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ÖZET
Kan dolaşımı infeksiyonları ciddi morbidite ve mortalite nedeni olarak önemini sürdürmektedir. En sık etken olan stafilokok suşlarında son yıllarda gözlenen direnç artışı ve Staphylococcus aureus suşlarında vankomisin minimum inhibitör konsantrasyonu
(MİK) düzeylerindeki artış tedavi problemlerine yol açmaktadır. Vankomisin MİK ≥ 2 mg/L olan suşlarla gelişen infeksiyonlarda linezolid veya daptomisin gibi alternatif tedavi seçenekleri önerilmektedir. Daptomisin yakın zamanda ülkemizde de kan dolaşımı infeksiyonları ve sağ kalp endokarditi olgularında kullanım için ruhsat almış, lipopeptid sınıfı bir antibiyotiktir.
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ABSTRACT
Bloodstream infections have a high impact on patient morbidity and mortality rates. The most prevalent causative microorganism is Staphylococcus spp. Increasing resistance rates of staphylococci, and vancomycin minimum inhibitor concentration
(MIC) creep for Staphylococcus aureus results in treatment problems. For the infections of isolates with vancomycin MIC ≥ 2
mg/L, alternative treatments such as linezolid or daptomycin are recommended. Daptomycin is a lipopeptid antimicrobial and
has been approved recently in Turkey for bloodstream infections and right-sided endocarditis.
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K

an dolaşımı infeksiyonları, hastanelerde
en önemli morbidite ve mortalite nedeni
olmaya devam etmektedir. İnvaziv işlemlerin sıkça
uygulandığı yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde ve
hematolojik maligniteli hastalarda daha sık görülmektedir. Özellikle YBÜ’lerde mortalitesi %80’lere
kadar ulaşabilmektedir. Kan dolaşımı infeksiyonlarından en sık izole edilen etkenler gram-pozitif
mikroorganizmalardır. Son yıllarda bu mikroorganizmalar arasında görülen direnç nedeniyle tedavilerinde problemler yaşanmaktadır. Bu makalede
kan dolaşımı infeksiyonlarının önemi, tedavisinin
yanı sıra yeni klinik kullanıma giren daptomisinin
kan dolaşımı infeksiyonlarındaki yeri tartışılacaktır.
KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARININ
TANIMI
Kan dolaşımı infeksiyonları primer, sekonder,
kateterle ilişkili, nozokomiyal ve polimikrobiyal
şeklinde gruplandırılmaktadır. Primer kan dolaşımı infeksiyonu, kan kültüründen patojen olduğu
bilinen bir mikroorganizmanın üremesidir. Ancak
hastada aynı bakterinin üretildiği başka bir anatomik odak bulunması ve bu patojenin başka bir
yerdeki infeksiyon ile ilişkisi durumunda sekonder kan dolaşımı infeksiyonu olarak adlandırılmaktadır. İntravenöz ve intraarteryel kateterlere
bağlı gelişen bakteremiler de genellikle primer
bakteremiler içinde değerlendirilmektedir. Ancak
damar içi kateter yerinde pürülan trombofilebit
olması veya kızarıklık, hassasiyet gibi lokal kateter
infeksiyonu bulgularına bağlı bakteremiler sekonder bakteremiler olarak değerlendirilmektedir. Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu ise kateterli bir hastada en az bir periferik kan kültürü pozitifliği ile tanı konan bakteremi, fungemi ve eşlik
eden klinik infeksiyon bulgularının (ateş, titreme
ve/veya hipotansiyon) saptanması ve kateter dışında başka bir infeksiyon kaynağının bulunmamasıdır. Ayrıca, santral venöz kateterden alınan
kan kültüründe, eş zamanlı olarak alınan periferik
kan kültürüne oranla > 2 saat erken üreme saptanması yine kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu olarak değerlendirilmektedir. Hasta, hastaneye
yattıktan 48-72 saat sonra alınan kan kültürlerinde klinik olarak önemli bir etken üremesi durumunda ise nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonu
olarak tanımlanmaktadır (1).
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KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARININ
ÖNEMİ
Kan dolaşımı infeksiyonlarında, özellikle hastane kökenli kan dolaşımı infeksiyonlarında grampozitif etkenli infeksiyonlar önemli yer tutmaktadır. Dirençli bakterilerle [metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), vankomisine dirençli enterokok (VRE)] oluşan ciddi infeksiyonlar sonucunda
hastalarda morbidite ve mortalite artmakta, hastanede kalış süresi uzamakta ve maliyet yükselmektedir. Özellikle MRSA bakteremisinde, metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) bakteremisine göre hastanede
yatış süresi belirgin olarak uzamakta ve medikal
maliyet oranları da daha fazla olmaktadır (2). Mortalite oranları ile ilgili yapılan bir meta-analizde,
MRSA bakteremisinde mortalite oranlarının
MSSA’ya göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (3).
Son yıllarda koagülaz-negatif stafilokoklar
(KNS) da kan dolaşımı infeksiyonu etkenleri içinde önemli bir yer almıştır. Özellikle bazı KNS türlerinde tedavi yanıtsızlıkları ve komplikasyonlar
gibi sorunlarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Örneğin; Staphylococcus lugdunensis gibi bazı KNS türleri, S. aureus’a benzer şekilde endokardit veya metastatik infeksiyonlara neden olmaktadır. Son yıllarda glikopeptidlerin yoğun kullanımı sonucunda da başta Staphylococcus haemolyticus ve Staphylococcus epidermidis olmak üzere KNS’ler arasında
teikoplanine dirençli suşlar bildirilmektedir (4).
Aynı şekilde enterokoklar da kan dolaşımı infeksiyonlarında daha sık etken olarak izole edilmekte ve bu suşlar arasındaki vankomisin direnci
önemli bir problem oluşturmaktadır. VRE bakteremisi olan hastalarda mortalite oranının %6070’lerden daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
MRSA bakteremilerine benzer şekilde, VRE ilişkili
kan dolaşımı infeksiyonlarında mortalite oranlarının, vankomisin direnci olmayanlara göre 2.5 kat
daha fazla olduğu gösterilmiştir (5).
Nötropenik hastalarda kan dolaşımı infeksiyonu sık görülmekte ve gram-pozitif koklar %7081 oranında izole edilmektedir. Bu grup hastalarda S. aureus, viridans grup streptokoklar, özellikle VRE gibi mikroorganizmalarla oluşan infeksiyonların tedavileri hemen yapılmazsa, ciddi veya
ölümcül sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle

Kan Dolaşımı İnfeksiyonları ve Daptomisin

gram-pozitiflere etkili tedaviler bu grup hastalarda yoğun bir şekilde ampirik olarak kullanılmakta ve buna bağlı olarak da glikopeptid direnci ortaya çıkabilmektedir (6).
EPİDEMİYOLOJİ
Önceki dekadlarda gram-negatif bakteriler en
sık kan dolaşımı infeksiyonu nedeni iken, sağlık
bakım değişiklikleri ve antibiyotik direnç sıklığının değişimi ile bu infeksiyonların epidemiyolojileri değişmiştir. Ülkemizde ve dünyada kan dolaşımı infeksiyonunun etkenleri merkezlere göre değişmekle birlikte, en sık gram-pozitif bakterilerdir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 47 hastanesinde 24.000’den fazla hastayı kapsayan sürveyans sonuçlarında, nozokomiyal bakteremili hastalarda gram-pozitif patojenlerin olguların
%65’inden sorumlu olduğu saptanmıştır. En sık
izole edilen etkenler sırasıyla %31 KNS ve %20 S.
aureus olup, bunu enterokoklar izlemiştir (7).
ABD’de kanserli hastalarda kan dolaşımı infeksiyonunun %70-81’ini gram-pozitif kokların oluşturduğu gösterilmiştir (6). 1979-2000 yılları arasında sepsiste %52.1 oranında gram-pozitifler etken olarak saptanmış, bunu %37.6 ile gram-negatif bakteriler takip etmiştir (8). Başka bir çalışmada ise tüm kateterle ilişkili infeksiyonların %7590’ını stafilokokların oluşturduğu gösterilmiştir
(4). ABD’de 2002-2006 yılları arasında 33 merkezde kanser hastalarındaki kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen 1222 gram-pozitif izolat incelendiğinde diğer çalışmalardan farklı olarak ilk
sırada %39.2 oranıyla S. aureus, ikinci sırada
%32.2 oranıyla enterokok, üçüncü sırada %20.4
oranıyla KNS saptanmıştır. S. aureus’ların ise
%44.5’i MRSA olarak tespit edilmiştir (6). Bu sonuçlar merkezler arasında farklılık gösterdiğinden, her merkezin kendi etken profilini ve duyarlılık durumlarını bilmesi ve ampirik tedaviyi buna göre yönlendirmesi çok önemlidir.
Ülkemizde kan dolaşımı infeksiyonu etkenleri
açısından yapılan çalışmalarda merkezler arasında
farklar olmakla birlikte benzer şekilde gram-pozitif mikroorganizmaların daha sık izole edildiği görülmektedir. Esel ve arkadaşlarının çalışmasında
hastane kökenli kan dolaşımı infeksiyonunun
%44’ünden stafilokokların sorumlu olduğu gösterilmiştir (9). Öncü ve arkadaşlarının yaptıkları ça-
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lışmada ise santral venöz kateterlerden izole edilen etkenlerin %53.4’ünü gram-pozitif kokların,
%44.5’ini ise gram-negatif çomakların oluşturduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada kolonizasyon dışı
kateterle ilişkili infeksiyon etkenleri değerlendirildiğinde S. aureus %64, S. epidermidis %2 oranıyla
en sık saptanan etkenlerdir (10).
Enterokok infeksiyonları yatan hastalar arasında sık görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle
tanı ve tedavideki ilerlemeler sonucunda artan
tıbbi araç kullanımı, sitotoksik kemoterapi, immünsüpresyon, altta yatan şiddetli hastalıkla birlikte bazı virülansı az bakterilerin yanı sıra enterokoklar (VRE dahil) büyük önem kazanmaktadır
(5). ABD’de yapılan bir çalışmada nozokomiyal
kan dolaşımı infeksiyonlarının %9.4’ünden enterokoklar izole edilmiştir (7). Ülkemizde yapılan
bir çalışmada ise kan dolaşımı infeksiyonlarının
%15’inden enterokoklar izole edilmiştir (9). Bizim
hastanemizdeki kan dolaşımı infeksiyonlarından
YBÜ’lerde %9.6, diğer ünitelerde ise %6.3 oranında enterokok izole edilmiştir.
Gram-Pozitif Koklardaki Direnç Sorunu
Dünyada MRSA ile gelişen nozokomiyal infeksiyonların sıklığında dramatik bir artış görülmektedir. Üstelik toplum kökenli MRSA infeksiyonları
da tüm dünyada ortaya çıkmış ve son 10 yılda kararlı bir şekilde artmaktadır. Yeni toplum kökenli
MRSA suşlarının özellikle sağlıklı bireylerde ortaya
çıktığı görülmektedir (2,11).
Ülkemizde de dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi metisilin direnci, 1980’li yıllardan beri
endemik olarak birçok hastanede sorun oluşturmakta ve giderek artan oranda ciddi bir problem
olmaya devam etmektedir. MRSA prevalansı ülkelere, bölgelere, hastanelere ve hatta aynı hastane içinde servislere göre de değişiklik göstermektedir. Ülkemizden 2003-2004 yıllarında çeşitli
merkezlerde yapılan çalışmalarda MRSA oranları
%37-58 arasında, metisiline dirençli KNS oranları ise %70’lere kadar varan oranlarda bildirilmektedir (12).
Son yıllarda özellikle intravasküler kateter, prostetik araçlar, invaziv prosedürler ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı MRSA bakteremisi için riskli hasta popülasyonunu artırmıştır.
ABD’de yapılan bir çalışmada S. aureus’daki metisi-
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lin direnci 1995 yılında %22 iken, 2001 yılında
%57 olarak bulunmuştur (7). “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)“ 2004 raporunda
ise YBÜ’lerdeki S. aureus suşlarında metisilin direnci %59.5 olarak bildirilmiştir (13). Bunlara paralel
olarak, vankomisine orta duyarlı S. aureus (VISA) ve
heterojen VISA (hVISA) sıklığı da artmaktadır (11).
Nozokomiyal KNS suşları arasında glikopeptidlere azalmış duyarlılık gösteren suşlara rastlanmaktadır. Bu direnç in vitro olarak artan glikopeptid konsantrasyonlarına maruz kalmış S. epidermidis ve S. haemolyticus suşlarında ortaya çıkmaktadır. Teikoplanin direnci vankomisine göre daha
kolay gelişmekte ve minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri daha yüksek olmaktadır.
Vankomisine duyarlı, ancak teikoplanine azalmış
duyarlılık gösteren suşlara giderek artan sıklıkta
rastlanmaktadır. Bir çalışmada 807 nozokomiyal
KNS izolatının yaklaşık %30’unda teikoplanine
azalmış duyarlılık saptanmış ve bu suşların hepsi
vankomisine duyarlı bulunmuştur. Kan dolaşımı
infeksiyonlarından izole edilen suşların daha yüksek oranda teikoplanine azalmış duyarlılık gösterdiği bildirilmiştir (4).
Glikopeptid direnci ile ilgili olarak 2003-2004
yılı yayınlarını içeren bir derlemede, ülkemizde
izole edilen stafilokok suşlarında vankomisin direnci görülmemiş ancak MRSA suşlarının %0.3’ünde vankomisine, %0.8’inde teikoplanine azalmış
duyarlılık gösterilmiştir. Metisiline dirençli KNS
suşlarında ise bu oranların %0.4 ve %1.3 olduğu
saptanmıştır (12). 1998-2004 yılları arasında Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde yatan hastalara
ait çeşitli klinik örneklerden elde edilen 207 S. aureus izolatının incelendiği bir çalışmada VISA saptanmamış, ancak yapılan popülasyon analizinde
46 (%22.2) izolat hVISA olarak değerlendirilmiştir
(14). Öksüz ve arkadaşlarının çalışmasında 49
MRSA ve 59 metisiline dirençli KNS suşunda vankomisin direnci saptanmamıştır. Teikoplanin direnci ise MRSA suşlarında saptanmazken, metisiline dirençli KNS’lerin %5’i teikoplanine dirençli
bulunmuştur. Aynı çalışmada test edilen linezolid
ve daptomisine ise direnç saptanmamıştır. Tigesikline ise MRSA suşlarında %2, metisiline dirençli
KNS suşlarında %3 oranında direnç saptanmıştır
(15). Ülkemizde klinikte sık kullanılan bir gliko-
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peptid antibiyotik olan teikoplanine dirençli suşların ortaya çıkmış olması dikkatle takip edilmesi
gereken bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Diğer bir kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olan
enterokoklarda vankomisin direnci özellikle Enterococcus faecium türlerinde görülmektedir. Bu suşlar doğal olarak ampisiline ve glikopeptidlere düşük düzeyde direnç göstermektedir (5,16). ABD’de
kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen E. faecium izolatlarının %60’ı vankomisine dirençli bulunmuştur. Enterococcus faecalis suşları arasında ise
direnç oranları daha düşük olup %2 olarak saptanmıştır (7). Avrupa ve Kuzey Amerika’yı içeren
çok merkezli bir çalışmada E. faecium izolatlarında
vankomisin direnci Fransa’da %0.8, İtalya’da
%24.2, ABD’de ise %76.3 olarak bulunmuştur
(17). NNIS 2004 yılı verilerine göre ABD’de tüm
enterokok türleri içinde vankomisin direnci
%28.5 olarak saptanmıştır (13). Ülkemizde VRE
henüz büyük bir problem olarak görülmemekle
birlikte bazı hastanelerde endemik olarak bulunmaktadır. Kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olan
enterokoklarda vankomisine direnç oranlarına
yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.
KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARININ
TEDAVİSİ
Kan dolaşımı infeksiyonlarında gram-pozitif
mikroorganizmaların ve özellikle MRSA’nın artması klinikte problemler oluşturmasına rağmen,
henüz gram-pozitiflerle gelişen kan dolaşımı infeksiyonlarının tanı ve tedavisi için uluslararası
bir uzlaşı yoktur (18). MRSA ve MSSA kaynaklı
infeksiyonlar birbirinden farklı tedavi yaklaşımı
gerektirmektedir. Ampirik olarak MRSA’ya yönelik tedavi verilen hastaların %52’sine, MSSA’ya
yönelik tedavi verilenlerin ise %21’ine uygun olmayan birinci basamak tedavi başlanmaktadır
(19,20). Ayrıca, MSSA bakteremisinin ampirik tedavisinde vankomisin kullanımı beta-laktamlara
göre daha yüksek mortalite ve tedavi başarısızlığı
ile ilişkili bulunmuştur. En uygun ampirik tedaviyi seçmek mortalite ve morbidite riskini azaltmak açısından önemlidir (20). MRSA infeksiyonları için tedavide in vitro duyarlılık sınırları referans alındığında klinik yanıt ile ilgili sorunlar
sürmesine rağmen sıklıkla vankomisin kullanılmaktadır. Ancak MRSA ve metisiline dirençli
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KNS suşlarının artmasının yanı sıra özellikle de
yakın zamana kadar direnç gelişmesi beklenmeyen glikopeptidlere dirençli suşlar ilk olarak Japonya’da ve daha sonra ABD, Avrupa ve Kore’de
gösterilmiştir (21). Klinik başarısızlık oranlarının
artması üzerine S. aureus’da vankomisine direnç
sınırı “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” tarafından 2007 yılında 2 µg/mL olarak belirlenmiştir (22). Ancak son yıllarda MİK
düzeyi 2 µg/mL olan MRSA suşları ile gelişen infeksiyonlarda da vankomisin tedavisi ile klinik
başarısızlıklar bildirilmeye başlanmıştır (18).
Vankomisin MİK değerindeki küçük değişiklikler
bile klinik olarak anlamlı olabileceğinden, vankomisin MİK’i duyarlılık sınırını geçtiğinde, olası tedavi başarısızlığını önlemek için alternatif
tedaviler önerilmektedir (22).
Glikopeptid Antibiyotikler
Vankomisin: Yavaş bakterisidal etkili ve oldukça zayıf doku penetrasyonu içeren sınırlamaları olan antibakteriyel ilaçtır. Doz yetersizliği
olabilir bu da vankomisinin zayıf etkisine katkıda
bulunabilir. Standart önerilen 5-10 mg/L arası
konsantrasyonlar bakteremi, endokardit gibi ciddi infeksiyonlar için yeterli olmamaktadır. 15-20
mg/L arası seviyeler gereklidir. Ancak sıklıkla bu
durum nefrotoksisite artışına eşlik etmektedir.
Rehberlerde bakteremi tedavisi için infektif endokardit ve kateter ilişkili infeksiyonlar gibi eşlik
eden spesifik infeksiyon alanının dikkate alınması önerilmektedir (18).
Vankomisin, ciddi MRSA infeksiyonlarında
yaygın olarak kullanılması nedeniyle başta VRE
olmak üzere vankomisin ve diğer glikopeptidlere
duyarlılığı azalmış S. aureus suşlarının sıklığının
artmasına neden olmuştur. Vankomisin MİK düzeyi ≤ 0.5 µg/mL olan suşlar ile infekte hastalarda klinik tedavi başarısı %55.6 iken, MİK düzeyi
1-2 µg/mL olan hastalarda ancak %9.5 bulunmuştur (23). Türkiye suşlarını da içeren ve 19971999 yıllarındaki izolatların çalışıldığı çok merkezli bir çalışmada (SENTRY), Avrupa ülkelerinde
S. aureus suşlarının %0.3’ü için vankomisinin
MİK düzeyi > 4 µg/mL, %0.1’i için teikoplaninin
MİK düzeyi > 16 µg/mL bulunmuştur. Bu oranlar
KNS suşları için sırasıyla %2.3 ve %0.4 olarak bildirilmiştir (24).
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Teikoplanin: Antimikrobiyal aktivite yönünden vankomisine benzeyen, ancak doku penetrasyonu daha iyi olan bakterisidal bir ilaçtır.
Ülkemizde dirençli stafilokok ve enterokok infeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. S.
aureus suşlarının çoğuna karşı vankomisine eş
değer ya da biraz daha üstün aktiviteye sahiptir.
KNS suşlarının teikoplanine duyarlılığı değişkendir. Özellikle S. haemolyticus ve S. epidermidis
türlerinde glikopeptid kullanımı ile teikoplanin
duyarlılığının azalması arasında ilişki saptanmıştır (4,15).
Ülkemizde Bulunan Yeni Tedavi
Seçenekleri
Linezolid: Oksazolidinon grubunda olan ve
günümüzde klinikte kullanılan bakteriyostatik
bir ilaçtır. Oral ve parenteral formları mevcuttur.
Stafilokok (MRSA, VISA, VRSA) ve enterokok
(VRE) tedavisinde etkilidir. Tedavinin 72. saatinde kan kültüründe MRSA üreyen persistan MRSA
bakteremili hastaların kurtarma tedavisinde başarılı olduğunu gösteren çalışma bulunmaktadır
(25). S. aureus ile gelişen kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda linezolidin klinik başarısı
%83 olarak bulunmuştur. Ancak ampirik tedavide kullanımı önerilmemektedir (26). Ayrıca, hematolojik ve nörolojik yan etkileri kullanımını
kısıtlamaktadır. Özellikle pansitopenik hematolojik maligniteli hastalarda miyelosüpresyon yapabilmektedir (16,18).
Tigesiklin: Minosiklin türevi olan ilk glisilsiklin ilaçtır. Sadece parenteral formu bulunmaktadır. Bakteriyostatik bir ilaçtır. Gram-pozitiflere,
gram-negatiflere, Acinetobacter türlerine ve anaeroplara karşı etkilidir. MRSA’ya karşı etkisi bakteriyostatiktir. VRE, VISA ve VRSA’lara etkilidir. Deri
ve yumuşak doku ve intraabdominal infeksiyonlarda kullanım için onay almıştır. MRSA bakteremisi veya endokarditi ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır. Serum konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle bakteremik seyreden olguların tedavisinde yeterli olmayabileceği ve kullanımda dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir (16,18,27).
Daptomisin: Daptomisin gram-pozitif koklara
in vitro etkisi en güçlü olan lipopeptid yapıda bir
ilaçtır. Hızlı bakterisidal aktivite göstermektedir.
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Kalsiyumun daptomisine bağlanması ilaçta yapısal değişikliğe yol açar, bu da ilacın bakterinin
membranıyla etkileşmesini sağlar. Daptomisinin lipofilik kuyruğu duyarlı gram-pozitif bakterinin sitoplazmik membranına girer ve molekülün oligomerizasyonuyla membran boyunca iyon kanalları
oluşur. Potasyum iyonlarının hücreden çıkışıyla
hücre membranında depolarizasyon oluşturur.
Hücre içinde protein, DNA ve RNA sentezinde inhibisyon meydana gelir (28-30). Bakteri hücresini lizis yapmadan öldürür, bu da sitokin veya toksin salınımına bağlı komplikasyon riskini ortadan kaldırır (16,31).
Daptomisin hızlı bakterisidal etkiye sahiptir.
Hem üreme fazındaki hem de durağan fazdaki bakterileri öldürür. Linezolid ve vankomisinle karşılaştırmalı yapılan bir çalışmada daptomisin hızlı bakterisidal aktivite göstermiş, 13.2 saatte bakterilerin
%99.9’unu öldürmüştür (32).
Daptomisin biyofilm üzerinde yüksek penetrasyon gösterir. Linezolid, tigesiklin ve vankomisin
karşılaştırmalı bir çalışmada biyofilmde hayatta kalan hücre oranı daptomisin ile en az olmuştur (daptomisin %4, linezolid %45, tigesiklin %43, vankomisin %19) (33).
Daptomisin, “Food and Drug Administration
(FDA)” tarafından Mayıs 2006 tarihinde bakteremi ve MRSA veya MSSA’ya bağlı sağ kalp endokarditinde 6 mg/kg/gün dozunda kullanım için
onaylanmıştır. Yapılan faz III çalışmada daptomisin ile diğer ilaçlar karşılaştırılmıştır. MSSA izole
edilen olgularda penisilin + gentamisin; MRSA
izole edilen olgularda vankomisin + gentamisin
kombinasyonları ile daptomisin karşılaştırılmıştır.
Çalışmada daptomisinin en az karşılaştırma rejimleri kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma
ile daptomisin onay almıştır. Çalışmanın en
önemli sınırlayıcı yanı, hasta sayısının azlığı ve
endokarditin sol kapak endokarditi olmayışıdır
(34). 2003 yılında yapılan diğer bir faz III çalışmada, deneysel MRSA endokardit tedavisinde daptomisin ± rifampisin ile vankomisin ± rifampisin tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Daptomisin monoterapisinin, vankomisin monoterapisine üstün olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma ile
daptomisinin, ciddi MRSA infeksiyonlarının (infektif endokarditi içeren) tedavisinde kullanılması
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desteklenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada daptomisinin MRSA’ya karşı in vivo etkisinin deneysel modellerde rifampisin kombinasyonu ile güçlendiği
gösterilmiştir (35).
Daptomisinin yan etkisi çok azdır; en önemli
yan etkisi miyopatidir. Yapılan erken faz I çalışmalarda kreatin fosfokinaz artışı ile miyopati sıklıkla
birlikte görülmüştür. Hastalarda kas ağrısı, güçsüzlük gibi şikayetler gelişmiştir. Ancak doz rejimlerinin düzenlenmesiyle günümüzde kreatin fosfokinaz yükseklikleri görülmesine rağmen nadiren tedavi kesilmesi gerekli olmuştur (18).
Daptomisin direnci: Daptomisin direnci
uzamış tedavilerde nadiren de olsa ortaya çıkabilmektedir. Artan oranda ortaya çıkan edinilmiş VISA suşları ile birlikte, daptomisin duyarlı olmayan
suşlar arasında da korelasyon kaydedilmiştir (35).
Sakuoles ve arkadaşları in vitro olarak daptomisin
ve vankomisin arasında heterorezistans ilişkiyi
saptamışlar ve bunu MRSA’lı bir olguda gelişen VISA suşlarındakine benzer şekilde olan, bakteri
hücre duvarı kalınlaşmasının fiziksel bariyer oluşturması şeklinde tanımlamışlardır (36).
Bakteremi üzerine olan çalışmalarda bazı hastalardan elde edilen izolatlarda daptomisin ve
vankomisin MİK düzeyleri artmış olarak saptanmıştır. Artmış MİK düzeylerinin tedavi başarısızlığına eşlik edebildiği, fakat bu başarısızlığın cerrahi drenaj yapılmayan, infekte cihazı çıkarılmayan
hastalarda olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, daptomisinin MİK artışları en sık olarak, başlangıçta vankomisin tedavisi başlanıp başarısızlık saptanan
hastalarda görülmüştür (36).
VISA’da azalmış daptomisin duyarlılığı ile vankomisin direnci arasında güçlü bir pozitif korelasyon vardır. Hücre duvarının kalınlaşması ile daptomisine duyarlılığın azalması arasında da bir korelasyon mevcuttur ve bunun hücre duvarı aracılığıyla daptomisinin içeriye nüfuz etmesini engelleyebileceği ve bu şekilde bakteriyel hücre membranına daptomisin erişimini azaltabileceğinden
şüphelenilmiştir. Daptomisin VRSA’ya etkinliğini
sürdürür. VRSA direncinin nedeni, hücre duvarı
kalınlaşması değil vanA geni transpozonudur; bu
nedenle VISA ile söz konusu olan çapraz direncin
VRSA için söz konusu olmaması bir çelişki oluşturmamaktadır (37).
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Daptomisin ile ilgili preklinik çalışmalar: Daptomisin, vankomisine karşı MİK düzeyi
artmış S. aureus’da bakterisidal aktivite göstermektedir (16). ABD ve Avrupa’da izole edilen vankomisin MİK düzeyi 2 µg/mL olan S. aureus izolatlarına karşı daptomisinin etkinliğine bakılmış, çalışmanın sonuçlarına göre daptomisin bu suşlara
karşı bakterisidal etki göstermiştir (38). Diğer bir
çalışmada 29 yıl boyunca toplanan S. aureus Suşlarında vankomisin ve daptomisin etkinliğine bakılmıştır. Yıllar içerisinde suşlarda, daptomisine duyarlılık korunurken, vankomisine karşı toleran
suşların geliştiği gözlenmiştir (39).
ABD’de 2002-2006 yılları arasında 33 merkezdeki kanser hastalarından izole edilen 1222 grampozitif izolat ile benzer hastanelerden kanserli olmayan hastalardan elde edilen 10.684 izolatın
daptomisin MİK düzeylerinin benzer olduğu saptanmıştır. Kanserli hastalarda gram-pozitif suşlara
karşı daptomisin etkinliğinin %99.8 olduğu gösterilmiş, vankomisinin suşların yalnızca %87.6’sına
karşı etkin olduğu ve özellikle enterokok türlerine
(duyarlılık oranı %61.4) karşı etkinliğinin sınırlı
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada daptomisine
duyarlı olmayan yalnızca üç izolat saptanmıştır.
ABD hastanelerinde kanser veya kanser olmayan
diğer hastalıklar nedeniyle yatan hastalarda gelişen ciddi gram-pozitif infeksiyonların ampirik tedavisinde etkinliğini gösteren bu sonuçlar ile araştırmacılar tarafından önerilmiştir (6).
Daptomisin ile ilgili klinik çalışmalar:
Uygun tedavi verilmezse MRSA bakteremisinin
mortalitesi yükselebilmektedir. Son yıllarda S. aureus suşları arasında vankomisine azalmış duyarlılık
gösteren suşların ortaya çıkmasıyla tedavide başarısızlıklar bildirilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili
yapılan bir çalışmada Soriano ve arkadaşlarının
414 MRSA bakteremili olgu değerlendirmesinde
uygunsuz ampirik antimikrobiyal tedavi verildiğinde veya vankomisin MİK değeri 2 µg/mL olan
suşlarda ampirik vankomisin verildiğinde mortalitenin belirgin olarak arttığı görülmüştür (40). Sakuoles ve arkadaşlarının yaptıkları kan dolaşımı
infeksiyonlu 30 hastayı kapsayan çalışmada, hastalardan izole edilen 30 MRSA suşunda, vankomisin MİK düzeylerindeki azalma ve bakteri öldürme derecesi ile tedavi başarısı arasında istatistiksel olarak yakın bir ilişki saptanmıştır (23). Bu ne-
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denle “Infectious Diseases Society of America (IDSA)”nın S. aureus tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeleri,
vankomisin MİK değerleri ≥ 2 µg/mL olduğunda
alternatif ilaçların kullanılması yönündedir.
Çoklu dirençli gram-pozitif patojenlerin tedavisinde sorunlar yaşandıkça daha potent antibiyotik gerekliliği ortaya çıkmıştır. Daptomisinin
klinik başarı oranları ile ilgili olarak Sakuoles ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 126 bakteremik hastadan en sık gram-pozitif etkenler saptanmış ve bu etkenler %33 oranında MRSA, %30
oranında VRE, %30 oranda KNS olarak tespit
edilmiştir. Hastaların %86’sının önceden antibiyotik tedavisi almış olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada daptomisin verilen hastalarda toplamda
klinik başarı oranı %89, MRSA’da %88, KNS’de
%92, VRE’lerde %91, MSSA ve streptokoklarda
ise %100 olarak saptanmıştır. Patojeni bilinmeyen hastalarda %62, patojen saptanan hastalarda
ise %92 şeklinde yüksek başarı oranları saptanmıştır. Daptomisin monoterapisinde klinik başarı oranı %92 olarak saptanmıştır (41). Rehm ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise daptomisin verilen 45 hasta ve vankomisin + gentamisin
verilen 43 bakteremi ve endokarditli hastanın
klinik başarısı, endokardit için daptomisinde
%44.4; vankomisin + gentamisin verilen grupta
%32.6 olarak saptanmıştır. Komplike bakteremide daptomisin ile %45, vankomisin + gentamisin
ile %27; komplike olmayan bakteremide ise sırasıyla %60 ve %45 klinik başarı saptanmıştır. Yetmiş beş yaş üzeri hasta grubunda her iki grupta
da başarı oranı düşük saptanmıştır. Sonuçta daptomisinin MRSA bakteremisinde, vankomisin +
gentamisin tedavisine alternatif olarak etkili olduğu belirtilmiştir (42). Daptomisinin, vankomisine göre MRSA bakteremisinde ve endokardit tedavisinde daha güvenilir ve etkin bir tedavi olduğu söylenebilir.
Daptomisin dozları ile ilgili yapılan çalışmalarda S. aureus ile gelişen endovasküler infeksiyonların tedavisinde, standart dozlarla başarısızlık olduktan sonra yüksek dozlarla klinik başarı sağlanan olgu raporları bildirilmiştir. Bu raporlarda birisi otomatik kardiyak defibrilatörü ve infekte koroner stendi olan ve devamlı MSSA bakteremisi
olan bir hastada dokuz gün 6 mg/kg tedaviyi taki-
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ben 41 gün 12 mg/kg dozda daptomisin kullanılmış ve toksisite olmadan infeksiyon kontrol altına
alınmıştır (43).
Bu çalışmaların sonucunda daptomisin (Cubicin®), komplike deri ve yumuşak doku infeksiyonları tedavisinde günde tek doz 4 mg/kg, S. aureus
bakteremisi ve sağ kalp infektif endokarditi tedavisinde günde tek doz 6 mg/kg kullanılmak üzere
onaylanmıştır.
Daptomisin ile ilgili olgu raporlarının çoğu
diğer potansiyel etkili antibiyotik tedavileri (glikopeptid veya linezolid) ile başarısızlık gelişen
hastalardaki endokardit ve bakteremi tedavisi
şeklindedir. Çeşitli araştırmacılar protez kapak
veya diğer implant hastalarının daptomisin ile
tedavi sonuçlarını bildirmişlerdir. MRSA nedenli
paravalvüler apseli ve protez kapak endokarditli
ve cerrahiyi kabul etmeyen bir hastada dokuz
gün vankomisin, takiben iki gün linezolid kullandıktan sonra bakteremi devam ettiği için 6
mg/kg daptomisin tedavisi başlanmış ve daptomisin başlandıktan sonra kan kültürleri beşinci
günde negatifleşmiştir (44). Diğer bir olguda
daptomisin ile persistan MRSA bakteremisi ve
infekte intraaortik nabız cihazı olan bir hasta
başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İlk başlanan
linezolid tedavisine ve daha sonra eklenen rifampisin tedavisine yanıt alınamayan, bakteremisi devam eden bu hastaya tedavi 6 mg/kg
yükleme dozunu takiben 4 mg/kg daptomisin
verilmiştir. Hasta kalp nakli geçirdikten üç gün
sonra kan kültürleri negatifleşmiştir. İntraoperatif alınan cihaz kültürleri de negatif saptanmıştır (45).
Diğer bir olgu; diyaliz hastasında gelişen ve
daptomisin ile tedavi başarısı sağlanan endokardit olgusudur. Bu olguda, Corynebacterium striatum endokarditi nedeniyle bir hafta linezolid
tedavisi verilmiş, daha sonra tedavi daptomisin
dozu renal fonksiyonlara göre ayarlanarak 48 saatte bir 6 mg/kg olacak şekilde değiştirilmiş ve
tedaviye rifampisin eklenmiştir. Hasta 24 saat
içinde klinik olarak düzelmiş ve dört gün içinde
kan kültürleri negatifleşmiştir. Üç aylık takip
sonrası endokardit bulguları tamamen kaybolmuştur (46).
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Daptomisin 2003 yılında FDA’dan vankomisine duyarlı E. faecalis veya VRE türlerine etkinliği
nedeniyle onay almıştır. İn vitro olarak dirençli
enterokokların yanı sıra vankomisin, linezolid ve
kinupristin/dalfopristin gibi ilaçlara duyarlılığı
azalmış mikroorganizmalara karşı da etkili olduğu
gösterilmiştir (47). Daptomisinin ciddi VRE infeksiyonlarında kullanımı ile ilgili klinik veriler bulunmaktadır. Nozokomiyal enterokok infeksiyonlarının mortalite oranları yüksektir ve tedavisi net
değildir. Bu gibi hastalarda daptomisin hem etkinlik, hem yan etki azlığı hem de kullanım kolaylığı
açısından tercih edilebilmektedir.
Morh ve arkadaşlarının yaptıkları CORE (Cubicin Outcomes Registry and Experience) çalışmasında enterokok bakteremili (%75.5 E. faecium, %24.5 E. faecalis etkenli) 159 hasta çalışmaya alınmıştır. Vankomisin direnci E. faecium’da
%91, E. faecalis’te %23 olarak saptanmıştır. Daptomisin tedavisi öncesi olguların %59.1’ine vankomisin, %33’üne linezolid tedavisi verilmiştir.
Daptomisin %17 olguda ise ilk basamak tedavide
verilmiştir. E. faecium ile infekte hastalarda başarı oranı %87, E. faecalis ile infekte hastalarda
%90, toplam hastalarda başarı oranı %87 olarak
saptanmıştır. Aynı çalışmada kateterle ilişkili
bakteremide daptomisin ile klinik başarı %89, diğer bakteremilerde de %89 olmuştur. Endokardit
hastalarında genel başarı %89 olarak bulunmuştur. Sol kalp endokarditi olan hastalarda klinik
başarı %89, sağ kalp endokarditi olan hastalarda
ise %86’dır (48). Daptomisin ile olası yan etkiler
28 hastada görülmüş, bunların da sekiz tanesi
ciddi yan etki olarak değerlendirilmiştir. Enterokok bakteremisinde kullanılabilecek uygun ajan
olabileceği belirtilmiştir (47).
Segreti ve arkadaşlarının yaptıkları retrospektif analiz çalışmasında 31 hastaya infektif endokardit veya bakteremi tedavisi için 4-6
mg/kg/gün daptomisin verilmiştir. Hastaların
18’inde vankomisin, dördünde linezolid, üçünde
oksasilin olmak üzere önceden tedavi alma durumu mevcutmuş. Toplam 24/31 hasta daptomisin
tedavisi ile düzelmiş veya kür sağlanmış. Buna
karşın yedi hasta ölmüş. MRSA’lı tüm hastalar,
MSSA’lı 6/7 (%86) hasta, VRE’li 5/11 (%45) has-
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tanın tedavisi şifa ile sonuçlanmış. Daptomisinin
tedavi başarısı bakteremik hastalarda 16/20
(%80), endokardit hastalarında 6/9 (%67) olarak
saptanmıştır. Bu çalışmada daptomisin verilmesine rağmen başarısızlık ve ölüm, kan kültürlerinde pozitiflik devam eden, infeksiyon semptom
ve bulguları olan hastalarda ve VRE infeksiyonu
olan hastalarda saptanmıştır (49). Daptomisin
kullanılan 30 VRE bakteremisinin incelendiği
retrospektif bir çalışmada mikrobiyolojik kür
%80, klinik başarı %59 olarak saptanmıştır. Acute Physiology Assessment and Chronic Health
Evaluation (APACHE) II” skorunun düşük olması, daptomisin dozunun 6 mg/kg ve daha yüksek
olmasının klinik başarıya eşlik ettiği gösterilmiştir. Üç hastada daptomisin ile ilişkili ateş, iki hastada orta derecede artmış kreatin kinaz seviyeleri
saptanmıştır (27).
Daptomisinin enterokok etkenli kateterle ilişkili infeksiyonlarda oluşan biyofilme etkili olduğu ve
vankomisine dirençli E. faecium ile in vitro oluşturulan biyofilmin kolonizasyonunu azaltmada vankomisin, linezolid, kinupristin/dalfopristin ve minosiklinden daha etkili olduğu gösterilmiştir (50).
Gram-pozitif bir patojen ile infekte kateterle
ilişkili bakteremisi olan kanser hastalarında daptomisinin etkinliği ve güvenilirliğinin araştırıldığı
yakın tarihli bir çalışmada 48 saat içerisinde daptomisin alan hastaların %76’sında semptomlarda
düzelme görülürken, vankomisinde bu oran %53
olmuştur (p= 0.04). Kırk sekiz saat içerisindeki
mikrobiyolojik yanıt daptomisin ile %78 iken,
vankomisinde %34’tür (p< 0.001). Nefrotoksisite
görülme oranı istatistiksel olarak her iki grupta
benzer olsa da daptomisin alan grupta nefrotoksisite vankomisin alan gruptan üç kat daha az saptanmıştır (%8’e karşı %23, p= 0.12). Genel yanıta
baktığımızda, daptomisin alan grupta %68 tedavi
başarısı sağlanırken, vankomisinde bu oran %32
olarak belirlenmiştir (51).
Vankomisin özellikle ABD hastanelerinde kanser hastalarının ampirik antimikrobiyal tedavisinde uygun bir ajan değildir. Daptomisin ve linezolid en uygun iki ajandır. Linezolidin in vitro olarak VRE’ye karşı etkinliği iyidir. Ancak linezolid
immünsüpresif hastalarda bakteriyostatik olması
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nedeniyle tedavide önerilmemektedir. İmmünsüpresif hastalar arasında ve S. aureus bakteremi
tedavisinde bakteriyostatik rejimlerin bakterisidal
tedavilere üstün olduğunun gösterilmesine rağmen bu durum hala tartışmalıdır (6). Nötropenik
hastalardaki VRE bakteremisinin tedavisinde daptomisinin kullanıldığı bir çalışmada hastaların
%44’ünde klinik ve mikrobiyolojik başarı sağlanmıştır. Bu çalışmada yüksek doz daptomisin tedavisi ile sonuçların daha iyiye gittiği sonucuna varılmıştır (52).
FDA tarafından vankomisin MİK direnç sınırı E.
faecalis için 4 µg/mL olarak belirlenmiştir, fakat E.
faecium için sınır değerleri bulunmamaktadır. Vankomisin bu tür için uygun gibi görünmemektedir.
Hayvan deneyleri ve in vivo farmakodinamik parametreler bazında, VRE hastalarında diğer ilaçlara
başarısızlık düşünüldüğünde veya diğer ajanlara dirençli VRE izolatlarında daptomisin eklenmesi düşünülebilir. Farklı raporlarda daptomisin monoterapisi ile VRE infeksiyonunu eradike etmede başarısızlıklar olabileceği gösterilmiş ve gentamisin veya
ampisilin eklendiğinde kür sağlanmıştır (16,53).
Vankomisine dirençli E. faecium suşlarında daptomisin MİK düzeyleri de yüksek olabilir. Vankomisine dirençli E. faecalis, E. faecium, Enterococcus durans
infeksiyonlarında tedavi sırasında artan daptomisin MİK düzeyleri (≥ 8 µg/mL) raporlanmıştır. VRE
infeksiyonlarının tedavisi ile ilgili iyi planlanmış
bir çalışma bulunmamaktadır (16).
MALİYET
S. aureus bakteremisi ciddi bir infeksiyondur.
İnfektif endokardit ve diğer metastatik derin doku infeksiyonları gibi yüksek mortalitesi olan
önemli komplikasyonlar eşlik edebilmektedir. İnfektif endokardit ile birlikte olan S. aureus bakteremisinde intravenöz tedavi dört-altı hafta verilmelidir. Uzun süreli tedavide hastanede yatış
maliyeti arttığı için alternatif tedavi yaklaşımları
da düşünülmüştür. Ayaktan parenteral tedavi,
hastanede stabilize olan hastalarda tedavi süresini toplum içinde tamamlayabilmek için önemli
bir yöntemdir. Daptomisin bu gibi hastalarda
ayaktan parenteral antibiyotik tedavisine uygun
bir seçenek olabilir (54). Daptomisin ve maliyet
analizi ile ilgili olarak Bhavnani ve arkadaşları-
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nın yaptıkları bir çalışmada, MRSA bakteremili
(endokarditli olan ve olmayan) hastaların bir
grubuna (n= 45) daptomisin, diğer grubuna (n=
44) vankomisin + gentamisin tedavileri verilerek
maliyet etkinlikleri araştırılmıştır. Daptomisin
grubunda %44.4, vankomisin + gentamisin grubunda %32 klinik başarı elde edilmiştir. Sonuçlarda vankomisin + gentamisin alan grupta tedavi başarısızlığının yanı sıra maliyet daha yüksek
saptanmıştır. Çünkü vankomisinin günde iki kez
infüzyonla uygulanması ve kan düzeyi takibinin
yapılması, gentamisinle gelişen böbrek yetmezliğinin tedavi maliyetinin ve klinik başarısızlık gelişenlerde linezolid tedavisinin eklenmesi maliyeti artıran etmenler olarak saptanmıştır. Daptomisinin günde tek doz kullanımı maliyet açısından avantaj sağlamıştır (55). Daptomisin 30 dakikalık infüzyon şeklinde uygulanmaktadır. İki
dakikalık infüzyon şeklinde uygulanmak üzere
Avrupa’da onay almıştır. Bu formu ile ayaktan
parenteral antibiyotik tedavisi olarak kullanılmaktadır.
Sonuç olarak; daptomisin çok ilaca dirençli
gram-pozitif bakterilere karşı etkinliği ile MRSA,
VRE ile gelişen bakteremi veya endokardit gibi sorunlu infeksiyonların tedavisinde iyi bir alternatif
gibi görünmektedir. Bakterisidal etkili olması bu
sorunlu infeksiyonların yanı sıra nötropenik hasta grubunda önemli tercih nedeni olabilir. Ayrıca,
uzun süreli olabilecek tedavide uygun hastalar
için günde tek doz kullanımı nedeniyle ayaktan
parenteral antibiyotik tedavisi için de uygun bir
seçenek olabilmektedir.
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