




Αληηβηνηηθά 

Η ηπραία αλαθάιπςε ηεο Πεληθηιιίλεο





Η ρεκηθή δνκή ηεο πεληθηιιίλεο G.

1. Γαθηύιηνο β-ιαθηάκεο

2. Γαθηύιηνο ζεηαδνιηδίλεο.



Η ρεκηθή δνκή ηεο πεληθηιιίλεο G.

1. Γαθηύιηνο β-ιαθηάκεο

2. Γαθηύιηνο ζεηαδνιηδίλεο.



Η βαζηθή ρεκηθή δνκή ησλ θεθαινζπνξηλώλ.

Α=Γαθηύιηνο β-ιαθηάκεο

Β=Γαθηύιηνο δηπδξνζεηαδίλεο





Πνηέο είλαη νη β- ιαθηάκεο;

Πεληθηιιίλεο

(Ακηλνπεληθηιιίλεο

αλαζηνιείο β-ιαθηακαζώλ

Καξβαπελέκεο)

Κεθαινζπνξίλεο

Μνλνκπαθηάκεο (Αδηξενλάκε)



Πεληθηιιίλεο Σηελνύ Φάζκαηνο

Βελδπινπεληθηιιίλε (παεξεληεξηθώο)

 Πεληθηιιίλε G (θξπζηαιιηθή)

 Βελδαζηληθή Πεληθηιιίλε G (Penadur)

Φελνμπ – πεληθηιιίλεο (νμεάληνρεο από ηνπ ζηόκαηνο)

 Πεληθηιιίλε V (Calcipen – Ospen)

 Φαηλεζηθηιιίλε



Ση Πξέπεη λα Γλσξίδεη ν Κιηληθόο 

Ιαηξόο γηα ηα Αληηβηνηηθά.

 Αληηκηθξνβηαθό θάζκα

 Φαξκαθνθθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

 Φαξκαθνδπλακηθή 

 Σνμηθόηεηα θαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

 Αιιεινεπηδξάζεηο 

 Γνζνινγηθά ζρήκαηα 

 Δλδείμεηο ρνξεγήζεσο

 (Κόζηνο !)

 Δπηδεκηνινγία ηεο αληνρήο



Κξπζηαιιηθή Πεληθηιιίλε G

Τν αληηκηθξνβηαθό θάζκα
Μέζεο ειάρηζηεο αλαζηαιηηθέο ππθλόηεηεο(κg/ml)*

Μηθξννξγαληζκνί Πεληθηιιίλε G

Streptococcus pneumoniae 0.01

Streptococcus pyogenes 0.005

Streptococcus agalactiae 0.005

Streptococcus viridans 0.01

Enterococcus faecalis 0.2

Staphylococcus aureus

Γελ παξάγνπλ πεληθηιιηλάζε 0.2

Παξάγνπλ πεληθηιιηλάζε >25 αληνρή R

Neisseria gonorrhoeae 0.01

Neisseria meningitidis 0.05

*Δπαηζζεζία <0.06κg/ml



Πεληθηιιίλεο Σηελνύ Φάζκαηνο

Πξαθηηθώο ε πεληθηιιίλε G δελ έρεη

πιένλ αληηζηαθπινθνθθηθή δξάζε



ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ

ην αληηκηθξνβηαθό θάζκα ηεο πεληθηιιίλεο 

πεξηιακβάλνληαη αθόκε 

Gram+βαθηήξηα:β.άλζξαθνο θ.δηθζεξίηηδνο, 

αθηηλνκύθεηεο,ζπεηξνραίηεο, αλαεξόβηα πνπ 

δελ παξάγνπλ β ιαθηακάζεο.





Η αληνρή ησλ ζηαθπινθόθθσλ 

ζηε πεληθηιιίλε νθείιεηαη θπξίσο

1. Σηελ παξαγσγή β ιαθηακαζώλ

2. Σηελ αιιαγή ηεο ζέζεσο ζηόρνο 

(PBP1)



ε αζζελή κε πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία 

απνκνλώζεθε  S.pneumoniae κε MIC 2κg/ml

ζηελ πεληθηιιίλε.

ηνλ αζζελή ζα ρνξεγνύζαηε

1. Κεθηξηαμόλε 

2. Μνμηθινμαζίλε

3. Κξπζηαιιηθή πεληθηιιίλε G

4. Αδηζξνκπθίλε 



Δπαηζζεζία  2

Δλδηάκεζε αληνρή 4

Πιήξεο αληνρή  8

Όξηα επαηζζεζηώλ ηνπ πλεπκνλην-

θόθθνπ ζηελ Πεληθηιιίλε(κόλν γηα ην 

αλαπλεπζηηθό)
ΜΙC (κg/ml)



Παξόκνην ζηέιερνο κε ην 

πξνεγνύκελν απνκνλώζεθε από 

ΔΝΤ αζζελνύο κε κεληγγίηηδα.        

Θα ρνξεγνύζαηε

• Πεληθηιιίλε (30εθ ui) ζπλ βαλθνκπθίλε

• Πεληθηιιίλε κόλε

• Ακπηθηιιίλε (12g/24σξν)

• Άιιε ζεξαπεία



Δπαίζζε-

ηα 

MIC 

(κg/ml)

Δλδηάκεζε 

αληνρή 

MIC (κg/ml)

Πιήξεο 

Αληνρή MIC 

(κg/ml) 

Υςειή αληνρή 

ultra high level 

of resistance 

MIC (κg/ml)

< 0.06 0.1 - 1 > 1 > 4

Δπαηζζεζία Streptococus 

Pneumoniae



Σπκπεξάζκαηα 

Η σοπήγηζη κπςζηαλλικήρ 
πενικιλλίνηρ-G είναι 

απαγοπεςηική για ηην εμπειπική 
θεπαπεία ηηρ μηνιγγίηιδαρ.



Αληηκηθξνβηαθή αληνρή Κιηληθά ζηειέρε 

ελειίθσλ

Ν=89

Σηειέρε 

ξηλνθαξπγγηθήο 

θνξείαο παηδηώλ

Ν=780

Πεληθηιιίλε    Αληνρή           21.9 %

ΝΔΟ 1.1%

14.4%

ΝΔΟ 0.1%

Δλδηάκεζε αληνρή 26.4%

ΝΔΟ 6.9%

20.4%

ΝΔΟ 3.8%

Κεθνπξνμίκε  Αληνρή 38.5% 23.3%

Δλδηάκεζε αληνρή 7.7% 1.8%

Κεθηξηαμόλε     Αληνρή 2.3% 0.1%

Δλδηάκεζε αληνρή 3.4% 0.9%

Δξπζξνκπθίλε Αληνρή 46.6% 32.7

Δλδηάκεζε αληνρή 2.3% 0.8%

Αλαπλεπζηηθέο θηλνιόλεο 0% 0%

Παλειιήληα Πνιπθεληξηθή Μειέηεο ηεο Αληνρήο 

ηνπ Πλεπκνληνθόθθνπ 2004-2006

Poulakou  et al, IJAA 2007



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ ΣΗΝ 

ΑΝΣΟΧΗ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ                               

ΣΙ Β-ΛΑΚΣΑΜΕ

 Η ρακειή δνζνινγία

 Η παξαηεηακέλε ζεξαπεία

 Η άρξεζηε θαηαλάισζε κε β-ιαθηάκεο

G uillemot D et al JAMA 279:365,1998



Πόηε Φνξεγείηαη ε Κξπζηαιιηθή 

Πεληθηιιίλε Σήκεξα?

 Πλεπκνλία ηεο θνηλόηεηαο (ζε ζπλδπαζκό κε κία

καθξνιίδε)

 Μηθξνβηαθή ελδoθαξδίηηδα από πξαζηλίδνληα

ζηξεπηόθνθθν θαη εληεξόθνθθν (ζε ζπλδπαζκν κε

γεληακηθίλε)

 Σίθπιε

 Δξπζίπειαο

 Αθηηλνκπθεηίαζε

Μεληγγίηηδα (κεληγγηηηδόθνθθνο, πλεπκνληόθνθθνο,

ιηζηέξηα-πνηέ εκπεηξηθά)

Αλαεξόβηεο ινηκώμεηο ζε ζπλδπαζκό κε Μεηξνληδαδόιε.



Πσο Φνξεγείηαη ε                          

Κξπζηαιιηθή Πεληθηιιίλε G;

iv = 24 – 30 εθ. iu / 24σξν

Μνηξαζκέλε ζε δόζε αλά 4σξν



Πόηε Φνξεγείηαη ε Πεληθηιιίλε V* από 

ηνπ Σηόκαηνο;

Σε ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε: 

1.5 εθ. iu αλά 8σξν ή 12σξν(κηα 

ώξα ηνπιάρηζην πξν ηνπ 

θαγεηνύ)

* Calcipen, Ospen



ΠΔΝΙΚΙΛΛΙΝΔ

Κάζε πόηε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε βελδαζηληθή

πεληθηιιίλε G (πεληθηιιίλε καθξάο δξάζεσο);

1.Κάζε 3 εβδνκάδεο

2.Κάζε 4 εβδνκάδεο

3.άπαμ εβδνκαδηαίσο



ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ

ε βελδαζηληθή πεληθηιιίλε G (πεληθηιιίλε καθξάο

δξάζεσο) ρνξεγείηαη θάζε 3 εβδνκάδεο.

Μεηά ηελ 3ε εβδνκάδα δελ αληρλεύνληαη επίπεδα

ηνπ αληηβηνηηθνύ ζην αίκα.



Πεληθηιιίλεο

 Οη β – ιαθηάκεο ελ γέλεη ζηεξνύληαη κέηa

αληηκηθξνβηαθήο δξάζεσο (post antibiotic effect)

γηα απηό θαη είλαη ρξνλνεμαξηώκελα αληηβηνηηθά

(time dependent)

 Οη ζηάζκεο ηνπ αληηβηνηηθνύ πξέπεη λα είλαη x

MICs γηα > 40 – 50% ηνπ ρξόλνπ κεηαμύ ησλ δύν

δόζεσλ.



Πεληθηιιίλε

ε πεληθηιιίλε G γηα ηελ ζεξαπεία ζπζηεκαηηθώλ

ινηκώμεσλ π.ρ. Πλεπκνλία, ελδνθαξδίηηδα πξέπεη λα

ρνξεγείηαη.

1.αλά 6σξν

2.αλά 8σξν

3.αλά 4σξν



Θεξαπεία Αθπιαθηηθήο Αληηδξάζεσο 

Υπεξεπαηζζεζίαο ζηελ Πεληθηιιίλε. 

 ε αζζελή κε αθπιαθηηθό shock ιόγσ

ρνξεγήζεσο πεληθηιιίλεο G ρνξεγήζεθε

πδξνθνξηηδόλε σο κνλνζεξαπεία.

 1.σζηό

 2. ιάζνο;



Αθπιαθηηθέο Αληηδξάζεηο

Από β – λακτάμες: 0.04% -

0.004% 

(10% θάνατος)



Θεξαπεία Αθπιαθηηθήο Αληηδξάζεσο 

Υπεξεπαηζζεζίαο ζηελ Πεληθηιιίλε. 

 ε αζζελή κε αθπιαθηηθό shock ιόγσ ρνξεγήζεσο

πεληθηιιίλεο ζπληζηάηαη:

ε ρνξήγεζε αδξελαιίλεο ζηε δόζε 500 - 1000κg (0.5–1ml ηνπ

δηαιύκαηνο 1/1000) ελδνκπτθώο θαη όρη ππνδνξίσο.

Δπαλάιεςε θάζε 15΄ κέρξη αλαηάμεσο ηεο αθπιαμίαο.

 Αληζηακηληθά;

 Κνξηηθνεηδή:λαη



Πενικιλλίνη
Ανηιδράζεις Υπερεσαιζθηζίας

Λάθορ ηο δεπμαηικό test με απαιυμένη πενικιλλίνη

(επικίνδςνο ζε εςαιζθηηοποιημένοςρ αζθενείρ και
αναξιόπιζηο).

Αξιόπιζηα:

• Αςηό πος πεπιέσει πενικιλλοϋλό – πολςλςζίνη (major
antigenic determinants) 3% τεςδώρ απνηηικό
αποηέλεζμα και αθοπά αζθενείρ πος θα εκδηλώζοςν
αθςλαξία.

Σε ζςνδςαζμό

• Με penicilloic acid και penilloic acid (Allergopen)
αποηελoςν ηα minor antigenic determinants.

Με ηην εθαπμογή ηυν δύο ανυηέπυ δεπμαηικών test
ηο 75% αζθενών πος εθευπούνηο αλλεπγικοί ζηη
πενικιλλίνη απεδείσθη όηι δεν ήζαν.



Αμινοπενικιλλίνερ

 Αμπικιλλίνη

 Αμοξςκιλλίνη

 Και ηα ζςναθή



Γηαθνξέο θαη Οκνηόηεηεο Πεληθηιιίλεο G θαη 

Ακπηθηιιίλεο-Ακνμπθηιιίλεο 

ζην αληηκηθξνβηαθό θάζκα

• Η ακπηθηιιίλε πεξηιακβάλεη όηη θαη ε πεληθηιιίλε

• Δπί πιένλ πεξηνξηζκέλν θάζκα έλαληη ησλ Gram(-) 

δειαδή E. coli (πνζνζηό αληνρήο ~25%) Proteus 

mirabilis, Salmonella sp, H. influenzae

• Η ακπηθηιιίλε έρεη ηζρπξώηεξε δξάζε από ηελ πελη-

θηιιίλε έλαληη ησλ ζηειερώλ: Enterococcus sp, 

Listeria.



Ακηλνπεληθηιιίλεο 

(Ακπηθηιιίλε θαη ζπλαθείο β – ιαθηάκεο)

 ε αληηβηόγξακκα Staphylococcus aureus

αλαθέξεηαη: Αληνρή ζηελ πεληθηιιίλε θαη

επαηζζεζία ζηελ ακνμπθηιιίλε.

1. συμφωνώ

2. διαφωνώ;



Έγθπνο ζηε 16ε εβδνκάδα παζαίλεη νπξνινίκσμε 

από E.coli πνιπεπαίζζεην.ζα ρνξεγήζεηε 

• 1.ακπηθηιιίλε 

• 2.λνξθινμαζίλε 

• 3.Ακνμηθηιιίλε

• 4.Άιιν αληηβηνηηθό



Γηαθνξέο Ακπηθηιιίλεο 

Ακνμπθηιιίλεο

Η ακνμπθηιιίλε απνξξνθάηαη

πνιύ θαιύηεξα από ην ζηνκάρη

(βηνδηαζεζηκόηεο 80-85%)



Ακηλνπεληθηιιίλεο 

(Ακπηθηιιίλε θαη ζπλαθείο β – ιαθηάκεο)

Με ειπηξνθόξν ζηέιερνο Heumophilus

infleuenzae παξάγεη β – ιαθηακάζεο (TEM

I). Μπνξεί λα είλαη επαίζζεην ζηελ

ακπηθηιιίλε;

1.λαη

2.όρη



ε αζζελή κε βαθηεξηαθή ελδνθαξ-

δίηηδα από Enterococcus faecalis E 

ζηελ ακπηθηιιίλε ζα ρνξεγήζεηε

1. Ακπηθηιιίλε (12g/24σξν)

2. Ακπηθηιιίλε+Γεληακηθίλε

3. Βαλθνκπθίλε 



Νέα γςναίκα έλαβε από ηον οδονηίαηπό ηηρ Amoxicilline για
οδονηικό απόζηημα.Την 2η ημέπα σοπηγήζευρ η αζθενήρ
παποςζίαζε θαπμακεςηικό ηςπικό εξάνθημα οπόηε και ο
θεπάπυν αναγκάζηηκε να διακότει ηην αγυγή και
ανη΄αςηήρ να δώζει Επςθπομςκίνη.Σε 3 μήνερ η νεαπή
γςναίκα για επειζόδιο κςζηίηιδαρ, έλαβε υρ αγυγή από ηον
Παθολόγο ηηρ κεθαλοζποπίνη 2ηρ γενεάρ. Ήηαν

1.ζυζηό;

2.λάθορ;



Το ποζοζηό διαζηαςπούμενηρ ανηιδπάζεωρ 
μεηαξύ πενικιλλίνηρ και κεθαλοζποπινών είναι 
5%.
Πποζοσή: ζε πεξίπηωζε αθπιαθηηθήο 
αληηδξάζεωο ζε πεληθηιιίλε, δελ 
μαλαρνξεγνύκε πνηέ β-ιαθηάκε. Εάλ είλαη 
απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε β-ιαθηάκεο, ηόηε 
πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα 
απεπαηζζεηνπνηήζεο από αιιεξγηνιόγν.



Πόηε Φνξεγείηαη ε Ακπηθηιιίλε

 Λνηκώμεηο από Δληεξόθνθθν 

(±γεληακηθίλε)

 Λνηκώμεηο από Haemophilus spp

(i) Παξνμύλζεηο ρξ. βξνγρίηηδαο

(ii) Παξαξξηλνθνιπίηηδα

(iii) Oμεία κέζε ππώδε σηίηηδα

 Οπξνινηκώμεηο 



Γνζνινγία 

Ακπηθηιιίλεο/Ακνμπθηιιίλεο 

ζηνπο Δλήιηθεο

1g/8σξν po 

3-4g/6σξν iv



Γνζνινγία Ακνμπθηιιίλεο 

ζηα Παηδηά per os

Ώζηε λα θαιύπηνληαη θαη νη αλζεθηηθνί 

πλεπκνληόθνθθνη ζηελ πεληθηιιίλε

SOS = 30 mg/kg/8σξν po



Οη Αληηζηαθπινθνθθηθέο Πεληθηιιίλεο

(Μεζηθηιιίλε)

Ομαθηιιίλε

Κινμαθηιιίλε (Orbenin)

Γηθινμαθηιιίλε (Diclocil)

Γνζνινγία: 1 g x 3 per os

4 g x 3 iv



Οη Αληηζηαθπινθνθθηθέο Πεληθηιιίλεο

Αληηκηθξνβηαθό θάζκα

Πξαθηηθώο κόλνλ έλαληη ησλ 

ζηαθπινθόθθσλ(s aureus θαη CNS)



Δπίπησζε MRSA ζηελ Διιάδα

Δύξνο : 10 – 100%

Μέζνο όξνο : 55%



Σηαθπιόθνθθνο αλζεθηηθόο ζηηο 

αληηζηαθπινθνθθηθέο πεληθηιιίλεο* είλαη 

αλζεθηηθόο εμ νξηζκνύ ζε όιεο ηηο β – ιαθηάκεο 

αθόκε θαη όηαλ in vitro θαίλνληαη επαίζζεηεο.

* MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

MRSE: Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis



Οη Αληηζηαθπινθνθθηθέο 

Πεληθηιιίλεο

 Δίλαη ιαθηακαζνάληνρεο .

 Η αληνρή ησλ MRSA νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αιιαγή ησλ ζέζεσλ ζηόρνο ησλ 

PBPs



Δλδείμεηο ρνξεγήζεσο 

Αληηζηαθπινθνθθηθώλ Πεληθηιιίλώλ

 ηαθπινθνθθηθέο ινηκώμεηο

-Ήπηεο απν ηνπ ζηόκαηνο πρ δνζηήλεο 

δέξκαηνο

-νβαξέο ηλ πρ ζηαθπινθνθθηθή πλεπκνλία 

ελδνθαξδίηηδα από MSSA θα.



• Κιαβνπιαληθό νμύ

• νπικπαθηάκε 

• Σαδνκπαθηάκε 

Ακνμπθηιιίλε-ηηθαξθηιιίλε 

Ακπηθηιιίλε 

Πηπεξαθηιιίλε (ζην 

αληηκηθξνβηαθό θάζκα ηεο 

ηπεξαθηιιίλεο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε p.aeruginosa)

Αλαζηνιείο β-ιαθηακαζώλ

Σπλδπαζκόο 



Αλαζηνιείο β ιαθηακαζώλ

• Αλαζηέιινπλ ηελ δξάζε ησλ πιαζκηδηαθώλ β 

ιαθηακαζώλ θαη απνθεύγεηαη ε πδξόιπζε ησλ β 

ιαθηακηθώλ  αληηβηνηηθώλ ώζηε λα θαζίζηαληαη θαη πάιη 

δξαζηηθά

• ην αληκηθξνβηαθό θάζκα πεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα 

κηθξόβηα κε ηεο ακπηθηιιίλεο, ακνμπθηιιί-

λεο,ηηθαξθηιιίλεο,πηπεξαθηιιίλεο  θαη απηά νπ παξάγνπλ 

πιαζκηδηαθέο β ιαθηακάζεο.



Αναστολείς β-λακταμασών

 Η ηαδνκπαθηάκε αλαζηέιιεη ηηο πιαζκηδηαθέο
β-ιαθηακάζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ESBL (Extended spectrum β-
lactamases) ησλ Gram(-) βαθηεξίσλ (θπξίσο
ηεο νκάδνο ΣΔΜ , SHV θαη θεθνηαμηκαζώλ).

 Η ηαδνκπαθηάκε αλαζηέιιεη θαη κέξνο ησλ
ρξσκνζσκαηηθώλ β-ιαθηακαζώλ, πνπ δελ
αλαζηέιινληαη από ην θιαβνπιαληθό νμύ
(class C) θαη παξάγνληαη από ζηειέρε
Morganella morganii, Serratia marcesens.

 Γελ αλαζηέιιεη ην κεηαιινέλδπκα (ΙΜΡ-VIM)



Σε αζζελή ,ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα νμεία γαγγξαηλώδε 

ζθσιεθνεηδίηηδα ην πξώην 24σξν ρνξεγείηαη

Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε + κεηξνληδαδόιε

1. ζσζηό;

2. ιάζνο ;



Αναστολείς β - λακταμασών

Ο ζπλδπαζκόο β–ιαθηακώλ κε ηνπο
αλαζηνιείο ησλ β – ιαθηακαζώλ είλαη
δξαζηηθόο έλαληη όισλ ησλ αλαεξνβίσλ
κηθξνβίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ

β fragilis.

Η αληνρή ηνπ β-fragilis ζηελ Διιάδα είλαη
<4%.Η πξνζζήθε κεηξνληδαδόιεο
δηαηαξάζζεη απιώο πεξηζζόηεξν ηελ
θπζηνινγηθή ρισξίδα.



Πηπεξαθηιιίλε / ηαδνκπαθηάκε

 Η ηαδνκπαθηάκε δελ επαλαθέξεη ηελ

επαηζζεζία ζηειερώλ Εnterobacter cloacae

ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηελ

πηπεξαθηιιίλε.

 Δπίζεο θαηά θαλόλα δελ ηξνπνπνηεί ηελ

αληνρή ηεο Pseudomonas aeruginosa ζηελ

πηπεξαθηιιίλε.



Αλαζηνιείο β-ιαθηακαζώλ

• Γελ αλαζηέιινπλ ηηο Κεθακπζηλάζεο (Amp C

β ιαθηακάζεο) θαη παξάγνληαη από πνιιά

είδε κηθξνβίσλ (Enterobacter, Citrobacter sp,

Morganella morganii, Aeromonas θ.α) MIC

ζηελ θεθνμηηίλε >32



Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο

 Μέζσ αλνζνινγηθνύ κεραληζκνύ

αηκαηνινγηθέο:

 Ησμηλνθηιία είλαη ε πηό ζπρλή

 Coombs (+) δελ ζπλνδεύεηαη ζπρλά από αηκνιπηηθή 
αλαηκία

Νεθξνί:

 Γηάκεζνο λεθξίηηο

Γέξκα:

 Δθδειώλνληαη θπξίσο ππό κνξθήεμαλζεκάησλ, 

δξκαηίηηδα εμ επαθήο

 νξνλνζία:ππξεηόο,αξζξαιγίεο,ιεκθαδελνπάζεηα(1-7% 

ζεξαπείαο κε πεληθηιιίλε θαη εκθαλίδεηαη 7-10 εκέξεο 

από ηεε ελάξμεσο ηεο ζεξαπείαο)



Αθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο

• πάληα 4-15 πεξηπηώζεηο αλά 100000 

αζζελείο,κεηά από iv ρνξήγεζε 

πεληθηιιίλεο.10% ζλεηόηεηα

• εθδειώλεηαη κε θλίδσζε,νίδεκα 

ιάξπγγνο,βξνγρόζπαζκν,πεξηθεξηθή 

θπθινθνξηθή αλεπαξθεηα



β – Λαθηάκεο θαη 

Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο

 Γηαξξντθά ζύλδξνκα                   ςεπδν-

κεκβξαλώδεο θνιίηηο.

Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο (αθπιαμία, 

νξνλνζία, δεξκαηίηηο εμ επαθήο)

Υπνθαιηαηκία (αληηςεπδνκνλαδηθέο)




