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Ενδιαφέροντα Άρθρα - 
Θεραπευτική

Λινεζολίδη (linezolid)
 Η λινεζολίδη είναι το πρώτο αντιβιοτικό 

της οικογένειας των οξαζολιδινονών. Τα α
ντιβιοτικά αυτά συνδέονται με την 50S υπο
μονάδα του ριβοσώματος εμποδίζοντας τον 
σχηματισμό του 70S συμπλέγματος και ανα
στέλλοντας τη βακτηριακή πρωτεϊνοσύνθε
ση στα αρχικά της στάδια. Δρουν δηλαδή 
βακτηριοστατικά. Είναι δραστικό έναντι των 
Gram (+) μικροοργανισμών μόνο. Διατίθεται 
τόσο σε per os όσο και σε ενέσιμη μορφή 
και αυτό το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο. Πιο 
συγκεκριμένα η χορήγηση λινεζολίδης έχει 
ένδειξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Λοιμώξεις από στελέχη VRE (Vanco• 
mycinresistant enterococci) – συμπεριλαμ
βανομένης και της βακτηριαιμίας

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία από • 
Staphy lococcus aureus (MSSA ή ΜRSA) ή 
στελέχη Streptococcus pneumonia συμπε
ριλαμβανομένων των πολυανθεκτικών (ει
κόνα 2).

Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλα• 
κών μορίων από Gram(+) κόκκουςαπλές 
και επιπλεγμένες

Πνευμονία της κοινότητας από Gram(+) • 
κόκκους συμπεριλαμβανομένων των MRSA 
και των ανθεκτικών πνευμονιοκόκκων.

Η συνήθης (συνιστώμενη) δόση είναι 
600mg x 2, per os ή IV ανάλογα με τη βα
ρύτητα της λοίμωξης. Σε απλές λοιμώξεις 
του δέρματος και των μαλακών μορίων δο
σολογία 400mg x 2 μπορεί να είναι επαρ
κής. Σημειωτέον ότι δε χρειάζεται τροπο
ποίηση της δοσολογίας όταν περνάμε από την παρεντερική 
στην per os μορφή. Η ενέσιμη μορφή είναι συμβατή με όλα 
τα κοινά διαλύματα (NS 0,9%, DW 5%, RL) και ή έγχυση ο
φείλει να διαρκεί τουλάχιστον 30min.

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διάρροια 
(8,3%), κεφαλαλγία (6,5%), ναυτία (6,2%), έμετοι (3,7%), α
ϋπνία, δυσκοιλιότητα, εξάνθημα, ζάλη και φαρμακευτικός πυ
ρετός. Σε εργαστηριακό επίπεδο παρατηρούνται λευκοπενία, 
θρομβοπενία και αναιμία, ειδικότερα όταν η διάρκεια της θε
ραπείας είναι> 2 εβδομάδες. Σε αυτές της περιπτώσεις απαι
τείται γενική εξέταση αίματος σε εβδομαδιαία βάση. Η λινε
ζολίδη αλληλεπιδρά με σεροτονινεργικά φάρμακα και προ
καλεί σύνδρομο σεροτονίνης (πυρετός, εφιδρώσεις, έξαψη, 
τρόμος, παραλήρημα).

Δαπτομυκίνη (daptomycin, CUBICIN)
 Η δαπτομυκίνη είναι ένα κυκλικό λιποπεπτιδικό αντιβιοτι

κό με μοναδικό μηχανισμό δράσης:συνδέεται με την κυτταρι

κή μεμβράνη των βακτηριδίων και επάγει α
ποπόλωση αυτής μέσω εξόδου ιόντων K+ με 
αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση των νουκλε
ϊκών οξέων και της πρωτεϊνοσύνθεσης και το 
θάνατο του βακτηριδίου.

Πρόκειται για αντιβιοτικό ευρέος φάσματος 
έναντι των Gram (+) βακτηριδίων και χωρίς δι
ασταυρούμενη αντίσταση με άλλες τάξεις αντι
βιοτικών. Κατά συνέπεια είναι αντιβιοτικό που 
χορηγείται σε λοιμώξεις από MRSA/VRSA, VRE 
και ανθεκτικούς πνευμονιοκόκκους.

Η δαπτομυκίνη χορηγείται μόνο παρεντερικά 
και άπαξ ημερησίως σε δοσολογία 24 mg/kg 
βάρους σώματος. Οι κλινικές ενδείξεις χορή
γησης περιλαμβάνουν επιπλεγμένες λοιμώξεις 
δέρματος και μαλακών μορίων ενώ μελετάται 
στην ενδοκαρδίτιδα σε υψηλότερες δόσεις. Το 
90% του φαρμάκου συνδέεται με τις πρωτεΐ
νες του πλάσματος. Η δόση τροποποιείται σε 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

Η σημαντικότερη παρενέργεια είναι η μυ
οπάθεια, αν και αναστρέψιμη με τη διακοπή 
του φαρμάκου. 

Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται 
για τυχόν εμφάνιση μυαλγιών ή μυϊκής αδυ
ναμίας και τα επίπεδα CPK να ελέγχονται σε 
εβδομαδιαία βάση.

Κινοπριστίνη/δαλφοπριστίνη (Quin
opristin/ dalfo pristin: Syner cid)

Πρόκειται για σταθερό 30/70 συνδυασμό 
των 2 ανωτέρω ημισυνθετικών παραγώγων 
της πριστιναμυκίνης, μιας φυσικής στρεπτογρα
μίνης. Οι στρεπτογραμίνες δρουν στην 50S υ

πομονάδα των ριβοσωμάτων στη δεύτερη φάση (φάση επι
μήκυνσης) της πρωτεϊνοσύνθεσης. Στην προκειμένη περίπτω
ση η σύνδεση της δαλφοπριστίνης οδηγεί σε δομικές αλλα
γές του ριβοσώματος τέτοιες που καθιστούν πιο ισχυρή την 
πρόσδεση της κινουπριστίνης. Καταυτόν τον τρόπο προκύ
πτει ο βακτηριοκτόνος συνδυασμός 2 κατά τα’άλλα βακτηρι
οστατικών αντιβιοτικών γεγονός που τον συνιστά ενδιαφέρο
ντα νεωτερισμό.

Η Q/D είναι λοιπόν συνεργικά βακτηριοκτόνος για στρεπτο
κόκκους και σταφυλοκόκκους συμπεριλαμβανομένων στελε
χών που είναι ανθεκτικά σε άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών.

Επίσης είναι δραστική έναντι των παρακάτω:
E.faeciumαλλά όχι Ε. faecalis• 
Clostridium perfringens• 
Peptostreptococcus sp• 
Άτυπα παθογόνα του αναπνευστικού (Mycoplasma • 

pneumoniae, Legionella pneumophila)
Gram() αναερόβια.• 

Νεώτερα αντιβιοτικά στην κλινική πράξη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Λοιμωξιολόγος , Διευθυντής Κλινικής "Metropolitan"

Εικόνα 2. Staphylococcus aureus.

Εικόνα 1. Νεότερα αντιβιοτικά στη 
θεραπευτική μας φαρέτρα.



Η χορήγηση δικαιολογείται επί των ακολούθων κλινικών 
ενδείξεων:

• Λοιμώξεις από VR-Enterococcus faecium (ουρολοιμώξεις, 
βακτηριαιμία σχετιζόμενη με IV καθετήρες, λοιμώξεις των ο
στών και των αρθρώσεων).Σημειωτέον ότι η D/Q έχει χρησι
μοποιηθεί ενδοκοιλιακά σε μηνιγγίτιδα οφειλόμενη στην επι
μόλυνση συσκευών παροχέτευσης του ΕΝΥ και ενδοπεριτο
ναϊκά σε περιτονίτιδα σχετιζόμενη με κάθαρση

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων από MSSA και • 
Streptococcus pyogenes

Λοιμώξεις από MRSA που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα • 
αντιβιοτικά ή υφίστανται προβλήματα ανοχής (δέρμα, μαλα
κά μόρια, οστά/αρθρώσεις, αναπνευστικό)

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία από Staphylococcus sp.• 
 Χορηγείται μόνο μέσω κεντρικής γραμμής διότι προκα

λεί συχνά θρομβοφλεβίτιδα χορηγούμενη μέσω περιφερικής 
φλέβας (30%). 510% των ασθενών θα εμφανίσουν μυαλγί
ες συνήθως με αύξηση CPK και/ή αρθραλγίες. Η δοσολογία 
είναι 7,5mg/kg ανά 128 ώρες ανάλογα με τη βαρύτητα της 
λοίμωξης. Δεν απαιτείται τροποποίηση της δόσης επί νεφρι
κής ανεπάρκειας αλλά μόνο επί σοβαρής ηπατικής ανεπάρ
κειας. Μπορεί να αναστείλει φάρμακα που μεταβολίζονται μέ
σω του κυτοχρώματος P450.

Τιγκεκυκλίνη (tigecycline, Tygacil)
H τιγκεκυκλίνη ανήκει στις γλυκυλκυκλίνες και είναι ουσία 

συγγενής των τετρακυκλινών. Πρόκειται ουσιαστικά για ημι
συνθετικό παράγωγο των τετρακυκλινών με ένα μόριο γλυκα
μιδίου στην θέση 9 του Dδακτυλίου της βάσης ώστε να δια
τηρείται η αντιβακτηριδιακή δράση με παράλληλη σταθερό
τητα στους μηχανισμούς αντοχής. Αναστέλλει τη μετάφραση 
των βακτηριδιακών πρωτεϊνών συνδεόμενη με την 30S υπο
μονάδα των ριβοσωμάτων και εμποδίζοντας την είσοδο του 

tRNA στο ριβόσωμα. Συνδέεται με τα ριβοσώματα 5 φορές ι
σχυρότερα από τις κοινές τετρακυκλίνες και χρησιμοποιεί θέ
σεις σύνδεσης που δεν είχαν περιγραφεί μέχρι τώρα. Η τιγκε
κυκλίνη είναι βακτηριοστατικό αντιβιοτικό.

Οι ενδείξεις χορήγησης είναι οι ακόλουθεs:
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλα• 

κών μορίων από E.coli, Enterococcus faecalis (nonVRE), 
Staphylococcus aureus (MSSA και MRSA), Streptococcus sp, 
Bacteroides fragilis

Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις από Gram () βα• 
κτηρίδια, Enterococcus faecalis (nonVRE), Staphylococcus 
aureus (MSSA), Streptococcus sp, Bacteroides sp, Clostridium 
perfringens, Peptostreptococcus sp.

Παρότι πρόκειται περί ευρέος φάσματος αντιβιοτικού με δρα
στικότηα και έναντι των αναεροβίων κάτι που δε συμβαίνει με 
τις συμβατικές τετρακυκλίνες, η τιγκεκυκλίνη θα πρέπει να χο
ρηγείται με ιδιαίτερη προσοχή ως μονοθεραπεία σε περιπτώ
σεις αποδεδειγμένης ή υποπτευόμενης εντερικής διατρήσεως. 
Επίσης πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η τιγκεκυκλίνη δεν καλύ
πτει την Pseudomonas aeruginosa και τα συγγενή στελέχη.

H τιγκεκυκλίνη χορηγείται μόνο ενδοφλεβίως και η συνιστώ
μενη δόση είναι 100mg αρχικώς (δόση εφόδου) και εν συνε
χεία 50mg x 2 σε έγχυση 3060min.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παρόμοιες των τετρακυκλι
νών: ναυτία/έμετοι, φωτοευαισθησία, ψευδοόγκος εγκεφά
λου, παγκρεατίτις, αντιαναβολική δράση (οξέωση, αζωθαι
μία, υπερφωσφαταιμία).

Η τιγκεκυκλίνη αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη καθώς και 
κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων διότι εναποτιθέμε
νη προκαλεί μόνιμο αποχρωματισμό. Η χορηγούμενη δόση 
χρειάζεται τροποποίηση επί ηπατικής ανεπαρκείας. Όταν συγ
χορηγείται με κουμαρινικά αντιπηκτικά απαιτείται τακτικότερος 
έλεγχος του χρόνου προθρομβίνης. IR


