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Antibiotikum

• eredeti értelemben csak a mikroorganizmus által termelt 
természetes eredetű antimikróbás anyag

kemoterapeutikum: szintetikusan előállított antimikróbás anyag

• mai értelemben: az összes antibakteriális  hatású anyag



A modern antibiotikus terápia kezdete

• Paul Ehrlich – 1909 Salvarsan

„Meg kell találnunk annak módját, 

hogy a bacillusokra bűvös 
puskagolyókkal lövöldözzünk”.



Antimikróbás szerek hatásmódja



• Hatásukat a kórokozókra fejtik ki, erősen toxikusak azokra, és 
nem vagy alig hatnak az emberi szervezetre (merev sejtfal, nukleinsav-

, fehérjeszintézis-mikroorganizmusban más).

• LEGALKALMASABB (leghatékonyabb, legkevésbé toxikus, eljut a fertőzés 

helyére megfelelő adagban) ANTIBIOTIKUM, KELLŐ ADAGBAN, KELLŐ 
IDEIG !!!

Antibiotikus kezelés alapelvei



Antibiotikus terápia jellegzetességei

 valódi oki terápia

 profilaktikus

 célzott, érzékenységen alapuló

 empirikus 

 a patogének aktívan válaszolnak a kezelésre

 az antibiotikumok használata aktív kapcsolatban áll a 
környezettel

Antibiotikus terápia típusai



A megfelelő terápia alapelvei

 a patogénnek kellőképen érzékenynek kell lennie a szerrel 
szemben

a szer farmakokinetikájától

a terápia hosszától

az alkalmazott dózistól

az alkalmazás módjától

 a patogénnek hatékony koncentrációt kell elérnie a 
hatáshelyen, ez függ:



 T>MIC - időfüggő antibakteriális hatás 

 Cmax/MIC 
- koncentrációfüggő antibakteriális hatás 

 AUC/MIC

béta-laktámok szérum cc. MIC* felett kell lennie legalább az idő 

40-60 % -ában (napi többszöri adagolás vagy infúzió)

aminoglikozidok minél nagyobb a cc., annál nagyobb a hatás 

(általában naponta egyszer)

fluorokinolonok mindkét 

kritériumnak meg kell felelni

*MIC: minimális inhibitoros koncentráció



Baktericid és bakteriosztatikus vegyületek

baktericid bakteriosztatikus

beta-laktámok*
glycopeptidek*
aminoglycosidok
quinolon/

fluoroquinolonok
metronidazol
Ketolid
polymixin

rifampin
isoniazid
pyrazinamid

chloramphenicol
lincosamidok
macrolidok
tetracyclinek
oxazolidinon
szulfonamidok
trimethoprim
nitrofurantoin

ethambutol

* Enterococcusok ellen csak sztatikusak



Antibiotikum választás

Ép immunitás
Szövődménymentes fertőzés

Súlyos, életveszélyes fertőzés
Nehezen hozzáférhető infekció

Baktericid szert kell alkalmazni pl. endocarditis, meningitis esetén, ill-
immunoszuprimált betegeken



Mi határozza meg a szer választást?

 a szer antibakteriális spektruma (szűk, széles)

 a fertőzés súlyossága

 ár

 gyógyszer interakció

 vese/máj funkciók állapota

 mellékhatások

 a szer farmakokinetikai jellemzői (szöveti penetráció, 
nehezen elérhetőek: KIR, csont, prosztata, tályog)

 az  infekció helye

 a beteg általános állapota (immun rendszer, életkor, 
terhesség, kísérő betegségek)



Kezelés IDŐTARTAMA:

 általában akut infekció esetén 7-10 nap

 krónikus vagy nehezen hozzáférhető infekció esetén:

- 3-6 hét endocarditis, krónikus fertőzés vagy 
nehezen elérhető területek fertőzése esetén

- 4-6 hónap osteomyelitis, TBC



Antibiotikum kombináció

Célja

 szinergista hatás, pl.

 spektrum szélesítése

 rezisztencia rizikójának csökkentése

ampicillin+ gentamycin Enterococcus faecalis 
ellen

oxacillin + gentamycin Staphylococcous
aureus ellen

pl. Ps. Aeruginosa, Acinetobacter fertőzés
antimycobacteriális kezelés

Ritkán indokolt



Profilaktikus kezelés 

sebészi profilaxis - cephalosporinok

magas rizikó pl.
immunoszuppresszált beteg 
endocarditis-es beteg 

nem-sebészeti profilaxis

visszatérő infekció pl. uro-genitális herpes, 
otitis media   

kontakt személyek pl. meningococcus infekció, 
tuberculosis, pertussis, stb.   

Fertőzés rizikója nagy pl. malária, anthrax   



Hatásszélesség

 viszonylag szűk, pl. G-penicillin, vancomycin, oxazolidinonok, 

lincosamidok, fuzidan 

 széles, pl. aminoglycosid, aminopenicillin, 2. és 3. 

generációs cephalosporin, 2. generációs fluorokinolon, 
makrolidek 

 kifejezetten széles, pl. tetracyclin, carbapenem, 4. generációs 

fluorokinolon, chloramphenicol, piperacillin+tazobactam 



Posztantibiotikus hatás (PAE)

 az antibiotikum utóhatása

Az az idő, amely az antibiotikus hatás megszűnése és az életben maradt 
baktériumok szaporodóképességének visszatérése  között eltelik

 okai
- egyes sejt struktúráknak lassú helyreállása nem lethális károsodást 

követően
- a hatóanyag elhúzódó jelenléte a kötőhelyen vagy  a 

periplazmatikus térben
- új enzimek szintetizálásának a szükségessége

 jellemző
- G+ baktériumokra, minden antibiotikum

- G- pálcákra: csak aminoglikozidok, fluorokinolonok, 
carbapenemek



Sejtfalszintézist gátló antibiotikumok



-laktámok
penicillinek 

cephalosporinok

carbapenemek

monobactamok

Glikopeptidek
vancomiycin, 

teicoplanin

oritavancin

Bacitracin

Fosfomycin





Β-Laktám antibiotikumok
hatásmechanizmusa

• A Transpeptidáz-Enzim (Penicillin Binding Protein PBP) gátlói. A 
monomerek között keresztkötéseket gátolják

• Az enzim a (belső) membrán külső felszínén található

• A külső membránon csak a pórusokon képesek átjutni. 

• Szaporodó baktériumok ellen idő függő (T ha c>MBC) baktericid hatásuk 
van.

• A sejtfal nélküli baktériumok rezisztensek



• A különböző szelektivitás okai

– Transzpeptidáz affinitáskülönbségek

– Penetrációs képesség a 
• Külső membránon (Gr-)

• Vastag sejtfalon (Gr+)

– A lassú szaporodás gátolhatja a hatást

• Rezisztencia kialakulása

– β-Lactamáz termelés: a különböző β laktám antibiotikumok érzékenysége 
eltérő

Stabilitás: Penicillinek<Cephalosporinok<Carbapenemek

– A membránpórusok számának csökkenése / Efflux pumpa a külső membránon 
(Gr-)

– Transpeptidáz mutáció (Gr+ Coccusok)

• Az aminoglikozidokkal szinergisták

Penicillináz ESBL Extended Spectrum β Lactamáz Carbapenemáz

Β-Laktám antibiotikumok
hatásmechanizmusa



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

Bázis penicillinek

Staphylococcus β-laktamáz
rezisztens penicillinek 

Aminopenicillinek
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+ clavulanic acid

a – megváltozott PBP előfordulhat

b - -laktamáz termelés gyakoriPenamecillin

Procaine penicilline (T1/2 12h)

Benzathine penicilline (T1/2 10-

20d)

Flucloxacillin

S. pyogenes, T. pallidum



Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

Pseudomonas ellenes penicillinek: carboxy- és ureidopenicillinek

Széles-spektrumú penicillinek: amino- és pseudomonas ellenes penicillinek

Carboxypenicillinek

UreidopenicillinekSz
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+ tazobactam

d – aktiv efflux egyes törzsekben

b - -laktamáz termelés gyakori



Aminopenicillinek

S. pyogenes, Neisseria, 

T. pallidum, Anaerob G+ 

coccusok, Actinomyces

Bázis 

Penicillinek G- pálcák (H. Influenzae, 

Enterobacteriaceae- E. coli, 

Salmonella, Shigella…), 

Enterococcus, Listeria,

G- Anaerobok

Piperacillin

Pseudomonas Ae.

Pseudomonas

G- G+

MRSA

E. coli, Salmonella, 

Shigella, Klebsiella, 

H. Influenzae

Streptococcus, 

Staphylococcus

I. Gen.

II. Gen.

III. Gen.

IV. Gen.

V. Gen.

+/-

+

Aztreonam

Carbapenemek

Béta Laktámok hatás 

spektruma- egyszerűsített, 

összehasonlító ábra (nem 

teljes)



Cephalosporinok

• Általában kevésbé hatékonyak anaerobokkal szemben mint a penicillinek 
(kivéve: Cephoxitin), nem hatnak Enterococcusra és Listeriára; MRSA-ra 
csak a Ceftarolin. 

• A spektrum a generációkkal változik 

• I. Gen. főleg G+ coccusok (Staphylo-, Streptococcusok) 

• II. Gen. spektrum mint az Aminopenicillinek β-laktamáz gátlóval mínusz 
Anaerob, Listeria, Enetrococcus

• III. Gen. főleg G-, gyengébb G+ (változó, pl. Ceftriaxon-Pneumococcusra is 
jó, Ceftazidim-inkább G- pl. Pseudomonasra)

• IV. Gen. főleg G- (Pseudomonas Ae. is)

• V. Gen. MRSA



Glikopeptidek

• Vancomycin, Teicoplanin, Oritavancin

• időfüggő, „cid” hatás

• hatásmech.:
peptidoglikán pentapeptidek D-Ala-D-Ala végéhez 

kötődnek

keresztkötések

• rezisztencia: van! (VRE, esetleg 
Staphylococcusoknál (VRSA))

(második D-Ala laktátra cserélődik)

• szinergista aminoglikozidokkal (komb.)

• Spektrum: csak G+!



Sejtmembrán károsító 

antibiotikumok



Polymyxinek (Polymyxin B, E = Colistin)

• Hatásmechanizmus: Polypeptidek: a sejtmembrán LPS-hoz

kötődnek, pórust képeznek és lízist okoznak. Gr- baktériumokra 

(multirezisztensekre is) hatnak. Rezisztencia előfordulhat.

• Indikációk: multiresitens nozokomiális Gr- pálca infekciók 

(Pseudomonas, Acinetobacter (a MACI gyakran csak colistinre

érzékeny!)

• toxikusak



Daptomycin first binds to the cytoplasmic membrane (step 1) and then forms complexes in a calcium-dependent manner (steps 2 and 3). Complex 
formation causes a rapid loss of cellular potassium, possibly by pore formation, and membrane depolarization. This is followed by arrest of DNA, RNA, 
and protein synthesis resulting in cell death. Cell lysis does not occur.

A Daptomycin (lipopeptid) hatásmechanizmusa

Structure of daptomycin. (Kyn, deaminated 
tryptophan.)

BG Katzung, 12th Ed.

Spektrum: csak G+!



Fehérje szintézis gátló antibiotikumok



50S alegységet gátolnak:

• Chloramphenicol

• Macrolidok

• Ketolidok

• Linkózamidok

• Streptograminok (A és B)

• Oxazolidinonok (Linezolid)

30S alegységet gátolnak:

• Tetracyclinek

• Aminoglycosidok



Streptomycin szerkezete

• Streptomycin

• Gentamicin
• Tobramycin

• Netilmicin
• Amikacin

Aminoglikozidok

• Hatásspektrum: főleg G-, kombinációkban G+ is
• Anaerobokra és intracelluláris kórokozókra nem hatnak!



Effects of aminoglycosides on protein synthesis. A. Aminoglycoside (represented by red circles) binds to the 30S ribosomal subunit and interferes with 
initiation of protein synthesis by fixing the 30S–50S ribosomal complex at the start codon (AUG) of mRNA. As 30S–50S complexes downstream complete 

translation of mRNA and detach, the abnormal initiation complexes, so-called streptomycin monosomes, accumulate, blocking further translation of 
the message. Aminoglycoside binding to the 30S subunit also causes misreading of mRNA, leading to B, premature termination of translation with 
detachment of the ribosomal complex and incompletely synthesized protein or C, incorporation of incorrect amino acids (indicated by the red X), resulting 
in the production of abnormal or nonfunctional proteins.

Aminoglikozidok hatásmechanizmusa



Sites of activity of various plasmid-mediated enzymes capable of inactivating aminoglycosides. The red X indicates regions of the molecules that 
are protected from the designated enzyme. In gentamicin C1, R1=R2=CH3; in gentamicin C2, R1=CH3, R2=H; in gentamicin C1a, R1=R2=H. (Reproduced 
with permission from Moellering RC Jr. Microbiological considerations in the use of tobramycin and related aninoglycosidic aminocyclitol antibiotics. MJA 
1977;2S:4–8. Copyright 1977. The Medical Journal of Australia.)

Aminoglikozidok –rezisztencia mechanizmusa 



~6h

~12h

~18h

t1/2

Tetracyclines Hatásspektrum:

• Intracelluláris kórokozók (Mycoplasma, 

Chlamydia)

• Rickettsia prowazeki / typhi

• ~ + streptomycine: Francisella

tularensis, Brucella

abortus/melitensis/suis, Yersinia pestis

• Vibrio cholerae

• Spirocheták: Borrelia burgdorferi

(Lyme) / recurrentis; Leptospira; 

Treponema pallidum

• Atípusos mycobaktérium

• Helicobacter pylori (~/metronidazole

/amoxicilline/clarithromycine)

• Entamoeba hystiolitica

• Plasmodium falciparum (malaria

prophylaxis)



Inhibition of bacterial protein synthesis by tetracyclines. Messenger RNA (mRNA) attaches to the 30S subunit of bacterial ribosomal RNA. The P (peptidyl) 
site of the 50S ribosomal RNA subunit contains the nascent polypeptide chain; normally, the aminoacyl tRNA charged with the next amino acid (aa) to be 
added to the chain moves into the A (acceptor) site, with complementary base pairing between the anticodon sequence of tRNA and the codon sequence 

of mRNA. Tetracyclines inhibit bacterial protein synthesis by binding to the 30S subunit and blocking tRNA binding to the A site.

Aminoacyl-tRNA binding



Chloramphenicol

Hatásspektrum:

•Széles spektrum, G+, G-, 

Aerob és Anaerob 

DE

•„toxikus” antibiotikum

•ritkán alkalmazzák

•Kitűnő farmakokinetikai

tulajdonságai vannak!



Inhibition of bacterial protein synthesis by chloramphenicol. Chloramphenicol binds to the 50S ribosomal subunit at the peptidyltransferase site 
and inhibits the transpeptidation reaction. Chloramphenicol binds to the 50S ribosomal subunit near the site of action of clindamycin and the 
macrolide antibiotics. These agents interfere with the binding of chloramphenicol and thus may interfere with each other's actions if given concurrently. 
See Figure 55–1 and its legend for additional information.



Makrolidok Ketolidok

telithromycin:

3 1

11
12

erythromycin, clarithromycin, azithromycin, 
roxithromycin, spiramycin, josamycin

Hatásspektrum:

• Régen Penicillin allergia esetén 

alkalmazták őket ->

(Aminopenicillinek spektruma kivéve a 

G- gasztrointesztinális pálcák, 

Enetrococcus, Anaerobok)

+

• intracelluláris kórokozók (Chlamydia, 

Legionella, Mycoplasma törzsek)



Inhibition of bacterial protein synthesis by the macrolide antibiotics erythromycin, clarithromycin, and azithromycin. Macrolide antibiotics are 

bacteriostatic agents that inhibit protein synthesis by binding reversibly to the 50S ribosomal subunits of sensitive organisms. Erythromycin appears to 

inhibit the translocation step such that the nascent peptide chain temporarily residing at the A site of the transferase reaction fails to move to 
the P, or donor, site. Alternatively, macrolides may bind and cause a conformational change that terminates protein synthesis by indirectly interfering 
with transpeptidation and translocation. See Figure 55–1 and its legend for additional information.

+ Ketolidok
+ Linkózamidok
+ Streptograminok

MLSB resistance



Linkózamidok

(Clorinated lincomycin)

Hatásspektrum:

• G+ Aerob (Staphylococcus, Streptococcus)

+

• intracelluláris kórokozók (Chlamydia, Legionella

törzsek)

+

• G+ és G- Anaerobok

+

• protozoonok



Penicillinek-Makrolidok-Clindamycin hatás spektruma

- egyszerűsített, összehasonlító ábra (nem teljes) 

Aminopenicillinek

G- légúti pálcák 

(H. infl.)

Listeria

H. pylori

Borellia

Corynebacterium

G+ coccusok

(Staphylo, 

Strepto)

G- pálcák 

(Enterobacteriaceae-

E. coli, Salmonella, 

Shigella…), 

Enterococcus, 

G+/ G- Anaerobok

Makrolidok

Intracelluláris 

kórokozók (!)

(Legionella, 

Chlamydia, 

Mycoplasma, 

Rickettsia-nem) 

Bordetella

Clindamycin

Intracelluláris 

kórokozók 

(Legionella, 

Chlamydia) 

G+ coccusok

(Staphylo, 

Strepto)

G+/G- Anaerobok

(kivéve C. difficile!)

Protozoonok: 

Plasmodium, 

Toxoplasma, 

Pneumocystis 

jirovechi



Streptograminok: (A - dalfopristin, B – quinupristin)

Oxazolidinonok: linezolid, tedizolid

Spektrum: csak G+!

Spektrum: csak G+!

Tartalék antibiotikumok, csak életveszélyes fertőzésekben



Fluorokinolonok hatásmódja

gátolják a DNS-giráz enzimet, és a topoizomeráz IV-t,
így meggátolják a DNS spirál kettős felcsavarodását

baktericid, széles spektrumú 
posztantibiotikus hatással rendelkeznek (12 óránkénti adagolás)



G0: nalidixic acid, oxolinic acid (quinolonok) E. coli, Salmonella, Shigella, H. infl.

G1: norfloxacin hatás erősödik 

G2: - ofloxacin, pefloxacin gyenge G+ coccus hatás és IC kórokozókra való hatás

- ciprofloxacin + Pseudomonas (!)

G3: levofloxacin (L-ofloxacin), sparfloxacin légúti kinolonok (erős, Staphylo, Strepto, IC, 

gyengébb G- pálcák elleni hatás)

G4: moxifloxacin, gatifloxacin, gemifloxacin széles spektrum, +MRSA és anaerob ellenes hatás

(G2)

(G4)

(G4)

(G4)

(G1)

(G3)

(G2)

(G2)



Folsav szintézis gátlók

Szulfonamidok, Trimethoprim



Szulfonamidok és trimethoprim hatásmechanizmus

Trimethoprim-Sulfamethoxazol

(TMP-SMZ, cotrimoxazol)



Szulfonamidok

PABA analógok

Antibakteriális: Sulfadimidin
Sulfametoxazol

Antimaláriás: Sulfalen
Sulfadoxin

Hatásmechanizmus
• p-amino-benzoesav – dihidrofolsav

átalakulást gátolják meg

Hatásspektrum
• Eredetileg igen széles,

de nagy a rezisztencia



Nitroimidazolok: metronidazol, tinidazol - DNS károsítók

- Anaerobok és protozoonok (pl. pseudomembranosus colitis (c. difficile 

fertőzés), agytályog, giardiasis, amoebiasis, trichomoniasis)

Nitrofurantoin: DNS károsító

- húgyúti fertőtlenítő

Rifamycinek: rifampin (rifampicin, RMP), rifabutin, rifapentin 

- RNS polymeráz gátló

- rifaximin (csak p.o.)

Fidaxomicin: RNS polymeráz gátló– C. difficile

Egyéb antibiotikumok


