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Αρχές αντιμικροβιακής
χημειοθεραπείας

Άγγελος Πεφάνης
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ: Στέλνουμε καλλιέργειες

Το σωστό δείγμα

• Το δείγμα λαμβάνεται τον κατάλληλο χρόνο  
(πάντα πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών)  

• Άριστος αριθμός δειγμάτων. 
(π.χ. δύο αιμοκαλλιέργειες σε πνευμονία)

• Ικανοποιητική ποσότητα δείγματος. 

• Η συλλογή του δείγματος γίνεται από την 
πραγματική θέση της λοίμωξης

Τι δεν καλλιεργούμε

• Τα άκρα των καθετήρων Foley.

• Τα άκρα των CVCs όταν δεν υπάρχουν 
ενδείξεις CR-BSI  (B-II)

• Πτύελα για καλλιέργεια τα οποία έχουν 
< 25 πυοσφαίρια και 
>10 πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα
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Ο αρχικός προβληματισμός

• Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται αντιβιοτικό ο 
ασθενής;

• Κάθε ασθενής που έχει πυρετό δεν χρειάζεται 
κατ΄ανάγκη αντιβιοτικό.

• Εξωνοσοκομειακά, οι Έλληνες παίρνουν 
άχρηστα αντιβιοτικά σε ποσοστό έως και 80%

Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας

• Η επιτυχής εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα.

• Η πρόληψη ανάπτυξης αντοχής - ο «οικολογικός» παράγοντας -

• Με τις λιγότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες και το 

μικρότερο κόστος. 

Βασική προϋπόθεση 

• Η δημιουργία επαρκούς συγκέντρωσης του αντιμικροβιακού

στην εστία της λοίμωξης με τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα.

Αρχές επιλογής 
αντιμικροβιακών φαρμάκων

Τι λαμβάνουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε 
την αντιμικροβιακή θεραπεία
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Εστία λοίμωξης

Παθογόνο
+

Ελάχιστη ανασταλτική 
πυκνότητα (MIC)

Αντιβιοτικό

Παθοφυσιολογία
του ασθενούς

Τι λαμβάνουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε 
την αντιμικροβιακή θεραπεία

Ποία δεδομένα του ασθενούς λαμβάνουμε υπόψη 
όταν σχεδιάζουμε την αντιμικροβιακή θεραπεία 

 Ύπαρξη ή μη ανοσοκαταστολής

 Θέση και βαρύτητα της λοίμωξης

 Προηγηθείσα νοσηλεία ή λήψη αντιβιοτικών

 Νεφρική και Ηπατική λειτουργία 

 Εγκυμοσύνη

 Η ύπαρξη γενετικών ή μεταβολικών διαταραχών,

 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και ιστορικό 
ανεπιθύμητων ενεργειών

Ανοσοκαταστολή ή σήψη 

• Στο λευκοπενικό ασθενή με υποψία σοβαρής 
λοίμωξης είναι απαραίτητη η                  
άμεση έναρξη θεραπείας με ευρέος 
φάσματος βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά
ή συνδυασμό αυτών. 

• Το ίδιο ισχύει και για τον ασθενή με σοβαρή 
σήψη ή σηπτικό shock
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Η σημασία της έγκαιρης χορήγησης 
αντιμικροβιακών στο σηπτικό σύνδρομο

Χρόνος (ώρες) από την εγκατάσταση υπότασης
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Kumar A, et al. Crit Care Med 2006, 34: 1589

Ασθενείς με Ανοσοκαταστολή

• Ανεπάρκεια της χυμικής ανοσίας 
(πολλαπλούν μυέλωμα, ΧΛΛ, CVID)

• Aσπληνία (μετεγχειρητική ή λειτουργική)
(π.χ. δρέπανοκυτταρική αναιμία)

Πρέπει να λαμβάνουν εμπειρική θεραπεία 
που να καλύπτει μικροοργανισμούς με κάψα 

(πνευμονιόκοκκος κ.α.)

Θέση της λοίμωξης

Το αντιβιοτικό πρέπει να επιτυγχάνει 
στην εστία της λοίμωξης 

συγκέντρωση που να υπερβαίνει
την Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα (MIC)
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Θέση της λοίμωξης

• Σε περιπτώσεις βακτηριαιμίας κύριος καθοριστικός 
παράγων είναι η συγκέντρωση του αντιβιοτικού 
στον ορό,

ενώ 

• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σημαντικό ρόλο 
παίζει η συγκέντρωση στους ιστούς. 

Αντιμικροβιακή
ουσία

Πτύελα Βλεννογόνος 
βρογχικού 
δέντρου

Epithelial 
lining 

fluid (ELF)

Κυψελιδικά 
μακροφάγα

β-λακτάμες 5-15 40 25 <10

Κινολόνες 70-90 150-200 200-300  900

Αζιθρομυκίνη 5-50 200-1000  1000  2000

Συγκέντρωση αντιμικροβιακών στο αναπνευστικό 

% αναλογία σε σύγκριση με το πλάσμα

Θέση της λοίμωξης 

Κύριες λοιμώξεις στις οποίες τα προβλήματα Φάρμακο-
Κινητικής στους ιστούς δυσχεραίνουν την θεραπεία είναι:

• Ενδοκαρδίτιδα

• Οστεομυελίτιδα 
• Προστατίτιδα  
• Ενδοφθαλμίτιδα
• Αποστήματα και λοιμώξεις του ΚΝΣ 
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Θέση της λοίμωξης 

• Στην οστεομυελίτιδα και την προστατίτιδα οι κινολόνες και 
η κοτριμοξαζόλη είναι τα αντιβιοτικά που επιτυγχάνουν τις 
καλλίτερες συγκεντρώσεις στους πάσχοντες ιστούς. 

• Η μετρονιδαζόλη, η κλινδαμυκίνη και οι κινολόνες
εισέρχονται εύκολα σε αποστηματικές κοιλότητες. 

• Αντιθέτως οι αμινογλυκοσίδες αδρανοποιούνται στο 
χαμηλό pH του αποστήματος. 

Ξένα σώματα

Οι λοιμώξεις των προθέσεων απαιτούν

συνήθως, εκτος της αντιμικροβιακής

αγωγής, και την αφαίρεση του ξένου

σώματος. 

Νεφρική ανεπάρκεια

• Η αρχική δόση (δόση φόρτισης) είναι η ίδια με
αυτή που δίδεται σε ασθενείς χωρίς νεφρική
ανεπάρκεια. 

• Η προσαρμογή των δόσεων, ανάλογα με την
νεφρική λειτουργία, αφορά τις δόσεις συντήρησης.
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Υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης (CLcr) 

• Άνδρες

CLcr = 

• Γυναίκες
το 85% της υπολογιζομένης τιμής για τους άνδρες

Υπολογισμός του ιδανικού ΣΒ (ΙΣΒ)

• Άνδρες
50kg + 1kg / 0,9cm άνω των 153cm ύψους

• Γυναίκες
45kg + 1kg / 0,9cm άνω των 153cm ύψους

π.χ. άνδρας με ύψος 183cm έχει ΙΣΒ: 50 + 27 = 77 Kg

Υπολογισμός της δοσολογίας σε 
παχυσάρκους (ΒΜΙ>30)

Χρησιμοποιείται το 
προσαρμοσμένο (ΠΣΒ) αντί του ιδανικού ΣΒ (ΙΣΒ)

ΠΣΒ = ΙΣΒ + 0,4 x (Πραγματικό ΣΒ - ΙΣΒ)

π.χ. ο ίδιος άνδρας αν ζυγίζει 100 Kg το ΠΣΒ του είναι: 
77 + 0,4 x (100 – 77) = 86,2 Kg
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Νεφρική ανεπάρκεια

Επειδή ο μέσος  άνδρας ζυγίζει περίπου 70
κιλά, ο τύπος μπορεί να απλοποιηθεί 

ως ακολούθως,

CLcr = [140 - ηλικία σε έτη] /  Κρεατινίνη ορού

π.χ.  80χρονος με κρεατινίνη 1,4mg/dl έχει:
CLcr = 42 ml/min

80χρονος με κρεατινίνη 1,4mg/dl → CLcr = 42 ml/min

Αντιμικροβιακό Πλήρης δόση Τροποποιημένη δόση

Amikacin 7,5mg/kg q 12h 7,5mg/kg q 24h

Ceftazidime 2g q8h 2g q12h

Ciprofloxacin 400mg q12h 400mg q24h

Vancomycin 1g q12h 1g q24h

Pip/Tazo 4,5g q6h 2,25g q6h

Νεφρική ανεπάρκεια

• Ο υπολογισμός της CLcr με βάση τους παραπάνω
τύπους μπορεί να γίνει μόνο αν η νεφρική
λειτουργία είναι σταθερή. 

• Όταν ο ασθενής είναι ολιγουρικός ή η κρεατινίνη
ορού αυξάνει ταχέως, η CLcr πρέπει να θεωρείται
ότι είναι < 10ml/min  

Livornese LL, et al. Infect Dis Clin North Am 2001;15:983
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Νεφρική ανεπάρκεια

Τοξικότητα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, με εκδήλωση 
ψύχωσης, μυοκλονιών και σπασμών έχει αναφερθεί με:

• Πενικιλλίνη
• Ιμιπενέμη
• Άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά
• Ακυκλοβίρη
• Κινολόνες

Νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμικροβιακά
στα οποία 

δεν χρειάζεται 
τροποποίηση 
της δόσης σε 

νεφρική ανεπάρκεια

• Κλινδαμυκίνη
• Μετρονιδαζόλη
• Δοξυκυκλίνη
• Δικλόξακιλλίνη
• Ριφαμπικίνη
• Κεφακλόρη
• Κεφτριαξόνη

Νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμικροβιακά στα 
οποία χρειάζεται

τροποποίηση της δόσης, 
μόνο επί σοβαρής 

νεφρικής ανεπάρκειας

• Πενικιλλίνη G
• Αμοξικιλλίνη, αμπικιλλίνη
• Κεφαμανδόλη, κεφοξίτινη
• Κεφοταξίμη
• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη
• Ισονιαζίδη, εθαμβουτόλη
• Κεφταζιδίμη, κεφουροξίμη
• Κοτριμοξαζόλη
• Σιπροφλοξασίνη,
• Νορφλοξασίνη
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Νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμικροβιακά στα 
οποία χρειάζεται

τροποποίηση της δόσης
σε κάθε βαθμό

νεφρικής ανεπάρκειας

• Άμινογλυκοσίδες
• Βανκομυκίνη
• Κολιστίνη
• Ιμιπενέμη

Αντιμικροβιακά των οποίων η χρήση αντενδείκνυται 
πλήρως επί νεφρικής ανεπάρκειας

Παλαιότερες Τετρακυκλίνες (ΌΧΙ η δοξυκυκλίνη)
Νιτροφουραντοϊνη

ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κεφτριαξόνη Ισονιαζίδη

Κλινδαμυκίνη Ριφαμπικίνη

Μετρονιδαζόλη Ριφαμπουτίνη

Εγκυμοσύνη - Κατηγορία Β

• Πενικιλλίνες
• Πενικιλλίνες + αναστολείς 
• Κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη
• Μεροπενέμη, ερταπενέμη, ντοριπενέμη
• Άζιθρομυκίνη
• Νταπτομυκίνη
• Μετρονιδαζόλη
• Νιτροφουραντοϊνη
• Αμφοτερικίνη
• Ακυκλοβίρη, φαμκυκλοβίρη, βάλακυκλοβίρη
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Εγκυμοσύνη - Κατηγορία C

• Ιμιπενέμη
• Κινολόνες
• Λινεζολίδη
• Κλάριθρομυκίνη
• Κότριμοξαζόλη
• Βανκομυκίνη
• Φλούκοναζόλη, Ιτρακοναζόλη
• Ριφαμπικίνη, 
• Ισονιαζίδη

Εγκυμοσύνη - Κατηγορία D

• Αμινογλυκοσίδες
• Τιγεκυκλίνη

• Βορικοναζόλη

Ηλικιωμένοι 

Στους ηλικιωμένους:

• Το pH του γαστρικού υγρού αυξάνει.

• Η νεφρική λειτουργία επηρεάζεται.

• Η επίπτωση ανεπιθυμήτων ενεργειών είναι μεγαλύτερη
απ' ότι στους νεότερους ασθενείς. 

• Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι πιο συχνές

• Η συγχορήγηση και αρκετών άλλων φάρμακων, είναι 
συχνή λόγω υποκειμένων νοσημάτων
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Ανοσογήρανση

• H ↓ της επίκτητης ανοσίας (B και T λεμφοκύτταρα) και
• Η ↓ της φυσικής ανοσίας (επιφανειακή έκφραση ή

λειτουργικότητα των Toll-like υποδοχέων) 

Σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων από ειδικά παθογόνα 

• Mycobacterium tuberculosis,
• Listeria monocytogenes
• Varicella-Ζoster Virus 

Και με ↓ αντισωματική ανταπόκριση σε εμβολιασμούς
(π.χ. influenza, pneumococcal, zoster vaccines)

Συνοσηρότητα

• Διαβήτης
• ΧΑΠ
• Αποφρακτική ουροπάθεια
• Μειωμένη καταποτική ικανότητα
• Φτωχή οδοντοφυΐα 
• Εμφυτευμένες προθέσεις

Αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο για κοινές 
νοσοκομειακές λοιμώξεις π.χ. του ουροποιητικού, 
του αναπνευστικού και των μαλακών μορίων.

Τρόφιμοι οίκων ευγηρίας

• Η συχνή χρήση αντιμικροβιακών σε τροφίμους 
οίκων ευγηρίας για λοιμώξεις ή για υποτιθέμενες 
λοιμώξεις συμβάλει στη συχνή απομόνωση 
ανθεκτικών στελεχών

• Καθώς και σε επιπλοκές των αντιμικροβιακών
όπως η κολίτιδα από Clostridium difficile.
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Oι οίκοι ευγηρίας έχουν γίνει δεξαμενές 
ανθεκτικών παθογόνων.

• Οι περιοδικές νοσηλείες των τροφίμων τους σε 
νοσοκομεία έχουν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά 
ανθεκτικών παθογόνων (MDROs) από το ένα 
υγειονομικό σχηματισμό στον άλλο. 

• Ο ασθενής με λοίμωξη που προσέρχεται από οίκο 
ευγηρίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πάσχον από 
λοίμωξη που οφείλεται σε MDROs, μέχρι 
αποδείξεως του εναντίου.

Αλλεργικές αντιδράσεις

Συχνότερη είναι η εμφάνιση αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας σε ηλικιωμένους, καθώς οι 

πιθανότητες ενός ηλικιωμένου να έχει 
εκτεθεί, και άρα ευαισθητοποιηθεί, σε 

κάποιον αντιμικροβιακό παράγοντα στο 
παρελθόν είναι μεγαλύτερες.

Γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες

• Επίσης, συνηθέστερες στους ηλικιωμένους. 
• Προϋπάρχουσες παθήσεις:

- αχλωρυδρία, 
- λήψη άλλων φαρμάκων, 
- πλημμελής θρέψη   

• Διάρροια, πιο συχνή στους ηλικιωμένους
• Το ποσοστό ασυμπτωματικής φορείας του Clostridium 

difficile αυξάνει με την ηλικία, άρα και η μεγαλύτερη 
επίπτωση της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας στους 
υπερήλικες. 
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Αποικισμός από C. difficile

• Ασυμπτωματικός αποικισμός με C. difficile
παρατηρείται στο 10%-30% των τροφίμων 
ιδρυμάτων μακρά φροντίδας.

• Το 1/3 των αποικισμένων θα παρουσιάσει 
συμπτωματική διάρροια από C. difficile εντός 
δύο εβδομάδων από τη λήψη αντιβιοτικού.   

Νόσος από C. difficile πρέπει να αναζητείται σε:

• Ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά ή 
χημειοθεραπεία τις προηγούμενες 

4–6 εβδομάδες  

• Υπερήλικες ασθενείς με μεγάλη 
λευκοκυττάρωση (>30,000 /mm3),
ακόμη και επί απουσίας κοιλιακού 

άλγους, διάρροιας ή πρόσφατης λήψης 
αντιβιοτικών  

Antibiotic-associated diarrhea (AAD) in the elderly

• The incidence of AAD varies between 5 and 25% 
depending on the concerned antibiotic. 

• Only 10-20% of all AAD cases are caused by infection, 
especially with Clostridium difficile, for which advanced 
age is a major risk factor.

• The prevention of AAD is …rational antibiotic use… and  
the improvement of the hygiene measures to limit the 
exogenous transmission. 

Rev Med Interne. 200425:46-53
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Αλληλεπιδράσεις με τα αντιπηκτικά 

• Η ριφαμπικίνη (κυρίως) 
• Άλλα αντιβιοτικά
• Τα αντισυλληπτικά
• Τα βαρβιτουρικά

μπορεί να αυξήσουν τον ηπατικό μεταβολισμό
και επομένως να μειώσουν το αντιπηκτικό
αποτέλεσμα τον κουμαρινικών αντιπηκτικών. 

Αλληλεπιδράσεις με τα αντιπηκτικά 

Η δράση τους μπορεί να παραταθεί από:

• Κοτριμοξαζόλη

• Κινολόνες

• Μακρολίδες

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

• Αδύνατο να προληφθούν εάν δεν γνωρίζουμε 
(και αν δεν ρωτήσουμε) τι άλλα φάρμακα 
λαμβάνει ο ασθενής.

• Καλό είναι ο γιατρός να γνωρίζει βασικές 
αλληλεπιδράσεις.

• Καλύτερο να γνωρίζει πού να κοιτάξει και να 
μην ντρέπεται να κοιτάξει
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PPIs και αντιβιοτικά

• Diarrhoea is one of the most frequently reported adverse
events during PPI use in any setting.

• The frequency of diarrhoea was 3.7% and the incidence 
density 10.7 per 1000 patients months of PPI use.

• The analysis of co-factors revealed that patients with 
concomitant use of ΡΡΙs and oral antibiotics, 
were at risk of developing diarrhoea. 

Ρharmacoepidemiol Drug Saf. 2002;11:703-8

Characteristics of diarrhoea in 10.008 users of lansoprazole in daily practice: 
which co-factors contribute?

Aνεπιθύμητες ενέργειες: Ηπατοτοξικότητα

• Σε μερικές περιπτώσεις, η ηλικία φαίνεται να είναι
ο μοναδικός προδιαθεσικός παράγοντας, π.χ.

• Ηπατοτοξικότητα από ισονιαζίδη: 
- σπάνια σε άτομα <20 ετών, 
- 0,3% στην ομάδα ηλικιών 20-34 ετών, 
- 2,3% σε άτομα >50 ετών 

Ανεπάρκεια G-6PD

Αιμολυτικές αντιδράσεις μπορεί να 
παρατηρηθούν μετά από χορήγηση

• Νίτροφουραντοϊνης

• Χλωραμφαινικόλης

• Σουλφοναμιδών

• Κινολονών
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Και μην ξεχνάτε να ρωτήσετε

• Αν υπάρχει στορικό ανεπιθύμητων ενεργειών μετά 
από λήψη αντιμικροβιακών.

• Αν και τι αντιβιοτικά έχουν ληφθεί το τελευταίο 
τρίμηνο. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τη 
χορήγηση αντιβιοτικών της ίδιας ομάδας με αυτή 
που είχε χορηγηθεί προσφάτως.

• Τι άλλα φάρμακα παίρνει ο ασθενής.

Άλλοι παράγοντες που έχουν σημασία

• Η «ερμηνεία» του αντιβιογράμματος

• PK/PD

• Η σωστή διάρκεια της θεραπείας 

• Η εφαρμογή αποκλιμάκωσης

• Η διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο 
(Antibiotic Stewardship)

• Συνδυασμοί αντιβιοτικών: που χρειάζονται;

Σύνηθες λάθος 

• Η συγχορήγηση β-λακτάμης/αναστολέα και 
αντιβιοτικού με αντι-αναερόβια δράση 
(κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη) δεν 
συνιστάται, διότι στο φάσμα των 
αναστολέων περιλαμβάνονται και τα 
αναερόβια.
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Φαρμακοκινητική /Φαρμακοδυναμική

Η σημασία των PK/PD παραμέτρων

Για να μεγιστοποιήσουμε την θανάτωση των 
μικροβίων και να εμποδίσουμε την εμφάνιση αντοχής

ΠΡΕΠΕΙ 
να εκθέσουμε τα μικρόβια σε 

υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου 
για ικανό χρονικό διάστημα

Δημιουργία ενός πλούσιου σε αντιβιοτικό περιβάλλον

Η φαρμακοκινητική περιγράφει τις 
διαδικασίες της:

• της απορρόφησης, 

• της κατανομής, 

• του μεταβολισμού και 

• της απoμάκρυνσης

του φαρμάκου από τον οργανισμό

“Τι κάνει ο οργανισμός στο φάρμακο”
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Χρόνος

AUC

Cmax

Περιοχή κάτω από την καμπύλη 

(area under the curve, AUC)

Δείχνει το συνολικό ποσό του φαρμάκου και τη 
διάρκεια  της παρουσίας του στον υπό μελέτη ιστό 

Tmax

Φαρμακοκνητική (PK)

Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες καθορίζουν

• την κατάλληλη δόση 
και

• την καλύτερη οδό χορήγησης του φαρμάκου 

Βιοδιαθεσιμότητα: το μέτρο της απορρόφησης

ΡΟ χορήγηση Βιοδιαθεσιμότητα
%

ΡΟ χορήγηση Βιοδιαθεσιμότητα
%

Αμπικιλλίνη 40 Σιπροφλοξασίνη 70

Αμοξυκιλλίνη 60 Όφλοξασίνη 90

Κεφακλόρη 60 Νορφλοξασίνη 40

Κεφιξίμη 45 Λινεζολίδη 100

Κεφουροξίμη 50 Βορικοναζόλη 96

Μετρονιδαζόλη 75 Ακυκλοβίρη 20

Το ποσοστό της χορηγούμενης δόσης που φθάνει στη 
συστηματική κυκλοφορία μετά από εξωαγγειακή χορήγηση 

(από του στόματος ή ενδομυϊκή)
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Πρακτικό μήνυμα: Κινολόνες

Δεδομένου ότι οι κινολόνες έχουν εξαιρετική 
βιοδιαθεσιμότητα, σε ασθενείς που μπορούν 

να καταπιούν, μπορεί να γίνει:

μετάβαση από την IV στην αντίστοιχη per os
μορφή, 2-3 ημέρες μετά την έναρξη της IV

αγωγής.  

Κινολόνες

• Η IV μορφή της μοξιφλοξασίνης (πρωτότυπο) είναι    
20 φορές πιο ακριβή από την per os μορφή της.

• Οι IV μορφές της λεβο- και της σιπρο-φλοξασίνης
(πρωτότυπα) είναι 10 και 15 φορές πιο ακριβές από 
τις per os μορφές τους, αντιστοίχως.

• Η μείωση των ημερών IV χορήγησης, πέραν της 
μείωσης του κόστους, μειώνει το κίνδυνο ανάπτυξης 
νοσοκομειακών βακτηριαιμιών και λοιμώξεων, εν 
γένει.

Λινεζολίδη – Βορικοναζόλη

• Η Λινεζολίδη έχει 100% βιοδιαθεσιμότητα. Με την 
αλλαγή από IV σε PO χορήγηση, το ημερήσιο 
κόστος της αγωγής μειώνεται κατά 2,5 φορές
(πρωτότυπο).

• Το ίδιο ισχύει και για τη Βορικοναζόλη
(βιοδιαθεσιμότητα 96%). Με την αλλαγή από IV σε 
PO χορήγηση (200mg x 2), το ημερήσιο κόστος της 
αγωγής μειώνεται κατά 4,5 φορές (πρωτότυπο). 
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Φαρμακοδυναμική (PD)

• Η φαρμακοδυναμική περιγράφει την 

αντιμικροβιακή δράση στην εστία της 

λοίμωξης 

δηλαδή

“τι κάνει το φάρμακο μέσα στον οργανισμό”

 Cmax / MIC

 AUC / MIC

 T > MIC

T>MIC

Χρόνος

AUC

MIC

Cmax

Παράμετροι Φαρμακοδυναμικής

Η σημασία των 
φαρμακοδυναμικών παραμέτρων

Παραδείγματα

 Cmax / MIC

 AUC / MIC

 T > MIC
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Αμινογλυκοσίδες: Cmax/MIC και κλινική ανταπόκριση

Moore et al. J Infect Dis 1987; 155:93-99

Κινολόνες και S. pneumoniae
(Στόχος: AUC24 /MIC  25-30)

Κινολόνη Δόση Cmax

(μg/ml)
AUC MIC90

(μg/ml)
Cmax/MIC AUC24 /MIC

Cipro 750 3,6 32 2 1,8 16 

Levo 500 5,7 48 1 5,7 48 

Moxi 400 4,5 48 0,25 18 192 

Tigecycline: Δοσοεξαρτώμενη δράση

για τα περισσότερα Gram θετικά και τα 
Εντεροβακτηριακά

ΣΤΟΧΟΣ  AUC24/MIC:  5-10 

Ambrose PG, et al. Clin Infect Dis 2007; 44:79-86
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Data from patients enrolled in 3 trials of cSSSI

• Using the AUC/MIC breakpoint of 6.96, there was a 
94% chance of cure above this value and 60% below.

• When the AUC/MIC target of 6.96 was used in a Monte 
Carlo simulation, target attainment rates were:

- >93.89% for MIC of 0.5 mg/L, 
- 27.2% for MIC of 1 mg/L and
- 5% for MICs of 2 mg/L.

MacGowan AP. J Antimicrob Chemother 2008; 62, Suppl. 1, i11–i16   

Βανκομυκίνη: Προβλήματα PK/PD

PD στόχος για κλινική επιτυχία: AUC24 /MIC > 400

Επομένως, AUC/MIC > 400 μπορεί να επιτευχθεί:
Όταν MIC  1μg/ml και 

όταν επιτυγχάνονται σημαντικά «ελάχιστα – trough» επίπεδα
(15-20 μg/ml) 

Όμως, με κόστος τη νεφροτοξικότητα

Patel  et al. CID 2011;52:969
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Ερώτημα

Πρέπει να χορηγείται βανκομυκίνη
σε σοβαρές σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις 
από MRSA, όταν η MIC είναι >1 μg/ml ; 

*  Το επίσημο όριο ευαισθησίας  στη 
Βανκομυκίνη είναι: 2μg/ml

Πανελλήνια Μελέτη Αντοχής Στελεχών 
Staphylococcus aureus: 2012

 61% των στελεχών είχαν MIC >1μg/ml και

9% MIC των στελεχών είχαν  = 2 μg/ml

 Το ποσοστό των στελεχών με MIC στη βανκομυκίνη >1 μg/ml, 
καθιστά προβληματική τη χορήγησή της στη θεραπεία 
σοβαρών σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων

Μ. Σουλή, Α. Αργυροπούλου, Ν. Βακάλης, Λ. Γαλανή, Ε. Καραντάνη, Ι. Καρατζόγλου, Λ. Κονδύλη, 
Σ. Μαράκη, Γ. Νταλέκος, Ε. Παπαδογεωργάκη, Β. Παπουτσάκη, Α. Πασχάλη, Ε. Περιβολιώτη, Ε. 

Τρίκα, Σ. Τσιπλάκου, Ε. Τσορλίνη, Α. Χαρισιάδου, Ε. Γιαμαρέλλου
Διοργάνωση από την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2013

Quality indicators describing 
recommended care at patient level

1. Take 2 blood cultures 
2. Take cultures from suspected sites of infection
3. Prescribe empirical antibiotic therapy according to local 

guideline
4. Change empirical to pathogen-directed therapy 
5. Adapt antibiotic dosage to renal function
6. Switch from intravenous to oral 
7. Document antibiotic plan
8. Perform therapeutic drug monitoring 
9. Discontinue antibiotic therapy if infection is not confirmed.

van den Bosch CM et al. Clin Infect Dis. 2015;60:281-91
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Ευχαριστώ

Μαθήματα ΕΕΛ  - 23/10/2018
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Νεότερα αντιμικροβιακά για Gram 
αρνητικά: πότε και σε ποιόν ασθενή 

Αργυράκη Κατερίνα
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Επιμελήτρια Α’
Παθολογική Κλινική
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Αθήνα 23/10/2018

Carbapenem-resistant* 
Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter baumanii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter species

Rice LB. J Infect Dis. 2008;197:1079–1081.
Boucher HW, et al. Clin Infect Dis. 2009;48:1–12

Carbapenem-resistant*
Klebsiella pneumoniae

* Invasive isolates, ECDC EARSS Annual surveillance report 2015, available at https://ecdc.europa.eu

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

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
Metallo-β-lactamases, 
carbapenemases

Stenotrophomonas maltophilia, 
P. aeruginosa, Bacteroides fragilis,
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
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Ευρωπαϊκή Κατανομή των σημαντικότερων καρβαπενεμασών

Canton R, CMI 2012; 18: 413–431

Άλλοι κοινοί μηχανισμοί αντοχής της P. aeruginosa

Απώλεια πορινών μεμβράνης [OprD], AmpC, efflux pumps (MexXY, MexAB)1

Castanheira M, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:6844-6850. 

Resistance 
Mechanisms

Outer Membrane 
Porin Loss

β-lactamase 
Enzyme Efflux Pump Efflux Pump

OprD AmpC MexXY MexAB

Ceftolozane/Tazobactam
Νέα β-λακτάμη και παλιός αναστολέας

Zhanel et al. Drugs. 2014;74:31-51. Ceftolozane/Tazobactam SmPC 2014 

+

Μηχανισμός δράσης 

 Ταχέως βακτηριοκτόνο 

 Αναστέλλει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος

Φάσμα:

 Δραστική έναντι Pseudomonas aeruginosa με
ανεπάρκειες πορινών και μεταλλάξεις αυτών 

 Ευρύ φάσμα έναντι περισσοτέρων Enterobacteriaceae
που παράγουν ESBL

 Δεν δρα έναντι μικροβίων που παράγουν KPC και
MBL

 Περιορισμένη δράση έναντι των Gram (+) και των
αναεροβίων

Kατηγορία 

 Αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη

+ αναστολέας β-λακταμασών

 Αναλογία 2:1 



28

Ceftolozane/Tazobactam 

Δράση έναντι  P. aeruginosa

Σταθερό μόριο έναντι κοινών μηχανισμών αντοχής έναντι  P. aeruginosa (απώλεια πορινών 
μεμβράνης [OprD], AmpC, efflux pumps (MexXY, MexAB)1

Παθογόνα με αντοχή σε άλλες κεφαλοσπορίνες δυνατόν να είναι ευαίσθητα2

Castanheira M, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:6844-50. 2. Ceftolozane/Tazobactam, SmPC 2014

Resistance 
Mechanisms

Outer Membrane 
Porin Loss

β-lactamase 
Enzyme Efflux Pump Efflux Pump

OprD AmpC MexXY MexAB

Ceftolozane    

Ceftazidime  X  X

Cefepime  X X X

Pip/tazo  X  X

Imipenem X   

Meropenem   X 

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 tazobactam1

• Ceftolozane/tazobactam and any OAT1/OAT3,

CYP1A2, and CYP3A4 2

1. Miller et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:3086-91. 2. Data on file, Cubist Pharmaceuticals.

• 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

Dose modification in renal impairment (CrCl <50)

Ceftolozane / Tazobactam
Eνδείξεις I: επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (cIAIs)

• Approved US FDA 
• December 2014

• Approved  European Medicine Agency 
• September 2015

Ενδείξεις: cIAIs
• 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

1.5 g IV q8h x 4-14 days
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Ceftolozane / Tazobactam
Eνδείξεις II: επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού 

• 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

• Approved  European Medicine 
Agency 

• September 2015

Eνδείξεις: cUTIs 

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

• Use in cUTI caused by Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
and Pseudomonas aeruginosa

1.5 g IV q8h x 7 days

Ceftolozane / Tazobactam
ASPECT cIAIs – Μη κατωτερότητα έναντι Μεροπενέμης

Solomkin et al. Clin Infect Dis. 2015;60:1462-71.

Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη + 
μετρονιδαζόλη

n/N (%)

Μεροπενέμη
n/N (%)

Εκατοστιαία διαφορά
(99% CI)

323/389 (83,0) 364/417 (87,3) -4,2 (-8,9 έως 0,5)

259/275 (94,2) 304/321 (94,7) -1,0 (-4,5 έως 2,6)

Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη + 
μετρονιδαζόλη

n/N (%)

Μεροπενέμη
n/N (%)

Εκατοστιαία 
διαφορά
(99% CI)

353/375 (94,1) 375/399 (94,0) 0,0 (-4,2 έως 4,3)

399/476 (83,8) 424/494 (85,8) -2,2 (-8,0 έως 3,4)

FDA 95% CI

-10 -5 5 10 150

Πληθυσμός ME

Πληθυσμός MITT

Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη – μεροπενέμη 
(διαφορά [%])

NI

EMA 99% CI

-12,5 -5 5 15

Πληθυσμός CE
Πληθυσμός ITT

0

NI

-10 10

Ποσοστά κλινικής ίασης κατά την επίσκεψη TOC

Ceftolozane / Tazobactam 
ASPECT Ι (cIAIs) - Δράση έναντι ESBL

 Ίδιοι δείκτες κλινικής απάντησης σε ασθενείς με ή χωρίς ESBL

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

Ceftolozane/tazobactam+ metronidazole
Meropenem
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Σε ασθενείς με συνοδό βακτηριαιμία, η σύνθετη κλινική-μικροβιολογική 
αποτελεσματικότητα της ceftolozane/tazobactam ήταν 79.3% (23/29) (mMITT)

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

Ceftolozane/Tazo
Levofloxacin 750mg

Ceftolozane/Tazo
Levofloxacin 750mg

Cure rates in a subset of ESBL-producing 
E. coli and K. pneumoniae isolates 

(15% of total pathogens)

Wagenlehner FM, Lancet 2015;385(9981):1949-56

14

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

Ceftolozane/tazobactam
3 g IV q8h*

Meropenem
1 g IV q8h

726 patients 
with VNP

Randomized (1:1)
Stratified by 

VNP diagnosis (VABP and Ventilated 
HABP) and age 

(≥65 and <65 years)

Timeline Estimated Completion: Jun 2018

Duration of treatment: 8-14 days of IV study drug 
(no oral switch)

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

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. 
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Ceftolozane / Tazobactam

προσαρμογή σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM FOR THE TREATMENT OF 
MULTIDRUG-RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
INFECTIONS: CLINICAL EFFECTIVENESS AND EVOLUTION OF 
RESISTANCE

Αναδρομική μελέτη 27 ασθενών: πρώιμη εμπειρία.

Twenty-one patients were treated with ceftolozane-tazobactam for 
multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections, predominantly 
pneumonia (86% respiratory infections). 

Whole genome sequencing and quantitative real-time PCR were performed 
on longitudinal isolates.

Thirty and 90-day mortality rates were 10% and 48%, respectively.

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

CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM FOR THE TREATMENT OF 
MULTIDRUG-RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
INFECTIONS: CLINICAL EFFECTIVENESS AND EVOLUTION OF 
RESISTANCE

The ceftolozane-tazobactam failure rate was 29% (6/21).

SAPS-II score was the sole predictor of failure

Resistance emerged in 3 patients, which was associated with 
mutations in and/or increased expression of ampC β-lactamase 
(de novo) 

STANDARD DOSE was used in respiratory infections

Haidar G, Clin Infect Dis. 2017 Jul 1;65(1):110-120. 
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Εμπειρική αγωγή επί υποψίας πολυανθεκτικών Gram (-) παθογόνων

Bassetti et al, 2018

Πως μπορώ να γνωρίζω τους μηχανισμούς 
αντοχής
 MICRONAUT-S MDR MRGN-Screening (χρησιμοποιείται ήδη σε μερικά νοσοκομεία)

Resistance determination of all relevant gram-negative bacteria against antibiotics and antibiotics 
combinations in a standard micro-dilution procedure

Antimicrobial susceptibility testing against ceftazidime-avibactam and ceftolozane-tazobactam

Phenotypical detection of MBL (metallo-ß-lactamases)

Phenotypical detection of KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase)

Phenotypical detection of AMP-C (Aminopenicillin inactivating cephalosporins)

Detection of OXA-48-like type D carbapenemases based on the determination of temocillin high-level
resistance

Detection of low-level carbapenem resistance by introduction of meropenem screening concentrations

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω την Κεφτολοζάνη/Ταζομπακτάμη?

 Λοιμώξεις από P. aeruginosa ανθεκτική στις Καρβαπενέμες που ΔΕΝ παράγουν Καρβαπενεμάσες

 Επιπλεγμένες Λοιμώξεις Ουροποιητικού Συστήματος με παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από
παθογόνα που παράγουν ESBLs

 Επιπλεγμένες Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις με παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από παθογόνα που
παράγουν ESBLs

 Σε σοβαρές λοιμώξεις από παθογόνα που παράγουν ESBLs μετά την βελτίωση του ασθενούς σαν
Αγωγή Αποκλιμάκωσης

 Ασθενής με προηγούμενη νοσηλεία και χορήγηση Καρβαπενεμών........Εμπειρική Θεραπεία με 
Κεφτολοζάνη/Ταζομπακτάμη σε Συγχορήγηση με Αμινογλυκοσίδη

Μπορώ να την χρησιμοποιήσω σε συνδυασμό με 
Αμινογλυκοσίδη, Κολιμυκίνη, Τιγεκυκλίνη;
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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.

Montero m, et al. AAC. 2018 Apr 26;62(5). 

Ceftolazane/Tazobactam
+

Meropenem 

In vitro Synergy

CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 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 ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και λοιμώξεις 
ουροποιητικού συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας.

 Φάσης 3 μελέτη σε νοσοκομειακή πνευμονία (ASPECT-NP) σε υψηλότερη δοσολογία
3 g i.v. q8h (2 g ceftolozane plus 1 g tazobactam) έναντι μεροπενέμης.

 όχι δράση σε: Acinetobacter, εντεροκόκκους, S. aureus, αναερόβια.



34

Η εξέλιξη από τους παλιούς στους νέους αναστολείς 
β-λακταμασών και στο δημιουργία συνδυασμών τους 
με παλαιότερες β-λακτάμες

β-lactam plus Novel Inhibitor

 Ceftazidime - Avibactam [KPC, OXA]

 Aztreonam - Avibactam [MBL]

Meropenem - Vaborbactam [KPC]

 Imipenem - Relebactam [KPC]

 Cefepime  - VNRX-5113 [KPC, OXA, MBL]

 Cefepime - Zidebactam [KPC, OXA, MBL]

Meropenem – Nacubactam [KPC, OXA, MBL]

KPC: K. pneumoniae carbapenemase  
OXA: oxacillinase 
MBL: metallo-β-lactamase 

Ceftazidime - avibactam

AVIBACTAM
 Νέος μη-β-λακταμικός αναστολέας

των β-λακταμασών
 Ισχυρή δεσμευτική συνάφεια με 

ένζυμα Class A, C και μερικά Class D, 
καθώς και β-lactamases (ESBLs, KPCs 
και AmpC) 

CEFTAZIDIME
 Ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνη με 

δραστικότητα έναντι Enterobacteriaceae 
και Pseudomonas aeruginosa
 Σημείο δράσης: πρόσδεση στις 

πενικιλλινοδευσμευτικές πρωτεΐνες των 
βακτηρίων (PBPs)

Ehmann DE et al. Proc Natl Acad Sci. 2012;29:11663–11668.Aktaş Z et al. Int J Antimicrob Agents. 2012;39:86–89
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Avibactam: πιο εκτεταμένο φάσμα σε σύγκριση με τους γνωστούς έως 
τώρα αναστολείς β-λακταμασών

Enzyme Clavulanic acid Tazobactam Avibactam

Class A

TEM, SHV   
CTX-M   
PER, VEB, GES   
KPC   

Class B IMP, VIM, NDM1   

Class C

Chromosomal 
Enterobacteriaceae AmpC   
Chromosomal Pseudomonas AmpC   
Plasmid-encoded ACC, DHA, CMY, FOX, LAT, 
MOX, MIR, ACT   

Class D
OXA-1, -31, -10, -13 Variable

OXA-1, -10
Variable Variable

OXA-1, -31

Carbapenemase-type OXA-23, -40, -48, -58 Variable Variable OXA-23, -48 Variable 
OXA-48

Stachyra T, et al. AAC. 2010;54:5132–8; Lagacé-Wiens P, et al. Core Evid. 2014;9:13.

91 clinical, non-urine 

Pseudomonas aeruginosa

strains

Crandon et al. Antimicrob Agents Chemother 2012;56:6137-46

Ιn vitro δραστικότητα της κεφταζιντίμης/αβιμπακτάμης έναντι 
στελεχών P. aeruginosa

 Όπως και για άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά, η φαρμακοδυναμική παράμετρος που 
προδικάζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι ελεύθερες 
συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού ξεπερνούν την MIC (T > MIC). 

 Ο βέλτιστος στόχος είναι ≥40% για βακτηριοστατικό αποτέλεσμα και ≥70% για βακτηριοκτόνο
αποτέλεσμα

Φαρμακοκινητική

 Γραμμική: όλο το φάρμακο απεκκρίνεται 
αναλλοίωτο από τα ούρα

 CTZ–AVI επιτυγχάνει θεραπευτικά επίπεδα στο 
υγρό που επαλείφει τις κυψελίδες σε ζωικά 
πρότυπα (ποντίκια) χωρίς να αδρανοποιείται από
τον επιφανειοδραστικό παράγοντα

Φαρμακοδυναμική

Berkhout J et al. Antimicrob. Agents Chemother. 2015;59:2299–2304
Coleman K, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(6):3366–3372.
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Ceftazidime/Avibactam: Προσομοιώσεις επίτευξης στόχου σε 
επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, σε ασθενείς με 

φυσιολογική νεφρική λειτουργία

Υποστηρίζουν ως όριο αντοχής το 8 mg/L

FDA. Ceftazidime-avibactam for injection anti-infective drugs advisory committee. Data on File

Ειδικοί πληθυσμοί
Υπερήλικες, Ηπατική ανεπάρκεια
Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας

Νεφρική ανεπάρκεια
Σε ήπια διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (estimated creatinine clearance CrCL 51–
≤ 80 mL/min) δεν χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας

Οι συνιστώμενες προσαρμογές της δοσολογίας βασίστηκαν σε PK modelling

Μετά από κάθε συνεδρία αιμοδίαλυσης η συνιστώμενη δόση της κεφταζιδίμης-αβιμπακτάμης 
συνιστάται να επαναλαμβάνεται και να συνεχίζεται ανά 48 ώρες μέχρι την επόμενη αιμοδιάλυση

CrCL, creatinine clearance level; ESRD, end stage renal disease; PK, pharmacokinetics
Zavicefta SmPC. 2017.

Estimated CrCL
(mL/min)

Dose regimen Frequency Infusion time

31–50 1 g/0.25 g Every 8 hours 2 hours
16–30 0.75 g/0.1875 g Every 12 hours 2 hours
6–15 0.75 g/0.1875 g Every 24 hours 2 hours
ESRD including on haemodialysis 0.75 g/0.1875 g Every 48 hours 2 hours

CVVH?

Αλλά…. μήπως δεν χρειάζεται μείωση τις πρώτες 48 ώρες;
«Renal Dosing of Antibiotics: Are We Jumping the Gun?» CID 2018

• Ceftolozane/tazobactam, ceftazidime/avibactam, and telavancin all carry 
precautionary statements for reduced clinical response in patients with baseline 
creatinine clearance 30 – 50 mL/min, potentially due to unnecessary dose 
reduction in the setting of acute kidney injury (AKI). 

• Using a clinical database, we identify AKI on admission in a substantial proportion
of patients with pneumonia (27.1%), intra-abdominal (19.5%), urinary tract 
(20.0%), or skin and skin structure infections (9.7%) that resolved by 48 hours in 
57.2% of cases. 

• We suggest that deferred renal dose reduction of wide therapeutic index 
antibiotics could improve outcomes in patients with infectious diseases. 

Crass RL, et al. Clin Infect Dis. 2018 Sep 13. doi: 10.1093/cid/ciy790.
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Ceftazidime – Avibactam
Indications EMA

• Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (με μετρονιδαζόλη).

• Επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού συμπεριλαμβανομένης της
πυελονεφρίτιδας.

• Νοσοκομειακή πνευμονία (HAP), συμπεριλαμβανομένης της
πνευμονίας που συσχετίζεται με το μηχανικό αερισμό (VAP).

• Λοιμώξεις οφειλόμενες σε αερόβιους Gram (-) μικροοργανισμούς σε
ενήλικες με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Zavicefta, Summary of Product Characteristics, EMA, July 2017

Ceftazidime-avibactam
Indications, dosage and method of administration

Λοίμωξη (τύπος)
Ενήλικες Δόση* Συχνότητα* Χρόνος 

έγχυσης Διάρκεια Θεραπείας

cIAIs 2 g/0.5 g Κάθε 8 ώρες 2 ώρες 5–14 ημέρες

cUTIs 2 g/0.5 g Κάθε 8 ώρες 2 ώρες 5–10 ημέρες

NP (including VAP) 2 g/0.5 g Κάθε 8 ώρες 2 ώρες 7–14 ημέρες

Λοιμώξεις που οφείλονται σε 
αερόβιους Gram-αρνητικούς 

μικροργανισμούς σε ασθενείς με 
περιορισμένες επιλογές θεραπείας

2 g/0.5 g Κάθε 8 ώρες 2 ώρες

Καθοδηγούμενη από τη 
σοβαρότητα της λοίμωξης, 

τα παθογόνα, καθώς και την 
κλινική &  βακτηριολογική 

εξέλιξη του ασθενούς  

ΠΧΠ ZAVICEFTA Ιούλιος 2017 

*CrCL  ≥ 51 ml/min

cIAIs, complicated intra-abdominal infections, cUTIs, complicated urinary tract infections, including pyelonephritis,   
NP, nosocomial pneumonia, VAP, ventilator-associated pneumonia

Ceftazidime-avibactam 
Κλινική αποτελεσματικότητα σε επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
(RECLAIM 1, 2 and 3)

Mazuski J, et al. Clinical Infectious Diseases 2016;62(11):1380–9
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Ceftazidime/avibactam
Κλινική αποτελεσματικότητα σε επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις- cIAIs

37

• RECLAIM 1 & 2 ήταν τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙΙ που 
μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της κεφταζιδίμης αβιμπακτάμης σε
συνδυασμό με μετρονιδαζόλη έναντι μεροπενέμης στη θεραπεία επιπλεγμένων 
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων.

• 1149 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν, το 85% είχε APACHE II score < 10
• Στην ανάλυση modified intention-to-treat, κλινική ίαση στον 1 μήνα (κύριο 

καταληκτικό σημείο) καταδείχθηκε στο
• 429/520 (82,5%) από την ομάδα CTZ–AVI + MTZ
• 444/523 (84,9%) από την ομάδα της μεροπενέμης

• Εκπληρώθηκε το κριτήριο μη-κατωτερότητας
• Προσοχή: οι ασθενείς με CrCl <50 mL/min, είχαν κλινική ίαση 45,2% για την

ceftazidime/avibactam με metronidazole έναντι 74,3% για τη μεροπενέμη (MITT 
group) και 72% έναντι 88% αντίστοιχα για τον πληθυσμό CE at TOC

Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis. 2016 Mar 8.

Ceftazidime-avibactam 
Κλινική αποτελεσματικότητα σε επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού (RECAPTURE 1  2 phase 
ΙΙΙ trials)

Ceftazidime/avibactam (RECAPTURE 1 2 phase ΙΙΙ trials)

 Η CAZ-AVI εκπλήρωσε τα κριτήρια μη-κατωτερότητας έναντι
της ντοριπενέμης τόσο για τα θεσπισμένα κύρια καταληκτικά
σημεία από το EMA όσο και για το FDA.
 Για το κύριο καταληκτικό σημείο κατά EMA η CAZ-AVI ήταν

στατιστικά ανώτερη της ντοριπενέμης (at the 5% level).
 Η CAZ-AVI ήταν δραστική στη θεραπεία ασθενών με στελέχη

ανθεκτικά στην κεφταζιδίμη.
 Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργεις ήταν πονοκέφαλος,

ναυτία, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Ενήλικες με επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις (cUTI) 
συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας

Wagenlehner FM, Clin Infect Dis. 2016 Sep 15;63(6):754-762 
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Ceftazidime-avibactam 
Κλινική αποτελεσματικότητα σε λοιμώξεις από στελέχη ανθεκτικά στην κεφταζιντίμη (REPRISE 
study)

40
Lancet Infect Dis 2016;16: 661–73

REPRISE Results
Adults with CAZ-resistant pathogens

• Complicated urinary tract infection or complicated intra-
abdominal infection caused by ceftazidime-resistant 
Enterobacteriaceae or Pseudomonas aeruginosa. 

• 333 patients
• 154 patients assigned to ceftazidime-avibactam (144 with 

complicated urinary tract infection) and 148 assigned to best 
available therapy (137 with complicated urinary tract 
infection) were analysed for the primary endpoint

• Clinical cure at the test-of-cure visit were 
similar with ceftazidime-avibactam (91%;
95%; CI: 85.6–94.7) and best available 
therapy (91%; CI: 85.9–95.0)

Carmeli Y et al, Lancet Infect Dis 2016;16: 661–73

Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη σε βακτηριαιμία από CRE Klebsiella pneumoniae

Shields RK, et al. 
Antimicrob Agents Chemother 2017. Jul 25;61(8) e00883-17

Rates of 30-day clinical success across treatment regimens

Σχήματα που περιείχαν αμινογλυκοσίδη 
και κολιστίνη συνδυάστηκαν με 

μεγαλύτερα ποσοστά νεφροτοξικότητας (P 
0.002)

• Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η 
πρωτοπαθής βακτηριαιμία και η 
θεραπεία με κεφταζιδίμη- αβιμπακτάμη 
ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί 
παράγοντες κλινικής επιτυχίας

• Ρrimary bacteraemia (odds ratio [OR], 
4.50; 95% CI: 1.53 to 13.21; P < 0.006)

• Receipt of C-A (OR, 8.64; 95% CI, 1.61 to 
43.39; P < 0.01)

Τα ποσοστά κλινικής επιτυχίας 30-ημερών ήταν 
στατιστικά καλύτερα με την κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη, 

σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν καρβαπενέμη 
συνδυασμένη με αμινογλυκοσίδη (P=0.04)  

ή με κολιστίνη (P=0.009) ή άλλα σχήματα P=0.004)
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Colistin vs. Ceftazidime-avibactam in the Treatment of Infections due to 
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae

Δεδομένα από προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης
Στατιστική ανάλυση για συγχυτικούς παράγοντες με τη χρήση μοντέλου IPTW
38 ασθενείς έλαβαν ως πρώτη θεραπευτική επιλογή κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη και 99 

κολιστίνη, οι περισσότεροι σε συνδυασμό με άλλα δραστικά anti-CRE
Λοιμώξεις αιματικής ροής (46%) και αναπνευστικού (22%) ήταν οι συνηθέστερες

Σε ασθενείς που έλαβαν κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν 
κολιστίνη η IPTW προσαρμοσμένη αδρή νοσοκομειακή θνητότητα 30-ημερών από την 
έναρξη του αντιβιοτικού ήταν 9% έναντι 32% αντίστοιχα 
(Difference 23% [95% bootstrap CI: 9-35%], p=0.0012). 

Σε ανάλυση της έκβασης στις 30 ημέρες οι θεραπευθέντες με κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη
είχαν 64% PTW-adjusted (95% CI 57%-71%) μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση
με αυτούς που έλαβαν κολιστίνη.

Van Duin et al, Clin Infect Dis. 2017 Sep 4. doi: 10.1093/cid/cix783

Ceftazidime-Avibactam as Salvage Therapy for Infections 
Caused by Carbapenem-Resistant Organisms

• 36 ασθενείς με Εντεροβακτηριακά και 2 με P. aeruginosa ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CR) 
• Kυρίως ενδοκοιλιακές και λοιμώξεις αναπνευστικού
• 60.5% «απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις»
• Μέση διάρκεια θεραπείας με CAZ-AVI ήταν 16 ημέρες και 65.8% ελάμβανε συνδυασμούς 

αντιβιοτικών
• Αδρή νοσοκομειακή θνητότητα 39.5% και σε ασθενείς με βακτηριαιμία 42%.
• 73.7% εμφάνισαν κλινική ή/και μικροβιολογική ίαση
• Η μικροβιολογική ίαση συνδυάστηκε με αυξημένη επιβίωση
• Η καθυστερημένη έναρξη της CAZ-AVI συνδυάστηκε με χειρότερη κλινική και μικροβιολογική

έκβαση
• Λοίμωξη από στέλεχος που παρήγε OXA-48 ήταν προγνωστικός παράγοντας για θνητότητα

(P 0.07)

Temkin E et al. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Jan 24;61(2): 61:e01964-16.

Πλεονεκτήματα
• Δραστικότητα έναντι ESBLs, AmpC, KPC, OXA-48

• Προβλέψιμη φαρμακοκινητική

• Απουσία σημαντικών φαρμακευτικών 
αλληλεπιδράσεων

• Ταχεία κατανομή στους ιστούς-
συμπεριλαμβανομένου του πνεύμονα

• Βακτηριοκτόνο

• Νεφρική απέκκριση

• Ασφάλεια-ανοχή

• Σημαντική δραστικότητα έναντι Pseudomonas
aeruginosa and Enterobacteriaceae

• ‘Έγκριση για στοχευμένη αλλά και εμπειρική
θεραπεία

• Δυνητικώς Carbapenem-sparing και colistin sparing

Περιορισμοί
• Δεν είναι δραστική έναντι ενζύμων τύπου class B 

(VIM, IMP, NDM) και αρκετών class D (OXA-like)

• Όχι αντιαναερόβιο φάσμα, ανάγκη συγχορήγησης 
με μετρονιδαζόλη για ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 

• Όχι δραστικότητα έναντι Acinetobacter spp.

• Πιθανή ανάγκη χορήγησης συνδυασμών με άλλα 
αντιβιοτικά

• Αποσαφήνιση της μεθόδου ευαισθησίας με 
δίσκους

• Απαιτείται επαγρύπνηση για την εμφάνιση
αντοχής

• ΠΡΟΣΟΧΗ: σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια ή μεταβαλλόμενη νεφρική 
λειτουργία, πιθανή υποδοσολόγηση ενέχει
κίνδυνο κλινικής και μικροβιολογικής 
αποτυχίας.

Ceftazidime-avibactam

ESBL: Extended spectrum β-lactamase ; KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemase; 
OXA: Oxacillinase
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MICs of tested antibiotics for carbapenem-resistant Gram (-) bacteria
collected from inpatients in Greek hospitals Falagas et al. J Antimicrob Chemother 2017;72:1704-8.

MICs of tested antibiotics for carbapenem-resistant Gram (-) bacteria
collected from inpatients in Greek hospitals Falagas et al. J Antimicrob Chemother 2017;72:1704-8.

Ποιος ασθενής είναι σε κίνδυνο για λοίμωξη από P. aeruginosa;

Augustin P. et al., Surg Infect 2013 14:297-303

Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις
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Two case–control studies developed predictive scores for ESBL producers at hospital admission. 

A score ≥3 in both studies showed high sensitivity and negative predictive value but a poor 
specificity, suggesting that it would probably be useful only for severe patients 

Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής για να λάβει κεφταζιντίμη-
αβιμπακτάμη στα Ελληνικά Νοσοκομεία (Experts’ Opinion)

Γνωστός αποικισμός ή προηγούμενη λοίμωξη με
Εντεροβακτηριακό που παράγει KPC ή OXA-48,  ή
νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο με ασθενή που φέρει τα 
ως άνω
ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα από τα κατωτέρω:
• Ασθενής με ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 
(νοσοκομειακή σήψη/καταπληξία, επιπλεγμένη
λοίμωξη ουροποιητικού ή ενδοκοιλιακή λοίμωξη με 
υποψία βακτηριαιμίας)
Πρόσφατη νοσηλεία σε ΜΕΘ ή μακρά παραμονή σε 
νοσοκομείο, ανοσοκαταστολή, σοβαρές πολλαπλές 
συννοσηρότητες

Εμπειρική Θεραπεία
Προϋπόθεση: 

ισχυροί ή πολλαπλοί 
παράγοντες κινδύνου 

για KPC ή OXA-48

(σταθμίζεται ανάλογα με τη 
βαρύτητα η ανάγκη 

συνδυασμένης αγωγής)

Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής για να λάβει κεφταζιντίμη-
αβιμπακτάμη στα Ελληνικά Νοσοκομεία (Experts’ Opinion)

• KPC (+) ή OXA-48 (+) Enterobacteriaceae

• Στελέχη Pseudomonas spp που δεν 
παράγουν μεταλλοένζυμα (MBL) με in 
vitro ευαισθησία στην Κεφταζιδίμη-
Αβιμπακτάμη, εφόσον δεν υπάρχει άλλη 
διαθέσιμη θεραπεία.

Στοχευμένη 
θεραπεία

Προϋπόθεση: 
απουσία MBL, 

τεκμηριωμένη in vitro
ευαισθησία στην Κ/Α
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Νεότερα αντιβιοτικά και 
Συνδυασμοί υπό μελέτη

• Μια νέα αμινογλυκοσίδη (neoglycoside) με in vitro αντιμικροβιακή δραστικότητα
έναντι πολλών MDR Gram-αρνητικών βακτηρίων συμπεριλαμβανομένων 
carbapenem-resistant εντεροβακτηριακών αλλά και MRSA (MIC90 of 2 mg/ml).

• Μικρότερη in vitro δραστικότητα έναντι P. Aeruginosa και Acinetobacter spp.
(MIC50 of 8-64 mg/ml).

• Ένζυμα τροποποιούντα τις αμινογλυκοσίδες του τύπου των ArmA και RmtC, 16S 
rRNA μεθυλασών (κοινά στα NDM-1-producing Enterobacteriaceae) 
αδρανοποιούν την πλαζομικίνη. 

• Στερείται δράσης έναντι Enterococcus sp, Streptococcus sp, Stenotrophοmonas
maltophilia και αναερόβια

Aggen JB, AAC 2010; 54:4636-4642       Livermore DM, JAC 2011, 66:48-53. 
Tenover FC, IJAA 2011, 38:352-354,       Landman D, JAC 2011, 66:332-334. 

FDA approval 6/2018 for cUTI (not BSI!)

• Primarily renal elimination and requires dose adjustment for renal
dysfunction 

• Anticipated will be available IV only

• Anticipated will be once-daily dosing

• May require therapeutic drug monitoring

• Carries boxed warnings for: nephrotoxicity, ototixicity, neuromuscular
blockade, and fetal harm in pregnant mothers

15 mg/kg every 24h (IV) infusion over 30min
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EPIC trial (Evaluating Plazomicin In cUTI) 
• 609 ασθενείς
• Μη κατωτερότητα πλαζομικίνης έναντι μεροπενέμης για τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία του 

Αμερικανικού Food and Drug Administration (FDA) 
• Ανωτερότητα για τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία της Ευρωπαϊκής European Medicines 

Agency (EMA) 

CARE (Combating Antibiotic Resistant Enterobacteriaceae) trial, a Phase 3 clinical 
trial in patients with serious bacterial infections due to CRE 

• 69 ασθενείς
• Μικρότερα ποσοστά θνητότητας ή σοβαρών επιπλοκών συσχετιζόμενων με τη λοίμωξη σε όσους

έλαβαν πλαζομικίνη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν κολιστίνη

Cloutier D 27th  ECCMID, Vienna April 2017
Conolly LE, ASM Microbe, New Orleans June 2017

MEROPENEM/VABORBACTAM (VABOMERE®)

• Vaborbactam
 κυκλικός αναστολέας β-λακταμασών περιέχων βορονικό οξύ

• Meropenem/ Vaborbactam (VABOMERE) για Gram-negative

 In vitro δράση έναντι E. coli, K. pneumoniae (ΚPC), Enterobacter spp

 Ιn vitro activity against Enterobacteriaceae in the presence of some beta-

lactamases and extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) of the following

groups: KPC, SME, TEM, SHV, CTX-M, CMY, and ACT. 

VABOMERE is not active against bacteria that produce metallo-beta 

lactamases or oxacillinases with carbapenemase activity. 
Lapuebla A, et al Antimicrob Agents Chemother 2015;59:4856-60.

FDA-Approved on August 29th 2017 

MEROPENEM/VABORBACTAM (VABOMERE®)

•Approved for complicated urinary tract infection including
pyelonephritis

•Highly active against many carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 
(CRE)

•Not found to expand coverage to carbapenem-resistant Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, or Stenotrophomonas maltophilia

•Dosage adjustment is recommended in patients with renal impairment

•Common side effects: headache, infusion site reactions and diarrhea 

•Beware drug interaction with valproic acid
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Συνδυασμοί υπό μελέτη
Aztreonam/avibactam

 Aztreonam/avibactam
Aztreonam: ανθεκτική σε ορισμένες β-lactamases (MBLs και AmpC)
Ορισμένες MBLs φέρουν και άλλες β-lactamases (ESBLs, ένζυμαAmpC)
Avibactam δραστικό έναντι πολλών ενζύμων αλλά δεν είναι προστατευτικό έναντι 
MBLs

 Aztreonam/avibactam in vitro
δραστικό έναντι παθογόνων που παράγουν carbapenemaseς (NDM-1, IMP-4/8)
μη δραστική έναντι  blaOXA A. baumannii και ορισμένων P. aeruginosa 

Wang X et al. Antimicrob Agents Chemother 2014; 58:1774-8.,

Cefiderocol
Siderophore cephalosporin, S649266 (Shionogi Inc.)

• Broad coverage against Gram-negative bacteria including CRE and MDR 
non-fermenters.

• No activity for Gram-positive or anaerobes.
• Best correlation between in vivo efficacy and MIC determined in iron-

depleted medium
• Good safety and tolerability in clinical studies
• New mechanism of action: chelates iron ions within the bacteria

Μικροβιολογικά δεδομένα Cefiderocol, 
ECCMID Vienna, 2017
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Phase 3 Cefiderocol study early data
Non-inferiority met; results consistent with superiority
• A phase 3 trial comparing cefiderocol against imipenem/cilastatin 

• 452 hospitalized adult patients with cUTI (including immunocompromised patients
and renal transplant recipients), and limiting acute uncomplicated pyelonephritis 
to less than 30 percent. 

• Cefiderocol met non-inferiority against the FDA primary efficacy endpoint (clinical
cure and microbiologic eradication) at test of cure in 72.6% of patients which was 
superior to imipenem/cilastatin at 54.6%. 

• E. coli and K. pneumoniae were the primary pathogens, with >50% of these
isolates in the cefiderocol arm non-susceptible to cefepime

Portsmouth S, @ 27th ECCMID, Vienna April 2017

Cefiderocol: phase of development

• Data from one Phase 3 trial known as APEKS-cUTI has been shared by Shionogi; APEKS is 
an acronym for common MDR-GNB pathogens, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., 
Escherichia spp., Klebsiella spp., and Stenotrophomonas spp.

• Cefiderocol was found to be non-inferior to imipenem for treatment of cUTI for the 
composite endpoint of clinical cure and microbiological clearance, (72.6% vs 54.6%).

• Serious adverse events occurred in 14 (4.7%) patients in the cefiderocol arm versus 12
(8.1%) in the imipenem arm.

• A multicenter Phase 3 trial comparing cefiderocol to best available therapy against 
infections caused by carbapenem-resistant pathogens (CREDIBLE) is currently underway.
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Σύνοψη: 
Ο ρόλος των νεότερων αντιβιοτικών στη σύγχρονη θεραπευτική (1)

• Νέα φάρμακα με υποσχόμενο φάσμα και κλινική αποτελεσματικότητα

• Χρειάζονται πιο ισχυρά δεδομένα από RCTs με στόχευση σε πολυανθεκτικά

παθογόνα, CRE, XDR Pseudomonas aeruginosa

• Post marketing surveillance!

• Περιορισμός της χορήγησής τους ως εμπειρικής θεραπείας μόνο σε ασθενείς με 

πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά

Σύνοψη:
Ο ρόλος των νεότερων αντιβιοτικών στη σύγχρονη θεραπευτική (2)

• Ceftolozane/tazobactam: P. aeruginosa, ESBLs

• Ceftazidime/avibactam: Εντεροβακτηριακά που παράγουν KPC ή OXA-48, ESBLs, P.

aeruginosa

• Plazomicin και Meropenem/vaborbactam: δραστικότητα έναντι KPC αλλά όχι MBL

• Έρχονται νέα αντιβιοτικά έναντι MBL-producers

• Ποιοι θα είναι οι πιο δόκιμοι συνδυασμοί έναντι Gram-negative CRE?

• Στο δικό μας χέρι είναι ΠΩΣ θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα αντιβιοτικά και πως δεν
θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος!
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Το Zerbaxa ως carbapenem sparing regimen σύμφωνα με τη δική μου 
ματιά

• Ναι στα εντεροβακτηριακά που παράγουν ESBL (αλλά σε μέτριας
βαρύτητας λοιμώξεις)

• Ναι και σε οποιαδήποτε ευαίσθητη στις καρβαπενέμες ψευδομονάδα
• Πρόβλημα οι ενδείξεις κυκλοφορίας (site-based και όχι pathogen-based!)
• Η ένδειξη της πνευμονίας που αναμένεται πιθανά το 2ο εξάμηνο 2019

παρέχει μια σημαντική επέκταση των ενδείξεων
• Πρόβλημα η χαμηλή τιμή γενοσήμων στις καρβαπενέμες

• Εξαρτώμενο από το φαρμακείο του κάθε νοσοκομείου και τη δραστηριότητα της
ΟΕΚΟΧΑ/ΕΝΛ

• Ποιες οι πιο σημαντικές ιδιότητες της κεφτολοζανης 
ταζομπακταμης

• Το ισχυρότερο αντιψευδομοναδικό-ταχέως -κτόνο
• Το ισχυρότερο αντι ESBL μετά τις καρβαπενέμες (in vitro μετά, in vivo ίδιο,

ίσως και καλύτερο)
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Ceftazidime-avibactam phase III 
Clinical trial programme

Seven prospective, international, multicentre, 
randomised  Phase III studies

Seven prospective, international, multicentre, 
randomised  Phase III studies

• Double-blind
randomisation (1:1)

– CAZ 2000 mg+AVI
500 mg+metronidazol
e 500 mg IV q8h or

– MER 1000 mg 
IV+placebo q8h

• Primary objective
– RECLAIM 1 and 2
– Assess non-inferiority 

of CAZ-AVI re: clinical 
cure at TOC visit in 
patients with ≥1 
identified pathogen 
(mMITT populations)

– RECLAIM 3:
– Proportion of patients

with clinical cure at 
TOC visit (CE 
populations)

• Open-label randomisation
(1:1) 

– CAZ 2000 mg+AVI
500 
mg+metronidazole 
500 mg q8h IV or 

– Best available
therapy

• Primary objective
– Estimate per-patient

clinical response to 
CAZ-AVI and best 
available therapy at 
TOC visit in cUTI and 
cIAI caused by CAZ-
resistant Gram-
negative pathogens

• Double-blind
randomisation (1:1)

– CAZ 2000 mg+AVI
500 mg q8h IV or

– DOR 500 mg+placebo
q8h IV

• Primary objective
– Assess non-inferiority 

of CAZ-AVI on co-
primary endpoints in
mMITT analysis set:

– Resolution of UTI-
specific symptoms

– Resolution/improveme
nt of flank pain

– Per-patient microbiol
eradication and
symptomatic
resolution

• Double-blind
randomisation (1:1)

– CAZ 2000 mg+AVI
500 mg q8h IV or

– MER 1000
mg+placebo q8h IV 
Plus open-label 
empiric 
linezolid+aminoglycosi
de 

• Primary objective
– Assess non-inferiority 

of CAZ-AVI on clinical 
cure rate at TOC visit 
in cMITT and CE 
populations

RECLAIM 1, 2 and 3:
Adults with cIAI 

REPRISE
Adults with CAZ-resistant 

pathogens

REPROVE
Adults with HAP  
(including VAP)

RECAPTURE 1 and 2 
Adults with cUTI (including 

acute pyelonephritis)

Note : CE, clinically evaluable; cMMIT, clinically modified intent-to-treat;
mMIITT, microbiological modified intent-to-treat 

Κεφτολοζάνη/Ταζομπακτάμη vs. Κεφταζιδίμη/Αβιμπακτάμη
Δράση έναντι της P. aeruginosa

Study (n for PsA)
Ceftolozane/Tazobactam Ceftazidime/Avibactam

% S MIC50/MIC90 % S MIC50/MIC90

Buehrle AAC 2016 (n=38) 92% 1/4 92% 1/8
Gonzalez Ann Lab Med 2017 
(n=45) 87% 1/8 82% 2/16

Grupper AAC 2017 (n=290) 91% 1/4 81% 1/8

Humphries AAC 2017 (n=309)* 73% ND 62% ND

*Isolates included if resistant to >1 antipseudomonal b-lactam (ceftazidime, cefepime, meropenem, imipenem or piperacillin-tazobactam)

Grupper M et al Antimicrob Agents Chemother 2017; 61:e00875-17.
Humphries R et al. Antimicrob Agents Chemother 2017 Posted Online 9 Oct 2017

Bassetti M. et al., Intensive Care Medicine 2016 42:2059-2062Εμπειρική Θεραπεία & ESBLs
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Bassetti M. et al., Intensive Care Medicine 2016 42:2059-2062

Εμπειρική Θεραπεία & ESBLs












