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Комбінована терапія

Розширення спектру

Потенціювання активності

(синергізм)

Мінімізація резистентності

Мінімізація токсичності антибіотиків-

партнерів -> нефропротекторний

ефект



Синергідна дія

Сінергідна дія (потенціювання) - ефект спільного

застосування двох антибіотиків, який перевищує просту

сумму дій кожного препарату окремо; домогтися ефекту,

аналогічного сінергідній дії препаратів, не вдається шляхом

збільшення дози одного з антибіотиків.

В медичній практиці застосовують комбінації антибіотиків,

що володіють різними механізмами біологічної дії.

Сінергідна дія антибіотиків проявляється в тому випадку,

якщо препарати здатні одночасно вражати важливі реакції

метаболізму клітини або ж якщо один з антибіотиків своєю

дією забезпечує (сприяє) підвищення проникності в клітину

іншого антибіотика.



Time-kill assay

Стандартний контрольний метод для визначення синергії між

антимікробними агентами.

Валідований NCCLS

Визначається фактичне зменшення життєздатної кількості

бактерій після впливу на неї комбінації лікарських препаратів

порівняно з найбільш активним одиночним агентом у різні

інтервали часу.

Синергідний ефект - зменшення на ≥2 log10 КУО / мл

бактеріального росту в комбінації порівняно з найбільш активним

одиничним агентом.

Антагонізм визначається як збільшенням на ≥2 log10 CFU / мл

бактеріального росту у комбінації порівняно з найбільш активним

одиничним агентом.

Менше 2 log10 CFU / мл інтерпретується як індиферентний

ефект.

Бактерицидні ефекти комбінацій визначаються зменшенням

бактеріального росту на ≥3 log10 КУО / мл від початкового

інокулята.



Метод шахової дошки
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Фракційна інгібуюча концентрація

ФІК-тест
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Інтерпретація

Синергідна дія - при спільному застосуванні ряду

антибіотиків відбувається посилення антимікробного

ефекту в порівнянні з сумою біологічних дій окремо

взятих препаратів. Сінергідна дія антибіотиків

проявляється в тому випадку, якщо препарати здатні

одночасно вражати важливі реакції метаболізму

клітини або ж якщо один з

антибіотиків своєю дією

забезпечує (сприяє)

підвищення проникності

в клітину іншого антибіотика.

2+2=5

ФІК - < 0.5



Інтерпретація

Аддитивна дія - при комбінованому застосуванні

антибіотиків спостерігається сумарний ефект

кожного з використовуваних препаратів

(арифметичне додавання дії препаратів). При

аддитивном характері дії антибіотики блокують

(порушують) в ланцюзі метаболізму чутливого

організму одні і ті ж реакції.

2+2=4

ФІК - > 0.5 - < 1.0



Інтерпретація

Індиферентна дія - характеризується тим,

що біохімічний ефект кожного із

застосовуваних антибіотиків проявляється

незалежно один від іншого.

2+2=2

ФІК - > 1 - < 4



Інтерпретація

Антагоністична дія - ефект комбінації препаратів

може зменшуватися в порівнянні з дією будь-якого

окремо взятого антибіотика. Таке явище може

статися в тому випадку, якщо один з компонентів

раніше, ніж інший, блокує або пригнічує одну з

менш важливих реакцій в загальному ланцюжку

обміну речовин організму.

1+1= -2

ФІК - > 4



Метод подвійних дисків



Метод паперових смужок



Ефективність комбінації залежить від:

- МІК антибіотиків визначеної окремо

- Якими генами обумовлена резистентність
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1. Пацієнт із вентилятор-асоційованою пневмонією,
катетер-асоційованою інфекцією, сепсисом, іншим
тяжким станом обумовленим інфекцією, викликаною
полірезистентним(ми) штамом(ами)

2. Мікробіологічне дослідження відповідного біологічного
матеріалу (БАЛ, кров тощо) із антибіотикограмою

3. Аналіз результату – наявність одного або кількох
мікроорганізмів із вище названого списку із стійкістю до
антибіотиків більшості класів крім одного-двох

4. Вибір комбінації від 1 до 3-4 з урахуванням клінічної
картини, стану пацієнта, а також літературних даних та
клінічного досвіду.

Алгоритм прийняття рішення
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