
Κηλνιφλεο 

ΑΝΑΣΑΙΑ  ΑΝΣΩΝΙΑΓΟΤ 



ΚΙΝΟΛΟΝΔ 

 πλζεηηθά κφξηα 

 Παηξηθφ κφξην απηφ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο, ηπραίν 
ππνπξνίφλ θαηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ρισξνθίλεο 

 Η κειέηε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ κνξίνπ 
νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ : α)δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο, β) 
αχμεζε ηεο ελδνγελνχο δξαζηηθφηεηαο (MIC, 
θαξκαθνδπλακηθή) γ) ζπζρέηηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 
ηνμηθφηεηαο 

 10000 κφξηα έρνπλ κειεηεζεί 

 > 999/1000 δελ θηάλνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε 

CMI 2005;11:256-80 
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ΚΙΝΟΛΟΝΔ 
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Γθαξελνμαζίλε  

Οη ηαμηλνκήζεηο θπξίσο βάζεη θάζκαηνο θαη απζαίξεηεο 



ΚΙΝΟΛΟΝΔ: ηαμηλφκεζε 



Κηλνιφλεο – Μεραληζκφο Γξάζεο : θνηλφο 

Κύξηνο ζηόρνο νη βαθηεξηαθέο ηνπνϊζνκεξάζεο(I-IV) 

I: θάζε κνλφθισλνπ αλαδηπιαζηαζκνχ DNA 

II (DNA γπξάζε): θάζε αλαδηπιαζηαζκνχ δίθισλνπ DNA 

III 

IV: απνρσξίδεη ην ζπγαηξηθφ DNA φηαλ ζρεκαηηζηεί 

- Οη θηλνιόλεο δξνπλ ζηα ηύπνπ II θαη IV έλδπκα. 

- πλδένληαη κε ην ζύκπιεγκα ηνπνϊζνκεξάζεο – DNA 

- ηα Gram (-) ε DNA γπξάζε είλαη ν πξωηεύωλ ζηόρνο 

δξάζεο θαη ε ηνπνϊζνκεξάζε IV ν δεπηεξεύωλ. Σν 

αληίζηξνθν ηζρύεη γηα ηα Gram (+). 



Topo IV DNA gyrase 



Κηλνιόλεο – Μεραληζκόο Αληνρήο : θνηλόο 

 Χξσκνζσκηαθέο κεηαιιάμεηο έλαληη 
ηνπντζνκεξαζώλ 

II: gyr A, gyrB 

IV: parC, parE 

 Μεηαβνιή δηαπεξαηόηεηαο βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ 
(efflux pumps) 

- δηεξγαζία πνπ απαηηεί θαηαλάισζε ελέξγεηαο  

Κηλνιφλεο : αληνρή = δηαζηαπξνχκελε 

Tα ηειεπηαία ρξφληα πεξηγξάθεθε θαη 
πιαζκηδηαθή αληνρή 



ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΜΑ ΠΑΛΑΙΟΣΔΡΩΝ 

ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ 

• Eμαηξεηηθή αληηκηθξνβηαθή δξαζηηθόηεηα  

• Φάζκα: -  Gram αξλεηηθνί αεξόβηνη κηθξννξγαληζκνί 

   -  Gram ζεηηθνί αεξόβηνη κηθξννξγαληζκνί (όρη MRSA) 

   -  Eληεξνπαζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί (θαη Vibrios) 

   -  Mπθνβαθηεξίδηα (ζηπξνθινμαζίλε, νθινμαζίλε) 

   -  Mπθνπιάζκαηα (M. pneumoniae, M. hominis) 

   -  Ureaplasma spp 

   -  Chlamydia spp 

   -  Pηθέηζηεο (R. conori, C. burnetii) 

   -  Legionella spp 

   -  Brucella melitensis (ζηπξνθινμαζίλε, νθινμαζίλε) 



ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΜΑ  - ΓΡΑΣΙΚΟΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΣΔΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ 

• Δεν είναι γενικά δραστικές έναντι αναεροβίων 

μικροοργανισμών  

• Δεν είναι δραστικές έναντι Clostridium difficile 

• Οι MIC έναντι Gram θετικών είναι σημαντικά υψηλότερες σε 

σχέση με τα Gram αρνητικά. 

• Υστερούν σημαντικά σε δραστικότητα έναντι των 

εντεροκόκκων. 

• Οι πνευμονιόκοκκοι δεν πρέπει να θεωρούνται ευαίσθητοι. 



ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΜΑ : Νεψηεξεο 
θηλνιφλεο (ιεβνθινμαζίλε – 

κνμηθινμαζίλε) 

  Γηεχξπλζε θάζκαηνο πνπ αθνξά       

 Γηαηεξνχλ ηελ έλαληη Gram (-) δξαζηηθφηεηα ηεο 
πξνεγνχκελεο γεληάο 

 Ληγψηεξν ή θαζφινπ δξαζηηθέο έλαληη P.aeruginosa 

 Με θαιή δξαζηηθφηεηα έλαληη έλαληη ενηερoκόκκων θαη 
Staph. CNS 

 Γηαηεξνχλ ηε δξαζηηθφηεηα έλαληη αηχπσλ παζνγφλσλ & 
κπθνβαθηεξηδίσλ 

 S. pneumoniae 
(πολσανθεκηικός) 

 MRSA, MSSA 

 Αναερόβια  



Οη λεψηεξεο θηλνιφλεο θπθινθφξεζαλ ιφγσ ηεο 
αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πνιπαλζεθηηθνχ 
πλεπκνληνθφθθνπ =αλαπλεπζηηθέο θηλνιφλεο 

Σηηο ΗΠΑ ε αληνρή ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ 
ζηελ πεληθηιιίλε θαηαγξαθόηαλ 25-
>50% θαη ζηηο καθξνιίδεο 31% 

CID 2002; 34: 1613-20 
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Φάζκα παιαηνηέξσλ θαη λεσηέξσλ θηλνινλψλ 



Οη λεψηεξεο θηλνιφλεο ζηξεθνληαη θπξίσο έλαληη ηνπ 
πλεπκνληνθφθθνπ 



Οη λεψηεξεο θηλνιφλεο ζηεξνχληαη αληηςεπδνκνλαδηθήο 
δξάζεο 



Κηλνιφλεο – Κιηληθή Φαξκαθνινγία 

 Βαθηεξηνθηφλα αληηβηνηηθά 

 Γξαζηηθφηεηα εμαξηψκελε απφ ηε ζπγθέληξσζε 

 PAE (νη λεψηεξεο 1 – 6 ψξεο) 

 Πξνυπνζέζεηο θαιχηεξεο δξαζηηθφηεηαο θαη πξφιεςε 
αλάπηπμεο αληνρήο: 



 AUIC (AUC/ MIC) 

    25 γηα ιηγνηεξν ζνβαξέο ινηκψμεηο ή κε 

αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο 

    100 γηα ζνβαξέο ινηκψμεηο ή αλνζνθαηαζηαικέλνπο 

αζζελείο 

 Peak concentration / MIC: > 10 (πςειή δξαζηηθφηεηα) 

       < 4 (απνηπρία ζεξαπείαο) 

Κηλνιφλεο – Κιηληθή Φαξκαθνινγία 

Τςειέο δφζεηο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 



 Σε κεγάιν πνζνζηό θνηλέο κεηαμύ θηλνινλώλ 

Xακειή πξσηετλνζύλδεζε κεγάινο όγθνο θαηαλνκήο 

 Mαθξόο ρξόλνο εκηζείαο δσήο(3-11 ώξεο), καθξόηεξνο 

ζηε λεώηεξε νκάδα 

 Kαιή απνξξόθεζε απν ην ΓΕΣ, πςειή 

βηνδηαζεζηκόηεηα(50-100%) 

 Mηθξή ζρεηηθά επίδξαζε ζηελ εληεξηθή ρισξίδα 

(δηαηήξεζε ηεο αληνρήο απνηθηζκνύ) ησλ παιαηνηέξσλ 

θηλνινλώλ, θάηη πνπ δελ ηζρύεη γηα ηηο λεώηεξεο. Αληνρή ηνπ 

λένπ επηδεκηθνύ θιώλνπ C. difficile ζε απηέο, κε απνηέιεζκα 

λα απνηεινύλ παξάγνληα θηλδύλνπ  

 

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 



ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ  

Γεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθεληξψζεηο 

  -  ζηνλ πξνζηαηηθφ ηζηφ 

  -  ζην δέξκα 

  -  ζηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο θαη ηηο θπςειίδεο 

  -  ζηνλ νζηίηε ηζηφ 

 Η δηέιεπζε ζην ΔΝΤ θαη ην πδαηνεηδέο πγξφ ηνπ 
νθζαικνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κφλν γηα ηελ 
κνμηθινμαζίλε 

 Αζξνίδνληαη ζηα θαγνθχηηαξα (in vivo δξαζηηθφηεο 
έλαληη ελδνθπηηαξίσλ κηθξννξγαληζκψλ). 

 Γηέξρνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ πιαθνχληα 

 πγθεληξψλνληαη ζην γάια ζειαδνπζψλ γπλαηθψλ 



                 AUC24        Cmax        ELF (4h)       AM (4h) 

CIP            44             4.1               3                  13.3 

MOXI        48              3.5             20.7               56.7 

LEVO         48              5.2             10.9                27.7 

AZI               -                 -               0.6                71.8 

Νεψηεξεο θηλνιφλεο 
Λεβνθινμαζίλε-Μνμηθινμαζίλε 

Eπλντθφ θαξκαθνδπλακηθφ πξνθίι γηα ηηο 
ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ 

               Cmax/ MIC                 AUIC            ELF/MIC   

MOXI          18-37.5 (0.56)     192-400 (6)         150 

 

LEVO              3-6  (0.36)          24-48 (3)           20 

Emerg Infect Dis 2003, JAC 2003 



ΦΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΔ: ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ  

• Αληηόμηλα (Mg2+, Al3+, Ca2+) 

• θεπάζκαηα Fe2+, Fe3+                       

• πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο κε Zn 

• H2-αλαζηνιείο 

• νπθξαιθάηε 

Πξνζνρή κε θάξκαθα πνπ παξαηείλνπλ ην QT 

  (ακηνδαξόλε, θηληδίλε, πξνθαϊλακίδε,  

αζηεκηδόιε, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά) 

ΜΔΙΩΗ  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ  



ΦΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΔ: ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ  

Παξάγσγα μαλζίλεο: ζενθπιιίλε, θαθετλε 
(>220mg) 

 
Παξαηεξείηαη κείσζε ηεο θαζάξζεσο ηνπο θαη 
εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

 

Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηηο λεψηεξεο θηλνιφλεο 



Κηλνιφλεο 
αζθάιεηα 

Levofloxacin 

     Trovafloxacin (απαγνξεύζεθε)  

          Grepafloxacin (απνζύξζεθε) 

               Sparfloxacin (απνζύξζεθε) 

                     Sitafloxacin (απνζύξζεθε) 

                         Clinafloxacin (απνζύξζεθε) 

                              Gemifloxacin(κόλν ζηηο ΗΠΑ) 

                                    Moxifloxacin 

                                          Gatifloxacin (απνζχξζεθε) 

                                              Garenoxacin (απνζύξζεθε) 



Kηλνιφλεο - αζθάιεηα  

πρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο: 

 Γαζηξεληεξηθά ελνριήκαηα (2-20%) 

Cipro<levo< moxi< norflo< oflo 

 

 Σπκπηώκαηα από ην ΚΝΣ (1-3%)δάιε, ππλειία, 
θεθαιαιγία, ζύγρπζε, ηξόκνο. Σπάληα ζπαζκνί (GABA) 

Norfllo<cipro< oflo<levo< moxi 

Σπρλόηεξα ζε γπλαίθεο < 45 εηώλ. Παξάγνληεο 
θηλδύλνπ γηα ζπαζκνύο ε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, ε 
κεγάιε ειηθία θαη θάξκαθα κε ζπαζκνγόλν δξάζε. 

 

Ann Pharnacother 2007;41:1859 



 θσηνηνμηθόηεηα (0.5-3%) 

Αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θηλνιόλεο πξέπεη λα 
απνθεύγνπλ ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηελ 
ειηαθή ή ηερλεηή ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Σπάληα 
ε αλαθπιαμία(0.4-1.2/100,000) 

 Αλαζηξέςηκε ήπηα αύμεζε ηξαλζακηλαζώλ (2-
3%) 

 Δηάξξνηα από C.difficile (4-6%) 

Οη θηλνιόλεο απνηεινύλ αλαγλσξηζκέλν 
παξάγνληα θηλδύλνπ ζε κειέηεο.  

Kηλνιφλεο - αζθάιεηα  

Ann Pharnacother 2007;41:1859 

Infect Dis North Am 2009;23:1027 



πάληεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (class 
effect) :  

 κπνζθειεηηθά ζπκπηώκαηα (ηελνληίηηο, ξήμε 
αρηιιείνπ ηέλνληνο) 

 θαξδηνηνμηθόηεηα 

 δηαηαξαρή νκνηνζηαζίαο γιπθόδεο 

Κηλνιφλεο - αζθάιεηα  



Κηλνιφλεο - αζθάιεηα  

Γηαηαξαρή νκνηνζηαζίαο γιπθφδεο 

 εκαληηθφηεξε κε ηελ γθαηηθινμαζίλε θαη αηηία ηεο 
απφζπξζήο ηεο. Αλαθέξεηαη κε ηελ ιεβν, ζπάληα κε 
ηελ κνμηθινμαζίλε 

 Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ππνγιπθαηκία: ζήιπ, 
κεγάιε ειηθία, ζπλλνζεξφηεηεο, ζπγρνξήγεζε 
ζνπιθνλπινπξηψλ ή ηλζνπιίλεο 

 Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ππεξγιπθαηκία : 
δηαβήηεο, κεγάιε ειηθία, ιήςε θνξηηθνζηεξνεηδψλ, 
απμεκέλε πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ 

 Μεραληζκφο : αλαζηνιή ησλ εμαξησκέλσλ απφ ΑΣΡ 
δηαχισλ θαιίνπ ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο (γηα 
ηελ ππνγιπθαηκία) 

Ann Pharnacother 2007;41:1859 

Infect Dis North Am 2009;23:1027 



Κηλνιφλεο - αζθάιεηα  

Παξάηαζε ηνπ QT θαη δπλεηηθή εκθάληζε Σorsades de 
points 

Άλδξεο >450 msec 

Γπλαίθεο >470 msec 

Tdp > 500 msec 

Μπινθάξηζκα 
δηαύισλ θαιίνπ 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ: γπλαίθεο, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, 
αληηαξξπζκηθά θάξκαθα Ann Pharnacother 2007;41:1859 

Infect Dis North Am 2009;23:1027 



Κηλνιφλεο - αζθάιεηα  

Η πην επηθίλδπλε (αλ θαη ζπάληα) αλεπηζύκεηε ελέξγεηα 

παξακέλεη ε παξάηαζε ηνπ QT θαη ε δπλαηόηεηα αξξπζκηώλ 

CIPRO   0.3/ 10 million perscr. 

LEVO     5.4/ 10 million     » 

GATI       27/ 10 million   » 

MOXI       0 (1 case report) 

 πζηήλεηαη να μη  ζσγτορηγούηαι με θάρμακα ποσ 
παραηείνοσν ηο QT, ή ζε αζθενείς με ειδική προδιάθεζη 
(ππνθαιηαηκία, βξδπθαξδία, κεησκέλν θιάζκα εμψζεζεο, 
ηζηνξηθφ ζπκπησκαηηθψλ αξξπζκηψλ, ζπγγελή ή επίθηεηε 
παξάηαζε ηνπ QT) 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

Pharmacotherapy 2001 



πάληα, αιιά ζεκαληηθή παξελέξγεηα ησλ θηλνινλψλ 

 class effect, έρεη ηεκεξησζεί κε φιεο (θαη ηηο λεψηεξεο). 

πρλφηεξα αλαθέξεηαη κεηά απφ cipro θαη peflo 

 αλαθέξεηαη κεηά απφ κέζε δηάξθεηα αγσγήο 13 εκεξψλ 

(απφ 1-152).50% ξήμε ηέλνληνο 

     επηκνλή ζπκησκάησλ >2 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ησλ 

θαξκάθσλ 

 απμεκέλνο θίλδπλνο ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

θνξηηθνεηδή, ζε ειηθησκέλνπο, ζε αζιεηέο, ζε ΥΝΑ, 

κεηακφζερεπζε λεθξνχ, ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ, .Γ., 

ξεπκαηηθέο λφζνπο, αγγεηνπάζεηα 

                                                   
Clin Infect Dis 2003; 36: 1404 

1% 

Clin Infect Dis 2005; 41(suppl 2): 153 Ann Pharnacother 2007;41:1859 

Κηλνιφλεο - αζθάιεηα  

Σελνληίηηο  



Σελνληίηηο  

NEJM 2007; 357:20 
O κεραληζκόο κε απόιπηα 
δηεπθξηληζκέλνο 



Levofloxacin : 750 mg qd (ή 500 mg bid) 

Κηλνιφλεο - δνζνινγία  

Moxifloxacin : 400 mg qd 

Ciprofloxacin : 750 mg or 1000mg bid per os 

                       1200mg/24h IV in 2 or 3 doses 

 

Norfloxacin : 400mg bid per os 



Μνμηθινμαζίλε – ιεβνθινμαζίλε : 
ελδείμεηο θπθινθνξίαο 

 Πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο 

 Ομεία βαθηεξηαθή παξαξξηλνθνιπίηηο 

 Παξφμπλζε ΥΑΠ 

 

 γηα ηελ κνμη : Λνηκψμεηο καιαθψλ κνξίσλ 
θαη ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο 

 Γηα ηε ιεβν: λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία, 
ινηκψμεηο νπξνπνηνγελλεηηθνχ θαη ινηκψμεηο 
καιαθψλ κνξίσλ 

Infect Dis North Am 2009;23:1027 



Ννξθινμαζίλε  

Μφλν απφ ην ζηφκα 

Μφλν γηα ην γαζηξεληεξηθφ θαη ην 
θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ 

Γνζνινγία 400 mg / 12σξν 



παξακέλεη ε κφλε αληηςεπδνκνλαδηθή 
θηλνιφλε 

Η κφλε απφ ηνπ ζηφκαηνο 
δπλαηφηεηα 

αληηςεπδνκνλαδηθήο αγσγήο 

ηπξνθινμαζίλε  

Η κφλε κε έλδεημε ζηελ gram αξλεηηθή νζηενκπειίηηδα, ηηο 
γαζηξεληεξίηηδεο θαη ην γνλφθνθθν. Λφγσ αληνρήο δελ είλαη 
πιένλ ζεξαπεία εθινγήο γηα ηνλ γνλφθνθθν. 

Δπηινγή εκπεηξηθήο p.o. αγσγήο θαη ρεκεηνπξνθχιαμεο ζηνπο 
αζζελείο κε νπδεηεξνπελία 
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Trend of fluoroquinolone  consumption in AC in 
Greece 1997-2011 



Πξέπεη νη θηλνιφλεο λα είλαη 
αληηβηνηηθά πξψηεο γξακκήο γηα ηε 

ζεξαπεία ινηκψμεσλ ηεο 
θνηλφηεηαο; 

Άξηζηα θάξκαθα 

Γηαζηαπξνχκελε αληνρή 

Πιενλεθηηθή επηβίσζε 
αλζεθηηθψλ ζηειερψλ 

Γελ κπνξνχκε λα ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκε 

εκπεηξηθά αλ ε αληνρή 
έλαληη παζνγφλνπ 

είλαη >10% 



Η αιφγηζηε ρξήζε ησλ λεσηέξσλ 
θηλνινλψλ επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε 

αληνρήο ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ 

The more you use it, the faster you lose it! 

Γεξκαλία  



Η κατανάλωση νεωτέρων κινολονών επηρεάζει την αντοχή 

έναντι των παλαιοτέρων 

3 νοσοκομεία στις 

ΗΠΑ 



1999-2004 : 21 πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηεο 
ιεβνθινμαζίλεο λα ζεξαπεχζεη 
λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία. 3 ζάλαηνη. 
Διάρηζηνη αλνζνθαηαζηαικέλνη αζζελείο 

Emerg Infect Dis 2003; 9: 1 

The more you use it, the faster you lose it! 



Αληνρή ζηα αληηβηνηηθά ζηειερώλ πλεπκνληνθόθθνπ 

απνκνλωζέληωλ ζηελ Διιάδα 2004-2006 

Αληηκηθξνβηαθή αληνρή Κιηληθά ζηειέρε 
ελειίθσλ 

Ν=89 

ηειέρε 
ξηλνθαξπγγηθήο 
θνξείαο παηδηψλ 

Ν=780 

Πεληθηιιίλε               Αληνρή            26.1 % 14.4% 

Δλδηάκεζε αληνρή 47.7% 34.7% 

Κεθνπξνμίκε            Αληνρή 38.5% 23.3% 

Δλδηάκεζε αληνρή 46.2% 25.1% 

Κεθηξηαμφλε             Αληνρή 2.3% 0.1% 

Δλδηάκεζε αληνρή 5.7% 1.0% 

Δξπζξνκπθίλε           Αληνρή 46.6% 32.7 

Δλδηάκεζε αληνρή 48.9% 33.5% 

Μνμηθινμαζίλε θαη 
ιεβνθινμαζίλε 

0% 0% 

Poulakou G, Katsarolis I et al, IJAA 2007 

Μόλν 2 ζηειέρε (0.2%) από ην ζύλνιν ηωλ  

απνκνλωζέληωλ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο είραλ  

MIC ζηελ πεληθηιιίλε 4κg/ml 



Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε 22,2 

Ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό  14 

Τηθαξθηιιίλε/θιαβνπιαληθό  10 

Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε 1,8 

Κεθακαλδόιε 11,7 

Κεθηαδηληίκε 1,9 

Κνηξηκνμαδόιε 18 

Σηπξνθινμαζίλε 5 

Ακηθαζίλε, λεηηικηθίλε 1 

Γεδνκέλα απφ ην Whonet  απφ νχξα 
εμσλνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ (2005) 

E.coli % αληνρή 



Πφηε λεψηεξεο θηλνιφλεο ζηελ 
θνηλφηεηα; 

 Αιιεξγία – δπζαλεμία ζηηο β-ιαθηάκεο / λεώηεξεο 
καθξνιίδεο 

 Ιζηνξηθό πξόζθαηεο ιήςεο αληηβηνηηθώλ (ιαθηάκεο, 
καθξνιίδεο) 

 Εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν θαη πξόζθαηε ιήςε 
αληηβηνηηθώλ 

 ηεθκεξησκέλε ινίκσμε από αλζεθηηθό 
πλεπκνληόθνθθν 

 κε αληαπόθξηζε ζε ζεξαπεία κε β-ιαθηάκεο/λεώηεξεο 
καθξνιίδεο 

 

Πλεπκνλία, παξαξξηλνθνιπίηηο, παξφμπλζε ΥΑΠ 



Πφηε παιαηφηεξεο θηλνιφλεο 
ζηελ θνηλφηεηα; 

Ννξθινμαζίλε γηα ηξηήκεξα ζρήκαηα κε επηπεπιεγκέλσλ 
θπζηηηίδσλ λεαξώλ γπλαηθώλ. Πξνηηκεηέα ε επηινγή βάζεη 
θαιιηεξγείαο 

Πξνζηαηίηηδεο. Μεηά από ζσζηή δηάγλσζε θαη παξαπνκπή ζε 
εηδηθό θέληξν- όρη εκπεηξηθά 

Σεκαληηθήο θιηληθήο βαξύηεηαο ζαικνλειιηθή 
γαζηξεληεξίηηο πνπ όκσο ζα νδεγήζεη πηζαλόλ ηνλ αζζελή 
ζην λνζνθνκείν 

Θεξαπεία δηαβεηηθνύ πνδηνύ. Παξαπνκπή ζε εηδηθό θέληξν 

Οζηενκπειίηηο. Σπλήζσο ν αζζελήο παξαθνινπζείηαη ζε 
εηδηθό θέληξν 

Σε ηξηπιά ζρήκαηα βξνπθειιώζεσο  

 ρεκεηνπξνθύιαμε κεληγγηηηδνθόθθνπ 



Πφηε θηλνιφλεο ζην 
λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ; 

? 



PSEUDOMONAS KLEBSIELLA ACINETOBACTER 

M S ICU M S ICU M S ICU 

IMP 42.9 39.3 56.2 39 46 78 88.2 95.3 97.5 

GENT 38 21.3 47.2 17 18.6 41.5 87 86 94 

AZTR 53.6 57.5 62.4 56.3 71 84.4 96.6 100 98.4 

PIP/TA
ZO 

25.5 21.6 20.2 61 73.3 89.6 - - - 

CIPRO 37.5 34.9 59.6 60.5 76.5 87.6 95 97.7 98.5 

AMP/ 
SULB 

- - - - - - 88.2 87.1 98.4 

WHONET : Βαθηεξηαηκίεο Ιαλνπάξηνο – 
Ινχληνο 2013  Ννn susceptibility (%)  



Σηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο βάζεη 
αληηβηνγξάκκαηνο ή εθόζνλ ην επηηξέπνπλ ηα 
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα αληνρήο ηνπ 
λνζνθνκείνπ 

Η ιεβνθινμαζίλε έρεη έλδεημε θαη γηα ηε ινίκσμε 
από ιεγηνλέιια, κε βάζε in vitro δεδνκέλα θαη όρη 
θιηληθέο κειέηεο 

Οη λεώηεξεο θηλνιόλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ 
επηπξόζζεην ή ζαλ αληηθαηάζηαζε ζε ζρήκαηα 
αληηθπκαηηθήο αγσγήο (όρη ε ζηπξνθινμαζίλε) 

Φάξκαθα 2εο, 3εο γξακκήο γηα ην ειηθνβαθηεξίδην 
ηνπ ππισξνύ 

Πφηε θηλνιφλεο; 

Infect Dis North Am 2009;23:1027 
Cochrane review 2008 
CMI 2006;12suppl3:25 


