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• 14-κειήο ιαθηνληθόο δαθηύιηνο

Δξπζξνκπθίλε, Ρνμηζξνκπθίλε,

Κιαξηζξνκπθίλε, Γηξηζξνκπθίλε

Κεηνιίδεο (Σειηζξνκπθίλε)

• 15-κειήο ιαθηνληθόο δαθηύιηνο

Αδαιίδεο (Αδηζξνκπθίλε)

• 16-κειήο ιαθηνληθόο δαθηύιηνο

πηξακπθίλε, Μπνθακηθίλε



Δξπζξνκπθίλε = Erythrocin, Erythromycin

Πξνϊόλ ηνπ Saccharopolyspora erythraea

Κιαξηζξνκπθίλε = Klaricid, Claripen, Zeclaren

Ρνμηζξνκπθίλε = Rulid, Azuril

Μηνθακπθίλε = Miocamen, Miocacin

Γηξηζξνκπθίλε = Dynabac

Αδηζξνκπθίλε = Zithromax, Zmax

Παξάγωγα ηεο εξπζξνκπθίλεο

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.nature.com/omics/images/organisms/omics-o10.gif&imgrefurl=http://www.nature.com/omics/organisms/firmicutes/index.html&h=84&w=161&sz=7&hl=el&start=4&tbnid=e4EJwVlfCh8gAM:&tbnh=51&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DSaccharopolyspora%2Berythraea%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN


Σύνδεζη με ηο 23S rRNA ηηρ 50S 

ςπομονάδαρ ηος πιβοζώμαηορ

Διακόπηεηαι η μεηάθπαζη ηος 

mRNA και υρ εκ ηούηος ζηαμαηά

η παπαγυγή ηηρ πολςπεπηιδικήρ 

αλςζίδαρ

Αλαζηνιή πξωηεϊλνζύλζεζεο



Δξπζξνκπθίλε – Αληηκηθξνβηαθό θάζκα

 Gram-ζεηηθνί κηθξννξγαληζκνί

ηξεπηόθνθθνη νκάδωλ A, B, C, G

Πξαζηλίδνληεο ζηξεπηόθνθθνη

Πλεπκνληόθνθθνο 

ηαθπιόθνθθνη (ζήκεξα νη πεξηζζόηεξνη MR είλαη 

αλζεθηηθνί)

Βάθηιινο άλζξαθα

Κνξπλνβαθηεξίδην δηθζεξίηηδνο

Corynobacterium minutissimum

Erysipelothrix rusiopathiae

Ληζηέξηα



Δξπζξνκπθίλε – Αληηκηθξνβηαθό θάζκα

 Gram-αξλεηηθνί κηθξννξγαληζκνί

Μνξαμέιια

Μεληγγηηηδόθνθθνο (δελ πεξλά ζην ΔΝΤ)

Γνλόθνθθνο (ζπρλή ε επίθηεηε αληνρή)

Λεγηνλέιια

Αηκόθηινο θνθθύηνπ

H.ducreyi

Βαξηνλέιιεο (Bartonella hesnelae, B.quintana)



Δξπζξνκπθίλε – Αληηκηθξνβηαθό θάζκα

Αναεπόβιοι μικποοπγανιζμοί

Eubacterium, Propionibacterium, ακηινομύκηηερ, 

Bifidobacterium, Lactobacillus, C.tetani, 

C.perfringens

Αλλα

Ωσπά ζπειποσαίηη, B.burgdorferi,

Μςκοπλάζμαηα, Οςπεόπλαζμα, Χλαμύδια, 

Καμπςλοβακηηπίδιο, Ελικοβακηηπίδιο πςλωπού

ΟΥΗ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΔΝΣΔΡΟΒΑΚΣΖΡΗΑΚΩΝ



πηξακπθίλε

Δπαζηική κςπίωρ ζηο Σνμόπιαζκα

Ρνμηζξνκπθίλε, Γηξηζξνκπθίλε

Φάζμα ίδην με ηηρ επςθπομςκίνηρ

Δπαζηικόηηηα κηθξόηεξε ηηρ 

επςθπομςκίνηρ



Κιαξηζξνκπθίλε, Αδηζξνκπθίλε

Φάζμα πεπιλαμβάνει επηπιένλ

H. influenzae, H.parainfluenzae, Pasteurella 

multocida

Αηςπα μςκοβακηηπίδια (M. avium complex, 

M.fortuitum, M.chelonae, M.scrofulaceum)

Αδηζξνκπθίλε επηπιένλ

Σιγκέλλα, Σαλμονέλλα, Τοξόπλαζμα

Δπαζηικόηηηα κεγαιύηεξε ηηρ επςθπομςκίνηρ 



Γηα όιεο ηηο 14-κειείο καθξνιίδεο, 

αδαιίδεο ππάξρεη 

δηαζηαπξνύκελε αληνρή γηα όια ηα είδε 

πνπ είλαη θνηλά ζην θάζκα ηνπο



Μαθξνιίδεο – θαξκαθνθηλεηηθέο 
ηδηόηεηεο

Δξπζξνκπθίλε- αλεπαξθήο απνξξόθεζε (15-
45%), κεηώλεηαη από ηελ παξνπζία ηξνθήο

Νεώηεξεο καθξνιίδεο πην ζηαζεξέο ζην 
νμηλν pH ηνπ ζηνκάρνπ θαη δελ 
επεξεάδεηαη ε απνξξόθεζε ηνπο από ηελ 
ηξνθή

Πηάζκεο ζην αίκα ΟΝΜΗ>ΘΙΑΟΗΘΟΝ>ΑΕΗΘΟΝ

Πηάζκεο ζηνπο ηζηνύο ΑΕΗΘΟΝ>>ΘΙΑΟΗΘΟΝ



Μαθξνιίδεο – θαξκαθνθηλεηηθέο 
ηδηόηεηεο

Νιεο κεηαβνιίδνληαη θπξίωο ζην ήπαξ θαη 
απνβάιινληαη θπξίωο από ηελ ρνιή-Ξξνζνρή ζε 
επαηηθή αλεπάξθεηα!

Κηθξή ηξνπνπνίεζε δόζεο ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα 
γηα εξπζξνκπθίλε, θιαξηζξνκπθίλε

Ππγθεληξώλνληαη ζε ηζηνύο θαη πγξά ηνπ ζώκαηνο 
(πλεύκνλεο, ELF, κέζν νπο, ακπγδαιέο, ρνιή, 
αξζξηθό πγξό, πιεπξηηηθό πγξό, πξνζηάηε...)

Γελ θάλνπλ ζηάζκεο ζην ΔΛ, νύηε ζηα νύξα



Σςγκενηπώνονηαι ζηα 
πολςμοπθοπύπηνα και ηα 

μακποθάγα – Δπαζηικέρ ζε 
ενδοκςηηάπιερ λοιμώξειρ 

(λεγιονέλλα, άηςπα 
μςκοβακηηπίδια, σλαμύδια…)

ΑΖΙΘΡΟ>ΚΛΑΡΙΘΡΟ>ΕΡΥΘΡΟ

Ενδοκςηηάπια ζςγκένηπυζη 
ηυν μακπολιδών



Δξπζξνκπθίλε  500mg x 4 pos ωο 1g x 3-4 iv

Ππηξακπθίλε  1g x 3

Ονμηζξνκπθίλε 150mg x 2 ή 300mg x 1 pos

Κηνθακπθίλε  600mg x 2 pos

Θιαξηζξνκπθίλε  500mg x 2 pos, iv, 

SR 1000 mg x 1 pos

Αδηζξνκπθίλε 500mg x 1 pos, iv γηα 3-5 εκέξεο

2 gr XR εθ΄απαμ 

(ιόγω πνιύ καθξνύ ρξόλνπ Ρ½  θαη κεγάιεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξωζεο)

Δνζνινγηθά ζρήκαηα καθξνιηδώλ



Ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηε ζεξαπεία ζηξεπηνθνθθηθώλ 

θαη πλεπκνληνθνθθηθώλ ινηκώμεωλ επί αιιεξγίαο 

ζηελ πεληθηιιίλε

ΠΡΟΟΧΗ αληνρή ππνγόλνπ ζηξεπηνθόθθνπ 35%, 

αληνρή ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ 33-48%

Δκπεηξηθή αγωγή ηεο πλεπκνλίαο ηεο θνηλόηεηαο πάληα

καδί κε β-ιαθηάκε (ΚΕΕΛΠΝΟ 2007)

Ξλεπκνλία από κπθόπιαζκα, ιεγηνλέιια, ριακύδηα

Ελδείμεηο ρνξήγεζεο καθξνιηδώλ





Καηανάλυζη μακπολιδών 

και 

ανηοσή ηος πνεςμονιοκόκκος 

ζηιρ μακπολίδερ

Δςο παπάλληλερ ιζηοπίερ!

Daikos GL et al 

Diagn Microb and Inf Dis 2008



Πεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα (Ξξώηκε Πύθηιε, 

C. trachomatis-PID, Ureaplasma, καιαθό έιθνο)

Δληεξνθνιίηηδα απν θακππινβαθηεξίδην

Θνθθύηεο, δηθζεξίηηδα

Κπαξηνλέιιωζε (Λόζνο εμ νλύρωλ γαιήο, βαθηεξηαθή 

αγγεηωκάηωζε)

Σεκεηνπξνθύιαμε γηα ξεπκαηηθό ππξεηό ζε άηνκα αιιεξγηθά 

ζηηο β-ιαθηάκεο

Ελδείμεηο ρνξήγεζεο καθξνιηδώλ



ΚΛΑΡΗΘΡΟ Θεπαπεία ελικοβακηηπιδίος ηος 

πςλωπού (ζε ζςνδςαζμό)

ΚΛΑΡΗΘΡΟ, ΑΕΗΘΡΟ Θεπαπεία αηύπων 

μςκοβακηηπιδίων (ζε ζςνδςαζμό)

ΑΕΗΘΡΟ γαζηπενηεπίηιδα από ζαλμονέλλα ή 

ζιγκέλλα, ελονοζία, ηοξοπλαζμική εγκεθαλίηιδα 

(ζε ζςνδςαζμό)

ΠΗΡΑΜΤΚΗΝΖ Τοξοπλάζμωζη ζηην κύηζη

Ελδείμεηο ρνξήγεζεο καθξνιηδώλ



Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο καθξνιηδώλ

Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (33%)

Ζπαηνηνμηθόηεηα (ρνινζηαηηθή επαηίηηδα) 

Θξνκβνθιεβίηηδα απν ηαρεία iv έγρπζε

Ωηνηνμηθόηεηα (ΔΟΘΟΝ επί ΛΑ)

Καξδηνηνμηθόηεηα (παξάηαζε ηνπ QT 
δηαζηήκαηνο-θίλδπλνο θνηιηαθήο 
ηαρπθαξδίαο)

Ππάληεο νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα



ΕΡΥΘΡΟ, ΚΛΑΡΙΘΡΟ αναζηέλλοσν ηο ζύζηημα 

Cyt P450 ζηο ήπαρ και αςξάνοςν ηα επίπεδα 

άλλων θαρμάκων όπως

• Statins

• Theophylline

• Carbamazepine

• Cyclosporine, Tacrolimus

• Phenytoin, Valproic acid

• Methylprednisolone

• Rifampin, Rifabutin

• Colchicine

• Warfarin

• Digoxin, Disopyramide

• Terfenadine, Astemizole

• Cisapride

• Ergot alkaloids

• Ritonavir, Didanosine, 

Zidovudine, et al

• Cimetidine

Ζ αδηζξνκπθίλε δελ έρεη αιιειεπηδξάζεηο



Μεραληζκόο ενεπγηηικήρ αποβολήρ ηνπ 

θαξκάθνπ από ην κηθξνβηαθό θύηηαξν (efflux)

mef gene – σαμηλού επιπέδος ανηοσή κόλν ζηα 

14-κειή θαη 15-κειή παξάγωγα (θαηλόηππνο Μ)

 Μεηάλλαξη ζηνλ ζηόρν δξάζεο ηωλ καθξνιηδώλ 

(κεζπιίωζε ζην 23S rRNA)

erm gene – ςτηλού επιπέδος ανηοσή ζε 

καθξνιίδεο, θιηλδακπθίλε, Synercid (θαηλόηππνο MLSB )

 Ελδπκηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηβηνηηθνύ 

 Μεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα πνπ θωδηθνπνηνύλ ηηο 
ξηβνλνπθιενπξωηεϊλεο L4 ή/θαη L22 ή ηελ πεξηνρή V ηνπ 
23S rRNA

Μεραληζκνί αληνρήο ζηηο καθξνιίδεο



Daneman et al. Clin Infect Dis 2006

Ανηοσή ζηιρ μακπολίδερ ζςνεπάγεηαι 

θεπαπεςηική αποηςσία ζε πνεςμονιοκοκκικέρ 

λοιμώξειρ ανεξάπηηηα από ηο ύτορ ηηρ MIC



Αληηθιεγκνλώδεο θαη 

αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ηωλ καθξνιηδώλ

Giamarellos-Bourboulis IJAA 2008; 31:12-20

, IL 6



Αληηθιεγκνλώδεο θαη 

αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ηωλ καθξνιηδώλ

Δπεξγεηηθή επίδξαζε ζε Γηάρπηε Ξαλβξνγρηνιίηηδα, 
Ηλνθπζηηθή λόζν, Βξνγρεθηαζίεο, Απνθξαθηηθή 
βξνγρηνιίηηδα, Βξνγρηθό άζζκα, ΣΑΞ

Κεηώλνπλ ηε ζλεηόηεηα ζε βαθηεξηαηκηθή 
πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία




