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Κεθηαξνιίλε (ZinforoTM)

• Νεότερθ παρεντερικι κεφαλοςπορίνθ

• Δρα μζςω ςφνδεςθσ ςτθν PBP2a πρωτεϊνθ

• Δραςτικι ζναντι MRSA,MRSE, Gram – βακίλλων εκτόσ 
ψευδομονάδασ, ESBL

• Εγκεκριμζνθ για λοιμϊξεισ δζρματοσ και δερματικϊν δομϊν 
οφειλόμενων ςε MRSA

• Αποτελεςματικι για τθν κεραπεία τθσ οςτεομυελίτιδασ οφειλόμενθσ 
ςε MRSA επί αποτυχίασ άλλων κεραπειϊν

Saravolatz et al, Clin Infect Dis, 2011

Lalikian et al, J Chemother, 2018



Τεδηδνιίδε (SivextroTM )

• Νεότερθ οξαηολιδινόνθ

• Βακτθριοςτατικό αντιβιοτικό ζναντι MRSA,MRSE, ςτρεπτοκόκκων,
εντεροκόκκων (VRE)

• Παρεντερικι και p.os χοριγθςθ

• Εγκεκριμζνο για λοιμϊξεισ δζρματοσ και δερματικϊν δομϊν
Moran GJ et al, Lancet Infect Dis, 2014



Lodise et al., 2014, Antimicrob Agents Chemother

Low incidence of platelet levels with tedizolid – metanalysis 
of hematological profile of patients with ABSSSI



Flanagan S, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:3060-3066.

LOW POTENTIAL FOR HYPERTENSIVE OR 

SEROTONERGIC ADVERSE CONSEQUENCES 

COMPARED TO LINEZOLID

M
e

an
 (

SD
) 

h
e

ad
 t

w
it

ch
e

s/
3

0
 m

in

0

50

Vehicle Tedizolid
phosphate 

1x

100

250

300

MAOI Linezolid
1x

SSRITedizolid
phosphate 

3x

Tedizolid 
phosphate

10x

Tedizolid
phosphate 

30x

In vitro data, mouse model



Oritavancin(OrbactivTM)

• Λιπογλυκοπεπτίδιο μακράσ δράςθσ

• Βακτθριοκτόνοσ δράςθ

• Εγκεκριμζνο για λοιμϊξεισ δζρματοσ και δερματικϊν δομϊν

• Εφάπαξ χοριγθςθ(t1/2 245hs)

• Δεν ςυςτινεται θ χοριγθςθ του ςε οςτεομυελίτιδα
Corey et al, Clin Infect Dis, 2015



Dalbavancin (XydalbaTM)

• Λιπογλυκοπεπτίδιο μακράσ δράςθσ

• Εφάπαξ χοριγθςθ

• Εγκεκριμζνο για λοιμϊξεισ δζρματοσ και δερματικϊν δομϊν

• Ενκαρρυντικά αποτελζςματα από τθν χοριγθςθ του ςε λοιμϊξεισ 
οςτϊν και αρκρϊςεων

Morata et al, Antimicrob Agents Chemother,2019



Κιαζζηθή αληηκεηώπηζε

• Οι επιπλεγμζνεσ λοιμϊξεισ οςτϊν και αρκρϊςεων αντιμετωπίηονται 
τυπικά με χειρουργικι παρζμβαςθ και παρατεταμζνθ ενδοφλζβια 
χοριγθςθ αντιβιοτικϊν

• Αυξθμζνο κόςτοσ κεραπείασ, παρατεταμζνθ νοςθλεία και κίνδυνοι 
από τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ



OVIVA trial

• Συχαιοποιθμζνθ μελζτθ με περιςςότερουσ από 1000 αςκενείσ με 
λοιμϊξεισ οςτϊν και αρκρϊςεων

• Από του ςτόματοσ ζναντι ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν για 
λοιμϊξεισ οςτϊν και αρκρϊςεων

• Χοριγθςθ άμεςα μετεγχειρθτικά (μζςα ςτισ 7 πρϊτεσ θμζρεσ) X 6 wk

• Παρακολοφκθςθ για λοίμωξθ επι 1 ζτοσ

• Η από του ςτόματοσ χοριγθςθ δεν αποδείχκθκε κατϊτερθ από τθν 
ενδοφλζβια

Li et al. Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection. 
N Engl J Med. 2019 ;380:425-436



Νεόηεξεο πξνζεγγίζεηο

Τποδόρια ζγχυςθ αντιβιοτικϊν ωσ χθμειοκαταςτολι για PJI
(κεφτριαξόνθ, κεφταηιδίμθ, ερταπενζμθ)

Ferry T et al, J Antimicrob Chemother., 2018

Ferry et al,Open Forum Infect Diseases, 2017

Μακροχρόνια χοριγθςθ τεδιηολίδθσ ωσ χθμειοκαταςτολι για PJI 
Ferry et al. Open Forum Infect Diseases,2018

Παρατεταμζνθ μακροχρόνια εξωνοςοκομειακι χοριγθςθ 
κεφοξιτίνθσ για λοιμϊξεισ οςτϊν και αρκρϊςεων μζςω 
ελαςτομετρικϊν ςυςκευϊν ζγχυςθσ

Cavalli et al, J Bone Jt Infect, 2018





Σπλεξγαζία 
ινηκωμηνιόγνπ-
νξζνπαηδηθνύ













Fabl inhibitors-drug target





Σύδεπμε αληηζώκαηνο-αληηβηνηηθνύ γηα 
θάζαξζε ελδνθπηηάξηνπ Staph. aureus
• DSTA4637A -Thiomab TM

• Ανκρϊπινο μονοκλωνικό IgG1 που αναγνωρίηει S. aureus
ςυνδεδεμζνο με ζνα νεότερο rifamycin-class αντιβιοτικό

• Μζςω φαγοκυττάρωςθσ και δράςθσ ενδοκυττάριων κακεψινϊν το 
αντιβιοτικό ειςζρχεται ενδοκυττάρια κ δρα ζναντι του S.aureus

Peck et al, Antimicrob Agents Chemother,2019





Βαθηεξηνθάγνη

• Ιοί που υπάρχουν ςτθν φφςθ

• Κάκε βακτθριοφάγοσ είναι ειδικόσ ζναντι ςυγκεκριμζνου είδουσ 
μικροβίου

• Παράγουν υδρολυτικά ζνηυμα-λυςίνεσ που καταςτρζφουν το 
βακτθριακό τοίχωμα ςτο τελικό ςτάδιο του λυτικοφ κφκλου



Κύθινο δωήο βαθηεξηνθάγνπ







SAL-200

• N-Rephasin R

• Νεότερο φάρμακο με δράςθ ενδολυςίνθσ βακτθριοφάγου

• Περιζχει αναςυνδυαςμζνθ μορφι  τθσ ενδολυςίνθσ SAL-1

• Δρα ζναντι MRSA,VRSA strains

• Αποτελεςματικό βακτθριοκτόνο ζναντι S. aureus κυττάρων που 
παράγουν biofilm κακϊσ και πλακτονικϊν

Jun SY et al, Antimicrob Agents Chemother,2017









Βαθηεξηνθάγνη

Περιγράφονται για πρϊτθ φορά το 1917

Δθμοφιλισ κεραπεία ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ 
για τθν κεραπεία τθσ οςτεομυελίτιδασ 

Δεν χρθςιμοποιοφνταν ςτθν Δυτικι Ευρϊπθ για 
λοιμϊξεισ προςκετικϊν ςυςκευϊν λόγω τθσ 
πικανισ πυρετογόνου δράςθσ

Θα πρζπει να παράγονται ςφμφωνα με τα GMP 
standards (Good manufacturing practice)



Βαθηεξηνθάγνη











copper-eluting bioactive glass

• The new treatment has developed a one-step solution that kills 
bacteria and promotes bone growth without using antibiotics. 

• To do this, researchers combined copper particles with bioactive 
glass—a type of glass used for bone repair—and incorporated it into 
an implant designed specifically for bone repair.

• Emily J. Ryan et al, Collagen scaffolds functionalised with copper-eluting bioactive glass 
reduce infection and enhance osteogenesis and angiogenesis both in vitro and in 
vivo. Biomaterials (2019). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2019.01.031



Εκθύηεπκα επηθαιπκκέλν κε βηνελεξγά
ζθαηξίδηα πνπ απειεπζεξώλνπλ ραιθό

• Ο χαλκόσ ζχει τθν ιδιότθτα να επάγει τθν παραγωγι 
VEGF από τα αρχζγονα αιμοποιθτικά κφτταρα κακϊσ και 
αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ

• Ο VEGF επάγει τθν αγγειογζνεςθ που είναι απαραίτθτθ 
για τθν αναγζννθςθ των ιςτϊν

• Η δόςθ του χαλκοφ πρζπει να είναι αυςτθρά ελεγχόμενθ 
για να αποφευχκοφν τοξικζσ δράςεισ ςτον οργανιςμό



Σθειεηόο θνιιαγόλνπ επηθαιπκκέλνο κε 
βηνελεξγό γπαιί πνπ απειεπζεξώλεη 
ραιθό(CuBG-CS)

• Χρθςιμοποιικθκε βιοενεργό γυαλί επικαλυμμζνο με χαλκό

• Βιοδιαςπϊμενο, αντιβακτθριδιακό υλικό που επάγει τθν οςτικι 
αναγζννθςθ και ενιςχφει τθν ακαμψία του κολλαγόνου

• τρϊμα υδροξυαπατίτθ επικαλφπτει το βιονεργό γυαλί

• Ο υδροξυαπατίτθσ επάγει τθν μετατροπι των προγονικϊν 
οςτεοκυττάρων ςε οςτεοβλάςτεσ



copper-eluting bioactive glass

• The copper-doped bioactive glass in the porous scaffold implant 
attracts blood vessels and bone cells, which accelerates bone repair.

• The copper ions in the implant also prevent bacteria growth. 

• The ability of a single implant to improve blood flow and enhance 
bone healing as well as inhibit infection without antibiotic treatment 
is a significant advancement over most existing treatments.

• Emily J. Ryan et al, Collagen scaffolds functionalised with copper-eluting bioactive glass 
reduce infection and enhance osteogenesis and angiogenesis both in vitro and in 
vivo. Biomaterials (2019). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2019.01.031



Σπκπεξάζκαη
α

Επιτακτικι θ ανάγκθ για καινοτόμεσ 
προςεγγίςεισ ςτθν κεραπεία των BJI

Απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία λοιμωξιολόγου-
ορκοπαιδικοφ-κλινικοφ φαρμακοποιοφ

Εντυπωςιακά αποτελζςματα από τθν 
χοριγθςθ βακτθριοφάγων ενδολυςινϊν

Τποςχόμενα τα νεότερα αντιβιοτικά

Πεδίο περαιτζρω ζρευνασ και ςυνεργαςίασ 
οι βακτθριοφάγοι
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