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Μια νέα κεφαλοσπορίνη με έναν αναστολέα β‐λακταμασών
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Μικρή εισαγωγή
β‐λακταμάσες και άλλοι μηχανισμοί αντοχής

Συχνές β‐λακταμάσες σύμφωνα με την κατάταξη κατά Ambler
Ambler
class

Enzyme type

Common bacterial species

Examples

A

Narrow‐spectrum

Escherichia coli, Klebsiella spp.

Staphylococcal penicillinase,
TEM‐1, TEM‐2, SHV‐1

A

Extended‐spectrum
(ESBLs)

Enterobacteriaceae, Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter spp.

SHV‐like, CTX‐like, KLUG‐like

A

Serine
carbapenemases

Klebsiella spp.

KPC‐like, IMI‐like

B

Stenotrophomonas maltophilia,
Metallo‐β‐lactamases,
P. aeruginosa, Bacteroides fragilis,
carbapenemases
Acinetobacter baumannii

VIM‐like, IMP‐like, NDM‐like,
GIM, SPM, SIM

C

Extended‐spectrum,
cephalosporinases

Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus
spp., Citrobacter spp., E. coli

AmpC, P99, ACT‐like, CMY‐like,
MIR‐like

D

Carbapenemases

A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli,

OXA‐like

Adapted from Lisio JL, Int J Antimicrob Agents. 2015 Sep;46(3):266-71

Άλλοι μηχανισμοί αντοχής της P. aeruginosa
• Απώλεια πορινών μεμβράνης [OprD]
• AmpC
• Efflux pumps (MexXY, MexAB)
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Castanheira M, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:6844‐6850.

Ceftolozane/Tazobactam
Νέα β‐λακτάμη και παλιός αναστολέας

Νέα β‐λακτάμη και παλιός αναστολέας
Ceftolozane/Tazobactam
Kατηγορία
 Αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη
+ αναστολέας β‐λακταμασών

Μηχανισμός δράσης
 Ταχέως βακτηριοκτόνο
 Αναστέλλει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος

 Αναλογία 2:1

Φάσμα:
 Δραστική έναντι Pseudomonas aeruginosa με ανεπάρκειες
πορινών και μεταλλάξεις αυτών, AmpC

+

 Ευρύ φάσμα έναντι των περισσοτέρων Enterobacteriaceae
που παράγουν ESBL
 Δεν δρα έναντι μικροβίων που παράγουν KPC και MBL
 Περιορισμένη δράση έναντι των Gram (+) και των
αναεροβίων
Zhanel et al. Drugs. 2014;74:31‐51. Ceftolozane/Tazobactam SmPC 2014

Ceftolozane/Tazobactam
Δράση έναντι P. aeruginosa
Σταθερό μόριο έναντι κοινών μηχανισμών αντοχής έναντι της P. aeruginosa
(απώλεια πορινών μεμβράνης [OprD], AmpC, efflux pumps (MexXY, MexAB)1
Παθογόνα με αντοχή σε άλλες κεφαλοσπορίνες δυνατόν να είναι ευαίσθητα2
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Castanheira M, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:6844‐50. 2. Ceftolozane/Tazobactam, SmPC 2014

Ceftolozane/Tazobactam
PK/PDs

•

Mean t1/2 ̴ 2.7 h after multiple dosing1

•

No relevant drug accumulation with q8h
dosing1
Extensive renal excretion1

•

• High urine recovery rate (100% ceftolozane)

•

No drug‐drug interactions between:
• Ceftolozane and

•

Peak plasma [c]: 69.1 / 18.4 mg/L

•

AUC: 172 / 24.4 mg•h/L

•

Protein bound: 16‐21 / 30%

•

Vd: 13.5 / 18.2 L

•

Metabolism: Not to any appreciable extent

•

>95% / >80% excreted unchanged in urine

tazobactam1

• Ceftolozane/tazobactam and any OAT1/OAT3,
CYP1A2, and CYP3A4 2

Dose modification in renal impairment (CrCl <50)
1. Miller et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:3086‐91. 2. Data on file, Cubist Pharmaceuticals.

Ceftolozane/Tazobactam
΄Ενδειξη I: επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (cIAIs)

• Approved US FDA
December 2014
• Approved European Medicine Agency
September 2015

1.5 g IV, q8h x 4‐14 days

• Efficacy established in trial of 979
adults with cIAI infections randomly assigned to
receive Ceftolozane/Tazo plus metronidazole or
meropenem

• Use in combination with metronidazole for:
cIAI caused by Enterobacter cloacae, Escherichia
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Bacteroides fragilis, Streptococcus anginosus,
Streptococcus constellatus, and Streptococcus
salivarius

Ceftolozane/Tazobactam
ASPECT cIAIs – Μη κατωτερότητα έναντι Μεροπενέμης
Ποσοστά κλινικής ίασης κατά την επίσκεψη TOC
NI

FDA 95% CI
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Πληθυσμός ME
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Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη +
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n/N (%)

Εκατοστιαία διαφορά
(99% CI)

323/389 (83,0)

364/417 (87,3)

‐4,2 (‐8,9 έως 0,5)
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‐1,0 (‐4,5 έως 2,6)

Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη +
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Εκατοστιαία
διαφορά
(99% CI)

353/375 (94,1)

375/399 (94,0)
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Solomkin et al. Clin Infect Dis. 2015;60:1462‐71.

Κεφτολοζάνη/Ταζομπακτάμη vs. Μεροπενέμης
Κλινική Ίαση ανά Παθογόνο

Solomkin et al. Clin Infect Dis. 2015;60(10):1462‐71.

Ceftolozane/Tazobactam
ASPECT Ι (cIAIs) ‐ Δράση έναντι ESBL
Ceftolozane/tazobactam+ metronidazole
Meropenem

 Ίδιοι δείκτες κλινικής απάντησης σε ασθενείς με ή χωρίς ESBL
Solomkin et al. Clin Infect Dis. 2015;60(10):1462‐71.

Ceftolozane/Tazobactam
΄Ενδειξη II: επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού (cUTIs)
•

•

Approved US FDA
• December 2014
• 4th Qualified Infectious Disease
Product (QIDP)  antibacterial
or antifungal human drug
intended to treat a serious or
life‐threatening infection

Efficacy established in trial of 1,068 adults with
complicated urinary tract infection, including
pyelonephritis (cUTI) randomly assigned
Ceftolozane/Tazo or Levofloxacin

Approved European Medicine
Agency
• September 2015

• Escherichia coli

1.5 g IV, q8h x 7 days

Use in cUTI caused by:

• Klebsiella pneumoniae
• Proteus mirabilis
• Pseudomonas aeruginosa

Σύνθετη μικροβιολογική‐κλινική αποτελεσματικότητα σε μελέτη Φάσης 3
επιπλεγμένων λοιμώξεων ουροποιητικού (ASPECT ‐ cUTI, TOC visit)

Cure rates in a subset of ESBL-producing
E. coli and K. pneumoniae isolates
(15% of total pathogens)

Ceftolozane/Tazo
Levofloxacin 750mg

Ceftolozane/Tazo
Levofloxacin 750mg

Σε ασθενείς με συνοδό βακτηριαιμία, η σύνθετη κλινική‐μικροβιολογική
αποτελεσματικότητα της ceftolozane/tazobactam ήταν 79,3% (23/29) (mMITT)
Wagenlehner FM, Lancet 2015;385(9981):1949‐56

Ceftolozane/Tazobactam Phase 3 Pneumonia Study
ASPECT – NP; PN008
Ceftolozane/tazobactam vs. meropenem in double‐blind, Phase 3 RCT in adults with VABP or ventilated
HABP (together known as ventilated nosocomial pneumonia [VNP])
Primary outcome (FDA, CFDA): all‐cause mortality at 28 days
Secondary outcome (primary outcome for EMA, PMDA): investigator’s assessment of clinical response

726 patients
with VNP

Randomized (1:1)
Stratified by
VNP diagnosis (VABP and Ventilated
HABP) and age
(≥65 and <65 years)
Duration of treatment: 8‐14 days of IV study drug
(no oral switch)

Timeline

Completion: Jun 2018

Ceftolozane/tazobactam is currently approved for use in cUTI and cIAI only.

Ceftolozane/tazobactam
3 g IV q8h*
Meropenem
1 g IV q8h

Ceftolozane/Tazobactam
Ανεπιθύμητες ενέργειες και προσοχή στη χορήγηση
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται σε ποσοστό ≥ 5% στις κλινικές μελέτες
έγκρισης είναι ναυτία, διάρροια, κεφαλαλγία και πυρετός
 Αναμενόμενες ΑΕ με βάση την κλάση των κεφαλοσπορινών και την υπάρχουσα εμπειρία με την
ταζομπακτάμη
 Κίνδυνος αλλεργίας σε άτομα με υπερευαισθησία στις β‐λακτάμες ή/και στην ταζομπακτάμη
 Κίνδυνος λοίμωξης από Clostridium difficile

 Υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών και μικρότερη αποτελεσματικότητα αναφέρθηκαν
σε άτομα >65 ετών
 Μειωμένη κλινική αποτελεσματικότητα σημειώθηκε σε άτομα με baseline CrCl 30 ‐ ≤50 mL/min.
 Απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση της CrCl σε ασθενείς με ευμετάβλητη νεφρική
λειτουργία και αναπροσδιορισμός της δόσης της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης
 Κατηγορία Β για την κύηση
Ceftolozane/Tazobactam SmPC 2014.

Ceftolozane/Tazobactam
Προσαρμογή δόσης σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

1/2
1/4

CEFTOLOZANE‐TAZOBACTAM for the treatment of
MDR‐Pseudomonas aeruginosa infections:
Clinical effectiveness and evolution of resistance
 Αναδρομική μελέτη 27 ασθενών: πρώιμη εμπειρία.
 21 ασθενείς έλαβαν ceftolozane‐tazobactam για λοιμώξεις από MDR
Pseudomonas aeruginosa, κυρίως για πνευμονία (86%).
 Whole genome sequencing και quantitative real‐time PCR εφαρμόσθηκαν για
όλα τα παθογόνα που απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης
 Η θνητότητα ήταν 10% και 48%, στις 30 και 90 ημέρες, αντιστοίχως

Haidar G, Clin Infect Dis. 2017 Jul 1;65(1):110‐120.

CEFTOLOZANE‐TAZOBACTAM for the treatment of
MDR‐Pseudomonas aeruginosa infections:
Clinical effectiveness and evolution of resistance
 Το ποσοστό αποτυχίας της ceftolozane‐tazobactam ήταν 29% (6/21).
(Το SAPS‐II όταν ο μοναδικός προγνωστικός παράγοντας αποτυχίας)

 Αντοχή, σχετιζόμενη με μεταλλάξεις και/ή υπερέκφραση
ampC β‐lactamase (de novo) ανέπτυξαν 3 ασθενείς.

 Όμως, στις λοιμώξεις του αναπνευστικού χορηγήθηκε το
εγκεκριμένο σχήμα 1,5g x 3.
Haidar G, Clin Infect Dis. 2017 Jul 1;65(1):110‐120.

Ceftolazane/Tazobactam 3g and 1.5 g q8h peak concentrations
demonstrated killing against the MDR Pseudomonas aeruginosa.
Colistin and fosfomycin were synergistic with C/T as dual therapy and
triple therapy regimens.

Time–kill experiments displaying the activity of
antimicrobials alone and in combination at
peak and trough concentrations against a
Pseudomonas aeruginosa isolate.

Monogue ML & Nikolau DP
J Antimicrob Chemother
doi:10.1093/jac/dkx483

CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM
συνοπτικά…
 Παρέχει ευρεία και ισχυρή αντιψευδομοναδική δραστικότητα έναντι στελεχών P.
aeruginosa με μηχανισμό efflux και AmpC, αλλά όχι MBL.
 Είναι δραστική έναντι ESBL‐producing Εnterobacteriaceae αλλά όχι έναντι αυτών
που παράγουν ένζυμα KPC.
 Έγκριση από FDA και EMA για επιπλεγμένες λοιμώξεις, ενδοκοιλιακές και
ουροποιητικού, συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας.
 Φάσης 3 μελέτη σε νοσοκομειακή πνευμονία (ASPECT‐NP) σε υψηλότερη δοσολογία
3 g i.v. q8h (2 g ceftolozane + 1 g tazobactam) έναντι μεροπενέμης.
 Δεν έχει δράση έναντι: Acinetobacter, εντεροκόκκων, S. aureus και αναεροβίων.

Οι πιο σημαντικές ιδιότητες της κεφτολοζάνης ταζομπακτάμης
 Το ισχυρότερο αντιψευδομοναδικό ‐ ταχέως βακτηριοκτόνο.
 Το ισχυρότερο αντί‐ESBL μετά τις καρβαπενέμες

Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού
κεφτολοζάνη‐ταζομπακτάμη
Εμπειρική Θεραπεία
1. Επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις (cUTI), συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας με
παράγοντες κινδύνου για ESBL (+) παθογόνα.
2. Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ESBL (+)
παθογόνα σε συνδυασμό με μετρονιδαζόλη.
Σημείωση: Η κεφτολοζάνη‐ταζομπακτάμη δεν έχει δράση έναντι Gram (‐) που παράγουν
καρβαπενεμάσες (KPC, μεταλλο‐β‐λακταμάσες και OXA‐48).
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Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από ανθεκτικά gram (‐)
με παραγωγή ευρέος φάσματος β‐λακταμασών (ESBL)
1. Νοσηλεία >2 ημέρες το τελευταίο τρίμηνο
2. Λήψη αντιβιοτικών (ιδίως κινολονών, κεφαλοσπορινών ή αμινοπενικιλλινών) το τελευταίο τρίμηνο
3. Διαμονή σε οίκους ευγηρίας ή σε ιδρύματα φροντίδας χρονίως πασχόντων
4. Ηλικία >70 ετών
5. Πολλαπλές συννοσηρότητες (Charlson comorbidity index > 3)
6. Σακχαρώδης διαβήτης
7. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης (Folley) ή ουρολογικοί χειρισμοί
Τα 1, 2 και 3 αποτελούν αυτόνομους παράγοντες κινδύνου για την
παρουσία λοίμωξης από ESBL.
Τα 4, 5, 6 και 7 απαιτούν την ύπαρξη και δεύτερου παράγοντα κινδύνου

Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού
κεφτολοζάνη‐ταζομπακτάμη
Στοχευμένη Θεραπεία:

1. Σε λοιμώξεις από στελέχη εντεροβακτηριακών που παράγουν ευρέος
φάσματος β‐λακταμάσες (ESBL) με in vitro ευαισθησία στο εν λόγω
φάρμακο και αντοχή στις κινολόνες, σαν θεραπευτικό σχήμα προστασίας
των καρβαπενεμών (carbapenem sparing regimen).
2. Σε λοιμώξεις από ψευδομονάδα, με in vitro ευαισθησία στο εν λόγω
φάρμακο, όταν δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική θεραπεία.
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