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Czy w dobie „ataku” 
wieloopornych pałeczek Gram-ujemnych 

szczepy MRSA czy VRE nadal budzą strach 
w 

środowisku szpitalnym?



Historia naturalna oporności gronkowców

McGuinness et al.: Vancomycin Resistance in S. aureus Yale Journal of Biology and Medicine 90 (2017), pp.269-281.



Sytuacja epidemiologiczna w Europie

Metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus (MRSA)

EARS-Net surveillance data 11.2017

Odsetek Staphylococcus aureus opornego na metycylinę (MRSA) znacznie spadł na poziomie UE / EOG 
w latach 2013–2016. Mimo tego pozytywnego trendu MRSA pozostaje priorytetem zdrowia publicznego 
w Europie, ponieważ dziesięć z trzydziestu krajów zgłosiło odsetek MRSA powyżej 25%.



Sytuacja epidemiologiczna w Europie

Wankomycynooporne szczepy Enterococcus feacium (VRE)

EARS-Net surveillance data 11.2017

W latach 2013–2016 odnotowano znacząco rosnące trendy w opornym na wankomycynę Enterococcus
faecium w siedmiu z 25 krajów, które zgłosiły ponad 20 izolatów rocznie w tym okresie. Rosnące 
tendencje występowały częściej w krajach zgłaszających stosunkowo wysoki odsetek oporności. 



Czy tylko środowisko szpitalne?

CA-MRSA 
[community-acquired MRSA = pozaszpitalne MRSA]

■ Szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę, które powstały de novo w 
środowisku pozaszpitalnym

■ Zakażenie dotyczą głownie skóry i tkanki podskórnej

■ Przebieg gwałtowny; ciężki

■ Predyspozycja u osób młodych; bez istotnych czynników ryzyka

■ Mogą być przyczyną martwiczego zapalenia płuc czy infekcyjnego zapalenia wsierdzia



Bakterie Gram-dodatnie 
w 

Oddziałach Chorób Zakaźnych

■ Ostre zakażenia skóry i tkanek 
miękkich

– Róża

– Martwicze zapalenie powięzi

– Zapalenie tkanki podskórnej 
(cellulitis)

■ Posocznica

■ Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

■ Infekcyjne zapalenia wsierdzia

■ Ropnie mózgu

■ Ropnie nad- i podtwardówkowe rdzenia 
kręgowego

■ Ropne zapalenie stawów kręgosłupa

Zakażenie wywołane przez bakterie Clostridioides difficile



Wybrane standardy 
w zakresie leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołanych 

przez metycylinooporne szczepy S.aureus

■ Klinicznie zakażenie mogą przebiegać pod postacią zapalenia tkanki podskórnej 
(cellulitis), ropni lub jednocześnie obu form klinicznych

■ Izolowane ropnie należy w pierwszej kolejności opracować chirurgicznie (nacięcie; 
drenaż) i w zależności od oceny klinicznej oraz towarzyszących czynników ryzyka 
zastosować antybiotykoterapię

■ Zapalenie tkanki podskórnej zawsze wymaga antybiotykoterapii

■ Diagnostyka mikrobiologiczna:

– zawsze w przypadku zmian ropnych

– w przypadku nacieku zapalnego nie pobieramy wymazów ze skóry



Wybrane standardy 
w zakresie leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołanych 

przez metycylinooporne szczepy S.aureus

■ Zakażenia o łagodnym przebiegu: zakażenie ograniczone; bez objawów ogólnych = 
antybiotykoterapia doustna

■ U pacjentów z:

– rozległym zakażeniem

– objawami uogólnionego zakażenia

– szybkim postępem zakażenia

– brakiem poprawy lub progresją po 48-72 godzinach doustnej terapii

– immunosupresją

– obecnością w okolicy zakażenia materiałów sztucznych (protezy stawowe; protezy 
naczyniowe)

 jest konieczna antybiotykoterapia dożylna



Wankomycyna – złoty środek na szczepy MRSA?

■ Stopniowe obniżanie wrażliwości gronkowców na wankomycynę

■ Podejrzenie zakażenia MRSA – należy określić minimalne stężenie hamujące (MIC)

– Szczepy VISA (średniowrażliwe) – MIC: 4-8 µg/ml

– Szczepy VRSA (oporne) –MIC ≥ 16 µg/ml

– Szczepy MRSA – MIC = 2 µg/ml – ryzyko braku skuteczności wankomycyny 



Wankomycyna nie działa
–

Co zastosować?

MRSA

■ Linezolid

■ Daptomycyna

■ Ceftarolina

■ Dalbawancyna

■ Telawancyna

■ Oritawancyna

■ Tedizolid

■ Delafloxacin



Wankomycyna nie działa
–

Co zastosować?

VRE

■ Linezolid

■ Daptomycyna

■ Tygecyklina

■ Dalbawancyna 

■ Telawancyna

■ Oritawancyna

■ Tedizolid

■ Chinuprystyna – Dalfoprystyna 



Leczenie doustne 
zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołane

przez szczepy metycylinooporne Staphylococcus aureus (MRSA) u dorosłych

Lek Schemat dawkowania

Klindamycyna 300 – 450 mg 3-4 x dziennie

Trimetoprim-sulfametoksazol (kotrimoksazol) 1 lub 2 tabl (160 mg trimetoprimu/800 mg

sulfametaksazolu) 2 x dziennie

Doksycyklina 100 mg 2 x dziennie

Linezolid 600 mg 2 x dziennie

Tedizolid 200 mg 1 x dziennie

Delafloxacin 450 mg 2 x dziennie

Stevens DL, Bisno AL., Chambers HF i wsp. Practice guidelines for the diagnosis and managment of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectous Diseases Socouety of 

America.  Clin Infect Dis. 2014;59(2):e10-52. doi: 10.1093/cid/ciu444



Leczenie dożylne 
zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołane 

przez szczepy metycylinooporne Staphylococcus aureus (MRSA) u dorosłych 

Lek Schemat dawkowania

Antybiotyk pierwszego rzutu

Wankomycyna 15-20 mg/kg m.c/dawkę co 8-12 godz (nie przekraczać 2 g na dawkę)

Daptomycyna 4 mg/kg m.c co 24 godz ( w przypadku podejrzenia bakteriemii 6 mg/kg m.c co 24 godz)

Antybiotyki alternatywne

Linezolid 600 mg co 12 godz

Tedizolid 200 mg co 24 godz

Delafloxacin 300 mg co 12 godz

Ceftarolina 600 mg co 12 godz

Dalbawancyna Dawka jednorazowa: 1500 mg

Schemat 2-dawkowy: 1000 mg, a następnie po tygodniu 500 mg

Ortawancyna 1200 mg w dawce jednorazowej

Telawancyna 10 mg/kg m.c co 24 godz

Stevens DL, Bisno AL., Chambers HF i wsp. Practice guidelines for the diagnosis and managment of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectous Diseases 

Socouety of America.  Clin Infect Dis. 2014;59(2):e10-52. doi: 10.1093/cid/ciu444



Leczenie dożylne zakażeń
wywołane 

przez szczepy wankomycyno-oporne enterokoków (VRE) u dorosłych 

Murray BE. Treatment of enterococal infections. UpToDate Jun19,2019. www.uptodate.com

Lek Schemat dawkowania

Szczepy wrażliwe na ampicylinę

Monoterapia:

Ampicylina

(bez/z sulbaktamem)
6-12 g/dobę w 6 dawkach

Terapia skojarzona: ampicylina plus jeden z poniższych

Gentamycyna 3 mg/kg mc /dobę

Ceftriakson 2 g co 12 godz (wówczas ampicylina = 12 g/dobę)

Szczepy oporne na ampicylinę

Daptomycyna 

4 mg/kg mc co 24 godz 

(tylko dla zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołane przez E.faecalis)

8 – 12 mg/kg co 24 godz 

(bakteriemia lub zakażenia zagrażające życiu) bez lub w terapii skojarzonej 

(gentamycyna; ampicylina lub ceftarolina; tygecyklina)

Wysokie dawki ampicyliny
18 – 30 g / dobę w 6 dawkach 

(tylko dla E.faecium jeśli MIC 16 lub 32 lub 64 µg/ml)

Linezolid 600 mg co 12 godz

Tygecyklina Jednorazowo 100 mg, następnie 50 mg co 12 h



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

DAPTOMYCYNA 
■ Lipopeptyd

■ Wskazania: 

– zakażenia skóry i tkanek miękkich u dorosłych

– prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia 

– bakteriemia gronkowcowa

■ Aktywność wobec:

– paciorkowce

– gronkowce włącznie ze szczepami MRSA; VISA

– enterokoki włącznie ze szczepami VRE

– Clostridium perfringens

– bakterie Gram-ujemne naturalnie oporne

■ Dawkowanie:

– Dożylnie: 4 mg/kg mc co 24 godz – zakażenie skóry i tkanek miękkich / 8-12 mg/kg mc co 24 godz - bakteriemie

■ Okres leczenia: 7 - 14 dni



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

DELAFLOXACIN 
■ Nowy fluorochinolon

■ Zarejestrowany w 2017 r przez FDA (US Food and Drug Administration)

■ Wskazania: zakażenia skóry i tkanek miękkich u dorosłych

■ Aktywność wobec:

– paciorkowce

– gronkowce włącznie ze szczepami MRSA

– Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriales

– Pseudomonas aeruginosa

– Brak aktywności wobec enterokoków

■ Dawkowanie:

– Dożylnie: 300 mg co 12 godz

– Doustnie: 450 mg co 12 godz

■ Okres leczenia: 5 - 14 dni



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

TEDIZOLID 
■ Nowy antybiotyk z grupy oksazolidonów

■ Zarejestrowany w 2014 r przez FDA (US Food and Drug Administration)

■ Wskazania: zakażenia skóry i tkanek miękkich u dorosłych

■ Aktywność wobec:

– paciorkowce

– gronkowce włącznie ze szczepami MRSA

– enterokoki włącznie ze szczepami VRE

■ Dawkowanie:

– Dożylnie: 200 mg co 24 godz

– Doustnie: 200 mg co 24 godz

■ Okres leczenia: 6 dni



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

DALBAWANCYNA 
■ Lipoglikopeptyd II generacji

■ Zarejestrowany w 2014 r przez FDA (US Food and Drug Administration) oraz w 2016 r przez 
Europejską Agencję Leków

■ Wskazania: zakażenia skóry i tkanek miękkich u dorosłych

■ Aktywność wobec:

– Paciorkowce (S.pyogenes; S.agalactiae; grupa Streptococcus milleri

– S.aureus włącznie ze szczepami MRSA; S.epidermidis; S.lugdunesis

– in vitro aktywność wobec szczepów VISA

– Wankomycynowrażliwe enterokoki oraz szczepy VRE inne niż z genotypem VanA

– Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie, m.in. Clostridium spp.; Peptostreptococcus spp.; 
Actinomyces spp.

– Brak aktywności wobec bakterii Gram-ujemnych



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

DALBAWANCYNA
■ Wybrane cechy antybiotyku:

– Dobra penetracja do zmienionych zapalenie tkanek miękkich

– Niska toksyczność

– Długi okres półtrwania – wysokie stężenie leku w surowicy po podaniu jednej dawki (5-7 dni)

– Brak konieczności modyfikacji dawki leku u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek 
(klirens kreatyniny ≥ 30 ml/min) oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby stopień A wg klasyfikacji Childa-
Pugha

■ Objawy niepożądane:

– Nudności; wymioty; biegunka

– Świąd skóry

– Ból głowy

– Rzadko: reakcje anafilaktyczne; pokrzywka; neutropenia; niedokrwistość

■ Dawkowanie:

– Droga tylko dożylna

– Jednorazowo: 1500 mg

– W dwóch dawkach: 1000 mg pierwszego dnia a następnie po 7 dniach 500 mg



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-dodatnimi

DALBAWANCYNA  w praktyce

■ Dobra skuteczność w leczeniu:

– Martwiczego zapalenia powięzi

– Rozsianych ropni lub ropowicy 
w zakresie tkanek miękkich

– Powikłanej róży

– Zakażeń ran pourazowych

– Zakażeń ran oparzeniowych

■ Zastosowanie w zakażeniach szczepami 
MRSA poza wskazaniami zgodnie z 
charakterystyką produktu:

– Zakażenia kości

– Zakażenia związane z protezami 
naczyniowymi

– Zakażenia miejsca operowanego po 
zabiegach ortopedycznych z 
zastosowaniem zespoleń lub protez 
stawowych

– Zakażenia mostka po zabiegach 
kardiochirurgicznych

– Bakteriemie związane z centralnymi 
dojściami naczyniowymi

– Infekcyjne zapalenie wsierdzia

– Zakażenie w obrębie kręgosłupa



Nowe antybiotyki w walce z wieloopornymi bakteriami Gram-
dodatnimi

DALBAWANCYNA - spostrzeżenia
■ W większości doniesień dalbawancyna była zastosowana jako antybiotyk II rzutu

■ Zastosowanie nowego lipoglikopeptydu jako kolejnej opcji terapeutycznej, zwłaszcza w zakażeniach 
wywołanych przez gronkowce lub enterokoki z brakiem poprawy po leczeniu wankomycyną
powinno być poprzedzone badaniem mikrobiologicznym z oceną wrażliwości na dalbawancynę

■ Brak poprawy po leczeniu lub tylko częściowa poprawa może przemawiać za zakażeniem 
bakteriemii Gram-ujemnymi lub zakażeniem mieszanym

■ Idealny antybiotyk do skrócenia czasu hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego ostrych zakażeń
skóry i tkanek miękkich – czy to możliwe?

■ Zastosowanie poza wskazaniami – rozterki które może czas wyjaśni:

– Czy wystarczy jedna dawka?

– Czy można przedłużyć leczenie?

– Czy wystarczy monoterapia?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


