
Αντιβιοτικά 
Αντί του βίου…. 



Φαρμακοκινητική 

Absorption 

Distribution 

Metabolism 

Elimination 



Absorption 
• Οδός χορήγησης 

• Παράγοντες του ασθενούς 
 Αιματική ροή στο σημείο χορήγησης 
 Επιφάνεια απορρόφησης 
 Χρόνος έκθεσης 

• Παράγοντες του φαρμάκου 
 Υδατοδιαλυτότητα 
 Λιποδιαλυτότητα 
 Χημική σταθερότητα 
 Ιονισμός 

 





Distribution 
• Όγκος Κατανομής => Ο φαινομενικός όγκος στον οποίον κατανέμεται ένα 

φάρμακο στον οργανισμό  
 Ο όγκος στον οποίο θεωρητικά διαλύεται το φάρμακο έτσι ώστε να έχει παντού την ίδια 

συγκέντρωση που έχει στο αίμα  
 Είναι ενδεικτικός των υδατικών διαμερισμάτων στα οποία κατανέμεται το φάρμακο  
 Επηρεάζεται από τη σύνδεση του φαρμάκου με πρωτεΐνες και άλλα συστατικά του 

αίματος και των κυττάρων, μεταξύ άλλων  
 Vd = D/C  

 D: δόση (mg), C: συγκέντρωση στο πλάσμα (mg/L) 
 Πχ Λιποδιαλυτό φάρμακο 100mg συνολική δόση, επιτυγχάνει συγκέντρωση στο πλάσμα 

1mg/L. Στα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι δηλαδή περίπου τα 95mg. Ο όγκος που θα 
χρειαζόμασταν για να διαλύσουμε τα 100mg με συγκέντωση 1mg/L θα ήταν 100L 

 Όσο μεγαλύτερος όγκος κατανομής, τόσο μεγαλύτερη η διείσδυση σε ιστούς 

• Διαπερατότητα φραγμών 

• Σύνδεση με πρωτεΐνες πλάσματος 
 Όσο μεγαλύτερη σύνδεση, τόσο μικρότερη κατανομή 



Metabolism 
• Αντιδράσεις φάσης Ι και ΙΙ 
 Υδρόλυση, αναγωγή, οξείδωση 
 Σύνδεση 

 



Elimination 
• Οδοί απέκκρισης 
 Νεφροί 
 Χολή-έντερο 
 Πνεύμονες 

• Κάθαρση => Όγκος πλάσματος από τον 
οποίον απομακρύνεται το φάρμακο σε 
ορισμένο χρόνο 

• Η κάθαρση είναι αντιστρόφως 
ανάλογη της παρουσίας του 
φαρμάκου στον οργανισμό 

𝐾𝐾𝑒𝑒 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑑𝑑

= ln2 × 𝑡𝑡½ = 0.693 × 𝑡𝑡½ ⇔𝑪𝑪𝑪𝑪 =  
𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 × 𝒕𝒕½

𝑽𝑽𝒅𝒅
                     𝑪𝑪𝑪𝑪 =  

𝑫𝑫
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑪𝟎𝟎→∞

 



Φαρμακοκινητικοί στόχοι 
• Antimicrobials with concentration-

dependent killing along with prolonged 
persistent effects => Cmax + AUC/MIC 
 aminoglycosides, fluoroquinolones, 

polymyxins, daptomycin or metronidazole 

• Antimicrobials with time-dependent 
killing and no or very short persistent 
effects => T>MIC 
 all of the b-lactam antibiotics 

• Antimicrobials with concentration-
independent killing and prolonged 
persistent effects => Cmax + AUC/MIC 
 tetracyclines, tigecycline, macrolides, 

azithromycin, clindamycin, linezolid and 
other oxazolidinones, chloramphenicol, 
trimethoprim, sulfonamides or vancomycin 

• Peak concentration – Cmax/MIC 
• Trough concentration – Cmin/MIC 
• Time over MIC 
• AUC/MIC 





Β-Λακτάμες 
Βάλτε Χ στο τετράγωνο… 



Πενικιλλίνες 
Ποια Πένυ; Ποια Κυλλήνη;! Που είναι ο Βαγκνερ;!!! 



Πενικιλλίνες 
• Μηχανισμός => Αναστολή σύνθεσης 

κυτταρικού τοιχώματος μέσω 
δέσμευσης στους PBPs 

• Βακτηριοκτόνα 
 

 

 



Πενικιλλίνη - Αμινοπενικιλλίνες 
• Gram + κόκκοι 
 Στρεπτόκοκκοι – όλοι, αλλά υπάρχουν και 

ανθεκτικοί 
 Για τον πνευμονιόκοκκο ειδικά, η MIC 

εξαρτάται ΚΑΙ από το υλικό απομόνωσης 
 Εντερόκοκκοι – 90% των faecalis είναι 

ευαίσθητοι στην αμπικιλλίνη  
 O faecium, μπορεί να είναι ευαίσθητος 

θεωρητικά, αλλά όσο αυξάνεται η 
συγκέντρωση της πενικιλλίνης, αποκτά 
αντοχή (Eagle effect) 

 Σταφυλόκοκκοι – 95% παράγουν 
λακταμάσες =>  αντοχή 

• Gram + βακτήρια 
 Βάκιλλοι – ΟΚ 
 Κορυνοβακτηρίδια – ΟΚ, ΕΚΤΟΣ από τα JK 
 Λιστέρια – ΟΚ 
 Κλωστηρίδια - ΟΚ 

• Gram – κόκκοι 
 Neisseria – ποικίλλει η αντοχή, είτε μέσω 

λακταμασών είτε μέσω μετάλλαξης των 
PBPs 

• Gram – βακτήρια 
 Σχεδόν τα πάντα, αναλόγως μηχανισμών 
 ΌΧΙ τα Bacteroides, Pseudomonas, 

Burkholderia, Klebsiella, 
Stenotrophomonas 

 Ερωτηματικό για τα AmpC (πχ 
Enterobacter) 

 Σπειροχαίτες – ΟΚ 

Presenter
Presentation Notes
Reduced expression of penicillin binding proteins during stationary growth phase[4]Induction of microbial resistance mechanisms (such as beta lactamases with short half-lives) by high drug concentrations[5]Precipitation of antimicrobial drug in vitro,[1] possibly also leading to the crystallized drug being mis-detected as colonies of the microbe.Self-antagonising the receptor with which it binds (penicillin binding proteins, for example, in the case of a penicillin).[6]



Αμινοπενικιλλίνες 
• Αμπικιλλίνη => po απορρόφηση 30%.... 

• 75% νεφρική αποβολή, 25% χολή 

• Ικανοποιητική διάχυση σε όλους τους ιστούς 
 Κάπως χειρότερη σε ΕΝΥ, σίελο, δάκρυα, βρογχικές εκκρίσεις 

Αναστολείς β-λακταμασών 
 • Κλαβουλανικό => Staph, bacteroides 

• Σουλμπακτάμη => +Acinetobacter 

• Ταζομπακτάμη => θεωρητικά αναστέλλει και τις ESBL και τις AmpC 



Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες 
• Προφανώς σταφυλόκοκκοι…. 

• Σε γενικές γραμμές ΌΧΙ για στρεπτοκόκκους και εντεροκόκκους 

• Πολύ στενό φάσμα 

• Αντοχή => Γονίδιο mecA => κωδικοποιεί την PBP2 

• 2-4 φορές καλύτερες συγκεντρώσεις IV από ότι PO 

• Φαγητό βοηθά στην PO απορρόφηση 

• Ηπατικός μεταβολισμός σε ελάχιστα ενεργά μόρια 

• Νεφρική απέκκριση 
 Μικρού βαθμού από την χολή (κυρίως για κλοξα- και οξα-) 

• 93% σύνδεση με πρωτεΐνες 

• Καλά επίπεδα σε αρθρώσεις όταν φλεγμαίνει ο υμένας, δεν κάνουν καλά επίπεδα σε ΕΝΥ ή 
υδατοειδές υγρό 

 



Αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες 
• Ήτοι πιπ/ταζο μόνο πλέον… 

• Υδρολύεται από λακταμάσες => συγχορήγηση με αναστολέα 

• Ψευδομονάδα => αντοχή με μετάλλαξη στην PBP1+3 

• Φάσμα όπως οι αμινοπενικιλλίνες + ψευδομονάδα 

• Αποβολή 50-80% νεφροί, το υπόλοιπο από χολή 

• Καλή διείσδυση σε ιστούς 

• Μικρή σύνδεση με πρωτεΐνες 

• ΑΕ => ηπατοτοξικότητα (3%), μυελοτοξικότητα, νάτριο-κάλιο 

 



Μονομπακτάμες 
• Ήτοι αζτρεονάμη 

• Υδρολύεται από τις ESBLs, αλλά όχι από τις MBLs 

• Δεν έχει δράση στους θετικούς κόκκους, λόγω χαμηλής συγγένειας με τις PBPs 

• Φάσμα => Μόνο αερόβια gram –, συμπεριλαμβανομένων Neisseria, 
Pseudomonas, Enterobacter (όχι στα ampC) 

• Μόνο iv 

• 68% νεφρική αποβολή 

• +ταζομακτάμη/αβιμπακτάμη => η απάντηση για τα ESBL+MBL producers 

 



Καρβαπενέμες - Ιμιπενέμη 
• Καταστρέφεται από την δευδροπεπτιδάση στο 

σπείραμα => αναστέλλεται από τη σιλαστατίνη 

• Το ευρύτερο φάσμα από όλα τα β-λακταμικά 
 Σχετικά πιο ανθεκτικός ο Proteus 
 Όχι για mrsa ή faecium 
 Καλύπτει (1η γραμμή) νοκάρδια 
 Όχι για κορυνοβακτηρίδια 
 Ναι για όλα τα αναερόβια 

• Δεν έχει καλή ενδοκυττάρια διαπερατότητα => 
άρα όχι για ενδοκυττάρια μικρόβια 

• Post-antibiotic effect 

• Είναι ο ισχυρότερος επαγωγέας ampC => 
θεωρητικά ανταγωνιστική δράση με άλλα β-
λακταμικά 

• Όχι για KPC, VIM, Oxa-48, OprD 

 
 

• 20% σύνδεση με πρωτεΐνες 

• Καλή διάχυση στους ιστους 

• Αποβολή μόνο νεφρική => ΑΡΑ δεν εμφανίζει 
επίπεδα στην χολή => ΑΡΑ δεν καταστρέφει την 
εντερική χλωρίδα (<0.2% CDI) 

• ΑΕ => Σπασμοί, έμετοι, μυελοτοξικότητα 



Καρβαπενέμες - Μεροπενέμη 
• Vs Imipenem => καλύτερη gram -, χειρότερη gram + κάλυψη 

• Post-antibiotic  effect 

• Ίδιοι μηχανισμοί αντοχής με την Ιμιπενέμη, αλλά λιγότερο ευαίσθητη στις 
μεταλλάξεις oprD γιατί κινείται ταχύτερα διαμέσου της μεμβράνης 

• O pk στόχος είναι ο time>MIC 

• Ως εκ τούτου, παρατεταμένη έγχυση επιτυγχάνει καλύτερο αποτελέσμα 

• IV έγχυση 3-4 ωρών…. 

 



Καρβαπενέμες - Ερταπενέμη 
• Καλύτερη για τα gram – από τις άλλες 2 

• ΌΧΙ για ψευδομονάδα!! 

• Έχει ικανοποιητική δράση και για σταφυλόκοκκο, στρεπτόκοκκο, εντερόκοκκο 

• Ικανοποιητική, αλλά χειρότερη από τις άλλες, για αναερόβια 

• Τ1/2 = 4 ώρες => 2.5*Τ1/2 = 10 ώρες => επιτυγχάνει πολύ καλή AUC με δόση 
άπαξ ημερησίως 

• 95% σύνδεση με πρωτεΐνες 

• 80% ούρα, 20% χολή 

 



Καρβαπενέμες - Ντοριπενέμη 
• Κάτι ανάμεσα σε ιμι- και μέρο- 

• 8% πρωτεΐνική σύνδεση 

• 90% νεφρική αποβολή (80% χωρίς μεταβολισμό) 

 



Αναστολείς καρβαπενεμασών 
• Vaborbactam 

• Avibactam 

• Relebactam 

 



Κεφαλοσπορίνες 
Κακό του κεφαλιού σας! 



1ης γενιάς 
• ΚΑΜΙΑ κεφαλοσπορίνη δεν δρα στον εντερόκοκκο ή την λιστέρια 

• Δράση έναντι σταφ και στρεπ 

• E. coli, Klebsiella, Proteus, Neisseria με αντοχή σε πενικιλλίνες, λόγω β-
λακταμασών, ΜΠΟΡΕΙ να είναι ευαίσθητα στις κεφαλοσπορίνες 

• Όχι για αιμόφιλο 

• Όχι αναερόβια 

• Όχι ψευδομονάδα 



2ης γενιάς 
• Καλύτερη δραστικότητα για τα gram – 

• Πολύ καλή δραστικότητα και για Enterobacter και Serratia 

• Κεφουροξίμη και κεφοξιτίνη, εξαιρετικές και για αιμόφιλο 

• Όχι ψευδομονάδα 

• Κεφοξιτίνη μόνο, δρα και στα αναερόβια (ΚΑΙ στο bacteroides)…..  
 Όχι mefoxil/flagyl…. 

 

 



3ης γενιάς 
• Αντιψευδονομαδικές: Κεφταζιντίμη (και…. Κεφοπεραζόνη, κεφσουλοντίνη) 

• Χωρίς αντιψευδομοναδική δράση: Κεφτριαξόνη, κεφοταξίμη 

• Υστερούν προς τους gram + κόκκους, αλλά εξαιρετικές για τα gram – 
 H κεφταζιντίμη είναι η χειρότερη για τα +, δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τον 

πνευμονιόκοκκο 
 Οι άλλες κεφ 3ης γενιάς είναι εξαιρετικές για πνευμονιόκοκκο, αιμόφιλο, νεισέρια, με την 

κεφτριαξόνη να είναι η καλύτερη 

• Κεφτιζοξίμη (……) μόνο έχει δράση στα αναερόβια 

• Ισχυροί επαγωγείς ampC 

• Κεφιξίμη (ceftoral), => po, δραστική έναντι πνευμονιοκόκκου, όχι όμως για άλλους 
κόκκους. Δραστική για τα gram -, πλην των ampC, όχι για ψευδομονάδα, ναι για 
Neisseria 

• Κεφτιτορένη (spectracef) => KAI για MSSA!! 



Κεφταζιντίμη/αβιμπακτάμη 
• Όχι για σταφυλοκόκκους 

• Όχι για αναερόβια 

• Ναι για ESBL, KPC, AmpC, κάποιες Oxa 

• Όχι για MBL 



4ης γενιάς 
• Πρακτικά η κεφεπίμη 

• Αντιψευδομοναδική και αντισταφυλοκοκκική κάλυψη 

• Υδρόφιλο διπολικό μόριο με μεγάλη διαπερατότητα στις μεμβράνες 

• Πολύ ασθενείς επαγωγείς ampC 

 

 



5ης γενιάς 
• Κεφτολοζάνη => αντιψευδομοναδική, μαζί με ταζο είναι εξαιρετική επιλογή 

για ESBL. Δεν υδρολύεται από τις ampC. Δεν έχει δράση έναντι KPC και MBL. 
Ποικίλη δράση στα αναερόβια. Όχι για σταφυλόκοκκο 

• Κεφταρολίνη => Η μόνη κεφαλοσπορίνη (στην Ελλάδα) με δράση έναντι 
MRSA, αλλά μόνο για πανευαίσθητα gram -. Ένδειξη μόνο για CAP και SSTIs. 
Συνδυασμός με αβιμπακτάμη είναι σε φάση ΙΙ. 



Κεφαλοσπορίνες 
• Πρωτεΐνική σύνδεση ποικίλει από 6% (κεφεπίμη) ως 96% (κεφτριαξόνη) 

• Αντίστοιχα ποικίλει και ο t1/2 από 30’ (κεφακλόρη) ως 9 ώρες (κεφτριαξόνη) 

• Η κεφτριαξόνη παρά την μεγάλη σύνδεση, λόγω του τεράστιου χρόνου 
έκθεσης, επιτυγχάνει εξαιρετικές ιστικές συγκεντρώσεις 

• 1η και 2η γενιά => νεφρική απέκκριση, μόνο η κεφουροξίμη κάνει επίπεδα στο 
ΕΝΥ (χαμηλά) 

• 3η  γενιά => μεικτή απέκκριση για κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, κεφιξίμη, νεφρική 
μόνο για κεφταζιντίμη, καλά επίπεδα στο ΕΝΥ για κεφτριαξόνη, κεφταζιντίμη, 
κεφοταξίμη 

• 4η γενιά => νεφρική απέκκριση, χαμηλά επίπεδα στο ΕΝΥ 



Κεφαλοσπορίνες 
• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

• Θρομβοπενία, παρατάσεις χρόνων 

• Λευκοπενία, ΑΑΑ 

• Διάρροια 

• Ηπατοτοξικότητα 

• Νεφροτοξικότητα (διάμεση νεφρίτιδα, σπάνια) 

• Νευροτοξικότητα (ιδίως η κεφταζιντίμη, πολύ σπάνια) 

• «Χολολιθίαση» (κεφτριαξόνη) 



Cefiderocol 
• Σιδηροφόρος κεφαλοσπορίνη 

• Εκμεταλλεύεται την ανάγκη των μικροβίων για σίδηρο και μεταφέρεται με τις 
οδούς μεταφοράς του σιδήρου εν είδει Δούρειου Ίππου 

• Gram -, συμπεριλαμβανομένων Acinetobacter και ψευδομονάδας 

• Δεν υδρολύεται από KPC, MBL, Oxa 

• Δεν χρησιμοποιεί πορίνες για να μπει στο κύτταρο 

• Δεν απομακρύνεται από τις efflux pumps (θεωρητικά) 

 



Αμινογλυκοσίδες 
Εδώ να μείνεις, της καληνύχτας τα φιλιά μη μου τα δίνεις! 



Μηχανισμός Δράσης 

Σύνδεση στο κυτταρικό 
τοίχωμα  

Παθητική είσοδος με 
διαταραχή του φορτίου 

του τοιχώματος/ 
λιποπολυσακχαρίτη  

Σύνδεση στην κυτταρική 
μεμβράνη 

Ενεργητική μεταφορά 
διαμέσου της 

μεμβράνης 

Σύνδεση με την 30s 
υποομάδα του 

ριβοσώματος που 
εφάπτεται της 

μεμβράνης  

Λάθη στην ανάγνωση 
του mRNA  

Διαταραχή της 
λειτουργίας της 

μεμβράνης 

Απώλεια νατρίου, 
καλίου, αμινοξέων Θάνατος 

pH 
οξυγόνο 



Φάσμα 
• Βακτηριοκτόνα 

• Post-antibiotic effect 

• Το μεγαλύτερο φάσμα των gram – 

• Neisseria, Pseudomonas 

• Όχι για Burkholderia, Stenotrophomonas 

• Όχι για αναερόβια  

• Όχι για στρεπ/εντερόκοκκο λόγω κακής διαπερατότητας στο τοίχωμα, μόνο για 
συνέργεια 

• Έχουν μεν δράση στον MSSA αλλά πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται για αυτόν, όχι 
μόνες τουλάχιστον 

• Όχι για listeria, Nocardia ΕΚΤΟΣ από την αμικασίνη που έχει δράση στην τελευταία 

 



Pk/Pd 
• Ισχυρά διπλά κατιόντα => δεν κάνουν ενδοκυττάρια συγκέντρωση 

• Υδατοδιαλυτές => 25% βρίσκεται στο μεσοκυττάριο χώρο 

• Μόνο παρεντερικά 

• Ελάχιστη σύνδεση με λευκώματα 

• Δεν καταβολίζονται 

• 90% νεφρική αποβολή αναλλοίωτες 

• Κακή διαπερατότητα στο ΕΝΥ, αρθρώσεις, οστά, προστάτη 

• Κακή συγκέντρωση στην χολή επί απόφραξης 

• Λόγω χαμηλού pH στις βρογχικές εκκρίσεις, επίσης πτωχή δράση και επιπλέον 
μικρή διαπερατότητα στις χρόνιες λοιμώξεις (neb Amikacin) 

 



Pk/Pd 
• Dose-dependent effect 

• AUC 

• Adaptive resistance Pseudomonas => καλύτερη άπαξ ημερησίως 

• Η πιπερακιλλίνη αδρανοποιεί τις αμινογλυκοσίδες in vitro και in vivo 

• Σημασία για αποστήματα 

 



ΑΕ 
• Νεφροτοξικότητα: άγνωστος ακριβής μηχανισμός τοξικότητας 
 Διηθούνται στο σπείραμα και επαναρροφώνται. Πιθανώς η επαναρρόφηση είναι το 

πρόβλημα δημιουργώντας τοξικά επίπεδα στο νεφρικό φλοιό όπου αναστέλλουν την 
δράση των λυσοσωμάτων ενδοκυττάρια και την άθροιση λιπιδίων 

 Διαταράσσουν επίσης μιτοχονδριακές λειτουργίες 
 Πολυουρική ΟΝΑ 7-10 ημέρες μετά την έκθεση 
 Υποχωρεί σε 10-30 ημέρες 

• Ωτοτοξικότητα:  
 Συσσωρεύονται στην έσω λέμφο μέχρι και για 25 ημέρες 
 Αμικασίνη => κοχλιακό > αιθουσαίο – Γενταμικίνη => αιθουσαίο > κοχλιακό 
 Μη αναστρέψιμος 

• Νευροτοξικότητα: 
 Νευρομυϊκή παράλυση 
 Προσοχή στη μυασθένεια και σε χειρουργικές επεμβάσεις (σουκινιλοχολίνη κτλ) 

 



TDM 
• Who to test => νεφρική δυσλειτουργία, καταπληξία, υπερηλικες, critically ill 

• Pulse dosing =>  κάθε 1-3 μέρες, αναλόγως, μόνο trough (στην περίπτωση 
αυτή, trough είναι >6 ώρες μετά την δόση) 

• “Regular” dosing => πριν την 4η δόση και μετά κάθε 3 μέρες, αναλόγως, peak 
(30-60’ μετά την δόση) και trough (30’ πριν την δόση) 

• Μετά πάτε σε νομόγραμμα ή clincalc κτλ 

Drug 

Therapeutic range, mg/L Toxic range, mg/L 
Peak Trough Peak Trough 

Less severe 
infections 

Life-threatening 
infections 

Less severe 
infections 

Life-threatening 
infections 

Aminoglycosides 

Gentamicin 5–8 8–12 <1 <2 >12 >2 

Tobramycin 5–8 8–12 <1 <2 >12 >2 

Amikacin 25–35 25–35 1–4 4–8 >35 >10 



Πλαζομικίνη 
• Σε συνάντησα στην πλαζ… 

• Υποβολή στην ΕΜΑ 17/10/2018 

• cUTI,  

• Πολυανθεκτικές λοιμώξεις (KPC, MBL) και μόνη και καλύτερα ακόμα συνεργικά 

• Συνεργική δράση με δαπτο και για τον MRSA 

• Πολλά ερωτηματικά για Acinetobacter και Pseudomonas…. Ίσως σαν διπλό σχήμα 

• ΌΧΙ για strep 

• Απαιτεί TDM 

• ΑΕ => όπως όλες οι αμινογλυκοσίδες 



MLS 
Όχι το κινητό… η μάικα δεν ξέρει 
τίποτα… 



Μακρολίδες 
Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του… 



Μηχανισμοί 
• Συνδέονται στην 50s υποομάδα του ριβοσώματος και αναστέλλουν την 

πρωτεϊνοσύνθεση 

• Δύο μηχανισμοί αντοχής 
 mef(A/E) => εκροή του φαρμάκου 
 ermB => μεθυλίωση της θέσης σύνδεσης στο ριβόσωμα 

• Βακτηριοστατικά 
 Ή πάρα πάρα πολύ αργά κτόνα 

 



Φάσμα 
Gram + Κ>Ε>Α 
• MSSA 

• CNS 

• Strep A, B, C, G 
 ΑΛΛΑ….. 30% των β αιμολυτικών στρεπ ομάδας Α 

(δηλαδή ο St. Pyogenes) είναι ανθεκτικοί 

• Pneumococcus 

• Πρασινίζοντες 

• ΌΧΙ εντερόκοκκο 

• ΝΑΙ bacillus, κορυνοβακτηρίδια, listeria, 
κλωστηρίδια (δεν είναι 1η γραμμή) 

• Ίσως νοκάρδια 

Gram – Α>Κ>Ε 
• Neisseria, Moraxella, Haemophilus (όχι η 

ερυθρομυκίνη) 

• Bordetella, bartonella 

 

Ενδοκυττάρια 

 • Legionella, mycoplasma, ureaplasma, chlamydia 

• Ίσως ρικέτσιες 

• Campylobacter jejuni, ίσως και για τα άλλα 

• Helicobacter 

 
Και…. σπειροχαίτες 



Pk/Pd 
• Καλή απορρόφηση po, σταθερές στο όξινο pH, δεν έχει σημασία αν έχει φάει ο ασθενής (εκτός 

από την ερυθρομυκίνη, αλλά ποιος την χορηγεί πλέον?!) 

• Η μεταφορά στον αυλό του εντέρου γίνεται μέσω των PGP => αλληλεπιδράσεις!! 

• Τ1/2 κλαρι = 4.7 ώρες 

• Τ1/2 αζιθρο = 11.6 ώρες 

• Αδρανοποίηση στο ήπαρ => αλληλεπιδράσεις!!! (όχι 
τόσο η αζιθρο) 

• Μέχρι 15% νεφρική απέκκριση 

• 80% σύνδεση για κλαριθρο vs 20% για αζιθρο/ερυθρο 

• 400-800 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση στα μακροφάγα από ότι στον ορό 

• Κακή διείσδυση στο ΕΝΥ, εξαιρετική σε πνεύμονα, σπλήνα, νεφρούς, ήπαρ 



Pk/Pd 
• ΚΑΜΙΑ μακρολίδη δεν έχει δοσο-εξαρτώμενη δράση 

• Λόγω αργής δράσης, χρειαζόμαστε την μεγιστοποίηση του χρόνου έκθεσης 

• ΕΙΔΙΚΑ η αζιθρομυκίνη έχει σημαντικό post-antibiotic effect => μας ενδιαφέρει 
η συνολική δόση 

 

• Άρα… για ερυρθο/κλαριθρο μας ενδιαφέρει ο T>MIC 

• Ενώ για την αζιθρο μας ενδιαφέρει το AUC 



ΑΕ 
• Γαστρεντερικές διαταραχές 

• Ηπατοτοξικότητα 
 Χολοστατική ηπατίτιδα 10-20 ημέρες μετά την έκθεση 
 Κυρίως για την ερυθρομυκίνη 

• Καρδιοτοξικότητα!!!! 

• Ωτοτοξικότητα 
 Βουητό -> κώφωση 

• SOS αλληλεπιδράσεις!!!!!! 



Non antibiotic effects 
• Αναστολή παραγωγής κυτταροκινών (TNF, IL6, IL8) -> αναστολή 

χημειοταξίας 

• Αναστολή της οξειδωτικής έκρηξης στα μακροφάγα -> αναστολή 
ιστικής καταστροφής 

• Μείωση παραγωγής βλέννης 

• Αναστολή πρόσδεσης των μικροβίων 

• Αναστολή σχηματισμού biofilms 

• Quorum sensing 



Fidaxomycin 
• Μόνο po, ελάχιστη απορρόφηση 

• Αναστέλλει την RNA πολυμεράση =>  

• Gram + και δη CD 

• Είτε πρώτη γραμμή είτε πρώτη υποτροπή είτε πολλαπλές 

• Μία δόση = ολόκληρη η θεραπεία με βανκομυκίνη ≈ 80 ευρώ 

• AE => μόνο γαστρεντερικές διαταραχές 



Solithromycin 
• Μονοθεραπεία vs κινολόνες για CAP 

• Ηπατοτοξικότητα 

• ΔΕΝ έχει πάρει έγκριση από FDA/EMA προς το παρόν 



Λινκοζαμίδες 
Πατάω το λινκ αλλά δεν ανοίγει τίποτα! 



Κλινδαμυκίνη 
• Αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης μέσω σύνδεσης με την υποομάδα 50s του 

ριβοσώματος 

• Gram + 
 Staph, strep 
 Όχι εντερόκοκκος 
 Ναι για κορυνοβακτηρίδια, βάκιλλους και νοκάρδια 

• Gram –, πρακτικά όχι… μόνη εξαίρεση άξια αναφοράς, η Gardnerella 

• Αναερόβια 
 Gram + όλα εκτός από ορισμένα κλωστηρίδια 
 Gram – όλα, αν και εμφανίζονται αντοχές (20% Bacteroides) 



Κλινδαμυκίνη 
• 10-30% νεφρική απέκκριση, αναλόγως οδού χορήγησης 

• Άριστες συγκεντρώσεις στην χολή, αλλά μόνο 5% απεκκρίνεται έτσι 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό, μεταβολίζεται σε ανενεργά μόρια 

• Δεν περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 

• Καλή διείσδυση στους λοιπούς ιστούς 

• 60% πρωτεϊνική σύνδεση 

• ΑΕ 
 CDI 
 Ηπατοτοξικότητα 



D-test 
• ermB μηχανισμός αντοχής ίδιος με τις 

μακρολίδες 

• Διασταυρούμενη αντοχή 

 



Στρεπτογραμίνες 
Φέρτε μου δραμαμίνες… 



Κινοπριστίνη/Νταλφοπριστίνη 
• Πρακτικά μόνο για VRE και ούτε καν… 

• 50s υποομονάδα ριβοσώματος, 
συνεργική δράση, πολλαπλοί 
μηχανισμοί 

• Ίδιος μηχανισμός αντοχής με 
μακρολίδες/κλινιδαμυκίνη 

• Post-antibiotic effect 

• Απαιτεί ΚΦΚ λόγω θρομβοφλεβίτιδας 

• Συμβατό μόνο με DW5% και απαιτεί 
πλύση του αυλού μετά 

 

• Αντένδειξη σε ηπατική ανεπάρκεια 

• Προσαρμογή δόσης σε νεφρική και 
ΔΕΝ καθαίρεται στον ΤΝ 

• Καλή διείσδυση σε ιστούς, όχι στο ΕΝΥ 
όμως 

• 10% εμφανίζουν ένα γριππώδες 
σύνδρομο 

• 20% διέκοψαν θεραπεία λόγω ΑΕ στις 
μελέτες 

• Πολλαπλές αλληλεπιδράσεις 

 



Κινολόνες 
Όλα κινέζικα πχια, ψεύτικα πράματα!! 



Φάσμα 
• Όχι για Εντερόκοκκο 

• Ναι για ενδοκυττάρια 

• 3ης+ έχουν και κάποια 
αναερόβια δράση 

• Ψευδομονάδα: Σ>Λ>Μ 

• Gram +: Μ>Λ>Σ 



Μηχανισμός 
• Όχι πλήρως κατανοητός 

• Μόρια στόχοι: τοποϊσομεράση ΙV, DNA γυράση 

• Αναστολή αντιγραφής 

• Βακτηριοστατικά 

 



Αντοχή 

Presenter
Presentation Notes
Mechanisms of quinolone resistance. (1) Target-mediated resistance. Mutations in gyrase and topoisomerase IV weaken quinolone–enzyme interactions. (2) Plasmid-mediated resistance. (2a) Qnr proteins (yellow) decrease topoisomerase–DNA binding and protect enzyme–DNA complexes from quinolones. (2b) Aac(6′)-Ib-cr is an aminoglycoside acetyltransferase that acetylates the free nitrogen on the C7 ring of ciprofloxacin and norfloxacin, decreasing their effectiveness. (2c) Plasmid-encoded efflux pumps decrease the concentration of quinolones in the cell. (3) Chromosome-mediated resistance. (3a) Underexpression of porins in Gram-negative species decreases drug uptake. (3b) Overexpression of chromosome-encoded efflux pumps decreases drug retention in the cell.



Pk/Pd 
• Εξαιρετική po βιοδιαθεσιμότητα, ΑΛΛΑ εξαρτάται από κινητικότητα και pH στομάχου και μπορεί 

να είναι μικρότερη της αναμενόμενης σε ηλικιωμένους 

• 15-30% πρωτεϊνοσύνδεση 

• Πολύ μεγάλος Vd, άριστη διείσδυση σε ιστούς, συμπεριλαμβανομένου προστάτη, ELF (ιδίως για 
λεβο, μοξι), οστά (ιδίως για σιπρο) 

• Η μοξι διερχεται και ΕΝΥ ικανοποιητικά 

• Κυρίως νεφρική αποβολή 

• Αθροίζονται σε ηπατική ανεπάρκεια 

• Δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα και post antibiotic effect 

• AUC/MIC 

• Ανοσοτροποποιητική δραση 
 Αναστολή σύνθεσης IL1, TNFa 
 Αύξηση IL2, GMCSF 

 

 



AE 
• Παράταση QT 

• Τενοντίτιδα 

• Κρυσταλλουρία (ιδίως σε ασθενείς υπό HCO3) 

• Υπογλυκαιμία 

• ΚΝΣ (σύγχυση, σπασμοι, κώμα) 

 



Delafloxacin 
• SSTI + CAP/COPD approved 

• MRSA 

• Po + IV 

 

 Zabofloxacin 
 

 
• Φάση ΙΙΙ 

• Ανθεκτικός γονόκοκκος 

 

 



Τετρακυκλίνες 
Μή μου τοὺς κύκλους τάραττε 

Ή βλέπω κύκλους…. διαλέχτε 



Μηχανισμός δράσης 
• Βακτηριοστατικά 

• Σύνδεση στην 30s υποομάδα του ριβοσώματος στην θέση σύνδεσης του 
mRNA 

• Αντοχή με αδρανοποίηση του μορίου, παρεμπόδιση της εισόδου και efflux 
pumps 

• Διασταυρούμενες αντοχές με αμινογλυκοσίδες και σουλφοναμίδες 



Φάσμα 
• Gram + 
 Staph, Enterococcus (ακόμα και κάποιοι VRE, αλλά don’t try this at home), Strep 

• Gram – 
 Neisseria, Haemophilus, 
 Κάποιες ψευδομονάδες (όχι η aeruginosa…) 
 Ενίοτε Acinetobacter 

• Ενδοκυττάρια!! 
 Ρικέτσιες, χλαμύδια, μυκοπλάσματα 

• Αναερόβια 
 Σχεδόν όλα 

• Σπειροχαίτες 



Pk/Pd 
• Μεγάλες διαφορές μεταξύ των τετρακυκλινών, θα ασχοληθούμε με την δοξυ 

• Βιοδιαθεσιμότητα 90% po, απορρόφηση στην νήστιδα 

• Σύμπλοκα με ασβέστιο 

• 90% σύνδεση με πρωτεΐνες 

• 50L Vd 

• 40% νεφρική αποβολή 

• Μόνο 10-20% διαπερατότητα ΕΝΥ 

• Εξαιρετικές συγκεντρώσεις σε αρθρικό υγρό, οστίτη, παραρρίνια 

• Εξαιρετικές συγκεντρώσεις σε χολή ΑΛΛΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ στο 
περιβάλλον της χολής 



ΑΕ 
• Εναπόθεση σε δόντια και οστά 
 Σύμπλοκα με ασβέστιο 
 Sos για τα παιδιά 

• Γαστρεντερικές διαταραχές 

• Νεφρική ανεπάρκεια 
 Ειδικά η δεμεκλοκυκλίνη => άποιος διαβήτης 

• G6PD 

• Φωτοευαισθησία 



Τιγεκυκλίνη 
• Γλυκυλκυκλίνη…… έναν γλυκύ βραστό…. 

• Παράγωγο της μινοκυκλίνης 

• Μόνο iv 

• Αναστέλλει τις περισσότερες efflux pumps => δεν μασάει από αντοχές 
 ΑΛΛΑ…. Pseudomonas, Proteus και Providencia έχουν multidrug efflux pumps και 

εγγενή αντοχή!! 

• Φάσμα: Τα πάντα σχεδόν, εκτός από τα ανωτέρω 

• Τεράστιος όγκος κατανομής -> διεισδύει παντού, αλλά δεν μένει στο αίμα!! 

• Δεν περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 

 



Τιγεκυκλίνη 
• Αποβολή <30% από νεφρό -> χαμηλά επίπεδα στα ούρα -> όχι για 

ουρολοιμώξεις 

• Εξαιρετικά επίπεδα σε χολή όμως 

• Post antibiotic effect 

• Χρονοεξαρτώμενο αποτέλεσμα 

• Μεγάλος Τ1/2 

• ΑΕ 
 Ναυτία, έμετοι (ως και 40%) 
 Προοίμιο ηπατοτοξικότητας 
 Ινωδογονόλυση 
 Black box warning ΘΑΝΑΤΟΣ 

AUC/MIC 



Εραβακυκλίνη 
• Ράβε ξήλωνε…. 

• ΕΜΑ έκγριση τον Ιουλιο 2018 

• Μόνο iv 

• Φάσμα ίδιο με την τιγεκυκλίνη, ΑΛΛΑ περισσότερο δραστική στα 
πολυανθεκτικά gram – 

• Ένδειξη μόνο για cIAI 

• Απέτυχε στη μελέτη για cUTI 

• Λιγότερες παρενέργειες από την τιγεκυκλίνη, χωρίς black box 

• Pk παρόμοιο με της τιγεκυκλίνης 

• Υπόσχεται ότι θα είναι φθηνή επιλογή? 



Ομαδακυκλίνη 
• Too easy….. 

• 4/10/18 κατατέθηκε στον ΕΜΑ 

• FDA => CAP και SSTI 

• IV και PO (αλλά… μόνο σαν switch από iv) 

• Φάσμα και Pk σαν της τιγεκυκλίνης 

• AE 
 Ναυτία, έμετοι, ηπατοτοξικότητα 
 Black box warning 

 

 



Γλυκο/λίποπεπτίδια 
Ούτε διαβήτη να συζητάγαμε… 



Βανκομυκίνη 
• Αναστέλλει τη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης, συστατικό του κυτταρικού 

τοιχώματος 

• Ενεργοποίηση αυτολυτικών ενζύμων 

• Βακτηριοκτόνος 

• Φάσμα: staph, strep, enterococcus, listeria, bacillus, corynobacterium, 
clostridium 

• MIC creeping 



Βανκομυκίνη 
• 80-90% αποβάλλεται αμετάβλητη στα ούρα 

• Τ1/2 = 3-13 ώρες ενώ σε ανουρια =9 ΗΜΕΡΕΣ 

• 10-50% δέσμευση σε πρωτεΐνες 

• Καλή διείσδυση στους περισσότερους ιστούς, όχι στο ELF, όχι καλές 
συγκεντρώσεις σε οστά/ΕΝΥ/υδατοειδές (εκτός όταν υπάρχει φλεγμονή) 

• ΑΕ 
 Red man syndrome (απελευθέρωση ισταμίνης) 
 Νεφροτοξικότητα (>50% σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδες) 
 Ωτοτοξικότητα (εμβοές, απώλεια υψηλών συχνοτήτων, αναστρέψιμη? κώφωση) 
 Μυελοτοξικότητα 
 Θρομβοφλεβίτιδα – Χημική περιτονίτιδα 

• TDM 
 



Τεϊκοπλανίνη 
• Πλανάσαι πλάνην οικτράν… 

• 50-100 φορές περισσότερο λιπόφιλη από την βανκομυκίνη => μεγαλύτερος 
Τ1/2, καλύτερη διείσδυση σε ιστούς, δυνατότητα ΙΜ χορήγησης 

• Ταχεία κατανομή σε ιστούς, βραδεία απομάκρυνση 

• 2-4 φορές δραστικότερη για τον S.aureus 

• Δεν διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό ή το υαλοειδές 

• 80% νεφρική αποβολή 

• ΑΕ => παρόμοιες, αλλά σαφώς σπανιότερες 

• Δεν έχει έγκριση στις ΗΠΑ 

 



Αντοχή στα γλυκοπεπτίδια 



Δαπτομυκίνη 
• Μηχανισμός 
 Το λιπόφιλο άκρο της εισέρχεται στην 

μεμβράνη – απαιτεί παρουσία Ca 
 Πολυμερισμός των μορίων 

δαπτομυκίνης -> σχηματισμός διάυλων Κ 
 Εκπόλωση μεμβράνης -> θάνατος 

• Φάσμα 
 Τα περισσότερα Gram + 
 Κανένα Gram – γιατί δεν μπορεί να 

περάσει την εξωτερική μεμβράνη 

• PAE 1-6 ώρες 

 

• 90% πρωτεϊνική σύνδεση 

• 80% νεφρική αποβολή χωρίς 
μεταβολισμό 

• ΑΕ 
 Ηπατοτοξικότητα 
 Ραβδομυόλυση 
 Ηωσινοφιλία 
 Περιφερική νευροπάθεια (?) 



Dalbavancin 
• Μόνο για SSTI, υπό μελέτη για άλλες ενδείξεις (ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ!!) 

• Μόνο IV 

• Σχήμα 
 1500 άπαξ 
 1000 1η εβδομάδα, 500 2η  

• ΑΕ 
 Γαστρεντερικές 
 Ό,τι και η βανκομυκίνη, αλλά σπανιότερα 
 Αιμορραγική διάθεση => σημαντικό για χ/κους ασθενείς 



Άλλα 
• Τελαβανσίνη 
 SSTI + HAP/VAP 
 Περισσότερο νεφροτοξική 
 Δεν κυκλοφορεί Ελλάδα 
 1inj/day 

• Οριταβανσίνη 
 SSTI 
 Δεν κυκλοφορεί Ελλάδα 
 1inj/day 
 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ σε συγχορήγηση με κλασική ηπαρίνη (αυξάνει ψευδώς το aptt) 



Οξαζολιδινονες 
Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις 



Λινεζολίδη 
• 50s υποομάδα ριβοσώματος και εμποδίζει τον σχηματισμό του συμπλόκου 

70s και άρα την έναρξη πρωτεϊνοσύνθεσης. Διαφορετικός μηχανισμός από τα 
MLS 

• Βακτηριοστατική vs Staph, Entero 

• Βακτηριοκτόνος vs Strep, Bacteroides 

• Post-antibiotic effect 

• Φάσμα 
 Όλα τα gram + 
 Λιστέρια, Nocardia 
 Κάποια gram – αλλά στην πράξη όχι… (efflux pump) 



Λινεζολίδη 
• 100% βιοδιαθεσιμότητα po 

• 30% πρωτεϊνοσύνδεση, 50L Vd 

• Καλή διείσδυση σε ιστούς, συμπεριλαμβανομένου ΕΝΥ, υαλοειδούς, όρχεος 

• Μεταβολίζεται σε ανενεργά μόρια (όχι από το P450) 

• 30% νεφρική κάθαρση 

• ΑΕ 
 Μυελοτοξικότητα 
 Αναστολέας ΜΑΟ 
 Σύνδρομο σεροτονίνης 
 Γαστρεντερικές διαταραχές 
 Γαλακτική οξέωση…???? 

 



Τεντιζολίδη 



Τριμεθοπρίμη και Σουλφοναμίδες 
Πως λέμε Sting and the Police…. 



Μηχανισμοί 
• Ο άνθρωπος παίρνει έτοιμο διυδροφυλλικό οξύ 

• Στα μικρόβια η διυδροφυλλική ρεδουκτάση έχει 10.000 
φορές μεγαλύτερη συγγένεια με την TMP 

• Φάσμα 
 Σουλφαδιαζίνη/πυριμεθαμίνη => toxo 
 Σουλφαδοξίνη/πυριμεθαμίνη => ελονοσία 
 TMP/SMX => ευρύ φάσμα, Gram + και – και πρωτόζωα 

(PJP), Steno, Burkholderia, Nocardia, OXI Pseudomonas, ΌΧΙ 
αναερόβια 

• Αντοχή 
 Υπερπαραγωγή PABA 
 Μετάλλαξη ενζύμων 

 



Pk/Pd 
• Καλή po βιοδιαθεσιμότητα 

• Κατανομή σε όλους τους ιστούς, και ΕΝΥ, πλευριτικό, αρθρικό, προστατικό, 
ασκιτικό 

• Μεταβολίζονται στο ήπαρ (κυρίως οι σουλφοναμίδες) 

• Νεφρική κυρίως αποβολή => αθροίζονται 
 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ TMP/SMX ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 Καθαίρεται σε ΤΝ, αλλά όχι σε περιτοναϊκή 

• Σουλφαδιαζίνη => εγκαύματα 

• Σουλφακεταμίδιο => οφθαλμός 



AE 
• Stevens Johnson / ΤΕΝ 

• Άλλες «αλλεργικές» αντιδράσεις 
 PAN, οζώδες ερύθημα, ορονοσία 

• G6PD 

• Μυελοτοξικότητα 

• Κρυσταλλουρία => ΟΝΑ 

• Ηπατοτοξικότητα 

• Πυρηνικός ίκτερος 

• Απορρύθμιση ΣΔ, ηλεκτρολυτών 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 



Iclaprim 
• FDA έγκριση της IV μορφής για MRSA/VRSA λοιμώξεις σε CF ασθενείς 

• Απέδειξε non-inferiority vs vancomycin. Δεν απέδειξε non-inferiority vs 
linezolid για SSTI, αλλά πιθανότατα θα πάρει έγκριση τον Φεβ 2019 

• Στα σκαριά και po μορφή 

• Υποτίθεται πολύ ασφαλές 



Χλωραμφενικόλη 
Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά…. 



Μηχανισμοί 
• 50s υποομάδα του ριβοσώματος 

• Βακτηριοστατική 

• Αντοχή μέσω παραγωγής ακετυλοτρανσφεράσης => εξουδετέρωση 

• Πλασμιδιακή 

• Η ιδιότητα μπορεί να είναι μόνιμη ή επαγώγιμη 



Φάσμα 
• Gram + 
 Τόσο αερόβια όσο και αναερόβια, αλλά ΔΕΝ είναι φάρμακο εκλογής 

• Gram – 
 Neisseria, Haemophilus 
 Παλαιότερα φάρμακο εκλογής για σαλμονέλλα 
 Για τα υπόλοιπα έχει μεγάλη διακύμανση και πρέπει να γίνεται έλεγχος αντοχής 
 ΌΧΙ για ψευδομονάδα 

• Ενδοκυττάρια 

• Σπειροχαίτες 



Pk/Pd 
• Καλή po βιοδιαθεσιμότητα, ΌΧΙ όμως IM 

• Ταχύς ηπατικός μεταβολισμός σε ανενεργά παράγωγα 
 SOS για μικρά παιδιά και ηπατοπαθείς 

• 5-10% αναλλοίωτο στα ούρα 

• 50% σύνδεση με λευκώματα 

• Καλή κινητική στους ιστούς, ΕΝΥ, αρθρικό υγρό, οστά, παντού 

 



Μερικά ακόμα 
• ΑΕ 
 Μυελοτοξικότητα 

 Αναστρέψιμη μιτοχονδριακής αρχής απλασία, δοσοεξαρτώμενη, αύξηση σιδήρου ορού 
 Ιδιοσυγκρασιακή μη αναστρέψιμος απλασία, ακόμα και μήνες μετά την έκθεση 

 G6PD 
 Φαιό σύνδρομο 

• Της μόδας η αναβίωση για την καταπολέμηση πολυανθεκτικών μικροβίων σε 
συνέργεια με την κολιμυκίνη 



Μετρονιδαζόλη 
Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω… 

Πχιοτητα… 



Μηχανισμοί 
• Ξεκίνησε τη ζωή του σαν παρασιτοκτόνο….  

• Το ανηγμένο μόριο της μετρονιδαζόλης αναστέλλει την σύνθεση του DNA 

• Υποδοχέας ηλεκτρονίων 

• ΜΟΝΟ σε αναερόβιο περιβάλλον μπορεί να δράσει, αν και διεισδύει και στα 
αερόβια μικρόβια 

• Φάσμα =>  
 Αναερόβια πρωτόζωα: τριχομονάδες, αμοιβάδες, γιαρδια 
 Αναερόβια βακτήρια: ταχέως βακτηριοκτόνο για όλα ΕΚΤΟΣ του Bacteroides fragilis 



Pk/Pd 
• Εξαιρετική po βιοδιαθεσιμότητα (80%) 

• Ως 80% νεφρική αποβολή και 15% στα κόπρανα 
 Πλην όμως αρκεί για να σκοτώσει το C.diff 

• Μεταβολίζεται στο ήπαρ σε 2 προϊόντα, το ένα με καλή δραστικότητα, το 
δεύτερο με μικρή δραστικότητα 

• Νεφρική ανεπάρκεια => καμία επίδραση 

• Ηπατική ανεπάρκεια => τοξική άθροιση 

• Εξαιρετική διείσδυση σε όλους τους ιστούς, και στο ΕΝΥ 

• ΑΕ 
 ΓΕΣ – μεταλλική γεύση 
 Νευροτοξικότητα (πολυνευροπάθεια, σπασμοί) 



Νιτροφουράνια 
Φουράν Φουράν 



Νιτροφουραντοΐνη 
• Άγνωστος ο ακριβής μηχανισμός δράσης, 

αλλά αναστέλλει πρωτεϊνοσύνθεση 

• Στατικό ή κτόνο αναλόγως στόχου 

• Φάσμα 
 Καλή για E.coli, λιγότερο για Enterobacter, 

Proteus και Klebsiella. Όχι για ψευδομονάδα. 
 Salmonella, Shigella 
 Staph saprophyticus, E. faecalis 

• Καλή po βιοδιαθεσιμότητα 

• Ταχεία αναλλοίωτη νεφρική αποβολή => Τ1/2 
= 20 λεπτά! 

• 90% πρωτεϊνική σύνδεση 

• Καμία σχεδόν διάχυση σε ιστούς 

• ΑΕ 
 ΓΕΣ διαταραχές 
 ΚΝΣ (συγχυση, κεφαλαλγία, διαταραχές λόγου 

ΔΔ ΑΕΕ) 
 Περιφερική νευροπάθεια 
 G6PD 
 Μυελοτοξικότητα 
 Ηπατοτοξικότητα 
 «Άσθμα», Πνευμονική ίνωση 

• ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 



Φωσφομυκίνη 
Δε βλέπω φως… 



Μηχανισμοί 
• Πολύ παλιό φάρμακο (1969) 

• Βακτηριοκτόνο 

• Αναστέλλει το ένζυμο UDP-N-
acetylglucosamine-3-enolpyruvyltransferase, 
(aka MurA) => αναστολή σύνθεσης 
κυτταρικού τοιχώματος 

• Πολύ ευρύ φάσμα 
 Αλλά… εμφανίζει εύκολα και συχνά επίκτητη 

αντοχή, χρωμοσωμιακή ή πλασμιδιακή, μέσω 
μεταβολής του φαρμάκου, απαιτεί έλεγχο πάντα 
με E-test 

 ΌΧΙ ψευδομονάδα 
 ΝΑΙ ακόμα και για VRSA, VRE 
 OXI για αναερόβια σε γενικές γραμμές 

• Καλύτερη δραστικότητα σε χαμηλό pH => 
ούρα 

 

• Καλή po βιοδιαθεσιμότητα 

• Νεφρική αποβολή 90% 

• Καλή διείσδυση σε ιστούς, ELF, προστατικό, 
οστά. Μεγάλη διακύμανση επιπέδων σε 
αποστηματικές κοιλότητες όμως 

• Περνά μεν στο ΕΝΥ, αλλά έχει μικρή 
δραστικότητα εκεί 

• Χρονοεξαρτώμενη δράση 
 6gr x4 iv 

• ΑΕ 
 ΓΕΣ 
 Ηλεκτρολύτες 

 

 



Κολιμυκίνη 
ΤΚ9…. Τάδε έφη ΠΠ 



Μηχανισμοί 
• Κατιονικό μόριο έλκεται από τον ανιονικό LPS (ΑΡΑ ΜΟΝΟ GRAM -) 

• Εκτοπίζει Mg και Ca από την κυτταρική μεμβράνη 

• Αποσταθεροποίηση και θάνατος 

• Βακτηριοκτόνος 

• Φάσμα 
 Κανένα + 
 Όλα τα τα -, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Proteus, Providencia, Serratia, Burkholderia, Moraxella, 

Neisseria 
 Κανένα αναερόβιο 

• Συνέργεια με πολλά αντιβιοτικά 



Pk/Pd 
• Cmax/MIC 

• Αντικείμενο μελέτης ακόμα και σήμερα 

• IV και Inh χορήγηση 

• 60% νεφρική αποβολή 

• Μικρός ηπατικός μεταβολισμός σε αδρανή προϊόντα 

• Δεν διεισδύει το ΕΝΥ, ΑΛΛΑ χορηγείται ενδορραχιαία με καταπληκτικά 
αποτελέσματα 

• Χρειάζεται 60 ώρες για να επιτύχει steady state => ΦΟΡΤΙΣΗ 

 



ΑΕ 
• Νεφροτοξικότητα 

• Νευροτοξικότητα 
 Περιστοματικές αιμωδίες 
 Σπασμοί 
 Θάνατος!! 

• Νευρομυϊκός αποκλεισμός 

 



Το 
μέλλον 
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