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UVOD METODE

Odmerjanje zdravil pri kritično

bolnih, ki se zaradi akutne

odpovedi ledvic zdravijo s

kontinuiranimi metodami dialize

(angl. CRRT) ter s hemoadsorbcijo

s CytoSorb®-om, je zahtevno.

V prispevku predstavljamo

povzetek podatkov iz literature

glede odstranjevanja nekaterih

pogosto uporabljanih antibiotikov.

Za izbrane antibiotike (piperacilin s tazobaktamom, vankomicin, cefepim, meropenem, amoksicilin s

klavulansko kislino in imipenem s cilastatinom) smo v podatkovni bazi PubMed in s pomočjo brskalnika

Google preiskali vse rezultate s ključnimi besedami »antibiotik + CytoSorb®« ter »antibiotik + CRRT«. Po

pregledu podatkov smo pripravili preglednico, v kateri podajamo osnovne farmakokinetične parametre

posameznih antibiotikov ter dostopne podatke o tem, ali se posamezen antibiotik odstranjuje iz krvi.

Pri odmerjanju antibiotikov kritično bolnim, ki se sočasno zdravijo s

kontinuirano metodo dialize ali/in CytoSorb®-om, si lahko pomagamo z

literaturnimi podatki, vendar so le-ti omejeni. Obstoječa literatura

dokazuje, da se številni antibiotiki s kontinuiranimi dializnimi metodami

in/ali CytoSorb®-om odstranjujejo, zaradi česar je najverjetneje

smiselno njihovo nadomeščanje. V praksi si med obravnavanimi

antibiotiki s terapevtskim spremljanjem koncentracij (TDM) pomagamo

zgolj pri vankomicinu. Za ustrezno odmerjanje antibiotikov pri teh

bolnikih bi bilo v prihodnje smiselno dodatno raziskovanje na področju

odmerjanja zdravil ter izvajanje TDM za vse omenjene antibiotike.
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Učinkovina PIPERACILIN / 

TAZOBAKTAM

VANKOMICIN CEFEPIM MEROPENEM AMOKSICILIN/ 

KLAVULANSKA KISLINA

IMIPENEM/ CILASTATIN

Molekulska masa (Da 

oz. kDa)

520 Da oz. 0,52 kDa 

/ 300 Da oz. 0,3k Da

1450 Da oz. 1,45 kDa 480 Da oz. 0,48 kDa 380 Da oz. 0,38 kDa 370 Da oz. 0,37 kDa

/ 200 Da oz. 0,2 kDa

300 Da oz. 0,3 kDa

/ 360 Da oz. 0,36 kDa

Volumen porazdelitve 

(L/kg oz. L)

0,10 L/kg 0,4-1 L/kg 18± 2L ni podatka 27,7L / 12L 0,23 - 0,31 L/kg

/ 14,6 - 20,1 L

% vezave na proteine 20-30 % / 20-30% 50 % na serumske proteine 20 % na serumske proteine 2 % 17 % na serumske proteine

/ 25 %

20 % na plazemske 

proteine / 35-40 %

Razpolovni čas (t1/2) 

pri normalnem 

ledvičnem delovanju

0,7-1,2h / 4-6h 6h (med 4 in 11h) 2 (± 0,3 )h 1h 61,3min / 45-90min 1h / 1h

Razpolovni čas (t1/2) 

pri anuričnem bolniku

ni podakta 7,5 dni 13,5 (± 2,7) h 6 - 13,7 h ni podatka ni podatka

Vezava na CytoSorb® 

in vitro

DA1,16 DA1,2,16 ni podatka DA1,16 ni podatka ni podatka

Vezava na CytoSorb® 

in vivo

DA, količina odstranjene 

učinkovine in potreba po 

nadomeščanju odmerka ni 

znana14,15,

DA, 58% zmanjšanje 

koncentracije za 

adsorberjem17

DA, lahko pride do 

subterapevtskih odmerkov;

v primeru kontinuirane infuzije je 

vezava manjša3;

potrebno je povišanje odmerka4, 

opisano povišanje konc. 

vankomicina po končanem 

zdravljenju s Cytosorb®-om 

(»rebound«)5

ni podatka DA25, 76% zmanjšanje 

koncentracije za adsorberjem17

ni podatka ni podatka

Odstranjevanje s 

CRRT (CVVH, CVVHD 

in CVVHDF)

DA, odmerke je potrebno 

prilagajati pri vseh 

metodah,7,18,19,20,21; svetuje 

se kontinuirana infuzija18,19,

pri CVVH večje izločanje kot 

pri CVVHD13

DA, odmerke je potrebno 

prilagajati pri vseh 

metodah6,7,8,9,11,12; 

pri CVVH s kontinuirano infuzijo 

hitreje dosežemo želene 

plazemske koncentracije10,

pri CVVH večje izločanje kot pri 

CVVHD13

DA, odmerke je potrebno 

prilagajati pri vseh 

metodah6,7,8,9,11,12; 

pri CVVH s kontinuirano infuzijo 

hitreje dosežemo želene 

plazemske koncentracije10,

pri CVVH večje izločanje kot pri 

CVVHD13

DA, odmerke je potrebno prilagajati 

pri vseh metodah7,8,23,26,27,30;

pri CVVH s podaljšano infuzijo 

lažje dosežemo želene 

farmakodinamične parametre28, 

tako kontinuirana kot hitra infuzija 

dosegata ustrezne plazemske 

koncentracije meropenema29

DA, odmerke je potrebno 

prilagajati pri CVVHD in 

CVVH31; za CVVHDF ni 

podatka

DA, odmerke je potrebno 

priagajati pri CVVHDF in 

CVVH24,32,33; za CVVHD 

ni podatka
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Sliki: Shema in-vitro 

eksperimentalnega 

kroga s cytosorbom 

(levo) in in-vivo 

dializnega krogas 

Cytosorbom (desno).


