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Inleiding

• Betalactamantibiotica:

– Niet-lipofiele antibiotica, lage weefselconcentratie

– Inhiberen de groei van bacteriën door inactiveren 
van enzymes in celmembraan betrokken bij 
celwandsynthese (enzymes = PBP’s (penicillin 
binding proteins)

– Penicillines, cefalosporines, carbapenems en 
monobactams

– Heterogene groep met breed spectrum (oa 
piperacilline-tazobactam (PTZ) en meropenem 
(MER))



Betalactamantibiotica

Resistentiemechanismen: 

Belangrijkste =productie van betalactamasen: hydrolyse van 

betalactamring 

(gram+, gram- en anaërobe bacteriën)

Andere: veranderde targets: verminderde affiniteit PBP’s; 

verandering permeabiliteit van buitenste of binnenste celmembraan,…



PK/PD parameters

Pharmacokinetic issues for antibiotics in the critically ill 
patient.
Roberts, Jason; Lipman, Jeffrey; FJFICM, MD
Critical Care Medicine. 37(3):840-851, March 2009.



Farmacokinetiek

• Concentratie AB in functie van de tijd

• Concentratie AB terhoogte van de 
infectiefocus

Afhankelijk van:

Absorptie (biologische beschikbaarheid)

Distributie

Metabolisatie

Excretie



Farmacodynamica

• Effect van een bepaalde concentratie ter 
hoogte van het aangrijpingspunt

• Betalactam antibiotica: tijd-afhankelijk

• 40-60% T>MIC: bacteriologische eradicatie
80% (Craig et al)

• Max effect AB zo concentratie 4-5x MIC, hogere concentratie 
geen bijkomend effect



Farmacodynamica



Farmacodynamica

• TIJD>MIC moet 40-60% voor optimale 
effectiviteit en resistentiepreventie (uitz 100% 
voor resistentere micro-organismen). Voor 
MER: 20% T>MIC voor bacteriostatisch effect

• Hoe kan men de duur van blootstelling 
optimaliseren?

– Eenheidsdosis verhogen: maar onnodig hoge piek

– Aantal toedieningen verhogen

– Antibiotica met lange t1/2 (retard-vorm)



PK/PD parameters

• Verandering farmacokinetische 
eigenschappen bij ICU patient:

– Verhoogd distributievolume (Vd) (mechanische 
ventilatie, drains postHK, …): conc AB ↓

– Verhoogde clearance: T1/2 ↓

– Hypoalbuminemie: hogere ongebonden fractie (vb 
ceftriaxone, 95% gebonden aan Alb)

– MOF: dysfunctie lever-nieren: hogere spiegels, 
T1/2 stijgt: cave toxiciteit



Inleiding



Inleiding

• Piperacilline-tazobactam (PTZ) en meropenem 
(MER): breedspectrum betalactamAB

• Veel gebruikt op ICU

• Kennis van PK/PD:

– Welke dosis voor optimaal bactericied effect?

– Toedieningswijze (bolus, extended of continu)?

– Invloed dialyse?



Vragen CAT

• VRAAG 1: Voldoende concentraties met 
bolustoediening? Bolus, continu of verlengd 
infuus?

• VRAAG 2: Heeft dialyse invloed op 
concentraties? 

• VRAAG 3: Is uitvoeren van dosage op HPLC 
haalbaar in routine?



Studie E516 (ICU)

• Staalcollectie (10/2009 – 06/01/2010)

– Patiënt met PTZ (Tazocin®) of MER (Meronem®)

– 1 bloedname per 24u middenin een dosisinterval

– Heparine-tube 4 ml zonder gel

– Staal ASAP naar labo



Staalcollectie

• Pre-analytisch aspecten stalen:

– Labo: centrifugeren 15 min 3000 toeren: plasma 
overbrengen in cryotube (LABEL: EAD, datum, 
M/T, toedieningsinterval)

– Afwachting analyse: plasma op -80°C (tot 3 
maanden); 3 vries-dooi cycli toegelaten

Augey et al, J Chromatograph (1996), Kipper et al (2009), Arlicot et al (2007), Berthoi et al (2010)  



Staalcollectie

• Staalcollectie:

– Metavision software E516: gegevens omtrent 
dialyse, antibiotica-therapie en pathologie van 
patiënt

– LWS: per patiënt culturen nakijken op groei van 
mogelijke pathogenen

– Bacteriën: MIC waarde van PTZ of MER opzoeken 
(Vitek®2 systeem, Biomérieux) of bepalen ahv E-
test (AB Biodisk, Zweden)



Studie ICU

HPLC: high performance liquid chromatography

• Scheiding van mengsels

• Stationaire fase in een kolom (gepakte kolom met 
silica-partikels waaraan lipofiele organische laag is 
gehecht) waarlangs een vloeibare mobiele fase 
stroomt

• ≠ componenten (meer polair, minder aan stationaire 
fase hechten), ≠ retentietijden afh van aard 
stationaire fase, samenstelling solvent en t°kolom

• Verschillend tijdstip kolom verlaten (identificatie), 
meten van UV absorptie



HPLC met UV absorptie

• High performace: mobiele fase onder hoge 
druk pompen (tot 400 atm) door kolom

• Reversed phase: apolaire stationaire fase, 
polaire mobiele fase

• Detectie: UV absorptie

• Grootte van de piek: 

kwantificatie



HPLC met UV absorptie

Zeegroen: stationaire fase

Lichtblauw: mobiele fase

Mengsel van rood en geel

C18

Flowrate:0.70ml/min injectieV: 40µl

Componenten meten bij 296 nm en 263 nm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Chromatography_column.PNG


HPLC met UV absorptie: details

• Mobiele polaire fase: methanol en 
ammoniakacetaatbuffer-gradiënt. Stabiliteit 
verhogen met MOPS (3-(N-
morpholino)propanesulfonic acid)

• 5-6 standaarden (5, 15, 30, 60, 120, en soms 
240 mg/L) voor opstellen ijkcurve

• 2 controles (20 en 80 mg/L voor en na run): 
interrun CV’s 10 en 12%

• Inwendige standaard: cefuroxim









Resultaten

• 177 stalen van 20 verschillende patiënten

• 8 patiënten PTZ, 16 MER, 4 beide AB

• 5 patiënten dialyse

• Standaarddosis 

PTZ: 3 x 4 g per dag 

MER: 3 x 1 g per dag



Patiëntenkarakteristieken



Resultaten PTZ groep

4 patiënten stalen onder de MIC (zo onbekend CLSI ≤ 16 mg/L)

Patiënt 5 uitsluiten: enkel STMA

Patiënt 17 uitsluiten: slechts 1 staal lagere concentratie 



Resultaten PTZ groep: patient 1

MIC PSAE

Schommelingen in concentratie ondanks respecteren van afname-tijdstip

PTZ + colistine, indien PTZ voor BUCE (MIC 12-16 mg/L): conc voldoende

Vanaf 29/11: CVVH

CAP + sepsis + nierinsufficiëntie

CVVH



Resultaten PTZ groep: patiënt 16
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MIC KLOX

Conc mg/L

24/10-01/11: vermoedelijk foutieve pre-analytische condities (koelkast)

CVVH van 5/11-9/11: geen stalen

Vanaf 18/11: lagere concentraties: reden?

CVVH



Resultaten MER groep

3 patiënten 1 of meerdere stalen onder de MIC (cut off ≤4 CLSI) 

patiënt 5 uitsluiten omw STMA



Resultaten van MER groep: patient 2

MIC CLSI

Schommelingen in de concentratie ondanks respecteren van correct afname-tijdstip

MER concentraties lager

Enkele stalen: concentratie 0 mg/L (juiste afname en/of antibiotica)

MIC waarde waarschijnlijk lager



Resultaten van MER groep: patiënt 15
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Discussie

• PK/PD parameters PIP/MER

• Intermittent-extended-continu

– Betalactam antiobiotica

– Piperacilline-tazobactam

– Meropenem

• Dialyse

• HPLC 



PK/PD PIP/MER

PIPERACILLINE

• T1/2 : 36min–1u12 min

• Eliminatie door 
glomerulaire filtratie en 
tubulaire secretie

• 16% gebonden aan 
serumproteïnen

MEROPENEM

• T1/2 MER: +/- 1u

• Renale eliminatie

• 2% gebonden aan 
serumproteïnen

• Piekconcentratie na +/-
1u

Sanford guidelines



PK/PD PIP

Studie # Patienten Dosis resultaat

Kim MK et al 12 vrijwilligers 6.0 of 8.0 g /12u 
extended infusies

8.0g: 50%>MIC zo MICs ≤ 32 
mg/L
6.0g: idem voor MICs≤ 
16mg/L

Boselli et al 8 VAP patienten 4g/8u in bolus Onvoldoende
weefselconcentratie

Conclusie: 

1) standaard bolustoedieningen (3 x 4g/d) van PTZ geven regelmatig 

onvoldoende weefselconcentraties

2) Zelfs met extended infuus voor hogere MIC waarden, onvoldoende concentraties, 

zelfs indien hogere dosis. Is 3 x 4 of 4 x 4g piperacilline wel voldoende?

Opm: dosis in studies vaak verschillend van dosis die in België gehanteerd worden



PK/PD MER

Nicolau et al (2008):

Gegevens via MYSTIC: surveillantie gevoeligheid 
van meropenem dosis: 1g/8u bolus

T>MIC: 40% voldoende bactericied effect

Klebsiella pneumoniae: 100%

Escherichia coli: 100%

Acinetobacter baumanii: 88%

Pseudomonas aeruginosa: 91%



Bolus, continu of extended: 
betalactam AB

• Bolus: verschillende toedieningen per dag, 
inlooptijd infuus +/- 30 min.

• Extended (verlengd) infuus: verschillende 
toedieningen per dag, inlooptijd infuus 3-4 
uren afhankelijk van studie

• Continu infuus: over 24 uur met spuitpomp 
(gekoeld gezien instabiliteit van PTZ en MER in 
waterige oplossing)



Bolus of continu : betalactam AB

• Systematic review (Roberts et al)

– Totaal 846 patiënten van prospectieve trials (9)

– Bolus versus continu infuus, eindpunten: clinical 
cure en mortaliteit

– Resultaat: geen verschil in 

clinical outcome tussen 

bolus of continu infuus

– Bias?: dosis AB meestal 

hoger in bolus-groep



Bolus of continu: PIP



Bolus of continu? : PIP

• ICU patiënt: mogelijk voordeel indien continu 
infuus

• Intra-abdominale infecties: geen significant 
verschil

• Continu infuus voor ICU patiënt met 
respiratoire infectie en/of resistentere micro-
organismen (MIC waarde ≥8mg/L)



Bolus of extended? : PIP

Studie #patiënten Dosis outcome

Patel et al 129 3.375 g PT/8u over 
30 min of 4u

Geen verschil clinical outcome

Lodise et al 194 3.375 g PT/4-6u vs
3.375 g PT/8u over 
4u

Mortaliteit en LOS lager 
extended infuus

Shea et al 13 4.5g PT/8u over 4u T>MIC is >50%
100% bij ext
80% intermittent zo MIC ≤ 
16mg/L

Bolus toedieningen bij lagere MICs meestal voldoende

UITZ: kritisch zieke patiënten, eventueel verlengde of continu infuus

Farmacoeconomisch interessanter: minder toedieningen nodig



Bolus, continu of extended: MER

Nicolau DP. Critical Care 2008 12(suppl4):S2

Impact van verlengde meropenem infusies op T>MIC



Bolus, extended of continu: MER

• CAVE: Meropenem in waterige oplossing is 
instabiel op kamertemperatuur (toedienen 
met gekoelde pomp)

• Kleinere  hoeveelheid AB nodig

• Duur van therapie: korter

• Minder arbeidsintensief 



Bolus, extended of continu: MER

Studie # patn Dosis AB Outcome

Lorente et al VAP Ctu: 1 g over 360 min/6u
Bolus: 1 g over 30 min 
elke 6u

Betere clinical 
outcome ctu?

Roberts et al 10 Ctu: 500mg bolus +
3g/24u
Bolus: 3x1g/8u

Hogere subcutane
weefselconcentratie 
ctu infuus

Kim et al 5000
MYSTIC

Verschillende AB Ctu infuus MER enkel 
nut bij laattijdige HAP 
met multiR PSAE en 
ACSP



Bolus, extended of continu: MER

Meerwaarde continu infuus meropenem?

Eventueel wel verlengde infusies voor MER en PTZ voor 

laattijdige HAP



Dialyse

Sanford  Guide to antimicrobial therapy 2008-2009

1) Dosisaanpassingen in functie van nierfunctie beperking:

Toxiciteit en overdosage

2) Intermittente hemodialyse en CVVH (continuous

veno-venous hemofiltration) verwijderen AB uit bloed:

Onderdosering, klinisch falen van therapie en risico op 

resistentie-ontwikkeling

MOEILIJK EVENWICHT, MOEILIJK IN TE SCHATTEN



Dialyse

5 patiënten (tijdelijk) hemodialyse

(3) MEROPENEM

geen effect
(2) PIP-TAZO

1 patiënt lagere conc na opstarten 

dialyse:  dosisaanpassing?



Dialyse

• Studies MER: dosis 1g/8u of 1.5g/12u 
voldoende onder CVVH

• Studies PIP:

– Mueller et al: CVVH: 8 patiënten: 4g/12u: T>MIC 
van >50% voor stammen met een MIC=16mg/L

– Valtonen et al: Continu dialyse: 6 patiënten: 
4g/12u bij acute NI, conc na 9-12u onder MIC 
Enterobacteriaceae en Pseudomonas spp. 
Voorstel om toch om 4g/8u te doseren (idem 
Sanford guidelines).



HPLC-analyse in detail

HPLC

Duur analyse:

22 stalen in 1 run

Voorbereiding 30 min

50 min centrifugeren

20 minuten per 

chromatogram

Interpretatie 30 minuten

Totaal: +/-1u15 minuten 

Pre-analytisch

Cfr. Instabiliteit in plasma

Kostprijs:

Reagentia en benodigdheden: +/-4 euro/staal

Overheadkost HPLC: 5 euro per staal

Werkuren MLT: 46 euro per staal

+/- 55 euro per staal

TAT: 

Analyse 1 x per week

Max. 5 werkdagen



Besluit

VRAAG 1: Voldoende concentraties met bolustoediening? 

Bolus, continu of verlengd infuus?

Piperacilline

Verschillende doseringen ifv 

microorganisme

Soms onvoldoende concentraties 

bij ICU patient, dialyse, respiratoire 

infectie, hogere MIC waarden.

Eventueel verlengde infusies of 

continu om minder MER te moeten 

gebruiken

Meropenem

Huidig doseringsschema lijkt 

voldoende

CAVE late HAP!

Indien continu: 

Stabiliteit antibiotica in waterige oplossing

Dosage nodig?



Besluit

VRAAG 2: Heeft dialyse invloed op concentratie in plasma?

Voor meropenem lijkt er weinig invloed

Voor piperacilline-tazobactam: 

1 patient met mogelijk interferentie, 

Literatuur pleit ook voor bijkomende 

dosis igv dialyse

Aantal stalen in de studie te beperkt voor duidelijke besluitvorming



Besluit

VRAAG 3: Is uitvoeren van dosage op HPLC haalbaar in routine?

Test is arbeidsintesief en duur

Slechts wekelijks aan te bieden: 

onvoldoende voor aanpassing AB therapie?

Momenteel nog geen echte vraag vanuit de 

kliniek

Belangrijk pre-analytisch aspect



To Do’s

• 1) overleg intensivisten: bijkomende inclusie 
dialyse patiënten PTZ?

• 2) toedieningsbeleid MER en PTZ op ICU. 
Voorlopig nooit continu of verlengd. Is er dan 
wel nood aan dosage?

• 3) andere centra waar analyse wordt 
uitgevoerd: Erasmus, ULB Anderlecht; CHU, 
Luik enkel ceftazidime. Doorsturen stalen?



?


