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ÖZET

Kolistin polipeptid yapısında, gram-negatif bakterilere etkili bir antibiyotiktir ve çoğul dirençli gram-negatif bakterilerin neden olduğu
infeksiyonların tedavisinde kullanılır. İntravenöz kolistin kullanımının ciddi nefrotoksisite ve nörotoksisiteye neden olduğu kabul edil-
miştir. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde neredeyse 20 yıldır kolistin uygulaması terk edilmiştir. Çoğul dirençli gram-negatif bakteri-
lerin ortaya çıkması ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmemesi nedeniyle kolistin yeniden önem kazanmıştır. Bu yazıda güncel bilgiler
ışığında kolistin kullanımı tartışılmıştır.
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Colistin is a polypeptid antibiotic and it is used to treat infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria. The intrave-
nous use of colistin has been considered to be associated with considerable nephrotoxicity and neurotoxicity. For this reason, the syste-
mic administration of colistin has been abandoned for about 20 years in most areas of the world. The emergence of multidrug-resis-
tant gram-negative bacteria in parallel with the lack of new antibacterial agents led scientists to understand the importance of colis-
tin. In this manuscript the use of colistin has been discussed in the light of current knowledge.
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Çoklu antibiyotik direncine sahip olan gram-nega-
tif bakterilerle gelişen infeksiyonlar günümüzde

giderek artış göstermektedir. Maalesef yeni antibiyo-
tik geliştirme çalışmaları bu dirence yanıt verecek dü-
zeyde değildir[1,2]. Bu nedenle dirençli bakterilerle ge-
lişen infeksiyonların tedavisi için farklı arayışlar içine
girilebilmekte ve eski antibiyotiklerin yeniden kullanı-
mı gündeme gelebilmektedir. 1950’li yıllarda kullanı-
ma giren, 1970’li yıllarda daha az toksik ve kullanımı
daha kolay antibiyotiklerin keşfedilmesiyle terk edilen
kolistin bu antibiyotiklerin en önemlilerinden biri
olup, dirençli mikroorganizmaların neden olduğu in-
feksiyonların tedavisinde kullanılan eski, ancak önemi
her geçen gün giderek artan spesifik ajanlardan biri-
dir[3]. Bu yazıda, güncel literatürler eşliğinde kolistin
dozları ve nefrotoksisite riskinden bahsedilmektedir.

Kolistin bakterinin sitoplazmik membranında lipo-
polisakkarid ve fosfolipidlere bağlanarak sitoplazmik
membran yapısını bozar ve bakterinin ölümüne yol
açar. Kolistin, aslında dar spektrumlu bir antibiyotik
olup, sorunlu gram-negatif bakteriler olarak tanımla-
nan tüm antibiyotiklere dirençli Pseudomonas aeru-
ginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pne-
umoniae ve karbapenemaz üreten enterik bakterile-
rin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde tek seçe-
nek olarak bilinmektedir. Buna karşın, Serratia mar-
cescens, Proteus spp., Providencia spp. ve Burk-
holderia cepaciae türleri kolistine doğal dirençli bak-
terilerdir[4-7].

Toksik etkileri nedeniyle uzun süre sistemik yol-
dan kullanılmayan kolistinin farmakokinetik verileri
çok sınırlıdır. Çalışma sayısının sınırlı olması nedeniy-
le maalesef doz ayarlamaları çok da bilimsel verilere
dayanmamaktadır. Özellikle ciddi hastalarda doz çok
önemli olup farmakokinetik, farmakodinamik ve tok-
sikodinamik esaslar dikkate alınarak maksimum yarar
sağlanmalı ve direnç gelişme riski minimize edilmeli-
dir[8]. 

Kolistimetat sodyum kolistinin prodrug formudur
ve inaktiftir. İntravenöz (IV) uygulamadan sonra, hid-
rolize olarak kolistine dönüşür ve etkin hale geçer.
İnaktif prodrug olan kolistimetat sodyum kolistinden
daha az nefrotoksiktir[4]. Kolistinin üretim koşulları-
nın modernize edilmesi ve antibiyotik içeriğindeki
katkı maddelerinde yapılan düzenlemeler, günümüzde
nefrotoksik etkilerin daha az görülmesine neden ol-
muştur[6,7].

Farmakokinetik Özellikler

Kolistimetat sodyum ve kolistin sülfat gastrointes-
tinal sistemden emilmez. Oral veya topikal yolla veril-
diğinde anlamlı şekilde absorbe edilmez. Kolistin sül-
fat sadece bağırsaklardaki lokal antibakteriyel etki için
oral yoldan kullanılabilir. IV, intramusküler (IM), intra-
tekal ve inhaler yoldan verilebilir. Kolistin akciğer, ka-
raciğer, beyin, kalp ve kaslar gibi birçok vücut doku-
sunda hücrelerin membran lipidlerine sıkıca bağlanır.
Plevral kavite, akciğer parankimi, kemikler ve beyin
omurilik sıvısı geçişi iyi değildir. Beyin omurilik sıvısın-
da bakterisidal konsantrasyonu yetersizdir ve bu du-
rum santral sinir sistemi infeksiyonlarının tedavisinde
başarısızlığa yol açabilir. Ancak çoğul dirençli gram-
negatiflerin neden olduğu santral sinir sistemi infeksi-
yonlarında intratekal kolistinle başarılı sonuçlar alın-
mıştır[9,10].

Kolistimetat sodyumun yarılanma süresi 124 da-
kika, kolistinin 251 dakikadır. Kolistinin önemli bir
kısmı böbrekler yolu ile atılır. Bu nedenle böbrek yet-
mezliğinde doz azaltımı gerekir[10].

Klinik Kullanım ve Dozlar

Kolistimetat sodyum prospektüs bilgisi olarak, du-
yarlı gram-negatif basillerden kaynaklanan akut ya da
kronik infeksiyonların tedavisinde kullanılır. Çoğul di-
rençli gram-negatif aerobik patojenlerle gelişen pnö-
moni, infekte yara, üriner sistem ve intraabdominal
infeksiyonların kurtarma tedavisinde diğer antibiyo-
tiklerle kombine edilerek kullanılmalıdır. Monoterapi
şeklinde kullanılmamalıdır[11,12].

P. aeruginosa’nın duyarlı türlerinin neden olduğu
infeksiyonlarda endikedir. Enterobacter aerogenes,
Escherichia coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa ve
A. baumannii’de klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Ayrıca,
gram-negatif mikroorganizmalara bağlı oluştuğu tah-
min edilen ve gram-negatif patojenik basillerden kay-
naklanan ciddi infeksiyonların başlangıç tedavisinde
de kullanılabilir. Bu sorunlu patojenlerin oluşturduğu
ciddi infeksiyonlarda günlük kolistin dozu klinik iyileş-
meyi direkt olarak etkilemektedir. Yapılan çalışmalar-
da günlük dozun 2 MU’den 9 MU’ye çıkarılması klinik
başarıyı %51’den %70’e yükseltmiştir[13,14]. Sadece
günlük dozun yükseltilmesi değil, bölünmüş dozlar da
klinik başarıyı etkiler. Yükleme dozu ise kararlı durum
konsantrasyonuna ulaşmayı kolaylaştıracaktır[8]. Dalfi-
no ve arkadaşları 9 MU (yaklaşık 300 mg) yükleme
dozu verdikten sonra 12 saat aralarla 4.5 MU (yakla-
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şık 150 mg) idame dozlar uygulamışlardır. Bu uygula-
ma ile %82 klinik başarı sağlamışlardır[15].

Kolistimetat sodyumun parenteral yoldan kullanılan
iki ticari formu mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri
ve ülkemizde bir şişede 150 mg kolistin baz içeren toz,
Avrupa ülkelerinde ise 1-2 MIU kolistimetat sodyuma
eşdeğer toz vardır. 150 mg kolistin bazın etkinliği 5
MIU kolistimetat sodyuma eşdeğerdir. Kolistin IV, IM,
inhaler ve intratekal/ventriküler yoldan uygulanabilir.
Çoğul dirençli gram-negatif infeksiyonlarda tek başına
kullanılması önerilmez. Başta karbapenemler olmak
üzere çok sayıda antibiyotikle kombine edilebilir[11,12].

Kolistimetat sodyum dozu hakkında henüz kon-
sensus oluşmamakla birlikte, önceki prospektüs bilgi-
lerine göre normal renal fonksiyonlara sahip yetişkin-
lerde 2.5-5 mg/kg/gün şeklindedir. Ancak ciddi infek-
siyonlarda ve direnç varlığında antibiyotiğin kararlı du-
rum konsantrasyonuna göre doz ayarlanmalıdır. Kritik
hastalarda yetersiz kolistin dozu ciddi bir risk oluştur-
maktadır. Kolistinin konsantrasyona bağlı öldürme
özelliği olmasına rağmen postantibiyotik etkisi yok de-
necek kadar azdır. Tedavi edici etkisi tepe düzeyinin
minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)’na oranına
veya eğri altı konsantrasyonun MİK’e oranına bağlıdır.
Ciddi hastalarda mevcut uygulamadaki düşük kolistin
dozları çoğul dirençli bakterilerin MİK breakpointlerin-
de ve kararlı durum konsantrasyonuna ulaşmadaki ye-
tersizlik sonucu subterapötik konsantrasyonlara ve kli-
nik başarısızlığa yol açabilecektir. Daha da öteye di-
rençli subpopülasyonların gelişmesine zemin hazırla-
yacaktır. Bu nedenlerle yükleme dozu ve yükseltilmiş
idame dozları daha etkili bir öldürme ve daha yüksek
klinik başarı sağlayacaktır. Ancak kolistinin nefrotok-
sik etkisi yüksek dozların kullanılmasında çekince ya-
ratmaktadır[15]. Kolistin renal epitel hücrelerin memb-
ran geçirgenliğini artırarak tübüler hasara ve hücre
ölümüne neden olur. Bu etki ilaç konsantrasyonu ve
tedavi süresiyle ilişkilidir[16,17]. Dalfino ve arkadaşları-
nın çalışmasında akut böbrek yetmezliği hastaların
%18’inde gözlenmiştir. Bu oranın diğer çalışmalara
göre düşük olmasını ilacın konsantrasyona bağlı öldür-
me özelliğini dikkate alarak tek dozdaki azaltma yeri-
ne doz aralarındaki süreyi açmaya ve aminoglikozid-
lerde olduğu gibi kolistinin plazma konsantrasyonla-
rındaki azalmaya bağlamaktadırlar[15]. Kolistinin renal
toksisitesinde yaş, komorbid durumlar, hastalığın cid-
diyeti, hemodinamik durum, birlikte kullanılan diğer
olası nefrotoksik ilaçlar ve radyokontrast maddeler de

katkıda bulunabilmekte ve gözden kaçabilmektedir[18].
DeRyke ve arkadaşlarının, erişkin hastalarda retros-
pektif kohort çalışması olarak planlanan, kolistin doz-
ları ve nefrotoksisite ile ilgili çalışmalarında hastaların
%33’ünde tedavinin ilk beş günü içinde nefrotoksisite
geliştiği rapor edilmiştir. Bu çalışmada nefrotoksik et-
kinin, ideal kilonun çok üzerinde olan obez hastalarda
%80’lere kadar çıktığı dikkati çekmektedir[11]. Bu ça-
lışmada ideal kilonun %140’ından daha kilolu olan
hastalar obez kabul edilmişlerdir. Kolistin dozu kreati-
nin klerensi > 80 mL/dakika olan hastalarda 5
mg/kg/gün, 30-80 mL/dakika olan hastalarda 2.5-
3.8 mL/dakika olarak belirlenmiş olup, obez hastalar-
da 3.9 ± 1.2 mg/kg/gün, normal kilosu olan hasta-
larda 5.1 ± 2.4 mg/kg/gün olarak verildiği görülmüş-
tür. Hastaların %47’sinin yüksek doz kolistin aldığı,
obez hastaların %71’inde ideal kilo dikkate alınmadan
dozun mevcut kilolarına göre verildiği belirlenmiş-
tir[11].

Eğer patojen mikroorganizmanın MİK değeri 1
µg/mL ise kararlı durum konsantrasyonu 2.5 µg/mL
olmalıdır. Kreatinin klerensi 70 mL/dakika olan bir
hastada hastanın kilosu 68 kg’ın üzerinde ise günlük
doz 5 mg/kg’ın üzerine çıkacaktır. Eğer kolistin MİK’i
2 µg/mL ise, kan konsantrasyonu 5 µg/mL olmalıdır
ve günlük doz formüle göre hesaplandığında bu du-
rumda 670 mg’a çıkacaktır. Dolayısıyla dirençli infek-
siyonların tedavisinde tedavi başarısı için yüksek doz-
ların önemi ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde ya-
pılan bir çalışmada hastaların gerçek vücut ağırlığı ya
da ideal vücut ağırlığı göz önüne alınarak yapılan doz
hesaplanmasında önerilen günlük 300 mg dozun ye-
tersiz kaldığı bildirilmiştir[19]. 

Kasım 2012 tarihinde yayınlanan Sanford Anti-
mikrobiyal Tedavi Kılavuzunda kolistin dozları bu bil-
giler ışığında yeniden düzenlenmiştir[20]. Sanford Kı-
lavuzunda, kolistinin başlangıçta 5 mg/kg yükleme
dozunun tedavi etkinliğini artırdığı belirtilmektedir.
Ciddi sistemik infeksiyonu olan hastalarda ilacın ka-
rarlılık düzeyinin tedavi etkinliğini oluşturacak düzey-
de kalabilmesi önemli olup, yapılan çalışmalarda kri-
tik hastalar için ön görülen kararlı serum konsantras-
yonu düzeyinin 3.5 µg/mL’nin altına düşmemesi ge-
rektiği bildirilmiştir. 300 mg yükleme dozu bu sonucu
sağlayacaktır. Bu düzeyin devamının sağlanabilmesi
için maksimum günlük doz 475 mg olup, sekiz saat
aralarla veya 12 saat arayla uygulanabilir. İdame teda-
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visine yükleme dozundan 12 saat sonra geçilmelidir.
Kreatinin klerensi (CrCL) > 70 mL/dakika olan has-
talarda idame dozunun hesaplanması için aşağıdaki
formül kullanılmalıdır:

• Toplam günlük doz: 3.5 (hedeflenen kararlılık
konsantrasyonu) x [(1.5 x CrCln) + 30] = Total gün-
lük doz (8 saatte bir)

• CrCln, vücut yüzey alanına göre normal kreatin
klerensi olup, CrCln= CrCL x BSA (m2/1.73 m2)
olarak hesaplanır[8]. 

Kreatinin klerensi 10-70 mL/dakika arasında ise,
günlük doz 8-12 saat arayla uygulanabilir. Kreatinin
klerensinin < 10 mL/dakika olması durumunda gün-
lük doz 12 saat arayla uygulanmalıdır.

Kreatinin klerensi normal olan hastalarda sekiz sa-
at arayla uygulanacak 150 mg günlük doz kritik hasta
tedavisinde arzulanan kritik seviyenin üzerinde ilaç
konsantrasyonunu sağlayabilecektir. Kreatinin kleren-
sine göre hesaplanmış dozlar Tablo 1’de özetlenmiştir.

Hemodiyaliz hastalarında doz hesabı Tablo 2’de
gösterildiği şekilde yapılır.

Sonuç olarak, kolistin özellikle sorunlu gram-ne-
gatif bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavi-
sinde son seçenek antibiyotiktir. Bu nedenle uygun
endikasyonda, uygun doz ve sürede kullanımı tercih
edilmelidir. Tedavide monoterapiden kaçınılması,
yükleme dozunun ardından idame dozuna geçilmesi
ve yan etkilerin yakından izlenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 2. Hemodiyaliz hastalarında doz hesabı*

Hemodiyaliz Hemodiyaliz yapılmayan günlerde toplam günlük doz 105 mg olarak 12 saatte bir 
uygulanır. Diyaliz günlerinde toplam 150 mg doz ikiye bölünür ve ilk yarısı 
hemodiyalizin son saatinde diğer yarısı da bundan 12 saat sonra uygulanır.

Sürekli ayaktan Günde tek doz 160 mg
periton diyalizi (CAPD)

Sürekli renal Ortalama serum kararlı hal konsantrasyonu 3.5 mg/L için toplam doz 675 mg’dır.
replasman tedavisi (CRRT) Doz 12 saatte bir uygulanacak şekilde ikiye bölünür. 

* 20 no’lu kaynaktan alınmıştır.

Tablo 1. Kreatinin klerensine göre hesaplanmış dozlar*

Günlük toplam doz (mg) 

Kreatinin klerensi Minimum Maksimum 
(mL/dakika) (hedef= 2.5 µg/mL) (hedef= 3.5 µg/mL) Uygulama sıklığı

60 300 mg 420 mg 12 saatte 1 defa, ikiye 

50 262.5 mg 367.5 mg bölünerek uygulanırlar.

40 225 mg 315 mg

30 187.5 mg 262.5 mg

20 150 mg 210 mg

10 112.5 mg 157.5 mg

* 20 no’lu kaynaktan alınmıştır.
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