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• „Initial resuscitation and infectious issues”
Diagnózis:
-Megfelelő mintavétel, amennyiben ez nem késlelteti szignifikánsan az 

antibiotikum terápia megkezdését (1C)
-két vagy több HK
-egy vagy több perifériás vérből vett HK
-egy HK mindegyik intravasalis katéterből, amelyik több mint 48 

órája van a helyén
-minták minden klinikailag releváns helyről
-képalkotó vizsgálatok a fókusz helyének megerősítésére, 

mintavételre, amennyiben ez biztonságosan megtehető (1C) 
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• 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 valószínűleg hatékonyak a kórokozó
batériumok/gombák ellen, és jól penetrálnak a feltehető fókuszba 
(1B)

- Naponta kell értékelni az antibiotikum terápiát: optimalizálni a
dozirozást, megelőzni a rezisztencia indukálást, elkerülni a 
toxicitást és minimalizálni a költségeket (1C)

- Meg kell fontolni a kombináció alkalmazását P.aeruginosa
infectioban (2D)
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• Antibiotikum terápia
- meg kell fontolni a kombináció alkalmazását neutropéniás 

betegekben (2D)
- Kombináció alkalmazásakor 3-5 nap múlva az érzékenységi 

viszonyok ismerete alapján lehet leépíteni a kezelést (2D)
- A terápia időtartamát 7-10 napra kell csökkenteni: hosszabb 

kezelés indokolt, ha a beteg lassan reagál, ha az infekció fókusza 
nem drenálható vagy csökkentimmunitású betegről van szó

- El kell hagyni az antibiotikum kezelést, ha infekciós eredet nem 
igazolható
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• Infekciós fókusz helyének megállapítása és kezelése
- az infekció fókuszát a lehető 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 sűrgősségi ellátás után azonnal el kell végezni a fókusz 

eltávolítását/megoldását (1C), (kivéve a pancreatitist, melyben a 
sebészeti beavatkozást célszerű késleltetni) (2B) 

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

- El kell távolítani azokat az idegentesteket,amelyek potenciálisan 
fertőzöttek (1C)



Miért probléma az MRSA?
• Nem megoldott a kórokozó gyors és 

megbízható módon történő detektálása és 
antibiotikum érzékenységének meghatározása

• Nem megoldott az infekció kezelése
• Nem megoldott a terjedés kontrollálása

mindezek következtében

Magasabb morbiditással, letalitással,
magasabb költségekkel jár                             



MRSA versus MSSA halálozás

• Az MRSA nem rendelkezik nagyobb 
patogenitással mint az MSSA

de
kevésbé antibiotikum érzékeny, mint az 
MSSA (vagy nincsenek olyan 
antibiotikumok az MRSA ellen, amelyek 
annyira hatékonyak lennének, mint a 
penicillinek az MSSA ellen) 



MRSA versus MSSA halálozás II.

1. a letalitással kapcsolatos vizsgálatok 
eredményei kifejezetten ellentmondásosak

2. A durva adatok szerint az MRSA infekció
magasabb halálozással jár

3. A tisztított adatok szerint nincs jelentős 
különbség (Zahar et al 2005, Harbath et al 
1998)

4. Bizonyos betegcsoportokban magasabb 
letalitás várható, pl idősekben (Tacconelli et al 
2006) 



A hatékony terápia bevezetésének 
késése

• Lodise et al CID 2003
167 beteg MRSA bacteremiával
APACHE II. > 15,5
Kezelés bevezetése   45 órán belül      túl

Halálozás                        44,7%          86,7%



Vancomycin MSSA bacterieamia  kezelésében
Kim  S et al, ICAAC 2007, Abstr K-1074

retrospektiv vizsgálat (298 beteg): 
letalitás

oxacillin                    vancomycin
17% (10/28)               36% (47/270)   
variancia analizis: a vancomycin kezelés a 
letalitás független rizikó faktora
(OR: 2,8)



MSSA okozta endocarditis kezelése béta-
laktámmal illetve vancomycinnel

Lodise et al ACC 2007

Cél: MSSA okozta endocarditisben felmérni a 
béta-laktám vs. vancomycin hatékonyságát

sikertelen  kezelés
Vancomycin                39 %
Béta-laktám                11 %

Megjegyzés:  a vancomycin átváltása béta-
laktámra 48 órán túl nem javította a túlélés 
esélyeit (33,3 vs 41%) 



Terápiás problémák

• A glycopeptidek nem igazán hatékony 
antibiotikumok, sok szempontból 
kedvezőtlen kinetikai tulajdonságokkal 

• A vancomycin heterorezisztencia 
nehezen detektálható, de van klinikai 
jelentősége (Rozgonyi et al 2007)

• Érzékenységi határérték valós értéke 
nem tisztázott (4 majd 2 majd 0,5 mg/l ?)

„A vancomycin rezisztencia nem egy 
álllapot hanem kontinuitás”



MIC versus kimenetel MRSA 
bacteremiában

• Moise et al.  AAC 2007
vancomycin MIC    2 mg/l        0,5 mg/l

gyógyulási arány   21 %            77 %    



MIC versus kimenetel MRSA
bacteremiában

• Sakoulas G et al: J.Clin Microbiol 2004, 42, 2398

MIC< 0,5  mg/l      gyógyulási arány    55,6%
MIC = 1és 2mg/l  között      gyógyulási arány 9,5%



(elvileg) elvárható követelmények a vancomycin 
terápiával kapcsolatban

• MRSA detektálása 48 órán belül
• Érzékenység meghatározás (MIC)
• Vancomycin szérum szint monitorozás (min 

15-20 érzékeny,  40 mg/l VISA esetén)
• Vancomycin azonnali leállítása ha kiderül, 

hogy methicillin érzékeny kórokozóról van szó



Vancomycin toxicitás rizikója folyamatos 
adagolás mellett

Ingram et al JAC 2008, 62, 168

• 102 felnőtt beteg
• Nephrotoxocitás 15,7%
• Rizikó faktor: hypertonia, aminoglycosid 

adagolás, kacs diuretikumok alkalmazása,
• Vancomycin egyensúlyi koncentráció 28 mg/l 

felett  



MRSA pneumonia

• A vancomycin kezeléstől jó eredmények nem 
várhatók el, mert
- nem jól penetrál a tüdőszövetbe
- lassú a bactericid hatása
- a dózis növelése nem hoz jobb terápiáés
eredményt

Emiatt egyéb antibiotikumok alkalmazása 
javasolható: tigecyclin, ceftobripole, telavancin,



Amit az MRSA infekcióval 
kapcsolatban biztosan tudunk

• Suboptimális kezelés (késői diagnózis, 
inadekvát dozírozás) magasabb 
szövődmény rátával, halálozással jár

• Jelentősen meghosszabbítja a kórházi 
kezelés időtartamát

• Jelentősen magasabb költségekkel jár
• A fentiek mértéke betegcsoportonként 

jelentősen különbözik (dializált 
betegek!!!)



„Újabb” kórokozók sepsisben

• S.pneumoniae, mint nozokomiális 
pneumonia járványt okozó patogén

• C.difficile,  mint egyre súlyosabb 
kórképet okozó patogén


