı gyulladásos paraméterek

� Pozitív bakteriológia

Antibiotikum abusus veszélye!



Összefoglalás

� Törekvés a mikrobiológiai 
diagnosztikára és az antibiotikumok 
hatékonyabb alkalmazására

� Csökkenteni az antibiotikum használat 
mértékét

� Antibiotikum alkalmazás irányítását 
optimalizálni


