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MRSA = postrach ?




patogenita ≈ MSSA
často jen kolonizace
reverzibilita

2007

2010

Enterokoky
Přirozeně rezistentní k CEFs, AZT, LINs, COT
E. faecium: rezistence ke všem β-laktamům
+ vzácně kmeny rezistentní k VAN

Příčiny: GB: avoparcin kuřatům
US: užívání CEFs + dekontaminace GIT
po 2000: léčba CDI
Relativně málo patogenní:

IE, katétrové infekce
IMC, infekce dekubitů
VAP

Baktericidní ATB proti rezistentním G+
vankomycin: glykopeptid
 pouze G+; omezený průnik do tkání
 rezistence zatím velmi vzácné
 podávat pomalou infuzí, nefrotoxicita, TDM
teikoplanin (Targocid): glykopeptid



poločas 40-70 hod, pomalé nasycování → dlouhodobá léčba
vhodný pro OPAT; nejsou kity pro měření hladin

daptomycin (Cubicin): cyklický lipopeptid (≈ COL)




registrován pro SSTI a RIE; nepodávat u pneumonií !
rychlejší baktericidie než VAN, podávání 1x denně i.v.
VD 0,1 l/kg → omezený průnik do tkání, vhodné kombinovat

Ceftarolin (Zinforo): cefalosporin V. generace



registrován pro SSTI a CAP; široké spektrum
dávkování 600 mg i.v. á 12 hod (rigidní ?)

Bakteriostatická ATB proti G+:
Nejsou vhodná pro léčbu těžké sepse, ale
 lepší průnik do tkání (i do buněk) ... VD ≈ CTV
 průnik i na sliznice (vč. ELF) ... VAP
 inhibice tvorby toxinů
 některá jsou i v orální formě
linezolid (Zyvoxid) – registr. pro CAP, HAP, SSTI.
MRSA, enterokoky, streptokoky; i.v. = p.o.
tigecyklin (Tygacil) – registrován pro SSTI a NBI.
spektrum širší o Gram-negativní bakterie

cotrimoxazol – účinný proti MRSA; i.v. = p.o.
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Multirezistentní enterobakterie
ESBL (extended spectrum beta-lactamase) → PENs, CEFs
AmpC → PENs, CEFs 1.-3. gen.
+ často rezistence k FQ, COT, GEN

E. coli rezist. k FQ

Kl. pneumoniae rezist. k AMG

Multirezistentní enterobakterie
ESBL (extended spectrum beta-lactamase) → PENs, CEFs
AmpC → PENs, CEFs 1.-3. gen.
+ často rezistence k FQ, COT, GEN

Požadavek účinné léčby sepse do 1 h.
Iniciální terapie: karbapenemy
Výhody: netoxické ATB, široké spektrum
Nevýhody: - nemáme už záložní antibiotikum
- selekce rezistentních G- bakterií

Bakterie

Imipenem Meropenem Ertapenem Doripenem

E. coli

≤ 0,5

0,03

≤ 0,06

0,03

Salmonella spp.

≤ 0,5

0,03

≤ 0,06

0,06

C. freundii

1

0,03

≤ 0,015

0,03

K. pneumoniae
ESBL

1
1

0,03
0,12

≤ 0,06
0,5

0,06
0,12

E. aerogenes

2

0,06

0,06

0,12

S. marcescens

2

0,06

0,12

0,25

P. mirabilis

2

0,06

≤ 0,06

0,25

P. vulgaris

4

0,12

0,25

0,5

H. influenzae

4

0,25

0,12

0,5

Acinetobacter spp.

0,25

1

>8

1

P. aeruginosa

>8

16

>8

8

S. maltophilia

>8

> 16

>8

> 16

Zhanel GG, Wiebe R, Dilay L, et al. Drugs 2007; 67(7): 1027-52

Porovnání karbapenemů
imipenem/cilast.

široké spektrum; účinnější na Gram+
t1/2 1 hod; max. dávka 4 g/den
nevhodné u neuroinfekcí (riziko křečí)

meropenem

široké spektrum; stabilita vůči DHP-1
t1/2 1 hod; max. dávka 6 g/den
nejvíce indikací, vč. neuroinfekcí
studie na kontinuální podávání

ertapenem

t1/2 4 hod → once daily (?); 1-2 g/den
nepůsobí na pseudomonády

doripenem

široké spektrum; ↑ účinnost proti PSAE
t1/2 1 hod; max. dávka 3 g/den

Enterobakterie rezist. ke karbapenemům



KPC – Klebsiella pneumoniae carbapenemase
metalo-beta-laktamázy

K. pneumoniae rezistentní ke karbapenemům (2011)
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nenáročné, nejsou primární patogeny
přirozeně rezistentní (různé mechanismy rezist.)
+ získaná rezistence
u subakutních/chronických infekcí: biofilm

Pseudomonas aeruginosa: nejvíc patogenní
poslední ATB: AMI, COL
(omezený průnik → zvládne sepsi, ne VAP)
dávkování dle Pk; TDM; úvodní dávka

Acinetobacter baumannii: AMI, COL, TIG, (SLB)
Burkholderia cepacia: AMI, COL, TIG
Stenotrophomonas maltophilia: COT, (TIG)
Léčím sepsi nebo VAP ???

Závěry




Některé infekce antibiotiky nezvládneme.
Je potřeba si na to zvykat.
Nelze přebírat zahraniční guidelines.



Na ICU více než jinde platí: If you hit, hit
hard! Léčení je stále častěji off-label.



Nezbytnou součástí boje s rezistencemi
je účinný izolační režim.

