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Kombinasyonun tarihçesi

• Bakteriler hep bir adım önde!!

• 1940-1960 antibiyotik keşfinin altın çağı, bu dönemden sonra 
kombinasyonlar gündemde

• Penisilin/Streptomisin- 1950
• Trimetoprim / sulfometaksazol- 1968

• En iyi tecrübe tüberkülozda

Tyers M. Nature Reviews, 2019. 





Tyers M, Wright GD. Nat Rev Microbiol. 2019



Direnç çıkmazında yeni arayışlar



Hibrid antibiyotikler



Kombinasyon ile hedeflenenler

• Sinerji
• Direncin önlenmesi
• Spektrumun genişletilmesi
• Hızlı ve maliyet etkin 

tedavi

• Antiinflamatuvar-antitoksin etki 
(Makrolid-klindamisin)
• Antibiyotiklerin tekrar kullanımı
• Tedavi süresinin kısaltılması
• Toksisitenin önlenmesi

Tyers M. Nature Reviews, 2019.
Pletz MW.. Lancet Infect Dis, 2017



Laboratuvarda kombinasyon



• En aktif ajandan  >2 log aktivite sağlanması
• Fraksiyonel inhibitör konsantrasyon 

Sinerji
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Coates ARM. 
Expert Rev Anti Infect Ther, 2020 



Sinerji

Coates ARM. 
Expert Rev Anti Infect Ther, 2020 



ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS UPPSALA 2021

“Nothing in life is to be feared, it is 
only to be understood. Now is the
time to understand more, so that
we may fear less.” Marie Curie





Olsson, A. 2021. Exploring the interactions of antibiotic
combinations against multidrug- resistant Gram-negative
bacteria. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala
Dissertations from the Faculty of Medicine 1788. 70 pp. 
Uppsala: Uppsala University. ISBN 978-91-513-1340-5. 



Gerçek Yaşamda Kombinasyon Tedavisi

• Çok sayıda çalışma Sınırlı veri

• Heterojen hasta popülasyonu

• Enfeksiyon kaynağı

• Kolonize örnek içeren çalışmalar

• Antibiyotik rejim ve doz farklılıkları

• Kısıtlı hasta sayıları
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This study was conducted as part of the COHERENCE project, a Global Antibiotic
Research & Development Partnership (GARDP) 



• 1945-2018 literatür taraması CR-GNB tedavileri

• Mikrobiyolojik olarak doğrulanmış  

(Acinetobacter baumannii, Enterobacteriaceae/Klebsiella

spp., Pseudomonas aeruginosa)

• Primer sonlanım 30 günlük ve atfedilen mortalite

• 6306 kayıttan 134 çalışma, 11.546 hasta





• Metodolojik nedenlerle antibiyotik 

rejimlerinin ve monoterapi-kombinasyon 

karşılaştırılması mümkün olamadı…



Direncin önlenmesi

Esas mükemmellik düşmenın direncini savaşmadan kırmaktır
Coates ARM. 
Expert Rev Anti Infect Ther, 2020 



Direnç gelişiminin önlenmesi

• Farklı etki yolları ile direnç gelişimi mekanizmalarına  
sahip ilaçların kombine kullanımı, etken

mikroorganizmanın dirençli subpopülasyonlarının  
seçilmesini engeller.

- Tüberküloz tedavisi,
- Antiretroviral tedavi,
- Protez materyal varlığında rifampisin kullanımı



Bakteriyel infeksiyonların antibiyotik  kombinasyonlarıyla tedavi 
edilmesi,  antimikrobiyallerin etkinliğinin korunmasını  sağlayabilir.

Mouton JW al. Drug Resist Updates 2011;14:107



Matematiksel modeller ile kombinasyon  tedavisinin direnç 
gelişimini önleyebileceği gösterilmiştir

D’Agata EMC et al. PLoS ONE 2008;3:e4036



/“Mutant seçimi  penceresi” kavramı, kombinasyon tedavisinin ilaç  
direnci gelişimini önlemedeki rolü konusunda fikir vermekte

Drlica K et al. J Antimicrob Chemother 2003;52:11



• MİK: Kültür ortamında mikroorganizmaların çoğunun  üremesini inhibe 
eden antibiyotik konsantrasyonu,

MİK, dirençli subpopülasyonların çoğalmasını engellemez ve bu dirençli 
mutantlar zaman içinde  “seçilirler”.

Drlica K et al. J Antimicrob Chemother 2003;52:11



• MPC “Mutant prevention concentration” dirençli
subpopülasyonların da inhibe olduğu antibiyotik
konsantrasyonları

• MPC, popülasyondaki en az duyarlı mutantın üremesine
engel olacak antibiyotik konsantrasyonudur.

Drlica K et al. J Antimicrob Chemother 2003;52:11



Kombinasyonun hedefi “Mutant seçimi penceresi” 
içerisinde dirençli mutantların gelişimini önlemek

Drlica K et al. J Antimicrob Chemother 2003;52:11
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• Kolistin heteroresistansı özellikle MDR-AB’de subgrupların
direncinde in vitro gösterilmiş

• Önerilen kolistin dozları ile sağlanan plazma konsantrasyonu bu
dirençli subgrupları eradike etmede yeterli değil

• Dahaönce kolistin kullananlarda heteroresistans daha fazla

• Kolistin difüzyonunun düşük olduğu organlarda direnç gelişme riski
daha fazla (pulmoner parankim, plevral kavite)

• Bunedenlerle monoterapi yüz güldürücü değil

Kolistin monoterapisi



Kolistin monoterapisi

• Farklı görüşlerde var…

Kasiakovet al. 2005:karbapenem dirençli gramnegatif bakterilerde  
kolistin monoterapisi, kolistin+ meropenem ile karşılaştırıldığında  
MONOTERAPİ daha başarılı

Neonakis et al. 2011:MDR-AB’ebağlıVİP
Kolistin monoterapisi, kolistin+ rifampisin kadar etkili bulunmuştur

33
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Çokludirençli gramnegatiflerde monoterapi ve kombinasyon
tedavisini karşılaştırançalışmalar

Tamma P,et al, 2012, Clin.Microbiol Rev.



Tedavi Planlama
• Sepsis, VİP gibi şiddetli enfeksiyonlarda özellikle dirençli gram

negatif enfeksiyon düşünülüyorsa 2 antimikrobiyal ajanla daha geniş
bir antimikrobiyal kapsama

• İdentifikasyon,duyarlılıksonuçları

• Kombinasyon

• Derinnötropeni

• P.aeruginosasepsisi

• YBÜhastaları

• VİP TammaP,etal, 2012,Clin.Microbiol R9ev.



CRE'nin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tedavisinde 
Kombinasyon Antibiyotik Tedavisinin Rolü Nedir?

 Kolistin + meropenem kombinasyonu için ilk RKÇ 
Gruplar 
 IV kolistin monoterapi (n:198), (9 MIU yükleme, sonra 2x4,5 

MIU/gün) 
 IV kol + meropenem (n:208) (2 gr uzamış infuzyon ile günde 

3 kez) 

Lancet Infect Dis 2018;18:391-400



Alt grup analizlerinde de 
meropenem ilavesinin ek bir 

katkısı yok 

Etkene göre de fark yok

CRE'nin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tedavisinde 
Kombinasyon Antibiyotik Tedavisinin Rolü Nedir?

Lancet Infect Dis 2018;18:391-400



Kombine antibiyotik tedavisi (yani, bir β-laktam ajanının bir 
aminoglikozid, florokinolon veya polimiksin ile kombinasyon 
halinde kullanılması), CRE'nin neden olduğu enfeksiyonların 

tedavisi için rutin olarak önerilmemektedir.

CRE'nin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tedavisinde 
Kombinasyon Antibiyotik Tedavisinin Rolü Nedir?

Ciddi enfeksiyonu olan kritik hastalarda 
kombinasyon tedavisi tercih edilmeli.

Infectious Diseases Society of America Antimicrobial Resistant Treatment Guidance: Gram-Negative Bacterial Infections.2020



Acinetobacter enfeksiyonları
Kombinasyon Tedavisi
• Orta-ağır enfeksiyonlarda klinik iyileşme elde edilene kadar tek

ajana duyarlı olsa bile en az iki aktif ajanla tedavi önerilmekte

• Klinik iyileşme sağlanınca tek ajanla tedavi devamlılığı olabilir
(osteomiyelit gibi uzamış tedavi gerekliliği varsa)

www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/. 



Kombinasyon - RKÇ
• Makris D, et al. Colistin versus Colistin Combined with Ampicillin- Sulbactam for Multiresistant Acinetobacter baumannii

Ventilator-associated Pneumonia Treatment: An Open-label Prospective Study. Indian J Crit Care Med 2018; 22(2): 67-77. *
• Kaye KS, University of Michigan. Trial for the Treatment of Extensively Drug-Resistant Gram-negative Bacilli. Available at: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01597973. 
• Paul M, et al. Colistin alone versus colistin plus meropenem for treatment of severe infections caused by carbapenem-resistant

Gram- negative bacteria: an open-label, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2018; 18(4): 391-400. 
• Sirijatuphat R. Preliminary study of colistin versus colistin plus fosfomycin for treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter 

baumannii infections. Antimicrob Agents Chemother 2014; 58(9): 5598-601. 
• Durante-Mangoni E, et al. Colistin and rifampicin compared with colistin alone for the treatment of serious infections due to

extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii: a multicenter, randomized clinical trial. Clin Infect Dis 2013; 57(3): 349-58. 
• Aydemir H, et al. Colistin vs. the combination of colistin and rifampicin for the treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter 

baumannii ventilator-associated pneumonia. Epidemiol Infect 2013; 141(6): 1214-22. 
• Park HJ, et al. Colistin monotherapy versus colistin/rifampicin combination therapy in pneumonia caused by colistin-resistant

Acinetobacter baumannii: A randomised controlled trial. J Glob Antimicrob Resist 2019; 17: 66-71. 

• www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/. 

• Kombinasyon tedavisinin yararını gösteren sadece bir RKÇ 
• Fosfomisin ve rifampisin kombinasyon tedavisinde önerilmemekte 
• Dirençli olması durumunda bile yüksek doz SAM kombinasyon tedavisinde 

önerilmekte 



CRAB kombinasyon tedavisi 
• Tek ajanın etkinliği konusunda yeterli veri yok

• Yaygın ampirik antibiyotik rejimleri genellikle CRAB'a karşı aktif 
değil-gecikme!

• CRAB enfeksiyonları genelde yoğun bakım ve immünsüpresif
bireyler gibi kritik hasta gruplarında

• Başlangıçta CRAB'a karşı aktif görünen antibiyotikler hızla direnç 
geliştirebilir, bu nedenle kombinasyon tedavisi en az bir aktif 
ajanın uygulanma olasılığını artırır.

www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/. 



International Journal of Microbiology
2020

18 farklı antibiyotik
90 farklı ikili kombinasyon



• XDR MRSA  sinerjistik bakterisidal aktivite
• Amox-Klav-Tobramisin
• Pip/tazobaktam- Tobramisin
• Levofloksasin-Seftazidim----- en başarılı

• FQ + SF MRSA ‘da etkili olabilir



• Rifampisinin kullanıldığı ilk tüberküloz dışı 
hastalıklar stafilokokal infeksiyonlar olmuştur,

• Rifampisin dirençli izolatların gelişiminin önlenmesi
için en az bir diğer antimikrobiyalle kombine edilmesi  
gereklidir.

Forrest GN et al. Clin Microbiol Rev 2010;23:14



• Özellikle apse ya da endokardit gibi bakteriyel
yükün fazla olduğu infeksiyonlarda direnç gelişimi
çok hızlıdır ve bu nedenle kombinasyon rejimlerinin
bir parçası olarak kullanılmalıdır.

Forrest GN et al. Clin Microbiol Rev 2010;23:14



Endokarditte kombinasyon 

• Aminoglikozid & Beta-laktam/ glikopeptid sinerjizm

• Streptokoksik endokarditte kombinasyon ile tedavi süresi kısaldı

• Kombinasyon için en güçlü veriler enterokokal endokarditte
Şimşek-Yavuz S, et al. [Diagnosis, treatment and
prevention of infective endocarditis: Turkish
consensus report]. Klimik Derg. 2019; 32. 



 Stafilokok türlerinin etken olduğu protez kapak İE

Habib G et al. Eur Heart J 2015;36:3075



 “Rifampisinin tek başına kullanımı sıklıkla direnç  
gelişimiyle sonuçlanır ve önerilmez”

Habib G et al. Eur Heart J 2015;36:3075



 “Rifampisin 3-5 günlük etkin antibiyotik tedavisi  
sonrası, bakteriyemi sonlandıktan sonra, eklenmesi  
önerilir”

Habib G et al. Eur Heart J 2015;36:3075



Enterokokal İE

• Enterokoklar antibiyotik aracılı öldürmeye oldukça  dirençlidir, 
betalaktamlar ya da vankomisin ile  monoterapi bakteriyostatiktir.

• Hücre duvarına etkili bir ajan + aminoglikozid
• Tedavide sinerjistik bakterisidal kombinasyonların  uzun süre 

kullanımına gereksinim vardır.



• Tedavisi güç durumlarda direnç olasılığını azaltmak ve  
klinik başarıyı artırmak adına daptomisinin yüksek  
doz ve kombine kullanımı önerilmektedir.

- Tedavi süresinin uzatılması gereken durumlar,
- Suboptimal kaynak kontrolü,
- Önceki antibiyotik tedavisine yanıtsızlık

Gould IM et al. Int J Antimicrob Agents 2013;42:202



Toksisite

Vankomisin & Piperasilin-tazobaktam

Akut böbrek yetmezliği 

Am J Nephrol 2021;52:85–97



Toksisite

Am J Nephrol 2021;52:85–97



• Kombinasyon ile en aktif ajana göre >2 log
aktivite azalması

Antagonizma
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Sonuç: Kombinasyon tedavisi

• Kritik hastaların ampirik tedavisinde,
• Farklı etkenlerin rol alabildiği infeksiyonlarda uygun  kapsamın 

sağlanması adına
• Direncin önlenmesinde yararlı olabilir
ANCAK standart bir uygulama değildir



Hedef
• Hastaların klinik ciddiyetinin hızlı değerlendirilmesi
• Tedavinin erken ve hızlı başlanması
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