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Αντιβιοτικά: Ιστορικό

 1907:  Paul Ehrlich-Αρσενικό (Salvarsan 606): Το πρώτο χημειοθεραπευτικό της • 

ιστορίας 

 1929:  Πενικιλλίνη (A. Fleming). Χρήση μετά το 1940 (κατά το 2ο Παγκόσμιο • 

Πόλεμο) 

1935: Σουλφοναμίδες (G. Domagk)• 

1948 και μετά: Στρεπτομυκίνη, Τετρακυκλίνη, Χλωραμφενικόλη κ.λπ.• 

2000: Linezolid (Oxazolidinones) • 

Ορισμοί

 Αντιβιοτικό: Αντιμικροβιακός παράγοντας παραγόμενος από μικροοργανισμούς, που • 

εξοντώνει ή αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό άλλων μικροοργανισμών

 Χημικοθεραπευτικό Μέσον: Αντιμικροβιακός παράγοντας συνθετικής προέλευσης, • 

που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση μικροβιακών (ή άλλων) λοιμώξεων 

Αντιμικροβιακά 

   Αντιμικροβιακές ουσίες φυσικής προέλευσης ή συνθετικής και ημισυνθετικής πα-• 

ραγωγής που:

   Aναστέλλουν το μεταβολισμό ή/και την ανάπτυξη του μικροοργανισμού (βακτη-• 

ριοστατικά)

  Θανατώνουν το μικροοργανισμό (βακτηριοκτόνα) • 

Η μαγική σφαίρα του Ehrlich

Ο Φλέμινγκ και η Πενικιλλίνη
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Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών 
στη Δερματολογία

KIRSTEN LEUOW
Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
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Στόχοι δράσης αντιβιοτικών β-λακταμικά Αντιβιοτικά (I)

Πενικιλλίνες

Φυσικές: Πενικιλλίνη V-Ospen, Πενικιλλίνη G-Penicilline • 

Αντισταφυλοκοκκικές: Κλοξακιλλίνη-Staphyclox, Δικλοξακιλλίνη-Diclosil • 

Ημισυνθετικές: Αμπικιλλίνη-Pentrexyl, Αμοξυκιλλίνη-Amoxil • 

Hμισυνθετικές-ψευδομονάδα: Τικαρσιλλίνη, Πιπερακιλλίνη • 

Ημισυνθετικές πενικιλλίνες + αναστολείς β-λακταμασών

 Κλαβουλανικό οξύ + Αμοξυκιλλίνη/Τικαρσιλλίνη-Augmentin/Timentin • 

Αμπικιλλίνη + Σουλμπακτάμη-Begalin • 

Πιπερακιλλίνη + Ταζομπακτάμη-Tazocin • 

β-λακταμικά Αντιβιοτικά (ΙI)

Κεφαλοσπορίνες 

1η γενιά: Κεφαζολίνη-Vifazolin • 

 2η γενιά: Κεφακλόρη-Ceclor, Κεφουροξίμη-Zinadol/Zinacef, Κεφαμανδόλη-• 

Acemycin,  Κεφιξίμη-Ceftoral 

 3η γενιά: Κεφοταξίμη-Claforan, Κεφτριαξόνη-Rocefin, Κεφταζιδίμη-• 

Solvetan 

4η γενιά: Κεφεπίμη-Maxipime • 

Κεφαμυκίνες, Κεφοξιτίνη-Mefoxil • 

Λοιπές Κατηγορίες Αντιβιοτικών (Ι)

Αμινογλυκοσίδες 

Αμικασίνη-Briklin • 

Γενταμυκίνη-Garamycin • 

Νετιλμυκίνη-Netromycin • 

Τομπραμυκίνη-Nebcin • 

Νεομυκίνη-Nivemycin, Nebacetin • 

Μακρολίδες 

Ερυθρομυκίνη-Erythrocin, Acne Hermal • 

Κλαρυθρομυκίνη-Klaricid • 

Αζιθρομυκίνη-Zithromax • 

Κετολίδες 

Τελιθρομυκίνη-Ketek • 

Κινολόνες 

Οφλοξασίνη-Tabrin • 

Νορφλοξασίνη-Norocin • 

Σιπροφλοξασίνη-Ciproxin • 

Λεβοφλοξασίνη-Tavanic • 

Μοξιφλοξασίνη-Avelox, Octegra • 

β-λακταμικά Αντιβιοτικά (III)

Καρβαπενέμες 

Ιμιπενέμη-Primaxin • 

Μεροπενέμη-Meronem • 

Ερταπενέμη-Invanz • 

Ντοριπενέμη-Doribax • 

Μονοβακτάμες 

Αζτρεονάμη-Azactam • 

Λοιπές Κατηγορίες Αντιβιοτικών (ΙΙ)

Λινκοσαμίδες: Κλινδαμυκίνη-Dalacin-C • 

Σουλφοναμίδες-Τριμεθοπρίμη: Septrin / Bactrimel • 

Νιτροϊμιδαζόλες: Τινιδαζόλη-Fasigyn, Μετρονιδαζόλη-Flagyl • 

Φουσιδικό οξύ-Fucidin • 

Νιτροφουράνια: Νιτροφουραντοΐνη-Furolin • 

Ανσαμυκίνες: Ριφαμπικίνη-Rifadin • 

Οξαζολιδίνες: Λινεζολίδη-Zyvoxid • 

Πολυπεπτίδια-Colistin • 

Στρεπτογραμίνες: Νταλφοπριστίνη-Κινοπριστίνη-Synercid • 

Νταπτομυκίνη-Cubicin • 

Η Ανάπτυξη Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά

Ένα σοβαρό πρόβλημα με περιορισμένες λύσεις

Αιτίες Ανάπτυξης Αντοχής

Ιδιότητες Μικροοργανισμών• 

Φυσική αντίσταση • 

Επίκτητη αντίσταση• 

Κοινωνία• 

Ευρεία χρήση Αντιβιοτικών στην Κτηνοτροφία• 

Αλόγιστη χρήση Αντιβιοτικών• 

Έλλειψη ανάπτυξης νέων Αντιβιοτικών• 
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Κυτταρικό τοίχωμα• 

DNA • 

Ριβόσωμα • 

Κυτταρική μεμβράνη• 
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Επιλογή Αντιβιοτικών για Ανθεκτικούς Μικροοργανισμούς 

Επιλογή Αντιβιοτικών για Ανθεκτικούς Μικροοργανισμούς 

Ανθεκτικά Στελέχη Μικροβίων στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Staphylococcus aureus (MRSA)• 

Klebsiella pneumoniae • 

Pseudomonas aeruginosa • 

Acinetobacter baumanii • 

Ανθεκτικότητα των Μικροβίων στα Αντιβιοτικά

Επιπτώσεις• 

Αύξηση θνητότητας και νοσηρότητας• 

Αύξηση αναγκών νοσηλείας (φαύλος κύκλος)• 

Αύξηση της σοβαρότητας της νόσησης • 

Αύξηση του κόστους περίθαλψης • 

Η Χρήση των Αντιβιοτικών πρέπει να στηρίζεται

(Α) στην απόδειξη του αιτιολογικού παράγοντα μέσω

Καλλιέργειας• 

Βιοψίας• 

Ανίχνευσης Αντιγόνων ή / και Αντισωμάτων• 

Μοριακών Μεθόδων (PCR) • 

Απεικονιστικών Μεθόδων• 

   ή/και

Β)  στην εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών για τη συγκεκριμένη 
λοίμωξη 

Ο αγωγός ανακάλυψης φαρμάκων 
για τα αντιβιοτικά στερεύει

Επίκτητοι μηχανισμοί αντοχής
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Παρεμπόδιση αντιγραφής DNA, με-
ταγραφής και μετάφρασης και άρα 
παρεμπόδιση πρωτεϊνοσύνθεσης 

Παραγωγή ενζύμων από τα βακτήρια 
που εξουδετερώνουν τα αντιβιοτικά

Μηχανισμός efflux: αντλία ενεργητι-
κής εκροής του αντιβιοτικού από το 
βακτηριακό κύτταρο 

Τροποποίηση του στό χου δράσης 
του αντιβιοτικού 

Απουσία διαπερατότητας της βακτηρια-
κής κυτταροπλασματικής μεμβράνης 
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Ταξινόμηση λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων
24

Πρόληψη της Ανάπτυξης Αντοχής 

Επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού• 

Προτίμηση φαρμάκων στενότερου φάσματος• 

 Προτίμηση δοκιμασμένων φαρμάκων, όχι εξαρχής • 

χορήγηση των πιο προσφάτων στην αγορά

 Χορήγηση επαρκούς δοσολογίας, σε τακτά χρονικά • 

διαστήματα και για επαρκές χρονικό διάστημα 

 Αποκλιμάκωση θεραπείας: μετάπτωση από φάρ-• 

μακα ευρέως φάσματος σε φάρμακα με στενότερο 

φάσμα

 Τήρηση αυστηρότερων κανόνων υγιεινής: καλό • 

πλύσιμο χεριών-αλλαγή γαντιών μετά από την 

κλινική εξέταση κάθε ασθενούς

 Παρακολούθηση της ανάπτυξης προβληματικών • 

στελεχών μικροβίων στα νοσοκομεία από την 

εκάστοτε νοσοκομειακή επιτροπή λοιμώξεων 

 Συμμετοχή όλων των τριτοβάθμιων νοσοκομείων • 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της αντοχής 

στα αντιβιοτικά

 Τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις όσον αφορά • 

την αντίσταση στα αντιβιοτικά

Πρόληψη ανάπτυξης αντοχής
22 23

Όχι Ριφαμπικίνη ως Μονοθεραπεία!!!

 Είναι βασικό φάρμακο στη θεραπεία της φυ-• 

ματίωσης

 Έχει χαμηλό γενετικό φραγμό και εμφανίζει εύ-• 

κολα αντοχή

 Χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με • 

άλλα αντιβιοτικά 

Τοπική Χρήση Αντιβιοτικών

Όχι αραίωση Αντιβιοτικών σε μείγματα • 

Μολυσματικό κήριο• 
 Ερυσίπελας-κυττα-• 
ρίτιδα
 Λοιμώξεις σχετιζόμε-• 
νες με το θύλακο της 
τρίχας: θυλακίτιδα, 
δοθιήνωση, ψευδάν-
θρακας

Δευτεροπαθείς επί ε-• 
δάφους προϋπάρχουσας 
δερματικής βλάβης, π.χ. 
εκζέματος

Οξείες τραυματικές• 
Ανοικτό τραύμα• 
Δήγμα ζώου• 
Χειρουργική επέμβαση• 

 Νεκρωτική απονευρω-• 
σίτιδα τύπου I και II
 Αεριογόνος (κλωστηρι-• 
διακή) γάγγραινα
 Γαγγραινώδης κυττα-• 
ρίτιδα των ανοσοκα-
τασταλμένων

  

Ανάλογα με το βάθος και την έκταση της βλάβης, την ύπαρξη ή μη υποκείμενης 
νόσου και την ανάγκη ή μη χειρουργικής επεμβάσεως, ταξινομούνται ως:

Ανεπίπλεκτες Επιπλεγμένες Νεκρωτικές λοιμώξεις

Δοθιήνωση-Θυλακίτιδα-Ψευδάνθρακας
25

Χωρίς πυρετό
Χωρίς κυτταρίτιδα
Εκτός περιοχής προσώπου 
δεν είναι ψευδάνθρακας

Αυτοπαροχέτευση

Ίαση

Δε χορηγούνται 
αντιβιοτικά

Πυρετός και κυτταρίτιδα 
ή εντόπιση στην περιοχή 
του προσώπου ή ψευ-
δάνθρακας

•  Αντισταφυλοκοκκική 
πενικιλλίνη [κλοξακιλ-
λίνη ή δικλοξακιλλίνη 
(1g x 3 po)] ή

•  Φ ο υ σ ι δ ι κ ό  ο ξ ύ 
(500mg x 3 po) ή 

•  Κλινδαμυκίνη (600mg 
x 3 po)













Θυλακίτιδα: προσβολή του θύλακα της τριχός
Δοθιήνωση: εν τω βάθει επέκταση θυλακίτιδος
Ψευδάνθρακας: πολλαπλοί συρρέοντες δοθιήνες

Αίτιο: Staphylococcus aureus 

Ερυσίπελας-Κυτταρίτιδα
26

 Πενικιλλίνη V [1.5 εκ iu x 4 po (για • 
ήπιες περιπτώσεις)] ή 
 Κρυσταλλική πενικιλλίνη G [3 εκ • 
iu x 4 po iv (σε σοβαρότερες μορ-
φές)] ή 
 Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ • 
(100mg x 2 po) ή
 Μακρολίδη • 
Ροξιθρομυκίνη (150mg x 2 po) ή• 
Κλαριθρομυκίνη (500mg x 2 po) ή • 
Αζιθρομυκίνη (500mg/24ωρο) ή • 
Κλινδαμυκίνη (600mg x 3 po)• 

Μετά τη θεραπεία οξείας φάσεως (βλ. 
παραπλεύρως) γίνεται πρόληψη με 
βενζαθινική πενικιλλίνη [2,4-3,6 εκ. 
iu IM (1.2-1.8 εκ. iu συγχρόνως σε 
κάθε γλουτό) κάθε 3 εβδομάδες και 
μακροχρονίως, για 12-18 μήνες].
Εναλλακτικά: 

 Πενικιλλίνη V [1,5 εκ. iu po ανά 12ω-• 
ρο (μια ώρα προ του φαγητού) και 
μακροχρονίως (12-18 μήνες)]

α. Πρώτη προσβολή β.  Υποτροπιάζον ερυσίπελας (≥2 
υποτροπές εντός 12 μηνών)








Φλεγμονή δέρματος που αφορίζεται με σαφή όχθο από το υγιές 
δέρμα (ερυσίπελας) ή εικόνα φλοιού πορτοκαλιού (κυτταρίτιδα)

Αίτιο: β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α, 
σπανίως c ή G ή Staphylococcus aureus (≤10%)

Θεραπεία
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Μολυσματικό κήριο 
27

β-αιμολυτικός στρεπτόκοκ-
κος ομάδας Α (90%)

Staphylococcus aureus 
(10%)

Υπόνοια στρεπτοκοκκικής 
αιτιολογίας 

Πενικιλλίνη V ή Μακρολίδες 
po (βλ. ερυσίπελας)

Υπόνοια στρεπτοκοκκικής 
αιτιολογίας 

Αμοξυκιλλίνη + 
Κλαβουλανικό οξύ 
(1000mg x 2 ή x 3 po) ή 
Κλινδαμυκίνη (600mg 
 x 3 po).



 







Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Θεραπεία (10ημερη διάρκεια)

Προσβάλει κυρίως τα παιδιά 
(εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη)

Φυσαλίδες  Φλύκταινες (κατανομή στα γυμνά σημεία του 
σώματος-σπανιότερα στο πρόσωπο)  ρήξη και σχηματισμός 
κιτρινόφαιης εφελκίδας εντός 24 ωρών 

Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων 
28









+

Τα δήγματα ζώων προέρχονται κυρίως από δήγματα σκύλων και δευτερευόντως 
από γάτες και σπανιότερα από δήγματα ανθρώπων. Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί 
είναι κυρίως οι χλωρίδες του στόματος των ανθρώπων και των ζώων.

Τα συχνότερα παθογόνα αίτια είναι οι μικροοργανισμοί Pasteurella multocida 
(αφορά κυρίως δήγματα ζώων), Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, 
Capnocytofaga canimorsus και αναερόβια [Gram(+) αναερόβιοι κόκκοι, 
Fusobacterium sp, Bacteroides sp, και άλλα Gram(-) αναερόβια βακτήρια]

Πολύ καλός μηχανικός καθαρισμός και χειρουργικός όταν απαιτείται

Έναρξη αντιμικροβιακής θεραπείας με αερόβιο και αναερόβιο αντιμικροβιακό 
φάσμα διότι τα τραύματα εκ δηγμάτων ζώων θεωρούνται εξ΄ αρχής μολυσμένα 
και απαιτούν άμεση θεραπεία 
Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ (1000mg x 3 po x 5 ημέρες).
Εναλλακτική θεραπεία επί αλλεργίας στις πενικιλίνες: 
Μοξυφλοξασίνη ή τετρακυκλίνη + μετρονιδαζόλη

Αίτια

Θεραπεία

Αίτιο

Κλινική εικόνα

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα τύπου II ή στρεπτοκοκκική 
γάγγραινα (flesh eating disease)

Αεριογόνος γάγγραινα29 30







 







Κυτταρίτιδα με ταχεία επέκταση, που προκαλεί νέκρωση υποδορίου και 
απονευρώσεων.

S.O.S. - αρχικά προεξάρχει ο πόνος χωρίς εμφανή κλινικά σημεία πλην 
του πυρετού, ακολούθως εμφανίζεται οίδημα μυών. Πιθανώς η νόσος 
να συνδυασθεί με εξελισσόμενο σηπτικό shock (θνητότητα 80-100%)

Παρακλινικώς: λευκοκυττάρωση (με πολυμορφοπυρηνικό τύπο)
CPK

Απαιτείται άμεση είσοδος στο νοσοκομείο και αντιμετώπιση με:
Χειρουργικό καθαρισμό
Πενικιλλίνη G (5εκ iu x 6 iv) + Κλινδαμυκίνη (600mg x 3 σε ενδοφλέβια 
έγχυση διάρκειας 30 λεπτών)
Ανοσοσφαιρίνη G (iu 400mg /kg/24ωρο x 5 ημέρες)

Θεραπεία Θεραπεία 

Αίτιο

Κλινική εικόνα 

Αίτιο: β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α 
με παραγωγή υπεραντιγόνων

Συνθήκες υψηλού κινδύνου για αεριογόνο γάγγραινα: ανοι-
κτά κατάγματα – συνθλίψεις μυϊκών μαζών – ισχαιμία άκρων

Υψηλός πυρετός, τοξική εικόνα, οίδημα χωρίς άλγος, κριγ-
μός, ίκτερος, δυσοσμία τραύματος
Ακτινογραφικώς, αέρας στα μαλακά μόρια

Άμεση είσοδος στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική 
και αντιμικροβιακή αγωγή:

Πενικιλλίνη G (5εκ iu x 6 iv) + Κλινδαμυκίνη (600-900mg  
x 3 σε ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών) ± 
Σιπροφλοξασίνη (400mg x 3 ενδοφλεβίως)

Κλωστηρίδιο αεριογόνου γάγγραινας (clostiridium perfigenis)
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Γαγγραινώδης κυτταρίτιδα  
επί ανοσοκατασταλμένων ασθενών

Ανθεκτικότητα αντιβιοτικών

Στην Ελλάδα: 
Streptococcus Pneumoniae: 
>25% ανθεκτικότητα στις πενικιλλίνες 
25-50% ανθεκτικότητα στην ερυθρομυκίνη
10-25% συνδυασμένη ανθεκτικότητα στις δυο 
κατηγορίες
Staphylococcus Aureus: 
25-50% ανθεκτικότητα στη μεθικιλλίνη 
(MRSA) 

Επιδημιολογικό Δελτίο  
του EARSS 2009

Pseudomonas Aeruginosa:
34%  ανθεκτικότητα σε πιπερακιλλίνη/ταζο-

μπακτάμη
37% ανθεκτικότητα στην κεφταζιδίμη
48% ανθεκτικότητα στις κινολόνες
48% ανθεκτικότητα στις αμινογλυκοσίδες
49% ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες
46% συνδυασμένη ανθεκτικότητα 
www.keelnpo.gr 
www.whonet.gr 
www.eurosurveillance 
www.ECDC 

31 32

33



 

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Αίτια-Κλινική εικόνα 

Φυκομύκητες 
κυρίως Mucor 
Rizopus, Absidia 
(νέκρωση δέρμα-
τος υποδορίου 
χωρίς δυσοσμία) 

Θεραπεία
Λιποσωματική αμφοτε-
ρικίνη Β (5mg/kg/24ω-
ρο) ή ποσακοναζόλη.
S.O.S. Αλλεπάλληλοι 
ευρείς χειρουργικοί κα-
θαρισμοί

Candida sp 
Αποτελεί εκδήλωση 
συστηματικής καντιντι-
άσεως και εμφανίζεται 
υπό τη μορφή ερυ-
θρών κηλίδων ή υπο-
δόριων αποστηματίων

Θεραπεία
Λιποσωματική αμφοτερικίνη Β 
(5mg/kg/24ωρο) ή φλουκοναζόλη 
[400mg x 2 iv (μόνο για την candida 
albicans)] ή κασποφουγκίνη (70 mg 
την πρώτη ημέρα και στη συνέχεια 
50 mg ημερησίως)

Pseudomonas aeruginosa 
Χαρακτηριστική βλάβη είναι το γαγγραινώδες 
έκθυμα, το οποίο εμφανίζεται κυρίως στην 
περιπρωκτική περιοχή και την περιοχή του 
περινέου. Αποτελεί εκδήλωση βακτηριαιμίας. 
Χαρακτηριστικά της βλάβης: κεντρική νέκρω-
ση, η οποία περιβάλλεται από κυκλοτερή ερυ-
θρότητα του δέρματος.

Θεραπεία
Αντιψευδομοναδική β λα-
κτάμη (κεφταζιδίμη 2g x 3) ή 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 
(4,5g x 4) ή τικαρκιλλίνη/
κλαβουλανικό (5,2g x 4) ± 
αμινογλυκοσίδη.

Σακχαρώδης διαβήτης, ΧΝΑ, 
σοβαρά εγκαύματα, αιματολογικές κακοήθειες
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