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Gram pozitif bakteriler 

Stafilokoklar (MSSA, MRSA, VİSA) 

Enterokoklar (VRE) 

S.pneumoniae 

 

S.pyogenes 

C.difficile 



ABD’de (300 milyon) 

ÇİD infeksiyondan  

>2 milyon/yıl etkilenmekte 

>23.000 kişi/yıl ölmekte 

20 milyar $ doğrudan maliyet 

 

Avrupa’da (500 milyon) 

25.000 kişi/yıl ölmekte 

 

DSÖ (Global Rapor 2014) 

MRSA infeksiyonunda 
mortalite MSSA 

infeksiyonuna göre  
%64 daha fazla  



ABD’de 11 yıldaki 8196 kan dolaşımı infeksiyonu etkenleri 

Larru B, et al. Pediatr Infect Dis J. 2016 Jan 3 



Kallen AJ, et al. JAMA. 2010;304(6):641-648 

ABD’de 9 büyük merkezde 4 yılda 
izlenen invazif MRSA 
inefeksiyonlarında azalma izlenmiş  
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Dünyada VRE sürveyansı 



VRE Epidemiyolojisi 

 ABD’de 2000-2006 arasında VRE  

İkiye katlandı %65* 

 

 Kanada National Intensive Care  

Unit (CAN-ICU) çalışma  

raporunda**; 

 

YBÜ’de 2007 %1.8 

            2009 %4.6 

 CANWARD çalışması  

2007 - 2013, toplam 15  hastane 

*Lu CL, et al. J Antimicrob Chemother 2012; 67:2243–9. 
**Zhanel GG, et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2012; 19: 243–9. Antimicrob Agents Chemother 2015; 59: 4315–17.  



Tripathy A, et al. Indian J Med Microbiol 2016;34:38-45.   
http://www.ijmm.org/text.asp?2016/34/1/38/174099 

Etkileyen faktörler 

http://www.ijmm.org/text.asp?2016/34/1/38/174099
http://www.ijmm.org/text.asp?2016/34/1/38/174099


Olgu 1 



Olgu 1 

66 yaş kadın hasta 

2 ay önce sağ diz artroplastisi 

1 haftadır olan  sağ dizde ağrı ve şişlik 



Fizik Bakı-Laboratuvar 

İnsizyon alanında akıntı, ısı artışı, kızarıklık 

Lökosit 18200 /µL (%90 N)  

CRP 25 mg/dL (0-0.80)  

Sedimentasyon 85 mm/h 

Artrosentez  örneklemesinin hücre sayımında bol sayıda 
lökosit (nötrofil ağırlıklı) 

Gram boyamada Gram + koklar 

Kültürde MRSE  
 



Dirençli 

Eritromisin 

Klindamisin 

Timetoprim-
sulfametoksazol 

Gentamisin 

Siprofloksasin 

Duyarlı 

 Linezolid 

Daptomisin 

Vankomisin 

Teikoplanin 

Fusidik asit  

Rifampisin 

S. epidiermidis -Antibiyogram 



Tedavi 

Teikoplanin (10mg/kg/gün) +Rifampisin (600 mg) 

İnfekte protez çıkarılıyor  

Takipleri sırasında CRP değerleri normal 

1. ay yeniden antibiyotikli eklem replasmanı 

14 gün daha paranteral tedavi 

Tedavisi oral fusidik asit ve amoksisilin klavunat  

ile toplam 6 ay 



MRSA’da  
tedavi seçenekleri 



Vankomisin 
 
Glikopeptid antibiyotik  

MRSA başta tüm Gr (+) koklara etkili 

Clostridium difficile ilişkili ishalde (oral) 

Staphylococcus aureus enterokolitinde (oral) 

 

 Group B streptococcus (neonatal profilaksi), 
meninjitis (3. jenerasyon sefalosporin) 

 Nefrotoksik 

 Sitopeni 

 Hipersenstivite 

 Kırmızı adam sendromu 
 



Vankomisin 
 
MİK kayması 

VİSA/hVİSA 

 

*Klinik MRSA suşlarında %0-74 arasında hVİSA  

saptanmış 

• Saptamada standard metod yok 

• Çoğu klinik test edemiyor 

*J Clin Microbiol 2011, 49:269–74. 
Clin Microbiol 2008, 46:2950–4. 
Antimicrob Agents Chemother 2009, 53: 3642–9. 



S. aureus oksasilin MİK ≥ 4 mcg/mL    MRSA 

Vankomisin 

İnvazif MRSA infeksiyonlarının tedavisinde 
4x500 mg, 2x1000 mg, 15-20 mg/kg 8-12 saatte bir 
Bakteremi, endokardit, pnömoni, osteomiyelit,  
menenjit  
Sık kullanım sonucu MRSA kökenlerinde MİK’te artış 
532 S.aureus bakteremi’de mortaliteye etkili  
faktörler 
Yaş 
Hastanede başlayan bakteremi      
Vankomisin MİK değeri (>1.5 μg/ml) 

 

Vankomisin 

Holmes NE et al. JID 2011; 204: 340-47. 

30 günlük 
mortalite ile 

ilişkili 



Vankomisin kadar yaygın kullanımı vardır 

MRSA ve MRKNS’lere de etkilidir 

Yarı ömrü uzundur. Bu nedenle tek doz kullanılır 

Proteine yüksek oranda bağlanır 

Kemiğe penetrasyonu yüksektir 

Vankomisine göre daha az nefrotoksiktir, red-man düşük 

İntramüsküler kullanılır (ayaktan hastalar)  

Klinik yanıtsızlık ilaç dozu (düşük) ile ilişkilidir 

 

Teikoplanin 



Daptomisin 

Bakterisidal etkili 

Konsantrasyon bağımlı lipopeptid 

Bakteride potasyum efluks pompasını aktive eder  

 

Etkinliği; 

Deri-yumuşak doku infeksiyonunda (6 mg/kg)  

Staphylococcus aureus kan dolaşımı infeksiyonlarında  

(8 mg/kg) ; sağ kalp endokarditi dahil 

Rybak JM, et al. Expert Opin Pharmacother 2013; 14:1919–32. 

 Sürfaktanla inaktive olur 

 Eosinofilik pnömoni 

 İskelet kas hasarı 
 



Semisentetik bir lipoglikopeptid 

Hücre duvar sentezini baskılayarak etki gösterir 

Yarı ömrü 6-12 gün.  

Haftada 1 kez uygulanır 

Uygulama dozu: başlangıç 1000 mg IV, 1 hafta sonra  

500 mg IV 

FDA 2014 yılında MRSA dahil akut Gram pozitif  

bakteriyel DYDİ tedavisi için onay verdi  

 

Dalbavansin 



Dalbavansin Gram pozitif 

KİKDİ tedavisinde etkili  

Dalbavansin 



Yan etkiler 

Kusma 

İshal 

Konstipasyon 

Hipokalemi 

Hipotansiyon 

 

Dalbavansin 



Semisentetik bir glikopeptid 

Hücre duvar sentezini baskılayarak etkili olmakta 

VRSA’ya etkili 

FDA 2014’de akut bakteriyel KDYDİ tedavisi için onay aldı 

Yarılanma ömrü 100 saat  

Tedavi için tek doz 1200 mg IV  

yeterli 

Selülit, erizipel, deri absesi 1000 olgu 

Oritavansin X Vankomisin Klinik yanıt aynı (%82 X %79) 

Oritavansin 



Streptogramin bir antibiyotik 

MRSA ve VISA’ya karşı etkinliği mevcut 

MRSA’ya bağlı kemik-eklem ve yumuşak doku  

infeksiyonlarında, vankomisinle yanıt alınamadığı ya da  

intoleran durumda kullanılır 

90 olgu MRSA’ya bağlı YDE + osteoartiküler infeksiyon 

12 saat ara ile 7.5 mg/kg IV kullanılmış 

Klinik yanıt oranı %71 bulunmuş 

Kinupristin - dalfopristin 



Yan etkiler 

Hiperbilirubinemi 

Miyalji 

Artralji 

Kusma 

Kinupristin - dalfopristin 



 5. kuşak sefalosporin 

MRSA’ya spesifik PBP 2a’ya yüksek bir afiniteye sahiptir 

 Bakterisidal etkilidir 

 Vankomisin, linezolid, daptomisin’e karşı duyarlılığı azalmış  

S.aureus izolatlarına karşı in-vitro etkili bulunmuştur 

 

FDA onayı 2010’da; 

 Deri ve yumuşak doku infeksiyonu 

 Toplum kökenli pnömoni 

 

Seftarolin 

Kullanım şekli 
12 saat ara ile 600 mg IV 
12 saat ara ile 400 mg IV 
(Hafif BY’de) 



Olgu 2 



66 yaş kadın hasta 

Ateş yüksekliği  

Üriner kateterli 

Piyüri şikayeti mevcut 

3 ay önce kolon ca tanısı nedeniyle sağ 

Hemikolektomi öyküsü var 

Özgeçmişinde; 

Koroner arter hastalığı ve diyabetes mellitus 

O dönem postoperatif yoğun bakım izleminde  

toplamda 1.5 ay izlenmiş 



İzlem 

Önceki yatışı sırasında;  

meropenem, amikasin, moksifloksasin ve vankomisin  

almış 

Ateş yüksekliği, hipotansiyon ve genel durum  

bozukluğu olması nedeniyle YBÜ yatış 

 

Ürosepsis ön tanısı ile kültürleri alındıktan sonra  

meropenem 3x1 gr başlanıyor 

 



Kan ve idrar kültürleri.. 

Yatışının  3. gününde idrarda vankomisine dirençli 
Enterococcus faecium üredi.  

Daha sonra kan kültüründe de aynı bakteri 

Mueller Hinton agarda vankomisin disk difüzyon  

duyarlılık zon çapı 22 mm  

Mikroorganizmanın vankomisin MİK değerlerinin  

sırasıyla > 256 µg/mL ve >64 µg/mL 

Üreyen mikroorganizmanın PCR yöntemi ile VanA tipi  

direnç+ 

 



Antibiyotik Direnci ve Tedavi 

Glikopeptid antibiyotiklere dirençli  

Yüksek düzey gentamisin, penisilin, kloramfenikol 

dirençli 

Hastaya daptomisin başlandı 

Tedavinin 6. günü ateşi düştü 

Genel durumu düzelen hastanın tekrarlanan kan  

kültürlerinde üreme olmadı 

Tedavi 14 gün uygulandı ve hasta taburcu edildi. 



VRE’de  
tedavi seçenekleri 



1. Yüksek düzey penisilin direnci 

Penisilin/ampisilin MİK ≥ 16 mcg/mL; E.faecium’da görülür 

PBP 5’de değişikliğe bağlı gelişir 

Tedavide; Vankomisin, teikoplanin, daptomisin kullanılır 

2. Yüksek düzey aminoglikozid direnci 

Gentamisin MİK ≥ 500 mcg/mL, streptomisin MİK ≥ 2000mcg/mL 

Tedavide (E.faecalis infektif endokarditi); ampisilin+seftriakson  

deneysel olarak etkili olduğu gösterilmiş 

Enterokok türlerinde direnç 



3. Vankomisin direnci 

Tedavide 

Linezolid ve Kinupristin-dalfopristin 

VR E.faecium aynı zamanda yüksek düzeyde beta laktam 

ve aminoglikozid direnci de vardır 

Tedavide Kinupristin-dalfopristin etkilidir 

VR E. faecalis genellikle beta laktamlara duyarlıdır 

Tedavide; Linezolid, daptomisin, tigesiklin etkilidir 

Enterokok türlerinde direnç 



Linezolid  

Oksazolidinon grubunda 

Gram (+) bakteride protein sentezi için gerekli yapıyı  

bloke eder 

VRE infeksiyonları; bakteremi dahil 

MSSA ve MRSA; nozokomiyal pnömoni dahil 

Streptococcus pneumoniae (MD dahil) 

Watkins RR, et al. Core Evid 2012, 7:131–43 



Linezolid 

 

 

Oral biyoyararlanımı %100 
Kemik iliği baskılaması 

 Perifer ve optik nöropati 

 Laktik asidoz 

 Serotonin sendromu 

 



VRE’ye karşı in-vivo ve in-vitro etkili bir antibiyotik 

Endokardit için onayı bulunmamaktadır 

 

796 VRE endokarditli olguda 

Vankomisin intoleransı 

Kinupristin-dalfopristine yanıt alınamayan olgularda 

Linezolid ile VR E.faecium’a klinik yanıt %81.4 

 

Babcock PK et al. Clin Infect Dis. 2001;32:1373-75. 

Linezolid  



E. faecalis’e etkisi zayıftır 

E.faecium’a in vitro etkisi yüksektir 

 

396 hasta VRE; 

Bakteremi 

İntraabdominal infeksiyon 

KDYDE 

Klinik yanıt %65.6 

 
Linden PK et al. Clin Infect Dis. 2001;33:1816-23. 

Kinupristin - dalfopristin 



VRE dahil pek çok gram(+) bakteriye karşı bakterisidal etki  

gösterir 

MİK ≤ 4μg/ml ise duyarlı kabul edilir 

VRE’ye bağlı komplike DYDİ’de 4 mg/kg dozda IV  

kullanılmaktadır 

VRE’ye bağlı bakteremi, SSS, göz infeksiyonlarında etkili  

olduğuna ilişkin hayvan model çalışmaları ve olgu sunumları  

mevcuttur 

 

Daptomisin 



Tigesiklin  

Glisilsiklin, tetrasiklin analoğu 

Dirençli  Gram-pozitiflere (MRSA dahil) etkili   

Dirençli  Gram-negatiflere (ESBL dahil) etkili  

Duyarlı Acinetobacter türlerinde kurtarma tedavisinde  

etkili 

 

FDA and European Medicines Agency (EMA) erişkinde  

komplike intra-abdominal, deri-YDE  ve TKP infeksiyonlarında  

onaylı 



VRE için FDA onayı yoktur 

İn-vitro ve hayvan çalışmalarında VRE’ye karşı etkili  

olduğu saptanmıştır 

 

FDA onayı vankomisine duyarlı Enterococcus spp. içindir 

Tigesiklin  



Semisentetik lipoglikopeptid 

Hücre duvar sentezini baskılar ve hücre membran  

permeabilitesini bozar 

Hızlı bakterisidal etkilidir (MRSA, VISA, VRSA’ya karşı) 

Yarılanma ömrü 7-9 saat  

Günlük kullanım dozu 7.5-10 mg/kg IV tek doz 

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir 

Yan etkiler vankomisinden fazladır (bulantı, kusma, BY) 

Telavansin 



Olgu 3 



58 yaş erkek hasta  

Diyabetik 

Sağ kalçada kızarıklık, ısı artışı şikayeti 

Anamnezinde; 

Bir hafta önce boğaz ağrısı nedeniyle başvurduğu acil  

serviste intramuskuler injeksiyon öyküsü mevcut 



Fizik Bakı-Laboratuvar 

Ateş: 38.2 °C, Nabız: 110 /dak, TA:90/50 mmHg 

Sağ gluteal bölgeden perineye dek uzanan eritemli ve 
akıntılı lezyon + 

Laboratuvar: 

Hemoglobin 11.9 gr/dL,  

Lökosit 21100/µL (%88.1 nötrofil) 

Sedimentasyon 23 mm/h 

CRP 14.7 mg/dL (0-0.80) 

Glukoz 342 mg/dL, diğer tetkikleri normal 
 



Benzer olgu, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2009, 17:20 



Radyoloji 

MRG de sağ gluteal bölgeden uyluk medialine dek cilt 
altı yağ dokusunda nodülarite, yaygın ödem ve kalınlık 
artış 

Tedavi 

Ampirik piperasilin tazobaktam 4.5 gr 3x1 

Hastanın tedavisi devam etmekteyken 3 . gün lezyonda  

nekrozlaşma 

Ortopedi tarafından geniş yumuşak doku debridmanı 



Tedavi 

Hastanın doku kültüründe Streptococcus pyogenes+ 

Burada tedaviye nasıl devam edelim? 

a. Mevcut pip tazo ile devam mı 

b. Kombine ekleme mi yapalım 

c. Penisilin yeterli mi? 

 

Düzenli pansuman ve revizyon ameliyatları 
 



S. pyogenes  
Deri ve yumuşak doku 
infeksiyonlarıında  
tedavi seçenekleri 





DM ve erizipel 

Etkenler;  

A, B, C, G grubu 
streptokolar 

S.aureus 

Enterobacteriacea 

Anaeroblar 

Hafif; 
TMP-SXT + Penisilin 
 
Ağır;  
İmipenem 
Meropenem 
Doripenem 
+ Linezolid /vankomisin/ 
daptomisin 
 

Sanforg Guide 





Semisentetik lipoglikopeptid 

Hücre duvar sentezini baskılar ve hücre membran  

permeabilitesini bozar 

Hızlı bakterisidal etkilidir (MRSA, VISA, VRSA’ya karşı) 

Yarılanma ömrü 7-9 saat  

Günlük kullanım dozu 7.5-10 mg/kg IV tek doz 

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir 

Yan etkiler vankomisinden fazladır (bulantı, kusma, BY) 

Telavansin 



Dirençli  
Streptococcus pneumoniae’de  
tedavi seçenekleri 



Penisilin duyarlılığı azalmış  

(MİK ≤0.06mcg/mL - >2mcg/mL) pnömokok pnömonisi 

tedavisinde 

Penisilin dozu artırılır 

Sefuroksim önerilmez (mortalite artmıştır) 

 

Dirençli S.pneumoniae’de tedavi 

Dirençli (penisilin MİK ≥ 4.0 mcg/mL) pnömokok pnömonisi  

 Seftriakson 

 Linezolid 



1701 Streptococcus pneumoniae’ya bağlı TKP olgusu 

 Grup 1- Linezolid IV    Linezolid PO 

 Grup 2 –Seftriakson IV   Sefpodoksim PO 

 

         Cammarata SK et al. Abstracts of ESCMID 2000 

Bakteremi gelişmeyen olgular  Grup 1    Grup 2 

Klinik kür (Duyarlı kökenler)        %91      %91 

Bakteremi gelişen olgular         Grup 1   Grup 2 

 Klinik kür (Duyarlı kökenler)    %92      %69 

 

Linezolid 

Linezolid Seftriakson kadar 
etkili 



S.pneumoniae’da dahil TKP; hastaneye yatırılan (YBÜ dışı)  

olgular 

Grup-1  (n:614) Seftarolin 600 mg 12 saat ara ile  5-7 g 

Grup-2  (n:614) Seftriakson 1 g 24 saatte bir  5-7 g 

 

Seftarolin 

Klinik kür; 
Grup-1’de %82.6 
Grup-2’de %76.6 

Seftarolin’in klinik etkinliği 
Seftriakson’dan daha az değil 

File TM et al. Clin Infect Dis. 2010; 51(12); 1395-1405. 



S.pneumoniae dahil TKP; hastaneye yatırılan (YBÜ dışı) toplam 

638 olgu 

Grup 1 Seftobiprol 500 mg 8 saat ara ile ± Placebo 7-14 g 

Grup 2 Seftriakson 2 g 24 saat ara ile ± Linezolid 7-14 g 

 

Seftobiprol 

 

Klinik kür; 
Grup 1   %76.4 
Grup 2   %79.3 
 

Seftobiprol’ün klinik 
etkinliği Seftriakson’dan 

daha az değil 



Menenjit etkeni S.pneumoniae  

Penisilin MİK ≥ 2 mcg/mL 

3. KŞ sefalosporin > 1 mcg/ml 

 

Vankomisin + seftriakson ya da sefotaksim 

Penisilin allerjisi varlığında 

Vankomisin ± moksifloksasin 

Dirençli pnömokoksik menenjit 



Olgu 4 



88 yaşında kadın hasta 

Sol kalça ağrısı, hipotansiyon nedeniyle acil servise  

başvurdu 

Özgeçmişte; 

 Hipertansiyon, kronik renal yetmezlik, sol diz  

replasman cerrahisi  

Nörojen mesane nedeniyle tekrarlayan üriner  

sistem enfeksiyonları + 

 



Fizik Bakı-Laboratuvar 

Kan basıncı 80/40 mmHg, kalp hızı 110 atım 

SPO2 %85 

İdrar örneğinde bakteriüri  

Kan örneğinde serum kreatinin 2.7 mg/dl 

Lökosit 10.800/mm3 

CRP  27.7 mg/dL (0-0.80) 

Ürosepsis tanısıyla YBÜ’ nde yatış 
 



Takip-Tedavi 

Kan ve idrar kültürleri alındıktan sonra, ampirik  

meropenem (2 x 500 mg) ve linezolid (1 x 600 mg)  

tedavisi 

Santral venöz kateter yerleştirildi ve bir günlük inotropik  

destekten sonra hemodinamik parametreleri stabil 

İdrar örneğinde geniş spektrumlu beta-laktamaz  

üreten Klebsiella pneumonaie üremesi oldu; kan kültüründe  

üreme yoktu 



Takip süreci 

Ampirik olarak başlanılan tedaviye değişiklik yapılmadı 

Antibiyotik tedavisinin üçüncü gününde idrar kültürü  

tekrarlandı ve üreme olmadı 

Yatışın dördüncü gününde hastada bol miktarda sulu  

dışkılama gelişti 



Sıvı replasman tedavisi başlandı 

Gaita mikroskopisinde bol eritrosit görüldü, nadir  

lökosit görüldü 

Hipotansiyon gelişmesi ve aneminin derinleşmesi üzerine  

alt gastrointestinal kanama ön tanısıyla kolonoskopi  

planlandı 
 

Takip süreci 



Rektosigmoidoskopisinde karakteristik, kabarık  

nodüller, plaklar ve psödomembranlar görülmesi  

üzerine kolonoskopiye gerek görülmedi 

 

Patolojide inflamatuar kolit ile uyumlu 

Takip süreci 



Clostridium difficile enterokoliti 

Psödomembranöz enterokolit ön tanısıyla  

Clostridium difficile için toksin A/B testleri yapıldı,  

pozitif sonuçlandı 

Metronidazol 4x500 mg başlandı 

Antibiyotikleri kesilmedi.  

İki gün sonra CRP düzeyinde düşüş gözlendi. 

Diyare şikayetinin gerilemesi üzerine metronidazol  

tedavisi 10.  gün kesildi. 

Hasta durumundaki düzelme ile birlikte taburcu edildi. 
 



Clostridium difficile’de 
tedavi seçenekleri 



 C.difficile ilişkili ishal ve kolitin tedavi       
seçeneklerinin etkinliği  

Tedavi  Yanıt (%)  Relaps (%)  Yanıt süresi (gün)  

Metronidazol (10 gün) 

3x500mg /4x250 mg  

94-95  5-16  2,4-3,2  

Vankomisin (7-10 gün) 

4x125-500 mg  

86-100  15-33  2,6-4,2  

Basitrasin (7-10 gün) 
4x20.000-30.000 U 

76-80  42 2,4-4,1  

Teikoplanin (10 gün) 

2x100-400 mg 

96-98  8  2,8-3,4  

Fusidik asit (10 gün) 

3x500 mg  

93  28  3,8  



Fidaksomisin 



Bağırsak hastaları için dışkı bankası 
Hollanda Donör Dışkı Bankası  
İlk gün 7 kişi, dışkı bankası için gönüllü bağışçı oldu.  
Donörlerden alınan dışkı, gıda artıklarından arındırılacak.  
Geriye kalan bağırsak florası inceltilerek eksi 80 derecede dondurulup 
saklanacak. 
İnceltilmiş dışkı, sonda yoluyla ihtiyacı olan hastaların kalın bağırsağına 
nakledilecek.  
Bağışçıların sağlıklı olması gerekiyor.  
Bu nedenle dışkı bankası tarafından kapsamlı bir sağlık taramasından 
geçiriliyor. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160209_diski_bankasi_ozkan
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160209_diski_bankasi_ozkan


VRE infeksiyonu tedavisinde öneriler; Yüksek AGA direnci  
Infection and Drug Resistance 2015:8  






