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Antybiotyki w rękach neonatologa…
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ANTYBIOTYKOTERAPIA







Kiedy podajemy ATB?
Co podajemy?
Ile podajemy?
W jakim połączeniu?
Jak długo podajemy?
Złote zasady (?)
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Kiedy podajemy ATB?


Zakażenie/ podejrzenie zakażenia
wewnątrzmacicznego / EOS



LOS/zakażenie późne
 „Pogorszenie stanu klinicznego” – sepsa
 Odcewnikowe
 ZUM / zapalenie płuc



Okołooperacyjnie

Zakażenie wewnątrzmaciczne, EOS


Chorioamnionitis – czynnik ryzyka EOS





Tylko część noworodków, których matki mają
zdiagnozowane Ch. rozwinie EOS
Rozpoznanie kliniczne Ch. jest słabym wskaźnikiem ryzyka
EOS [Wortham JM, Pediatrics 2016;137 e2015232316]

IAI wg ACOG 2017:





Potwierdzone: płyn owodniowy (+) wynik barwienia Gram
i/lub (+) hodowla lub (+) wynik hist-pat łożyska
Podejrzane: gorączka u matki (>39°C lub 38-39,9° 30 min)
lub leukocytoza u matki, ropna wydzielina z
szyjki, tachykardia płodu
Rekomendacja ACOG: ATB śródporodowo, gdy
podejrzenie/potwierdzenie Ch. lub niewytłumaczalna
gorączka u matki
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Noworodki donoszone i późne wcześniaki


Nie ma strategii, która identyfikuje natychmiast
wszystkie noworodki, które rozwiną EOS lub pozwoli
na uniknięcie ATB-terapii u noworodków, które nie
mają zakażenia



Strategie postępowania:





kategoryczna: czynniki ryzyka EOS (zły stan kliniczny noworodka,
kolonizacja GBS matki, chorioamnionitis, ROM>18h, nieprawidłowa IAP)
– badania laboratoryjne, ATB empiryczna, obserwacja
ryzyko wieloczynnikowe: Sepsis Risk Calculator [↓ATB emp. o 48%]
stan kliniczny noworodka – ATB emp, dgn [↓ „ryzyka EOS” o 60-70%]
[Heine RP.: for the ACOG Committee on Obstetric Practice Committee
Opinion No 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection.
Obstetric Gynecol. 2017;130(2):e95-e101]

Noworodek VLBW


Czy można też stratyfikować w/w 3 sposobami?






Epidemiologia (mikrobiologia) i patogeneza może być inna
Więcej patogenów G(-)
Oporność szczepów E.coli: 60-70%

Wymagane szybsze działania i bardziej radykalne


… ale konieczna wiedza o florze matczynej (kolonizacja szyjki i odbytu) oraz
chorobach matki: cukrzyca, zakażenia (ZUM)



Brak antybiotykoterapii w trakcie porodu u wysoko
gorączkującej matki przy braku aktualnych danych o kolonizacji
GBS (brak info o kolonizacji? ZUM?) jest wskazaniem do
zastosowania antybiotyku u noworodka



Matka chorująca na nadciśnienie tętnicze, a noworodek z
neutropenią (ryzyko EOS 55 vs 12%)
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Ryzyko EOS u noworodków donoszonych wynosi około
0.5/1000 żywych urodzeń, u późnych wcześniaków
ok. 1/1000, podczas gdy u wcześniaków VLBW wzrasta
do 3.0/1000 urodzeń…



… potwierdzenie mikrobiologiczne sepsy wczesnej ma
miejsce zaledwie u 2% dzieci, u których wstępnie
podejrzewano („rozpoznano”) sepsę wrodzoną …



Nacisk na monitorowanie noworodka, który nie został
zidentyfikowany jako chory, ale zakażenia nie można tego
całkowicie wykluczyć – cel:





1/ ograniczenie ATB u „prawdziwie zdrowych”
2/ leczenie „prawdziwie chorych”

„Brak podaży ATB, nie jest tym samym, co brak opieki”

LOS



Noworodek wraca do szpitala… (objawy kliniczne)
Wcześniak długoterminowo hospitalizowany (objawy
kliniczne, stan po procedurach inwazyjnych)
Noworodek, który „źle wygląda” i „nie podoba się”



Objawy kliniczne: różnorodne i niespecyficzne






„… te zróżnicowane objawy można również rozpoznać w
innych zaburzeniach i chorobach u noworodka, co sprawia, że
rozpoznanie sepsy jest trudne i prowadzi do nadużycia
antybiotyków” [Sharma D et al.: J Maternal-Fetal & Neonatal Med. 2018;
31:12, 1646-1659, DOI: 10.1080/14767058.2017.1322060]
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Rozpoznanie


„Złoty standard w rozpoznawaniu sepsy noworodkowej
to izolacja mikroorganizmu w posiewie krwi (innego
jałowego płynu, materiału z jałowego miejsca)” [Goldstein
B, Giroir B, Randolph A. International Consensus Conference on Pediatric Sepsis
International pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ
dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med. 2005;6:2–8]





…ale: „oczekiwanie na wzrost mikroorganizmu to 24–
48 h, oraz pobrana mała ilość krwi (0.5–1.0 ml) sprawia, że
rozpoznawalność patogenu jest niska”
…”dlatego sepsa nie zawsze może być wykluczona, gdy
posiew krwi jest ujemny” [Kellogg JA, Ferrentino FL, Goodstein
MH, et al. Frequency of low level bacteremia in infants from birth to two months of
age. Pediatr Infect Dis J. 1997;16:381–385]

Rozpoznanie zakażenia


Posiew krwi („gorzej w EOS, lepiej w LOS”)



Morfologia krwi obwodowej, WBC, neutrofile, I/T
CRP
PCT
Biomarkery sepsy





(>40)
[Hendricks-Munoz K, Xu J, Mally P. Biomarkers
for neonatal sepsis: recent developments.
Res Rep Neonatol. 2014; 2014:157–168]
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Biomarkery
„ Idealny biomarker sepsy noworodkowej powinien mieć
szereg właściwości, ale obecnie żaden dostępny
biomarker nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów”



[Hendricks-Munoz K, Xu J, Mally P. Biomarkers for neonatal sepsis: recent developments. Res
Rep Neonatol. 2014;2014:157–168]


„w podsumowaniu:WBC, ANC,
I/T ratio mają poważne
ograniczenia w diagnozowaniu
sepsy noworodkowej”



„ spośród biomarkerów … CRP,
PCT są najczęściej stosowane i
pozostają najbardziej obiecujące
…” [Sharma D et al.: J Maternal-Fetal & Neonatal
Med. 2018; 31:12, 1646-1659, DOI:
10.1080/14767058.2017.1322060]

LOS


Jeśli noworodek prezentuje objawy niewydolności
krążeniowo-oddechowej – (nie ma innej rozpoznanej
przyczyny) - ATB nawet, jeśli posiewy krwi będą ujemne



Pobranie 2 posiewów, rekomendowane (wykluczenie
potencjalnego zanieczyszczenia, większa szansa na
potwierdzenie zakażenia), chociaż nie zawsze możliwe …



Pobranie PMR przed podaniem ATB, gdy wysokie ryzyko
sepsy (też EOS) – czy stan kliniczny na to pozwala?



(+) PMR i (-) krew ok 1-2/100 tys żywych urodzeń
Rola doświadczenia i oceny klinicysty (!)
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Noworodek po zabiegach resuscytacyjnych


Podanie antybiotyków nie jest integralną częścią
procedury resuscytacji



Indywidualna decyzja w zależności od:






stanu klinicznego noworodka
zakresu prowadzonych działań resuscytacyjnych
następowego (po resuscytacji) stanu klinicznego pacjenta

Jeżeli nie można wykluczyć zakażenia (potencjalny powód
złego stanu noworodka po urodzeniu), należy podać
penicylino-pochodną i aminoglikozyd

Smółka


W ok. 1/10 ciąży dochodzi do wydalenia smółki do
płynu owodniowego, co może prowadzić do MAS



Podanie ATB ma zapobiegać zakażeniom w wyniku
potencjalnego zanieczyszczenia bakteriami



Kelly LE1, Shivananda S, Murthy P, Srinivasjois R, Shah PS.:
Antibiotics for neonates born through meconium-stained
amniotic fluid. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun
28;6:CD006183. doi: 10.1002/14651858.CD006183.pub2.



Q: czy podanie ATB zapobiega
zakażeniom, zachorowalności i umieralności u
noworodków, które miały kontakt z płynem
owodniowym zanieczyszczonym smółką / wykazywały
cechy MAS

7

2018-11-30



4 RCT, N= 695 (3- MAS, 1-asymptomatyczne, narażone na
smółkę w płynie owodniowym),



Zastosowanie jakiegokolwiek antybiotyku; Porównanie: ATB vs placebo
Wynik pierwotny: ryzyko EOS/LOS



ATB nie obniżyły ryzyka sepsy u noworodków z MAS (RR
1.54, 95% CI: 0.27- 8.96), ani też u asyptomatycznych pacjentów po
kontakcie ze smółką (RR 0.76, 95% CI 0.25- 2.34)



Bez znaczących różnic





w umieralności czy długości pobytu pomiędzy grupami z ATB a
objawowymi i bezobjawowymi kontrolami
w częstości zakażeń po ATB-terapii pomiędzy grupą MAS a
pacjentami po kontakcie z płynem owodniowym „smółkowym”

„We are uncertain as to whether antibiotics have an important
effect on infection in babies exposed to meconium-stained
amniotic fluid”

ATB profilaktyczna?




Nie należy profilaktycznie stosować antybiotyków


przy przyjęciu do oddziału ITN



przy cewnikowaniu tętnicy pępkowej



przy cewnikowaniu żyły pępkowej



w trakcie stosowania mechanicznej wentylacji

W powyższych przypadkach nie wykazano wpływu
antybiotykoterapii na wynik leczenia
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Kaniulacja żylna centralna


Taylor JE et al.: Antibiotic lock for the prevention of catheterrelated infection in neonates. Cochrane Database Syst Rev.
2015 Jun 4;(6):CD010336. doi: 10.1002/14651858.CD010336.pub2.



3 RCT, N=271, [kwas fusydowy, wankomycyna, amikacyna;
wszystkie + heparyna]



Zastosowanie „ATB lock” (wypełnienie cewnika ATB) ↓ liczbę
potwierdzonych zakażeń odcewnikowych (RR 0.15, 95% CI 0.06 -0.40)



Efekt użycia „ATB lock” na podejrzewane zakażenie
odcewnikowe „nie został dokładnie określony”



Wniosek: „ATB lock” wydaje się skuteczny w prewencji zakażeń
odcewnikowych, ale konieczne są badania (jaki ATB, czy narasta
oporność)

ATB okołooperacyjna





Brak wytycznych dotyczących antybiotykoterapii okołooperacyjnej u
noworodków
Bez wytycznych, mogą pojawiać się działania stymulujące narastanie
lekooporności (MDRO) (np. wydłużona ATB-terapia)
Program szpitalny:




rezygnacji z ATB emp. „wczesnej”
ustalonej ATB-terapii: piperacylina-tazobactam lub inny ATB (wyjątkowo,
wg potrzeb pacjenta), czas podaży: do 72h
Monitorowanie SSI przez 30 dni i jakiegokolwiek innego zakażenia do
czasu wypisu
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Bez istotnych różnic w




SSI (14% vs 9%, P = .21)
LOS (HAI) (13.7% vs 8.7%, P = .205)
MDRO (4.7% vs 1.6%, P = .143)


gdy porównano dwie grupy N=148 vs N=127 (dwa okresy)



Wnioski: ograniczenie ATB-terapii pooperacyjnej może
być korzystne, nie pogarsza stanu pacjentów



Wydłużona profilaktyka ATB okołooperacyjna jest
częstym zjawiskiem w pediatrii (też NICU).
Ocena 32 szpitali z 21 państw EU wykazała, że 67%
pacjentów otrzymuje ATB okołooperacyjnie > 1 db



[Amadeo B et al.: European Surveillance of Antibiotic Consumption (ESAC) point
prevalence survey 2008: paediatric antimicrobial prescribing in 32 hospitals of 21
European countries. AntimicrobChemother. 2010; 65:2247–2252].



Chociaż optymalny czas trwania ATB
okołooperacyjnej nie jest jeszcze ustalony, to
dowolność działań powinna być redukowana przez
wprowadzenie strategii/rekomendacji
wewnątrzszpitalnych [Patel SJ, Saiman L.: Principles and Strategies of

Antimicrobial Stewardship in the Neonatal Intensive Care Unit. Semin Perinatol.
2012; 36(6): 431–436. doi:10.1053/j.semperi.2012.06.005.]
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ATB okołooperacyjna


Ośrodki hospitalizujące noworodki u których są
prowadzone procedury operacyjne powinny
opracować własne standardy okołoperacyjnego
stosowania antybiotyków



Podaż okołooperacyjna 1-3 dni
Podanie przed zabiegiem: 15-30 min – 60* min










*: przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ oddechowy,
otwarcie jelita grubego (+ metronidazol)

Powtórzenie dawki (beta-laktamu) w trakcie zabiegu, gdy
wydłuża się > 3-4 godzin
Jeśli już otrzymuje ATB, to należy go kontynuować
Zabiegi KCH, NCH: dwa ATB
Monitorowanie SSI (surgical site infection)

ANTYBIOTYKOTERAPIA



Co podajemy ?
Ile podajemy ?
W jakim połączeniu ?
Jak długo ?



Zarządzanie antybiotykoterapią









Właściwy lek
Właściwa dawka
Właściwa długość leczenia
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Obecnie nie dysponujemy wynikami
kontrolowanych randomizowanych badań,
które jednoznacznie definiowałyby optymalną
antybiotykoterapię dla noworodków



„optymalny wybór leku, dawka i czasokres leczenia w
antybiotykoterapii empirycznej nie jest znany”



Niewłaściwie dobrany antybiotyk jest
najważniejszym czynnikiem ryzyka
umieralności w sepsie: OR 4.26; (3.35-5.43)



Antimicrobial resistance has been postulated to be
responsible for about 30% of deaths from neonatal
sepsis worldwide, primarily-in low and middle-income
countries [Ramasethu J, Kawakita T.: Antibiotic stewardship in
perinatal and neonatal care. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 22
(2017) 278e283]
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Różnice w zleceniach pomiędzy NICUs: rodzaj leku,
dawka
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„nieprawidłowe dawki to najczęstszy błąd w zleceniach
leków w neonatologii, a antybiotyki są najczęściej
przepisywanymi lekami”



Referencyjne materiały: duże różnice w zalecanych
dawkach ATB stosowanych w zakażeniach noworodków



Konieczne jest ujednolicenie sposobu dawkowania
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Różnice w dawkowaniu (np. aminoglikozydy) pomiędzy
poszczególnymi oddziałami



Brak uwzględnienia wieku noworodkowego w CHPL



„dawkowanie niespójne, niekompletne,” np. 444
sposobów dawkowania 41 ATB – badanie francuskie

Obecny brak spójności w rekomendacjach
dotyczących dawkowania ATB powinien zostać
naprawiony poprzez przeprowadzenie dobrze
zaplanowanych projektów, z ograniczoną liczbą ATB,
pozwalających na zdefiniowanie właściwości PK/PD,
oraz bezpieczeństwa stosowania leków w tej
populacji pacjentów
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Badania
uwzględniające wiek i
dojrzałość pacjenta,
dodatkowe (poza
zakażeniem)
zachorowania, wpływ
innych leków



Opisanie powikłań
specyficznych dla leku
(w okresie
noworodkowym)



Rao SC, Srinivasjois R, Moon K.: One dose per day
compared to multiple doses per day of gentamicin
for treatment of suspected or proven sepsis in
neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec
6;12:CD005091. doi: 10.1002/14651858.CD005091.pub4.



Smits A, Kulo A, van den Anker J, Allegaert K.: The
amikacin research program: a stepwise approach
to validate dosing regimens in neonates. Expert
Opin Drug Metab Toxicol. 2017 Feb;13(2):157-166. doi:
10.1080/17425255.2017.1234606. Epub 2016 Sep 21.



Shafiq N et al.: Evaluation of evidence for
pharmacokinetics-pharmacodynamics-based dose
optimization of antimicrobials for treating Gramnegative infections in neonates. Indian J Med Res.
2017 Mar;145(3):299-316. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_723_15.
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ZŁOTE ZASADY …..?

1. Rozpoznanie, kiedy ATB jest rzeczywiście
potrzebny




… rozpoznanie (?!)


Rozsądek w wyborze badań dodatkowych



Badania mikrobiologiczne – dążenie do
identyfikacji drobnoustroju

Obrona organizmu przed mikroorganizmami
patogennymi zależy w pierwszej kolejności od
pierwotnej odporności organizmu
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2. Wybór antybiotyku/-ów empirycznych
Zastosowanie antybiotyku, który zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną jest aktywny wobec drobnoustroju
najbardziej prawdopodobnego w określonej sytuacji
klinicznej


Noworodki donoszone i późne wcześniaki:
 pochodne penicyliny i aminoglikozyd



Wcześniaki VLBW: j.w., ale….



Rozważyć dane matczyne (np. kolonizacja E.coli)
Częściej spotyka się oporność takich bakterii, jak E.coli,
Klebsiella na ampicylinę
 w EOS oporność może sięgać nawet 40 – 85%

2. Wybór antybiotyku/-ów empirycznych


Noworodki w stanie ciężkim: zestaw antybiotyków o
szerokim spektrum działania




np.: meropenem + wankomycyna (zwykle w przypadku LOS,
ale zdarza się w EOS)

Wskazówki przed uzyskaniem antybiogramu (LOS):




analiza sytuacji epidemiologicznej oddziału poszerzona o
wyniki antybiotykooporności
informacje o rodzaju antybiotyku stosowanego w poprzednim
kursie leczenia
stan kliniczny
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3. Włączenie - im szybciej tym lepiej


w pierwszej godzinie po wstępnym
rozpoznaniu,
natychmiast po pobraniu krwi na badanie
mikrobiologiczne



Bezzwłoczne wdrożenie ATB przy podejrzeniu
zakażenia - czynnikiem poprawiającym rokowanie w
ciężkich zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych;
również mniej powikłań

4. Właściwe dawkowanie i sposób podaży


„wg najlepszej wiedzy”



Jeśli myślisz o podaniu ATB to podaj TO CO TRZEBA
I ILE POTRZEBA:




Niewłaściwe podanie: zbyt mało, zbyt krótko (zbyt długo)
skutkuje narastaniem oporności

Lek musi dotrzeć do ogniska zakażenia



ZUM – wydalanie przez nerki
ZOMR – penetracja przez barierę krew-PMR
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4. Właściwe dawkowanie i sposób podaży


Działanie wspomagające:
 Zapewnienie prawidłowej perfuzji (właściwa
dystrybucja leku)
 Ewakuacja ropni



Modyfikacja leczenia, gdy dostępne wyniki
mikrobiologiczne


ATB celowana: wybór leku w oparciu o rozpoznany
patogen i jego wrażliwość (in vitro) na ATB (antybiogram)

5. Optymalny czas stosowania ATB


„Wystarczająco” długi – optymalny


… lecz nie zbyt długi (!)



Brak potwierdzenia zakażenia po 48 godzinach obserwacji
oraz poprawa stanu klinicznego (lub znalezienie innej
przyczyny nieoptymalnej kondycji pacjenta) nakazuje
zakończenie terapii



Nieuzasadnione przedłużanie terapii w obawie przed
pogorszeniem stanu klinicznego i leczenie „na wszelki
wypadek” jest uważane za przyczynę powstawania oporności
bakterii, zaburzeń mikrobioty przewodu pokarmowego, a
także rozwoju zakażeń grzybiczych, zwiększonego ryzyka
zakażeń późnych i zwiększonego ryzyka zgonu
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„decyzje oparte na wynikach PCT były lepsze niż
postępowanie standardowe w aspekcie zmniejszenia
antybiotykoterapii u noworodków (EOS). Nie były
one gorsze w odniesieniu do re-infekcji czy zgonów”.
[Stocker M et al.: Procalcitonin-guided decision making for duration of
antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis: a
multicentre, randomised controlled trial (NeoPIns). Lancet. 2017 Aug
26;390(10097):871-881. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31444-7. Epub 2017 Jul
12.]



„antybiotykoterapia sterowana PCT znacząco
redukuje czasokres podaży ATB, skutki uboczne
wywołane ATB i częstość antybiotykooporności”
[Menichetti F et al.: The GISA call to action for the appropriate use of
antimicrobials and the control of antimicrobial resistance in Italy. Int J
Antimicrob Agents. 2018;52:127-134]

6. Polityka lekowa ośrodka



Monitorowanie ATB-terapii w oddziale; redukcja
wydłużonej ATB-terapii z 14,3% do 1,8%



„Konieczne jest przyjęcie lokalnego (region, oddział)

programu zarządzania antybiotykoterapią oraz
respektowanych zasad włączania i odstawiania
leczenia”


Uwzględniając: czynniki ryzyka, wyniki badań laboratoryjnych,



stan kliniczny
Monitorując efekty tych działań

22

2018-11-30

7. Pozostawanie „w czujności”


Włączanie terapii – Zmiana - Odstawienie



ATB-terapia deeskalacyjna




Ograniczenie stosowania „niepotrzebnych” , „zbyt szerokich” ATB
Odstawienie bardziej toksycznego leku
„35% noworodków na OIT otrzymuje przynajmniej jeden
nieuzasadniony kurs antybiotyków.”




„Stwierdzono, że:






Najczęściej stosowanym antybiotykiem jest wankomycyna, a najczęściej nadużywanymi
– karbapenemy (43% wszystkich dni antybiotykoterapii)

a/ nie przekraczając przyjętego czasu terapii (10 dni)
b/ odstawiając antybiotyki przy braku objawów klinicznych
i ujemnym posiewie krwi
c/stosując deeskalację terapii
 można zmniejszyć średni czas ATB-terapii o 3.6% (p<0.001), a liczbę
potwierdzonych mikrobiologicznie zakażeń o 2.9% (p<0.01)”

Kluczem do skutecznego i bezpiecznego leczenia
zakażenia jest przede wszystkim identyfikacja
patogennego szczepu i terapia celowana:


Częstsze pobieranie posiewów zwiększa prawdopodobieństwo
izolacji patogenu



Pobieranie posiewów zawsze przy zmianie antybiotykoterapii /
modyfikacji dawki (zwykle spowodowanej pogorszeniem stanu
klinicznego lub utrzymywaniem się objawów pomimo stosowanego
leczenia)



Pobieranie posiewów kontrolnych w trakcie leczenia, gdyż u
pacjenta może rozwijać się oporność danego szczepu bakteryjnego
na zastosowany antybiotyk



W kolejnych posiewach obserwuje się wzrost wartości MIC
Problem ten dotyczy pałeczek G(-) leczonych karbapenemami
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Dziękuję za uwagę
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