
Review

Zyuox (linezolid) - antybiotyk nowei generacii
w zwalczaniu infekcii bakteryjnych

zDzlSŁAW GtlŃSrl, KRzyszToF KosTRo

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny WeterynaryjnejAB,
ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin

Su

The emergence of multi-drug resistant bacter
and an initiated research into finding a new Ępe
tic of olidinone group is very effective in
tant t antibiotics and other chemical tre
rvith serious or life-threatening inl'ections caused by
resistańt,ńneumococci and vancomycin- resistant ente
c ches peak plasma concentration after 1.5 h,

a binds to plasma proteins.
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Znajomość czynnika etiolo giczrlego choroby otaz
stopnia jego wrażliwości na leki jest podstawą racjo-
rralnej terapii chorób infekcyjnych ludzi i zwierząt.
P r o dukcj a 1 ekó w pr ze znaczony c h do zw al c zanla o gol-
nych i miejscowych infekcji bakteryjny9h jest ściśle
związane z rozwojem wiedzy medycznej i weteryna-

ii i biologi
ści mikro
mutanty

nabywają opornoŚĆ na stosowane do ich zwalczania
antybiotyki. Istni ej e zatemkonieczno ść stałego poszu-
kiwania nowych związków o działaniu przeciwbakte-
ryjnym, efektywnych w działaniu i cechujących się przy
tym brakiem, względnie minirnalnym działaniem nie-
p o żądany m na Ie c zony or ganlzm. W p rzyp adku l ek ów
przęznaczonych do stosor,vania u zwterząI gospodar-
skich musi być uwzględniony ponadto okres karencji
produktów spożyw czych pochodzącyclr od leczonych
zwierząt,w wielu przypadkachtakże koszt całej kura-
cJ1.

Już w 50 latach XX w. gdy zaobserwowano bakte-
rie oporne na antybiotyki pojawiły się problemy tera-

ch. Mechanizmy leko-
e. Obejmują one m.in.
lub modyfikację leku

jeszcze przed jego wniknięciem do komórki bakteryj-

nej, szybki transport leku z komórki na zewnątrz za-
nim jeszcze zacznle dztałac, modyfikację struktur po-
wierzchniowych bakterii w taki sposób, że jest ona
mniej przepuszczalna dla antybiotyku, zmlanę struk-
tur docelow ego działania antybiotyku (specy ftcznę
białko, kwas nukleinowy, szlŃ przemian metabolicz-
nych) w taki sposób, ze są one niewrażliwe na jego
dztałanl,e, względnie wykształcenie nowego szlaku
syntezy niewrażliwego na działanlę danego leku (5, 8).

Obecnie problemy j akie stwar zająbakterie oporne
na antybiotyki, pozostają tak samo złożone i trudne
jakprzez wszystkie lata ich stosowania (8).W ostat-
nich latach, problem stanowią bakterie gramdodatnie
oporne jednocześnie na wiele antybiotyków i chemio-
terapeutyków, zwłaszcza gronkowce opolne na mety-
cylinę, pneumokoki oporne na penicyliny otaz entero-
koki oporne na wankomycynę,(VRE - vanomycin re-
sistans enterococcD (9). Dodatkowo wiele izolatów
VRE, głównie Enterococcus faeciwnjest oporny na
wszystkie dotychczas znane antybiotyki (1, 4, 10).

OkazaŁo s i ę, ż e w ankomy c y na, uzl7aw ana za,, antyb i o -

tyk ostatniego ratunku" jest nieskutęczna w przypad-
ku infekcj i wywołanych przez powszechnie występu-
jące szczepy gronkowców i paciorkowców. W USA
w latach 1995-1999 |tczba zgonów spowodowanych
zakażęniami bakteriami wzrosła na oddziałach inten-



sywnej terapii o ponad 40oń. Opony na wankomycy-
nę Enterococcus faecium (VREF) powoduje w USA
corocznie około 80 000 zachorowań, przy czym z re-
guły kończą się one śmierciąpacjenta. Infekcje spo-
wo dowane przez VREF i S taphyl o c o c c u s aareas op or -

Mechanizm działania oksalidynonów

Kilkunastoletnie badania zaowocowaĘ opracowa-
niem kilku nowych antybio§ków. Spośród 6 klas an-
tybiotyków, które w badaniach laboratoryjnych i przed-
klinicznych przeprowadzonych w latach 1998-1999
cechująsię aktywnościąw stosunku do VRE, MRSA

ży w 2000 r. Pięrwszego przedst
zsyntetyzowano w |atach ]0 z
zwalczanta chorób grzybtczych i
niaków i innych roślin uprawnych (3), Dwie jego po-

( S)- 5 -acet-amidometyl-2 -pochod ną pozbawioną tok-
syczności przy zachowanej aktywności przeciwbak-
teryjnej

Żyvo biotykiem z generacji
oksazol mw laboratoriach fir-
my Pharmacia and Upjohn i wprowadzonym do lecz-
nictwa. Molekulamy mechantzm działanta tych syn-
teĘ czny ch antybiotyków w sto sunku do gronkowców
i enterokoków polega na blokowaniu rybosomalnej
syntezy białek komórki bakteryjnej jeszcze przed jej
zainicjowaniem, Uniemożliwia on powstanie kom-
pleksu złożonego z fMet-tRNA, mRNA i podjednost-
ki rybosomu 30S. Bezpteczeństwo tego działania d|a
organizmów eukariotycznych poleganatym, że w ko-
mórkach Eukariota pierwszym aminokwas em włącza-
nym do białka jest mętionina niezmieniona, a nie me-
tionina zmodyfikowana do N-formylometioniny (fMet)
co ma miejsce u organizmów prokariotycznych (10,
i 1 ), Efekt b akterio sta ty czny działanta oks azolidyno -

nów stwarza układowi immunologicznemu leczone-

duj e s ię inhibitor p eptydylowy tr ansfer azy chloramfe-
nikolu, Jakkolwiek znaczęnie tego faktu nie jest w pełni
zr o zlmtałe to wi adomo, że mltanty o obni żonej z do 1 -

du, jednej z pochod-
podatne na działantę
oporność krzyżowa

pomiędzy linezolidem a innymi antybiotykami hamu-
jącymi syntezę białek.

Spektrum aktywności linezolidu

Na Zlvox (linezolid) j est wrażliwa większośc gtam-

dodatnich ziamiaków łącznte z gronkowcami oporny-

mglL. Wrażliwe na działante Zyvoxu było 148 tzola-
tów Pasteure]]a (P multocida subsp, mu]tocida, P
mu]tocida subsp. septica, P canis, P dogmatist P. sto-

serwacje prz z szcze-
pachbakterii wwska-

^]Jąna Jego nle wy-
woĘwanych.

Właściwości tarmakokinetyczne

mi. Jedynie około 30% leku łączy się z białkami suro-
wicy (13). W oparciu o właściwości farmakokinetyczne
i obserwacje kliniczne zaleca się stosowanie Zyvoxu
doustnie lub w iniekcji dożylnej w odstępach l2-go-
dzinnych w dawce 400 mg w łagodnych infekcjach
orazw dawce 600 mg w infekcjach osĘch.

skutecznośó kliniczna

Skutecznoś ć kltniczna leku była bardzo duża.I tak
np. w badaniach klinicznych II fazy przeprowadzonych
na2]3 chorych z infekcjami skóry i tkanek miękkich,
wyleczenie całkowite lub poprawę stanu klinicznego
uzyskano u 9 3,2oń leczonych p acj entów. Infekcj e były



wywołane przęz S. aureus, S. epidermidis, S. pyoge-
nes i Enterococcus qp. W leczeniu zastosowano albo
niskie dawki to jest 250 mg 3x dziennie lub 375 mg
2x dzięnnię, albo też dawki wysokie: 37 5 mg 3 x dzien-
nie lub 625 mg2x dziennie.Przęz pierwsze 3 doby
lek podawano dożylnie, a następnię per os,

U pacjentów hospitalizowanych na skutek zapale-
nia płuc wlłvołanego głównie przez S. pneumoniae
leczenie przyniosło sukces w 94,8Yo przypadków. Od
chorych izolowano ponadto S. aureus, Haemophilus
sp. i Streptococcusz grupy B. Spośród 126leczonych
pacjentow po 9 dniach terapii 73było bakteriologicz-
nie wyleczonych.

W innych badaniach klinicznych, którymi objęto 81
chorych z zapaleniem płuc, wyleczenie lub poprawę
uzyskano u98oń pacjentów leczonych. U wszystkich
25 chorych, u których infekcje wywołał S. pneumo-
niae Ieczenie zlikwidowaŁo zakażenie. Wynik bada-
nia bakteriologicznego po cyklu terapii był ujemny (6).
Możliwośó podawania leku zarówno dożylnie jak i
doustnie może skrócić przebywanie pacjentów w szpi-
talach i spowodowac ręzygnację z iniekcji. Ułatwia
tez ewentualne j e go sto sowanie u zw ter ząt domowych.

Linezolid okazał się skuteczny u77oń pacjentów w
leczeniu infekcji spowodowanych przęz gronkowce
oporne na metycylinę. Podany dozylnie był skuteczny
u 89oń pacjentów zakażonych enterokokami oporny-
mi na wankomycynę (2, I3). Przy stosowaniu per os
jego skutecznośó w tych infekcjach wynoslła 74oń.
Dobre efekty w zwalczaniu wtórnych zakażeń bakte-
ryjnych notuje się tez u chorych na AIDS.

Nadal nie wiadomo jak długi jest okres karencji li-
nezolidu w produktach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego takich jak mięso, mleko względnie jaja.
Badania tego typu, pomimo że sąprowadzone, nie
zostały jeszcze udostępnione.

Toksycznośó i działanie niepożądane

Istnieje teoretycznie możliwość dwu rodzajów nie-
p o żądane go działanta oks az o li dyn onów. P i erw s zy typ
j est zw tązany z hamowaniem aktywno ś ci mono amino
oksydazy (3). Drugi dotyczy toksyczności dla szpiku
kostnego i jest uwarunkowany hamowaniem przez
oksazolidynony syntezy białka. Według Batts (2) u
pacj entów otrzymuj ąc y ch Zyv ox przez 2I dni nie za-
obserwowano żadnego z wyżej wymienionych dzia-
łań. U 8,3oń leczonych występowała natomiast biegun-
ka,u3,7oń wymioty, u6,50ń bóle głowy tu6,20ńpa-
cj entów nudno ś ci. Interakcj a Zyv ou z pr ep ar atami za-
wieraj ącymi p s eudoefedryrrę lub fenylopropanol ami -
nę powoduje wzrost ciśnienia krwi. Nie jest natomiast
znany wpływ Zyvoxttnaukład rozrodczy męski iżeń-
ski człowieka. U samic szczurów otrzymujących ten
lek w dużych dawkach spada płodność. Powraca ona
do normy po odstawieniu leku.

Uwagi końcowe
Każdy rokprzynosi informacje o wprowadzeniu do

terapii nowych chemioterapeuĘków dziŃających prze-

c iwb akt eryj nte, b at dziej s kute c zn y ch aniżelt do tych-
czas stosowane. Po kilku latach okazuje się, ze na sku-
tek rozwoju lekooporności ich stosowanie musi być
ograniczone, a w krańcowych przypadkach są one
wyco fywan ę z Iecznictw a.

Oksazolidynony stanowiąnowąklasę syntetycznych
antybiotyków, które z p ewno ś c i ąznaj dązasto s owani e

też w medycynie weterynaryjnej zewzg\ęduna swoją
unikalną skutecznośó, niską toksy cznośó, brak odpor-
ności kłzy żowej z dotychczas sto sowanymi antybio-
tykami, możliwość podawania zkarmąoraz niską ceną.
Okażąsię szczególnte przydatne w leczeniu infekcji
niepodatnych na dotychczas stosowane w praktyce
klini c znej antybi otyki i chemi oterap eutyki. Zyv ox już
jest stosowany medycynie, a w weterynarii najpraw-
dopodobni ej jń wkrótce będzie,,lekiem ostatniego
ratunku". Stosując ten anĘbiotyknależy mieć nauwa-
dze podstawowe zasady leczenia antybiotykami. Do-
tyczy to zwłaszcza określenia wrażliwości bakterii
przed ich zastosowaniem, przestrzegania wielkości
dawki i sposobu dawkowania oraz długości czasu le-
częnia. Należy się też ltczyc z możliwościąpojawie-
nia się szczepów bakterii gramdodatnich opornych na
linezoIid.
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