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Bevezetés 

Az Enterobacteriaceae család tagjai között a ß-laktám 

antibiotikumokkal szembeni rezisztencia egyik 

legfontosabb oka a kiterjedt spektrumú ß-laktamáz 

(ESBL) termelése. Az ESBL termelő törzsek okozta 

fertőzések kezelését tovább nehezíti, hogy az ESBL 

génjei olyan nagy plazmidokon helyezkednek el, ami más 

antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát is kódolhat. 

Számos vizsgálatban hasonlították össze egyes 

antibiotikumok in vitro hatékonyságát ESBL termelő 

törzsekkel szemben, azonban in vivo és a klinikai 

vizsgálatokat alig végeztek. 

A karbapenemek kiváló in vitro érzékenységet mutatnak 

és két klinikai vizsgálat eredménye igazolta, hogy az 

imipenem az első választandó antibiotikum az ESBL 

termelő törzsek okozta fertőzések kezelésében. Azonban 

a karbapenem rezisztens ESBL termelő K. pneumoniae 

törzsek megjelenése miatt szükséges a karbapenemek 

okozta szelekciós nyomás csökkentése, a kezelés 

alternatíváinak keresése. 

A negyedik generációs cefalosporinok szerepe 

ellentmodásos. A széles spektrumú cefalosporinokat az 
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ESBL-ok elbontják, de a negyedik generációs 

cefalosporinok MIC értéke a rezisztencia határértéke alatt 

maradhat. Az ESBL termelő törzsek 52-90%-át találták in 

vitro cefepimre érzékenynek standard csíraszámnál. 

Magas csíraszámnál a cefepim in vitro aktivitása 

alacsonyabb az inokulum hatás következtében. Kérdéses 

azonban, hogy az in vitro inokulum hatás befolyásolja-e a 

klinikai kimenetelt. 

A SENTRY vizsgálatban az ESBL termelő törzsek 75-

100%-a bizonyult amikacin érzékenynek. Ennek ellenére 

az amikacint csak pár in vitro vizsgálatban használták 

eddig. 

Imipenem és aminoglikozid kombináció hatékonyságát 

ESBL termelő törzsekkel szemben csak néhány in vitro 

kísérletben és klinikai esetben vizsgálták. Az imipenem 

és az imipenem + amikacin kombináció hatékonyságát 

összehasonlító in vivo vizsgálat nincs az irodalomban.  

 

Az antibiotikum kezelések hatékonyságának 

megítélésében az állatkísérletek felhasználása alapvetővé 

vált. Azonban az antibiotikumok farmakológiai 

tulajdonságai a legtöbb kísérleti állatban jelentősen 
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különböznek az emberi értékektől. Az állatmodellekben a 

humán farmakokinetikai paraméterek szimulálása 

szükséges, hogy a kísérlet során nyert adatokat a klinikai 

körülményekre adaptálhassuk. Az emberben mért 

kinetikai értékeket az állatokban egy gyógyszer gyakori, 

csökkenő dózisú adagolásával vagy a vesefunkció 

károsításával tudjuk elérni. Kistermetű kísérleti 

állatokban a vesén keresztül kiválasztódó gyógyszerek 

humán szérum koncentrációit a legegyszerűbben 

nefrotoxikus szerekkel létrehozott vesekárosodással lehet 

elérni. Az uranil-nitrátot több állatkísérletben használták 

ilyen célból, a cisplatint azonban nem. Patkányokban a 

cisplatin és az uranil-nitrát kiváltotta akut 

vesekárosodásban a szérum karbamid, kreatinin értékek 

hasonlónak bizonyultak. 

 

Célok 

Célunk különböző antibiotikumok in vitro és in vivo 

hatékonyságának vizsgálata volt egy ESBL termelő K. 

pneumoniae törzzsel szemben. 

Az in vivo vizsgálatokhoz egy egér modellt akartunk 

létrehozni, amelyben a vesén keresztül kiválasztódó 
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antibiotikumok humán farmakokinetikáját lehet 

szimulálni. A cisplatinnak azt a legnagyobb dózisát 

akartuk meghatározni, amely a cefepim felezési idejének 

szignifikáns megnyúlását hozza létre az egerek 

elhullásának szignifikáns emelkedése nélkül. 

Összehasonlítottuk a cefepim szérum koncentrációinak 

alakulását egerekben (cisplatin előkezeléssel és anélkül) 

az emberi adatokkal.  

A továbbiakban az amikacin, a cefepim, az amikacin + 

cefepim és az imipenem in vitro és in vivo hatékonyságát 

határoztuk meg az ESBL termelő törzzsel szemben. Az 

imipenem kezelés lehetséges alternatíváit kerestük. Meg 

akartuk tudni, hogy vajon magas csíraszám alkalmazása 

mellett a cefepim hatékony-e. 

További vizsgálatunkban összehasonlítottuk az amikacin 

és az imipenem kezelés hatékonyságát monoterápiában és 

kombinációban. A két antibiotikum közötti szinergizmus 

meglétét kerestük. 
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Anyagok és módszerek 

Baktérium törzs 

Egy klinikai mintából izolált SHV-5 ESBL termelő K. 

pneumoniae törzset használtunk fel a vizsgálatokhoz. 

A baktérium csíraszámot a vizsgálatok előtt 

spektrofotométerrel határoztuk meg 540 nm-nél. 

Gyógyszerek 

Az amikacint, a cefepimet (Bristol-Myers Squibb) és 

az imipenemet (Merck Sharp & Dohme) minden 

kísérlet előtt a megfelelő koncentrációra felhígítottuk, 

a cisplatin (Ebewe Pharma) oldat hígítatlanul került 

beadásra.  

Antibiotikum érzékenység meghatározása 

A minimális gátló koncentrációt (MIC) és a minimális 

baktericid koncentrációt (MBC) mikrodilúciós 

módszerrel határoztuk meg 105 és 107 csíraszám 

(CFU)/ml-nél.  

Ölési görbék 

Az in vitro baktericid aktivitás meghatározására ölési 

görbe vizsgálatot végeztünk el. A kiindulási csíraszám 8 

log10 CFU/ml volt. Az antibiotikum koncentrációkat úgy 

határoztuk meg, hogy azok az átlagos in vivo 
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koncentrációhoz közelítsenek: amikacin 4 vagy 8 μg/ml, 

imipenem 16 μg/ml, cefepim 40 μg/ml, amikacin + 

cefepim 4 és 40 μg/ml és amikacin + imipenem 8 és 16 

μg/ml. A csíraszámot a 24 órás inkubálási periódus alatt 

három különböző időpontban határoztuk meg. A 

csíraszám meghatározás alsó határa 300 CFU/ml volt. 

Egy antibiotikum baktericid aktivitással rendelkezett, ha a 

milliliterenkénti csíraszám csökkenés ≥3 log10 volt. 

Szinergizmus akkor állt fenn, ha 24 óra elteltével a 

kombináció a kombináció leghatékonyabb 

komponensénél ≥2 log10 CFU/ml-rel csökkentette a 

csíraszámot. 

Chequerboard szinergizmus teszt 

Az amikacin és az imipenem hígításait 64 és 0,03 μg/ml 

között készítettük el és két inokulum méretnél végeztük 

el a vizsgálatot (105 és 107 CFU/ml). A frakcionált gátló 

koncentrációt (FICI) egy korábban közölt módon 

számítottuk ki. A definíció szerint a kombináció 

szinergén, ha a FICI <0,5; indifferens, ha a FICI >0,5-4; 

és antagonista, ha a FICI > 4. 
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Állatmodell (általános jellemzők) 

Minden kísérletben hím, 30-35 g-os CD-1 egereket 

használtunk fel. A gyógyszerek és a fiziológiás sóoldat 

intraperitonealis injekcióval adtuk be. A csoportokban 

10-15 véletlenszerűen kiválasztott egér volt.  

Veseelégtelenség modell 

A cisplatint 10, 14, 18, 22 és 26 mg/kg adagban 

alkalmaztuk, a kontroll csoport fiziológiás sóoldatot 

kapott. A cisplatin, illetve a fiziológiás sóoldat beadása 

után 3 nappal egy dózis 80 mg/kg cefepimet adtunk be, 

majd meghatároztuk a farmakokinetikai paramétereket. A 

csoportokat a cisplatin beadás után 8 napig követtük és 

meghatároztuk a túlélést. 

Kísérleti fertőzés modell 

A fertőzés létrehozása előtt 3 nappal 18 mg/kg cisplatint 

adtunk be a vesefunkció károsítás céljából. Az egereket 

107 CFU/g K. pneumoniae-vel fertőztük meg, a nem 

fertőzött kontroll csoport csak cisplatint kapott. A 

fertőzés létrehozása után 3 órával kezdtük el a kezelést és 

azt 24 óráig folytattuk. Három időpontban 5 

véletlenszerűen kiválasztott egér farokvénájából vért 

vettünk a vér csíraszámának meghatározására. A 

 8



csíraszám meghatározás alsó határa a 300 CFU/ml volt. A 

túlélési analízist az amikacin, cefepim, imipenem és 

amikacin + cefepim csoportoknál végeztük el. 

Statisztikai analízis 

A Kruskal-Wallis tesztet és azt követően a Mann-

Whitney tesztet végeztük el a cefepim felezési idejének 

és a vér csíraszámának statisztikai vizsgálatára, 

szignifikáns eltérés P< 0,05 esetén volt. A túlélési 

analízist a kumulatív túlélési valószínűség 

meghatározásával végeztük, a Kaplan-Meier túlélési 

görbék felhasználásával. A csoportok közötti relatív 

kockázatot a relatív hazárd alapján határoztuk meg, 

összehasonlítva az észlelt és a várt elhullást a megfelelő 

95%-os konfidencia intervallumok felhasználásával. A 

log-rank tesztet használtuk a számításhoz, P< 0,05 esetén 

volt szignifikáns az eltérés. 

Farmakokinetikai analízis  

Az amikacin, a cefepim és az imipenem beadása után 15 

és 30 perccel, valamint 1, 2 és 3 órával vért vettünk. A 

cefepim és az imipenem szérum koncentrációját 

papírkorong módszerrel határoztuk meg. A cefepimnél az 

Escherichia coli ATCC 25922 törzset, míg az 
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imipenemnél a Bacillus subtilis ATCC 6633 törzset 

használtunk fel teszt törzsként Antibiotic Medium 1 

táptalajon. A korongok tartalmát a gátlási zóna mérete és 

a gyógyszer koncentráció tízes alapú logaritmusának 

lineáris regressziós egyeneséből határoztuk meg. Az 

amikacin szint mérését fluoreszcens polarizációs 

immunoassay módszerrel (Abbott TDx rendszer) 

végeztük. A farmakokinetikai paramétereket nem-

kompartmentes analízissel számoltuk ki. A szérum 

csúcskoncentrációt (Cmax) mértük, az eliminációs felezési 

időt (t1/2), a szérum koncentráció alatti területet (AUC), 

az átlagos tartózkodási időt (MRT) és a teljes test 

klírenszt (CL) a kapott koncentráció adatokból 

kiszámoltuk. 

 

Eredmények 

Veseelégtelenség modell 

A kontroll csoportban, a 10 mg/kg és 14 mg/kg cisplatin 

kapó csoportokban elhullás nem volt, míg a 18, 22 és 26 

mg/kg cisplatinnal kezelt csoportokban 8/10, 7/10 és 3/10 

volt a 8 napos túlélés. A 26 mg/kg cisplatinnal kezelt 

csoportban a túlélés szignifikánsan alacsonyabb volt, 
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mint a többi csoportban (18 mg vs 26 mg/kg cisplatin P= 

0,034, 22 mg/kg vs 26 mg/kg cisplatin P= 0,04). A 10, 

14, 18, 22 mg/kg cisplatinnal kezelt csoportok túlélése 

nem különbözött a kontroll csoportétól. 

A cefepim felezési ideje minden csoport adatainak 

összehasonlításával szignifikáns különbözött (P< 0,001). 

Csoportonkénti összehasonlítás során szignifikáns 

különbség volt a cefepim felezési idejében a kontroll és 

10 mg/kg cisplatint (P= 0,001), a 14 és 18 mg/kg 

cisplatint (P= 0,001), és a 22 és 26 mg/kg cisplatint kapó 

csoportokban (P< 0,001).  

In vitro érzékenységi vizsgálat és ölési görbék 

Az ESBL termelő K. pneumoniae érzékeny volt az 

amikacinra, imipenemre mind a két csíraszámnál, bár 

a MIC és MBC értékek kismértékű inokulum függést 

mutattak. A cefepim MIC és MBC értéke 1 μg/ml volt 

105 CFU/ml-nél, míg 107 CFU/ml-nél a MIC > 256 

μg/ml volt. 

A chequerboard vizsgálat alapján az amikacin és az 

imipenem kombináció indifferensnek bizonyult, a 

FICI 1 volt 105 és 1,0625 107 CFU/ml-nél. 
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Az ölési görbe vizsgálatok során a kezdeti 8 log10 

CFU/ml csíraszám az amikacin, imipenem, amikacin + 

cefepim és amikacin + imipenem hozzáadása után a 

meghatározás határa alá csökkent 24 óra elteltével. A 

baktérium csíraszám nőtt viszont antibiotikum 

hozzáadása nélkül és cefepim hozzáadása esetén. 

Szinergizmust nem találtunk az amikacin és cefepim, 

valamint az amikacin és imipenem között.  

Vér csíraszám alakulása 

A vér csíraszáma nőtt a kezeletlen kontroll csoportban. A 

cefepimmel kezelt csoportban kezdetben csökkent, de 6 

óra elteltével nőni kezdett, míg a többi kezelt csoportban 

folyamatosan csökkent. Minden csoportot 

összehasonlítva szignifikáns különbség volt (P< 0,02). 

Szignifikánsan különbözött a kezeletlen kontroll az 

amikacin, az imipenem, az amikacin + cefepim és az 

amikacin + imipenem csoportoktól. A cefepimmel kezelt 

csoportban szignifikánsan magasabb volt a vér 

csíraszáma, mint a többi antibiotikummal kezelt 

csoportban. Az amikacinnal, amikacin + cefepimmel és 

az imipenemmel kezelt csoportok között nem volt 

szignifikáns különbség (P> 0,37 minden párnál). 
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Az amikacin és imipenem monoterápiában és 

kombinációban hasonló mértékben csökkentette a 

csíraszámot (amikacin vs amikacin + imipenem, P> 0,38; 

és amikacin + imipenem vs imipenem, P> 0,74). 

Túlélési analízis 

Az amikacin, amikacin + cefepim és az imipenem kezelés 

szignifikánsan megnyújtotta az egerek túlélését a 

kezeletlen kontroll és a cefepimmel kezelt csoporthoz 

képest (P< 0,001). Az amikacin és cefepim kombináció 

szignifikánsan nem különbözött az amikacin 

monoterápiától (P> 0,2). Az amikacinnal és az 

imipenemmel kezelt csoportokban a 24 órás túlélési 

valószínűség nem különbözött statisztikailag. 

Farmakokinetikai paraméterek 

Az amikacin, cefepim és imipenem standard csíraszámnál 

számított farmakokinetikai/farmakodinámiás paraméterei 

meghaladták a szükséges határértékeket (T>MIC a 

cefepimnél 105%, az imipenemnél 82% volt, az 

AUC/MIC és a Cmax/MIC az amikacinnál 161,5 és 40,3 

volt). A kombinációk esetén a farmakokinetikai 

paramétereket nem határoztuk meg, mert az irodalmi 
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adatok alapján nem befolyásolják jelentősen egymás 

kiválasztódását.  

 

Következtetések 

Az állatkísérletekben fontos a humán farmakokinetikai 

paraméterek szimulálása az egyes antibiotikumok 

hatékonyságának meghatározásához. A vesén keresztül 

kiválasztódó gyógyszerek megfelelő kinetikai 

paramétereit a legegyszerűbben nefrotoxikus szerek 

beadásával lehet elérni. A cisplatin 18 és 22 mg/kg 

dózisban az egerek túlélését szignifikánsan nem 

csökkentette, míg a cefepim felezési ideje szignifikánsan 

megnyúlt. A 18 mg/kg cisplatinnal előkezelt egerekben a 

cefepim szérum koncentrációja 6 órával a beadás után is 

megközelítette az emberben mért értékeket. A cisplatin 

előkezelésnek fontos szerepe van, mert a vesén keresztül 

kiválasztódó gyógyszerek adagolási intervalluma az 

állatkísérletekben hasonló lesz a klinikai 

körülményekhez, és így vizsgálhatóak lesznek az 

antibiotikumok hatását befolyásoló paraméterek.  

A cefepim in vitro és in vivo hatástalan volt magas 

kiindulási csíraszámnál. A standard csíraszámnál mutatott 
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érzékenység és a T>MIC a biológiai hatásnak nem volt jó 

előrejelzője a feltételezett in vivo inokulum hatás miatt. 

Cefepim kezelés nem ajánlott az ESBL termelő törzsek 

okozta fertőzésekben, mert a fertőzés helyén a csíraszám 

nem meghatározható.  

Az amikacin in vitro és in vivo hatékony volt mind 

standard, mind magas csíraszámnál. Az egerek túlélése 

nem különbözött az amikacinnal és az imipenemmel 

kezelt csoportokban. Ezek alapján az amikacin, in vitro 

érzékenység esetén az imipenem alternatívája lehet. 

Az amikacin és imipenem kombináció nem mutatott in 

vitro szinergizmust sem alacsony, sem magas 

csíraszámnál a chequerboard teszt és az ölési görbe 

vizsgálat alapján. A kombináció az állatmodellben sem 

bizonyult statisztikailag hatékonyabbnak a 

monoterápiáknál. Az imipenem és az amikacin kiváló 

aktivitással rendelkezik, kombinációjuk azonban nem 

mutatott előnyt. 
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