مروری بر دستورالعمل IDSA 2020

در درمان انتروباکتریاسههای تولیدکننده ESBL

و مقاوم به کارباپنم

و پسودوموناس آئروژینوزا

مقاوم به درمان
ترجمه :دکتر زهرا نظریتلوکی

دستیار گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ســه گــروه از باکتریهــای گرم منفــی مقاوم به
آنتیمیکروبیال چالش درمانی محســوب میشوند:
انتروباکتریاســههای تولیدکننــده بتاالکتامازهــای
وسیعالطیف ( ،)ESBL-Eانتروباکتریاسههای مقاوم
به کارباپنم ( )CREو پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم
به درمــان ( .)DTR-P. aeruginosaبا وجود تأیید
آنتیبیوتیکهای جدید هنوز گزینههای درمانی برای
این عفونتها محدود است و نقش آنتیبیوتیکهای
ً
جدید در کاربردهای بالینی غالبا نامشخص است.
انتروباکتریاســههای تولیدکننــده بتاالکتاماز
وسیع الطیف ()ESBL-E
 1ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمان سیســتیت غیر
کمپلیکه که توسط  ESBL-Eایجاد میشود چیست؟
توصیه :نیتروفورانتویین و کوتریموکســازول برای
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درمان سیســتیت غیر کمپلیکه که توسط ESBL-E

ایجاد میشود ،گزینههای درمانی ارجح هستند.
گرچه فلوروکینولونها و کارباپنمها برای سیستیت
 ESBL-Eمؤثر هســتند ولــی کاربردشــان زمانی که
ســایر گزینههای مؤثر و ایمن ماننــد نیتروفورانتویین
و کوتریموکســازول وجــود دارنــد کمرنگ میشــود.
کوآموکســیکالو ،تــک مقــدار مصــرف وریــدی
آمینوگلیکوزیدها و فسفومایسین خوراکی گزینههای
جایگزیــن بــرای سیســتیت  ESBL-Eهســتند.
ً
کوآموکسیکالو احتماال بهدلیل کلونیزاسیون مداوم
باکتریایــی واژن نســبت بــه فلوروکینولونها میزان
شکســت درمان باالتر دارد .آمینوگلیکوزیدها در فرم
ً
فعالشــان تقریبــا بهطور انحصاری توســط کلیه دفع
میشــوند .تک مقدار مصرف وریدی آنها با حداقل
ســمیت برای سیســتیت مؤثر اســت .فسفومایسین

ً
خوراکی گزینه جایگزینی هســت کــه منحصرا برای
درمان سیســتیت ایجاد شــده بــا  E.coliتولیدکننده
ً
 ESBLبهکار میرود و ذاتا به کلبسیال پنومونیه و چند
ارگانیسم گرم منفی دیگر که میتوانند دارو را هیدرولیز
کنند ،مقاوم هســت .داکسیسایکلین بهدلیل ترشح
ادراری محــدودش بــرای درمان سیســتیت ESBL
توصیه نمیشود.
 2ـ آنتیبیوتیــک ارجح بــرای درمــان پیلونفریت و
عفونت مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توســط
 ESBL-Eایجاد میشود چیست؟
توصیه :ارتاپنم ،مروپنم ،ایمیپنم /سیالستاتین،

سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین یا کوتریموکسازول
گزینههای درمانی ارجــح برای پیلونفریت و عفونت
مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توسط ESBL-E
ایجاد میشود ،میباشند .چرا که میتوانند باالترین
غلظت ادراری را ایجاد نمایند.
عفونت مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIبه عفونت
مجاری ادراری که در آقایان یا در بیماران که اختالل
ساختاری یا عملکردی در سیستم اداری تناسلی دارند،
اطالق میگردد .اگر درمان با کارباپنم شــروع گردد
و حساسیت به سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین یا
کوتریموکسازول اثبات شود تغییر درمان به این داروها
نســبت به تکمیل دوره درمان با کارباپنمها ارجحیت
دارد .اســتفاده از کارباپنم به شرایط عفونت مقاوم به
آنتیمیکروبیالها محــدود میگردد .نیتروفورانتویین
و فسفومایســین خوراکی به غلظت کافی در پارانشیم
کلیه نمیرسند و باید در عفونت مجاری فوقانی ادراری
اجتناب شوند .داکسیسایکلین بهدلیل ترشح ادراری
محــدودش برای درمان پیلونفریت و عفونت مجاری
ادراری کمپلیکه  (cUTI) ESBLتوصیه نمیشود.

 3ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمــان عفونت خارج
ادراری که توسط  ESBL-Eایجاد میشود چیست؟
توصیــه :کارباپنمها برای درمــان عفونت خارج

ادراری (عفونت خون ،شــکم ،پوســت و بافت نرم،
پنومونی) که توســط  ESBL-Eایجاد میشود ،ارجح
و خط اول هستند.
درمان خوراکی در بیمار غیر تبدار با همودینامیک
پایدار و کنترل منبع عفونت و جذب گوارشــی ســالم
بهجهت  step-downبرای این باکتریهای ESBL
فلوروکینولونها و کوتریموکســازول هســت به شرط
آنکه حساســیت به این داروها اثبات شده باشد.باید
از درمان خوراکــی  step-downبا نیتروفورانتویین،
فسفومایسین ،داکسیســایکلین ،یا کوآموکسیکالو
برای عفونت خون  ESBLاجتناب گردد .چرا که غلظت
سرمی ناچیز و غیر قابل اعتمادی ایجاد میکنند.
 4ـ آیا نقشی برای تازوسین در درمان عفونت ایجاد
شــده با  ESBLوجــود دارد زمانی که حساســیت به
تازوسین در محیط  invitroاثبات گشته است؟
توصیه :تازوسین باید در درمان عفونت ایجاد شده

با  ESBLاجتناب شود ،هر چند حساسیت به آن اثبات
شده باشد .اگر تازوسین بهعنوان درمان تجربی برای
ً
میکروارگانیسمی که بعدا مشخص گردد  ESBLهست
شروع شود و بهبود بالینی اتفاق افتد ،نیاز به تغییر آن
به آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف نمیباشد.
اثربخشی تازوسین در درمان عفونتهای مهاجم
 ESBL-Eبهدلیل پتانســل ارگانیسم در افزایش بیان
آنزیم  ESBLیا بهواســطه حضور مالتیپل بتاالکتاماز
ممکن اســت کم شــود .عالوه بر ایــن آزمون MIC
تازوسین وقتی آنزیم  ESBLحضور دارد ممکن است
نادرست یا غیر قابل تکرار باشد.
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 5ـ آیا نقشی برای ســفپیم در درمان عفونت ایجاد
شــده توســط  ESBL-Eوجود دارد در شــرایطی که
حساسیت به سفپیم در محیط  invitroاثبات گشته
است؟
توصیه :سفپیم باید در درمان عفونت ایجاد شده با

 ESBLاجتناب شــود ،هرچند حساسیت به آن اثبات
شده باشد .اگر سفپیم بهعنوان درمان تجربی برای
ً
میکروارگانیسمی که بعدا مشخص گردد  ESBLهست
شروع شود و بهبود بالینی اتفاق افتد ،نیاز به تغییر آن
به آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف نمیباشد.
آزمون  MICسفپیم وقتی آنزیم  ESBLحضور دارد
ممکن است نادرست یا غیر قابل تکرار باشد.
 6ـ آنتیبیوتیــک ارجــح در درمــان عفونــت ایجاد
شــده بهواســطه  E.coliو  K. pneumoniaeو
 K. oxytocaیــا  P. mirabilisغیرحســاس بــه
سفتریاکسون در صورت منفی بودن آزمون فنوتایپی
تاییدکننده  ESBLچیست؟
توصیــه :انتخاب آنتیبیوتیک میتواند براســاس

نتایج آزمون حساســیت باشــد اگر آزمــون فنوتایپ
 ESBLتولید آن را نشان ندهد.
در بیمارســتا نهای دارای آزمایشــگا ههای
میکروبیولــوژی بالینــی که آزمــون فنوتایپ ESBL
انجام نمیشود سفتریاکسون با MIC≥2mcg/ml
باید بهعنــوان نمایندهای برای تولید  ESBLتوســط
 E.coliو  K. pneumoniaeو  K. oxytocaیــا
 P. mirabilisاستفاده شــود .آزمونهای فنوتایپی
(آزمون دابل دیســک )ETEST ،در بررسی احتمال
تولید  ESBLباید با احتیاط تفسیر شوند.
 7ـ آنتیبیوتیــک ارجــح در درمــان عفونــت خــون
ایجاد شده بهواســطه  E.coliو K. pneumoniae
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و  K. oxytocaیــا  P. mirabilisغیرحســاس
بــه سفتریاکســون در صورت آشــکار نشــدن ژن
 blaCTX-Mدر پلتفرم مولکولی چیست؟
توصیــه :کارباپنمتراپــی در درمــان عفونت خون

ایجـ�اد شـ�ده بهواسـ�ط ه  E.coliو �K. pneumoni

 aeو  K. oxytocaیــا  P. mirabilisغیرحســاس
بــه سفتریاکســون در صــورت آشــکار نشــدن ژن
 blaCTX-Mدر پلتفــرم مولکولــی ارجــح میباشــد.
غیــاب ژن  blaCTX-Mحضــور ســایر ژنهــای
) ESBL (blaSHV- blaTEMرا رد نمیکند و درمان با
کارباپنم حداقل در شروع توصیه میگردد (جدول .)1
انتروباکتریاسههای مقاوم به کارباپنم ()CRE

شــایعترین کارباپنماز در آمریکا کلبسیال پنومونیه
کارباپنمــاز ( )KPCهســت کــه میتوانــد توســط
انتروباکتریاسهها تولید گردد.

 1ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمان سیســتیت غیر
کمپلیکه که توسط  CREایجاد میشود ،چیست؟
توصیــه :سیپروفلوکساســین ،لووفلوکساســین،

نیتروفورانتویین و کوتریموکسازول یا تک مقدار مصرف
آمینوگلیکوزیدها برای درمان سیستیت غیرکمپلیکه
که توســط  CREایجاد میشود ،گزینههای درمانی
ارجح هســتند .مروپنــم گزینه درمانــی ارجح برای
سیستیت ایجاد شده توسط  CREمقاوم به ارتاپنم ولی
حساس به مروپنم هست وقتی نتایج آزمون کارباپنماز
منفی بوده یا قابل دسترس نباشد.
ً
آمینوگلیکوزیدها در شــکل فعالشان تقریبا بهطور
انحصاری توســط کلیــه دفع میشــوند .تک مقدار
مصرف وریدی آنها با حداقل سمیت برای سیستیت
مؤثر است .درصد باالیی از باکتریهای  CREنسبت

ترجمه :دکتر زهرا نظریتلوکی

جدول  1ـ گزینههای آنتیبیوتیکتراپی توصیه شده برای انتروباکتریاسههای ( ESBLحساسیت  in vitroبه دارو)
درمان جایگزین اگر گزینه های خط اول غیر قابل
تحمل بوده یا قابل دسترس نیستند

منبع عفونت

درمان ارجح

سیستیت

نیتروفورانتویین ،کوتریموکسازول

پیلونفریت یا عفونت
مجاری ادراری
کمپلیکه

ارتاپنم ،مروپنم ،ایمیپنم /سیالستاتین،
سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین یا
کوتریموکسازول

کوآموکسیکالو ،آمینوگلیکوزید تک دوز،
فسفومایسین (تنها در )E.coli
سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین ،ارتاپنم،
مروپنم ،ایمیپنم /سیالستاتین
ــ

مروپنم ،ایمیپنم /سیالستاتین ،ارتاپنم
عفونت خارج ادراری

درمان  step-downخوراکی با
سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین یا
کوتریموکسازول

به سایر آمینوگلیکوزیدها به آمیکاسین و پالزومایسین
حساس هســتند .پالزومایســین ممکن است علیه
موارد مقاوم به آمیکاسین فعال باقی بماند .انفوزیون
طوالنــی مروپنم گزینه ارجح علیه سیســتیت CRE
هست برای مواردی که حساس به مروپنم باقی ماندند
و کارباپنماز تولید نمیکنند .مروپنم باید اجتناب شود
در مواردی که آزمون کارباپنماز مثبت هســت حتی
اگر حساســیت به مروپنم ثابت شده باشد .اگر هیچ
یک از این گزینههای ارجح عملی نباشد سفتازیدیم/
آویباکتــام ـ مروپنــم /وبورباکتــام ـ ایمیپنــم/
سیالســتاتین /رلباکتام و ســفیدروکول گزینههای
جایگزین در سیستیت  CREهستند.
فسفومایسین خوراکی گزینه جایگزینی هست که
ً
منحصرا برای درمان سیستیت ایجادشده با E.coli

ــ

ً
بــهکار مــیرود و ذاتا به کلبســیال پنومونیــه و چند
ارگانیسم گرم منفی دیگر که میتوانند دارو را هیدرولیز
کنند ،مقاوم هست .فسفومایسین خوراکی در درمان
سیســتیت غیر کمپلیکه نســبت به نیتروفورانتویین
شکســت بالینی باالتر دارد .کلیستین تنها بهعنوان
جایگزین بعدی برای درمان سیســتین  CREمدنظر
قرار میگیرد .کلیســتین در مجاری ادراری به شکل
فعالــش تبدیل میگــردد .پلیمیکســینبی بهعلت
کلیرانــس غیرکلیوی غیر غالب نباید در سیســتیت
 CREبهکار رود.
 2ـ آنتیبیوتیــک ارجح بــرای درمــان پیلونفریت و
عفونت مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توســط
 CREایجاد میشود ،چیست؟
توصیــه :ســفتازیدیم /آویباکتــام ـ مروپنــم/
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وبورباکتــام ـ ایمیپنــم /سیالســتاتین /رلباکتــام
و ســفیدروکول آنتیبیوتیــک ارجــح بــرای درمان
پیلونفریــت و عفونــت مجــاری ادراری کمپلیکــه
( )cUTIکه توســط  CREمقاوم به ارتاپنم و مروپنم
ایجاد میشود ،هستند.
انفوزیون طوالنی مروپنم گزینه درمانی ارجح برای
سیستیت ایجاد شده توسط  CREمقاوم به ارتاپنم ولی
حساس به مروپنم هست وقتی نتایج آزمون کارباپنماز
منفی بوده یا قابل دســترس نباشــد .در مواردی که
آزمون کارباپنماز مثبت هســت حتی اگر حساسیت
به مروپنم ثابت شده باشد ،باید از مصرف آن اجتناب
شود .در بیمارانی که پتانسیل برای نفروتوکسیسیتی
پذیرفته شده تلقی میگردد ،آمینوگلیکوزیدهای یک
بار روزانــه برای دوره کامل درمــان گزینه جایگزین
هست .درصد باالیی از باکتریهای  CREنسبت به
ســایر آمینوگلیکوزیدها به آمیکاسین و پالزومایسین
حساس هستند .پالزومایسین ممکن است علیه موارد
مقاوم به آمیکاســین فعال باقی بماند .فسفومایسین
خوراکی به غلظت کافی در پارانشیم کلیه نمیرسد و
باید در عفونت مجاری فوقانی ادراری اجتناب شود.

 3ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمــان عفونت خارج
ادراری که توسط  CREمقاوم به ارتاپنم ولی حساس
به مروپنم وقتی نتایج آزمون کارباپنماز منفی بوده یا
قابل دسترس نباشد ایجاد میشود ،چیست؟
توصیــه :انفوزیون طوالنی مروپنــم گزینه درمانی

ارجح برای سیستیت ایجاد شده توسط  CREمقاوم به
ارتاپنم ولی حساس به مروپنم هست وقتی نتایج آزمون
کارباپنماز منفی بوده یا قابل دسترس نباشد .در مواردی
که آزمون کارباپنماز مثبت هست حتی اگر حساسیت به
مروپنم ثابت شده باشد ،باید از مصرف آن اجتناب شود.
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ســفتازیدیم /آویباکتــام درمــان جایگزین برای
عفونت خارج ادراری ایجاد شــده توسط  CREمقاوم
به ارتاپنم ولی حساس به مروپنم هست ،با این وجود،
ترجیح داده میشــود برای عفونتهایی که توســط
 CREمقــاوم به همــه کارباپنمها ایجاد میشــوند،
باقی بماند.

 4ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمــان عفونت خارج
ادراری که توســط  CREمقاوم بــه ارتاپنم و مروپنم
وقتی نتایــج آزمــون کارباپنماز منفی بــوده یا قابل
دسترس نباشد ایجاد میشود چیست؟
توصیــه :ســفتازیدیم /آویباکتــام ـ مروپنــم/

وبورباکتــام ـ ایمــی پنــم /سیالســتاتین /رلباکتام
آنتیبیوتیک ارجح برای درمان عفونت خارج ادراری
که توســط  CREمقاوم بــه ارتاپنــم و مروپنم ایجاد
میشود ،هستند.
این آنتیبیوتیکها در مقایسه با سایر رژیمهای شایع
که در درمان  CREبهکار میروند و بر پایه پلیمیکسین
هستند پیامدهای بهبود بالینی و کاهش سمیت را در
پی دارند .ســفیدروکول گزینه درمــان جایگزین برای
عفونتهای  CREصرف نظر از مقاومت به کارباپنمها
است .در بیماران با عفونت  CREکه وضعیت کارباپنماز
ً
نامشخص است یا اخیرا از منطقه اندمیک بتاالکتاماز
مســافرت کردند درمــان با ســفتازیدیم /آویباکتام +
آزترئونــام یا ســفیدروکول منوتراپی توصیه میشــود.
در بیمــاران با عفونت درون شــکمی تیگســیکلین،
اراواسیکلین گزینههای منوتراپی قابل پذیرش هستند.
در عفونت درونشکمی کمپلیکه مقدار مصرف باالی
تیگسیکلین نسســبت به مقدار مصرف استاندارد آن
مؤثرتر خواهد بود .این داروها بهدلیل توزیع بافتی سریع
در پی تجویز ،غلظت محدود در خون و ادرار دارند.

ترجمه :دکتر زهرا نظریتلوکی

 5ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمــان عفونت خارج
ادراری  CREکه تولید کارباپنماز دارد ،چیست؟
توصیــه :ســفتازیدیم /آویباکتــام ـ مروپنــم/

درمان عفونتهای  CREاجتناب گردد .کلیســتین
میتوانــد بهعنوان گزینه آخر برای سیســتیت CRE
غیرکمپلیکه در نظر گرفته شــود .پلیمیکســینبی
بهعلــت کلیرنــس غیرکلیوی غیــر غالــب نباید در
سیستیت  CREبهکار رود.

وبورباکتــام ـ ایمی پنــم /سیالســتاتین /رلباکتام
آنتیبیوتیک ارجح برای درمان عفونت خارج ادراری
 CREکه تولید کارباپنماز دارد ،هستند.
ســفتازیدیم /آویباکتام  +آزترئونام یا سفیدروکول
منوتراپــی گزینههــای درمانــی ارجــح بــرای
 NDMو ســایر عفونتهــای  CREتولیدکننــده
متالوبتاالکتامــاز میباشــد .ســفتازیدیم /آویباکتام
درمــان ارجح بــرای عفونتهــای  CREتولیدکننده
 OXA-48-Likeمیباشــد .مروپنــم /وبورباکتــام ـ
ایمیپنم /سیالستاتین /رلباکتام محدودیت فعالیت
علیــه عفونتهــای  CREتولیدکننــده آنزیمهــای
 OXA-48-Likeدارند.

( DTR-P. aeruginosa= “difficult-to-

چیست؟
توصیه :باید از کاربرد کلیستین و پلیمیکسین در

پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو ()MDR
یعنی غیرحســاس بــه حداقل یــک آنتیبیوتیک از

 6ـ نقش پلیمیکسینها در درمان عفونتهای CRE

 7ـ نقــش آنتیبیوتیــک درمانی ترکیبــی در درمان
عفونتهای  CREچیست؟
توصیه :آنتیبیوتیکتراپی ترکیبی (مثل استفاده

از بتاالکتــام در ترکیــب بــا یــک آمینوگلیکوزیــد،
فلوروکینولــون یا پلیمیکســین) بهصــورت روتین
بــرای درمان عفونتهای  CREتوصیه نمیشــود
(جدول .)2

پســودوموناس آئروژینــوزا مقــاوم به درمان

)treat” resistance

جدول  2ـ گزینههای آنتیبیوتیک درمانی توصیه شده برای انتروباکتریاسههای مقاوم به کارباپنم
(حساسیت  in vitroبه دارو)
منبع عفونت

درمان جایگزین اگر گزینههای خط اول
غیرقابل تحمل بوده یا قابل دسترس
نیستند

درمان ارجح

سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین،
کوتریموکسازول ،نیتروفورانتویین یا
تکدوز آمینوگلیکوزید
سیستیت

مروپنم (انفوزیون استاندارد) :تنها اگر
مقاوم به ارتاپنم ،حساس به مروپنم و
نتایج آزمون کارباپنماز منفی یا غیرقابل
دسترس هست

سفتازیدیم /آویباکتام ـ مروپنم/
وبورباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام و سفیدروکول
کلیستین (وقتی گزینههای جایگزین
قابل دسترس نیستند)
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ادامه جدول  2ـ گزینههای آنتیبیوتیک درمانی توصیه شده برای انتروباکتریاسههای مقاوم به کارباپنم
(حساسیت  in vitroبه دارو)
درمان ارجح

منبع عفونت

پیلونفریت یا عفونت مجاری ادراری
کمپلیکه

درمان جایگزین اگر گزینههای خط اول
غیرقابل تحمل بوده یا قابل دسترس
نیستند

سفتازیدیم /آویباکتام ـ مروپنم/
وبورباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام و سفیدروکول
مروپنم (انفوزیون طوالنی) :تنها اگر
مقاوم به ارتاپنم ،حساس به مروپنم و
نتایج آزمون کارباپنماز منفی یا غیرقابل
دسترس هست

آمینوگلیکوزیدها یک بار روزانه

عفونت خارج ادراری
مقاوم به ارتاپنم ،حساس به مروپنم و
نتایج آزمون کارباپنماز منفی یا غیرقابل
دسترس هست
عفونت خارج ادراری
مقاوم به ارتاپنم ،مقاوم به مروپنم و
نتایج آزمون کارباپنماز منفی یا غیرقابل
دسترس هست

مروپنم (انفوزیون طوالنی)

سفتازیدیم /آویباکتام ـ مروپنم/
وبورباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام

کلبسیال پنومونیه کارباپنماز

سفتازیدیم /آویباکتام ـ مروپنم/
وبورباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام

متالوبتاالکتاماز ()NDM-VIM-IMP
کارباپنماز

سفتازیدیم /آویباکتام  +آزترئونام،
سفیدروکول

کارباپنماز OXA- 48 Like

سفتازیدیم /آویباکتام

سفتازیدیم /آویباکتام

سفیدروکول
تیگسیکلین ،اراواسیکلین (محدود به
عفونتهای درون شکم)
سفیدروکول
تیگسیکلین ،اراواسیکلین (محدود به
عفونتهای درون شکم)
تیگسیکلین ،اراواسیکلین (محدود به
عفونتهای درون شکم)
سفیدروکول
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تیگسیکلین ،اراواسیکلین (محدود به
عفونتهای درون شکم)

ترجمه :دکتر زهرا نظریتلوکی

حداقل ســه کالس دارویی شــامل پنیســیلینها،
سفالوسپورینها ،فلوروکینولونها ،آمینوگلیکوزیدها
و کارباپنمهــا .در ســال  2018مفهوم  DTRتعریف
شد بهمعنی پسودوموناس آئروژینوزا غیرحساس به
همه آنتیبیوتیکهایی مانند تازوســین ،سفتازیدیم،
ســفپیم ،آزترئونام ،مروپنم ،ایمیپنم /سیالستاتین،
سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین.
 1ـ آنتیبیوتیــک ارجــح بــرای درمــان سیســتیت
غیرکمپلیکه که توسط  DTR-P. aeruginosaایجاد
میشود ،چیست؟
توصیــه :ســفتوالزون /تازوباکتام ـ ســفتازیدیم/

آویباکتــام ـ ایمیپنــم /سیالســتاتین /رلباکتــام ـ
سفیدروکول یا یک تک مقدار مصرف آمینوگلیکوزید
آنتیبیوتیک ارجح برای درمان سیستیت غیرکمپلیکه
که توســط  DTR-P. aeruginosaایجاد میشود،
هستند.
ً
آمینوگلیکوزیدها در شــکل فعالشان تقریبا بهطور
انحصاری توســط کلیــه دفع میشــوند .تک مقدار
مصرف وریدی آنها با حداقل سمیت برای سیستیت
مؤثر اســت .اگر مقاومت به ســایر آمینوگلیکوزیدها
اثبات شده باشد ،غیر محتمل هست که پالزومایسین
علیــه  DTR-P. aeruginosaفایــده بیشــتری
ایجــاد کند .کلیســتین و نه پلیمیکســین چون در
مجاری ادراری به شکل فعال تبدیل شود ،بهعنوان
یک گزینــه جایگزین در درمان سیســتیت توســط
 DTR-P. aeruginosaدر نظــر گرفتــه میشــود.
فسفومایســین خوراکــی در درمــان سیســتیت
 DTR-P. aeruginosaتوصیه نمیشود.

 2ـ آنتیبیوتیــک ارجح بــرای درمــان پیلونفریت و
عفونت مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توســط

 DTR-P. aeruginosaایجاد میشود ،چیست؟
توصیــه :ســفتوالزون /تازوباکتام ـ ســفتازیدیم/

آویباکتــام ـ ایمیپنــم /سیالســتاتین /رلباکتــام ـ
سفیدروکول گزینههای ارجح برای درمان پیلونفریت
و عفونت مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توسط
 DTR-P. aeruginosaایجاد میشود ،هستند.
در بیمارانــی که پتانســیل برای نفروتوکسیســیتی
پذیرفته شده تلقی میگردد آمینوگلیکوزیدهای یک بار
روزانه برای دوره کامل درمان گزینه جایگزین هست.
اگر مقاومت به سایر آمینوگلیکوزیدها اثبات شده باشد
غیر محتمل هســت که پالزومایسین علیه DTR-P.
 aeruginosaفایده بیشتری ایجاد کند .باید از کاربرد
فسفومایسین خوراکی در درمان پیلونفریت و عفونت
مجاری ادراری کمپلیکه ( )cUTIکه توسط DTR-P.
 aeruginosaایجاد میشود ،اجتناب نمود .بهدلیل
مقاوت ذاتی پســودوموناس و چون فسفومایسین به
غلظت کافی در پارانشیم کلیه نمیرسد.

 3ـ آنتیبیوتیــک ارجح برای درمــان عفونت خارج
ادراری کــه توســط  DTR-P. aeruginosaایجــاد
میشود ،چیست؟

توصیــه :ســفتوالزون /تازوباکتام ـ ســفتازیدیم/
آویباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین /رلباکتام بهعنوان
مونوتراپــی گزینه درمانی ارجح بــرای درمان عفونت
خارج ادراری که توسط  DTR-P. aeruginosaایجاد
میشود ،هستند .سفیدروکول گزینه درمانی جایگزین
هست .منوتراپی با آمینوگلیکوزیدها یک گزینه درمانی
جایگزین هست که باید به عفونت خونی غیرکمپلیکه
زمانی که درمان ارجحی وجود ندارد ،محدود شــود.
اگــر مقاومت به ســایر آمینوگلیکوزیدها اثبات شــده
باشــد ،غیر محتمل هســت که پالزومایســین علیه
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جدول  3ـ گزینههای آنتیبیوتیک درمانی توصیه شده برای پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به درمان
(حساسیت  in vitroبه دارو)
منبع عفونت

درمان ارجح

درمان جایگزین اگر گزینه های خط اول
غیر قابل تحمل بوده یا قابل دسترس
نیستند

سیستیت

سفتوالزون /تازوباکتام ـ سفتازیدیم/
آویباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام ـ سفیدروکول یا یک تکدوز
آمینوگلیکوزید

کلیستین

پیلونفریت یا عفونت مجاری ادراری
کمپلیکه

سفتوالزون /تازوباکتام ـ سفتازیدیم/
آویباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام ـ سفیدروکول

آمینوگلیکوزیدها یک بار روزانه

عفونت خارج ادراری

سفتوالزون /تازوباکتام ـ سفتازیدیم/
آویباکتام ـ ایمیپنم /سیالستاتین/
رلباکتام

 DTR-P. aeruginosaفایده بیشتری ایجاد کند.

 4ـ نقــش آنتیبیوتیــک درمانی ترکیبــی در درمان
عفونتهای  DTR-P. aeruginosaچیست؟
توصیــه :آنتیبیوتیکتراپی ترکیبی بهصورت رایج

در درمان عفونتهای  DTR-P. aeruginosaاگر
حساســیت  invitroبــه آنتیبیوتیکهای خط اول
(ســفتوالزون /تازوباکتام ـ ســفتازیدیم /آویباکتام ـ
ایمیپنم /سیالستاتین /رلباکتام) وجود داشته باشد،
توصیه نمیشود.
اگر آنتیبیوتیکهای ارجح در درمان عفونتهای
منبع

سفیدروکول
آمینوگلیکوزید مونوتراپی :محدود به
عفونت خون غیر کمپلیکه با کنترل
کامل منبع عفونت

 DTR-P. aeruginosaمؤثــر نبودنــد ،میتوانــد
ترکیب یک آمینوگلیکوزید با سفتوالزون /تازوباکتام
ـ ســفتازیدیم /آویباکتام ـ ایمیپنم /سیالســتاتین/
رلباکتام در نظر گرفته شــود و اگر آمینوگلیکوزید در
 invitroحساســیت نشــان نداد میتــوان از ترکیب
پلیمیکسینبی با بتاالکتام /بتاالکتامازها استفاده
نمــود .پلیمیکســینبی نســبت بــه کلیســتین در
عفونتهای خارج ادراری ارجح هست چون بهعنوان
پیشدارو نبوده و به غلظت پالسمایی قابل اعتمادتر
میرسد و نفروتوکسیسیته کمتر دارد (جدول .)3

Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of Extended-Spectrum α-lactamase
Producing Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant , Enterobacterales (CRE), and Pseudomonas
aeruginosa with Difficult-to-Treat Resistance (DTR-P. aeruginosa) 2020
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