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ÖZET
Kolistin çoklu dirençli bakteriler ile infekte ağır hastaların tedavisi ile yeniden gündeme gelen eski bir antibiyotiktir. İnaktif
türevler şeklinde en az 30 değişik bileşenin karışımından oluşur ve bu nedenle farmakokinetiğinin araştırılmasında zorluklar
vardır ve farmakokinetiği ile ilgili çıkarsama yapılması sorunludur.
Kolistimetat sodyum ve kolistin farmakokinetiği-farmakodinamisi ağır hastalarda kistik fibrozisli hastalar gibi daha önceden çalışılmış gruplardakine kıyasla farklılıklar gösterir. Eğri altındaki alan: Minimal inhibitör konsantrasyon (EAK:MİK AUC:MIC) oranı kolistin etkinliği ile ilişkili en iyi parametredir. EAK:MİK oranını maksimize etmek için daha yüksek kolistimetat sodyum dozu ve doz aralıklarında değişiklik gerekebilir. Yeterli kolistin dozajı ile belki kolistin direncinin de önüne geçilebilir.
Anahtar sözcükler: farmakodinami, farmakokinetik, kolistimetat sodyum (KMS), kolistin
SUMMARY
The Pharmacokinetics-Pharmacodynamics of Colistimethate Sodium and Colistin
Colistin is a re-emerging old antibiotic that is used to treat multidrug-resistant infections in critically ill patients. It
corresponds to a mixture of at least 30 different compounds administered as inactive derivatives. Therefore, colistin pharmacokinetics are quite difficult to investigate and complex to predict.
The pharmacokinetics/pharmacodynamics of colistimethate sodium and colistin in critically ill patients differ from those
previously found in other groups, such as cystic fibrosis patients. The AUC:MIC ratio has been found to be the parameter best
associated with colistin efficacy. To maximize the AUC:MIC ratio, higher doses of colistimethate sodium and alterations in the
dosing intervals may be warranted. Colistin resistance might be prevented with adequate colistin dosing.
Keywords: colistimethate sodium, colistin, pharmacodynamics, pharmacokinetics

1940’larda keşfedilen polipeptid antibiyotiklerden olan polimiksin grubu antibiyotikler
Gram negatiflere en etkili antibiyotiklerdendir.
Polimiksinler kimyasal olarak 5 farklı bileşik
içeren (polimiksin A-E) polipeptid antibiyotiklerdir. Klinik pratikte sadece polimiksin B ve
polimiksin E (kolistin) kullanımdadır. Kolistin,
Bacillus polymyxa subsp. colistinus Koyama tarafından ribozom dışı sentez edilir(1).
Etki mekanizması
Polimiksinlerin ana hedefi bakteri dış
membranının lipopolisakkarid komponentidir.
Polimiksinler ciddi anlamda pozitif yüklüdür ve
hidrofobik acyl zincirine sahiptirler; bu nedenle
lipopolisakkarid moleküllerine yüksek bağlan-

ma afinitesine sahiptirler. Elektrostatik olarak
bu moleküller ile etkileşir ve kompetitif olarak
divalan katyonları yerinden oynatırlar; bu da
membranın zarar görmesine sebeb olur. Bunun
sonucunda hücre çeperi geçirgenliği artar, hücre
içeriği dışarı sızar ve hücre ölümü gerçekleşir(6,10,14).
Uygulama, emilim, dağılım
Solusyonda kolistimetat sodyum (KMS)
kendiliğinden aktif form kolistine dönüşür. KMS
bir inaktif önilaçtır (prodrug) ve proteinlere
düşük düzeyde bağlanır. İn-vitro ve in-vivo stabil değildir, insan plazmasında kolistin dahil
yaklaşık 32 ürüne hidrolize olur. Tepe serum
düzeylerine intravenöz uygulamayı takiben 10
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dakika içinde ulaşır. KMS’un yarı ömrü 4 saatten fazladır(2,11).
KMS’un intravenöz uygulama sonrası farmakokinetik değerleri Tablo’da gösterilmiştir(2).
KMS intratekal veya intraventriküler uygulanabilir. Kolistimetatın önemli bir kısmı böbrekler
yolu ile atılır ve bir kısmı da hidrolize uğrayarak
kolistine dönüşür. Verildikten sonra 24 saat içinde % 60 oranında idrar ile değişmeden atıldığı
saptanmıştır. Kolistin klirensi böbrek dışı yollar
iledir, ancak henüz detayları bilinmemektedir.
Gastrointestinal sistemden emilmez, biliyer salınım bildirilmemiştir. Kolistin inhalasyon yoluyla veya intratekal olarak da uygulanabilir(3,4,5,7).

den üremelere engel olmaz. Bu durum heterorezistant suşların varlığı ve kolistinin postantibiyotik etkinliğinin minör veya hiç olmaması ile
açıklanır. Bunun kliniğe yansıması kolistinin
monoterapi olarak verilmemesi gerekliliği ve
doz aralıklarının iyi ayarlanması zorunluluğudur(9). İn-vitro olarak kolistin+rifampisin ve
karbapenem+kolistin kombinasyonu in-vitro
sinerjistik aktivite göstermiştir(12). Doku dağılımı
iyi değildir (maks. % 25). Bunun sebebi molekül
büyüklüğü ve elektriksel polarite olabilir.
Kolistimetat
sodyum
ve
kolistin
farmakokinetiği-farmakodinamisi ağır hastalarda kistik fibrozisli hastalar gibi daha önceden
çalışılmış gruplardakine kıyasla farklılıklar gösterir. Eğri altındaki alan: Minimal inhibitör konsantrasyon (EAK:MİK - AUC:MIC) oranı kolistin etkinliği ile ilişkili en iyi parametredir.
EAK:MİK oranını maksimize etmek için daha
yüksek kolistimetat sodyum dozu ve doz aralıklarında değişiklik gerekebilir. Yeterli kolistin
dozajı ile belki kolistin direncinin de önüne geçilebilir(9).
Kolistin farmakodinamiği ile ilgili ilave
çalışmalara ihtiyaç olduğu çok açıktır. Kolistinin
karmaşık kimyasal yapısı ve instabilitesi bu
çalışmaları zorlaştırmaktadır.

Tablo. Gönüllülerde farmakokinetik parametre değerleri: KMSintravenöz uygulama sonrası.
CI (mL/min)
Vc (L)
Q (mL/min)
Vp (L)
CIR (mL/min)

[KMS klirensi]
[Santral komponent dağılım hacmi]
[Kompartmanlar arası klirens]
[Periferik komponent dağılım hacmi]
[Renal KMS klirensi]

148 (5)
8.92 (6)
41.4 (5)
5.1 (-)
103 (8)

Yapılan farmakokinetik çalışmalar neticesinde Plachouras ve ark.(11) kolistin konsantrasyonlarının kanda çok yavaş yükselmesi nedeni
ile vücut ağırlığına göre ayarlanacak bir yükleme dozunun faydalı olacağını öngörmüşlerdir.
Buna istinaden 60 kg’lık bir erişkinde 8 MIU
KMS (640 mg KMS-400 mg kolistin sulfat) yükleme dozunun 2 mg/ml hedef konsantrasyonu
ancak tutturacağını bildirmişlerdir. Bunu takip
eden idame dozun 24 saat sonra başlanması
önerilmektedir. Yükleme dozunun 10 MIU’yi
geçmemesi toksisite açısından önemlidir(11).
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