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Hogyan változott a társadalom életkor szerinti 
megoszlása 1910 óta?

Hamarosan az ötven év felettiek teszik majd ki a lakosság túlnyomó részét.

Max Planck Intézet (Rostock)  és Cambridge-i Egyetem felmérése alapján 2013.



Leggyakoribb halálokok világszerte
(2004)





Magyarországon 1953-1990 - Gyógyszerkutató

doxycyclin, gentamicin, polimixin, tobramycin

Összes rendelés fele felesleges, vagy nem megfelelő

Túlfogyasztás + állati takarmány = rezisztencia



Rezisztencia mechanizmusok

Természetes – vancomycin (ritkán változik)

Szerzett – főleg antibiotikumok alkalmazásakor

spontán DNS mutáció

genetikai információ terjedése (plazmidok)

megváltozott támadáspont (PBP - β-laktámok)

permeábilitás megváltozása (eflux pumpák)

enzimatikus inaktíváció (β-laktamázok)

anyagcsere módosulás (szulfonamid-szintézis helyett felveszi a folsavat)

Keresztrezisztencia





Penicillinszármazékok

Alapvázas:  benzilpenicillin - penicillin-G (RETARDILLIN)    depo im.

fenoximetilpenicillin– penicillin-V    p.os

penamecillin (MARIPEN)    p.os

Laktamáz stabil: oxacillin

meticillin iv.

dicloxacillin, fluxoxacillin p.os, iv/im.

Szélesített spektrumú:
aminopenicillinek: amoxicillin (AKTIL), ampicillin (SEMICILLIN)  p.os, iv.

karbopenicillinek: carbeniclillin, carindacillin, ticarcillin iv.

ureidopenicillinek: piperacillin, azlopenicillin, mezlocillin iv.



Penicillinek

Fogászatban elsőként választandó szerek

Legrégebbi, legbiztonságosabb gyógyszercsoport mind a toxicitás, mind a 
mellékhatások, mind az interakciók tekintetében!

Hatásspektrum: 
inkább Gram-pozitív coccusok, bacillusok, spirochetak
Gram-negatív coccusok
Gram-negatív anaerobok ellen csak a béta-laktamáz stabilak

Ampicillin, amoxicillin - spektrum hasonló (Gram-pozitív)

Pseudomonasra nem hatnak (piperacillin+tazobactam)
Haemophilus infl. 30% rezisztens
MRSA, némelyik Neiseria rez.



Penicillinek

Mellékhatások: 
kiütés, allergia, keresztallergia gyakori mellékhatás

5-10%-ban alakul ki diarrhea, leucopenia, thrombopenia

Amoxicillin felszívódás jobb, magasabb szöveti és szérum 
szintek, kevesebb mellékhatás

Metronidazollal kombinálható

Tetraciklinek, makrolidok, lincosamidok hatását csökkentik



Interakciók

Szinergista hatás a β-laktámok és az aminoglikozidok között. Mindkettő baktericid 
hatású, így előnyösen kombinálhatók néhány baktériumtörzs ellen (Pseudomonas
aeruginosa).

Az ampicillin allopurinollal (xantin-oxidáz gátló) együtt adagolva, növeli az allergiás 
bőrelváltozások gyakoriságát.

A probenicid gátolja a penicillin tubuláris szekrécióját, ezáltal emeli a vér penicillin 
szintjét (gátolja a húgysav visszaszívódását a proximális tubulusokba).

A methotrexát folsav-antagonista hatású,  használják lymphomákban, 
osteosarcomában, emlőrákban, valamint psoriasis és rheumatoid arthritis kezelésében 
is. Penicillinekkel együtt alkalmazva toxicitása megnő, mert a penicillinek gyenge 
szerves savak, amelyek versengenek a methotrexáttal a renális szekrécióért. Ezáltal a 
csökkentik a methotrexát kiválasztását a vesében így veseelégtelenséget okozhat.

A warfarin és amoxicillin-klavulánsav kombináció megemeli az INR szintet, valamint 
akik magasabb dózisban kapnak antibiotikumot, azoknál pedig az INR akár 4, vagy 
annál nagyobb értéket is elérhet. 



β-laktamáz gátlók

Klavulánsav, sulbactam, tazobactam, 

Önmagukban gyengék

Laktamázgátlóval kombinált:

klavulánsav + amoxicillin

(AUGMENTIN 250, 500, 875+125 mg)   p.os

tazobactam + piperacillin (TAZOCIN)   iv.

sulbactam + ampicillin (UNASYN)  iv./im.

Fej-nyak tájéki infekciók esetén:

p.os: amoxicillin/klavulánsav

iv.: ampicillin/sulbactam



β-laktamáz gátlók

Rezisztencia

Ampicillin+sulbactam

magas Gram-negatív rezisztencia

szájban Gram-neg. baktériumok  és gombák megtelepedését segíti 

Amoxicillin+klavulánsav
anaerobok esetén nő a rezisztencia

időseknél májkárosodás

10-25%-ban hasmenés (amoxicillin magában kevésbé)

naponta 2x adagolva kevesebb, étkezés elején bevéve, minimálisra 
csökkenthető



Cephalosporinok

Gram-negatív spektrum szélesebb

Gram-pozitív aktivitásuk csökkent

Cefaclor, cefuroxime, cefoxitin, cefamandol, cefurin

Anaerobokra hatnak:

cefoxitin, cefmetazol, cefotetan

Rezisztencia: 

MRSA, Pseudomonas, E.coli, E. faecalis, Klebsiella



Clindamycin

Fogászatban másodikként választandó  antibiotikum
Orofaciális polimikrobás infekciókban

Lincomycin félszint. szárm.
Jó anaerobellenes hatás (rezisztencia ~11%)
Az összes aerob baktérium rezisztens!!!
Néhány MRSA ellen hatékony
Csontban, testváladékban (nyál) magas  conc., de KIR. Nem
Clostridium dif. rezisztens

Étkezés közben kell bevenni

Mellékhatás: bőrirritácó, májfunkció csökk.
ulceratív colitist okozhat
ekkor metronidazolt v. vancomycint kell adni

Interakció: makrolidek csökkentik a hatását



Makrolidek

Származékok: spira-,oleando-,roxitro-,claritro-, azitro-,joza-

Jól tolerálható

Jó penetráció

Helyettesítő penicillin allergia esetén

Célzott,szűkspektrumú kezelésben van jelentősége

Új derivátumok G- ellen is hatnak

Mellékhatások: gasztrointesztinális panaszok

Terhesség: fokozott hepatotoxikus hatás!!



Makrolidek

Erős inhibitorai a CYP3A4 enzimnek, gátolják az 
összes szubsztrát metabolizmusát

Benzodiazepinek: pl. midazolam cc. 6x, arányos hatásfokozódással

Statinok: AUC 4-8x, rhabdomyolysis kialakulásának veszélye nő

Ca csatorna blokkolók: megnövekedett hatás, vérnyomás esés

QT prolongáció: erythromycin maga is okoz

antiaritmiás szerek (kinidin, sotalol, amiodaron)

triciklikus antidepresszánsok (haloperidol, risperidon)

verapamil, diltiazem 5x-re emelhetik a hirtelen 
szívhalál kockázatát

Dr. Székely Éva



Makrolidek

CYP1A2 gátlása – szubsztrát: xantin származékok

erythromycinnel együtt kamra fibrilláció

clarithromycinnel „csupán” 20%-os cc.  
emelkedés – terápiás szérumszint?

Dr. Székely Éva



Fluorokinolonok

Főleg Gram-negatív aerobokra hatnak
Anaerobokra csak a moxifloxacin

Ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

Penicillin-allergiában 
Odontogen infekciókban, naponta 1x
Széles spektrumúak, kevesebb rezisztencia
USA-ban leggyakrabban rendelt szerek (rezisztencia)

Mellékhatások: 
QT prolong. – moxifloxacin
tendinitis
retina leválás
delírium, hallucinációk (idősek)
moxifloxacin colitist okozhat, metronidazollal kell kombinálni
görcskészség fokozódása (fokális neurológiai betegségek)



Fluorokinolonok

Felszívódás - kelátképzés

Fe, Mg, Al, Zn ciprofloxacinnal: 
50-90% Cmax és AUC csökkenés

Ca: 20-40%

CYP1A2 gátlás (ciprofloxacin)

theophyllin, koffein

Dr. Székely Éva



Metronidazol

• Anaerobok ellen hatékony  (rezisztencia ~6%)
• Bacterioides, Fusobacterium, Peptostreptococcus, 

Clostridium
• Aerobokra nem hat!!!
• Periorális dermatitis
• Kevert odontogén infekcióknál kombinálni kell:

Penicillinekkel (amoxicillin), cephalosporinokkal, 
kinolonokkal (moxifloxacin)

• Melékhatás: diszulfiram-jellegű hatás, glossitis
májbetegségben dózisát csökkenteni kell

• Interakciók: orális antikoagulánsok hatását fokozza



Tetraciklinek

Rezisztencia miatt ma ritkábban alkalmazzák
Staphylo-, Streptococcusok 30-40%

Gram-negatívok 30-90% (H. Infl. ~6%)

Főleg:
Brucellosis, Borrelia, Chlamydia, Mycoplasma, Yersinia, Rickettsia, 
Treponema, Gonococcus infekcióban hatékonyak

Előny  - jó szöveti penetráció (intracell. paraziták !)

De :    - átjut  placentán !



Tetraciklinek

Doxycyclin p.os felszívódása 100%
Felezési ideje 18 óra

Sulcus folyadékban bedúsul, gátolja a kollagenázét, fokozza a 
periodontium újbóli rögzülését és csontképzést

Mellékhatások: 
terhességben és 8 éven aluli gyerekeknek kontraindikált
fogak elszíneződése
kelátképzés
hepatotoxicitás, fotoszenzitivitás, 
gombás fertőzés, hasmenés



Odontogén eredetű orális infekciók

Dentalis caries és gingivitis:
Amp/Sulb, Amox/Klav v. penicillin+metronidazol

Penicillin allergiában: 
clindamycin,

cefoxotin v. moxifloxacin (anaerob hatás nem teljes !!!)

erythromycin és tetraciklin adását kerüljük a rezisztencia miatt



Profilaxis

• Per os 1 órával a beavatkozás előtt

• Amoxicillin 2g (50 mg/kg gyerekeknek)

• Penicillin-allergia esetén:
• Clyndamycin 600 mg (20 mg/kg)

• Azithromycin v. clarithromycin 500mg (15 mg/kg)

• Cefalexin 2g (50 mg/kg)



Profilaktikus antibiotikum adása

Endocarditis profilaxisa

műbillentyű beültetés után

lezajlott endocarditist követően

veleszületett szívrendellenesség

szív transzplantáció után



Terhességben alkalmazható 
antibiotikumok

• Béta-laktámok

penicillinek, cephalosporinok biztonsággal

• Clindamycin (körültekintéssel)

• Makrolidek
kivéve erythromycin, azithromycin, clarithromycin iv.



Antibiotikumok csont-penetrációja



Antibiotikumok csont-penetrációja


