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Streszczenie
Pionierskie prace badawcze dotyczące chemioterapii 
przeprowadzone zostały na przełomie XIX i X X  wieku 
przez niemieckich i francuskich uczonych. Późniejsze 
badania prowadzone zarówno przez uczonych europej
skich jak i amerykańskich zaowocowały uzyskaniem 
wielu leków przeciwdrobnoustrojowych. Niektóre 
z tych osiągnięć uwieńczone zostały Nagrodą Nobla. 
W niniejszej pracy przedstawiono rys historyczny 
odkryć z dziedziny chemioterapii ze szczególnym 
uwzględnieniem antybiotyków przeciwbakteryjnych.

Słowa kluczowe: historia chemioterapii, leki przeciw- 
drobnoustrojowe

Abstract
The pioneer work on antimicrobial agents was con
ducted in the late 19th and the early 20th century, mostly 
by the French and German scientists. The later research 
performed both in Europe and in the USA resulted in 
the development of a large number of novel antimicro
bial drugs. Some of these achievements were highly 
appreciated and consequently awarded with the No
bel Prize. In this review the history of the major cor
nerstones in the antimicrobial agents development is 
outlined. Special attention is given to the antibacterial 
antibiotics.

Key words: history, antymicrobial agents development

Początki chemioterapii sięgają medycyny ludowej, 
w której pleśnie były często stosowane do leczenia po
wierzchniowych zakażeń skóry. Chemioterapia polega 
na zwalczaniu chorób poprzez zniszczenie drobno
ustrojów środkami chemicznymi wprowadzonymi do 
organizmu chorego.

Pierwsze doniesienia dotyczące chemioterapii po
chodzą z przełomu XIX i X X  wieku, a ich autorami są: 
Louis Pasteur, Emil Behring, Robert Koch i Paul Ehrlich. 
Louis Pasteur, uważany za twórcę mikrobiologii, opra
cował i wprowadził szczepionkę przeciw wściekliźnie
[1]. Emil Behring opracował antytoksynę do leczenia

błonicy [2]. Zasługą Roberta Kocha było wyjaśnienie 
etiologii wąglika, odkrycie prątków gruźlicy i identyfi
kacja przecinkowców cholery, co stanowiło podstawę 
do rozwoju zarówno chemioterapii tych schorzeń jak 
i ich profilaktyki poprzez szczepienia ochronne [3].

Początek współczesnej chemioterapii stanowią pra
ce niemieckiego lekarza i biologa Paula Ehrlicha (1854 
-  19 15). Prowadzone przez niego badania przyczyniły 
się do rozwoju mikrobiologii, hematologii i immunolo
gii, a przede wszystkim chemioterapii. Chemioterapia 
zawdzięcza Ehrlichowi takie preparaty jak błękit me
tylenowy stosowany w leczeniu malarii, czerwień try-
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panową i atoksyl stosowany przy zwalczaniu zakażeń 
pierwotniakami z rodzaju Trypanosoma (świdrowce) 
oraz salwarsan i neosalwarsan używane przy leczeniu 
kiły [4]. Atoksyl, związek arsenoorganiczny, stosowa
ny był w leczeniu łuszczycy, ale długotrwała terapia 
prowadziła do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu 
wzrokowego. Po obróbce chemicznej (sulfonowanie 
i acetylacja) Ehrlich otrzymał pochodną atoksylu, któ
rą oznaczył numerem 606 (dioksydiamidoarsenoben- 
zen). Preparat ten otrzymał później nazwę salwarsan, 
który okazał się bardzo skuteczny wobec świdrowców 
i nie wykazywał działań ubocznych w eksperymencie 
zwierzęcym. Wyniki tych badań upoważniły Ehrlicha 
do zastosowania salwarsanu u ludzi chorych na kiłę, 
a zwłaszcza we wczesnych stadiach tego schorzenia. Ze 
względu na słabą rozpuszczalność salwarsanu w wo
dzie i stąd brak penetracji do ośrodkowego układu 
nerwowego, nie wykazywał on efektu terapeutycznego 
w kile późnej.

Z kolei zajmując się mechanizmami odporności or
ganizmu wyróżnił jej dwa rodzaje: czynną i bierną, przy 
czym pierwsza była związana z wytwarzaniem substan
cji antytoksycznych i bakteriobójczych przez organizm, 
a druga miała polegać na biernym dostarczaniu już wy
tworzonych przeciwciał. Ponadto udowodnił, że prze
ciwciała znajdujące się we krwi są również obecne w in
nych płynach ustrojowych. Za pracę nad odpornością 
Paul Ehrlich otrzymał w roku 1908 Nagrodę Nobla [5].

1. Leki przeciwbakteryjne wprowadzone do terapii 
w wieku X X

1.1 . Sulfonamidy
Wprowadzenie do lecznictwa sulfonamidów było ko
lejnym ważnym krokiem w historii chemioterapii. 
Niemiecki chemik Gerhard Domagk (1895 -  1964) 
opracował w swoim laboratorium syntezę barwników 
i badał ich skuteczność przeciw bakteriom chorobo
twórczym zarówno in vitro jak i in vivo. Jedną z ta
kich substancji uzyskanych przez Domagka w 1932 r. 
był czerwony barwnik, który działał bakteriobójczo 
u myszy i królików zakażonych paciorkowcami. Na
tomiast grupa zwierząt kontrolnych, która nie otrzy
mywała tego barwnika szybko padła. Związkowi temu 
nadał nazwę Prontosil [6,7]. Jednakże obserwacje te nie 
były kontynuowane przez dłuższy czas. Dopiero kiedy 
Prontosil uratował życie córce Domagka i synowi pre
zydenta Franklina Delano Roosevelta, ponownie roz
poczęto intensywne badania tego związku. Wykryto, 
że czynnikiem o działaniu przeciwbakteryjnym jest 
metabolit paraaminofenylosulfonamid, który okazał 
się skuteczny w leczeniu zakażeń paciorkowcowych

takich jak gorączka poporodowa, zakażeń meningoko- 
kowych (zapalenie opon mózgowych), gonokokowych 
(rzeżączka) i pneumokokowych [7]. Wyniki swoich ba
dań nad ich przeciwbakteryjnym działaniem Domagk 
ogłosił w roku 1935, a za odkrycie nowej grupy che- 
mioterapeutyków otrzymał cztery lata później Nagrodę 
Nobla [8].

Z biegiem czasu udokumentowano, że na sulfona
midy są również wrażliwe pałeczki czerwonki, przecin
kowce cholery, laseczki wąglika i zarazki promienicy. 
Dane te upoważniły do stosowania tej grupy leków 
w terapii chorób zakaźnych. Niewrażliwe na sulfonami
dy okazały się pałeczki duru brzusznego, maczugowce 
błonicy, prątki gruźlicy, trądu, riketsje, grzyby i wirusy.

Sulfonamidy działają głównie bakteriostatycznie, 
a niektóre z nich hipoglikemicznie i diuretycznie. Ze 
względu na ich liczne działania uboczne obecnie sto
suje się tylko nieliczne z tych związków: salazopirynę 
we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, biseptol 
(preparat zawierający sulfonamid -  sulfometoksazol 
i pochodną diaminopirydyny -  trimetoprim) oraz sól 
srebrową sulfadiazyny jako maść dermazin w leczeniu 
zakażonych ran oparzeniowych [9,10].

1.2. Penicylina i inne antybiotyki fi-laktamowe
Przełomowym momentem w historii chemioterapii 
stały się odkrywcze badania nad pleśniami Alexandra 
Fleminga (1881 -  1955). Ten bardzo pracowity i docie
kliwy mikrobiolog angielski, pracował w laboratorium 
bakteriologicznym szpitala Św. Marii w Londynie pod 
kierunkiem wybitnego uczonego A. Wrighta. W roku 
1922 Fleming wykazał obecność w niektórych płynach 
ustrojowych silnej substancji bakteriobójczej, nazwa
nej przez niego lizozymem. W kilka lat później pod
czas pracy nad odmianami gronkowca zaobserwował 
zahamowanie wzrostu kolonii tego drobnoustroju pod 
wpływem pleśni, które później zostały zidentyfikowane 
jako Penicillium notatum. Zjawisko to zachodziło kiedy 
podłoża z hodowlami bakteryjnymi ulegały zanieczysz
czeniu grzybami pleśniowymi pochodzącymi z powie
trza. Następnie zaobserwował, że przesącza płynnej 
hodowli pleśni wykazywały właściwości bakteriobójcze 
wobec drobnoustrojów chorobotwórczych, a jednocze
śnie nie miały szkodliwego działania na komórki zwie
rzęce. Substancję tę nazwał penicyliną. Wyniki swoich 
dotychczasowych badań opublikował w roku 1929 [11] .

Próby wyizolowania penicyliny przez Fleminga 
w celu sprawdzenia jej leczniczych właściwości zakoń
czyły się niepowodzeniem. Dopiero pod koniec lat 
trzydziestych ubiegłego stulecia Ernst Boris Chain, wy
bitny chemik i filozof zainteresowany procesami bioche
micznymi wspólnie ze swoim profesorem farmakologii
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Howardem Floreyem u którego pracował w Oxfordzie, 
rozpoczęli badania zmierzające do wyizolowania peni
cyliny. Badany szczep Fleminga wytwarzał substancję 
przeciwbakteryjną, którą cechowała duża nietrwałość. 
Obserwacje te zaciekawiły Chaina i do dalszych prac 
badawczych wprowadził metodę liofilizacji, dzięki której 
uzyskał niewielką ilość zanieczyszczonej penicyliny. Na
stępnie udało mu się dokonać oczyszczenia preparatów 
i sprawdzić ich działanie. Wstrzykując penicylinę my
szom stwierdził, że pozbawiona jest właściwości toksycz
nych. Następnie przeprowadzono eksperyment podając 
penicylinę trzem grupom myszy zakażonych kolejno 
gronkowcami, paciorkowcami i Clostridium septicum. 
Wszystkie myszy przeżyły, a z grupy kontrolnej, której 
nie podawano penicyliny zwierzęta padły [12].

Z początkiem lat czterdziestych ubiegłego stulecia 
Florey i Chain wyizolowali po raz pierwszy penicylinę 
z przesączu hodowli pleśni Penicillium notatum w ta
kiej postaci, w której można było ją stosować leczniczo 
u ludzi. U pierwszego pacjenta z posocznicą gronkow- 
cową w bardzo ciężkim stanie (1941 r.) - po podaniu 
mu penicyliny uzyskano poprawę już po 24 godzinach, 
jednakże na skutek wyczerpania się zapasu leku pa
cjent zmarł. Z kolei uratowano trzech innych chorych 
podając im dostateczną ilość penicyliny. Następnie 
uczeni z Oxfordu zapoznali naukowców amerykań
skich ze swoimi osiągnięciami i wspólnie rozpoczęto 
poszukiwania nowych, bardziej wydajnych szczepów 
grzyba pleśniowego z rodzaju Penicillium zawierające
go większą ilość penicyliny, kupując nawet spleśniałe 
produkty na targu. W czasie drugiej wojny światowej 
rozpoczęto produkcję penicyliny w formie krystalicz
nej i określono jej strukturę chemiczną. W roku 1945 
Fleming, Florey i Chain otrzymali Nagrodę Nobla za 
wykrycie i wprowadzenie do terapii penicyliny. W tej 
sytuacji Fleming jeszcze za życia doczekał się zasłu
żonego triumfu [13]. Floreyowi i Chainowi udało się 
wyodrębnić z przesączu hodowli pleśni benzylopenicy- 
linę. Ze względu na szybkie wchłanianie i szybkie wy
dalanie tej postaci penicyliny zaczęto wprowadzać pre
paraty o przedłużonym działaniu, takie jak: penicylinę 
prokainową, benzatynową, oraz mieszaninę penicyliny 
krystalicznej z prokainową w stosunku 1: 3 [14].

Ważnym etapem w pracach nad wprowadzeniem 
nowych preparatów penicylinowych było uzyskanie 
w roku 1959 przez Batchelora i wsp. [15] jądra peni
cylin tj. kwasu 6-aminopenicylanowego (6-APA). Kwas
6-APA zawiera nietrwały pierścień P-laktamowy, któ
ry może być inaktywowany przez enzymy bakteryjne. 
Ze względu na obecność pierścienia P-laktamowego, 
zarówno w cząsteczce penicylin (6-APA) jak i w kolej
nej grupie antybiotyków tj. cefalosporyn (7-ACA- kwas

7-aminocefalosporanowy) nadano tym antybiotykom 
nazwę P-laktamy. Uzyskanie kwasu 6-APA przyczyniło 
się do otrzymania półsyntetycznych pochodnych peni
cylin o szerszym zakresie działania, lepszych właściwo
ściach farmakokinetycznych i o mniejszej podatności 
na działanie enzymów bakteryjnych inaktywujących 
antybiotyk. Dużym sukcesem było uzyskanie w roku 
1960 pierwszej penicyliny przeciwgronkowcowej tj. 
metycyliny, aktywnej wobec szczepów gronkowców 
wytwarzających penicylinazę -  enzym rozkładają
cy pierścień P-laktamowy w cząsteczce penicyliny. 
W latach następnych zsyntetyzowano kolejne penicy
liny przeciwgronkowcowe tj. oksacylinę i kloksacylinę 
w roku 1962 i flukloksacylinę osiem lat później. Znacz
nym osiągnięciem było otrzymanie pierwszej penicy
liny o rozszerzonym zakresie działania, a mianowicie 
ampicyliny w roku 19 61 oraz penicylin aktywnych wo
bec pałeczek P.aeruginosa -  karbenicyliny w roku 1967) 
i po trzech latach tikarcyliny. Następną pochodną peni
cylin o szerokim zakresie działania była piperacylina. 
Kolejnym krokiem było uzyskanie związku o niskiej 
aktywności przeciwbakteryjnej, ale wykazującego in- 
aktywujące działanie na P-laktamazy bakteryjne tj. 
kwasu klawulanowego, który w połączeniu z amoksy- 
cyliną został zastosowany przez firmę SmithKline Be- 
echam w roku 1988 w preparacie Augmentin. W latach 
następnych uzyskano dwa inne inhibitory P-laktamaz, 
a mianowicie sulbaktam i tazobaktam, które znalazły 
zastosowanie w preparatach Unasyn (ampicylina+sul- 
baktam) i Tazocin (piperacylina +tazobaktam) [16 ,17].

Duże znaczenie w terapii zakażeń bakteryjnych 
miało wprowadzenie w latach sześćdziesiątych ubie
głego stulecia cefalosporyn. Ta grupa antybiotyków 
P-laktamowych o budowie podobnej do penicyliny jest 
pochodną kwasu 7-aminocefalosporanowego. Natu
ralny antybiotyk wytwarzany jest przez Cefalosporium 
acremonium. W lecznictwie stosowane są cefalospory- 
ny półsyntetyczne.

Odkrywcą cefalosporyn był Giuseppe Brotzu (1895 
-  1976), profesor na Wydziale Medycznym w Caglia
ri na Sardynii. Naukowiec ten zwrócił uwagę, że osoby 
które pływały w wodach zanieczyszczonych ściekami 
i spożywały surowe skorupiaki zwykle nie chorowały. 
Natomiast w tym samym czasie występowały epidemie 
duru brzusznego (zwanego dawniej tyfusem brzusznym) 
w innych częściach Włoch. Wobec powyższego Brotzu 
wysunął hipotezę, że w tych ściekach mogą być obec
ne mikroorganizmy mogące hamować wzrost Salmo
nella typhi i rozprzestrzenianie się infekcji. Wobec po
wyższego postanowił przeprowadzić swoje obserwacje 
w eksperymencie. Pobrane próbki ścieków i nakropione 
na stałe podłoża agarowe powodowały zahamowanie
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wzrostu bakterii Gram -ujemnych takich jak Salmonel
la typhi, Vibro cholerae i Brucella melitensis. Następnie 
Brotzu wyizolował antybiotyk z hodowli płynnej ście
ków w małych ilościach tzw. „ micelinę” zawierającą 
Cephalosporium acremonium i wykazał jej skuteczność 
w leczeniu zainfekowanych ran chirurgicznych, jak rów
nież w tyfusie brzusznym przebiegającym z gorączką 
i w brucelozie [18]. Pomimo że Brotzu był świadomy 
ważności jego odkrycia, to jednak przy braku wsparcia 
finansowego i odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego, 
nie miał możliwości prowadzenia dalszych badań nad 
aktywnością wyizolowanych grzybów. Wobec powyż
szego posłał swoją próbkę zawierającą Cephalosporium 
acremonium oraz dokładny metodyki do Szkoły Patolo
gii w Oxfordzie kierowanej przez Florey’a i Abrahama. 
Było to w tym czasie najważniejsze centrum badań nad 
antybiotykami stosujące nowoczesne techniki badawcze. 
Z otrzymanych próbek od Brotzu, Abraham wyizolował 
trzy substancje, a mianowicie: cefalosporynę P, cefalo- 
sporynę N nazwaną później penicyliną N i cefalospory- 
nę C. Z tych trzech antybiotyków tylko cefalosporyna C 
przyciągnęła uwagę angielskich uczonych ze względu na 
jej oporność na penicylinazę i szerokie spektrum działa
nia. Wyizolowanie cefalospryny C umożliwiło fabrykom 
farmaceutycznym produkcję licznych postaci tej rodziny 
antybiotyków, które miały coraz większy zasięg przydat
ności w chemioterapii, a jedno z najważniejszych w le
czeniu chorób zakaźnych [19,20]. Brotzu za swoje od
krycia został w roku 19 7 1 nagrodzony tytułem doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie.

Uzyskanie z cefalosporyny C kwasu 7-aminocefa- 
losporanowego umożliwiło uzyskanie półsyntetycz- 
nych pochodnych. Na podstawie spektrum aktywności 
przeciwbakteryjnej cefalosporyny dzieli się obecnie 
na V  generacji. Do generacji I, II i III należą zarówno 
leki doustne jak i pozajelitowe. Od roku 1997 dostępna 
jest również cefalosporyna IV  generacji wyłącznie do 
stosowania pozajelitowego -  cefepim. Do V  generacji 
zakwalifikowano w 2005 r. ceftarolinę. Jakkolwiek ta 
terminologia pozostaje kontrowersyjna.

Cefalosporyny półsyntetyczne wykazują znacznie 
korzystniejsze właściwości farmakologiczne, mikrobiolo
giczne i wyraźnie mniejsze działania toksyczne, które są 
wynikiem mo dyfikacji cząsteczki cefalosp oryny C [21,22].

Wspólną cechą wszystkich antybiotyków cefalo- 
sporynowych jest bardzo szerokie spektrum działania 
przeciwbakteryjnego, oporność na penicylinazy gron- 
kowcowe i wrażliwość na beta-laktamazy.

Bardzo duże znaczenie miało wprowadzenie do lecz
nictwa kolejnej grupy antybiotyków ^-laktamowych tj. 
karbapenemów, związków o szerokim zakresie działa
nia aktywnych zarówno wobec bakterii tlenowych jak

i beztlenowych, Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. 
Naturalnym prototypem tej grupy była tienamycy- 
na -  antybiotyk wytwarzany przez Streptomyces cat- 
tleya. Pierwszą pochodną, która znalazła zastosowanie 
w lecznictwie był imipenem, który w celu zapobieżenia 
jego rozkładowi w nerkach przez dwuhydropeptydazę 
został połączony z cylastatyną. Lek ten został wprowa
dzony do terapii w USA w roku 1985, a w Europie trzy 
lata później. Od roku 1996 stosowany jest również inny 
antybiotyk z grupy karbapenemów tj. meropenem, pół- 
syntetyczna pochodna tienamycyny [23] W ostatnim 
dziesięcioleciu wprowadzono do terapii kolejne anty
biotyki z grupy karbapenemów, omówione w rozdziale 
2. Wspólną cechą karbapenemów jest aktywność wo
bec pałeczek wytwarzających ^-laktamazy o rozsze
rzonym zakresie działania (ES^L -  extended spectrum 
beta-lactamases) oraz cefalosporynazy, w tym wobec 
mutantów derepresorowanych. Związki te są nieaktyw
ne wobec szczepów bakteryjnych wytwarzających kar- 
bapenemazy, w tym metaloenzymy [24].

1.3 Streptomycyna i inne antybiotyki 
aminoglikozydowe

Kolejnym osiągnięciem chemioterapii zakażeń bakteryj
nych stało się odkrycie streptomycyny przez mikrobio
loga Salmana Abrahama Waksmana w roku 1944. Zaj
mował się badaniem promieniowców, pleśni i prątków 
gruźlicy. W roku 1940 odkrył aktynomycynę, a w dwa 
lata później streptomycynę ze Streptomycesgriseus [25].

Antybiotyk ten okazał się zabójcą dla drobno
ustrojów Gram-ujemnych niewrażliwych na penicyli
nę. W badaniach in vivo Waksman zaobserwował, że 
streptomycyna leczy myszy zakażone dawką śmier
telną prątków gruźlicy. Z kolei udało się Waksmano- 
wi i Schatzowi wyizolować dwa szczepy z rzędu Acti- 
nomyctales identyczne ze Streptomyces griseus, które 
wykazywały silny antagonizm wobec E.coli, a przede 
wszystkim wobec prątków gruźlicy.

Odkrycie streptomycyny przyniosło Waksmanowi 
wiele zasłużonych zaszczytów i tytułów naukowych, 
a wśród nich Nagrodę Nobla, którą odebrał w roku 
1952 [25,26]. Prawa do tej nagrody były podważane 
przez Alberta Schatza, współpracownika Waksmana, 
który przypisywał sobie istotna rolę w tym odkryciu 
i który był pierwszym autorem głównego artykułu 
o streptomycynie [27]. Badania Waksmana zaintere
sowały firmę farmaceutyczną Merck, która przystąpiła 
do masowej produkcji streptomycyny. Streptomycyna 
pierwszy antybiotyk z grupy aminoglikozydów ode
grała przełomową rolę w leczeniu gruźlicy, a zwłaszcza 
gruźlicy płuc.
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Kolejnym antybiotykiem odkrytym przez Waksma- 
na w 1949 r. była neomycyna - naturalny antybiotyk 
aminoglikozydowy wytwarzany przez Streptomyces 
fradiae. Antybiotyki aminoglikozydowe, których bio- 
producentami są promieniowce z rodzaju Streptomyces, 
mają w swojej nazwie końcówkę -mycin, a te które są 
produkowane przez Micromonospora mają końcówkę 
-micin jak np. gentamicin. Naturalnymi antybiotykami 
aminoglikozydowymi są streptomycyna, neomycyna, 
gentamicyna, kanamycyna i tobramycyna, a półsynte- 
tycznymi netilmycyna i amikacyna [28,29,30].

1.4. Makrolidy i linkozamidy
Najstarszym i do tej pory stosowanym w terapii ma- 
krolidem jest erytromycyna wyizolowana w roku 
1952 ze Streptomyces erythreus. Oprócz erytromycy
ny, będącej 14  -  węglowym laktonem do naturalnych 
makrolidów należą również spiramycyna o 16-czło- 
nowym aglikonie wytwarzana przez Streptomyces 
ambofaciens i josamycyna o podobnej budowie, oraz 
oleandomycyna produkowana przez Streptomyces an- 
tibioticus wykryta w roku 1954. Obecnie ten ostatni 
antybiotyk utracił znaczenie w lecznictwie z powodu 
szybko narastającej oporności bakterii. Stosowany jest 
jedynie w weterynarii jako stymulator wzrostu trzody 
chlewnej i drobiu [31].

Kolejna grupa makrolidów to półsyntetyczne po
chodne erytromycyny. Należą do nich roksytromycy- 
na, klarytromycyna i dirytromycyna. Można je otrzy
mywać na drodze biosyntezy poprzez modyfikację 
chemiczną antybiotyków naturalnych, a także poprzez 
procesy transformacji mikrobiologicznej. Odznaczają 
się one szerszym zakresem aktywności przeciwbakte- 
ryjnej i lepiej penetrują do tkanek [32,33].

Makrolidy wykazują dobrą aktywność wobec bakte
rii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, ale najistotniej
szą zaletą tych antybiotyków jest ich aktywność wobec 
patogenów atypowych takich jak: Mycoplasma, Chla
mydia i Legionella.

Do makrolidów nowszej generacji z grupy azalidów 
mający w aglikonie endogenny azot należy azytromy- 
cyna. Tego rodzaju budowa rozszerza jej spektrum 
przeciwbakteryjne o pałeczki Haemophilus influenzae 
i Moraxella catarrhalis oraz warunkuje lepsze właści
wości farmakokinetyczne [34].

Należy również podkreślić nasze krajowe osią
gnięcia, a mianowicie grupa badaczy pod kierunkiem 
Haliny Bojarskiej-Dahling w drugiej połowie lat sie
demdziesiątych ubiegłego wieku otrzymała cykliczny 
węglan erytromycyny -  handlowa nazwa Davercin. 
Antybiotyk ten wykazuje wysoką aktywność biologicz
ną i jest znacznie lepiej tolerowany przez chorych [35].

Obok makrolidów grupą antybiotyków o podobnym 
spektrum przeciwbakteryjnym i podobnym mechaniź- 
mie działania są linkozamidy. Pierwszym z tej grupy 
leków wprowadzonym do terapii była linkomycyna an
tybiotyk naturalny, którego bioproducentem był Strepto- 
myces lincolnensis, izolowany z próbki gleby pochodzącej 
z Lincoln, stąd nazwa antybiotyku. Obecnie częściej sto
sowanym linkozamidem jest półsyntetyczna pochodna 
linkomycyny -  klindamycyna, charakteryzująca się wy
soką aktywnością wobec bakterii beztlenowych zarówno 
ziarenkowców jak pałeczek Gram-ujemnych. Wykazuje 
także mniej działań niepożądanych [34, 36].

1.5. Glikopeptydy
Pierwszymi przedstawicielami tej grupy antybiotyków 
były: wankomycyna i teikoplanina. Wankomycyna zo
stała wyizolowana ze Streptomyces orientalis w pierw
szej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wpro
wadzona do lecznictwa w roku 1956 [37]. Jednakże ze 
względu na złą farmakokinetykę, a jednocześnie większą 
skuteczność leczniczą wprowadzonych z początkiem 
lat sześćdziesiątych penicylin przeciwgronkowcowych 
wankomycyna została praktycznie wycofana z lecznic
twa. Ponownie przywrócona do terapii w latach sie
demdziesiątych w związku z pojawieniem się i szybkim 
rozprzestrzenianiem metycylinoopornych szczepów 
gronkowców. Kolejnym glikopeptydem, a właściwie 
lipoglikopeptydem, zastosowanym w lecznictwie była 
teikoplanina wyizolowana z Actinoplanes teichomyceti- 
cus [38]. Obecnie wankomycyna stosowana jest głów
nie w leczeniu zakażeń gronkowcowych wywołanych 
przez szczepy metycylinooporne, a teikoplanina w le
czeniu zakażeń enterokokowych [39]. Oba wymienione 
antybiotyki zaliczane są do I generacji glikopeptydów. 
Nowym antybiotykiem z grupy lipoglikopeptydów jest 
orytawancyna zaliczana do II generacji glikopeptydów. 
Kolejnymi antybiotykami z tej grupy, znajdującymi się 
w fazie badań klinicznych lub już oczekującymi na re
jestrację są dalbawancyna i telawancyna. Głównym ce
lem poszukiwania nowych pochodnych glikopeptydów 
było uzyskanie związków o lepszych niż wankomycyna 
właściwościach farmakokinetycznych [40].

1.6. Tetracykliny
Antybiotyki tetracyklinowe są wytwarzane przez róż
ne gatunki promieniowców. Cechuje je szerokie spek
trum aktywności przeciw bakteriom Gram-ujemnych, 
riketsjom, mykoplazmom, chlamydiom i niektórym 
pierwotniakom. Cząsteczka tego antybiotyku zawiera 
cztery pierścienie i stąd nazwa tej grupy [41, 42].

Odkrywcą tetracyklin był Benjamin Minga Dug- 
gar (1872 -  1956). W 1945 r. wyizolował antybiotyk
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z hodowli Streptomyces aureofaciens, który ze wzglę
du na żółty odcień nazwał aureomycyną. Wyniki tych 
odkryć zostały opublikowane dopiero w 1948 r. [43]. 
Aueromycyna znana jest pod nazwą chlorotetracykliny 
i obecnie stosowana jako lek do użytku zewnętrznego 
w postaci kropli i maści do oczu, maści na skórę i past 
dentystycznych.

Kolejnym antybiotykiem tetracyklinowym była 
oksytetracyklina otrzymana z hodowli Streptomyces 
rimosus w 1950 r., pierwotna jej nazwa brzmiała terra- 
mycyna [44].

Ponadto w lecznictwie znalazły zastosowanie tetra
cykliny półsyntetyczne do których należy minocyklina 
i doksycyklina. Zaliczane są do najbardziej cenionych 
tetracyklin II generacji. Doksycyklina jest pochodną 
oksytetracykliny, W Polsce antybiotyk ten został wy
produkowany przez Polfę -  Tarchomin. Jest antybioty
kiem o przedłużonym działaniu i najczęściej stosowaną 
tetracykliną w praktyce lekarskiej.

Minocyklina i doksycyklina są bardziej aktywne 
wobec niektórych drobnoustrojów niż pozostałe tetra
cykliny. W warunkach in vitro minocyklina wykazu
je dużą aktywność wobec Staphylococcus aureus oraz 
gronkowców koagulazoujemnych (np. S.epidermidis), 
a zwłaszcza szczepów opornych na metycylinę [45].

1.7. Chloramfenikol
Antybiotyk ten jest jednym z najstarszych chemiotera- 
peutyków o szerokim zakresie działania przeciwbak- 
teryjnego, wyizolowany w 1947 r. przez Burkholdera 
i wsp. [46] ze Streptomyces venezuelae i nazwany chlo- 
romycetyna, obecnie uzyskiwany na drodze syntezy 
i określany jako chloramfenikol [47]. Należy do an
tybiotyków toksycznych. Wywołuje dwa typy uszko
dzeń szpiku kostnego: niedokrwistość z leukopenią co 
może doprowadzić do zahamowania czynności szpiku 
kostnego; ciężka niedokrwistość aplastyczna, oraz hy- 
powitaminozę B i K. W związku z tym zastosowanie 
chloramfenikolu jest ograniczone do leczenia duru 
brzusznego i paradurów, zakażeń pałeczkami Klebsiella 
pneumoniae i Haemophilus influenzae, gdy inne anty
biotyki są nieskuteczne [48]].

1.8.Polimyksyny
Antybiotyki te należą do grupy lipopeptydów, wyizolo
wane po raz pierwszy w 1947 r. w procesie fermentacji 
Bacillus polymyxa. Spośród 5 otrzymanych polimyk- 
syn zastosowanie terapeutyczne znalazły polimyksyna 
B i polimyksyna E. Ta ostatnia znana pod nazwą ko- 
listyna wykazuje aktywność wobec pałeczek Gram- 
-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae z wyj. Proteus 
spp. i Serratia marcescens,a także pałeczek niefermen-

tujących z rodzaju Pseudomonas i Acinetobacter, w tym 
szczepów wieloopornych Aktywność wobec takich 
szczepów spowodowała, że mimo jej działań niepo
żądanych (neurotoksyczność) antybiotyk ten znalazł 
szersze zastosowanie w terapii zwłaszcza w skojarzeniu 
z karbapenemami [ 49].

1.9. Chinolony
Chinolony zostały odkryte na początku lat sześćdzie
siątych. Pierwszym wprowadzonym na rynek farma
ceutyczny preparatem chinolonowym był kwas nali- 
dyksowy, wyizolowany z leku przeciwmalarycznego, 
chloraminy. [50]. Kwas nalidyksowy, stosowany pod 
nazwą Negram, działał na niektóre bakterie Gram- 
-ujemne i został wprowadzony do leczenia zakażeń 
dróg moczowych. Został on jednak wycofany z uży
cia ze względu na szybką selekcję szczepów opornych 
i liczne jego działania niepożądane.

Prawdziwym przełomem w chemioterapii było 
opracowanie i wprowadzenie do lecznictwa fluorochi- 
nolonów w połowie lat osiemdziesiątych. Fluorowane 
chinolony to grupa syntetycznych leków przeciwbakte- 
ryjnych o większej biologicznej aktywności niż preparaty 
prekursorowe reprezentowane przez kwas nalidyksowy. 
Charakteryzują się dobrą dostępnością, szybką penetra
cją z osocza do tkanek i płynów ustrojowych. Cechują je 
doskonałe parametry farmakologiczne, dobra tolerancja 
i zazwyczaj brak interakcji z innymi lekami [51, 52, 53].

Ważnym wydarzeniem w chemioterapii było opra
cowanie i wprowadzenie do lecznictwa u ludzi norflok- 
sacyny w 1986 r. Następnie do końca lat 90-tych grupa 
fluorochinolonów powiększyła się o: cyprofloksacynę 
w 1987 r., oflofloksacynę w 1990 r., endoksacynę w 1991 
r., trowafloksacynę w 1997 r., gatifloksacynę w 1999 
r. i moksifloksacynę w 1999 r. [54]. Głównym bodź
cem do intensywnego poszukiwania flurochinolonów
0 jeszcze lepszych właściwościach mikrobiologicznych 
stało się narastanie oporności wśród bakterii Gram-do- 
datnich, a głównie pneumokoków opornych na peni
cylinę i przeważnie opornych na wszystkie antybiotyki 
beta-laktamowe. Wprowadzono grupę chemioterapeu- 
tyków o szerokim spektrum aktywności głównie prze
ciwko tlenowym pałeczkom Gram-ujemnym z rodzaju 
Enterobacteriaceae i Pseudomonas aeruginosa, a także 
przeciwko niektórym ziarenkowcom Gram-dodatnim 
w tym metycylinoopornym szczepom gronkowców
1 Gram-ujemnym bakteriom z rodzaju Mycoplazma, 
Chlamydia, Legionella oraz Mycobacterium [55,56].

We współczesnej klasyfikacji chinolony przeciw- 
bakteryjne dzieli się na 4 generacje:
• I generacja: kwas nalidyksowy, kwas oksolinowy,

cinoksacyna i kwas pipemidowy. Są to najstarsze
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niefluorowane związki, stosowane wyłącznie w za
każeniach dróg moczowych. Preparaty te zostały 
wycofane z użycia ze względu na szybkie narastanie 
oporności bakterii i liczne działania niepożądane, 
mają obecnie tylko znaczenie historyczne

• II generacja: ciprofloksacyna, enoksacyna, fleroksa- 
cyna, lewofloksacyna, lomefloksacyna, norfloksacy- 
na, ofloksacyna, pefloksacyna, temofloksacyna

Są to najwcześniej zsyntetyzowane fluorochinolony, 
a do stosowanych w Polsce należą ciprofloksacyna, le- 
woflaksocyna, norfloksacyna, ofloksacyna i pefloksacy- 
na. Związki te są aktywne wobec większości tlenowych 
bakterii Gram-ujemnych, zwłaszcza pałeczek jelito
wych, w tym wobec szczepów opornych na antybiotyki 
beta-laktamowe. ciprofloksacyna wykazuje największą 
skuteczność wobec Pseudomonas aeruginosa
• III generacja: gatifloksacyna, grepafloksacyna, 

pazufloksacyna, sparfloksacyna, tosufloksacyna 
w Polsce zarejestrowana jest sparfloksacyna.

Ta grupa fluorochinolonów powstała w wyniku poszu
kiwania leków o podwyższonej aktywności wobec bak
terii Gram-dodatnich, a głównie w związku z szerzącą 
się opornością pneumokoków na antybiotyki beta-lak- 
tamowe. Związki te są aktywne wobec ziarenkowców 
Gram-dodatnich, zwłaszcza dwoinek zapalenia płuc 
i aktywne wobec beztlenowców i bakterii atypowych
• IV generacja: klinafloksacyna, moksyfloksacyna 

i trowafloksacyna.
Są to związki o podwyższonej aktywności wobec bakte
rii Gram-dodatnich jak i beztlenowców [57,58,59] 

Począwszy od 2000 r. wprowadzano do lecznictwa 
nowe związki przeciwbakteryjne należące do grupy flu- 
orochinolonów, ale większość z nich była wynaleziona 
na Dalekim Wschodzie i nie jest dostępna na rynkach 
krajów Unii Europejskiej.

1.10. Nitrofurany
Do pochodnych nitrofuranu należą: nitrofurantoina, 
furazolidon i nitrofural oraz dwa związki: furazydyna 
(w Polsce pod nazwą Furagin) i nifuroksazyd. Wpro
wadzone zostały do terapii w 1953 roku. Nitrofuran
toina i furazydyna są stosowane w zakażeniach dróg 
moczowych, nifuroksazyd w zakażeniach przewodu 
pokarmowego, a nitrofural jest środkiem o działaniu 
miejscowym stosowanym w leczeniu oparzeń II i III 
stopnia.

Mechanizm działania pochodnych nitrofuranu 
dotyczy uszkodzenia kilku funkcji fizjologicznych 
w komórce bakteryjnej, w tym zahamowania biosyn
tezy DNA [60,61]. Spektrum przeciwbakteryjne tych 
związków obejmuje tlenowe bakterie Gram-dodatnie 
i Gram-ujemne oraz beztlenowce.

2. Leki przeciwbakteryjne wprowadzone do terapii 
w wieku XXI

Rosnąca częstość występowania Gram-dodatnich zaka
żeń i postępujące zwiększanie oporności drobnoustro
jów stwarzały wyzwania do poszukiwania nowych che- 
mioterapeutyków.

2.1. Oksazolidynony
Chemioterapeutykiem należącym do tej grupy leków 
przeciwbakteryjnch jest linezolid (Zyvox Pfizer), został 
dopuszczony do obrotu przez FDA (Food and Drug 
Administration) w roku 2000. W Polsce został zatwier
dzony procedurą narodową przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro
duktów Biobójczych (URPLWM i PB) w lutym roku 
2002 w postaci preparatu o nazwie Zyvoxid. Lek ten 
posiada spektrum aktywności przeciwbakteryjnej obej
mującej tlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie, w tym 
gronkowce oporne na metycylinę (S.aureus) oraz pa
ciorkowce oporne na penicylinę. Związek ten charak
teryzuje unikalny mechanizm działania, a mianowicie 
uniemożliwia on biosyntezę białek, poprzez hamowa
nie powstawania kompleksu inicjatorowego translacji 
w rybosomach bakteryjnych [37,40,62,63]

2.2. Lipopeptydy
Przedstawicielem tej grupy związków jest daptomycyna 
(Cubicin, Cubist), półsyntetyczny cykliczny antybiotyk 
otrzymywany w wyniku fermentacji Streptomyces ro- 
seosporus. Został zarejestrowany przez Amerykańską 
Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) we wrześniu 2003 
r., w Japonii w 2006 r.. Cubicin dostępny jest w Pol
sce (Novartis Europharm Ltd.). Mechanizm działania 
daptomycyny polega na wapniozależnym zaburzeniu 
transportu przez błonę komórkową bakterii. Proces ten 
powoduje jej szybką depolaryzację i w efekcie wpływ 
jonów potasu i apoptozę komórki bakteryjnej [64].

2.3. Ketolidy
Stanowią nową grupę leków w celu zwalczania infekcji 
powodowanych głównie przez S.pneumoniae. Ketolidy 
są pochodnymi makrolidów, które w pozycji 3 pierście
nia laktonowego -  cukier L-kladynoza został zastąpiony 
przez grupę ketonową. Przedstawicielem tych związków 
stosowanym w lecznictwie jest telitromycyna dopusz
czona do obrotu przez EMA w lipcu 2001 r., a przez FDA 
w kwietniu 2004 r. w postaci tabletek pod nazwą Ketek 
( Europa -  Aventis Pharma), Stany Zjednoczone (Sanofi 
Aventis). Wyniki badań klinicznych wykazują iż w miarę 
rozwoju oporności pneumokoków na inne antybiotyki, 
ketolidy mogą stać się jednym z głównych leków sto-
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sowanych do zwalczania zakażeń układu oddechowego 
powodowanych przez te bakterie [62, 65, 66]

2.4. Karbapenemy
Do wcześniej omawianej grupy karbapenemów (w roz
dziale 1.2.) w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku do
łączyły nowe preparaty tj.: ertapenem, biapenem, dori- 
penem i tebipenem.

Ertapenem został zarejestrowany przez FDA w li
stopadzie 2001 r., przez EMA (European Medicines 
Agency) w kwietniu 2002 r. pod nazwą Invanz (Merck 
Sharp and Dohme) do stosowania dożylnego lub do
mięśniowego.

Biapenem wprowadzono na rynek japoński w 2002 
r. Pod nazwą Omegacin (Meiji Seika Pharma Co Ltd.) 
do wlewów dożylnych.

Doripenem dopuszczony został do obrotu przez ja
pońską agencję leków w lipcu 2005 r. pod nazwą Fini- 
bax (Skionogi and Co. Ltd.), w Stanach Zjednoczonych 
w październiku 2007 r. i w Europie w lipcu 2008 r. pod 
nazwą Doribax.

Tebipenem piwoksylu wprowadzono do obrotu 
w Japonii w kwietniu 2009 r. pod nazwą Orapenem 
(Meiji Seika Pharma Co Ltd.).

Antybiotyki te wykazują szerokie spektrum aktyw
ności wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram -ujem
nych, zarówno tlenowych jak i beztlenowych, a także 
szczepów wytwarzających beta-laktamazy [62]

2.5. Antybiotyki glicylcyklinowe
Pierwszym antybiotykiem należącym do nowej gru
py glicylcyklin jest tygecyklina -pochodna tetracy- 
klin. Cechuje ją szerokie spektrum aktywności wobec 
drobnoustrojów gram-dodatnich i Gram-ujemnych, 
zarówno tlenowych jak i beztlenowych, wytwarzają
cych różne mechanizmy oporności na leki. Związek ten 
został wprowadzony do lecznictwa przez FDA ( Food 
and Drug Administration) w czerwcu 2005 r. w postaci 
infuzji dożylnych pod nazwą Tygacil (Wyeth Pharms), 
a przez EMA (European Medicines Agency) w kwiet
niu 2006 r. pod taką samą nazwą i postaci (Tygacil, Pfi
zer Limited) Tygecyklina wskazana jest do leczenia po
wikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich, wyłączając 
zakażenie stopy cukrzycowej i powikłanych zakażeń 
wewnątrzbrzusznych [62,67,68].

Począwszy od drugiej połowy XX wieku badania 
nad antybiotykami przeciwbakteryjnymi przeprowa
dzone były niekiedy w sposób lawinowy przez dobrze 
wyposażone koncerny farmaceutyczne. Dalszy rozwój 
cywilizacji i nauk medycznych przyczynił się do wpro
wadzenia nowych antybiotyków oraz osiągnięć w dia
gnostyce i leczeniu wielu chorób. W związku z pro

blemem antybiotykooporności nadal są poszukiwane 
nowe chemioterapeutyki.
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