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MRSA ve VRE Bakteremisi 

 
• Nozokomiyal KDE'larında önemli 
• Mortalite artar  (MRSA'da MSSA'ya göre 2 

kat, VRE'de duyarlı suşlara göre 2.5 kat fazla) 
• Morbidite artar 
• Hastanede yatış süresi artar 
• Maliyet artar 
 

Cosgrove SE et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2005;26:166-74. 
Cosgrove SE et al. CID 2003;36:53 

DiazGranados CA et al.Clin Infect Dis 2005;41:327-33. 
 
 



S. aureus'da Antimikrobiyal Direnç 

• 1950'lerde penisilin direnci 

• 1980'lerde metisilin direnci 

• 1997'de glikopeptit direnci 

• 2001'de linezolid direnci 

    Tsiodras S, et al.Lancet 2001;358:207-8. 

• 2005'de daptomisin direnci 
     Mangili A, et al.Clin Infect Dis 2005;40:1058-60. 
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MRSA 

• Akdeniz ülkelerinde ve ABD'de S. aureus  ile 
gelişen enfeksiyonlarda metisilin direnci 
yaklaşık %50'lerde... 

   Sakoulas G, et al.Clin Infect Dis 2008;46:360-7. 
Draghi  DC, et al.Antimicrob Agents Chemother 2005;49:5024-32. 

 

• Metisilin ve beta-laktamlara direnç, SCC 
üzerinde bulunan ekzojen mecA geninin 
kodladığı beta laktam antibiyotiklere düşük 
afinitesi olan PBP-2a ile gelişir. mecA geni 
üzerinde diğer direnç determinantları da 
taşınır hatta plazmidlere bile lineralize olur 

  
 *Seftobiprol ve Seftarolin etkilenmez. 
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      Dünya'da MRSA 
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Avrupa'da MRSA  
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MRSA Bakteremi  Risk faktörleri 

• YBÜ'de yatış 

• İntravaskuler kateter kullanımı 

• Prostetik araçlar 

• İnvazif girişimler 

• Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 

• İmmunsupresif tedaviler 
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MRSA Bakteremi Antibiyotik 
Tedavisi 

Etkinliği kanıtlanmış 
• Vankomisin 
• Daptomisin 
 
Kurtarma tedavisi 
• Linezolid 
• Kinupristin-dalfopristin 
• Trimetoprim- sulfometaksazol 
• Klindamisin 
• Tigesiklin 





Kanıt düzeyleri 

A - Kullanım ya da uygulanım icin iyi kanıt 

B - Orta dereceli kanıtlar 

C - Zayıf kanıt 

I - Bir ve ya daha fazla randomize kontrollu 
çalışma 

II - Bir ve ya daha fazla iyi dizayn edilmiş ancak 
randomizasyonu 

     olmayan, kohort ya da vaka-kontrol analitik 
çalışma 

III - Otor göruşü, tanımlayıcı çalışmalar ya da 
uzman    komite raporları 



 

MRSA Komplike olmayan bakteremi 
 

• Pozitif kan kültürü ve aşağıdakiler; 

 

• Endokarditin dışlanması 

• İmplante protez olmaması 

• Başlangıç kültüründen sonra 2-4.günlerde 
alınan kan kültürlerinde MRSA ürememesi 

• Etkili tedaviye başladıktan 72 st içinde ateşin 
düşmesi 

• İnfeksiyona ait metastatik odak olmaması 

 



MRSA Bakteremi Tedavi 

 
• Vankomisin 8-12 saatte bir,  
 15–20 mg/kg, İV (A-II) 
 
• Daptomisin 6mg/kg/gün, IV (AI) 

 
• En az 2 hafta 

 
 



MRSA Komplike Bakteremi 

• Komplike olmayan bakteremi kriterlerini 
taşımayan pozitif kan kültürü olan hastalar 

 

• Antibiyotik dozları aynı 

• Daptomisin 8mg/kg/gün (B-III) * 

*Bazı uzmanlar tarafından önerilen doz 

 

• Enfeksiyonun seyrine göre 4-6 hafta önerilir 

 



MRSA Bakteremi Öneriler 

• Enfeksiyon kaynağını ve yaygınlığını 
tanımlamak için klinik değerlendirme yapılmalı  

• Diğer odaklardaki enfeksiyon uzaklaştırılmalı 
ve/veya debridmanı yapılmalı (A-II) 

• Bakteremi klerensini göstermek için başlangıç 
pozitif kültürden 2-4 gün sonra ve 
gerektiğinde diğer günlerde ek kan kültürleri 
alınması önerilir (A-II) 

• Bakteremili hastalarda ekokardiyografi 
önerilir 

    TEE, TTE’ye tercih edilir 
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MRSA İnfektif Endokardit 

 

• Vankomisin IV (A-II) 

• Daptomisin 6mg/kg/gün IV (AI) 

• Daptomisin 8mg/kg/gün IV (B-III)* 

* Bazı uzmanlar tarafından önerilen doz 

 
• 6 hafta süreyle önerilir 



MRSA İnfektif Endokardit 

• Doğal kapak endokarditinde Vankomisine 
gentamisin eklenmesi önerilmez! (A-II) 

 

• Doğal kapak endokarditi veya bakteremide 
vankomisine rifampisin eklenmesi önerilmez! 
(AI) 

 

 



MRSA İnfektif Endokardit 

Prostetik kapak endokarditinde; 

 

• Vankomisin IV + rifampin (300 mg po/IV, 8 
saatte bir), en az 6 hafta  

 + gentamisin (1mg/kg IV, 8 saate bir),  

 2 hafta  (BIII) 

• Kapak replasmanı için erken değerlendirme 
(AII) 



MRSA İnfektif Endokardit 
 
Kalp kapak replasman cerrahisi; 
 
• >10 mm'den geniş vejatasyonlarda 
• Tedavinin ilk 2 haftasında ≥1mm embolik olay  
• Ciddi kalp kapak yetmezliği 
• Kalp kapak perferasyonu  
• Dekompanse kalp yetmezliği 
• Perivalvuler veya myokardiyal abse 
• Yeni gelişen kalp bloğu 
• Persistan ateş veya bakteremi varlığında 

 
 
 
 
 
 
 



MRSA Bakteremilerinde  
Kombine Tedavi 

 

• Protein sentez inhibitörleri (klindamisin ve 
linezolid) rutinde önerilmez (A-III) 

 

• Bazı uzmanlara göre seçilmiş durumlarda 
(nekrotizan pnömoni veya ciddi sepsis vb.) 
düşünülebilir ?  (C-III) 



Vankomisin 

• Normal böbrek fonksiyonlu hastalarda; 
   15-20 mg/kg, IV, 8-12 st’de bir 
   Her doz 2gr'ı aşmamalı (B-III) 

 
• Ciddi hastalıklarda (sepsis, menenjit, infektif 

endokardit, pnömoni gibi) MRSA şüphesinde, 
25-30 mg/kg yükleme dozu düşünebilir        
(C-III)* 

      *  Yüksek doz vankomisin;  
 Kırmızı adam sendromu, anaflaksi riski için, 

2st.lik uzun infüzyon ve yükleme dozu öncesi 
antihistaminik kullanımı  
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Vankomisin 

• Vankomisin dozunu belirlemede;  dördüncü ya 
da beşinci dozdan önce serum vadi 
konsantrasyonları alınması önerilir. Vankomisin 
tepe konsantrasyonu önerilmez (B-II) 

• Önerilen vankomisin vadi konsantrasyonu 15-
20µg/mL (B-II) 

• Vankomisin vadi konsantrasyonu alınması 
önerilen durumlar; 

 Ciddi enfeksiyonlar, morbid obezite, renal 
disfonksiyon, dağılım hacminde dalgalanma (A-
II)  

• Sürekli infüzyon rejimleri önerilmez (A-II) 
 

 



Vankomisin 

• Vankomisin MİK ≤2µg/mL (CLSI) 
• MİK’den bağımsız olarak hastanın klinik yanıtı 

değerlendirilmeli (A-III) 
• Vankomisine mikrobiyolojik ve klinik yanıt varsa, 

yakın takiple birlikte devam edebilir 
• Yeterli debridman ve odağın uzaklaştırılmasına 

rağmen, mikrobiyolojik ve klinik yanıt yoksa, MİK 
değeri dikkate alınmadan vankomisine alternatif 
tedavi başlanmalı 

• Vankomisin MİK >2 μ/mL(VISA / VRSA ) (A-
III) 

     Vankomisine alternatif tedavi başlanmalı 
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Sakoulas JCM 2004;42:2398-402  
Hidayat Arch Intern Med 2006;166:2138-44  
Lodise AAC 2008;52:3315-20  



 

 

 

 

             

Tedavi başarısı Vankomisin düşük MİK değerleri ile ilişkili 



Persistan MRSA bakteremisi ve 
Vankomisin tedavisi başarısızlığı 

• Diğer infeksiyon odaklarının araştırılması ve odakların 
uzaklaştırılması, drenaj ya da cerrahi debridman yapılması 
önerilir (A-III) 

• Yüksek doz Daptomisin (10 mg/kg/gün) + duyarlı bir ajan:
     

   -Gentamisin 1 mg/kg İV, 8 saatte bir  

                    -Rifampin 600 mg/gün PO/İV,ya da, 300-              
  450 mg PO/İV,     günde iki kez 

                    -Linezolid 600 PO/İV, günde iki kez 

                    -TMP-SMX 5 mg/kg İV, günde iki kez 

                    -Beta- laktam antibiyotik  (B-III) 



Persistan MRSA bakteremisi ve 
Vankomisin tedavisi başarısızlığı 
 

• Vankomisin ve daptomisine duyarlılık azalması 
varsa tek başlarına ya da kombine; (C-III) 

  
 -Kinupristin-dalfopristin 7.5 mg/kg/doz İV, 8 

saatte bir 
 -TMP-SMX 5 mg/kg İV, günde iki kez 
 -Linezolid 600 PO/İV, günde iki kez 
 -Televansin 10 mg/kg/doz İV, günde bir kez 
        



Daptomisin 
• Lipopeptit 
• Hücre membran depolarizasyonu 
• Bakteri hücresini lizis yapmadan öldürür 
• Hızlı bakterisidal etki 
• Biyofilm üzerine yüksek penetrasyon 
• MRSA bakteremi, sağ kalp endokarditinde 

onaylı 
• MRSA pnömonisinde önerilmez! 
• CPK yüksekliği :(6mg/kg/gün), kas ağrısı, 

halsizlik, renal yetmezliği olanlarda ve statin 
kullananlarda daha sık 

• Eosinofilik pnömoni 
• Gebelik kategori B 
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Daptomisin 

• Vankomisine yüksek MİK değerlerinde çapraz 
direnç? 

• VISA'da hücre duvarının kalınlaşmasına bağlı  
fiziksel bariyer? 

• VRSA'da direncin nedeni vanA geni 
transpozonu olduğu için daptomisin etkili 
 

     Cui L, et al. Antimicrob Agents Chemother, 2006;50:1079-82. 
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Rehm SJ, et al.J Antimicrob Chemother 2008;62:1413-21. 



Seftarolin 

• 5. kuşak sefalosporin  

• MRSA'ya etkili 

• CYDE ve TK-pnömonide onaylı 

• İnfektif endokardit'te kullanımı, deneysel 
çalışma ve olgu raporları ile sınırlı. 

 

Lin JC et al. J Infect Chemother 2013;19(1):42-9 



Deneysel S.aureus endokarditinde 
Seftarolinin etkinliği 

Jacqueline C., et al. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51:3397-3400 

Tedaviden 4 gün sonra bakteri titreleri 



VRE Bakteremisi Tedavisi 



Enterokoklar ve VRE 

• Enterokoklar barsak florasında bulunur  

• VRE nozokomiyal patojen 

• VRE kolonizasyonu ve yayılımı 
– direkt hastadan hastaya bulaş 

– kolonize sağlık personelinin el teması 

– kontamine tibbi cihazlar ile  

3/23/2014 



VRE Risk Faktörleri 

• Altta yatan hastalığın ciddiyeti 

• Transplantasyon 

• Uzun süre hastanede yatış 

• Enteral beslenme 

• Kardiyotorasik ya da abdominal cerrahi 

• Santral venöz kateter kullanımı  

• Üriner kateter kullanımı 

• Vankomisin, 3.kuşak sefalosporin ve 
antianaerobik antibiotik kullanımı 
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VRE 

• %98 E.faecium 

• Enterokoklardaki vankomisin direnci 
streptokoklara ve stafilokoklara da 
aktarılabilmekte 

• VRE kolonizasyonunun %10’unda enfeksiyon 
gelişir.Hematolojik maligniteli hastalarda 
%32-71 enfeksiyon gelişir 

• Dünya’da ilk kez 1988’de, Türkiye’de ilk kez 
1998’de tanımlanmış. 

Vural T, ve ark.  Ankem Derg, 1999; 13: 1 – 5. 
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VRE 
• Enterokoklarda glikopeptid direncinin temeli, D-

ala-D-ala yerine D-ala-D-lac (van A ve van B) 
veya D-ala-D-ser (vanC) ile biten peptidoglikan 
prekürsörlerinin sentezlenmesine dayanır. 
Vankomisin ve teikoplanin bu yeni terminale 
yüksek afiniteyle bağlanamaz ve duvar sentezini 
inhibe edemez 

• vanA,B,C,D,E,G,I  7 tip  direnç tanımlanmış 

• E.faecium genelde yüksek düzeyde penisilin  ve 
aminoglikozid direnci de taşımaktadır 

3/23/2014 



Enterokokkal Bakteremi 

• Bakteremiler içinde Avrupa’da 4., ABD’de 
3.sırada 

• Nozokomiyal enterokokkal bakteremi sıklıkla 
polimikrobiyal baktereminin bir komponenti 

• SVK ilişkili bakteriyemi %22-28 
 

 
 

Sandoe JA, et al. J Antimicrob Chemot 2002; 50: 577-82. 
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Enterokokkal Bakteremi 

• Enterokokkal bakteremi giriş yeri 
 -GİS 
 -Üriner sistem 
 -İntravasküler kateter 
 -Açık yara (ülser veya yanık) 
 
• E. faecalis dışındaki türler çoğunlukla 

endokardit ile ilişkili değil 
     Anderson DJ, et al.  Infection 2004; 32:72 

• Enterokokkal bakteremide septik şok 
gelişmesi, eşlik eden GNB ile polimikrobiyal 
enfeksiyonu düşündürmeli 
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Enterokokkal Bakteremi Tedavi 

• 2 veya daha fazla kan kültürü pozitifliği 
 

• Tek kan kültürü pozitifliğinde; 
 - Sepsis 
 - Başka bir steril alanda enterokok kültür                 

pozitifliği 
 
• Tek kan kültürü pozitif (özellikle E.faecalis’te) 

önceden prostetik kalp kapağı olan hastada 
diğer kültür sonuçlarını beklerken tedavi 
verilmesi önerilir 

• Optimal tedavi süresi net değil. 7-14 gün? 
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Enterokokkal Bakteremi Tedavi 

• Birçok uzman,  tek kan kültürü pozitifliğinde 
sepsis için klinik kanıt yoksa veya hasta 
polimikrobiyal bir enfeksiyonu var ve daha 
virulan bir organizma için uygun tedavi alıyorsa, 
enterokok bakteremisi için antimikrobiyal 
tedaviyi bekletmeyi önermektedir. 

    
 
 

Gullberg RM, et al. Rev Infect Dis 1989; 11:74. 
    Hoge CW, et al.Rev Infect Dis 1991; 13:600. 
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Enterokokkal Bakteremi Tedavi 

• Damar içi kateterin, bakteriyeminin olası 
kaynağı olduğu durumlarda, tek başına kateter 
çıkarmak, enfeksiyonu tedavi etmek için 
yeterli olabilir  

• Ancak ateş varsa empirik antibiyoterapi 
başlanıp, ek kültür sonucuna göre 
değerlendirilmeli 

• Kalp kapak patolojisi yoksa tedavi semptomlar 
geçtikten sonra 5-7 gün yeterli 
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Enterokokkal Bakteremi Tedavisi 

• Monoterapi veya kombinasyon tedavisinin 
birbirine üstünlüğü gösterilememiş ve bununla 
ilgili bir uzlaşı yok 

• Kalp kapak bozukluğu ve ciddi hastalarda 
kombine tedavi öneriliyor. 

 

Graninger W, Ragette R. Clin Infect Dis 1992; 15:49. 
Gullberg RM, et al.Rev Infect Dis 1989; 11:74. 

Watanakunakorn C, Patel R.  Clin Infect Dis 1993; 17:74. 
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Enterokokkal Bakteremi Tedavi 

 

• Komplike olmayan bakteremide tedavi süresi 7 
gün yeterli 

• Tedavi; devam eden bakteremi ve protez 
kapak varlığında, vejatasyon için 
ekokardiyografi kanıtı yoksa uzatılmalı 

• Vankomisin MİK ≤ 4 µg/mL duyarlı 
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Primer Antibiyotik Doz/süre Yorum 

Ampisilin 12g/gün/IV E. faecium genellikle dirençli, 
E. faecalis duyarlı olabilir 

Gentamisin veya 

Streptomisin 

1mg/kg 8 st'te 

endokarditte en az 4-6 hafta 

Enterokokkal endokarditte 
ampisilinle (her iki ajan da 
invitro duyarlı ise) kombine 
kullanılır 

Linezolid 600 mg IV/PO 12 st'te bir Linezolid E. faecium ve E. 
faecalis'e duyarlıdır. VREF'e 
bağlı ciddi enfeksiyonlarda iyi 
bir seçenektir. 

Daptomisin  6mg/kg/gün, 

endokarditte 6-8 hafta 

VRE ciddi enfeksiyonlarda ve 
endokarditte onaylı değil. 
Ancak klinik çalışmalarda  
bakterisidal etkisi gösterilmiş. 

Kinupristin/ 

Dalfopristin 

7.5 mg/kg 8 st'te, IV 

 
Sadece E. faecium'da duyarlı 

 
Televansin 10 mg/kg/gün, IV 

VRE Antibiyotik Tedavisi 
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• VRE bakteremili 201 hasta: 

– linezolid grubu: 138 hasta 

– daptomisin grubu: 63 hasta 

• Tedavi yanıtları arasında klinik ve mirobiyolojik anlamlı bir fark 
yok 

• Nüks daptomisin grubunda daha fazla. 

 



•10  çalışma, 967 hasta 
•Daptomisin tedavisi alan hastalarda mortalite anlamlı daha yüksek.  
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VRE Endokarditi Tedavisi 

• VRE endokarditi tedavisinde literatür in vitro 
duyarlılık, hayvan modeli çalışmaları ve vaka 
raporları ile sınırlı 

• Yüksek düzey aminoglikozit direnci ve/veya 
VRE endokardit yönetiminde mikrobiyoloji 
labaratuvar sonuçlarıyla enfeksiyon 
hastalıkları ile hasta için bireysel 
değerlendirme yapılmalı 
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VRE Endokarditi Tedavisi 

• Daptomisin ve Gentamisin kombinasyon 
tedavisi ile ilgili in vitro çalışmalar  

• Gentamisin toksisite riski? 
 

Leclercq R, et al.  Antimicrob Agents Chemother 1991; 35:92. 

Caron F, et al.  Antimicrob Agents Chemother 1992; 36:2611 

 

• Daptomisin ve Tigesiklin kullanılan başarılı 
tedavilerle ilgili olgular rapor edilmiş 

Jenkins I, JHosp Med,2007;  2 (5 ):343-4 

Polidori M, et al. J Chemother. 2011 Aug;23(4):240-1.  



Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 
(MRSA ve VRE) 

 

• Surveyans 

 Salgınlar ve yüksek riskli ünitlerde tarama. 

• Temas önlemleri ve izolasyon 

• Akılcı antibiyotik kullanımı 

• Çevre Temizliği 

• Dekolonizasyon (MRSA'da) 



 

Dinlediğiniz için  teşekkürler… 


