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ÖZET

Giriş: Yeni bir antibiyotik grubu olan lipopeptid sınıfına ait daptomisin, ülkemizde de son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Dap-
tomisin, gram-pozitif mikroorganizmaların neden olduğu komplike cilt ve yumuşak doku infeksiyonları, Staphylococcus aureus’un ne-
den olduğu kan dolaşımı infeksiyonları, metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ve metisiline duyarlı S. aureus (MSSA)’un neden olduğu sağ
kapak endokarditlerin tedavisinde kullanım onayı almıştır. Diğer ilaçlarla etkileşimleri tam olarak bilinmemektedir. Literatürde, dapto-
misinle başta beta-laktam antibiyotikler olmak üzere farklı grup antibiyotiklerin kombinasyonu üzerine yapılmış çalışmalar bulunmak-
tadır. Ancak bildiğimiz kadarıyla ülkemizde oldukça sık kullanılan kinolon grubu antibiyotiklerle daptomisin arasındaki etkileşimin araş-
tırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır.  Çalışmamızda daptomisin ve kinolonlar (levofloksasin, siprofloksasin) arasındaki sinerjistik/an-
tagonistik etkileşim in vitro olarak değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Haziran 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji Laboratuvarında ardışık olarak izole edilen ve nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olduğu kanıtlanmış 20 MRSA ve 20 MSSA
suşunda daptomisin ile levofloksasin ve siprofloksasinin in vitro duyarlılıkları ve sinerjistik aktiviteleri E-test yöntemiyle araştırılmıştır. 

Bulgular: Her hastadan etken olarak kabul edilen sadece bir izolat çalışmaya dahil edilmiştir.  Fraksiyone inhibitör konsantrasyon in-
deksi (FİKİ) değeri hesaplanarak; < 0.5 ise sinerjistik, 0.5 ile 1 arasında ise additif, 1-4 arasında ise indifferent ve > 4 ise antagonistik
olarak kabul edilmiştir. Tüm izolatlar daptomisine duyarlı saptanmıştır. MSSA izolatları arasında levofloksasin ve siprofloksasin direnci
saptanmazken; MRSA izolatları arasında her iki kinolon için direnç %85 oranında saptanmıştır. FİKİ sonuçlarına göre daptomisin-levof-
loksasin ve daptomisin-siprofloksasin arasında sinerjistik ya da antagonistik aktivite gözlenmemiştir.

Sonuç: Metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus izolatlarında in vitro olarak daptomisin-kinolon kombinasyonunun sinerjistik aktivitesi
gösterilmemişse de aralarında antagonistik etkileşim de bulunmamaktadır. Klinik uygulama hakkında veri olmamakla birlikte bu iki grup
antibiyotiğin seçilmiş olgularda kombine kullanımlarının mümkün olabileceği düşünülmüştür. 
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GİRİŞ

Staphylococcus aureus gibi gram-pozitif bakteri-
lerin neden olduğu infeksiyonlar son 20 yılda artış
göstermiş olup, geniş spektrumlu antibiyotik kullanı-
mının yaygınlaşması dirençli suşların da artışına ne-
den olmuştur[1]. Bu durum bakteremi, infektif endo-
kardit gibi hayatı tehdit eden infeksiyonların tedavi-
sinde yeni antibiyotik kombinasyonu arayışlarını gün-
deme getirmektedir[2-6].

Daptomisin, gram-pozitif mikroorganizmaların
neden olduğu komplike cilt ve yumuşak doku infeksi-
yonları,  S. aureus’un neden olduğu kan dolaşımı in-
feksiyonları, metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ve
metisiline duyarlı S. aureus (MSSA)’un neden oldu-
ğu sağ kapak endokarditlerinin tedavisinde kullanım
onayı almıştır. 

Literatürde, daptomisinle başta beta-laktam anti-
biyotikler olmak üzere farklı grup antibiyotiklerin
kombinasyonu üzerine yapılmış pek çok çalışma bu-
lunmaktadır. Ancak bildiğimiz kadarıyla, ülkemizde
oldukça sık kullanılan kinolon grubu antibiyotiklerle
daptomisin arasındaki etkileşimin araştırıldığı bir ça-
lışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, S. aureus izo-
latları için daptomisin, levofloksasin ve siprofloksasin
arasındaki ilaç etkileşimleri in vitro olarak değerlendi-
rilmiştir. Daptomisinin ve kinolonların antibiyofilm et-
kisi göz önüne alındığında özellikle yabancı cisim in-
feksiyonları gibi infeksiyonlar için böyle bir kombinas-
yonun in vitro etkinliğinin gösterilmesinin yararlı ola-
bileceği düşünülmüştür[7-9].

MATERYAL ve METOD

Haziran 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında Ga-
zi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve
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SUMMARY

The Use of Daptomycin and Quinolones Combination in Staphylococcus aureus
Bacteremia: An In Vitro Synergistic Study
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Murat DİZBAY2, Dilek ARMAN2
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Introduction: Daptomycin, a novel lipopeptide antibiotic, has been introduced recently to clinical use in our country. It is approved for
the treatment of complicated skin and soft tissue infections caused by gram-positive microorganisms, Staphylococcus aureus bactere-
mia, and right-sided endocarditis due to methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and methicillin-sensitive S. aureus (MSSA). Its interac-
tion with other therapeutic agents is not well studied. Although there are several studies about the combination of daptomycin with
other groups of antibiotics, particularly with beta-lactams, to the best of our knowledge, there has been no study regarding daptomy-
cin and quinolones combination therapy. In this respect, the interactions between daptomycin and quinolones (levofloxacin, ciproflo-
xacin) were studied in vitro. 

Materials and Methods: The study was held in Gazi University School of Medicine, Infectious Diseases and Clinic Microbiology Labo-
ratory, between July 2006 and December 2009. In vitro susceptibilities and synergistic activities of daptomycin, levofloxacin and cip-
rofloxacin were investigated using E-test method in 20 MSSA and 20 MRSA consecutive isolates, which were identified as a cause of
nosocomial bloodstream infection. 

Results: Only one isolate from each patient was included in the study. Fractional inhibitory concentration (FIC) index values were cal-
culated and classified as synergistic (FIC < 0.5), additive (FIC= 0.5-1), indifferent (FIC= 1-4), and antagonistic (FIC > 4). All isolates
were susceptible to daptomycin. Although there was no resistance to levofloxacin and ciprofloxacin in MSSA strains, 85% resistance
was determined in MRSA strains to both antibiotics. According to FIC index values, neither synergistic nor antagonistic activity betwe-
en daptomycin-levofloxacin or daptomycin-ciprofloxacin was observed.

Conclusion: Although there is no synergistic activity between daptomycin and quinolones against S. aureus isolates, no antagonistic
activity was detected either. Even though there are no data about the clinical use of these combinations, it is thought that these drugs
can be used in combination for the treatment of selected cases.

Key Words: Daptomycin, Levofloxacin, Ciprofloxacin, Synergy, Staphylococcus aureus



Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında ardışık olarak
izole edilen ve nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonu
etkeni olduğu kanıtlanmış 20 MRSA ve 20 MSSA
izolatı çalışmaya alınmıştır. Her hastadan etken ola-
rak kabul edilen sadece bir izolat çalışmaya dahil edil-
miştir. 

Çalışmaya alınan S. aureus suşları, değişik kli-
niklerde yatan ve bakteremiyle uyumlu kliniği olan
hastaların perifer kan örneklerinin BactT alert kan
kültür vasatına ekilmesiyle elde edilmiştir. İzolatların
daptomisin, levofloksasin ve siprofloksasine karşı
duyarlılıkları E-test (AB Biodisk, İsveç) yöntemiyle
belirlenmiştir. Bunun için 0.5 McFarland ayarında
bakteri süspansiyonu hazırlandıktan sonra üç adet
Mueller Hinton agara ekim yapılmıştır. İlk agara her
bir antibiyotik için E-test stripleri besiyerinin yüzeyi-
ne yerleştirilmiştir. İkinci ve üçüncü agara kombinas-
yon testi için önce A ilacının (daptomisin) E-test
stripleri yerleştirilmiş, 35°C etüvde bir saat inkübe
edildikten sonra stripler çıkarılarak aynı minimum
inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri üst üste
gelecek şekilde kombine edilen B ilacının (siproflok-
sasin ve levofloksasin) stripleri yerleştirilmiştir.
35°C’de 18-24 saatlik inkübasyondan sonra sonuç-
lar okunmuştur. Duyarlılık sınırlarının belirlenmesin-
de “Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI)” kriterlerinin belirlediği MİK değerleri esas
alınmıştır[10]. Her bir antibiyotik kombinasyonu için
fraksiyone inhibitör konsantrasyon indeksi (FİKİ) de-
ğeri; “FİKİ= MİKAB/MİKA + MİKBA/MİKB” formü-
lüyle hesaplanmıştır. Elde edilen FİKİ değeri ≤ 0.5
ise sinerjistik, > 0.5 - < 1 ise additif, > 1 - ≤ 4 ise
indifferent ve > 4 ise antagonistik olarak kabul edil-

miştir. Kontrol suşu olarak S. aureus ATCC 25923
kullanılmıştır.

BULGULAR 

S. aureus izolatlarının 24 (%60)’ü yoğun bakım
ünitesinde yatan hastalardan, geri kalanı hematoloji,
kök hücre nakli ve infeksiyon hastalıkları kliniklerin-
den elde edilmiştir. MRSA ve MSSA izolatlarının dap-
tomisin, levofloksasin ve siprofloksasin için MİK50-
MİK90 değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. MRSA ve
MSSA’da daptomisin direnci saptanmamıştır.
MRSA’da levofloksasin ve siprofloksasin direnci %85
olarak saptanırken, MSSA’da levofloksasin ve siprof-
loksasin direnci saptanmamıştır.

FİKİ sonuçlarına göre MRSA ve MSSA izolatların-
da daptomisin-levofloksasin ve daptomisin-siproflok-
sasin kombinasyonlarının in vitro etkileşimleri (siner-
jik, additif, indifferent ve antagonistik) Tablo 2’de
gösterilmiştir. Her iki kombinasyonda da antagonistik
aktivite gözlenmemiştir. 

TARTIŞMA

S. aureus’un neden olduğu kan dolaşımı infek-
siyonları; tedavisi güç, infeksiyon odağının uzaklaş-
tırılmasının zor olduğu ve infeksiyon kaynağının tam
olarak ayırt edilemediği infeksiyonlardır[11]. Yapılan
klinik çalışmalarda; MRSA bakteremili hastaların
%32.6’sının uygunsuz tedavi edildiği saptanmış ve
mortalitesinin MSSA’ya göre iki kat yüksek olduğu
belirtilmiştir[12,13]. El-Ahdab ve arkadaşlarının yap-
mış oldukları klinik çalışmada protez kapağı bulunan
hastalarda S. aureus bakteremisi sonrası endokardit
gelişme olasılığının yüksek olduğu ifade edilmiş-
tir[14]. 
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Tablo 1. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve metisiline duyarlı S. aureus MİK düzeyleri

Antibiyotik MİK aralığı (µg/mL) MİK50 (µg/mL) MİK90 (µg/mL)

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus

Daptomisin 0.047-0.25 0.125 0.125

Siprofloksasin 0.125-> 32 > 32 > 32

Levofloksasin 0.094-> 32 > 32 > 32

Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus

Daptomisin 0.064-0.38 0.125 0.125

Siprofloksasin 0.032-0.25 0.064 0.125

Levofloksasin 0.032-0.75 0.125 0.19

MİK: Minimum inhibitör konsantrasyonu.



S. aureus’a bağlı kan dolaşımı infeksiyonu sapta-
nan hastalarda, mikroorganizmanın duyarlılık paterni
sonuçlanıncaya kadar ve infeksiyona bağlı komplikas-
yonlar gelişmeden en uygun antimikrobiyal tedavinin
başlanması önem taşımaktadır. Çalışmamızda; MRSA
ve MSSA suşlarının hepsinin daptomisine duyarlı ol-
duğu saptanmış olup, daptomisin-levofloksasin ve
daptomisin-siprofloksasin kombinasyonları arasında
in vitro olarak sinerjistik etki gözlenmese de antago-
nistik etki de saptanmamıştır.

Çalışmamızda MRSA suşlarında her iki kinolona
karşı direnç oranı %85 olarak bulunmuştur. Picazo ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada MRSA izo-
latlarında siprofloksasin direnç oranı %96 olarak bu-
lunmuştur[15]. Valaperta ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada da direnç oranları %99.9 olarak bulunmuş-
tur[16]. Benzer bir çalışmada Kuli ve arkadaşları levof-
loksasin direncini MRSA izolatlarında %100 olarak
saptamışlardır[17]. Yapılan çalışmalar sonucunda
MRSA infeksiyonlarında kinolonların tek başına kul-
lanılması direnç paterni göz önünde bulunduruldu-
ğunda uygun görülmemektedir.

Çalışmamıza dahil edilen suşların hepsinin dapto-
misine duyarlı olduğu saptanmıştır. MRSA’nın etken
olduğu bakteremili hastalarda yapılan klinik çalışma-
larda daptomisin ve vankomisinin tedavi başarıları
karşılaştırılmıştır. Rehm ve arkadaşlarının yapmış ol-
dukları çalışmada MRSA izolatlarının %100’ünün
daptomisine karşı duyarlı olduğu belirtilmiştir. Bu ça-
lışmada daptomisin ve vankomisin/gentamisin kolun-
da tedavi başarıları sırasıyla komplike olmayan olgu-
larda %60 ve %45, komplike olgularda ise %45 ve
%27 olarak saptanmıştır[18]. Fowler ve arkadaşlarının
yapmış oldukları diğer bir çalışmada daptomisin ve
vankomisin tedavileri karşılaştırılmış ve tedavi başarı-

ları komplike olmayan olgularda %60 ve %45.5;
komplike olgularda ise %46.7 ve %31 olarak saptan-
mıştır[19]. Daptomisinin tedavi başarısını olumsuz et-
kileyen faktörlerin daha önce vankomisin kullanımı,
ileri yaş ve altta yatan ek hastalıklar olduğu belirtilmiş-
tir[18].

Tsuji ve arkadaşları, oluşturdukları in vitro farma-
kodinamik modelde, tek doz gentamisin ile daptomi-
sin kullanımıyla minimum toksisite ve maksimum si-
nerjizm elde edildiğini, 24 saat içinde %99.9 oranın-
da bakterisidal etki sağlandığını belirtmişlerdir[20]. En-
dokarditli hastalardan elde edilen MRSA ve MSSA
izolatlarıyla yapılan başka bir çalışmada, daptomisin
ile daptomisin-gentamisin kombinasyonunun etkinliği
karşılaştırılmış, daptomisin-gentamisin kombinasyonu-
nun ilk 24 saatte daha hızlı bakterisidal etki gösterdiği
saptanmıştır[21]. Credito ve arkadaşlarının time-kill
yöntemiyle yapmış oldukları çalışmada, MRSA ve
MSSA izolatlarında daptomisin-gentamisin kombinas-
yonunun sırasıyla %60 ve %50 sinerjistik aktivite gös-
terdiği, daptomisin-rifampisin kombinasyonunda ise
her iki grupta da sinerjistik aktivite saptanmadığı ifade
edilmiştir[22]. Aortik kapakta vejetasyon oluşturularak
yapılan bir hayvan modelinde; rifampisin-daptomisin
kombinasyonunun kullanılmasının tek başına dapto-
misinin kullanımına göre vejetasyon yoğunluğunda da-
ha fazla azalmaya neden olduğu belirtilmiştir[23]. 2010
yılında yapılan başka bir çalışmada vankomisin ve
daptomisinin tek başına kullanıldığı MRSA’ya bağlı
akut osteomiyelit hayvan modelinde, kemik iliği, ke-
mik ve eklem sıvısında bakteri saptandığı, ancak dap-
tomisin-rifampisin kombinasyonunun kullanılmasıyla
bakteriyel eradikasyon sağlandığı bildirilmiştir[24]. 

Rand ve arkadaşları, 18 MRSA izolatıyla yapmış
oldukları çalışmada, daptomisinin beta-laktam (pipe-
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Tablo 2. Metisiline dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus izolatlarında kombinasyon sonuçları, n (%) 

Sinerjik Additif İndifferent Antagonistik

Daptomisin-Levofloksasin 

MRSA 0 10 (50) 10 (50) 0

MSSA 2 (10) 3 (15) 15 (75) 0

Daptomisin-Siprofloksasin 

MRSA 1 (5) 6 (30) 13 (65) 0

MSSA 2 (10) 5 (25) 13 (65) 0

MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, MSSA: Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus.
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rasilin-tazobaktam, sulbaktam-ampisilin, tikarsilin-kla-
vulanik asit) antibiyotiklerle sinerjistik etkisini in vitro
olarak araştırmışlar ve daptomisin ile beta-laktam an-
tibiyotikler arasında %61 oranında sinerjistik etki gö-
rüldüğünü bildirmişlerdir[25]. Sinerjistik etkinin araştı-
rıldığı diğer bir çalışmada MSSA ve MRSA suşlarında
daptomisin-fosfomisin sinerjizm oranı sırasıyla %100
ve %60 olarak saptanmış, MRSA suşlarında antago-
nizma izlenmemiştir[26]. 

Sonuç olarak, çalışmamızda metisiline duyarlı ve
dirençli S. aureus izolatlarında daptomisin ve kinolon
kombinasyonu arasında in vitro olarak sinerjistik akti-
vite gösterilmemişse de aralarında antagonistik etkile-
şim bulunmadığı saptanmıştır. Klinik uygulama hak-
kında veri olmamakla birlikte bu iki grup antibiyotiğin
seçilmiş olgularda kombine kullanımlarının mümkün
olabileceği düşünülmüştür.
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