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� Daptomicina: una nova classe d’antibiòtic.

� Mecanismes de resistència a Staphylococcus aureus.

� Mecanismes de resistència a Enteroccus spp.

� Hi ha resistència als estreptococs del grup viridans??
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Daptomicina: un nou mecanisme d'acció enfront de 
microorganismes grampositius.

Despolarització
de la membrana i 
mort cel · lular.

Anclatge

Derivat semi sintètic de Streptomyces roseosporus. 
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Sensibilitat in vitro. Punts de tall EUCAST/CLSI

Gould I et al. Intern J Antimicrob Agents 2013;75:417



Activitat in vitro de daptomicina

Sader H et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013;75:417



Recomanacions per a l’administració de Daptomicina

� Infeccions complicades de pell i teixits tous (4 mg/kg/d).

� Endocarditis infecciosa dreta per S. aureus (6mg/kg/d).

� Bacterièmia per S. aureus associada a endocarditis        

infecciosa dreta o a infeccions complicades de pell i teixits

tous (6mg/kg/d).
(Cubicin Package Insert, 2012)

Recomanacions de l’IDSA

� Daptomicina 6-10 mg/Kg iv qd

Liu C, et al. CID 2011;52:e18-e55



� Al grup de 124 pacients tractats amb daptomicina (6 mg/Kg/d) 19 (15%) 
van presentar fracàs microbiòlogic.

� En 6/19 casos es van recuperar aïllats que presentaven una CMI 
incrementada a la daptomicina de 0.25 - 0.5 mg/l a 2 (5) i 4 (1) mg/L.

� Dels 6 aïllats, 5 van ser SARM.
Fowler VG et al. N Engl J Med 2006;355:653–665

Gasch O et al. JAC 2013;Oct 9

Emergence of resistance to daptomycin in a cohort of patients with methicillin-resistant

Staphylococcus aureus persistent bacteraemia treated with daptomycin

� 579 episodis de bacterièmia per SARM. 

� 124 pacients tractats amb daptomicina com a teràpia definitiva. 22 (18%) 
van presentar bacterièmia persistent.

� En 7 casos es van recuperar aïllats que presentaven una CMI 
incrementada a la daptomicina de ≤0.5 mg/l a 1.5 - 3 mg/l.

Daptomycin versus Standard Therapy for Bacteremia and Endocarditis 

Caused by Staphylococcus aureus



• 23 estudis amb 150 casos amb aïllats DNSE (2003-2010). 
• 140 (93.3%) VRE, 9 (6.0%) VSE i 1 sense sensibilitat determinada.
• Bacterièmia en 100% de casos on es va identificar l'origen (15% de casos 
amb endocarditis).
• La prevalença total de soques no sensibles a daptomicina va ser de 0,6% 
(interval de 0.0% a 19.1 %).

Kelesidis T et al. CID 2011;52:228

Storm et al. Antimicrob Resist Infect
Control 2012;1:19



Daptomicina: 
Mecanismes de resistència a 

Staphylococcus aureus



(AAC 2010;54:5222-5233)

� Mutacions a rpoB (codifica 

la subunitat ββββ de la RNA 
polimerasa bacteriana ) fan 
mes gruixuda la paret cel•lular
i afavoreixen la 
heteroresistència
a daptomicina i vancomicina.

SENSIBLE

RESISTENT



(AAC 2010;54:5222-5233)



CMI 
Oxacil.lina

24

1.5

(AAC 2009;53:2312-2318)



(Fischer et al. JAC 2011;66:1696-1711)Bertsche U et al. PlosOne 2013;6:e67398

Daptomycin resistance mechanisms in clinically derived Staphylococcus aureus
strains assessed by a combined transcriptomics and proteomics approach.



Canvis a la composició
dels lípids de la membrana

Canvis en la translocació

(Plos One 2012; 1: e28316)

( + )

CANVIS A LA CÀRREGA 
ELÈCTRICA EXTERNA



S’indueix l’engruiximent
de la paret cel.lular

Accés més difícil de 
daptomicina a la 
membrana

(Plos One 2012; 1: e28316)

SENSIBLE

RESISTENT



AAC 2013;57:5658-5664

� Els autors troben el punt exacte a on en produeix la mutació a mprF.

� Daptomicina indueix l’acumulació progressiva de mutacions puntuals

a mprF, yycG, rpoB i rpoC.

� Mutacions a yycG poder donar fenotip resistent a daptomicina sense

mprF.

� Mecanisme comú d’adaptació fenotípica a la daptomicina i als

pèptids catiònics antimicrobians.

La resistència a S. aureus va lligada a canvis fenotípics a la membrana 

(resistència a la despolarització i permeabilització, reducció de la 

superficie d’unió a daptomicina i increment de la càrrega positiva) i a 

la paret cel.lular (progresiu engruiximent). 
Bayer A et al. Ann N.Y. Acad. Sci. 2013;1277:139-158



Daptomicina: 
Mecanismes de resistència a 

Enterococcus spp.



Palmer KL et al. AAC. 2011;55:3345-3356

Arias et al. N Engl J Med. 2011; 365:892- 900

�Aïllats clínics per VR EFAE: S613 (CMI = 1 mg/L) i R712 (CMI = 12 mg/L), abans

i després del tractament amb daptomicina. 

�Deleccions a 3 gens:

�2 gens codifiquen enzims del metabolisme fosfolipídic a la membrana 

(GdpD-family) .

�GdpD: Glicerofosforil-diéster fosfodiesterasa

� Cls: cardiolipina sintasa

� 1gen codifica a LiaF: proteïna de transmembrana implicada en la 

resposta de la superfície cel•lular als antimicrobians (sistema regulatori

LiaFSR)

� A partir de un aïllat clínic de VR EFAE, obtenció in vitro de variants

resistents a Daptomicina (CMI > 256 mg/L).

� Secuenciació del genoma. 

� Canvis a EF0631Cls (cardiolipina sintasa): ∇ [cardiolipina]

� Canvis a altres gens (n=3) i 1 que regula la biosíntesi de 

fosfolípids de la membrana.



TEM of the cell envelope of E. faecalis isolates.  

Arias et al. N Engl J Med. 2011

SENSIBLE RESISTENT SENSIBLE RESISTENT



Tran T et al. MBio 2013; 4: e00281

Daptomycin-Resistant Enterococcus faecalis Diverts the Antibiotic Molecule from 
the Division Septum and Remodels Cell Membrane Phospholipids



Daptomicina: 
Hi ha resistència als

estreptococs del grup viridans??



Treatment
groups

Control

Penicillin*

Daptomycin 6

Daptomycin 10

Vancomycin**

Ceftriaxone***

Median (IQR)  log10 
cfu/g veg

9.1 (8.9- 9.4)

8.6 (7.6 - 9.4)a,b,c

6.7 (5.9 - 7.8)a,d,e

6.1 (5.2 - 7.2)b,f,g

3.6 (2 - 4.1)c,d,f

3.5 (1 - 5.7)c,e,g

Sterile vegetations/ # 
total (%)

0/15 (0)

0/15 (0)

1/11 (9)

1/12 (8)

0/15 (0)

4/15 (27)

#Survival/
# total (%)

-/-

15/15 (100)

11/12 (92)

12/12 (100)

15/15 (100)

15/15 (100)

Resultats en el model animal d’endocarditis

* Simulan IV 2 MU/4 h; ** 1 g/12 h; *** 2 g/24 h.

aP=0.005; bP<0.0001; cP<0.0001; dP=0.004; eP=0.03; fP=0.001; gP=0.05 

…la nostra experiència

Streptococcus mitis CMI penicil.lina = 8 mg/L

García de la Mària C et al. AAC 2013;57:2319



� En els animals tractats amb daptomicina en monoteràpia
durant 48h es van recuperar ufc resistents a daptomicina en 
18/21 (86%) casos (15 aïllats CMI ≥≥≥≥ 256 mg/L)

García de la Mària C et al. AAC 2013;57:2319



Estudi de la resistència als estreptococs del grup viridans

� Determinar la capacitat per a expressar aquesta resistència a 
daptomicina en la sèrie de soques de EGV aïllats en els casos 
d’endocarditis tractats al nostre centre (1995-2010).

� Avaluar in vivo si la addició de gentamicina prevé l’aparició de la 
resistència a daptomicina en EE produïda per aquesta soca 
S. mitis-351. 

� Estudiar els possibles mecanismes de resistència.



� Es van recuperar ufc

resistents a las 24h 

(CMI>128 mg/L) en els tubs

amb daptomicina. 

�La addició de gentamicina 

va previndre l’aparició de ufc

resistents.
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Estudi de la resistència als estreptococs del grup viridans



bP < 0.001; c P < 0.001;d P = 0.004;e P = 0.003; f P = 0.002; g P = 0.001; hP = 0.004; i P = 0.005; j P = 0.002; k P = 0.03

García de la Mària C et al. AAC 2013;57:2319

Estudi de la resistència als estreptococs del grup viridans

Resultats de l’estudi in vivo en el model experimental d’endocarditis

91%



�Capacitat de desenvolupar resistència en cultius amb concentracions

inhibitòries de daptomicina.

Estudi de la resistència als estreptococs del grup viridans

García de la Mària C et al. AAC 2013;57:2319

� Sèrie de 198 soques
aïllades en malalts
diagnosticats de EI en 
els anys1995-2010. 



CONCLUSIONS

� Els estudis realitzats fins ara assenyalen a una resistència multifactorial i 

potser per mecanismes diferents no relacionats, sense la presència d’elements

de resistència exògens.

� En conjunt, la resistència va associada a alteracions en la composició i 

translocació dels fosfolípids de la membrana (alteracions en la càrrega elèctrica

de la superfície de la membrana cel·lular). També s'associa a canvis en el gruix

de la paret cel·lular.

� Cal avançar en els estudis que ens permetin dilucidar els mecanismes

moleculars del desenvolupament d'aquesta resistència d'alt grau en les espècies

del grup mitis i que no es presenta ni als estafilococs ni als enterococs. 

� Caldrà estudiar quin paper pot jugar la daptomicina a dosis altes i en 

combinació, per evitar l’aparició de resistències en el tractament de les 

infeccions per estafilococs o estreptococs multiresistents.
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