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Sammanfattning 

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en av många bakterier som har utvecklat resistens mot olika typer av 

antibiotika. På mitten av 1940-talet detekterades penicillinresistent S. aureus. Meticillinresistent S. aureus 

(MRSA) identifierades sedan år 1961. Vankomycin, en tricyklisk hydrofil glykopeptid, används fortfarande som 

ett förstahandsläkemedel mot allvarliga MRSA-infektioner trots förekomsten av vankomycinresistens och 

tillgången till nya MRSA-läkemedel. Syftet med detta arbete är att jämföra effektiviteten av vankomycin med 

andra läkemedel vid behandlingen av MRSA. Detta görs för att kunna bedöma om användningen av vankomycin 

som ett förstahandsläkemedel mot MRSA bör omprövas. Detta arbete är en litteraturstudie som är gjord med 

hjälp av artiklar från databasen PubMed. Det hittades fem studier om behandlingen av olika MRSA-infektioner. 

Linezolid visade sig vara effektivare än vankomycin vid behandlingen av hud- och mjukdelsinfektioner samt 

nosokomial pneumoni. Daptomycin var inte underlägset vankomycin mot bakteriemi och endokardit. Arbekacin 

visade sig vara mindre effektiv än vankomycin mot kronisk mediaotit. Kombinationen trimetoprim/ 

sulfametoxazol (TMP/SMX) verkade vara överlägset vankomycin vid behandlingen av hälsovårdsförvärvad 

pneumoni och ventilatorförvärvad pneumoni. Den slutsats som kan dras i detta arbete är att vid en jämförelse av 

vankomycin med linezolid, daptomycin, TMP/SMX och arbekacin vid behandling av olika MRSA-infektioner 

var vankomycin överlag mindre effektiv. Det kan därför vara lämpligt att ompröva ifall vankomycin bör 

användas som ett förstahandsläkemedel mot MRSA.  
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SUMMARY   

Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of many bacteria, which has developed resistance to 

various antibiotics. Penicillin resistant S. aureus was detected in the mid-1940s. Methicillin 

resistant S. aureus (MRSA) was later identified in 1961. Vancomycin, a tricyclic hydrophilic 

glycopeptide molecule, is still used as a first-line drug against serious MRSA infections, 

despite the prevalence of vancomycin resistance and the availability of new MRSA drugs.  

 

The aim of this work is to compare the efficiency of vancomycin, as a first-line therapy, with 

other types of drugs in the treatment of MRSA infections.  

 

The method used is a literature review, which is based on five articles from the database 

PubMed. These articles deal with the treatment of various MRSA infections.  

 

Linezolid proved to be more effective than vancomycin in the treatment of skin and soft 

tissue infections and nosocomial pneumonia.  Daptomycin was not inferior to vancomycin in 

the treatment of bacteremia and endocarditis. Arbekacin proved to be less effective than 

vancomycin against chronic otitis media. The combination trimethoprim /sulfamethoxazole 

(TMP/SMX) appeared to be superior to vancomycin in the treatment of health care- 

associated pneumonia and ventilator-associated pneumonia. 

 

The conclusion that can be drawn for this work is that vancomycin is found to have overall 

less efficiency compared to other drugs, such as linezolid, daptomycin, TMP-SMX and 

arbekacin, in the treatment of various MRSA infections. Therefore, based on the observations 

from this review, there arises a question concerning the usage of vancomycin as first line 

therapy for the treatment of MRSA infections.   
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FÖRKORTNINGAR 

CA-MRSA = Samhällsförvärvad MRSA 

CAP = Samhällsförvärvad pneumoni 

 

CSOM = Kronisk mediaotit 

 

CSSTIs = Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner 

 

HA-MRSA = Sjukhusförvärvad MRSA 

 

HAP = Sjukhusförvärvad pneumoni 

 

HCAP = Hälsovårdsförvärvad pneumoni 

 

MRSA = Meticillinresistent S. aureus 

 

NCAP = Icke samhällsförvärvad pneumoni 

 

PBPs = Penicillinbindande proteiner 

 

S. aureus = Staphylococcus aureus  

 

TMP-SMX eller TMP/SMX = Trimetoprim/sulfametoxazol 

 

SCCmec = Stafylokockkassettkromosomen mec 

 

SSTIs = Hud- och mjukdelsinfektioner 

 

VAP = Ventilatorförvärvad pneumoni 

 

VISA = Vankomycin-intermediär S. aureus 

 

VRSA = Vankomycinresistent S. aureus 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wiktionary.org/wiki/intermedi%C3%A4r
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INTRODUKTION 

Problembeskrivning 

Vankomycin godkändes som ett läkemedel år 1958. Det har sedan använts för att bekämpa 

meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (1), som identifierades 1961. Efter 

användningen av vankomycin i så stor utsträckning upptäcktes under den senare hälften av 

1990-talet vankomycin-intermediär Staphylococcus aureus (VISA). VISA identifierades först 

i Japan och därefter i USA samt Europa. Vankomycinresistent Staphylococcus aureus 

(VRSA) upptäcktes 2002 (2,3).  

Trots förekomsten av resistens mot vankomycin och tillgången till nya MRSA-läkemedel 

används vankomycin fortfarande i första hand mot MRSA (4,5). Det kan därför vara lämpligt 

att överväga ifall MRSA-behandlingen är optimal idag.   

 

Staphylococcus aureus (patogenes och infektioner)   

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en grampositiv bakterie. Den kan finnas i näsan (hos 25-

30 % av friska människor) och på huden (6,7). Den betraktas som en del av den kommensala 

floran men kan också orsaka infektioner.   

S. aureus producerar ett stort antal virulensfaktorer som spelar en viktig roll i patogenesen. 

Dessa faktorer kan vara adhesionsmolekyler, försvarssubstanser mot immunsystemet och 

enzymer. För att orsaka en infektion binder S. aureus till en målvävnad. Detta görs med hjälp 

av olika ytproteiner, t.ex. fibronektin- och kollagenbindande proteiner.   

Efter bindningen till målvävnaden börjar S. aureus att växa och skapa kolonier (8). Den kan 

också bilda biofilmer. En biofilm är ett aggregat av mikroorganismer, t.ex. bakterier, 

inbäddade i ett polymermatrix som består av protein, polysackarid och extracellulärt DNA. 

Biofilmer är resistenta mot antibiotika (9).  

För att skydda sig från immunsystemet använder S. aureus olika försvarsmekanismer. Den 

bildar t.ex. antifagocyterande mikrokapsel. Den använder leukocidiner som bryter ner 

leukocyter. Vid vävnadspenetrationen används proteiner som proteaser och lipaser som 

förstör vävnaden. S. aureus kan producera olika toxiner som enterotoxiner och alfa-toxin som 

också spelar roll i patogenesen (8). 

Olika infektioner kan orsakas av S. aureus. t.ex. pneumoni, endokardit, bakteriemi, sepsis, 

osteomyelit samt hud- och mjukdelsinfektioner. Infektionerna kan vara samhälls- eller 

sjukhusförvärvade (10). Infektionerna sprids genom kontakt både med infekterade patienter 

(hud-hudkontakt) och med kontaminerade föremål (2).      

 

https://sv.wiktionary.org/wiki/intermedi%C3%A4r
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Antibiotikaresistens (uppkomst och mekanismer) 

Olika antibiotikaresistenta stammar av S. aureus har uppkommit, t.ex. MRSA (11). Resistens 

mot antibiotika uppkommer genom både kromosomal genmutation och överföring av 

resistensgener från en bakterie till en annan (2). Den överföringen sker genom plasmider. 

Plasmider är små självreplikerande DNA-segment som finns utanför kromosomerna i 

bakterier. Plasmider kan bära resistensgener och genom att självreplikera sig till andra 

bakterieceller överförs dessa resistensgener mellan bakterier.  

Bakterier använder olika resistensmekanismer mot antibiotika. En del resistenta bakterier 

bildar enzymer som ser till att modifiera eller bryta ner antibiotika som tar sig in i cellen 

vilket gör att antibiotika blir icke-effektiva. Ett exempel på detta kan vara när resistent 

Neisseria gonorrhoeae producerar beta-laktamas som bryter ner beta-laktamer.  

Det finns också resistenta bakterier som bildar ett alternativt resistent mål som antibiotika 

binder till, t.ex. när resistent S. aureus producerar penicillin-bindande proteiner 2a (PBP2a) 

som meticillin binder till istället för PBPs.  

Vissa hindrar bindningen av antibiotika till målet genom att förändra målstrukturen, t.ex. när 

resistent Enterococcus faecium förändrar målet som oxazolidinoner binder till. Andra hindrar 

antibiotika från att ta sig in i cellen, t.ex. när resistent Pseudomonas aeruginosa förändrar 

membranpermeabiliteten så att aminoglykosider inte kan penetrera cellmembranet.  

Det finns också de som ser till att antibiotika tar sig snabbare ut från cellen via bildandet av 

membranproteiner som pumpar ut antibiotika som lyckas ta sig in i cellen. Ett exempel på 

detta kan vara när resistent Streptococcus pneumoniae bildar membranproteiner som 

transporterar ut kinoloner (12).   

MRSA (historik och förekomst) 

Efter det att penicillinet upptäcktes av Alexander Fleming användes antibiotika i så stor 

utsträckning att antibiotikaresistens började uppträda redan i mitten av 1940-talet. I mitten av 

1940-talet detekterades penicillinresistent S. aureus, som bryter ner penicillinet med hjälp av 

enzymet penicillinas.  

För att bekämpa penicillinresistent S. aureus utvecklades meticillin. Meticillin började 

användas år 1959. Det inhiberar PBPs hos S. aureus. MRSA identifierades år 1961. MRSA är 

resistent mot beta-laktamer, t.ex. penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer.  

Resistens mot meticillin har utvecklats genom bildandet av ett alternativt resistent mål, 

PBP2a, som meticillin istället binder till. PBP2a bildas av genen, mecA. Stafylokockkassett-

kromosomen mec (SCCmec) bär genen mecA. Hittills har det identifierats 11 typer av 

SCCmec. 

På slutet av 1970-talet upptäcktes olika stammar av MRSA i hälso- och sjukvårdsinstitutioner. 

Under den senare hälften av 1990-talet identifierades samhällsförvärvad MRSA (CA-MRSA) 

(2,3).  
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Mer än 50 % av alla S. aureus-infektioner i världen orsakas av MRSA (13). MRSA 

förekommer i Australien och i många länder i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika. 

Den betraktas som världens mest vanliga antibiotikaresistenta patogen.   

Enligt data från det europeiska övervakningssystemet för antibiotikaresistens skilde sig 

MRSA-förekomsten tydligt mellan olika länder i Europa år 2008 (figur 2). Förekomsten i 

Spanien, Italien och Storbritannien beräknades till 25-50 %. I Sverige och Norge beräknades 

den till < 1 % (3). MRSA-förekomsten i Skandinavien ökar ändå i en liten utsträckning (7). 

 

 

Figur 1. Förekomsten av MRSA i Europa år 2008. Bilden är baserad på data från det 

europeiska övervakningssystemet för antibiotikaresistens (14).  

 

Sjukhusförvärvad MRSA (HA-MRSA) och CA-MRSA (skillnader) 

HA-MRSA orsakar bakteriemi och pneumoni (3). I 30-40 % av fallen är MRSA-bakteriemi 

förknippad med allvarliga komplikationer t.ex. endokardit (15). MRSA-bakteriemi har 20-

50 % mortalitet inom 90 dagar.  

Det finns två typer av pneumoni, samhällsförvärvad pneumoni (CAP) och icke samhälls-

förvärvad pneumoni (NCAP). NCAP har delats in i sjukhusförvärvad pneumoni (HAP), 

hälsovårdsförvärvad pneumoni (HCAP) och ventilatorförvärvad pneumoni (VAP) (16). Dessa 

typer av pneumoni kan orsakas av olika patogener. MRSA står för 10-40 % av HAP, HCAP 

och VAP. Den står också för 9 % av CAP. MRSA-pneumoni är också förknippad med en hög 

mortalitet och morbiditet (17,18).  

CA-MRSA orsakar hud- och mjukdelsinfektioner (SSTIs) (3). SSTIs kan delas in i ytliga samt 

djupa eller komplicerade infektioner. Ytliga infektioner inkluderar impetigo och abscess. 

Djupa och livshotande infektioner inkluderar nekrotiserande fasciit, pyomyosit och myosit 

(19).  

Förutom att dessa två MRSA-typer orsakar olika infektioner har de också andra olika 

kännetecken. HA-MRSA är förknippad med SCCmec-typ I, II eller III medan CA-MRSA är 

förknippad med SCCmec-typ IV, V eller VII. CA-MRSA bildar ofta panton-valentin-
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leukocidin (PVL). PVL är ett toxin som orsakar både lys av leukocyter och nekros av 

epitelceller. CA-MRSA orsakar sällan allvarliga infektioner med hög mortalitet (3).  

MRSA kan orsaka kronisk mediaotit (CSOM). Det finns också en del studier som visar att 

HA- och CA-MRSA hos patienter med otorrhea har ökat på sistone (20).  

 

MRSA-behandling 

Vankomycin används som ett förstahandsläkemedel mot allvarliga MRSA-infektioner. Vid 

behandlingsmisslyckande med vankomycin används andra alternativ t.ex. linezolid, 

daptomycin, klindamycin eller trimetoprim/sulfametoxazol (TMP- SMX) (4). I Sverige har 

dessa läkemedel olika indikationer och doseringar (tabell I, II, III, IV och V). Dessutom har 

dessa läkemedel olika verkningsmekanismer och biverkningar (21,22,23,24,25). 

 

Tabell I. Indikationer och dosering av vankomycin i Sverige. Verkningsmekanism, biverkningar, 

kontraindikationer samt varningar och försiktighet för vankomycin uppges också. 

Vankomycin  

Verkningsmekanism En tricyklisk hydrofil glykopeptid som hämmar 

uppbyggnaden av den bakteriella cellväggen. Vankomycin 

hämmar N-acetylmuraminsyra- och N-

acetylglukosamininkorporeringen i peptidglykanmatrixet i 

den bakteriella cellväggen. Detta påverkar den bakteriella 

replikationen (26).     

Indikationer Allvarliga infektioner med grampositiva mikroorganismer. 

Vankomycin används vid endokardit, osteomyelit, 

mjukdelsinfektioner och pneumoni.  

Dosering Det ges intravenöst. Till patienter ≥ 12 år med normal 

njurfunktion gäller 1 g varje 12 timmar.  

Biverkningar Vanliga biverkningar är t.ex. hypotoni, njurinsufficiens, 

dyspne och rodnad i ansiktet.  

Kontraindikationer Överkänslighet mot vankomycin. 

Varningar och 

försiktighet 

Behandlingen stoppas vid akuta svåra 

överkänslighetsreaktioner. Nefrotoxicitet är en risk vid 

administreringen av vankomycin till patienter med 

njursvikt (21). 
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Tabell II. Indikationer och dosering av linezolid i Sverige. Verkningsmekanism, biverkningar, 

kontraindikationer samt varningar och försiktighet för linezolid uppges också. 

Linezolid  

Verkningsmekanism En oxazolidinon som inhiberar bildandet av proteiner. 

Linezolid binder till 23S-subenheten av 50S-ribosomen. 

Detta hindrar bildandet av 70S-initieringskomplexet (27,28).     

Indikationer Nosokomial pneumoni och CAP orsakad av grampositiva 

bakterier hos vuxna. Det används också vid komplicerade 

hud- och mjukdelsinfektioner (CSSTIs) orsakade av 

grampositiva bakterier hos vuxna. 

Dosering Det ges intravenöst eller oralt (som tabletter eller oral 

suspension). Det administreras 600 mg två gånger/dag med 

en behandlingsperiod från 10 till 14 dagar i följd. 

Biverkningar Vanliga biverkningar är t.ex. anemi, hypertoni, klåda och 

hudutslag. 

Kontraindikationer Överkänslighet mot linezolid. 

Varningar och 

försiktighet 

Trombocytopeni kan uppträda hos patienter med svår 

njurinsufficiens (22). 

 

Tabell III. Indikationer och dosering av daptomycin i Sverige. Verkningsmekanism, biverkningar, 

kontraindikationer samt varningar och försiktighet för daptomycin uppges också. 

 

Daptomycin  

Verkningsmekanism Daptomycin är en cyklisk lipopeptid. I närvaron av kalcium 

binder daptomycin till det bakteriella cellmembranet och 

orsakar depolarisering som ger upphov till celldöd (29).    

Indikationer Infektioner med grampositiva bakterier. Det används till 

patienter ≥ 1 år med CSSTIs och till vuxna patienter med 

högersidig infektiös endokardit, orsakad av S. aureus. 

Daptomycin används också vid S. aureus-bakteriemi i 

samband med högersidig infektiös endokardit eller CSSTIs. 

Dosering Det ges intravenöst. Det gäller 4 mg/kg vid CSSTIs utan S. 

aureus-bakteriemi och vid S. aureus-bakteriemi gäller 6 

mg/kg en gång/dag i 7-14 dagar.  

Biverkningar Vanliga biverkningar är t.ex. anemi, ångest, huvudvärk och 

sömnlöshet. 

Kontraindikationer Överkänslighet mot daptomycin. 

Varningar och 

försiktighet 

Vid överkänslighetsreaktioner stoppas behandlingen. Det 

finns en risk för Clostridium difficile-diarré och vid debuten 

stoppas behandlingen. Det finns också en risk för 

förhöjningar i kreatininfosfokinasnivån (23). 
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Tabell IV. Indikationer och dosering av klindamycin i Sverige. Verkningsmekanism, biverkningar, 

kontraindikationer samt varningar och försiktighet för klindamycin uppges också. 

Klindamycin  

Verkningsmekanism En linkosamid som hämmar proteinsyntesen genom att 

hämma ribosomtranslokationen via bindningen till det 50S-

ribosomala-RNA:et (30,31).       

Indikationer Allvarliga infektioner som orsakas av anaeroba bakterier. 

Dosering Det ges intravenöst och intramuskulärt. För vuxna gäller 300 

mg 3 gånger/dygn intramuskulärt och vid en intravenös 

infusion gäller 600 mg 3 gånger/dygn.    

Biverkningar Vanliga biverkningar är t.ex. tjocktarmsinflammation och 

tromboflebit. 

Kontraindikationer Överkänslighet mot klindamycin. 

Varningar och 

försiktighet 

Det finns en risk för Clostridium difficile- diarré. Vid 

överkänslighetsreaktioner ska behandlingen stoppas (24). 

 

Tabell V. Indikationer och dosering av trimetoprim/sulfametoxazol i Sverige. Verkningsmekanism, 

biverkningar, kontraindikationer samt varningar och försiktighet för trimetoprim/sulfametoxazol uppges 

också.  

Trimetoprim/sulfametoxazol  

Verkningsmekanism En sulfonamidkombination som inhiberar 

folatbiosyntesvägen på olika ställen. Sulfametoxazol hämmar 

dihydropteroatsyntas och trimetoprim hämmar 

dihydrofolatreduktas. Hämningen av dihydropteroatsyntas 

inhiberar bildandet av dihydrofolat. Hämningen av 

dihydrofolatreduktas inhiberar bildandet av tetrahydrofolat 

(32). 

Indikationer Prostatit, kronisk bronkit, shigellos, tyfoid, paratyfoidfeber 

samt övre- och nedre (komplicerad) urinvägsinfektion. Det 

används också mot Pneumocystis carinii- infektioner. 

Dosering Det ges oralt (som tabletter eller oral lösning). Till patienter ≥ 

12 år gäller två tabletter eller 20 ml oral lösning morgon och 

kväll.  

Biverkningar Vanliga biverkningar är t.ex. illamående, dermatit och 

hudutslag.  

Kontraindikationer Överkänslighet mot TMP/SMX. TMP/SMX ges inte till 

patienter med svår nedsatt njurfunktion. 

Varningar och 

försiktighet 

Clostridium difficile- diarré uppträder (25).  
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Arbekacin är en annan substans som används mot MRSA i länder som Japan och Sydkorea 

(tabell VI). Arbekacin har visat sig vara effektiv i dessa länder. Det godkändes som ett 

läkemedel mot MRSA i Japan år 1990 och i Sydkorea år 2000 (33). 

 

Tabell VI. Indikationer och dosering av arbekacin i Japan och Sydkorea. Verkningsmekanism, 

biverkningar, samt varningar och försiktighet för arbekacin uppges också. 

Arbekacin 

Verkningsmekanism En aminoglykosid som inhiberar proteinsyntesen genom 

att inhibera proteintranslationen via bindningen till de 

50S- och 30S-ribosomala subenheterna. 

Indikationer Gentamicin-, tobramycin- och amikacinresistenta 

bakterier. Det används också mot MRSA. 

Dosering Det ges intravenöst och intramuskulärt. För vuxna gäller 

150-200 mg/dygn. 

Biverkningar Nefrotoxicitet och ototoxicitet. 

Varningar och 

försiktighet 

Risken för nefrotoxicitet ökar om den totala dosen av 

arbekacin i slutet av behandlingen blir > 5000 mg (33,34). 

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att jämföra effektiviteten av vankomycin med andra läkemedel vid 

behandlingen av olika MRSA-infektioner. Detta görs för att kunna bedöma om användningen 

av vankomycin som ett förstahandsläkemedel mot MRSA bör omprövas. 

 

MATERIAL OCH METODER 

Detta arbete är en litteraturstudie som är gjord med hjälp av relevanta artiklar från databasen 

PubMed.  

Det fanns en del inklusionskriterier. Artiklar som var publicerade efter 2000-01-01, som 

jämförde vankomycin med andra läkemedel mot MRSA och som var tillgängliga i fri fulltext 

i PubMed inkluderades. Artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna men som var på ett annat 

språk än engelska exkluderades.  

Det gjordes två sökningar i PubMed. Dessa sökningar begränsades till människorelaterade 

kliniska studier med ett publikationsdatum från 2000-01-02 till 2016-12-31. Den första 

sökningen med sökorden methicillin resistant Staphylococcus aureus resulterade i 168 träffar, 

där två artiklar valdes ut för vidare analys. Den andra sökningen med sökorden vancomycin 

MRSA resulterade i 62 träffar, där tre artiklar valdes ut för vidare analys. 

Totalt valdes fem artiklar ut för arbetet (tabell VII). Studie 2 och 4 erhölls från den första 

sökningen och studie 1,3 och 5 erhölls från den andra sökningen.  
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            Tabell VII. Studierna som användes för att besvara arbetets syfte. 

Studie Författare och år 

1. Linezolid versus Vankomycin in 

Treatment of Complicated Skin and 

Soft Tissue Infections (11). 

Weigelt J, Itani K, Stevens D, Lau 

W, Dryden M, Knirsch C; Linezolid 

CSSTI Study Group, (2005). 

2. Daptomycin versus Standard 

Therapy for Bacteremia and 

Endocarditis Caused by 

Staphylococcus aureus (15). 

Fowler VG Jr, Boucher HW, Corey 

GR, Abrutyn E, Karchmer AW, 

Rupp ME, Levine DP, et al.; S. 

aureus Endocarditis and Bacteremia 

Study Group, (2006). 

3. Comparison of Arbekacin and 

Vankomycin in Treatment of 

Chronic Suppurative Otitis Media by 

Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus (20). 

Hwang JH, Lee JH, Hwang JH, 

Chung KM, Lee EJ, Yoon YJ, Moon 

MK, Kim JS, Won KS, Lee CS, 

(2015). 

4. Linezolid in Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus Nosocomial 

Pneumonia: A Randomized, 

Controlled Study (17). 

Wunderink RG, Niederman MS, 

Kollef MH, Shorr AF, Kunkel MJ, 

Baruch A, McGee WT, Reisman A, 

Chastre J, (2012). 

5. Trimethoprim/sulfamethoxazole 

versus vankomycin in the treatment 

of healthcare/ventilator-associated 

MRSA pneumonia: a case–control 

study (35). 

Eliakim-Raz N, Hellerman M, Yahav 

D, Cohen J, Margalit I, Fisher S, 

Zusman O, Shaked H, Bishara J, 

(2016). 

 

 

RESULTAT    

Studie 1: Linezolid versus Vankomycin in Treatment of Complicated Skin and Soft 

Tissue Infections. 

Syfte 

Avsikten med denna studie var att jämföra linezolid med vankomycin vid behandlingen av 

påvisade eller misstänkta meticillinresistenta grampositiva CSSTIs.  

Metod 

Studien var randomiserad, öppen, multicenter och multinationell. Den startade i oktober 2002 

och avslutades i mars 2003. Den var sponsrad av läkemedelsföretaget Pfizer. Studien utfördes 

på flera medicinska centrum (> 50 centra) i olika länder (> 9 länder) i världen, i bland annat 

Nya Zeeland, USA, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Filippinerna och Venezuela. 
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Patienter som hade misstänkta eller påvisade grampositiva CSSTIs inkluderades. Dessa 

patienter var ≥ 18 år. Alla inkluderade patienter hade åtminstone något av dessa: hypotoni, 

feber, hypotermi, mer än 15 % omogna neutrofiler (oavsett antalet vita blodkroppar) eller så 

var antalet vita blodkroppar större än 10,000/mm3. De med gramnegativa infektioner, 

nekrotiserande faciit, endokardit, gasbrand, septisk artrit, meningit eller osteomyelit 

exkluderades. De som var överkänsliga mot ett av läkemedlen, som tog ett annat läkemedel 

samtidigt eller som inte hade CSSTIs exkluderades. 

Patienterna fick antingen linezolid, 600 mg (oralt eller intravenöst)/12 timmar, eller 

vankomycin, 1 g (intravenöst)/12 timmar. Behandlingen fick som minst pågå i 4 dagar och 

som mest i 21 dagar. Kliniska mätningar utfördes under de första 4 dagarnas behandling, efter 

7 dagars behandling, i slutet av behandlingen och vid återbesöket, som var arrangerat 7 dagar 

därefter.  

Patienter bedömdes vara botade om alla symptom försvann efter behandlingen eller om 

patogenen som dokumenterades vid studiens början inte kunde isoleras efter behandlingen.  

Patienterna indelades i fyra analyspopulationer, de som planerades behandlas (ITT), den 

modifierade populationen för de som planerades behandlas (MITT), populationen för klinisk 

värdering (CE) och populationen för mikrobiologisk värdering (ME). ITT-populationen 

innefattade alla patienter som fick en eller fler doser av ett av studieläkemedlen. MITT-

populationen involverade alla ITT-patienter som hade kulturer med en påvisad grampositiv 

patogen vid studiens början. CE-populationen inkluderade alla patienter som fick > 4 dagars 

behandling och var närvarande vid återbesöket. ME-populationen involverade alla CE-

patienter som hade en eller flera grampositiva patogener som var känsliga för 

studieläkemedlen vid studiens början.  

Den primära utfallsvariabeln var andelen eller antalet botade patienter i ITT-populationen vid 

återbesöket. De rekryterade patienterna som undergick randomiseringen var 1200. Av dessa 

utgjorde 1180 patienter ITT-populationen. Av dessa utgjorde 592 patienter linezolidgruppen 

och 588 patienter vankomycingruppen. Medelvärdet för patienternas ålder i båda grupperna 

beräknades till 52 år. 

Resultat  

Vid återbesöket i ITT-populationen var 92,2 % av de linezolidbehandlade och 88,5 % av de 

vankomycinbehandlade botade (symptomen försvann efter behandlingen) (tabell VIII).        

Tabell VIII. Andelen eller antalet botade patienter vid återbesöket i ITT-populationen efter 

användningen av linezolid eller vankomycin mot påvisade eller misstänkta meticillinresistenta 

grampositiva CSSTIs. Tabellen är baserad på data från resultatet i studie 1 (11).   
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I linezolidgruppen fick 131 patienter läkemedelsrelaterade biverkningar jämfört med 121 

patienter i vankomycingruppen (tabell IX). Antalet patienter som hade allvarliga biverkningar 

beräknades till 2 hos de linezolidbehandlade och till 8 hos de vankomycinbehandlade. I 

linezolidgruppen fick 31 patienter diarré jämfört med 9 patienter i vankomycingruppen. 

Trombocytopeni förekom hos 21 patienter i linezolidgruppen jämfört med noll i 

vankomycingruppen.  

 

Tabell IX. Biverkningarna som uppträdde hos patienterna efter behandlingen med linezolid eller 

vankomycin mot påvisade eller misstänkta meticillinresistenta grampositiva CSSTIs. Tabellen är 

baserad på data från resultatet i studie 1 (11). 

                 

   

Studie 2: Daptomycin versus Standard Therapy for Bacteremia and Endocarditis 

Caused by Staphylococcus aureus. 

Syfte 

Syftet med studien var att värdera hur effektivt och säkert daptomycin är jämfört med 

standardterapin vid behandlingen av bakteriemi och endokardit orsakad av S. aureus.  

Metod 

Studien var öppen och randomiserad. Den pågick från augusti 2002 till februari 2005. Den var 

sponsrad av läkemedelsföretaget Cubist Pharmaceuticals. Studien utfördes på olika universitet 

(> 9 universitet) och medicinska centrum (> 13 centra) i tre länder (USA, England och 

Tyskland). De rekryterade patienterna var ≥ 21 år och ≤ 91 år. Dessa patienter hade en eller 

fler blodkulturer som var S. aureus-positiva två dagar före behandlingen. Patienterna som 

exkluderades hade kreatininclearance < 30 ml/minut, osteomyelit, pneumoni eller 

polymikrobiell bakteriemi. 

Patienterna fick antingen daptomycin, 6 mg/kg kroppsvikt en gång (intravenöst)/24 timmar, 

eller standardterapin, som kunde vara vankomycin (1 g/12 timmar i samband med en lämplig 

dosjustering) eller antistafylokockiskt penicillin (2 g/4 timmar).  

Patienterna indelades i tre analyspopulationer, de som planerades behandlas (ITT), den 

modifierade populationen för de som planerades behandlas (MITT) och 
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perprotokollpopulationen. Alla randomiserade patienter utgjorde ITT-populationen. Alla 

randomiserade patienter som minst fick en dos av ett av studieläkemedlen, med undantag för 

de som sannolikhet hade vänstersidig endokardit, utgjorde MITT-populationen. 

Perprotokollpopulationen inkluderade alla MITT-patienter som har följt protokollet. Kliniska 

mätningar utfördes vid studiens början, i slutet av behandlingen samt vid återbesöket, 42 

dagar efter behandlingens slut.  

Den primära utfallsvariabeln var andelen eller antalet botade patienter i MITT-populationen 

vid återbesöket. De rekryterade patienterna som undergick randomiseringen var 246. Av dessa 

utgjorde 120 patienter daptomycingruppen och 115 patienter standardterapigruppen. I 

daptomycingruppen hade 45 patienter MRSA-infektioner. I standardterapigruppen hade 44 

patienter MRSA-infektioner. 

Resultat  

Behandlingen misslyckades hos 67 patienter i både daptomycin- och standardterapigruppen i 

MITT-populationen. Behandlingen lyckades hos 44,4 % och 31,8 % av MRSA-patienterna i 

daptomycin- och standardterapigruppen (tabell X). 

 

Tabell X. Andelen eller antalet botade patienter i ITT- och MITT-populationen efter 

användningen av daptomycin eller standardterapin mot bakteriemi och endokardit orsakad av S. 

aureus. Andelen eller antalet botade MRSA-patienter visas också. Tabellen är baserad på data från 

resultatet i studie 2 (15). 

 

 

I daptomycingruppen hade 42 patienter läkemedelsrelaterade biverkningar. I standardterapi-

gruppen hade 49 patienter läkemedelsrelaterade biverkningar. Patienter som fick allvarliga 

biverkningar var 62 bland de daptomycinbehandlade och 52 bland de som behandlades med 

standardterapin. Kreatininkinasnivåerna förhöjdes hos 6,7 % i daptomycingruppen och hos 

0,9 % i standardterapigruppen. Njursvikt drabbade 18,1 % av de standardterapibehandlade 

och 6,7 % av de daptomycinbehandlade. 

 

Studie 3: Comparison of Arbekacin and Vankomycin in Treatment of Chronic 

Suppurative Otitis Media by Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. 

Syfte 

Avsikten med denna studie var att undersöka effektiviteten och säkerheten av arbekacin 

jämfört med vankomycin vid behandlingen av MRSA-CSOM.  
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Metod 

Studien var fallkontrollerad och utfördes på Chungbukuniversitetet i Sydkorea. 

Chungbukuniversitetet stod för finansieringen av denna studie. Studien pågick från januari 

2003 till december 2011. Behandlingen bedömdes efter bakteriellt misslyckande (BF), 

bakteriell eliminering (BE) samt förbättrad eller misslyckad klinisk effektivitetsrespons 

(CER). 

MRSA-frånvaro i de isolerade kulturerna efter behandlingen betraktades som BE medan 

MRSA-närvaro betraktades som BF. Om MRSA-tillväxten inte upphörde efter behandlingen 

betraktades det också som BF. Om symptomen relaterade till öroninfektionen försvann efter 

behandlingen betraktades det som förbättrad CER och om symptomen inte försvann 

betraktades det som misslyckad CER.   

Doseringen av arbekacin var 100 mg två gånger (intravenöst)/dygn för 19/20 patienter och 

den sista patienten 1/20 fick istället 100 mg arbekacin tre gånger (intravenöst)/dag. 

Doseringen av vankomycin var 1000 mg två gånger (intravenöst)/dag för 35/36 patienter och 

den sista patienten 1/36 fick istället 1000 mg vankomycin en gång (intravenöst)/dag.    

Den primära utfallsvariabeln var mätningen av BE, BF och förbättrad eller misslyckad CER 

för båda läkemedlen. Det rekryterades 1760 patienter > 18 år. Dessa hade mediaotit. Endast 

95 av dem hade MRSA-CSOM. Av dessa fick 20 patienter (36-76 år) arbekacin och 36 

patienter (24-73 år) vankomycin.  

Resultat  

BE och CER beräknades till 85 % och 90 % för arbekacingruppen och till 97,2 % för 

vankomycingruppen (tabell XI). Biverkningar förekom hos 33,3 % bland de 

vankomycinbehandlade och hos 5 % bland de arbekacinbehandlade. I vankomycingruppen 

var det en patient som fick nefrotoxicitet, två patienter som fick hepatotoxicitet, två patienter 

som fick hudutslag, åtta patienter som fick leukopeni och en patient som fick läkemedelsfeber 

jämfört med noll i arbekacingruppen (tabell XI).    

Tabell XI. Biverkningarna och utfallet hos patienterna efter behandlingen med arbekacin 

eller vankomycin mot kronisk mediaotit orsakad av MRSA. Tabellen är baserad på data från 

resultatet i studie 3 (20). 
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Studie 4: Linezolid in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Nosocomial 

Pneumonia: A Randomized, Controlled Study. 

Syfte 

Syftet var att bedöma hur effektivt och säkert linezolid är jämfört med vankomycin vid 

behandlingen av MRSA-nosokomial pneumoni hos vuxna patienter på sjukhus. 

Metod 

Studien var fas fyra, randomiserad, multicenter, jämförande, dubbelblindad och internationell. 

Den startade i oktober 2004 och avslutades i januari 2010. Den var sponsrad av 

läkemedelsföretaget Pfizer. Studien utfördes på ett antal olika universitet (>3 universitet) och 

medicinska centrum (> 9 centra) i två länder (USA och Frankrike). Patienterna som 

rekryterades var ≥ 18 år med HAP eller HCAP. Patienter som hade behandlats med 

antibiotika mot MRSA > 48 timmar under de 72 timmarna förre studiestarten exkluderades 

(med undantag för de vars behandling misslyckades). 

Patienterna fick antingen linezolid, 600 mg (intravenöst)/12 timmar, eller vankomycin, 15 

mg/kg (intravenöst)/12 timmar. Kliniska mätningar utfördes vid studiens början, dag 3 och 

var tredje dag under behandlingen. Prov för luftvägsodling isolerades 2-3 dagar efter 

behandlingsstarten, i slutet av behandlingen samt i slutet av studien (7-30 dagar efter slutet av 

behandlingen).   

Patienter bedömdes vara botade om alla symptom vid studiens början försvann efter 

behandlingen eller om MRSA inte kunde isoleras efter behandlingen. 

Patienterna indelades i tre analyspopulationer, de som planerades behandlas (ITT), den 

modifierade populationen för de som planerades behandlas (MITT) och 

perprotokollpopulationen (PP). Alla randomiserade patienter som fick en eller fler doser av ett 

av studieläkemedlen utgjorde ITT-populationen. Alla ITT-randomiserade patienter som hade 

MRSA-nosokomial pneumoni utgjorde MITT-populationen. Alla MITT-patienter som fick en 

adekvat studiemedicinering utgjorde PP-populationen.   

Den primära utfallsvariabeln var antalet eller andelen botade patienter i slutet av studien i PP-

populationen. Antalet patienter i ITT-populationen beräknades till 1184. Av dessa utgjorde 

488 patienter MITT-populationen. Av MITT-patienterna inkluderade PP-populationen 348 

patienter, 172 i linezolidgruppen och 176 i vankomycingruppen. Medelvärdet för patienternas 

ålder i linezolidgruppen i PP-populationen beräknades till 60,7 år. Medelvärdet för 

patienternas ålder i vankomycingruppen i PP-populationen beräknades till 61,6 år. 

    

Resultat 

Antalet botade patienter i PP-populationen bland de som behandlades med linezolid eller 

vankomycin visas i tabell XII.   
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Tabell XII. Antalet botade patienter i slutet av både behandlingen och studien i PP-populationen 

i linezolid- och vankomycingruppen. Tabellen är baserad på data från resultatet i studie 4 (17). 

 Linezolid-

gruppen 

Vankomycin-

gruppen 

P-värdet 

Antalet botade patienter 

(vars symptom försvann) I 

slutet av behandlingen. 

150 130     ___ 

Antalet botade patienter 

(vars MRSA inte kunde 

isoleras) I slutet av 

behandlingen. 

149 114     ___ 

Antalet botade patienter 

(vars symptom försvann) I 

slutet av studien. 

95 81            

0,042 

Antalet botade patienter 

(vars MRSA inte kunde 

isoleras) I slutet av 

studien. 

97 82     ___ 

 

Läkemedelsrelaterade biverkningar beräknades till 26. Dessa biverkningar uppträdde hos 20 

patienter, 7 i linezolidgruppen och 13 i vankomycingruppen. Anemi inträffade hos 19,3 % av 

vankomycinpatienterna och hos 18,1 % av linezolidpatienterna. Trombocytopeni inträffade 

hos 13,2 % i vankomycingruppen och hos 16,3 % i linezolidgruppen.  

 

Studie 5: Trimethoprim/sulfamethoxazole versus vankomycin in the treatment of 

healthcare/ventilator-associated MRSA pneumonia: a case–control study. 

Syfte 

Avsikten var att jämföra effektiviteten och säkerheten av TMP-SMX med vankomycin vid 

behandlingen av MRSA-HCAP eller VAP. 

Metod 

Studien var retrospektiv och fallkontrollerad. Studien utfördes på Beilinsons sjukhus i Petach 

Tikva i Israel. Beilinsons sjukhus stod för finansieringen av denna studie. Patienter som 

inkluderades var ≥ 18 år och hade sputumkulturer som var MRSA-positiva. Dessa kulturer var 

känsliga för studieläkemedlen. De patienterna som inkluderades hade HCAP eller VAP 

orsakad av MRSA och dessa patienter hade behandlats med ett av studieläkemedlen minst 3 
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dagar i följd. Under studiens gång exkluderades de patienter som samtidigt tog andra MRSA-

läkemedel än studieläkemedlen. 

Patienterna fick antingen TMP-SMX, 160 mg trimetoprim/800 mg sulfametoxazol två gånger 

(intravenöst)/ 24 timmar, eller vankomycin, 1 g två gånger/dag vid normal kreatininclearance 

i samband med en dosjustering.   

Patienter bedömdes vara botade om symptomen vid studiens början försvann efter 

behandlingen eller om MRSA i sputum inte kunde isoleras efter behandlingen. 

Den primära utfallsvariabeln var total 30-dagars mortalitet samt terapimisslyckandet (för de 

vars symptom kvarstod efter behandlingen). Antalet patienter i TMP/SMX-gruppen var 42. 

Antalet patienter i vankomycingruppen var 39. Medelvärdet för patienternas ålder i 

TMP/SMX-gruppen var 73 år. Medelvärdet för patienternas ålder i vankomycingruppen var 

72 år.  

Resultat 

Total 30-dagars mortalitet beräknades till 26,2 % i TMP/SMX-gruppen och till 51,3 % i 

vankomycingruppen. Terapimisslyckandet (för de vars MRSA kunde isoleras efter 

behandlingen) beräknades till 35,7 % i TMP/SMX-gruppen och till 59 % i 

vankomycingruppen. Sjukhusvistelsen var 23,5 dagar för de TMP/SMX-behandlade och 33 

dagar för de vankomycinbehandlade. Terapimisslyckandet (för de vars symptom kvarstod 

efter behandlingen) beräknades till 45 % hos de TMP/SMX-behandlade och till 47,8 % hos de 

vankomycin-behandlade (tabell XIII).  

 

Tabell XIII. Utfallet hos de behandlade patienterna med antingen trimetoprim/sulfametoxazol 

eller vankomycin mot hälsovårdassocierad MRSA-pneumoni eller ventilatorsassocierad MRSA-

pneumoni. Tabellen är baserad på data från resultatet i studie 5 (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Trimetoprim/sulfametoxazol   

(Antalet patienter totalt= 42)                          
Vankomycin 

(Antalet patienter 

totalt= 20) 

P-värdet    

Total 30-dagars 

mortalitet, antalet 

(%).            

 

11 (26,2) 20 (51,3) 

 

0,02 

Sjukhusvistelse, 

(dagar). 

23,5 

 

33 0,72 

Terapimisslyckande 
(för de vars symptom 

kvarstod efter 

behandlingen), antalet 

(%). 

 

15 (35,7) 

 

 

23 (59,0) 

 

 

0,03 

Terapimisslyckande 
(för de vars MRSA 

kunde isoleras efter 

behandlingen), antalet 

(%).  
 

9/20 (45,0) 

 

11/23 (47,8) 

 

0,76 
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I TMP/SMX-gruppen fick fyra patienter läkemedelsrelaterade biverkningar. I vankomycin-

gruppen fick en patient läkemedelsrelaterade biverkningar. Två patienter fick akut njursvikt, 

en i TMP/SMX-gruppen och en i vankomycingruppen. Ett fall med leukopeni uppträdde 

också i TMP/SMX-gruppen.  

 

Resultatsammanfattning  

Studie 1-5 har sammanfattats med avseende på utfallet utifrån den primära utfallsvariabeln 

och antalet patienter som fick biverkningar efter behandlingen med läkemedlen (tabell XIV). 

Tabell XIV. Sammanfattning av utfallet utifrån den primära utfallsvariabeln och antalet patienter som 

fick biverkningar efter behandlingen med läkemedlen i de fem studierna. 

Studie Utfallet utifrån den 

primära 

utfallsvariabeln 

Biverkningar 

1. Linezolid versus 

Vankomycin in Treatment of 

Complicated Skin and Soft 

Tissue Infections (11). 

– Linezolidgruppen: 92,2 % 

botade patienter (vars 

symptom försvann efter 

behandlingen) i ITT-

population. 

– Vankomycingruppen: 

88,5 % botade patienter 

(vars symptom försvann 

efter behandlingen) i ITT-

populationen.  

 

– Linezolidgruppen: 22,1 % av 

patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

– Vankomycingruppen: 20,6 % 

av patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

  

2. Daptomycin versus 

Standard Therapy for 

Bacteremia and Endocarditis 

Caused by Staphylococcus 

aureus (15). 

– Daptomycingruppen: 

42,7 % botade patienter i 

MITT-populationen. 

– Standardterapigruppen: 

39,3 % botade patienter i 

MITT-populationen. 

 

– Daptomycingruppen: 35,0 % 

av patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

– Standardterapigruppen: 

42,2 % av patienterna fick 

läkemedels-relaterade 

biverkningar. 

 

3. Comparison of Arbekacin 

and Vankomycin in 

Treatment of Chronic 

Suppurative Otitis Media by 

Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (20). 

– Arbekacingruppen: BE= 

85,0 % och CER= 90,0 %.  

– Vankomycingruppen: BE 

och CER= 97,2 %.  

– Arbekacingruppen: 5,0 % av 

patienterna fick biverkningar.  

– Vankomycingruppen: 33,3 % 

av patienterna fick biverkningar.  

 

4. Linezolid in Methicillin-

Resistant Staphylococcus 

aureus Nosocomial 

Pneumonia: A Randomized, 

Controlled Study (17). 

– Linezolidgruppen: 57,6 % 

botade patienter (vars 

symptom försvann) i slutet 

av studien i PP-

populationen. 

– Vankomycingruppen: 

46,6 % botade patienter 

(vars symptom försvann) i 

– Linezolidgruppen: 4,1 % av 

patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

– Vankomycingruppen: 7,4 % 

av patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 
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slutet av studien i PP-

populationen. 

5. Trimethoprim/ 

sulfamethoxazole versus 

vankomycin in the treatment 

of healthcare/ventilator-

associated MRSA 

pneumonia: a case–control 

study (35). 

– TMP/SMX–gruppen: total 

30-dagars mortalitet= 

26,2 % och 

terapimisslyckandet (för de 

vars MRSA kunde isoleras 

efter behandlingen)=35,7 %. 

– Vankomycingruppen: total 

30-dagars mortalitet = 

51,3 % och 

terapimisslyckandet (för de 

vars MRSA kunde isoleras 

efter behandlingen)=59,0 %. 

– TMP/SMX–gruppen: 9,5 % 

av patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

– Vankomycingruppen: 2,6 % 

av patienterna fick läkemedels-

relaterade biverkningar. 

 

 

 

 

DISKUSSION 

Vankomycin godkändes som ett läkemedel 1958. Det har sedan använts för att bekämpa 

MRSA. Det kan endast administreras intravenöst mot MRSA. Dessutom har användningen av 

vankomycin i så stor utsträckning lett till förekomsten av VISA/VRSA. Trots förekomsten av 

VISA/VRSA används vankomycin fortfarande som ett förstahandsläkemedel mot MRSA (35). 

Detta kan bero på att det är effektivt, finns tillgängligt i väldigt stor utsträckning (det näst 

vanligaste antibiotikumet på sjukhusen) och dessutom är det billigt (4,36). Syftet med detta 

arbete var att jämföra effektiviteten av vankomycin med andra läkemedel vid behandlingen av 

olika MRSA-infektioner. Detta gjordes för att kunna bedöma om användningen av 

vankomycin som ett förstahandsläkemedel mot MRSA bör omprövas.  

Studie 1 visar att linezolid var överlägset vankomycin vid behandlingen av påvisade eller 

misstänkta meticillinresistenta grampositiva CSSTIs. Antalet botade patienter (vars symptom 

försvann efter behandlingen) i ITT-populationen vid återbesöket var högre för de som 

behandlades med linezolid, med 3,7 %. En anledning till det erhållna resultatet kunde vara att 

linezolid har en bättre hud- och vävnadspenetration än vankomycin. Andelen 

läkemedelsrelaterade biverkningar var 1,5 % högre för linezolid än vankomycin. 

Trombocytopeni förekom endast hos de som behandlades med linezolid. Diarré förekom 

också i högre grad hos de som behandlades med linezolid.  

Vankomycin kan endast ges intravenöst jämfört med linezolid som kan ges både oralt och 

intravenöst. Detta kan betraktas som en fördel för linezolid, eftersom det är lättare att 

administrera ett läkemedel oralt än intravenöst (11).  

En annan studie som publicerades 2010, där antalet patienter var ungefär detsamma, visar 

också att linezolid var effektivare än vankomycin vid behandlingen av MRSA-CSSTIs. 

Patienterna fick antingen linezolid (oralt eller intravenöst) eller vankomycin (intravenöst). 

Utfallet visar att i slutet av studien var antalet botade patienter (vars symptom försvann efter 

behandlingen) med linezolid högre än vankomycin, 84 % jämfört med 80 % (37).  
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Studie 2 visar att daptomycin var överlägset standardterapin med 3,4 %. Behandling av 

MRSA-patienter med daptomycin lyckades också i högre grad än standardterapin, vilket visar 

att daptomycin är bättre än vankomycin vid behandlingen av bakteriemi och endokardit 

orsakad av MRSA.  

Det totala antalet biverkningar var ungefär detsamma i båda grupperna. Att daptomycin var 

associerat med förhöjningar i kreatininkinasnivåerna kan tyda på ett behov av att följa 

kreatininkinasnivån under behandlingen med daptomycin. Att vankomycin var associerat med 

njursvikt pekar också på ett behov av att följa njurfunktionen vid behandlingen med detta 

läkemedel (15).  

En annan studie som publicerades 2010, där antalet patienter var mindre, visar också att 

daptomycin inte var underlägset vankomycin vid behandlingen av bakteriemi och endokardit 

orsakad av MRSA. Utfallet visar att behandlingen lyckades hos 45 % av de daptomycin-

behandlade jämfört med 27 % av de vankomycin/gentamicin-behandlade vid icke-

komplicerad bakteriemi, 60 % jämfört med 45 % vid komplicerad bakteriemi och 50 % 

jämfört med 50 % vid MRSA-endokardit (38).  

Studie 3 visar att arbekacin var mindre effektiv än vankomycin vid behandlingen av MRSA-

CSOM. Vankomycingruppen hade 12,2 % högre BE och 7,2 % högre CER än 

arbekacingruppen. Vankomycin gav dock mer biverkningar än arbekacin. Biverkningar som 

nefrotoxicitet, leukopeni, hudutslag och läkemedelsfeber förekom endast i vankomycin-

gruppen. Trots att arbekacin var underlägset vankomycin var skillnaden ändå liten. En 

anledning till att arbekacin var effektiv kan vara arbekacins förmåga att lätt ta sig genom 

membranet av celler i innerörat. Studien publicerades 2015 (20) och är således ganska ny. 

Därför behövs mer studier på effektiviteten av arbekacin jämfört med vankomycin vid 

behandlingen av MRSA-CSOM.  

Studie 4 pekar på att linezolid var mer effektiv än vankomycin vid behandlingen av MRSA-

nosokomial pneumoni. Andelen botade patienter (vars symptom försvann) med linezolid I PP-

populationen i slutet av både behandlingen och studien var 13,4 % och 11 % högre jämfört 

med vankomycin. Dessutom var andelen botade patienter (vars MRSA inte kunde isoleras) 

med linezolid i PP-populationen i slutet av både behandlingen och studien 21,3 % och 11 % 

högre än vankomycin (17). Orsaken till det erhållna resultatet kunde vara att vankomycins 

förmåga att ta sig genom lungvävnaden är dålig (35). Andelen läkemedelsrelaterade 

biverkningar var 3,3 % högre för linezolid än vankomycin. Detta motsäger studie 1 som 

visade att linezolid gav upphov till fler biverkningar än vankomycin (11). Liksom i studie 1 

visar studie 4 att linezolid i hög grad kan ge upphov till trombocytopeni (17,11).  

En annan studie som publicerades 2003 visar också att linezolid var ett effektivt alternativ till 

vankomycin vid behandlingen av MRSA-nosokomial pneumoni. Utfallet visar att 59 % av de 

linezolidbehandlade jämfört med 35,5 % av de vankomycinbehandlade blev botade (39). 

Studie 5 visar att kombinationen TMP/SMX gav en bättre effekt än vankomycin vid 

behandlingen av MRSA-HCAP och VAP. TMP/SMX-gruppen hade en lägre 30-dagars 

mortalitet än vankomycin. Behandlingen misslyckades i en högre grad hos de som fick 

vankomycin. Orsaken till detta resultat kunde vara vankomycins förmåga att ta sig genom 
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lungvävnaden är dålig. Trots att antalet biverkningar var lågt i båda grupperna gav 

kombinationen TMP-SMX något fler biverkningar. Studien var publicerad 2016 (35) och 

liksom studie 3 är den ganska ny. Därför behövs mer studier på effektiviteten av 

kombinationen TMP/SMX jämfört med vankomycin vid behandlingen av MRSA-HCAP eller 

VAP.  

De fem studierna hade en del begränsningar som kan göra de erhållna resultaten mindre 

trovärdiga. Detta kan i sin tur göra detta examensarbete mindre trovärdigt. Begränsningar i 

den första och andra studien inkluderar den öppna designen. Dessutom missades i den andra 

studien att isolera kulturer från vissa patienter vid återbesöket (11,15). Begränsningar i den 

femte studien inkluderar en selektionsbias, där angavs att det var mer patienter med låga 

albuminnivåer i vankomycingruppen och att patienterna från början var allvarligt sjuka. Detta 

gjorde det svårt att bestämma ifall biverkningarna var relaterade till läkemedlen eller inte (35). 

Antalet patienter i fyra studier var också litet (15,17,20,35). 

Den tredje och femte studien var ganska nya (20,35). Dessutom finns det inte många studier 

om effekten av arbekacin jämfört med vankomycin vid behandlingen av MRSA-CSOM. Det 

finns inte heller många studier om effekten av kombinationen TMP/SMX jämfört med 

vankomycin vid behandlingen av MRSA-HCAP eller VAP. Detta kan också ses som en 

begränsning då det behövs mer studier innan arbekacin eller kombinationen TMP-SMX kan 

användas istället för vankomycin mot MRSA-CSOM eller MRSA-HCAP och VAP. 

Denna litteraturstudie uppmärksammar det faktum att vankomycin är förknippat med en del 

nackdelar, såsom allvarliga biverkningar t.ex. nefrotoxicitet, och att de nya MRSA-

läkemedlen är effektiva. De nackdelar som vankomycin är associerat med kan därför bli en 

viktig faktor som i framtiden kommer att kunna leda till att de nya MRSA-läkemedlen istället 

kan föredras över vankomycin.  

 

SLUTSATS 

Den slutsats som kan dras från detta arbete är att vid en jämförelse av vankomycin med 

linezolid, daptomycin, TMP/SMX och arbekacin vid behandling av olika MRSA-infektioner 

var vankomycin överlag mindre effektivt.  

• Vankomycin har en dålig hud- och lungpenetration. Detta kan förklara varför det var 

underlägset vid behandlingen av MRSA-CSSTIs och pneumoni. Vankomycin är 

associerat med nefrotoxicitet. Detta observerades i den tredje studien. Vankomycin 

kan endast administreras intravenöst mot MRSA jämfört med andra läkemedel, t.ex. 

linezolid, som kan administreras både intravenöst och oralt. 

Sammanfattningsvis pekar observerade data i detta arbete på att det kan vara lämpligt att 

överväga ifall vankomycin bör användas som ett förstahandsläkemedel mot MRSA. 
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