
LİNEZOLİD

Gaye USLUER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
gaye.usluer@gmail.com

ÖZET

  Linezolid sentetik oksazolidinon ailesinin ilk ve tek üyesi olan bir antimikrobiyaldir. Geniş etki spektrumu olup, in-vitro 
Gram pozitif dirençli mikroorganizmalara, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), vankomisine dirençli 
Enterococcus faecalis ve vankomisine dirençli Enterococcus faecium (VRE)’a etkilidir. Ülkemizde 2005 yılında kullanım onayı 
almıştır. Oral ve intravenöz kullanımı olup, her ikisinde de biyoyararlanımı çok iyidir. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde 
güvenilir bir ilaçtır.
 Linezolid esas olarak bakteriostatik etkilidir. Çoklu dirençli Gram pozitif mikroorganizmalara bağlı infeksiyonların 
tedavisinde, hem toplum kökenli hem de hastane ortamında gelişen infeksiyonlarda etkilidir. Kullanım onayı almış olan klinik 
endikasyonları deri ve yumuşak doku infeksiyonları, MRSA’ya bağlı toplum kökenli ve hastane kökenli pnömoniler, VRE 
bakteremisi ve penisiline dirençli pnömokokların oluşturduğu toplum kökenli pnömonilerdir. 
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SUMMARY

Linezolid

 Linezolid is the first approved member of a new generation of antibiotics, the synthetic oxazolidinones, to become ava-
ilable, with a broad spectrum of in vitro activity against Gram-positive organisms, including methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant Enterococcus faecalis and vancomycin-resistant Enterococcus faecium 
(VRE). It has an excellent bioavailability both intravenously and orally. It has also a very good safety profile both in adults 
and in children. Linezolid has a predominantly bacteriostatic action, rather than a bacteriocidal effect and is active against 
Gram-positive bacteria that are resistant to other antibiotics. 
 Linezolid is currently showing great promise for the treatment of multi-resistant Gram-positive infections, both in the 
community and in a hospital setting. Clinical indications include skin and soft tissue infections, community acquired or 
nosocomial pneumonia due to MRSA, VRE bacteremia, and community-acquired pneumonia due to penicilin-resistant 
Streptococcus pneumoniae.
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  Linezolid oksazolidinon grubu antibiyo-
tiklerin ilk üyesidir. Bakterilerde ribozomların 
50S subunitine bağlanarak protein sentezini 
inhibe eder. İn-vitro Gram pozitif mikroorga-
nizmleri kapsayan geniş bir etkinlik spektrumu 
bulunmaktadır. Bunlar arasında metisiline 
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), vankomi-
sine dirençli Enterococcus faecalis ve vankomisine 
dirençli Enterococcus faecium yer almaktadır(3,8).
 FDA’dan Mayıs 2000’de Gram pozitif bak-
teri infeksiyonlarında, MRSA ilişkili nozokomi-
yal pnömoni ve komplike deri ve yumuşak 

doku infeksiyonlarıyla oküler infeksiyonlarda 
kullanılmak üzere onay almıştır(5). Ancak çocuk-
larda ve erişkinlerde farklı kullanım endikas-
yonları için çalışmalar halen devam etmektedir. 
Bunlar arasında vankomisine dirençli enterokok 
(VRE), metisiline dirençli S.aureus ve penisiline 
dirençli Streptococcus pneumoniae’nin oluşturdu-
ğu farklı infeksiyonlar bulunmaktadır. 2003 
yılında, FDA linezolidin diyabetik ayak ülserle-
rinde kullanımı için de onay vermiştir(2,21).



ETKİ MEKANİZMASI VE DİRENÇ
 Sentetik bir ürün olup, kimyasal yapısı 
diğer antibiyotiklere benzememektedir. 
Bakterilerde protein sentezini inhibe eder. 
Bakteri ribozomunda 50S subunite bağlanır ve 
protein sentezinde ilk basamakta inhibisyon 
oluşturur. Diğer protein sentez inhibitörleriyle 
çapraz direnç göstermez(21).
 Linezolid, dirençli Gram pozitif bakterile-
re etkili bir antimikrobiyaldir. İn-vitro çalışma-
larda koagulaz-negatif stafilokoklara, S.aureus’a 
(MRSA dahil), S.pneumoniae (PRSP dahil) ve 
enterokoklara (VRE dahil) MİK değerleri 0.5-4 
µg/ml arasında etkin olduğu gösterilmiştir. 
ABD’de stafilokoklar için etkin olduğu MİK 
değeri <2 µg/ml olarak gösterilmiştir. Entero-
koklar ve pnömoklar çin duyarlı MİK <4 µg/ml 
değerleridir. 
 Linezolid vankomisine dirençli S.aureus’a 
karşı da etkilidir. Bunların yanı sıra Gram pozi-
tif anaerobik mikroorganizmlere de etkili 
bulunmuştur(17,19). Çabuk üreyen atipik miko-
bakterilere etkilidir (Mycobacterium fortuitum ve 
Mycobacterium chelonae gibi). Nocardia türlerine 
de etkili bulunmuştur(13,22).
 Linezolid bakteriostatik etkili bir antibiyo-
tiktir. Hayvan modellerinde yapılan çalışmalar-
da VRE’lara bağlı endokarditlerde alternatif 
tedavide yer alabileceği gösterilmiştir(1,2).
 Klinik uygulamalarda VRE ya da MRSA 
infeksiyonlarının tedavisinde linezolid kullanı-
mı sırasında direnç gelişebileceği gösterilmiştir. 
Direnç gelişen olguların çoğunluğunun erişkin 
hastalar olması, uzun süreli linezolid tedavisi-
nin söz konusu olması ve hastaların santral 
venöz kateterinin olması ortak çarpıcı özellikler-
dir. Az sayıda da olsa daha önce hiç linezolid 
kullanmamış çocuk hastalarda direnç bildirimi 
bulunmaktadır(1,20,21).

FARMAKOKİNETİK 
 Oral veya parenteral kullanımda biyoya-
rarlanım hemen hemen % 100 civarındadır. 
Bunun yanı sıra oral tedavide vasküler yan etki-
lerin olmaması ve hastaneden erken taburcu 
edilebilme avantajları bulunmaktadır(21).
 Zamana bağlı etkinlik gösterir. Deri, 
kemikler, kas, adipoz doku, ektraselüler akciğer 
dokusu ve serebrospinal sıvıda hem erişkinlerde 

hem de çocuklarda hızla yüksek konsantrasyon-
lara erişmektedir. Özellikle proteinlere olan 
düşük bağlanma bu geniş dağılım için önem 
taşımaktadır(9).
 Linezolid renal ve non-renal mekanizma-
larla atılmaktadır. İki önemli oksidatif metaboli-
ti bulunmaktadır. Bu metabolitler antimikrobial 
aktivite ya da toksisite göstermemektedir. 
Linezolid dozunun yaklaşık % 30’u idrarla ana 
ilaç olarak, % 55’i metabolitleri olarak, % 10’u da 
dışkıyla metabolit olarak atılmaktadır. Yarılanma 
ömrü büyük çocuklar ve erişkinde 4-6 saat ara-
sındadır, bu nedenle günde iki doz olarak kulla-
nılması gerekmektedir. Renal yetmezlikte ve 
hafif/orta karaciğer yetmezliğinde doz ayarla-
ması gerekmemektedir(9,20,21).
 Yenidoğan döneminden 18 yaşa kadar 
olan çocuklarda yapılan çalışmalarda etkinliğin 
yaşla ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Çocuklarda 
yarılanma ömrü erişkinlerden daha kısa olup, 
hızla elimine olmaktadır. Doğumdan sonra 7. 
günde klerens erişkinin 2-3 kat üstüne çıkmak-
tadır. 12 yaş ve altındaki çocuklarda farmakoki-
netikte erişkinden önemli fark bulunmamakta-
dır. Ancak doz intervalinin daha kısa tutulması 
gerekmektedir. Bu nedenle çocuklarda 12 yaş 
altında günde üç kere 10 mg/kg dozunda kulla-
nılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası 
komplike olmayan deri infeksiyonları olup, 
burada 10 mg/kg günde iki doz kullanımı 
yeterli bulunmuştur. 12 yaş üstünde ve erişkin-
lerde ise günde iki kez 600 mg kullanılması 
gerekmektedir(6,7).

KLİNİK KULLANIM
 Hem toplum kökenli hem de hastane 
kökenli çok ilaca dirençli Gram pozitif bakteri 
infeksiyonlarında kullanılmaktadır. Klinik endi-
kasyonları arasında MRSA ilişkili deri ve yumu-
şak doku infeksiyonları, MRSA ilişkili toplum 
kökenli veya nozokomiyal pnömoni, VRE bak-
teremisi ve penisiline dirençli S.pneumoniae’ye 
bağlı pnömoni gelmektedir(21). Tabloda linezolid 
kullanım endikasyonları görülmektedir.

 Hastane kaynaklı pnömoni: Linezolid ve 
vankomisinin karşılaştırıldığı randomize çalış-
malarda (erişkin ve çocuk) bir kısmında eşit 
etkinlik görülürken, çoğunluğunda linezolidin 
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üstünlüğü gösterilmiştir(15,23). Erişkinde yapılmış 
en büyük karşılaştırmalı çalışmada MRSA infek-
siyonlarında etkinlik araştırılmıştır. 134 merke-
zin katıldığı bu retrospektif analiz iki prospektif 
randomize, çift kör çalışmadan oluşmaktadır. 
Toplam 1,019 hasta şüphelenilen Gram pozitif 
nozokomiyal pnömoni, 339 hasta dökümante 
edilmiş S.aureus pnömonisi ve 160 hasta doku-
mante edilmiş MRSA pnömonisi olup linezolid 
600 mg veya vankomisin 1 g, her 12 saatte olmak 
üzere 7-21 gün süreyle tedavide kullanılmıştır. 
Her bir hasta grubunda aztreonam ikinci ilaç 
olarak kullanılmıştır. Yaşam ve klinik iyileşme 
oranları (tedaviden sonra 12-28 günlerde) değer-
lendirildiğinde; yaşam oranlarını linezolid ve 
vankomisinde % 80 (75 hastanın 60’ı) ve % 63.5 
(85 hastanın 54’ü) olarak bulmuşlardır. Klinik 
iyileşme oranları linezolid veya vankomisin açı-
sından değerlendirildirildiğinde % 59 (61 hasta-
nın 36’sı) ve % 35.5 (62 hastanın 22’si) olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada başlangıçta linezo-
lidle tedaviye başlandığında yaşam süresi ve 
klinik iyileşme oranları MRSA ilişkili nozokomi-
yal pnömonili hastalarda vankomisinden daha 
iyi bulunmuştur(23).

 Deri, yumuşak doku infeksiyonları: 
Linezolidin kemik ve kas konsantrasyonları eş 
zamanlı serum konsantrasyonlarıyla karşılaştı-
rıldığında % 60 ve % 94’dür. Yumuşak doku ve 
vezikül sıvısına da penetrasyonu çok iyi olup, 
% 104 olarak bulunmuştur. Linezolidin vanko-
misine duyarlılığı azalmış MRSA infeksiyonla-
rında etkinliği, diyabetik ayak infeksiyonu olan 
kişilerde araştırılmıştır. Dokuda linezolid kon-
santrasyonu simültane serum konsantrasyonu-
nun % 51’i olarak bulunmuştur. Hızlı (1 saat) ve 
uzun (12 saat) inhibitör aktivite tesbit edilmiştir. 

Bakterisidal aktivitenin ise en az 6 saat devam 
ettiği gösterilmiştir. Bu sonuçlar linezolidin 
çoklu dirençli MRSA infeksiyonlarında, dokuda 
kan akımının bozulması durumunda bile rahat-
lıkla kullanılabileceğini göstermiştir(14).
 Linezolid aynı zamanda MRSA ilişkili deri 
ve yumuşak doku infeksiyonları ile cerrahi 
infeksiyonların tedavisinde de vankomisinle 
karşılaştırılmıştır. Çalışmada klinik ve bakteri-
yolojik etkinlik vankomisinden üstün bulun-
muştur. Hastanede kalış süresi de linezolid 
alanlarda daha kısa bulunmuştur. Diğer bir 
çalışma çocuklarda komplike deri ve yumuşak 
doku infeksiyonlarında etkinlik araştırması-
dır(21,23).

 Diyabetik ayak infeksiyonları: Diyabetik 
ayak infeksiyonlarında aerobik Gram pozitif 
koklar tek başlarına ya da miks infeksiyon etke-
ni olarak görülür (% 84.2). Gram pozitif koklar 
içinde en sık rastlanılan etken S.aureus (% 79.0) 
olup, MRSA ise bunların içinde % 30.2’lik bir yer 
kaplamaktadır. MRSA ilişkili ayak ülserlerinde 
iyileşme MSSA’dan daha güç olmaktadır. MRSA 
genellikle hastane bakterisi olmasına karşın son 
yıllarda toplum kökenli MRSA infeksiyonların-
daki artış da dikkat çekicidir. Vankomisin MRSA 
infeksiyonlarında etkin bir seçenek olmasına 
karşın i.v. uygulama zorunluluğu ve nefrotoksik 
yan etki nedeniyle yakın monitorizasyon sorun 
teşkil etmektedir. Diyabetik ayak infeksiyonla-
rında linezolidin klinik etkinliğinin vankomisin 
ile benzer olduğu, aminopenisilin/beta-laktamaz 
inhibitörlerinden farklı olmadığı gösteril-
miştir(18). Oral kullanım burada en önemli avan-
taj olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı 
nedenle hastaneden erken taburcu edilebilme ve 
maliyet etkinlik sonucunu getirmektedir(17).

 Santral sinir sistemi infeksiyonları: 
Linezolid santral sinir sistemi infeksiyonlarında 
sınırlı sayıda olguda kullanılmıştır. İyileşme 
veya klinik düzelmenin % 90 üzerinde gerçek-
leştiği gösterilmiştir. Penisiline dirençli S.pneu-
moniae, vankomisine dirençli Enterococcus türle-
ri, metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis 
(MRSE), MRSA ve heterorezistan vankomisine 
orta derecede duyarlı S.aureus’un etken olduğu 
menenjit tedavilerinde etkin bulunmuştur. 

Tablo. Linezolid kullanım endikasyonları.

Onaylanmış endikasyonlar 
 MRSA ilişkili deri ve yumuşak doku infeksiyonları
 MRSA pnömonisi
 MRSA veya VRE bakteremisi
Penisiline dirençli S.pneumoniae’ye bağlı pnömoni
 Sınırlı olguda başarılı sonuçlar
 VRE endokarditi
 MRSA ilişkili kemik eklem infeksiyonları
 Menenjit



 Linezolidin menenjitlerde standart tedavi-
lerle karşılaştırması bulunmamaktadır. Tav-
şanlarda deneysel menenjitlerde penisiline 
duyarlı ve penisiline dirençli pnömokoklar için 
linezolidin öldürme oranları seftriakson-
vankomisin kombinasyonundan daha düşük 
bulunmuştur. Buna karşın beyin omurilik sıvısı-
na geçişi diğer iki ilaçtan daha yüksek bulun-
muştur (% 4’e karşı % 38)(10).
 Az sayıda hastada santral sinir sistemi 
infeksiyonlarında MRSA, VRE ve MRSE infeksi-
yonlarında linezolidin etkinliği gösterilmiştir. 
Nörocerrahi hastaları bu grupta değerlendiril-
miştir. Bu çalışmalarda linezolidin serebrospinal 
sıvıda yüksek konsantrasyonda olduğuna dik-
kat çekilmiştir(21).

 Endokardit: Linezolid endokardit tedavi-
sinde kullanım onayı almamış olmasına karşın, 
VRE ilişkili endokarditlerde başarılı tedavi 
sonuçları bulunmaktadır(1).

 Ortopedik infeksiyonlar: Osteomiyelitler 
dahil ortopedik infeksiyonlar tedavisi güç infek-
siyonlardır. Hem cerrahi tedavinin hem de anti-
mikrobiyal tedavinin birlikte olması gerekmek-
tedir. Ortopedik infeksiyonların çoğunda Gram 
pozitif koklar etken olup, Staphylococcus türleri 
ve enterokoklar en sık rastlanılan etkenlerdir. 
Artan direnç bu etkenlerin oluşturduğu ortope-
dik infeksiyonlarda oksasilin ve diğer beta-
laktam antibiyotiklerin kullanımını engellemek-
tedir. 
 Bu nedenle vankomisin ortopedik infeksi-
yonların çoğunda ilk seçenek antibiyotik konu-
muna gelmiştir. Vankomisine karşı aşırı duyarlı-
lık ve toksik yan etkiler ise tedavide önemli 
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Entero-
koklarda daha sık olmak üzere, S.aureus’da da 
görülebilen vankomisin direnci ya da azalmış 
duyarlılık klinikte ciddi sorun teşkil etmekte-
dir. 
 Dirençli Gram pozitif mikroorganizmalara 
etkin olması linezolidi ortopedik infeksiyonların 
tedavisinde de ön plana çıkarmıştır. Ortopedik 
infeksiyonlarda linezolid kullanımıyla ilgili 
büyük karşılaştırmalı çalışmalar bulunmamak-
tadır. Tavşanlarda deneysel MRSA osteomiyeli-
tinde, 28 gün oral linezolid kullanıldığında 

% 100 bakteriyel klerens sağlanmıştır. 
 İnsanlarda yapılmış çok hastalı seriler 
bulunmamaktadır. 20 hastayı içeren bir seride 
linezolid, vankomisin ve diğer antimikrobikle-
rin kullanılamama durumunda (direnç, yan etki 
vb nedenlerle) etkin bir alternatif olarak göste-
rilmiştir. Bir çalışmada uzun süreli linezolid 
kullanımına bağlı olarak 8 hastada miyelosüp-
resyon, 3 hastada bakteriyolojik başarısızlık 
görülmüştür. Linezolid sinovyal sıvı, sinovya ve 
kemiğe çok iyi penetrasyon göstermektedir. Bu 
çalışmada klinik iyileşme % 80 olguda 
saptanmıştır(16).

İSTENMEYEN ETKİLER
 Klinik çalışmalarda linezolid (2x600 mg/ 
gün dozunda, 28 gün, erişkinlerde) güvenilir bir 
ilaç olarak gösterilmiştir. En sık rastlanılan yan 
etkiler ishal, kusma ve baş ağrısıdır(4). Çocuklarda 
çok miktarda sulu dışkılama ve kusma göze 
çarpmaktadır(21). Clostridium difficile-ilişkili 
komplikasyonlar nadirdir. Linezolid zayıf, 
reversibl monoamino oksidaz inhibitorüdür. 
Adrenerjik veya serotonerjik ilaçlarla alındığın-
da veya kontrol edilemeyen hipertansiyonda 
dikkatle kullanılmalıdır(3,20).
 Reversibl trombositopeni, anemi ve nötro-
peni özellikle 2 haftayı aşan kullanımlarda görü-
lebilmektedir. Tam kan sayımı haftada bir yapıl-
malı ve miyelosüpresyon gelişirse ilaç sonlan-
dırılmalıdır(4,11,20).
 Uzun süreli kullanımda (6 ay üzerinde) 
irreversibl nöropati gelişebilmektedir(12,20).

SONUÇ
 Linezolid dirençli Gram pozitif bakteri 
infeksiyonlarında iyi bir seçenektir. Oral kulla-
nımının olması ardışık tedavi ve hastane dışında 
ayaktan tedavi edebilme avantajlarını getirmek-
tedir. Kullanıma girişinden sonraki 10 yıllık 
süreçte etkinlik ve güvenilirlik verileri başlangıç 
verilerle benzerlik göstermektedir. Yeni kulla-
nım endikasyonları tedavi seçeneklerinde artışı 
getirecektir.

117



KAYNAKLAR

1. Babcock HM, Ritchie DJ, Christiansen E, Starlin R, 
Little R, Stanley S: Succesful treatment of 
vancomycin-resistant Enterococcus endocarditis 
with oral linezolid, Clin Infect Dis 2001;32(9): 
1373-5.

2. Birmingham MC, Rayner CR, Meagher AK, Flavin 
SM, Batts DH, Schentag JJ: Linezolid for the treat-
ment of multidrug resistant Gram positive infec-
tions: experience from a compassionate-use prog-
ram, Clin Infect Dis 2003;36(2):159-68.

3. Diekema DJ, Jones RN: Oxazolodinone antibio-
tics, Lancet 2001;358(9297):1975-82.

4. French G: Safety and tolerability of linezolid, J 
Antimicrob Chemother 2003;51(Suppl 2):45-53.

5. Kaplan SL: Use of linezolid in children. Introduc-
tion, Pediatr Infect Dis J 2003;22(Suppl 9):S151-2.

6. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Blumer JL et al: 
Single dose pharmacokinetics of linezolid in 
infants and children, Pediatr Infect Dis J 
2000;19(12):1178-84.

7. Livermore DM: Quinupristin/dalfopristin and 
linezolid: where, when, which and whether to 
use? J Antimicrob Chemother 2000;46(3):347-50.

8. MacGowan AP: Pharmacokinetic and pharma-
codynamic profile of linezolid in healthy volun-
teers and patients with Gram positive infections, J 
Antimicrob Chemother 2003;51(Suppl 2):17-25.

9. Meissner HC, Townsend T, Wenman W et al: 
Hematologic effects of linezolid in young child-
ren, Pediatr Infect Dis J 2003;22(Suppl 9):S186-92.

10. Miranda J, Tunkel AR: Strategies and new deve-
lopments in the management of bacterial menin-
gitis, Infect Dis Clin N Am 2009;23(4):925-43.

11. Morales-Molina JA, Mateu-de Antonio J, Marin-
Casino M, Grau S: Linezolid-associated serotonin 
syndrome: what we can learn from cases reported 
so far, J Antimicrob Chemother 2005;56(6):1176-8.

12. Moylett EH, Pacheco SE, Brown-Elliott BA et al: 
Clinical experience with linezolid for the treat-
ment of Nocardia infection, Clin Infect Dis 
2003;36(3):313-8.

13. Napolitano LM: Early appropriate parenteral anti-
microbial treatment of complicated skin and soft 
tissue infections caused by methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, Surg Infect 2008;9(Suppl 
1):17-27.

14. Rao N, Ziran BH, Wagener MM, Santa ER, Yu VL: 
Similar hematologic effects of long-term linezolid 
and vancomycin therapy in a prospective obser-
vational study of patients with orthopedic infec-
tions, Clin Infect Dis 2004;38(8):1058-64.

15. Razonable RR, Osmon DR, Steckelberg JM: 
Linezolid therapy for orthopedic infections, Mayo 
Clin Proc 2004;79(9):1137-44.

16. Rubinstein E, Cammarata SK, Oliphant T, 
Wunderink RG and the Linezolid Nosocomial 
Pneumonia Study Group: Linezolid (PNU-100766) 
versus vancomycin in the treatment of hospita-
lized patients with nosocomial pneumonia: a 
randomized, double-blind, multicenter study, Clin 
Infect Dis 2001;32(3):402-12.

17. Saiman L, Goldfarb J, Kaplan SA et al: Safety and 
tolerability of linezolid in children, Pediatr Infect 
Dis J 2003;22(Suppl 9):193-200.

18. Stevens DL, Smith LG, Bruss JB et al: Randomized 
comparison of linezolid (PNU-100766) versus oxa-
cillin/dicloxacillin for treatment of complicated 
skin and soft tissue infections, Antimicrob Agents 
Chemother 2000;44(12):3408-13.

19. Usluer G, Ünal S: Linezolid, Flora Derg 2005; 
10(Suppl 4):3-15.

20. Velissariou IM: Linezolid in children: recent 
patents and advances, Recent Pat Antiinfect Drug 
Discov 2007;2(1):73-7. 

21. Wallace RJ Jr, Brown-Elliott BA, Ward SC, Crist CJ, 
Mann LB, Wilson RW: Activities of linezolid aga-
inst rapidly growing mycobacteria, Antimicrob 
Agents Chemother 2001;45(3):764-7.

22. Wible K, Tregnaghi M, Bruss J, Fleishaker D, 
Naberhuis-Stehouwer S, Hilty M: Linezolid ver-
sus cefadroxil in the treatment of skin and skin 
structure infections in children, Pediatr Infect Dis 
J 2003;22(6):315-23.

23. Wunderink RG, Rello J, Cammarata SK, Croos-
Dabrera RV, Kollef MH: Linezolid vs vancomycin: 
analysis of two doubleblind studies of patients 
with methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
nosocomial pneumonia, Chest 2003;124(5):1789-
97.

118



25.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 28 NİSAN-02 MAYIS 2010

ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):119-129

Genel Oturum 6 sunuları
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