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Streszczenie   

Wstęp  

Sepsa i wstrząs septyczny są rozpoznawane nawet u 60% pacjentów leczonych 

w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pomimo ciągłego postępu w 

diagnostyce i leczeniu pacjentów we wstrząsie septycznym, nadal jest to jedna z 

wiodących przyczyn zgonów w OIT. Aby zmniejszyć śmiertelność autorzy 

wytycznych Surviving Sepsis Campaign kładą nacisk na zastosowanie 

antybiotyków o szerokim spektrum działania, w ciągu 1 godziny od wysunięcia 

podejrzenia bądź rozpoznania sepsy lub wstrząsu septycznego. U chorych z 

sepsą lub wstrząsem septycznym wskutek toczących się procesów 

patofizjologicznych zachodzą zmiany farmakokinetyki (PK) antybiotyków. 

Odrębności dotyczą między innymi zwiększenia objętości dystrybucji, rzutu 

serca, przepuszczalności śródbłonków naczyń oraz zmiany stężenia białek 

osoczowych. Dodatkowo stosowane interwencje terapeutyczne, takie jak ciągła 

terapia nerkozastępcza czy wentylacja mechaniczna, wpływają na PK 

antybiotyków. Coraz więcej publikacji potwierdza, że aby osiągnąć 

terapeutyczne stężenie leków przeciwdrobnoustrojowych w miejscu zakażenia u 

pacjentów w stanie krytycznym, należy zmodyfikować ich dawkę oraz sposób 

podawania.   

Cel pracy  

Głównym celem rozprawy doktorskiej była ocena czynników wpływających na 

stężenie antybiotyków w ustroju pacjentów w stanie krytycznym, którzy 

wymagają leczenia w warunkach OIT przy zastosowaniu technik 

pozaustrojowego oczyszczania krwi (CRRT).  

Materiał i metody   

W rozprawie doktorskiej zaprezentowano:  

-dwie prace poglądowe, zawierające przegląd aktualnego piśmiennictwa w 

zakresie PK/PD antybiotyków u pacjentów w stanie krytycznym,   



-prospektywne, obserwacyjne badanie kohortowe oceniające PK tygecykliny 

stosowanej w  

dużej dawce u pacjentów w stanie krytycznym, leczonych w dwóch 

pełnoprofilowych OIT, -eksperymentalne badanie in vitro, analizujące adsorpcję 

różnych antybiotyków przez układ CRRT w zależności od zastosowanego filtra: 

poliakrylonitrylowego pokrytego polietylenoaminą (PAN) lub filtra typu 

polisulfonowego (PS).   

Wyniki  

Zastosowany model PK nie wykazał konieczności indywidualnego dostosowania 

dawki tygecykliny w celu osiągnięcia jej docelowego stężenia we krwi u 

pacjentów we wstrząsie septycznym. Należy jednak podkreślić, że analizowana 

populacja otrzymywała antybiotyk w podwójnej, w porównaniu do CHPL, 

dawce. Żadna z rozważanych współzmiennych nie wyjaśnia różnic między-

osobniczych i między-okazjami – nie ma racjonalnych podstaw do korekty 

dawkowania tygecykliny u pacjentów we wstrząsie septycznym.   

W zbudowanym modelu PK dla tygecykliny w dużej dawce nie wykazano 

konieczności jej indywidualnego dawkowania u pacjentów z sepsą lub 

wstrząsem septycznym w celu osiągnięcia określonego celu terapeutycznego. 

Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy indywidualnymi parametrami PK dla 

tygecykliny w dużej dawce a kowariantami pacjenta. Dawkowanie tygecykliny 

powinno się opierać na rodzaju patogenu, jego lekowrażliwości oraz na celu PK.   

Dla wankomycyny, gentamycyny i tygecykliny zaobserwowano istotny spadek 

ich stężenia w przypadku CRRT z filtrem PAN. W przypadku ciprofloksacyny 

odnotowano odwracalną adsorpcję zarówno dla filtra PAN, jak PS. Okazuje się, 

że wiele klinicznie stosowanych antybiotyków może ulegać adsorpcji na filtrze 

PAN. W przypadku gentamycny i tygecykliny adsorpcja może stanowić niemal 

90% dawki początkowej, co może mieć wpływ na wynik leczenia 

przeciwdrobnoustrojowego. Dla filtra PS adsorpcja antybiotyków wynosi do 

10% i może nie mieć klinicznego znaczenia.  



Wnioski   

• Zmiany PK leków przeciwdrobnoustrojowych, stwierdzane u pacjentów 

z sepsą lub wstrząsem septycznym, wynikają ze zmian 

patofizjologicznych, związanych ze stanem krytycznym oraz z 

zastosowanych niektórych technik terapeutycznych.  

• Zmieniona PK leków przeciwdrobnoustrojowych może prowadzić do 

braku skuteczności antybiotykoterapii.  

• Niewłaściwe dawkowanie antybiotyków może prowadzić do narastania 

lekooporności drobnoustrojów w OIT.  

• W celu wyznaczenia optymalnego dawkowania poszczególnych leków 

przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów w stanie krytycznym należy 

dążyć do zbadania jak największej liczby leków w poszczególnych 

populacjach chorych, biorąc pod uwagę zarówno chorobę podstawową, 

wiek, BMI, niewydolność narządów, jak i stosowane metody leczenia.  

• Cenną pomocą w optymalizacji dawkowania leków 

przeciwdrobnoustrojowych są zaawansowane modele PK/PD, które 

pozwalają na zidentyfikowanie czynników wpływających na zdolność 

osiągana stężeń terapeutycznych przez dany lek bez konieczności 

oznaczania jego stężenia u każdego pacjenta.  

Słowa kluczowe: sepsa, wstrząs septyczny, farmakokinetyka, antybiotyki, 

CRRT, OIT Abstract  

Background  

Sepsis and septic shock may be recognized in as much as 60% of ICU population. 

Despite advances in medical care and treatment strategies the mortality in septic 

patients is still very high. Standard dosing of antimicrobials results in target drug 

concentrations in mild to moderately ill patients, but in critically ill patients the 

pathophysiological changes may influence drug pharmacokinetics (PK) and 

consequently affect required dosing. Changes in PK of patients with sepsis or 

septic shock include changes in clearance caused by increased cardiac output or 

organ failure and shifts in volume of distribution as a result of increased vascular 

permeability or altered protein binding. Changes in physiology that alter the PK 



can also be caused by medical interventions such as mechanical ventilation and 

continuous renal replacement therapy (CRRT).  

Objectives  

The main purpose of this study was to evaluate factors which may affect 

antibiotics’ PK in critically ill patients treated with CRRT in ICU.    

Materials and methods   

This dissertation contains:  

-two review articles of current knowledge on PK/PD of antibiotics used in 

critically ill patients;   

-prospective, observational cohort study investigating the PK of high-dose 

tigecycline in critically ill patients admitted in two tertiary medical/surgical 

ICUs;  

- experimental, in vitro study, in which it was assessed the adsorption of 

selected antibiotics in an experimental CRRT circuit with the use of both 

polyethyleneimine-treated polyacrylonitrile (PAN) and the polysulfone (PS) 

filter membranes.  

Results  

No systematic relationship between individual high dose tigecycline PK 

parameters and patient covariates was found. The developed model does not 

show evidence that individual tigecycline dosing adjustment based on patient 

covariates is necessary to obtain the same target concentration in patients with 

sepsis or septic shock. Dosing adjustments should be based on the pathogens, 

their susceptibility, and PK targets.  

In the case of vancomycin, gentamycin and tigecycline there was a statistically 

significant decrease in the drug concentration in the hemofiltration circuit in 

comparison to the control for PAN. In the case of ciprofloxacine adsorption 

was reversible and the drug concentrations increase to achieve the initial level 

for both membranes. Our studies indicated that a large portion of the 

administered dose of antibiotics may be adsorbed on a PAN membrane. In the 

case of gentamicin and tigecycline this amount is sufficiently big (over 90% of 

the administered dose) to be of clinical importance. In turn, adsorption on PS 

membranes is clearly lower (up to 10%) and may be clinically unimportant.  



Conclusions  

In critically ill patients the pathophysiological changes or medical interventions 

may influence PKof antibiotics.  

PK changes of antibiotics may result in treatment failure.   

Inappropriate antibiotics dosing may result in the emergence of resistance in 

ICU patients. In order to determine the optimal dosage of individual 

antimicrobial drugs in critically ill patients, it is necessary to study many 

drugs in individual patients’ populations, taking into account both underlying 

disease, age, BMI, organ failure and the methods of treatment used.   

Optimization of antibiotic therapy based on informative population models 

might play a role in increasing a patient's chances of survival.   
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