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Νεότερα αντιβιοτικά για                   

Gram-αρνητικά βακτήρια 

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 
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Υπάρχοντα αντιβιοτικά έναντι 

ανθεκτικών στις καρβαπενέμες Gram (-) 

• Αμινογλυκοσίδες: τοξικότητα, ανθεκτικά στελέχη 

 

• Κολιμυκίνη: πολύπλοκη PK, απουσία παιδιατρικών PK μελετών, 

τοξικότητα, ανθεκτικά στελέχη 

 

• Τιγεκυκλίνη: λίγα δεδομένα για παιδιατρικούς ασθενείς, δεν 

ενδείκνυται για βακτηριαιμία, μη δραστική στην ψευδομονάδα, 

ανθεκτικά στελέχη Klebsiella, Acinetobacter 

 

• Φωσφομυκίνη: ελλιπή δεδομένα για παιδιά (PK, 

αποτελεσματικότητα), μη δραστική έναντι Acinetobacter 
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Νεότερα αντιβιοτικά, εγκεκριμένα             

ή σε φάση κλινικής ανάπτυξης 

• Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 

 

• Κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 

 

• Μεροπενέμη-βαμπορμπακτάμη 

 

• Πλαζομικίνη 

 

• Ιμιπενέμη / σιλαστατίνη-ρελεμπακτάμη 

 

• Αζτρεονάμη-αβιμπακτάμη 

 

• Κεφιντεροκόλη 

 

• Εραβακυκλίνη 
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Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 

• Αβιμπακτάμη: μη β-λακταμικός αναστολέας β-λακταμασών 

 

• Αναστέλλει τις τάξης Α, C και μερικές τάξης D β-λακταμάσες κατά 

Ambler: ESBLs, KPC, OXA-48 καρβαπενεμάσες και AmpC 

 

• ΔΕΝ αναστέλλει τις τάξης Β (μεταλλο-β-λακταμάσες) και αρκετές 

τάξης D 

 

• EUCAST, όρια ευαισθησίας: 

     - Εντεροβακτηριοειδή, S: ≤ 8 mg/L, R: > 8 mg/L 

     - Pseudomonas aeruginosa, S: ≤ 8 mg/L, R: > 8 mg/L 

 

• Μη δραστική έναντι: S. aureus, Enterococcus spp, 

Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp, αναεροβίων 
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Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 

• Ενδείξεις χορήγησης σε ενήλικες: 

 

     - Επιπλεγμένες ενδο-κοιλιακές λοιμώξεις 

 

     - Επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις (+ πυελονεφρίτιδες) 

 

     - Νοσοκομειακή πνευμονία (+ VAP) 

 

     - Λοιμώξεις από αερόβια Gram (-) βακτήρια σε ασθενείς με 

περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές  

 

• Σε εξέλιξη μελέτες στα παιδιά (ενδοκοιλιακές / UTI) 

 

• Προσοχή στη χορήγηση !! (μετά από σύσταση λοιμωξιολόγου) 



9 



10 



11 

Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 

• Μόνο ΕΦ, εντός 2 ωρών 

 

• PK/PD για αποτελεσματικότητα:  

     - Κεφταζιδίμη: %fT>MIC της κεφταζιδίμης / αβιμπακτάμης 

     - Αβιμπακτάμη: %fT>CT (CT =threshold concentration) 

 

• 8-10% μόνο δέσμευση στις πρωτεΐνες του ορού 

 

• Όγκος κατανομής: 18-22 L 

 

• Συγκέντρωση: επιθηλιακό υγρό των βρόγχων: ~30% του 

πλάσματος, ΕΝΥ σε μηνιγγίτιδα: 38-43% του πλάσματος 
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• Δεν μεταβολίζεται στο ήπαρ, <1% απέκκριση στη χολή.  

 

• Απέκκριση στα ούρα: κεφταζιδίμη 80-90%, αβιμπακτάμη 97%.  

 

• Προσαρμογή δόσης σε ασθενείς με CrCL ≤ 50 mL/min 

 

• Δεν απαιτείται προσαρμογή σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία 

 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες:  

     - θετικοποίηση άμεσης Coombs (3-20%), χωρίς ωστόσο αιμόλυση,  

     - νευρολογικές εκδηλώσεις (τρόμος, σπασμοί, εγκεφαλοπάθεια, 
κώμα) σε περίπτωση μη προσαρμογής δόσης σε νεφρική 
δυσλειτουργία,  

     - διάρροια από C. difficile,  

     - αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
      

Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 



13 

• Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3, με 

σκοπό τη σύγκριση αποτελεσματικότητας & ασφάλειας της 

κεφταζιδίμης-αβιμπακτάμης έναντι της δοριπενέμης σε ασθενείς με 

επιπλεγμένη ουρολοίμωξη 

 

• Νοσηλευόμενοι ενήλικες 18-90 ετών με πιθανή ή μικροβιολογικά 

επιβεβαιωμένη επιπλεγμένη ουρολοίμωξη / πυελονεφρίτιδα 

τυχαιοποιήθηκαν (1:1) να λάβουν είτε κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 

(2000 mg / 500 mg ανά 8ωρο) είτε δοριπενέμη (500 mg ανά 8ωρο), 

με πιθανή αλλαγή σε per os αγωγή μετά ≥ 5 ημέρες 

 

 

      

Wagenlehner FM, Clin Infect Dis 2016,63:754 
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Wagenlehner FM, Clin Infect Dis 2016,63:754 
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Wagenlehner FM, Clin Infect Dis 2016,63:754 
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Wagenlehner FM, Clin Infect Dis 2016,63:754 
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• Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3, με 
σκοπό τη σύγκριση αποτελεσματικότητας & ασφάλειας της 
κεφταζιδίμης-αβιμπακτάμης έναντι της μεροπενέμης σε ασθενείς με 
επιπλεγμένη ενδο-κοιλιακή λοίμωξη 

 

• Νοσηλευόμενοι ενήλικες 18-90 ετών με επιπλεγμένη ενδοκοιλιακή 
λοίμωξη που απαιτούσε είτε χειρουργική επέμβαση είτε διαδερμική 
παροχέτευση εντός 24 ωρών πριν ή μετά την τυχαιοποίηση.   

 

• Τυχαιοποιήθηκαν (1:1) να λάβουν είτε κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη 
(2000 mg / 500 mg ανά 8ωρο) μαζί με μετρονιδαζόλη (500 mg ανά 
8ωρο) είτε μεροπενέμη (1000 mg ανά 8ωρο), για 5-14 ημέρες 

 

 

      

Mazuski JE, Clin Infect Dis 2016,62:1380 
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Mazuski JE, Clin Infect Dis 2016,62:1380 
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Mazuski JE, Clin Infect Dis 2016,62:1380 
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Mazuski JE, Clin Infect Dis 2016,62:1380 
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• Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3, με 
σκοπό τη σύγκριση αποτελεσματικότητας & ασφάλειας της 
κεφταζιδίμης-αβιμπακτάμης έναντι της μεροπενέμης σε ασθενείς με 
νοσοκομειακή πνευμονία (+ πνευμονία του αναπνευστήρα) 

 

• Ασθενείς 18-90 ετών τυχαιοποιήθηκαν (1:1) να λάβουν είτε 
κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη (2000 mg / 500 mg ανά 8ωρο) είτε 
μεροπενέμη (1000 mg ανά 8ωρο), για 7-14 ημέρες 

 

 

 

 

      

Torres A, Lancet Infect Dis 2018,18:285 
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Torres A, Lancet Infect Dis 2018,18:285 
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Torres A, Lancet Infect Dis 2018,18:285 
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• Αναδρομική μελέτη ασθενών με βακτηριαιμία από CR-Kp που 
έλαβαν ≥ 3 ημέρες θεραπείας 

 

• Σύγκριση έκβασης μεταξύ ασθενών που έλαβαν κεφταζιδίμη-
αβιμπακτάμη (μόνη ή σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη) έναντι 
αυτών που έλαβαν καρβαπενέμη+αμινογλυκοσίδη, 
καρβαπενέμη+κολιμυκίνη ή άλλη θεραπεία (μονοθεραπεία με 
αμινογλυκοσίδη ή κολιμυκίνη, συνδυασμούς αυτών με τιγεκυκλίνη 
κλπ) 

 
 

 

 

      

Shields RK, Antimicrob Agents Chemother 2017,61:e00883 
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Shields RK, Antimicrob Agents Chemother 2017,61:e00883 
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Shields RK, Antimicrob Agents Chemother 2017,61:e00883 
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Bradley JS, Antimicrob Agents Chemother 2016,60:6252 
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Bradley JS, Antimicrob Agents Chemother 2016,60:6252 
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Bradley JS, Antimicrob Agents Chemother 2016,60:6252 
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Κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 

• Κεφτολοζάνη: ισχυρή σύνδεση με PBP1b και PBP3 που 

εκφράζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην P. aeruginosa 

 

• Ταζομπακτάμη: β-λακτάμη που αναστέλλει πολλές τάξης Α β-

λακταμάσες (CTX-M, SHV, TEM). Ωστόσο δεν αναστέλλει:  

     - Amp C β-λακταμάσες,  

     - KPCs,  

     - μεταλλο-β-λακταμάσες (NDM),  

     - κατά Ambler τάξης D β-λακταμάσες (OXA-καρβαπενεμάσες) 

 

• Ο συνδυασμός κεφτολοζάνης – ταζομπακτάμης έχει βελτιωμένη 

δράση έναντι της P. aeruginosa μαζί με ευρεία δράση έναντι 

στελεχών εντεροβακτηριοειδών που παράγουν τάξης Α β-

λακταμάσες 
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Κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 

• EUCAST, όρια ευαισθησίας: 

     - Εντεροβακτηριοειδή, S: ≤ 1 mg/L, R: > 1 mg/L 

     - P. aeruginosa, S: ≤ 4 mg/L, R: > 4 mg/L 

 

• Μη δραστική έναντι: S. aureus, Enterococcus spp 

 

• PK/PD για αποτελεσματικότητα:  

     - Κεφτολοζάνη: %T>MIC 

     - Ταζομπακτάμη: %T>CT (CT =threshold concentration) 

 

• ~20-30% δέσμευση στις πρωτεΐνες του ορού 

 

• Απέκκριση στα ούρα 

 

• Προσαρμογή δόσης σε νεφρική αλλά όχι ηπατική δυσλειτουργία 
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Κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 

Ενδείξεις χορήγησης σε ενήλικες: 

 

• Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 

 

• Οξεία πυελονεφρίτιδα 

 

• Επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις 



33 

• Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη μη 
κατωτερότητας 

 

• Ενήλικες ≥18 ετών με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη / πυελονεφρίτιδα 

 

• 1:1 τυχαιοποίηση μεταξύ κεφτολοζάνης – ταζομπακτάμης (1,5 g 
κάθε 8 ώρες) και λεβοφλοξασίνης (750 mg μία φορά την ημέρα) 

 

• Σύνθετος ορισμός της έκβασης (μικροβιολογική εκρίζωση + κλινική 
ίαση εντός 5-9 ημερών) 

 

• Σύγκριση αποτελεσματικότητας & ασφάλειας 

      

Wagenlehner FM, Lancet 2015,385:1949 



34 
Wagenlehner FM, Lancet 2015,385:1949 
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Wagenlehner FM, Lancet 2015,385:1949 
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• Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη μη 
κατωτερότητας 

 

• Ενήλικες ≥18 ετών με επιπλεγμένη ενδοκοιλιακή λοίμωξη (ανάγκη 
για χειρουργική επέμβαση ή παροχέτευση εντός 24 ωρών) 

 

• 1:1 τυχαιοποίηση μεταξύ κεφτολοζάνης – ταζομπακτάμης (1,5 g 
κάθε 8 ώρες) μαζί με μετρονιδαζόλη (500 mg κάθε 8 ώρες) και 
μεροπενέμης (1 g κάθε 8 ώρες) 

 

• Σύγκριση αποτελεσματικότητας (κλινικής, μικροβιολογικής) & 
ασφάλειας 

 

      

Solomkin J, Clin Infect Dis 2015,60:1462 
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Solomkin J, Clin Infect Dis 2015,60:1462 
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• Μη συγκριτική, πολυκεντρική μελέτη φάσης 1, φαρμακοκινητικής και 
ασφάλειας  

 

• μια δόση κεφτολοζάνης / ταζομπακτάμης  

 

• παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 7 ημερών – 18 ετών 

 

• λοίμωξη από Gram (-) (πιθανή / επιβεβαιωμένη) ή περιεγχειρητική 
προφύλαξη 
 

 

 

      
Bradley JS, Pediatr Infect Dis J 2018,37:1130 
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Bradley JS, Pediatr Infect Dis J 2018,37:1130 
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Bradley JS, Pediatr Infect Dis J 2018,37:1130 
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Bradley JS, Pediatr Infect Dis J 2018,37:1130 
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• Μεγαλύτερη κάθαρση του φαρμάκου στα παιδιά σε σχέση με 
ενήλικες 

 

• Βρέφη 7 ημερών – 3 μηνών: μικρότερη κάθαρση σε σχέση με 
μεγαλύτερα παιδιά   

 

• Ανάγκη προσαρμογής της δόσης για κάθε ηλικιακή ομάδα ώστε να 
επιτυγχάνεται έκθεση συγκρίσιμη με τους ενήλικες 

 

• Προσδιορισμός κατάλληλων δόσεων για φάσης 2 μελέτες 
(ουρολοιμώξεις & ενδοκοιλιακές λοιμώξεις) 

 

• Καλά ανεκτό στις δόσεις που μελετήθηκαν 

      

Bradley JS, Pediatr Infect Dis J 2018,37:1130 
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Μεροπενέμη-βαμπορμπακτάμη 

• Βαμπορμπακτάμη: καινούργιος αναστολέας β-λακταμασών 

βασιζόμενος στο βορονικό οξύ 

 

• Αναστέλλει πολλές τάξης Α και C β-λακταμάσες κατά Ambler, 

συμπεριλαμβανομένης της KPC 

 

• Ο συνδυασμός μη δραστικός έναντι OXA-καρβαπενεμασών και 

μεταλλο-β-λακταμασών (MBL)  

 

• Μη δραστικός έναντι ανθεκτικών στην καρβαπενέμη στελεχών 

Acinetobacter / Pseudomonas 

 

• Έγκριση από FDA για ασθενείς ≥ 18 ετών με επιπλεγμένες 

ουρολοιμώξεις (πυελονεφρίτιδα) 
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• Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη φάσης 3. 

 

• Ασθενείς ≥ 18 ετών με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη (+πυελονεφρίτιδα) 

 

• Τυχαιοποίηση 1:1 μεταξύ μεροπενέμης-βαμπορμπακτάμης (2 g / 2 g 
σε 3 ώρες, n=274) και πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης (4 g / 0,5 g σε 
30 λεπτά, n=276).  

 

• Μετά από 15 δόσεις και εφόσον υπάρχει βελτίωση, μετάβαση σε 
λεβοφλοξασίνη per os (συνολικά 10 ημέρες θεραπείας) 

 

 

      
Kaye KS, JAMA 2018,319:788 
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Kaye KS, JAMA 2018,319:788 
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• Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, μελέτη φάσης 3 

 

• Ασθενείς ≥ 18 ετών με πιθανή/επιβεβαιωμένη λοίμωξη από 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες εντεροβακτηριοειδή (βακτηριαιμία, 
πνευμονία νοσοκομειακή ή του αναπνευστήρα, επιπλεγμένη 
ενδοκοιλιακή λοίμωξη ή ουρολοίμωξη) 

 

• Τυχαιοποίηση 2:1 μεταξύ μεροπενέμης-βαμπορμπακτάμης (2 g / 2 g 
σε 3 ώρες, για 7-14 μέρες) και “best available therapy” 
(μονοθεραπεία / συνδυασμό με κολιμυκίνη, καρβαπενέμες, 
αμινογλυκοσίδες, τιγεκυκλίνη)  

 

• Αποτελεσματικότητα: κλινική ίαση, θνητότητα στις 28 ημέρες, 
μικροβιολογική εκρίζωση, συνολική επιτυχία (κλινική + 
μικροβιολογική) 

 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες    
Wunderink RG, Infect Dis Ther 2018,7:439 
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Wunderink RG, Infect Dis Ther 2018,7:439 
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Wunderink RG, Infect Dis Ther 2018,7:439 
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Πλαζομικίνη 

• Νεότερη αμινογλυκοσίδη 

 

• Βελτιωμένη δραστικότητα σε σχέση με παλαιότερες 

αμινογλυκοσίδες έναντι ανθεκτικών στις καρβαπενέμες 

εντεροβακτηριοειδών 

 

• Βελτιωμένη δραστικότητα έναντι εντεροβακτηριοειδών που 

παράγουν μετατρεπτικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών (ΑΜΕ) 

 

• Παρόμοια δραστικότητα με τις παλαιότερες αμινογλυκοσίδες έναντι 

Pseudomonas και Acinetobacter 

 

• Έγκριση από FDA για επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις 



50 
Castanheira M, J Antimicrob Chemother 2018,73:3346 
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• Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μελέτη φάσης 3 

 

• Ασθενείς ≥ 18 ετών με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη / πυελονεφρίτιδα 

 

• Τυχαιοποίηση 1:1:1 μεταξύ πλαζομικίνης 10 mg/kg, πλαζομικίνης 15 
mg/kg και λεβοφλοξασίνης 750 mg μία φορά την ημέρα 

 

• Αποτελεσματικότητα (μικροβιολογική εκρίζωση 5-12 ημέρες από την 
τελευταία δόση, κλινική ίαση), ανεπιθύμητες ενέργειες 

Connolly LE, Antimicrob Agents Chemother 2018,62:e01989 
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Connolly LE, Antimicrob Agents Chemother 2018,62:e01989 
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Connolly LE, Antimicrob Agents Chemother 2018,62:e01989 
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Connolly LE, Antimicrob Agents Chemother 2018,62:e01989 
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Ιμιπενέμη/σιλαστατίνη - ρελεμπακτάμη 

• Ρελεμπακτάμη: καινούργιος αναστολέας β-λακταμασών, δραστικός 

έναντι τάξης Α και C β-λακταμασών, αλλά όχι έναντι μεταλλο-β-

λακταμασών (τάξης Β) 

 

• Ο συνδυασμός (ιμιπ/σιλ-ρελ) δραστικός έναντι στελεχών που 

παράγουν KPC καθώς και P. aeruginosa που παράγει AmpC 
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• Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μελέτη φάσης 2 

 

• Ασθενείς ≥ 18 ετών με επιπλεγμένη ενδοκοιλιακή λοίμωξη 

 

• Τυχαιοποίηση 1:1:1 μεταξύ: IMI (500 mg) + REL (250 mg) / IMI (500 
mg) + REL (125 mg) / IMI (500 mg) + placebo, κάθε 6 ώρες για 4-14 
ημέρες 

 

• Κλινική / μικροβιολογική αποτελεσματικότητα στο τέλος της ΕΦ 
θεραπείας 

 

• Φαρμακοκινητική μελέτη, ασφάλεια 

Lucasti C, Antimicrob Agents Chemother 2016,60:6234 
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Lucasti C, Antimicrob Agents Chemother 2016,60:6234 
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• Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μελέτη φάσης 2 

 

• Ασθενείς ≥ 18 ετών με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη / πυελονεφρίτιδα 

 

• Τυχαιοποίηση 1:1:1 μεταξύ: IMI (500 mg) + REL (250 mg) / IMI (500 
mg) + REL (125 mg) / IMI (500 mg) + placebo, κάθε 6 ώρες για 4-14 
ημέρες 

 

• Κλινική / μικροβιολογική αποτελεσματικότητα στο τέλος της ΕΦ 
θεραπείας 

 

• Ασφάλεια 

Sims M, J Antimicrob Chemother 2017,72:2616 
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Sims M, J Antimicrob Chemother 2017,72:2616 
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Αζτρεονάμη - αβιμπακτάμη 

• Αζτρεονάμη: δεν διασπάται από τάξης Β β-λακταμάσες (μεταλλο-β-

λακταμάσες). Ωστόσο: υδρολύεται από ESBLs, καρβαπενεμάσες & 

τάξης C β-λακταμάσες 

 

• Αβιμπακτάμη: δραστική έναντι πολλών τάξης Α & τάξης C και 

μερικών τάξης D β-λακταμασών, αλλά όχι έναντι μεταλλο-β-

λακταμασών 

 

• Συνδυασμός αζτρεονάμης – αβιμπακτάμης: κάλυψη έναντι στελεχών 

που παράγουν ESBLs, KPCs, ορισμένες τάξης D β-λακταμάσες και 

μεταλλο-β-λακταμάσες 

 

 
Sy SK, J Antimicrob Chemother 2016,71:1866 
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Κεφιντεροκόλη 

• Παρόμοια χημική δομή με κεφταζιδίμη, κεφεπίμη 

 

• Δέσμευση σε PBPs, αναστολή σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος 

 

• Ωστόσο, προσθήκη μιας ομάδας κατεχόλης σε πλευρική αλυσίδα   

→ σχηματισμός ισχυρών χηλικών συμπλόκων με τρισθενή σίδηρο 

στο πλάσμα («σιδηροφόρος» παράγοντας)  

     → μεταφορά διαμέσου της εξωτερικής μεμβράνης των Gram-

αρνητικών βακτηρίων μέσω συστημάτων ενεργητικής μεταφοράς 

σιδήρου  

      → υπέρβαση μηχανισμών αντοχής σχετιζόμενων με μεταλλάξεις σε 

πορίνες / υπερπαραγωγή αντλιών εκροής 

 

• Σταθερότητα έναντι KPC, μεταλλο-β-λακταμασών, OXA-

καρβαπενεμασών 
Mo Y, Diagn Microbiol Infect Dis 2018 



62 
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Εραβακυκλίνη 

• Νεότερη τετρακυκλίνη (φθοριο-κυκλίνη) 

 

• Ευρύ φάσμα έναντι ESBLs, εντεροβακτηριοειδών ανθεκτικών στην 

καρβαπενέμη, A. baumannii, αλλά όχι P. aeruginosa 

 

• MICs έναντι A. baumannii 2-4 φορές χαμηλότερες από της 

τιγεκυκλίνης  

 

• Ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με την ερταπενέμη στη θεραπεία 

επιπλεγμένων ενδο-κοιλιακών λοιμώξεων 

 

 

 Solomkin J, JAMA Surg 2017, 152:224 

Mo Y, Diagn Microbiol Infect Dis 2018 
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Συμπερασματικά για τα νεότερα 

αντιβιοτικά έναντι Gram-αρνητικών (1) 

• Τα περισσότερα νεότερα β-λακταμικά (+συνδυασμοί) καλύπτουν την 

KPC, με εξαίρεση την κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 

 

• Πολύ λιγότερα (αζτρεονάμη-αβιμπακτάμη, κεφιντεροκόλη) είναι 

δραστικά έναντι εντεροβακτηριοειδών που παράγουν MBL 

 

• H κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη έχει βελτιωμένη δράση έναντι          

της P. aeruginosa 

 

• H κεφιντεροκόλη είναι δραστική έναντι πολλών CR 

εντεροβακτηριοειδών, A. baumannii, P. aeruginosa, S. maltophilia 
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Συμπερασματικά για τα νεότερα 

αντιβιοτικά έναντι Gram-αρνητικών (2) 

• H πλαζομικίνη έχει βελτιωμένη δράση έναντι εντεροβακτηριοειδών 

ανθεκτικών σε παλαιότερες αμινογλυκοσίδες αλλά δεν υπερέχει 

έναντι A. baumannii & P. aeruginosa 

 

• Η εραβακυκλίνη έχει παρόμοιο φάσμα με την τιγεκυκλίνη 

 

• Η επιλογή των νεότερων αντιβιοτικών θα πρέπει να βασίζεται σε in 

vitro έλεγχο ευαισθησίας των κλινικών στελεχών – «εκλεκτική» 

δράση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όχι σαν την κολιμυκίνη…) 
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Συμπερασματικά για τα νεότερα 

αντιβιοτικά έναντι Gram-αρνητικών (3) 

• Τα νεότερα αντιβιοτικά έναντι CR στελεχών έχουν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα (καλύτερη φαρμακοκινητική, μικρότερη τοξικότητα) 

σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα (κολιμυκίνη, αμινογλυκοσίδες) 

 

• Ωστόσο απουσιάζουν head-to-head συγκριτικές μελέτες με τα ήδη 

υπάρχοντα φάρμακα/σχήματα έναντι λοιμώξεων από CR στελέχη 

 

• Ελάχιστα παιδιατρικά δεδομένα – μελέτες σε εξέλιξη 

 

• Η χρήση των νέων αντιβιοτικών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή  - ήδη έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη ! 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


