
MRSA Tedavi Rehberi BSAC-2021



Bu kılavuzu BSAC ve BIA (British Infection Association)  hazırladı



Amaç

• Değişen ulusal sürveyans verileri

• Yeni antistafilokok ajanlarının verileri, 
etkinliği, artan deneyim

• Kullanım için henüz ruhsatlandırılmamış yeni 
ortaya çıkan tedaviler

• BSAC 2021 de profilaksiden bahsedilmiyor



• Hakemli İngilizce dergilerde yayınlanan
• Randomize kontrollü çalışmalar (RCT'ler), 
• Kontrollü klinik araştırmalar (CCT'ler)
• Kesintili zaman serileri (ITS)
• Kontrollü önce ve sonra çalışmaları (CBAs)

(üç ya da daha fazla merkezli)

• Karşılaştırma grubu olmayan 
çalışmalar

• MRSA spesifik sonuçları olmayan 
çalışmalar

• 10 hasta altı çalışmalar kabul 
edilmedi

• Sistematik review/meta-analizler 
hariç tutuldu. 



İmpetigo Abse
Diğer deri ve 
yumuşak doku 
enfeksiyonları

Üriner sistem 
enfeksiyonuUSE)

Kemik ve eklem 
enfeksiyonu

Bakteriyemi Endokardit Nekrotizan
pnömoni

Nozokomiyal
pnömoni

Kulak,burun ve 
boğaz ya da üst 

solunum yolu 
enfeksiyonu

İntrakraniyal ya da 
spinal enfeksiyon Menenjit Göz enfeksiyonu





• 28 yaş kadın hasta
• Dudak çevresinde yara

• Bu lezyonların sık 
tekrarladığını söylüyor.

• FM: Sarı-bal rengi kabukların 
bulunduğu yara mevcut.

• 19 yaş erkek hasta
• Yüzde yaygın yara

• Ateş ve iştahsızlık var.

• FM: Yüzde ve boyunda sarı-
bal rengi kabukların bulunduğu 
yara mevcut.

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Topikal
antibiyotikli krem
B-Oral antibiyotik
C-Topikal+oral
antibiyotik
D-yara kültürü 
sonucuna göre 
karar veririm
E-Hepsi
F-Hiçbiri



İMPETİGO
• Topikal fusidik asit ve

mupirosin direnç gelişimi 
konusunda endişeler

• Komplike olmayan impetigo
hidrojen peroksit %1 krem

• Komplike impetigo, sistemik
antibiyotik tedavisi

• Yeni bir kanıt yok.

• MRSA'nın neden olduğu
impetigo tedavisine ilişkin
yalnızca bir yeni çalışma
(retapamulin)



Topikal retapamulin

• Pleuromutilin sınıfının bir ajan
• impetigo tedavisi için onaylı
• Gram pozitif/anaerob etkili
• 5 gün 2x1
• Oral tedaviye kıyasla etkinlik 

düşük
• Orta-yüksek bias riskli çalışma

Adv SkinWound Care 2014; 27: 548–59.



İMPETiGO ÖNERİLER

(i) Nonbüllöz impetigo tedavisinde;

MRSA duyarlıysa, ikinci seçenek topikal fusidik asit veya mupirosin önerisi
(zayıf öneri).

(ii)Komplike impetigoyu(yaygın ya da büllöz impetigo), duyarlılık testine göre 
ajan seçimi ile sistemik antimikrobiyal tedavi önerisi (güçlü öneri).

Topikal
fusidik asit 
/mupirosin

H2O2 %1 
krem

ETKEN 
MRSA



• 28 yaş kadın hasta
• Dudak çevresinde yara

• Bu lezyonların sık 
tekrarladığını söylüyor.

• FM: Sarı-bal rengi kabukların 
bulunduğu yara mevcut.

• 19 yaş erkek hasta
• Yüzde yaygın yara

• Ateş ve iştahsızlık var.

• FM: Yüzde ve boyunda sarı-
bal rengi kabukların bulunduğu 
yara mevcut.

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Topikal
antibiyotikli krem
B-Oral antibiyotik
C-Topikal+oral
antibiyotik
D-yara kültürü 
sonucuna göre 
karar veririm
E-Hepsi
F-Hiçbiri

TOPİKAL KREM
1° H202 %1
2° FA ya da 

mupirosin krem

TOPİKAL YA DA 
SİSTEMİK 

ANTİBİYOTİK



25 yaş erkek hasta, hemşire
yüzünde pürülan akıntılı lezyon
Ek semptom yok.

70 yaş erkek hasta, DM+ 
bacakta şişlik ağrı, ısı artışı, 
38°C ateş, halsizlik
FM:ısı artışı,fluktuasyon

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Topikal
antibiyotikli krem
B-insizyon ve 
drenaj
C-Oral antibiyotik
E-Hepsi
F-Hiçbiri



ABSE

Orta: Pürülan
enfeksiyon+sistemik
bulgular

Ciddi: 
Drenaj ve oral antibiyotiğe yanıtsız 
ya da

ateş (>38°C),

taşikardi(>90),

takipne (>24) ya da

<12 000 ya da

<400 cells/µL WBC ya da

immün yetmezlikli hasta.

Hafif: Pürülan enfeksiyon

Practice guidelines for the diagnosis
andmanagement of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA
Clin Infect Dis 2014; 59: e10-52.

Fronkül Karbonkül Abse



• ABD, PVL-pozitif USA300 tip MRSA susu baskın

• Panton Valentine Leucocidin (PVL)-positive PFGE strain type USA300 
strains ya da ST8-MRSA 

• Birleşik Krallık’ta bu suş oranı düşük

Guidelines for UK practice for the diagnosis and management of methicillin-resistant Staphylococcus
aureus(MRSA) infections presenting in the community.        J Antimicrob Chemother2008; 61: 976–94.

MRSA-abse
İmmünokompetan
Komplike olmayan apseli hasta
(5 cm'den küçük ve selülit yok)

İnsizyon ve drenajdan sonra 
antibiyotik tedavisi gerek yok



Infection Type Population 
Intervention 

Outcome

Comparator

Outcome

Primary Test/

Assessment of Cure

Conclusion 

(as stated in the 
reference)

Treatment Difference 

(95% CI intervals) 
[p value]

Reference

Abse
<5cm Adult/Paediatric

I/D+klindamisin
Cure rate ITT:
116/142 (81.7%)

I/D +TMP-SMZ
Cure rate ITTP:
110/130 (84.6%)

In/D+ plasebo
Cure rate ITT:
73/116 (62.9%)

EOT: 10.gün)

As compared 
with incision and 
drainage alone, 
clindamycin or 
co-trimoxazole in 
conjunction with 
incision and 
drainage 
improved short-
term outcomes in 
patients who 
have a simple 
abscess

DA vs.SXT-TMP
(p=0.63)

Placebo vs. DA
(p<0.001)

Placebo vs. SXT-
TMP(p = 0.001)

DA ve SXT-TMP 

benzer>plasebo

Daum et al.
201718

Orta bias riskli

Abse ≥12 years
TMP-SMZ 7 gün
Clinical cure: 
203/219 (92.7%)

Placebo
Clinical cure: 
202/249 (81.1%)

7-14 tedavi

Treatment of 
abscesses with 
co-trimoxazole 
after incision and 
drainage may be 
of benefit in 
patients with 
MRSA infection 
(%96.1 USA300)

11.6 (5.2, 18.0)

MRSA da etkin.
MSSA da değil.

Talan et al.
201820

Surgical drainage of 
abscess Paediatric

Co-trimoxazole 3 gün
10 mg/kg/gün
Treatment failure: 
8/69 (12%)
Recurrent infection:
8/60 (13%)

Co-trimoxazole 10 gün
10 mg/kg/gün
Treatment failure: 
1/69 (1%)
Recurrent infection:
2/67 (3%)

10-14 days after 
treatment

MRSA skin abscesses 
Cerrahi drenaj sonrası 
3 gün ve 10 gün 
arasında rekürrens ve 
tedavi başarısılığı
arasında fark yok

Treatment Failure: 
10.1, (12.1, 18.2) [p=0.03]
Recurrent infection:
10.3 (0.8, 19.9) [p=0.046]
Süre önemli değil.

Holmes et al. 201619
Orta 

SSTI Paediatric

Cephalexin
6/64 (9%) (48-72 
saatte kötüleşme)
63/63(%100) (7.gün 
iyileşme)

Clindamycin
2/71 (3%) %) (48-72 
saatte kötüleşme)
66/70(%94) (7.gün 
iyileşme)

48-72 hours
uncomplicated 

CA-MRSA(%93 
USA300)

[p=0.15]
P=0.12
Anlamlı fark yok
Drenaj,takip>antibiyotik

Chen et al. 201117

TMP-SMZ ꞊Klindamisin > plasebo
(insizyon ve drenaj ile kombine)



ABSE ÖNERİLER

(i) Apse꞊insizyon ve drenaj (Güçlü öneri-Kanıt kalitesi 1+)

ETKEN 
MRSA

Antibiyotik önerilmez
(Güçlü öneri-Kanıt kalitesi 
1++).

(ii) Apse drene ise,  5 cm'den küçükse ve
sistemik bulgu yoksa (ateş ve/veya selülit) 
ve/veya nötropeni ve hücresel immün yetmezlik 
yoksa

(iii) USA300 tipi MRSA PFGE suşunun etkense 
ya da muhtemelse

İnsizyon ve
drenaj+antibiyotik
önerilir(Güçlü öneri-Kanıt 
kalitesi 1+).

(iv) Oral tedavi endikasyonu varsa/duyarlı ise
( klindamisin/TMP-SMZ
(po) önerilir
(güçlü öneri-kanıt kalitesi 
1+).



25 yaş erkek hasta, hemşire
yüzünde pürülan akıntılı lezyon
ek semptom yok.

70 yaş erkek hasta, DM+ 
bacakta şişlik ağrı, ısı artışı, 
38°C ateş, halsizlik

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Topikal
antibiyotikli krem
B-insizyon ve 
drenaj
C-Oral antibiyotik
E-Hepsi
F-Hiçbiri

İnsizyon ve 
drenaj

İnsizyon ve 
drenej+sistemik

antibiyotik



Diğer Deri ve yumuşak 
doku enfeksiyonları

• En fazla çalışma bu alanda
• Çoğu non-inferiority

• Vankomisin, MRSA neden olduğu 
selülitte temel tedavi

• Linezolid ve daptomisin
alternatif tedaviler-APAT

• Linezolid-Vankomisin
non-inferiority çalışması

• Daptomisin- vankomisin
karşılaştıran dahil edilme 
kriterlerini karşılayan yeni 
çalışma yok 

√
Erizipel

Selülit

Nekrotizan
enfeksiyonlar



SSTI Adult

Linezolid 
2x600mg oral 
or IV

Clinical 
success at 
end of study 
PP:
191/227 (84%)

Vancomycin 
15 mg/kg 

Clinical 
success at 
end of study 
PP:
167/209 (80%)

7-10 days 
after 
treatment

Linezolid is 
an effective 
alternative to 
vancomycin 
for the 
treatment of 
cSSTl caused 
by MRSA

[p=0.249] Itani et al.
201022

Linezolid-Vankomisin



Klindamisin-Kotrimoksazol

• Birincil sonuç 7-14 günde değerlendirilen klinik kür.
• İki grup rasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur(Klindamisin

alan 70/78 (89.7%) vs co-trimoxazole alan 78/83 (94%)(difference -
4.2%; 95% CI -13.9% to +5.5%).
• Moderate bias riski(kollarda 100 den az hasta olduğundan)

Clin Infect Dis 2016; 62: 1505–13.

SSTI ≥12 years

Clindamycin
4x300 mg po

Clinical cure 
PP:
70/78 (89.7%)

Co-
trimoxazole
1920 mg 12 
saatte 1

Clinical cure 
PP: 78/83 
(94%)

7-14 days 
after 
treatment

Komplike 
olmayan yara 
enfeksiyonalr
ında benzer 
kür ve yan 
etki

4.2 (-13.9, 5.5)
Orta bias
riski

Talan et al.
201623 



Yeni antistafilokokal sefalosporinler:
Seftarolin* ve Seftobiprole;

SSTI

KANVAS 1 ve 
2

Adult

Ceftaroline
600mg q12h

Clinical cure 
mMITT:
155/179 
(86.6%)

Vancomycin 
1g q12h + 
Aztreonam 1g 
q12h

Clinical cure 
mMITT:
124/151 
(82.1%)

8-15 days 
after 
treatment

Ceftaroline
achieved high 
clinical cure 
rates, was 
efficacious 
against cSSSI
caused by 
MRSA and 
other common 
cSSSI
pathogens

No values

Non-inf

Benzer 
sonuçlar

Moderate
bias

Corey et al.
201024

SSTI Adult

Ceftobiprole
500mg q12h

Clinical cure 
ME:
56/61 (91.8%)

Vancomycin 1g 
q12h

Clinical cure 
ME:
54/60 (90%)

10-14 days 
after 
treatment

There was no 
statistically 
significant 
difference in 
outcome 
between the 
two groups of 
patients 
infected with 
MRSA

1.8%

(-8.4, 12.1)

Non-inf

BENZER

Moderate
bias

Noel et al. 
200825

SSTI Adult

Ceftobiprole
3x500mg +
placebo

Clinical cure CE:

78/87 (89.7%)

Vancomycin 1g 
q12h +
ceftazidime

Clinical cure CE:

31/36 (86.1%)

7-14 days after 
treatment

In patients with 
MRSA, clinical 
cure rates were 
similar between 
the two 
treatment arms

3.6%

(-8.0 to 19.7)

Moderate-high
bias

Sonuç??

Noel et al. 
200826

Benzer 
etkinlik

Benzer 
etkinlik



Yeni glikopeptit
Oritavancin*

SSTI-30

SOLO
Adult

Oritavancin
1200mg q24h

Primary 
efficacy 
outcome at ECE: 
84/104 (80.8%)

Vancomycin 1g 
q12h

Primary 
efficacy 
outcome at ECE:
80/100 (80%)

48-72 hours

A single dose of 
oritavancin was 
not inferior to 
twice-daily 
vancomycin 
administered 
for 7 to 10 days 
for the 
treatment of 
ABSSSI caused 
by MRSA

0.8 

(-10.1, 11.7)

NON-İNF

Corey et al.
201430

SSTI-29
SOLO Adult

Oritavancin
1200mg q24h
Primary 
efficacy 
outcome at ECE:
82/100 (82%)

Vancomycin 1g 
q12h
Primary 
efficacy 
outcome at ECE:
82/101 (82.2%)

48-72 hours

A single 1200-
mg dose of 
oritavancin was 
not inferior to 
7–10 days of 
vancomycin in 
treating 
ABSSSI caused 
by MRSA

0.8 
(-9.9, 11.5)
NON-İNF

Corey et al.
201529

SSTI-28
SOLO Adult

Oritavancin
1200mg q24h
Primary 
efficacy 
outcome at ECE:
166/204 
(81.4%)

Vancomycin 1g 
q12h
Primary 
efficacy 
outcome at ECE:
162/201 
(80.6%)

48-72 hours

A single 1200-
mg dose of 
oritavancin was 
not inferior to 
7–10 days of 
vancomycin in 
treating 
ABSSSI caused 
by MRSA

0.8 (-6.9 to 8.4)
NON-İNF

Corey et al.
201628

Benzer etkinlik



Yeni glikopeptit,
Telavancin*

SSTI-31
ATLAS Adult

Telavancin
10mg/kg/day
Clinical cure 
ME:
252/278 
(90.6%)

Vancomycin
1g q12h
Clinical cure 
ME:
260/301 
(86.4%)

10-14 days 
after 
treatment

Telavancin 
given once 
daily is at 
least as 
effective as 
vancomycin 
for the 
treatment of 
patients with 
cSSTI, 
including 
those 
infected with 
MRSA

4.1
(-1.1, 9.3)
NON-İNF
BENZER

Strykewski et 
al. 200831

Benzer etkinlik



Yeni bir kinolon:Delafloksasin*

SSTI Adult

Delafloxacin
300mg q12h
Clinical cure: 
13/14 (92.9%)
Delafloxacin 
45mg q12h
Clinical cure:
19/20 (95%

Tigecycline
100mg once, 
50mg q12h 
Clinical cure:
12/14 (85.7%)

14-21 days 
after treatment

Delafloxacin 
was similarly 
effective as 
tigecycline for a 
variety of 
complicated skin 
and skin-
structure 
infections and 
was well 
tolerated

No significant 
difference 
between 
treatment arms
HİGH RİSK 
BİAS

O’Riordan et al. 
201537

SSTI Adult

Delafloxacin
300 mg q12h
Clinical cure 
MITT:
19/29 (65.5%)

Linezolid 600 
mg q12h
Clinical cure 
MITT:
21/34 (61.8%)
Vancomycin 15 
mg/kg (actual 
body weight) 
q12h
Clinical cure 
MITT:
21/32 (65.6%)

48-72 hours

There was no 
statistically 
significant 
difference in 
outcome 
between the 
three groups of 
patients

No values
HİGH RİSK 
BİAS
BENZER

Kingsley et al. 
201636

SSTI Adult

Delafloxacin
300mg
Objective 
response:
190/220 
(86.4%)

Vancomycin 
15mg/kg q12h 
plus aztreonam 
2g q12h
Objective 
response:
199/225 
(88.4%)

48-72 hours

There was no 
statistically 
significant 
difference in 
outcome 
between the 
two groups of 
patients 
infected with 
MRSA

-2.0 (-8.4, 4.16) Pullman et al.
201735

Benzer etkinlik
Yüksek bias



Yeni glikopeptit,
Dalbavancin

SSTI

DISCOVER 
1 VE 2

Adult

Dalbavancin
1g (d1), 
500mg (d8)

Treatment 
success:
72/74 
(97.3%)

Vancomycin
15 mg/kg bd 
(at least 3 
days)→ oral 
linezolid 
600mg q12h

Treatment 
success:
49/50 
(98%)

48-72 hours

Once-weekly 
IV 
dalbavancin 
was not 
inferior to 
twice-daily 
IV 
vancomycin 
followed by 
oral linezolid 
for the 
treatment 
of ABSSSI 
caused by 
MRSA

No values 

NON-İNF

BENZER

MODERATE 
BİAS

Boucher et 
al. 201427

Benzer etkinlik



Yeni bir oksazolidinon, 
Tedizolid;

SSTI-33
ESTABLISH2 Adult

Tedizolid
200mg q24h
Primary 
efficacy 
outcome at 
ECE:
75/88 
(85.2%)

Linezolid
600mg q12h
Primary 
efficacy 
outcome at 
ECE:
77/90 
(85.6%)

48-72 hours

Tedizolid was 
a statistically 
noninferior 
treatment to 
linezolid in 
early clinical 
response at 
48 to 72 
hours after 
initiating 
therapy for 
an ABSSSI.

No value
NON-İNF
BENZER
MODERATE 
BİAS

Prokocimer et 
al. 201333

SSTI-32
ESTABLISH1 ≥12 years

Tedizolid
200mg q24h
Clinical 
response: 
44/53 (83%)

Linezolid
600mg q12h
Clinical 
response: 
44/56 (79%)

48-72 hours

Intravenous 
to oral once-
daily tedizolid 
200mg for 6 
days was non-
inferior to 
twice-daily 
linezolid 
600mg for 10 
days for 
treatment of 
patients with 
ABSSSI 
caused by 
MRSA

4·4 
(–10·8 to 19·5)
NON-İNF
BENZER
MODERATE 
BİAS

Moran et al. 
201432

Benzer etkinlik



Pleuromutilin antibiyotikler, 
Lefamulin ve Retapamulin

SSTI Adult

BC-3781 
(Lefamulin) 
100mg or 
150mg q12h
Clinical 
success:
100mg: 
29/34 pts 
(85.3%) 
150mg: 
28/32 pts 
(87.5%)

Vancomycin
1g q12h
Clinical 
success:
32/39 
(82.1%)

10-14 days 
after 
treatment

Clinical cure 
rates were 
similar in all 
three 
groups of 
patients 
with MRSA 

No values 
BENZER
HİGH BİAS 
RİSK

Prince et al. 
201334

Benzer etkinlik
Yüksek bias



Yeni bir kinolon,
İclaprim

SSTI
REVIVE2 Adult

Iclaprim
80mg q12h
Clinical 
response:
61/69 (88.4%)

Vancomycin 
15mg/kg q12h
Clinical 
Response:
53/69 (73.8%)

48-72 hours

Iclaprim 
achieved non-
inferiority 
compared with 
vancomycin at 
its primary 
endpoint of 
early clinical 
response 

11.6 
(-5.80, 28.48)
BENZER
MODERATE

Holland et al.
201838

SSTI
REVIVE1 Adult

Iclaprim
80mg bd
Clinical 
Response:
59/73 (80.8%)

Vancomycin 
15mg/kg q12h
Clinical 
Response:
50/61 (82%)

48-72 hours

Iclaprim 
achieved non-
inferiority 
compared with 
vancomycin at its 
primary endpoint 
of early clinical 
response

–1.15 
(–17.9, 15.8)
BENZER
MODERATE

Huang et al. 
201839

Benzer etkinlik



DİĞER DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI ÖNERİLER

(iv) Hafif deri ve yumuşak doku enfeksiyonu/ oral devam tedavisi→ Klindamisin/TMP-SMZ po
(zayıf öneri).
(v) Selülit/YDE tedavisinde seftarolin, delafloksasin, oritavansin veya telavansin gibi ajanlar
alternatif seçenekler olarak düşünülebilir (zayıf öneri-kanıt kalitesi 1+).

(vi) SSTI tedavisinde seftobiprole, dalbavansin ve tedizolidinin kullanımına ilişkin herhangi bir
öneri yapılamaz (kanıt kalitesi 1-).

(i) Şiddetli selülit/YDE   → Vankomisin/Teikoplanin 1° (güçlü öneri).

(ii) Alternatif tedavide  → Linezolid (po/iv) veya daptomisin 2° (iv) önerilir 
(güçlü öneri).

ETKEN 
MRSA

1° ve 2° KE ise

(iii) Duyarlı ise tigesiklin bir alternatif olarak önerilir(zayıf öneri).



• 60 yaş kadın hasta.

• Koroner YBÜ de KKY 
nedeniyle takipli

• İdrar kateteri mevcut

• Hastanın 38 derece ateşi+

• TİT de piyüri+

• İdrar kültüründe 100.000 
cfu/ml MRSA üremesi var.

• Diğer kültürlerde üreme 
yok.

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Linezolid

B-Vankomisin

C-idrar sondasını 
değiştirir  ya da 
çıkarırım+Vanlomis
in/Tekosit



Üriner sistem 
enfeksiyonları

• MRSA İYE'leri
yönetimine ilişkin 
yeterli kanıt yok.

• Önceki kılavuzlar 
gözden geçirildi.

• Linezolid VRE neden 
olduğu İYE 

• MRSA'nın neden 
olduğu İYE’de linezolid
önerilmiyor

• MRSA'nın neden olduğu İYE klinik 
çalışmalarda iyi temsil edilmiyor 
(kanıt kalitesi: 4).



Üriner Sistem Enfeksiyonları
• (i) Tedaviye başlamadan önce MRSA bakteriyemisinin varlığını dışlayın(zayıf öneri) 

• (ii) Alt ÜSE’yi duyarlılığa göre, doksisiklin, siprofloksasin veya TMP-SMZ gibi oral bir ajanla 
tedavi etmeyi düşünün.(zayıf öneri)

• (iii) Komplike İYE için, birinci basamak tedavi olarak intravenöz glikopeptidleri (vankomisin
veya teikoplanin) düşünün.(zayıf öneri).

• (iv) Birinci basamak tedavi verilemiyorsa (kontrendike, alerji vb) alternatif bir ajan olarak 
daptomisini düşünün(zayıf öneri).

• (v) Linezolid, böbrek tarafından zayıf atılımı nedeniyle MRSA İYE tedavisi için 
önerilmez.(zayıf öneri). 

• (vi) Kateterle ilişkili İYE için, MRSA izolatının duyarlı olduğu biliniyorsa, mümkünse kateteri
tek doz gentamisinle değiştirin (zayıf öneri).  Gentamisine dirençliyse veya başka 
kontrendikasyonlar varsa, alternatif olarak tek doz glikopeptid (vankomisin veya teikoplanin) 
düşünün. (zayıf öneri).



• 65 yaş erkek hasta

• Sağ dizde ağrı şişlik, 
38°C ateş

• Septik artrit ön tanısı 
ile dizden ponksiyon 
yapılıyor.

• Kültürde MRSA 
üremesi

TEDAVİ 
ÖNERİNİZ NEDİR?

A-Linezolid

B-Vankomisin

C-Teikoplanin

D-Daptomisin

D-Hepsi



KEMİK VE EKLEM 
ENFEKSİYONLARI

Önerilerimiz , protez 
enfeksiyonu ve 
diyabetik ayak 
enfeksiyonu başlıklarını 
içermez

• Rifampisin kullanımına ilişkin yeni kanıt yok

• Birleşik Krallık'ta dalbavancin kullanım
deneyimi arttı

• Yarı ömrü uzun olduğundan ve haftalık
uygulamaya uygunluk avantajı ile alternatif 
olabilir

• Dalbavancin ile ilgili tatmin edici kanıt yok

• MRSA'nın neden olduğu kemik ve eklem 
çalışmaları klinik çalışmalarda iyi temsil 
edilmiyor    (kanıt kalitesi: 4).



Kemik ve eklem enfeksiyonları öneriler
• i) Cerrahi veya drenaj dahil olmak üzere multidisipliner bir yaklaşım kullanın (güçlü öneri).

• (ii)  1°seçenek  intravenöz glikopeptidleri (vankomisin veya teikoplanin) (güçlü öneri). 

• (iii) Septik artrit için minimum 4 haftalık veya osteomiyelit için 6 haftalık toplam tedavi süresi. 
2 hafta iv glikopeptid (vankomisin veya teikoplanin) sonrası iv  ya da oral seçeneklerle tedaviyi 
tamamla.(zayıf öneri).

• (iv) Vankomisin için 15-20 mg/L veya teikoplanin için 20-40 mg/L -terapötik ilaç 
monitörizasyonunu kullanın(güçlü öneri)

• (v)Glikopeptid kontrendike ise, alternatif ajanlar olarak daptomisin (6 mg/kg doz) veya linezolid
düşünün (zayıf öneri). 

• (vi) Duyarlı ise tedaviyi tamamlamak için oral seçenek olarak klindamisin, TMP-SMZ, doksisiklin
veya linezolid kullanın (güçlü öneri). 

• (vii) Rifampisin, fusidik asit veya kinolonu kombinasyon halinde kullanın (güçlü öneri).



• 50 yaş erken hasta 
KBY/HD(haftada 3 kez)

• 2 kan kültüründe MRSA+

• TTE ve TEE patoloji tespit 
edilmedi.

• SVK kültüründe 20 koloni üzeri 
MRSA+

• Abdomende abse tespit edildi 
(metastatik odak)

TEDAVİ 
SEÇENEĞİNİZ VE 
TEDAVİ SÜRENİZ 

NEDİR?

A-Linezolid

B-Vankomisin

C-Teikoplanin

D-Daptomisin

D-Hepsi



BAKTERİYEMİ

• MRSA bakteriyemisinde teikoplanin tedavisine 
ilişkin kanıtlar limitli. 

• Vankomisin ile karşılaştırıldığında teikoplanin
etkinliğinin az olduğuna dair sağlam bir kanıt yok

• Son klinik çalışmalar  MRSA'nın neden olduğu 
bakteriyemi ve optimum tedavi süresi için 
yeterince kanıt sağlayamamıştır (kanıt kalitesi: 4).

• Genel olarak kabul komplike bakteriyemi için daha 
uzun bir tedavi süresi gereklidir.

16 Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF et al. Practice guidelines for the diagnosis
andmanagement of skin and soft tissue infections: 2014 update by the
IDSA. Clin Infect Dis 2014; 59: e10-52.



BAKTERİYEMİ ÖNERİLER

• (i) Komplike olmayan bakteriyemi için iv vankomisin (güçlü öneri).

• (ii) Vankomisin kontrendike ise, alternatif bir birinci basamak tedavi seçeneği olarak 
linezolid kullanın.(güçlü öneri).

• (iii) Birinci basamak ajanlar kontrendike olduğunda daptomisin veya teikoplanini
düşünün.(zayıf öneri).

• (iv) TMP-SMZ, MRSA bakteriyemisinde birinci basamak ajan olarak tek başına 
kullanmayın, duyarlı ise oral devam tedavisi olarak kullanmayı düşünün. (zayıf öneri)

• (v) Komplike olmayan bakteriyemi için minimum 14 günlük antibiyotik tedavisi ve 
komplike bakteriyemi için minimum 28 günlük bir süre düşünün.(zayıf öneri).



ENDOKARDİT
• BSAC endokardit kılavuzunu öneriyorlar.

• MRSA doğal ve protez kapak endokarditinde
duyarlı ise vankomisin önerilir.

• Vankomisin dirençli ya da tolere edilemiyorsa 
daptomisin+duyarlı ikinci bir ajanla kombine 
dilerek öneriliyor.

• Doğal kapak için minimum 4 hafta, yapay 
kapak için minimum 6 hafta önerilmekte



SOLUNUM YOLU 
ENFEKSİYONLARI

• 1-NEKROTİZAN PNÖMONİ

• 2-NOSOKOMİYAL PNÖMONİ

• 3-KULAK,BURUN VE BOĞAZ YA DA 
ÜST SOLUNUM YOLU 
ENFEKSİYONLARI



NEKROTİZAN 
PNÖMONİ

• Nekrotizan pnömoni tedavisi klinik çalışmalarda 
iyi temsil edilmiyor (kalite kanıt: 4).



NEKROTİZAN PNÖMONİ ÖNERİLER

• (i) Nekrotizan pnömoni için  iv vankomisin veya linezolid
önerilmekte(güçlü öneri)

• (ii) MRSA izolatının duyarlı olduğu biliniyorsa, klindamisin veya 
rifampisin gibi bir toksin inhibe edici ajanın eklenmesini 
düşünün.(zayıf öneri).



NOZOKOMİYAL 
PNÖMONİ

• Tek bir RCT’de Linezolidle tedavi edilen MRSA 
neden olduğu nozokomiyal pnömoni klinik yanıtı  
vankomisine kıyasla anlamlı yüksek (Hasta sayısı 
az,  (Kanıt kalitesi 1-)

• Daptomisin, sürfaktan ile molekülün inhibitör 
etkileşimi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları 
için lisanslı değil.

J InfectDis 2005;191: 2149–52.



Infection Type Population 
Intervention 

Outcome

Comparator

Outcome

Primary Test/

Assessment of 
Cure

Conclusion 

(as stated in the 
reference)

Treatment 
Difference 

(95% CI 
intervals) 
[p value]

Reference

HAP Adult

Telavancin
10mg/kg/day
Clinical cure:
104/139 (74.8%)

Vancomycin 1g 
q12h
Clinical cure:
115/154 (74.7%)

7-14 days after 
treatment

Telavancin is 
noninferior to 
vancomycin on 
the basis of 
clinical response 
in the treatment 
of HAP caused 
by MRSA

0.4 (–9.5, 10.4)
Klinik yanıt 
benzer
Televansin yan 
etki fazla
Moderate bias

Rubenstein et al.
201148

HAP Adult

Linezolid 600mg 
q12h
Clinical success 
PP:
95/165 (57.6%)

Vancomycin 
15mg/kg q12h
Clinical success 
PP:
81/174 (46.6%)

End of study

Klinik başarı LZ 
kolunda anlamlı 
yüksekti. 60 
günlük mortalite
her iki grupta 
aynıydı.

11 (0.5, 21.6)
[p=0.042]
Moderate bias

Wunderink et al.
201247

HAP Adult

Ceftobiprole 
500mg q8h
Clinical cure ITT:
22/28 (78.6%)

Ceftazidime 2g 
q8h plus linezolid 
600mg q12h
Clinical cure ITT: 
19/32 (59.4%)

7–14 days

Ceftobiprole is 
non inferior to 
the combination 
of ceftazidime 
and linezolid

19.2 
(−3.6 to 42.0)
High bias öneri 
yok

Awad et al. 
201449

Benzer 
etkinlik

Televansin
YE fazla

Linezolid>Vankomisin



NOZOKOMİYAL PNÖMONİ 
ÖNERİLER

• (i) Linezolidin vankomisine göre üstünlüğünü doğrulayan en az bir ek 
RKÇ olmadığından ilk seçenek tedavi olarak intravenöz vankomisin
veya linezolidi önerilmekte (zayıf öneri) 

• (ii) Daptomisin, MRSA'nın neden olduğu hastane pnömonisini tedavi
etmek için önerilmemekte (güçlü öneri)

• (iii) MRSA'nın neden olduğu HAP tedavisinde seftobiprolün standart
terapötik ajanlar yerine kullanımına ilişkin herhangi bir öneri
yapılamaz.



KULAK BURUN VE 
BOĞAZ YA DA ÜST 
SOLUNUM YOLU 

ENFEKSİYONLARI

• MRSA ile ilişkili kulak, burun ve boğaz veya 
üst solunum yolu yol enfeksiyonları nadirdir

• Kafatası penetrasyonu veya beyin apsesi 
oluşumu ile karmaşık olabilirler

• Klinik çalışmalarda, MRSA'nın neden olduğu 
kulak, burun ve boğaz veya üst solunum yolu 
enfeksiyon tedavisi iyi temsil edilmiyor 
(kanıt kalitesi: 4).



KULAK BURUN VE BOĞAZ YA DA ÜST SOLUNUM 
YOLU ENFEKSİYONLARI ÖNERİLER

(i) Şiddetli MRSA ile ilişkili kulak, burun ve boğaz veya üst solunum
yolu enfeksiyonları için iv glikopeptid (vankomisin veya teikoplanin) veya
linezolid kullanmayı düşünün(zayıf öneri).

(ii) Daha az şiddetli enfeksiyonlar için, MRSA izolatının duyarlı olduğu
biliniyorsa, oral bir seçenek olarak TMP-SMX veya doksisiklini düşünün
(zayıf öneri).



SANTRAL SİNİR 
SİSTEMİ VE GÖZ 

ENFEKSİYONLARI

• 1-İNTRAKRANİYAL YA DA SPİNAL ABSE

• 2-MENENJİT

• 3-GÖZ ENFEKSİYONLARI



İNTRAKRANİYAL 
YA DA SPİNAL 

ABSE

• Beyin apsesi,subdural ampiyem, spinal
epidural apse ve vertebral osteomiyelit bu 
kategoride

• Yeni kanıt yok.

• Klinik olarak mümkün olduğunda, 
intrakraniyal ve spinal enfeksiyonlar için 
kaynak kontrolü 

• MRSA’nın etken olduğu İntrakraniyal ve 
spinal enfeksiyonlar klinik çalışmalarda iyi 
temsil edilmemiştir (kanıt kalitesi: 4).



INTRAKRANIYAL YA DA SPINAL 
ABSE ÖNERİLER

• (i) Mümkünse kaynak kontrolü önerilir (güçlü öneri).

• (ii) Cerrahi müdahale kontrendike değilse, MRSA'nın neden olduğu
kafa içi ve spinal enfeksiyonların tedavisi için insizyon ve drenaj
önerilmekte (güçlü öneri). 

• (iii) Nörolojik defisitlerin yokluğunda, küçük epidural apselerin tek
başına antibiyotiklerle tedavi etmeleri önerilir (zayıf öneri).

• (iv) İntravenöz vankomisin veya linezolid ilk seçenek tedavi olarak 
önerilmektedir (zayıf öneri).



MENENJİT

• Yeni bir kanıt yok.

• Bu derlemede şant enfeksiyonları 
değerlendirilmedi.

• Oritavancin hayvanlarda etkinlik 
göstermiştir.Net değil.

• MRSA'nın neden olduğu menenjit tedavisi
klinik çalışmalarda iyi temsil edilmemiştir
(kanıt kalitesi: 4).



MENENJİT ÖNERİLER
(i) MRSA'nın neden olduğu menenjit için iv vankomisin önerilmektedir.

(güçlü öneri). 
Şiddetli enfeksiyon için, duyarlılığa göre rifampisin eklemeyi

düşünün.(zayıf öneri).

(ii) Vankomisinin ilaç düzeyi takibini kullanın. (güçlü öneri).

(iii) Şiddetli vakalarda veya iv vankomisine yanıt yoksa hastalar 
intraventiriküler vankomisin için bir beyin cerrahisi merkezine
nakledilmelidir. (güçlü öneri).

(iv) Tedavide klindamisin, kloramfenikol veya linezolid önerilmez (güçlü
öneri).

(v) Teikoplaninin kullanımı için herhangi bir öneri yapılamaz.



Göz 
Enfeksiyonları 

• Endoftalmi bakteriyeminin yayılmasına sekonder
olabilir.

• MRSA'nın neden olduğu göz enfeksiyonu tedavisi
klinik çalışmalarda iyi temsil edilmemiştir (kanıt
kalitesi:4).



GÖZ ENFEKSİYONU ÖNERİLER
• (i) Yüzeysel MRSA göz enfeksiyonunda gentamisin veya kloramfenikol göz

damlası düşünün(zayıf öneri)

• (ii) MRSA- endoftalmi teşhisi konduğunda bakteriyemiye ikincil
olabilir(güçlü öneri).

• (iii) Multidisipliner bir yaklaşım önerilir(zayıf öneri).

• (iv) İntravitreal vankomisin ve sistemik kinolonlar önerilmektedir (zayıf 
öneri)

• (v) Oral linezolidi bir tedavi seçeneği olarak düşünün (zayıf öneri)



• İnceleme sürecinden elde edilen en çarpıcı bulgu, bu alanda 
yayınlanmış kanıtların eksikliği.



Teşekkür ederim…


