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Sunum Planı 

• Gram pozitifler ve önemi 

• Eski antibiyotikler  

• Yeni antibiyotikler 

• Gram pozitiflerde yakın gelecekte beklentilerimiz. 

• Gram pozitiflerde bizi bekleyen son.. 



Gram Pozitif Bakterilerde Direnç ve Mortalite 

CDC Verileri ve 
Antibiyotik Direnci 

2050 Dünya 

10 milyon ölüm 

2013 USA 

230.000 ölüm 

CDC. 2013. Antibiotic resistance threats in the United States, 2013. 
 O’Neill, J. 2014. Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations.   Review on Antimicrobial Resistance, London  



S. aureus Bakteremisi Klinik Olarak Son Derece 

Önemlidir. Çünkü: 

• Yüksek metastatik komplikasyon oranı 

• Hastane kaynaklı infeksiyonlarda mortalite oranları %20-30 

• Prospektif bir çalışmada kan kültürlerinin yaklaşık %7’si kontaminasyon 

olarak değerlendirilmiştir. 

• AB tedavisinden 72-96 saat sonra devam eden pozitif kan kültürü ve 

ateşin devamı ciddi metastatik infeksiyonlar ya da drenaj gerektiren 

abseyi düşündürür (%18).  

• Bilinmeyen bir odak kaynaklı S.aureus infeksiyonlarında 90 günlük 

mortalite bilinen bir odak kaynaklı S.aureus infeksiyonlarından daha 

yüksektir (%46 ve %25). 

 

 







Direnç Mekanizması 

• Gram (+) direnç PG öncüsü lipid II peptid köklerinin D-

Ala-D-Ala bağları vasıtasıyla PG sentez inhibisyonu ile 

oluşur. 

• Lipid II peptid köklerinin beşli hidrojen bağlarının 

aracılığıyla çarpraz bağlanma gerçekleşmesi (Cooper 

and Williams, 1999; Perkins and Nieto, 1974).  

• Bu mekanizma yaygın olarak VRE suşlarında gösterildi. 

• D- Ala-D-Ala yerine D-alanyl-D-lactate (D-Ala-D-Lac) 

(in VanA and VanB fenotipi) veya D-alanyl-D-serine (D-

Ala-D-Ser) geçince  (VanC) fenotipleri ortaya çıkıyor.  

 



Staphylococcus aureus Suşlarında Direnç Tanımları 

• Metisiline Dirençli 

Staphylococcus aureus 

 

• Oksasilin  MİK ≥ 4 mcg/mL 

• Vankomisin MİK Değerleri 

 

 

• MİK ≤ 2 mcg/mL Duyarlı 

• MİK 4-8 mcg/mL Orta Duyarlı 

• MİK ≥ 16 mcg/mL Dirençli 

 

 
MIK ≥ 1 mcg/mL ise Vankomisin dışında alternatif tedaviyi değerlendir..  



Glikopeptidlerin Kullanımı 

MSSA, Enterococcus 
spp. Clostridium 

diffiicile 

MRSA gibi önemli bir 
hastane infeksiyon 

ajanının tedavisinde 
önde gelen seçenek 

E. faecalis ve E. 
faecium gibi birçok 

antibiyotiklere doğal 
dirençli olan ve 
horizontal gen 

transferi ile kolayca 
direnç kazanımı 

sağlayan bakterilere 
etkili 

Oral Vankomisin 
kullanımı ile ciddi 

C.difficile 
infeksiyonlarında 

mortalitenin önüne 
geçilebiliyor. 

Kurz A, et alN Engl J Med 1996; 334:1209.  

Melling AC, et al Lancet 2001; 358:876.  

The Warm Heart Investigators. Lancet 1994; 343:559. 



Gram Pozitif Bakterilerde Eski ve Yeni Glikopeptidler 

• Birinci Kuşak Glikopeptidler 

(vankomisin ve teikoplanin) toprak 

kaynaklı actinomycetes türü 

mantarlardan üretilir. 

• İkinci Kuşak Glikopeptidler 

(dalbavansin, oritovansin ve 

telavansin) doğal ürünlerin semi-

sentetik türevlerinden üretilir. 

 

 





Vankomisin 

• MRSA bakteremilerinde DAP ile birlikte 
ilk seçenek 

• VA (AI), DAP (AII) 

• Yavaş bakterisidal aktivite 

• Düşük doku penetrasyonu 

• Artan direnç bildirimleri 

• Artan oranda tedavi yetersizlikeri 

• Nefrotoksik etkileri %5-43 

• Tedavi yeterizliğinin en önemli nedeni 24 
saat eğri altında kalan alan/zamana bağlı 
konsantrasyon çizgisi 





Hangi Durumda Vankomisinin Tedavi Yetersizliği 

Düşünülmeli? 

• MIK ≥ 1 mcg/mL ise Vankomisin dışında alternatif tedaviyi 
değerlendir..  

• Vankomisine rağmen kanda 2-3 gün boyunca süren MRSA 
bakteremisi varsa 

• Vankomisinin serum düzeyi <15 mcg/mL olduğunda 

Nah SS, et al. J Crit Care, 2013 



Daptomisin 

• Lipopeptid bir gram pozitif etkili ajan 

• Pnömoni hastalarında kullanılmaz 

• RL ve NaCl ile uyumlu, dekstroz ile uyumsuz 

• Endikasyonları  

– Komplike Deri-Yumuşak Doku İnfeksiyonları,  

– S.aureus kaynaklı bakteremi 

– S.aureus kaynaklı sağ kalp endokarditi 

 



Daptomisin Direnci 

• S.aureus daptomisin direnci V veya DAP 

kullandıktan sonra kendiliğinden gelişir.. 

• mprF gen aktivasyonu sonucu ‘single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) gelişir. 

• Sublethal DAP pasajlarının ardından SNPs 

mutasyonları ve DAP-S suşlarında MİK artışı 

• Hücre duvar yapısına eklenen lysine ile DAP-R 

gelişimi 



Daptomisin ile Kurtarma Tedavisi 

  
Refrakter MRSA Bakteremileri ve 

 endokarditlerinde Daptomisin+Seftaroline 

S.aureus kaynaklı sağ ve sol kalp  

endokarditlerinde 9-10 mg/kg/gün  

VRE kaynaklı bakteremilerin tedavisinde  

en az 10 mg/kg/gün Daptomisin 



• Daptomisinle vankomisin 

arasında tedavi sonuçları 

arasında bir fark yok 

• Daptomisinle daha düşük 

nefrotoksite 

• İmmünkompromize 

hastalarda daha kısa süreli 

bakteremi tedavisi 



VA /DAP Değişikliği Hangi Durumda Yapılmalı? 

• Vankomisin MİK değerleri 2 

mcg/mL ise 

• Başlangıç klinik yanıtı düşük 

(persistent batkteremi) 

• Daptomisine duyarlılık testi 

takip edilmelidir 

 

 

• Vankomisin stoplanır, Daptomisine geçilir 

• Ancak daptomisin tedavisinin sürmesi ile direnç gelişir 

• Tedavi süresince kültür takibi ve DAP duyarlılık takibi 

• Eksik daptomisin tedavi dozu ile direnç gelişimi 

• Staphylococcus spp. alevlenmeleri, bu antibiyotiklerin etkisizliğini 
düşündürür 

• Böyle bir durumda kombinasyon tedavisi mi, monoterapi mi ??? 



Linezolid 

• Oksazolidinon grubu gram pozitif etkili antibiyotik 

• Akut deri ve yumuşak doku infeksiyonları tedavi onayı 

• HİP, SBİP ve VİP tedavisi 

• Mükemmel GİS biyoyararlanımı, PO ve IV eşdeğer dağılım 

• Son dönemlerde linezolide dirençli suşlar tanımlansa da 2011-2015 
arası bu oranlar %0.1 ve altında kalmıştır. 

• İn vitro aktivite gösterdiği patojenler: 
– S.aureus (MRSA, MSSA) 

– Streptococcus pneumoniae 

– Enterococcus faecium(VRE) 

 





Linezolidin Yan Etkileri 

• Kısa dönem YE: Döküntü, bulantı, kusma, ishal, C.difficile koliti 

• Uzun dönem YE (>2 hafta):  

• Geri dönüşümlü miyelosupresyon, trombositopeni, anemi , nötropeni 

• Diyaliz gerektiren böbrek hastalarında yüksek risk 

• Laktik asidoz, periferal nöropati, optik nöropati (>4 hafta) 

• Siyah dil, geri dönüşümlü dişlerde lekeler 

• Seratonin inhibitörlerinde Seratonin Sendromu (ateş, ajitasyon, mental 

fonksiyon bozuklukları) 



Linezolidin Farmakolojisi 
Telavansin Özellikleri 

Uygulanan Yetişkin Dozu 600 mg PO/IV 12 saatte bir 

Gebelik Kategorisi C 

Ortalama Serum Yarılanma Ömrü 5 saat 

Serum pik seviyesi 15-20 mcg/mL 

Zamana bağlı eğri altında kalan konsantrasyon 276 mcg.h/mL (PO), 179 mcg.h/mL (IV)  

Dağılım volümü 40-50 L 

BOS’da tedavi düzeyi 60-70 

GİS emilimi 100 

Proteine bağlanma düzeyi %31 

Cytochrome P450 ile etkileşimi Bilinmiyor 



Bakteremi Tedavisinde Neden Linezolid 

Kullanılamıyor? 

• FDA 2007 IV kateterle ilişkili bakteremide Vankomisin, 

Oksasilin ve dikloksasilin grubuna oranla yüksek mortalite 

gelişimi 

• Linezolid MRSA türlerine karşı genellikel bakteriyostatik etki 

sağlar. Bu da ciddi infeksiyonarda istenmeyen bir sonuç 

oluşturur. 

• Uzun süreli tedavilerinde miyelosupresyon yapıcı etkilere 

sahiptir. 



VA x LİNEZ tedavisi 

HİP, SBİP ve VİP 

60 günlük mortalitede fark yok 

Alt solunum yolundan kantitatif kültüre gerek yok 

VA ile yüksek mortalite riski 



Tedavi başarısı Linezolid (28/38, 74%) grubunda glikopeptid (35/52, 70%) 
grubuna oranla daha yüksek 



Telavansin 

• Parenteral lipoglikopeptid 

• Komplike deri ve yumuşak doku infeksiyonları 

– S.aureus (MRSA, MSSA) 

– Vankomisine duyarlı E.faecalis 

– S.pyogenes 

– S.agalactiae 

– S.anginosus 





Monitörizasyon gerektirmez.. 

CrCl <50 mL/dak olan 

HİP/VIP 

Mortalite VA > T 

Direnç bildirimi yok.. 



Telavansin Farmakolojisi 

Telavansin Özellikleri 

Uygulanan Yetişkin Dozu 10 mg/kg 24 saatte bir 

Gebelik Kategorisi C 

Ortalama Serum Yarılanma Ömrü 8,1 saat 

Serum pik seviyesi 108 mcg/mL 

Zamana bağlı eğri altında kalan konsantrasyon 780 mcg.h/mL 

Safra yollarına geçişi Düşük 

BOS’da tedavi düzeyi Bilinmiyor 

Uygulanan Yetişkin Dozu 10 mg/kg 24 saatte bir 

Proteine bağlanma düzeyi %90 

Cytochrome P450 ile etkileşimi Yok 



14 Refrakter MRSA Bakteremisi ve İE 

14 VA, 6 DAP Tedavisi 

8/14 olguda (%57) kür (30.gün) 

7/14 olguda (%50) kür (90.gün) 



Telavansine bağlı nefrotoksisite 

USA Barnes-Jewish Hospital 

21 hastanın 7 (%33)’ünde ABY 

Ortalama GFR:56 mL/min/1.73 m2.  

2 hastada diyaliz gerektiren kalıcı KBY 



Telavansin Yan Etkileri 

• Nefrotoksisite 

• Koagulasyon testlerinde bozulma (PTZ, INR, APTT) 

• Döküntü (%4), bulantı (%27), kusma (%14), ishal (%7), başdönmesi 

(%3.1).. 

• QT aralığında uzama 

– Azol yapılı antifungaller (Ketokanazol) 

– Antimalaryal (Artemeter, halofantrin, klorokin) 

– Antiviraller (NNRTIs, ripivirine, saquuinavir) 

– Kinolonlar (Moksifloksasin) 

– Makrolidler (Eritromisin, klaritromisin, azitromisin) 

– Pentamidin 



Dalbavansin 

• Uzun etkili parenteral lipoglikopeptid antibiyotik 

• Deri ve yumuşak doku infeksiyonların tedavisinde onaylı 

• İn vitro aktivite gösterdiği patojenler: 
– S.aureus (MRSA, MSSA) 

– Streptococcus pyogenes 

– Streptococcus agalactiae (Grup B) 

– Streptococcus anginosus grup 

– Enterococcus faecium (VS) 

– Enterococcus faecalis (VS) 

– Vankomisine Orta Düzey Dirençli S.aureus (VISA) 

 





Onaylı iki dozluk tedavi rejimi 

1000 mg IV (ilk doz) 

500 mg IV (7 gün sonra 2.doz) 



Dalbavansinin Farmakolojisi 

Telavansin Özellikleri 

Uygulanan Yetişkin Dozu 1000 mg IV, bir hafta sonra 500 mg IV 

Gebelik Kategorisi C 

Ortalama Serum Yarılanma Ömrü 147-258 saat 

Serum pik seviyesi 280-300 mcg/mL (1000 mg tek doz sonrası) 

Zamana bağlı eğri altında kalan konsantrasyon 23.443 mcg.h/mL 

Safra yollarına geçişi Bilinmiyor 

BOS’da tedavi düzeyi Bilinmiyor 

GİS emilimi Yetersiz 

Proteine bağlanma düzeyi %93-98 

Cytochrome P450 ile etkileşimi Yok 



Oritavansin 

• Uzun etkili parenteral lipoglikopeptid 

• Akut deri ve yumuşak doku infeksiyonları tedavi onayı 

• Duyarlı mikroorganizmalar için tek doz tedavi avantajı 

• İn vitro aktivite gösterdiği patojenler: 
– S.aureus (MRSA, MSSA) 

– Streptococcus pyogenes 

– Streptococcus agalactiae (Grup B) 

– Streptococcus anginosus grup 

– Streptococcus dysgalactiae 

– Enterococcus faecalis (VS) 

 



SF içerisinde 
presipitasyon 

%5 Dekstroz 
kullanılır 

48 saat boyunca 
heparin 

kontrendike 

1200 mg IV 3 
saatlik 

infüzyon  

- Deri ve yumuşak doku 

infeksiyonlarında güçlü 

etkinlik 

Şu ana kadar insanlarda 

yapılmış bakteremi çalışması 

yok 

- Ancak tavşanlarda 

oluşturulan endokarditlerde 

VA ile eşdeğer bakteremi ve 

vejetasyon giderici etkinlik 

- Her üç ajanın da kurtarma 

tedavisindeki etkinlikleri 

bilinmiyor. 



• Oritovansin 

invitro h-

VISA 

suşlarına 

etkilidir 



OritavansinYan Etkileri 

• En sık yan etkiler %3 bulantı, kusma, ishal, başağrısı 

• Akut ürtiker ve kaşıntı 

• Red men sendromu  

• Clostridium difficile koliti 

• APTT (5 gün), PTZ ve INR (24) saat uzama 

• D-dimer konsantrasyonunda artış (3 gün) 





Oritavansin Farmakolojisi 

Telavansin Özellikleri 

Uygulanan Yetişkin Dozu 1200 mg IV üç saatten daha uzun infüzyon ile 

Gebelik Kategorisi C 

Ortalama Serum Yarılanma Ömrü 245 saat 

Serum pik seviyesi 138 mcg/mL (1200 mg tek doz sonrası) 

Zamana bağlı eğri altında kalan konsantrasyon 2800 mcg.h/mL 

Safra yollarına geçişi Bilinmiyor 

BOS’da tedavi düzeyi Bilinmiyor 

GİS emilimi Yetersiz 

Proteine bağlanma düzeyi %85 

Cytochrome P450 ile etkileşimi Zayıf düzeyde indükleme (2D6, 3A4) 



Hücre duvarının 
transglikolizasyon basamağının 

inhibisyonu 

Transpeptidasyon (çarpraz 
bağlanma basamağının) 

inhibisyonu 

Bakteri hücre zarının 
geçirgenliğinin bozulması 



Seftarolin 

• Parenteral yeni kuşak sefalosporinlerdendir 

• PBP 2a ile güçlü bağlanma 

• MRSA ve MRSE suşlarında aktif,  

• Enterokok etkinliği düşük 

• hVISA, VISA ve VRSA suşlarına etkili 

• Aerop gram negatif basillere etkili (P.aeruginosa hariç) 

• Deri ve yumuşak doku infeksiyonları tedavisi 

• Toplum kaynaklı pnömoniler 



Refrakter MRSA 
Bakteremi ve İE 

Tedavisi 
Seftarolin + 
Daptomisin 

Başarılı erken 
dönemde klinik 

yanıt 



S.aureus 
suşlarında artan 
seftarolin direnci 

Seftaroline dirençli 
S.aureus oranı ABD’de 

artmakta (duyarlılık 
2010’da %98.8 iken, 
2016 yılında %96) 

Seftarolinle tedavi 
başarısızlıkları en fazla 

eşlik eden İE ve 
pnömoni tablolarında 

yaşanır (%30.3 ve 
%27.6) 

Direnç gelişiminin 
diğer antibiyotik 

kullanımıyla ilişkili 
olduğu düşünülmekte 



Olası Kombinasyon Tedavileri 

• Daptomisin + seftarolin ya da diğer beta-laktamlar  

• Vankomisin + seftarolin ya da diğer beta-laktamlar 

• Daptomisin + trimetoprim-sulfametoksazol 

• Seftarolin + trimetoprim-sulfametoksazol 

• Oritavansin + trimetoprim-sulfametoksazol 

 



Yeni Ajanlar 

• Deoxynybomycin (DNM) DNA Gyrase inhibitörü 

• Glikopeptidlerin nanopartiküler formları 

• Nanopartiküler taşıyıcı sistemli glikopeptidler 

• Anti-biyofilm etkili maddelerle kaplı glikopeptidler 

• Monoklonal antikor kaplı glikopeptidler 

• Lysibodies 

• S.aureus aşıları (MRSA, VISA, hVISA, VRSA) 

 















Gram Pozitiflerde Tedavinin Geleceği.. 



Teşekkürler.. 


