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Μία τυχαία ανακάλυψη της Πενικιλλίνης



Η χημική δομή της 
πενικιλλίνης G.

1. Δακτύλιος β‐λακτάμης
2. Δακτύλιος 

θειαζολιδίνης.

Κεφαλοσπορίνες 4 γενεές 
ανάλογα με την

1:  σταθερότητα στις β‐λακταμάσες 
και διεύρυνση φάσματος
2: φαρμακοκινητικές ιδιότητες



Πενικιλλίνες 

 Κρυσταλλική	πενικιλλίνη	G,
 Πενικιλλίνη	v από	το	στόμα
 Αμινοπενικιλλίνες:αμπικιλλίνη‐αμοξικιλλίνη
 Αντισταφυλοκοκκικές	πενικιλλίνες
 Αναστολείς	β	λακταμασών



Ποιές διαφορές –ομοιότητες μεταξύ 
πενικιλλίνης –αμοξικιλλίνης είναι σωστές

1. Η	αμοξικιλλίνη	ειναι	δραστική		και	εναντι	
στελεχών	s.aureus ανθεκτικών	στη	πενικιλλίνη

2. Η	αμπικιλλίνη	είναι	δραστική		και		εναντι	gram 
αρνητικών	εντεροβακτηριακών	της	
κοινότητος

3. Δραστική	έναντι	του	εντεροκόκκου	είναι	
μόνον	η	αμπικλλίνη‐αμοξικιλλίνη

4. Όλα	τα	ανωτέρω	είναι	σωστά



Μικροοργανισμοί	

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus viridans

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus: όταν	δεν	παράγουν	
πενικιλλινάση(	μόνον	το	5%)
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Το	αντιμικροβιακό	φάσμα	Κρυσταλλικής	
Πενικιλλίνης	G και	αμπικιλλίνης‐αμοξικιλλίνη



ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ –ΑΜΙΝΟΠΕΝΙΚΙΛΛΊΝΕΣ
Το αντιμικροβιακό φάσμα 

 Σπειροχαίτες,	

 Gram+βακτήρια:β.άνθρακος	κ.διφθερίτιδος,	

ακτινομύκητες,listeria monocytogens

 αναερόβια	που	δεν	παράγουν	β	λακταμάσες(Gram +)	:

σπορογόνα	και	μη	σπορογόνα	,πεπτοστρεπτόκοκκοι.

Μόνον	η	αμπικιλλίνη‐αμοξικιλλίνη:E.coli,proteus sp, 

salmonella sp, haemophilus influentzae



Ασθενής 40 ετων προσέρχεται στα επείγοντα λόγω πυρετού 
39ο C και βήχα από 3ημέρου.Ακροαστικώς διαπιστώνετε 
τρίζοντες δεξας βάσεως και ακτινολογικά εικόνα πνευμονίας.ο 
ασθενής δεν πληρoί κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο
τι  θα χορηγούσατε κατ΄οίκον;

1. Μοξιφλοξασίνη

2. Πενικιλλίνη	 v από	το	στόμα
3. Αζιθρομυκίνη	
4. Αμοξικιλλίνη	



Η αντοχή του Streptococcus pneumoniae
στην πενικιλλίνη στην Ελλάδα
 Για	λοιμώξεις	του	αναπνευστικού		είναι	

~1,15%
 Στις	μακρολίδες	~40%	[ποτέ	μακρολίδες	
ως	μονοθεραπεία]	

Σχόλιο:	η	πενικιλλίνη	iv σε	μεγάλες	δόσεις	
και	η	αμοξικιλλίνη	per os ή iv είναι	
θεραπεία	εκλογής		για	την	
εξωνοσοκομειακή	πνευμονία



 Η χορήγηση Πενικιλλίνης G δεν επιτρέπεται ως 

εμπειρική θεραπεία για την μηνιγγίτιδα

Η αμπικιλλινη  και η πενικιλλίνη χορηγούνται εμπειρικά 

στην μηνιγγίτιδα των νεογνών και σε ηλικίες >50 ετών για 

την δράση του στη Listeria monocytogenes.

β‐λακτάμες	και	Πνευμονιόκοκκος	



Σε ασθενή με μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα από 
πρασινίζοντα στρεπτόκοκκο Ε στην πενικιλλίνη θα 
χορηγήσετε

1. Κρυσταλλική	πενιιλλίνη	6-7εκ		iu x 
4

2. Κρυσταλλική	πενικιλλίνη	4‐5	εκ	iu x 
6

3. Βανκομυκίνη±γενταμικίνη



Β λακτάμες: Φαρμακοδυναμική

f Τ > ΜΙC  40% of dosing interval

Για τις κεφαλοσπορίνες  απαιτείται το 
60% του χρόνου των μεσοδιαστημάτων 

Crandon et al. AAC 2009
Bulik et al.   AAC 2010



Σε ασθενή με βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα από 
Enterococcus faecalis E στην αμπικιλλίνη θα 
χορηγήσετε

1. Αμπικιλλίνη	(12g/24ωρο)
2. Αμπικιλλίνη+Γενταμικίνη(MIC128mg/l)

3. Βανκομυκίνη	±Γενταμικίνη



Ποιές είναι οι Ενδείξεις 1ης επιλογής Κρυσταλλικής 
Πενικιλλίνης ή πενικιλλίνης v ή αμοξικιλλίνης 
σήμερα



Δοσολογία αμοξικιλλίνηςστους Ενήλικες

1g/8ωρο	po,
για	σοβαρές	λοιμώξεις 3-4g/6
ωρο	iv



Δοσολογία Αμοξικιλλίνης 
στα Παιδιά per os

Ώστε	να	καλύπτονται	και	οι	ανθεκτικοί	

πνευμονιόκοκκοι	στην	πενικιλλίνη

SOS =	30 mg/kg/8ωρο	po



Ασθενής χρήστης iv ουσιών προσέρχεται στα Ε.Ι λόγω εμπυρέτου 
. οι ιατρόι λογω ιστορικού και φυσημάτων υποπτεύθηκαν 
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα και μετα την λήψη αιμοκαλλιεργειών 
άρχισαν βανκομυκίνη 1g x2.σε 3 αιμαλλιέργειες αναπτύχθηκε 
MSSA.Τί θα κάνατε;

1. Συνέχιση	της	βανκομυκίνης	διότι	ο	πυρετός	
εκαμφθη

2. Χορήγηση	αντισταφυλοκοκκικής	πενικιλλίνης	2g 
x 6

3. Προσθήκη	γενταμικίνης	στην	βανκομυκίνη
4. Χορήγηση		δαπτομυκίνης



Οι Αντισταφυλοκοκκικές Πενικιλλίνες

(Μεθικιλλίνη)

Οξακιλλίνη

Κλοξακιλλίνη	(Orbenin)

Δικλοξακιλλίνη	(Diclocil)

Δοσολογία: 1 g x 3 per os

4 g x 3 iv



Αντισταφυλοκοκκικές Πενικιλλίνες

 Δραστικές	κυρίως	έναντι	των	σταφυλοκόκκων
 Ενδείκνυνται	μόνον	για	σταφυλοκοκκικές	
λοιμώξεις:σταφυλοκοκκική	πνευμονία	,
ενδοκαρδίτιδα,	λοιμώξεις	μαλακών	μορίων	κ.α	από	
MSSA



Για σοβαρές σταφυλοκοκκικές 
λοιμώξεις πχ ενδοκαρδίτιδα 
πνευμονία από MSSA φάρμακο 
εκλογής είναι οι αντισταφυλο-
κοκκικές πενικιλλίνες



Percentage of methicillin-resistant S. aureus isolates from HAIs, by 
country (n=1071 isolates), ECDC PPS 2011-2012



Σταφυλόκοκκος	ανθεκτικός	στις	
αντισταφυ λοκοκκικές	πενικιλλίνες( MRSA
MRSE) είναι	ανθεκτικός	εξ	ορισμού	σε	
όλες	τις	β	– λακτάμες	ακόμη	και	όταν	in 
vitro φαίνονται	ευαίσθητες

Τώρα	υπάρχει	μία	εξάιρεση	η	
<<κεφταρολίνη>>



 Κλαβουλανικό	οξύ

 Σουλμπακτάμη	

 Ταζομπακτάμη	

ΑμοξIκιλλίνη‐τικαρκιλλίνη	

Αμπικιλλίνη	

Πιπερακιλλίνη	

Αναστολείς β‐λακταμασών

Συνδυασμός	



Σε ασθενή ,ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική 
επέμβαση για οξεία γαγγραινώδη σκωληκοειδίτιδα το 
πρώτο 24ωρο χορηγείται Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη + 
μετρονιδαζόλη

1.	σωστό;

2.λάθος	



Αναστολείς β ‐ λακταμασών

Ο συνδυασμός β–λακταμών με τους αναστολείς των β –
λακταμασών είναι δραστικός έναντι όλων των
αναεροβίων μικροβίων συμπεριλαμβανομένου και του
β fragilis.
Η αντοχή του β‐fragilis στην Ελλάδα είναι <4%.Η
προσθήκη μετρονιδαζόλης διαταράσσει απλώς
περισσότερο την φυσιολογική χλωρίδα.



Λοιμώξεις	ανωτέρου	αναπνευστικού	
(παραρρινοκολπίτιδα,	ωτίτιδα)	αν	υπάρχει	προηγούμενη	
χρήση	της	αμοξυκιλλίνης	ή	αν	υπάρχει	υποψία	
συμμετοχής	αναεροβίων
 Λοιμώξεις	ουροποιητικού	από	ευαίσθητους	
μικροοργανισμούς
 Ηπιες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
 Λοιμώξεις	δέρματος	και	μαλακών	μορίων	από	
ευαίσθητους	μικροοργανισμούς	ή	αν	υπάρχει	υποψία	
συμμετοχής	αναεροβίων	(όπως	μετά	από	δήγμα	ζώων)

Πότε	χρησιμοποιούνται	οι	συνδυασμοί	με	
αναστολέα	β‐λακταμασών	στην	κοινότητα ή	στον	
νοσηλευόμενο	ασθενή



Ασθενής 60 ετών εισάγεται στο νοσοκονείο λόγω οξείας 
χολαγγειίτιδος.Προ διμήνου νοσηλεύτηκε πάλι  λόγω 
εκκολπωματίτιδος. Στην καλλιέργεια αίματος απομονώθηκε 
enterobacter sp με τις ακόλουθες ευαισθησίες:

 Κεφοξιτίνη                               Ε
 Κεφτριαξόνη                            Α
 Πιπερακιλλίνη /ταζομπακτάμη Ε
 Μεροπενέμη                              Ε



Τί εκ των κάτωθι θα χορηγούσατε;

1. Κεφοξιτίνη                               
2. Κεφτριαξόνη                            
3. Πιπερακιλλίνη /ταζομπακτάμη 
4. Μεροπενέμη                              



Ασθενής 60 ετών εισάγεται στο νοσοκονείο λόγω οξείας 
χολαγγειίτιδος.Προ διμήνου νοσηλεύτηκε πάλι  λόγω 
εκκολπωματίτιδος. Στην καλλιέργεια αίματος απομονώθηκε 
enterobacter sp με τις ακόλουθες ευαισθησίες:

 Κεφοξιτίνη                               Ε
 Κεφτριαξόνη                            Α
 Πιπερακιλλίνη /ταζομπακτάμη Ε
 Μεροπενέμη                              Ε

Παραγωγή	ESBL



Clin Infect Dis. 2012 Jan 15;54(2):167-74

• 192 ασθενείς από 6  προοπτικές μελέτες με βακτηριαιμία προερχόμενη από 
το ουροποιητικό ή τα χοληφόρα με ESBL E.coli

• H θεραπεία με Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό ή Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 
εφόσον είναι δραστικά με βάση το αντιβιόγραμμα εμφανίζουν την ίδια 
θνητότητα και διάρκεια νοσηλείας όπως η θεραπεία με καρβαπενέμη

• Θα πρέπει να χορηγούνται τα σωστά θεραπευτικά σχήματα.

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν θεραπεία αποκλιμάκωσης από
καρμπαπενέμη εφόσον υπάρχει ευαισθησία στο αντιβιόγραμμα.

• ΔΕΝ προτείνεται η χορήγηση σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς χωρίς
αντιβιόγραμμα



Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη

Επειδή είναι δραστική και σε 
νοσοκομειακά Gram(‐) βακτήρια όπως :
acinetobacter
Klebsiella p
P aeruginosa
Χρήση :μόνον για νοσοκομειακές gram 
αρνητικές λοιμώξεις



Κεφαλοσπορίνες 4 γενεές ανάλογα με την
1:  σταθερότητα στις β‐λακταμάσες και διεύρυνση φάσματος
2: φαρμακοκινητικές ιδιότητες



Κεφαλοσπορίνες
β΄ γενεά

Παρεντερικές Από του στόματος

Κεφαμανδόλη (Mantokef)

Κεφοξιτίνη (Mefoxil δραστική και 

στα αναερόβια)

Κεφουροξίμη (Zinacef)

Κεφορανίδη (Radacef)

Κεφακλόρη (Ceclor)*

Κεφουροξίμη axetil (Zinadol)

Κεφπροζίλη (Procef)

* μεταξύ α΄ και β΄ γενεάς



Κεφαλοσπορίνες	β	γενεάς	δεν	
χρησιμοποιούται	ποτέ	για	την	θεραπεία	
πνευμονίας	από	την	κοινότητα



Κεφαλοσπορίνες
γ΄ γενεά – Παρεντερικές

Κεφοταξίμη – (Claforan)

Κεφτριαξόνη – (Rocephin)

Κεφταζιδίμη – (Solvetan – Ftazidime)

κεφταρολίνη

γ΄ γενεά – Από του Στόματος

Κεφιξίμη
Κεφτιντορένη*

(Ceftoral)
(Spectracef)

*μεταξύ 2ης-3ης γενεάς



Ποιά εκ των κατωτέρω είναι σωστά;

1. Η κεφτριαξόνη εχει ισχυρή αντιψευδο-
μοναδική δράση.

2. Η κεφταζιδίμη δεν είναι δραστική έναντι του 
πνευμονιοκόκκου

3. Η κεφταζιδίμη  είναι η μόνη 3ης γενεάς 
κεφαλοσπορίνη με αντιψευδομοναδική  
δράση.

4. Το 2 και το 3
5. Ολα είναι σωστά



Αντιμικροβιακό Φάσμα Κεφαλοσπορινών γ΄ 
γενεάς

Gram θετικά: Πνευμονιόκοκκοι, ευαίσθητοι και ανθεκτικοί στην 
Πενικιλλίνη

Στρεπτόκοκκοι: όλα τα είδη 

στους MRSA είναι  δραστική μόνον η κεφταρολίνη

Gram αρνητικά
• Αιμόφιλοι • Enterobacter spp

• Neisseria spp • Serratia spp
• Klebsiella spp • Pseudomonas aeruginosa
• Proteus – Providencia spp (μόνον η κεφταζιδιμη)

• Salmonella spp

όχι η καφιξίμη και η Κεφταζιδίμη



Ευρέoς φάσματος β‐λακταμάσες
(> 400 ένζυμα)

Υδρολύουν:
1ης 2ης 3ης και 4ης γενιάς 
κεφαλοσπορίνες
Αζτρεονάμη
Όλες τις κλασσικές πενικιλλίνες

Αναστέλλονται από το κλαβουλανικό οξύ, 
τη σουλμπακτάμη, ή την ταζομπακτάμη



Παράγονται κυρίως από

Κολοβακτηρίδια
Κλεμπσιέλλες

Πρωτείς 



Προσοχή…

• Στο ίδιο πλασμίδιο των γόνων της ESBL

ευρίσκονται και γόνοι αντοχής για:

– Τριμεθοπρίμη‐ σουλφαμεθοξαζόλη

– Τετρακυκλίνες

– Γενταμικίνη

– Σιπροφλοξασίνη 
Pitout JD, et al. J Antimicrob Chemother. 2005;56:52‐59.



Περίπτωση ασθενούς

• Ασθενής 77 ετών με πρόσφατη νοσηλεία στο 
νοσοκομείο λόγω γαστρορραγίας, όπου είχε 
τεθεί ουροκαθετήρας για 10 ημέρες εισάγεται 
με κλινική διάγνωση πυελονεφρίτιδος

• Την επομένη, στις κ/ες αίματος και ούρων 
απομονώνεται E. coli

• Την μεθεπομένη ημέρα το αντιβιόγραμμα 
δείχνει τις παρακάτω ευαισθησίες 



Ε. coli

• Αmpicillin: A
• Cephalothin: A
• Amox/clav: E
• Cefoxitin: E
• Ceftazidime: Ε
• Cefotaxime: A
• Imipenem: E
• Gentamicin: E
• Amikacin: E
• Nalidixic Acid: E
• Norfloxacin: E



: Υπάρχει εξήγηση για αυτό 
το pattern ευαισθησίας;

1. Υπερπαραγωγή παλαιότερης β‐λακταμάσης TEM‐1
2. Παραγωγή MBL (μέταλο‐β‐λακταμάσης 

δηλ.καρβαπενεμάσης)
3. Παραγωγή ESBL (ευρέος φάσματος β‐λακταμάσης 

CTX‐M)
4. Εργαστηριακό λάθος
5. Δεν γνωρίζω



ESBLs και κεφαλοσπορίνες

 Υπάρχουν	 στελέχη	που	παράγουν	ESBL άλλοτε	
κεφταζεντιμάσες	και	άλλοτε	κεφοταξιμάσες

 Εν	τουτοις,	οι	κεφαλοσπορινες		β΄και	γ΄	γενεας	δεν	
είναι	κλινικά	αποτελεσματικές	έναντι	αυτών	των	
στελεχών.	



Ερώτηση 
Ποία	είναι	η	πιο	κατάλληλη	θεραπεία	για	τον	
ασθενή;

1. Αμοξικιλλίνη‐κλαβουλανικό
2. Κεφαλοσπορίνη β΄γενεάς
3. Κεφταζιδίμη
4. Σιπροφλοξασίνη
5. Ιμιπενέμη



Παράγοντες κινδύνου για ESBLs

 Σοβαρά πάσχοντες με παρατεταμένη νοσηλεία.

 Διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
καθετήρα κύστεως, ενδοτραχειακού σωλήνα, 
κεντρικής φλεβικής γραμμής, ρινογαστρικού σωλήνα, 
γαστροστομίας και νηστιδοστομίας.

 Διαμονή σε οίκους ευγηρίας.  
 Παροδικός αποικισμός των χεριών του προσωπικού.
 Χορήγηση κεφαλοσπορινών γ΄ γενεάς ή αζτρεονάμης  



Κεφαλοσπορίνες

Κοινά αντιμικροβιακά χαρακτηριστικά και διαφορές (1):

• ∆εν είναι δραστικές:
• - στους εντεροκόκκους
• - στους MRSA και MRSE(πλην της κεφταρολίνης)
• - στα αναερόβια (εξαίρεση η κεφοξιτίνη)
• Η α΄ γενεά επιπλέον στους αιμοφίλους
• Κεφταζιδίμη –Κεφεπίμη: οι μόνες αντιψευδομοναδικές.
• Κεφοταξίμη – Κεφτριαξόνη – Κεφεπίμη: ∆ραστικές έναντι

των πνευμονιοκόκκων και των ανθεκτικών στην πενικιλλίνη.
• Μόνο η γ΄ γενεά διέρχεται επιτυχώς τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

(μηνιγγίτιδα).



Κεφαλοσπορίνες
Κοινά αντιμικροβιακά χαρακτηριστικά και διαφορές (2):

•Επιλέγουν και προκαλούν επιλοιμώξεις από
Εντερόκοκκο.
•Στελέχη ανθεκτικά στη γ΄ γενεά είναι
υποχρεωτικώς ανθεκτικά στην α΄ και β΄ γενεά.



Θεραπευτικές ενδείξεις 
Κεφαλοσπορινών γ γενεάς

Αποτελούν	φάρμακα	εκλογής;;



Θεραπευτικές ενδείξεις Κεφτριαξόνης‐
κεφοταξίμης

 Οξεία		βακτηριακή	μηνιγγίτιδα(θεραπεία	
εκλογής))	

 Πνευμονία	από	την	κοινότητα	που	εισάγεται	στο	
νοσοκομείο

 Σεξουαλικώς	μεταδιδόμενα	νοσήματα	
(σύφιλις,γονοκοκικκή	ουρηθρίτις	Single-dose ΙΜ	
κεφτριαξόνης)

 Ενδοκαρδίτις	από	HACEK

 Νόσος	Lyme: ΚΝΣ,	καρδιάς,αρθρώσεων

φάρμακα	
εκλογής



Θεραπευτικές ενδείξεις Ceftazidime

• Σοβαρές λοιμώξεις από P. aeruginosa (πιθανές 
ή τεκμηριωμένες). 

• Στην εμπύρετη ουδεροπενία± αμινογλυκοσίδες
• Στις εξάρσεις κυστικής ινώσεως του πνεύμονος
• ESBLs και οι AmpC β‐lactamases μείωσαν την 
χρησιμότητα της κεφταζιδίμης ως 
μονοθεραπεία



της Οξείας  βακτηριακής μηνιγγίτιδος

Η Κεφτριαξόνη‐Κεφοταξίμη πρέπει να 
είναι άμεσα προσβάσιμες για την 
θεραπεία 



Θεραπεία  πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας

Απαραίτητη η γνώση της MIC‐πενικιλλίνης του 
στελέχους S. pneumoniae που απομονώθηκε στην
καλλιέργεια ΕΝΥ (ή/και στην αίμοκαλλιέργεια).

• Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα αντοχής του 
πνευμονιοκόκκου στην πενικιλλίνη επιβάλλεται η 
χορήγηση κεφτριαξόνης ή κεφοταξίμης

• Aν η MIC κεφτριαξόνης > 0.5  βανκομυκίνη 
+ κεφτριαξόνη



Ολες οι κεφαλοσπορίνες χρειάζονται 
τροποποίηση δόσεως στη Νεφρική 
ανεπάρκεια ΕΚΤΟΣαπό την κεφτριαξόνη.



Ανεπιθύμητες ενέργειες β 
λακταμικών αντιβιοτικών



Θεραπεία Αφυλακτικής Αντιδράσεως 
Υπερευαισθησίας στην Πενικιλλίνη. 

• Σε ασθενή με αφυλακτικό shock λόγω

χορηγήσεως πενικιλλίνης συνιστάται:

η χορήγηση αδρεναλίνης στη δόση 500 ‐ 1000μg

(0.5–1ml του διαλύματος 1/1000) ενδομυϊκώς και

όχι υποδορίως. Επανάληψη κάθε 15΄ μέχρι

ανατάξεως της αφυλαξίας.



Το ποσοστό διασταυρούμενης αντιδράσεως μεταξύ 
πενικιλλίνης και κεφαλοσπορινών είναι 5%.

Προσοχή: σε περίπτωση αφυλακτικής αντιδράσεως σε 
πενικιλλίνη, δεν χορηγούμε ποτέ β‐λακτάμη. Εάν είναι 
απαραίτητη η χορήγηση β‐λακτάμης, τότε πρέπει να 
γίνεται προσπάθεια απευαισθητοποιήσεως από 
αλλεργιολόγο.



 Επί ιστορικού αφυλακτικής αντίδρασης στην
πενικιλλίνη (οίδημα λάρυγγος, βρογχόσπασμος,
shock) απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε β‐
λακτάμης
 Ελεγχος μόνον με alergopen
 Διασταυρούμενη υπερευαισθησία Πενικιλλινών –
Κεφαλοσπορινών 5%

Λάθος το δερματικό test με αραιωμένη πενικιλλίνη 
(επικίνδυνο σε ευαισθητοποιημένους ασθενείς και 
αναξιόπιστο).



Αφυλακτικές αντιδράσεις

• Σπάνια 4‐15 περιπτώσεις ανά 100000 
ασθενείς,μετά από iv χορήγηση 
πενικιλλίνης.10% θνητότητα

• εκδηλώνεται με κνίδωση,οίδημα 
λάρυγγος,βρογχόσπασμο,περιφερική 
κυκλοφορική ανεπαρκεια



Ανεπιθύμητες Ενέργειες
• Μέσω ανοσολογικού μηχανισμού
αιματολογικές:

• Ηωξινοφιλία είναι η πιό συχνή
• Coombs (+) δεν συνοδεύεται συχνά από αιμολυτική αναιμία
Νεφροί:

• Διάμεσος νεφρίτις
Δέρμα:

• Εκδηλώνονται κυρίως υπό μορφήεξανθημάτων, δρματίτιδα 
εξ επαφής

• ορονοσία:πυρετός,αρθραλγίες,λεμφαδενοπάθεια(1‐7% 
θεραπείας με πενικιλλίνη και εμφανίζεται 7‐10 ημέρες από 
τηε ενάρξεως της θεραπείας)



β – Λακτάμες και 
Ανεπιθύμητες Ενέργειες

 ∆ιαρροϊκά σύνδρομα             ψευδο-

μεμβρανώδης κολίτις.

Υποκαλιαιμία (αντιψευδομοναδικές)



Υπάρχουν Νέα  λακταμικά 
αντιβιοτικά;;;



Ceftolozane/tazobactam

Ceftazidime/avibactam

Νεότερα Αντιβιοτικά έναντι Gram‐αρνητικών




