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HD hastalarında, ikinci sıklıktaki ölüm nedeni 

enfeksiyonlar olup, enf. arasında %75 neden 

septisemilerdir.

Hospitalizasyonun en önemli nedeni…

Jaber BL. Kidney Int 2005; 67:2508-19. 



HD hastalarında enfeksiyonlara yaklaĢım karmaĢıktır.



Üremik hastada ciddi enfeksiyonlarda bile ateĢ 

yükselmeyebilir.

Üremik semptomlar ve HD etkileri, non-spesifik enf 

belirtilerini maskeleyebilir

Ampirik ab tedavisinde yan etki ortaya çıkma ihtimali, 

normal insanlara göre yüksektir.

• Aronoff GN, et al. Drug prescribing in renal failure. American Collage of 

Physicians. Fifth edition. 2007; 49-82.

• Jaber BL. Kidney Int 2005; 67:2508-19. 



Sık kullanılan antibiyotiklerin çoğu kısmen de olsa 

böbreklerden değiĢmeden atılır.

Böbrek yetmezliği ve HD’nin, ab farmakokinetiğini nasıl 

etkileyeceğini kestirebilmek zordur.

Vd artar (kons. bağlı etki gösteren ab.ler için dezavantaj).

Ab.lerin serum düzeyi tayini rutinde mümkün olamaz. 

• Aronoff GN, et al. Drug prescribing in renal failure. American Collage of 

Physicians. Fifth edition. 2007; 49-82.

• Jaber BL. Kidney Int 2005; 67:2508-19. 



• Allon, M. Dialysis catheter-related bacteremia: treatment and prophylaxis. Am J 

Kidney Dis 2004.

• Allon, M. Treatment guidelines for dialysis catheter-related bacteremia: an update. 

Am J Kidney Dis 2009. 

Perifer venlerine ulaĢılamadığından veya mevcut venlerin 

fistül için kullanılması gerektiğinden, hastaların bir 

kısmında kan kültürü alınamaz.

Diyaliz esnasında kan kültürü alınması gerektiğinde, 

venden kültür alınabilse bile sonuç güvenli olmayabilir.

Yoğun ab kullanımı → Özellikle Staf ve Enterokoklarda 

direnç geliĢimi.



Antibiyotikler, farmakodinamik olarak;

- Zamana bağlı etki gösterenler

- Konsantrasyona bağlı etki gösterenler

olarak ikiye ayrılır.



Zamana bağlı etki gösteren antibiyotikleri, aynı doz 

aralıklarında, miktarını düĢürerek

Konsantrasyona bağlı etki gösterenleri antibiyotikleri 

doz aralığını arttırarak

Mehrotra R. Intensive Care Med (2004) 30:2145–56.



HEMODİYALİZ ve ANTİBİYOTİKLER



Vankomisin



Gram (+) bakterilere etkili, dar spektrumlu…

Sık kullanılır.

Zamana bağlı etki gösterir.

•HD hastalarında enf etkenlerinin 2/3’ü Gram(+)…

•MRSA ve MRCNS önemli…

•BY’de uzun aralarla kullanılabilir.

Direnç geliĢimi !!!...

Vankomisin



Ġlk VISA suĢu 1997, Japonya…

VISA izole edilen hastaların hemen tamamında kateter...

HD hastalarından, VICNS da izole edilmiĢtir.

VRSA, VRE halen bildirilmektedir.

Vankomisin

Clin Infect Dis 26:1182-7, 1998

J ClinMicrobiol 37:39–44, 1999

Infect Control Hosp Epidemiol 20:167–70, 1999

Clin Infect Dis 29:760–7, 1999

Clin Infect Dis 33:135–7, 2001



Seminars in Dialysis—Vol 16; 2003:30–7.



Linezolid



Linezolid

Gram (+) etkilidir (VRSA, VISA, VRE dahil).

Proteinlere düĢük oranda bağlanır,

Akc dokusu, kemik, yd ve pankreatik sekresyonlara çok 

iyi geçer.

Oral biyoyararlanımı %100’e yakın.

%50’si kc.de metabolize olur.

BY’de doz ayarlaması önerilmez, diyaliz sonrası 

uygulanmalıdır.



Linezolid

Lancet 2001; 357:1179.

Lancet 2001; 358:207-8.

Ann Intern Med 2003; 138:135-42.

J Coll Physicians Surg Pak 2010;20:728-32.

Kullanıma bağlı olarak Enterokoklar ve MRSA’da direnç 

bildirilmiĢtir.



Daptomisin



Daptomisin

Gram (+) etkilidir (VRSA, VISA, VRE dahil).

En önemli özelliği, hızlı bakterisidal olmasıdır.

Konsantrasyona bağlı etki gösterir.

Linezolid ve Vankomisin ile yapılan karĢılaĢtırmada;

bakterilerin %99’unu çok daha hızlı (13 saatte) 

öldürdüğü gösterilmiĢtir. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48:4665-72.

•Bakteriyemi ve endokarditler,

•Kemik-eklem enf.ları,

•Cilt-YD enf.ları



Daptomisin

Esas olarak böbreklerle ve %60’ı değiĢmeden atılır.

Kreatin klirensi <30ml/dk ise doz ayarlaması önerilir.

HD’de doz ayarlaması ile ilgili görüĢ birliği yoktur.

Nephrol Dial Transplant 2010; 25:1537-41.

ED’den 8 saat önce 6mg/kg dozunda daptomisin 

uygulanarak klirens ölçülmüĢ ve 6mg/kg/gün önerilmiĢ.

Clin J Am Soc Nephrol 4: 1190–4, 2009.

Ġntradiyalitik uygulama irdelenmiĢ ve son 30dk 

içerisinde, 7-9mg/kg önerilmiĢ.



Daptomisin

Yeni kullanıma girmesine rağmen Stafilokoklarda direnç 

bildirilmiĢtir.

Drugs 2004; 64:445-55.

J Antimicrob Chemother 2005; 55:283-8.

Antimicrob Agents Chemother 2006; 50:2137-45.

Int J Antimicrob Agents 2006: 28:280-7.



Karbapenemler

Ġmipenem

Meropenem

Ertapenem

Doripenem



Karbapenemler

En geniĢ spektrumlu beta-laktamlardır.

Gram(+) ve Gram(-) aerob ve anaerob…

Bakterisitik…

Beta-laktamazlara (GSBL dahil) dayanıklıdırlar.



Karbapenemler

HD hastaları açısından;

―Ġmipenem‖in Gram(+) etkinliği daha iyi...

Böbreklerle atılırlar.

BY hastalarda birikim → konvülsiyon riski.

HD ile yaklaĢık %50’si uzaklaĢtırılır.

Metisilin duyarlı Staf.lara etkili.

Enterokoklara (penisilin duyarlı dahi olsa) bakteriostatik…

Ertapenem, non-fermentatiflere ekili değildir, hast enf. 

ampirik tedavisinde önerilmez.



Karbapenemler

Özellikle Gram(-) bakterilerde artan sıklıkta 

dirençler bildirilmektedir.



Kinolonlar



Kinolonlar

GeniĢ spektrumlu, oral biyoyararlanım ve doku geçiĢleri 

çok iyi, kons. bağlı etkili, bakterisidal...

Ġkinci kuĢak Gram(-) ağırlıktadır.

Siprofloksasin; Psödomonas ve Asinetobakter spp de etkili

Üçüncü kuĢak: + streptokoklara da…

Dördüncü kuĢak: + anaeroblara da…

Atipik etkenlere ve Mikobakterilere; tüm kinolonlar…



Kinolonlar

Levofloksasin, ofloksasin ve gatifloksasin haricindekiler 

böb. dıĢı yollarla da atılır/metabolize edilir.

ED alan anürik hastalarda moksifloksasin ile normal 

dozda, levofloksasin ile azaltılmıĢ dozda tedavi 

önerilmiĢtir.

Clin J Am Soc Nephrol 1: 1263–8, 2006.



Kinolonlar

Direnç geliĢimi !!!...



Sefalosporinler



Sefalosporinler

4 farklı kuĢak ve ―MRSA aktif (Ceftaroline ve Ceftobiprole)‖ 

olarak sınıflandırılırlar.

Birinci kuĢaktan 3’e doğru Gram(+) etkinlik azalır, Gram(-) 

etkinlik artar.

4. kuĢak hepsine etkilidir.

MRSA aktif olanlarda ilave spektrum MRSA’dır.

Toksisiteleri oldukça düĢüktür.

Vankomisinden daha iyi antistafilokoksik etkiye sahiptirler.

Clin J Am Soc Nephrol 1: 1263–8, 2006.

Clin Infect Dis 32:1249-72, 2001.



Clinical Infectious Diseases 2007; 44:190–6



Sefalosporinler

Direnç geliĢimi !!!...



 Türkiye ve geliĢmekte olan ülkelerde birinci sırada sık 
kullanılan ilaç grubu

 Ġlaç tüketiminin %20’den fazlası

 %40-50 yanlıĢ kullanılıyor

Antibiyotikler 

DİRENÇ VE MALİYET

(Yeni bir ab. piyasaya çıkması için ort. 14 yıl, 85 milyon $)



 ―En geniĢ spektrumlusu en iyi antibiyotiktir’’ yanılgısı

 ―DüĢük doz etkiliyse, yüksek dozun uzun süre kullanımı 

daha etkili olacaktır‖ varsayımı

 Tanı iĢlemlerinin zor ve ulaĢılamaz olması

 Uygun kültür almadaki baĢarısızlık, sonuçların gecikmesi

 Hasta/yakınına güven hissi verilmesi ya da onlar 

tarafından baskı altında kalınması

 Firmalarının ürünleri cazip yöntemlerle tanıtmaları

Neden?



TEġEKKÜR EDERĠM…

bbesirbellioglu@yahoo.com


