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 Kateter kilit,
 İntratekal,
 İnhaler,
 İntraperitoneal,
 Mesane irrigasyonu,
 Antibiyotik içerikli çimento 

uygulanması,
 İntraplevral ve
 İV fosfomisin



KATETER KİLİT TEDAVİSİ

 Hemodiyaliz hastalarında, uzun süreli iv 
tedavi alması gereken hematoloji, onkoloji 
ve yoğun bakım  hastalarında kateter çok 
sık kullanılmaktadır.

 Kateter ilişkili kan enfeksiyonları, kateter 
kullanan hastaların yaşadıkları en önemli 
problemlerdendir. 



Neden kateter kilit tedavisi?

 Kateterin kullanımına devam etme 
isteği,

 Hastanın tedavisine ara vermemek,

 Hastayı mümkün olduğunca 
girişimden korumak için kateter 
enfeksiyonlarında, kateteri korumak 
istiyoruz.



 Kateter kilit tedavisi sırasında 
kateterdeki antibiyotik 
konsantrasyonu MIC değerinin 100-
1000 kat üzerinde bulunmaktadır.

 Kilit tedavisi uygulanan lümen 
kullanılmadığı takdirde, uygulanan 
antibiyotik 24-48 saat kateterdeki 
konsantrasyonunu korumaktadır. 



 Kilit tedavilerinde heparin ile çökme oluşturma riski 
olmayan antibiyotikler, heparin ile kombine edilir.

IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009

● Gentamisin ile EDTA kombinasyonunun heparin 
kombinasyonuna oranla daha etkin olduğunu gösteren 
çalışmalar mevcut olmakla birlikte, EDTA’nın temininin zor 
ve maliyetli olması sebepleri ile pratikte kullanımı uygun 
değildir.

● Daptomisin ile yapılan kilit tedavilerinde ise 
kombinasyonda heparin ile birlikte 3mEq/L Ca+² 
kullanılmalıdır. Çünkü daptomisinin etkin olabilmesi için 
ortamda Ca+² varlığı şarttır.
P Brandon Bookstaver, Aktivity of Antibiotic Lock Solutions, The Annals of Pharmacotherapy, 
2009, volume 23



 Heparin ile kombine kullanılabilecek 
antibiyotikler;

- Vankomisin

- Seftazidim

- Sefazolin

- Siprofloksasin

- Gentamisin

- Ampisilin
IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009



Vankomisin heparin kombinasyonu 
37C’de 72 sa. çökme oluşmadan 
durabilir. 

IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009



 50mg/ml vankomisin 2ml alınır.

 8ml 0.9 % NaCl ile dilüe edilir ve 10mg/ml 
vankomisin elde edilir.

 5000 IU/mL heparinden 1ml alınır.

 1ml heparin ve 1ml vankomisin(10mg/ml) 
karıştırılır.

 Sonuç olarak 5mg/ml vankomisin ve 2500 
IU/ml heparin içeren 2ml solüsyon elde 
edilmiş olur.



Kateter takıldıktan sonraki 2 hafta 
içerisinde bakteriyemi oluşması 
durumunda enfeksiyon ekstraluminal
düşünüldüğü için kateter kilit 
tedavisi önerilmemektedir.



Etkenler

 KNS %60-70

 S.aureus %5-15

 Candida spp %5-10

 Enterobakter %5-10

 Enterococcus spp %2-4

 MRSA                        %5
Eggimann P,Clin Microbiol Infect 2002;8(5):295-309



 Kilit tedavisi ile başarı oranları;

- Gr(-) patojenler için %87-100

- S. epidermidis için %75-84

- S. aureus için %40-55

- Enterokok için %60

- Candida için ??

IDSA, Guidelines catheter related ınfections:2009, 



Koagülaz negatif stafilokok

 Kateter kilit tedavisinin, sistemik 
antibiyotik ile beraber 10-14 gün 
uygulanması önerilir.(BIII)

IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009

● Vankomisin (kateter kilit + 
sistematik) verilen 84 hasta ile 
yapılan çalışmada, tedavinin başarı 
oranı %94 olarak bulunmuştur.

Nuria fernandez ,Antibiotic lock therapy , JAC 2006 



S.aureus
 Kateter kilit tedavisinin başarı ihtimali 

düşük olmakla birlikte kateterin 
korunması gereken durumlarda,kateter 
kilit tedavisi sistemik antibiyotik ile 
beraber 4 hafta süre ile verilir. (B-II)

 TEE yapılarak infektif endokardit 
olasılığı ekarte edilen, komplike 
olmayan vakalarda 14 gün verilebilir.
Rosen AB,cost-effektiveness of transeosophageal echocardiographi to determine
the doration of theraphy for cateter associated S.aureus bakteremia,Ann Intern
Med 1999



●Antibiyotik tedavisi başladıktan 72 sa. 
sonra hastanın septik halinin devam etmesi 
durumunda kilit tedavisine son verilerek, 
kateter çekilir.

●Yapılan çalışmalarda S.aureus ile enfekte 
kateterlerin çekilerek tedavi verilmesi 
durumunda, tedaviye erken yanıt alındığı ve 
yüksek oranda kür sağlandığı görülmüştür.



 Kilit tedavisinde daptomisin
biyofilmlere hızlı etki etmesi 
nedeniyle önerilmektedir. 

 Vankomisin MIC >2 μg/mL olması 
halinde,  daptomisin kullanımı 
önerilmektedir. (A-II)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Clindamycin Daptomycin Linezolid Tigecycline Vancomycin

B
io

fi
lm

-a
ss

oc
ia

te
d

ce
ll

su
rv

iv
al

(%
)

Internal journal of Antimicrobial Agents, 2008



Enterokok

 Endokardit, metastatik
enfeksiyon, tromboflebit ve sepsis riski 
nedeniyle kateter korunması 
önerilmemektedir..

 Kilit tedavisi, kateter korunması gereken 
olgularda sistemik tedavi ile birlikte 14 
gün süre ile önerilmektedir.(C-II)

IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009



 Diyaliz kateter ilişkili enterokok
bakteriyemili 64 hastada yapılan 
çalışmada;

-Sistemik vankomisin ve kilit 
tedavisi birlikte verilmiş olup, %61 
tedavi başarısı elde edilmiştir. 

Treatment of Dialisis Catheter-Related Enterococus Bacteremia With an 
Antibiotic Lock, Am J Kidney Dis,2009;53 



Vankomisin dirençli enterokok
tedavisinde antibiyotik duyarlılık 
sonucuna göre daptomisin ve linezolid
kullanılabilir.(BII)

IDSA, Guidelines 2009



Gram Negatif Basil

 Kateter korunacak hastalarda kilit 
tedavisi ve sistemik antibiyotik 
tedavisi 14 gün boyunca kombine 
olarak önerilmektedir.(C-III)

IDSA,Guidelines catheter related ınfections:2009

● MDR Gr(-) basil oranları artmakla 
birlikte kilit tedavisinin etkinliğine 
yönelik kısıtlı sayıda çalışma 
yapılmıştır.



 5mg/ml amikacin, ceftazidim, cefepim ve 
siprofloksasin ile K. pneumania ve 

P. aeruginosa’ nın etken olduğu kateter 
biyofilmlerinde yapılan in vitro
çalışmada, başarılı sonuçlar alınmıştır.

İnvitro effectiveness of ALT for treatment of CRİ by P.aeruginosa ve 
K.pneomoniae; JAC 2007



Candida

 Candida ile ilişkili kateter 
enfeksiyonlarında kateterin çıkarılması 
önerilmektedir. (A-II)

 Tedavi süresi negatif sinyal veren son kan 
kültüründen sonra 14 gündür. 

 Candidemili hastalarda kateteri korumak 
için amphoterisin B ile kilit tedavisi 
yapılan kısıtlı sayıda çalışma vardır.



Echinocandinler, lipid formulasyonlu
amphoterisin B ve ethanolün candida
biyofilmlerine invitro etkinliğini 
gösteren çalışmalar mevcuttur.



Kilit Tedavi Dozları

Antibiyotik Doz Heparin/Salin IU/mL

Vankomisin 2.5 mg/mL 2500/5000

Vankomisin 2 mg/mL 10

Vankomisin 5.0 mg/mL 0/5000

Seftazidim 0.5 mg/mL 100

Sefazolin 5.0 mg/mL 2500/5000

Siprofloksasin 0.2 mg/mL 5000

Gentamisin 1.0 mg/mL 2500

Ampisilin 10.0 mg/mL 10/5000

Ethanol %70 0



İNTRATEKAL-İNTRAVENTRİKÜLER
TEDAVİ                                

 Aminoglikozid

 Kolistin

 Vankomisin

 Amphoterisin B



Gentamisin

 İntratekal veya intraventriküler olarak 
verilebilir.

 %0.9 NaCl ile hazırlanarak 2-5 mg/mL 
dozunda günde tek dozda verilir. 

 5mg/kg gentamisin parenteral yoldan 
tedaviye eklenir.

 Tedavinin 36. saatinde BOS kültürü hala 
pozitif ise tedavi dozu 8-12 mg’a
çıkartılabilir.
Rahal, JJ Jr, Combined intratekal gentamisin for Gr negatif menenjitis,

N Engl J Med 1974



Amikasin
 Gram negatif bakteriyel menenjit tedavisinde 

intratekal kullanımı önerilmektedir.

 İntravenöz tedavi ototoksisite ve nefrotoksisite
nedeniyle, diğer tedavi rejimleri ile başarısız 
olan hastalarda önerilmektedir.

 İntratekal amikasin dozu hakkında net bir görüş 
birliği olmamakla birlikte, 40mg/gün amikasin ile 
tedavi olan ve herhangi bir toksisite izlenmeyen 
olgu sunumları vardır.
L. Barrau, İbn Rochd Universitiy, Casablanca, Morocco, Journal of 
İnfection Disease 2008



Kolistin

 Gram negatif basiller menenjit tedavisinde 
kullanılmaktadır.

 MDR P. aeruginosa‘nın etken olduğu 
ventrikuloperitoneal şant enfeksiyonlu 2 
hastada, 10mg/gün(125.000 IU) intratekal
kolistin ile başarılı sonuçlar alınmıştır.

 İntratekal/intraventriküler kolistin MDR 
A.baumanni menenjitlerinde kullanılmaktadır.

Quinn, AL, Intratekal kolistin, Ann Pharmacother 2005;



 İntratekal kolistin tedavisi 
sonrasında, aseptik kimyasal menenjit 
gelişebilmektedir. Semptomlar geri 
dönüşümlüdür.

 Negatif BOS kültürüne rağmen, tedavi 
sırasında meningeal irritasyon bulguları ve 
nörolojik semptomları gelişen, BOS beyaz 
küresinde artış saptanan vakalar 
mevcuttur.
Antonio Cascio, İntratekal Kolistin, review, International Journal of 
Infection Diseases, 2009



IDSA, antibiyoterapinin ardışık 

10-14 gün negatif BOS kültür sonucu 
alana kadar devam etmesi gerektiğini 
belirtmektedir.

-Yapılan çalışmalarda BOS kültür 
negatifliği ortalama 4.1 günde 
sağlanmıştır.

Antonio Cascio, İntratekal Kolistin, review, International Journal of 
Infection Diseases, 2009



Kliniğimizde MDR A. baumannii menenjitli 38 yaşında bir 
hasta, ilk 3 gün 50.000 U, sonrasında gün aşırı 50.000 U  
intratekal kolistin + İV kolistin + Rifampisin ile 21 günde 
başarılı şekilde tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Succesful treatment of MDR A.Baumannii menenjitis with colistin and
rifampicin, K.O. Memikoğlu,  ECCMID 2007, Poster

Kliniğimizde 27 yaşında A.baumannii menenjitli bayan 
hasta, ilk 3 gün 50.000 U, sonrasında  gün aşırı 50.000 U 
intratekal kolistin + 3X2milyon ünite İv kolistin ile 21 gün 
süren tedavi sonrasında şifa ile taburcu edilmiş.

MDR A. Baumannii menenjitinde sistemik ve intratekal kolistin tedavisi. 
G. Çınar, K.O. Memikoğlu, EKMUD, 2008, poster



Amphoterisin B

 Crytococcal menenjit hastalarında sistemik 
antifungal tedavi önerilmekle birlikte, sistemik 
tedavinin başarısız olduğu vakalarda intratekal
veya intraventriküler amphotericin B 
önerilmektedir. (CII)

 Doz;0.1 mg-0.5 mg/1-7 gün 

 Düşük doz başlanan tedavi, hastanın ilaç 
toleransına göre arttırılabilir.
Guidelines for the Management of Cryptococcal
disease, CID, 2000;30:710-8



INHALER TEDAVİ

 Pnömonili hastalarda  hedef bölge 
olan bronşlarda uygun ilaç düzeyini 
sağlaması ve 

 İlacın sistemik yan etkilerinden 
hastayı koruması ile avantaj 
sağlamaktadır.



Kolistin

 Önerilen doz 2X1 milyon Ü(80mg)

 İV tedavi ile başarı sağlanamamış 
MDR Pseudomonas aeruginosa
pnömonili  hastalarda, inhaler
kolistin ile başarılı sonuçlar 
alınmıştır.

Pereira, GH, Salvage treatment of pneumonia with inhaler kolistin, Diagn

Microbiol Infect Dis 2007;58



 12 adet pnömonili deneysel hayvan 
çalışmasında,  intravenöz ve inhaler
kolistin karşılaştırılmış ve tedavi 
başarısında anlamlı bir fark 
saptanmamıştır.

Nebulized and intravenous colistin in experimental pneumonia caused by
Pseudomonas aerigunosa, intensive Care Med,2010



Tobramisin

 Önerilen doz: 2X80 mg, 

 P. aeruginosa ile kolonize olmuş kistik
fibrozisli hastalarda yapılan 
çalışmalarda, 12 ay boyunca 2X80 mg 
tobramisin ile eradikasyon sağlanmıştır. 

Ratjen, F, Doring, effect of inhaled tobramycin on early P.aeruginosa
colonisation in patient with cycstic fibrosisi, Lancet 2001



 Kistik fibrosisli hastalarda, uzun dönemde 
2 yıllık periyotlarla , aralıklı tobramisin 
inhaler kullanımının, akciğer 
fonksiyonlarını düzelttiği ve yüksek yarar 
sağladığı bildirilmiştir. 

Moss, RB. Long term Benefit of Tobramycin in Adolesent Patients With
Cyctic Fibrosis. Chest 2002



 Ramsey ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada, 6 ay aralıklarla verilen 
tobramisin inhaler tedavisi ile kistik
fibrosisli hastalarda, hospitalizasyon ve 
İV ilaç kullanımında azalma saptanmıştır. 

Ramsey BW, İntermittent admistration of inhaled tobramycin in 
patients with cyctic fibrosis, N Engl Med 1999



Amphoterisin B

 Febril nötropenili ve allojenik nakil 
yapılmış hastaların profilaksisinde oral 
flukanazol ile birlikte inhaler
amphoterisin B önerilmektedir.(BII)

 Lösemik indüksiyon KT’si alan hastaların 
profilaksisinde de oral flukanazol ile 
birlikte inhaler amphoterisin B 
önerilmektedir.(BI)

ECIL, 2009



İNTRAPERİTONEAL TEDAVİ

1- Sürekli ayaktan periton diyalizi
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

Manuel olarak gerçekleşen değişim işleminde 
periton boşluğunda sürekli  diyaliz sıvısı bulunur. 
Peritondaki sıvı günde 3-5 kez dışarı boşaltılır.
Yerine yeni diyalizat boşluğa verilir. 
2- Sürekli Devirli Otomatik (aletli) Periton 
Diyalizi (Continuous Cyclic Automated Peritoneal
Dialysis)
Her gece 8-12 saatlik sürede bir makine aracılığı 
ile 1.5- 3 saat bekletmeli 3-5 değişim yapılır ve 
gündüz periton boşluğunda diyalizat bırakılır. 



SAPD İÇİN ÖNERİLEN ANTİBİYOTİK DOZLARI

Antibiyotik Yükleme Dozu İdame Dozu

Sefazolin 500 mg 125 mg

Sefepim 500 mg 125 mg

Sefalotin 500 mg 125 mg

Seftazidim 500 mg 125 mg

Azlosilin 500 mg 250 mg

Ampisilin ---- 125 mg

Oksasilin ---- 125 mg

Nafsilin ---- 125 mg

Penisilin G 50.000 unite 25.000 ünite

Vankomisin 1 gr 25 mg( serum düzeyin göre)

Aztreonam 1 gr 250 mg

Siprofloksain 50 mg 25 mg

Ampisilin-sulbaktam 1 gr 100 mg

İmipenem 500 mg 200 mg

Amphoterisin ---- 1.5 mg



OTOMATİZE PERİTON DİYALİZİ İÇİN
ÖNERİLEN ANTİBİYOTİK DOZLARI

Antibiyotik Doz

Vankomisin 30 mg/kg yükleme dozu ardından 15mg/kg /3- 5 günde idame

Sefazolin 20 mg /kg/gün 

Tobramisin 1.5 mg/kg yükleme ardından 0.5 mg/kg idame

Flukanazol 200 mg /24-48 sa

Sefepim 1 gr (kanıtlanmamış data)

Antibiyotikler  gün içinde en uzun süre periton 
boşluğunda kalacak sıvıya verilir.



İntraperitoneal tedavide, antibiyotiğin 
günde tek doz uygulanması halinde 
antibiyotiğin en az 6 saat periton 
boşluğunda durması gerekmektedir.

İntraperitoneal tedavi ile maksimum lokal 
etki, minimal sistemik toksisite
sağlanmaktadır. 



MESANE İRRİGASYONU

 Uzun süre antibiyotik kullanan  ve 
üriner kateter kullanan hastalarda 
kandidaüri sık izlenen bir durumdur.

 Pyelonefrit, 
 Kandidemi,
 Sistit,
 Asemptomatik kandidaüri

görülebilmektedir.  



 En sık izlenen durum asemptomatik
kandidaüridir.

 En sık sebep ise kolonizasyon ve 
kontaminasyondur.

 Kandidemi riski olan hastalarda  
asemptomatik kandidaüri tedavi 
edilebilir.



 Amphotericin B ile yapılan mesane irrigasyonu ve 
İV flukonazolün karşılaştırıldığı çalışmada ;

- 24 sa. sonunda amphoterisin B ile yapılan 
irrigasyon sonucunda yüksek oranda  kandida
klerensi sağlanmıştır.

- 5 gün sonrasında yapılan kültürlerde anlamlı 

fark saptanmamıştır.

Bladder irrigation with amphotericin B and fungal urinary tract infection-
systematic review with meta-analysis, İnter. Jour. Of İnf. Disease, 2009



 Mesane irrigasyon tedavisi 5 gün süre ile 
devam etmesi gerekmektedir.

 5 günden uzun süre ile verilen irrigasyon
tedavisi ile anlamlı bir fark 
saptanmamıştır.

 5 günden az verilen tedavide ise başarı 
oranları azalmıştır. 



 5 gün süre ile 50 mg/L amphoterisin B’nin
mesane irrigasyon tedavisinde kullanılması 
ile başarılı sonuçlar alınmıştır.

 Mesane irrigasyon tedavisi sadece 
asemptomatik kandidaürili hastalarda 
tercih edilebilir bir tedavi yöntemidir. 

 Günümüzde mesane irrigasyonu sadece 
flukanazol dirençli olan C. glabrata için  
önerilmektedir.



ANTİBİYOTİKLİ ÇİMENTO

 Antibiyotikli çimento kullanımı ilk kez 1970 
yılında  Buchholz tarafından uygulanmış.

 30 yılı aşkın süredir kullanılmasına karşın 
mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.

 Son yıllarda protez enfeksiyonlarında artan 
antibiyotik direnç gelişimini, antibiyotik yüklü 
kemik çimentolarına atfeden yayınlar mevcuttur.

Backgroudns of antibiotic-loaded bone cement and prosthesis- related
infection, J. G. E. Hendriks, Elsevıer, 2003



 Protez enfeksiyonları biyofilm oluşturmaları sebebi 
ile tedavisi güç olan enfeksiyonlardır.

 Genellikle yabancı cismin çıkarılması gerekmektedir.

 Sistemik yan etkilerden korunmak amacı ile  lokal 
tedavi tercih edilir.

 Lokal tedavi antibiyotik salınımlı implantlar veya 
antibiyotik  yüklü  kemik çimento ile sağlanır.

Wahlig H. Antibiatics and Bone cements. Acta Orthop Scand 1980



 Protez enfeksiyonlarında enfekte protezin 
çıkartılarak, yeni protez takılması ve antibiyotik 
yüklü kemik çimentosu kullanılması ile %77 
oranında tedavi başarısı sağlanmıştır.

 İdeal yaklaşım çimentoda kullanılacak 
antibiyotiğin  kültür sonucuna göre seçilmesidir. 
Bu metot ile %13 olan re-enfeksiyon oranı,  2 
yıllık izlemde %5’e kadar gerilemiştir. 

Kendall RW, Duncan CP, Bacterial growt on antibiotic-looded cement; J 

Arthroplasty 1995;



 Kültür sonucu elde edilememesi halinde  
vankomisin,  gentamisin ve  sefotaksim
kombinasyonu kullanılarak, 4 yıllık izlemde 
re-enfeksiyon %9 oranında görülmüştür. 

Haddad FS, Two-stage uncemented revision hip artroplasty for infecion. 

J Bone Jt Surg Br 1993



 İlk kez 1970’te geniş antibakteriyal spektrum, 
suda çözünebilirlik , termal stabilite ve zayıf 
allergen özelliği nedeni ile gentamisin kullanımı 
önerilmiştir.

 Aynı zamanda gentamisin, implant etrafındaki 
dokularda 5 yılı aşkın süre boyunca bulunabilir. 
Bu da hemotojen yolla yayılan enfeksiyonlardan  
uzun süre korunma sağlar.



 Gentamisin bir aminoglikozid alması 
sebebi ile konsantrasyon bağımlı etki 
gösterir. 

 Konsantrasyon bağımlı 
olması,  antibiyotiğin belli bir 
konsantrasyonun üzerinde, kısa sürede 
tüm bakterileri öldürdüğünü gösterir. 



 Protez enfeksiyonlarında en sık etken olarak S. 
aureus saptanması sebebi ile  Vankomisin 
kullanımı iyi bir seçenektir. Fakat çimento 
dokusuna yeterinde dağılamaması , düzensiz 
salınımı ve stabilitesini koruyamaması sebebi ile  
kullanımını kısıtlı bulan yayınlar vardır.

 Teikoplanin Gr+ etkinliği sebebi ile antibiyotik 
yüklü çimento kullanımı için , yapılan bir çok 
çalışmada etkin ve güvenilir bulunmuştur.



 Çimentoda kullanılan antibiyotik salınımı
bifaziktir.

 Hızlı bir pik salınım ardından, günlerden aylara 
kadar uzanan düşük bir salınım gerçekleşir.

 Salınan antibiyotik miktarı;
- Antibiyotiğin miktarı,
- Uygulanan yüzeyin genişliği, 
- Suda çözünebilirlik ve 
- Çimentonun gözenekli yapısı ile koreledir.

Van de Belt Surface roughness, porosity and wettability of gentamycin
loaded bone cements and their antibiotic release. Biometeryals 2000



Sistemik antibiyotik tedavisine antibiyotikli 
kemik çimentosu eklendiği zaman daha başarılı 
sonuçlar alınmıştır.

Es pehaug B. Antibiotic prophylaxis in total hip artroplasty, J Bone Jt

Surg Br 1997

Sistemik teikoplanin + teikoplanin yüklü 
çimentonun  birlikte verildiği protez 
enfeksiyonlu vakalarda ,  sadece antibiyotik 
yüklü çimento kullanan vakalara göre daha iyi 
yanıt alınmıştır. 

Antimicrob Agents Chemother. 2003 



Antibiyotik Doz

Sefazolin 4.5 gr / 40gr çimento

Siprofloksasin 6 gr / 40 gr çimento

Klinamisin 6 gr/ 40 gr çimento

Tobramisin 9.8 gr/ 12 gr çimento

Vankomisin 4 gr/ 40 gr çimento

Teikoplanin 1.2 gr/ 40 gr çimento

Daptomisin 2 gr/40 gr çimento, 2.5 mM CaCl2

Gentamisin 3.6 gr/40 gr çimento



Problemler…

 Operasyon maliyetini artırması,

 Bakteri direnç gelişimini arttırdığı, 

 Çimentonun stabilitesini bozduğu,

 Kırık, yaralanma gibi durumlarda antibiyotiğin 
sistemik dolaşıma istenilenden fazla salınacağını 
bildiren yayınlar olmakla birlikte, yeterli veri 
olmaması sebebi ile antibiyotikli çimento 
uygulanımı kabul görmüştür.



İNTRAPLEVRAL TEDAVİ

 Aspergillusa bağlı gelişen ampiyem tedavisinde 
intraplevral amphoterisin B kullanımının  yeri 
vardır. 

 Aspergillus ampiyemi ile takip edilen 39 yaşında 
erkek hasta sistemik +intraplevral amphoterisin 
B ile  tedavi edilmiş. 1yıllık izlem sonunda hasta 
da herhangi problem izlenmemiştir.

Y.Tezer, O. Memikoğlu, H. Kurt, Clin. Micr. And İnfec. 2006



 Hastanemizde akciğer adeno ca nedeni ile 
operasyon sonrasında plevra sıvısında Aspergillus 
fumigatus tespit edilen hasta sistemik + 
intraplevral amphoterisin B ile etkili bir şekilde 
tedavi edilmiştir.

 Amphoterisin B dozu; 20 ml %5dekstroz + 5mg 
amphoterisin B,  5 dk’da infüzyon şeklinde 
plevral boşluğa veriliyor.

Iatrojenic Pleural aspergillosis treated with combination of 
systemic and intrapleural amphotericin B, Y.Tezer, O. 
Memikoğlu, H.Kurt, Clin. Bact, And İnfec. Disease, 2005



İNTRAVENÖZ FOSFOMİSİN

 Hastane kökenli karbapenem dirençli Klebsiella
pneumoniae vakalarında  iv fosfomicin ile etkin 
tedavi sağlanmış. 

- Ventilatör ilişkili pnömoni

- Bakteriyemi

- Pyelonefrit

- Bakteriyemi

- Yara yeri enfeksiyonu hastalarında  
gentamisin, Pip- Tzb, kolistin ile kombine olarak 
kullanılmış. 



-Fosfomisinin dozu; 4 gr/gün olarak belirlenmiş.

-ESBL(+) ve karbapenemaz dirençli 

K. Pneumonia enfeksiyonlarında iv fosfomisin
tercih edilebilir. 

-Fosfomisin kullanımı yoğun bakım hastalarında 
kombinasyon olarak önerilmektedir. 

İntravennous fosfomycin for tha treatment of nosocomial infections caused by
carbapenam-resistant Klebsiella pnömonia,  Clinical Micro. And İnf. . 2010



Teşekkürler…..


