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Klarytromycyna jest makrolidem o szerokim
spectrum dzia∏ania bakteriostatycznego wobec
bakterii Gram-dodatnich oraz w mniejszym
zakresie wobec bakterii Gram-ujemnych. Wa˝nà
klinicznie cechà jest jej aktywnoÊç wobec mikroorganizmów wewnàtrzkomórkowych rodzaju Mycoplasma i Legionella oraz rodziny Chlamydiaceae.
Podstaw´ budowy chemicznej klarytromycyny
stanowi 14-w´glowy pierÊcieƒ laktonowy, do którego do∏àczone sà reszty cukrowe. Klarytromycyna, jak i inne makrolidy, w sposób odwracalny
wià˝e si´ z 23S rybosomalnym RNA, wchodzàcym w sk∏ad podjednostki 50S rybosomu bakteryjnego. Hamuje proces transpeptydacji bàdê
translokacji, a tym samym uniemo˝liwia syntez´
bia∏ka. Skutkiem takiego dzia∏ania jest brak
wzrostu komórki bakteryjnej. Klarytromycyna
jest przede wszystkim antybiotykiem bakteriostatycznym, ale przy wysokim st´˝eniu leku
w surowicy, wykazuje tak˝e dzia∏anie bakteriobójcze w stosunku do szczególnie wra˝liwych
szczepów. Klarytromycyna w zauwa˝alny sposób
penetruje do wn´trza bia∏ych krwinek i makrofagów, co zrodzi∏o zainteresowanie jej potencjalnie synergistycznym dzia∏aniem z mechanizmami odpornoÊci organizmu gospodarza.

CLARITHROMYCIN
Over almost 20 years after its introduction and after
widespread use for respiratory tract infections, clarithromycin retains potent antimicrobial activity
against the most common infecting pathogens.
Clarithromycin remains active in vitro against a
wide variety of Gram-positive and Gram-negative
organisms, including S. pneumoniae, S. pyogenes,
H. influenzae and M. catarrhalis. Clarithromycin is
also active in vitro against several atypical human
pathogens, including Chlamydia pneumoniae,
Legionella species and Mycoplasma pneumoniae,
which can cause community-acquired pneumonia.
Clarithromycin has also potent immunomodulatory
activity. The spectrum of action extends to
regulation of leukocyte function and production
of inflammatorm mediators, control of mucus
hypersecretion, resolution of inflammation, and
modulation of host defense mechanisms. Clarithromycin is now being used or investigated to treat
chronic rhinosinusitis, chronic obstructive pulmonary
disease, asthma, cystic fibrosis and diffuse panbronchiolitis. This manuscript reviews recent information
on the antimicrobial activity, antiin-flammatory
properties as well as pharmacokinetics and adverse
effects of clarithromycin.
Key words:
clarithromycin, antibiotic resistance, respiratory
tract infection, anti-inflammatory properties,
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PRZECIWBAKTERYJNE
DZIA¸ANIE KLARYTROMYCYNY
Spektrum dzia∏ania
Klarytromycyna ma potencjalnie szerokie
spektrum dzia∏ania przeciwbakteryjnego, które
obejmuje ziarenkowce Gram-dodatnie, szczególnie paciorkowce: Streptococcus pneumoniae
i Streptococcus pyogenes, równie˝ wi´kszoÊç
szczepów gronkowca z∏ocistego (opornoÊç poÊród
nich narasta gwa∏townie) oraz niektóre szczepy
enterokoków (Anzueto i Norris 2004). Badania
przeprowadzone w warunkach in vitro wykaza∏y
wi´kszà skutecznoÊç klarytromycyny w porównaniu z erytromycynà w dzia∏aniu wobec wra˝liwych
paciorkowców i gronkowców (Peters i Clissold 1992).
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1993, 1996). Erytromycyna i klarytromycyna
wykazujà najwi´kszà skutecznoÊç w opisanych
badaniach. Zaobserwowana aktywnoÊç mo˝e
byç przyczynà zdolnoÊci makrolidów do redukcji
macierzy biofilmu bakteryjnego wytwarzanego
przez niektóre szczepy P. aeruginosa (Yasuda
i in.1993).

PoÊród innych bakterii Gram-dodatnich
wra˝liwe na klarytromycyn´ pozostajà: Bacillus
anthracis,
Corynebacterium
diphtheriae,
Erysipelothrix rhusiopathiae i Listeria monocytogenes. Klarytromycyna jest skuteczna równie˝
wobec beztlenowych bakterii Gram-dodatnich
z rodzaju Clostridium, jednak Propionibacterium
acnes i rodzaj Nocardia ró˝nià si´ wra˝liwoÊcià.
PoÊród bakterii Gram-ujemnych klarytromycyna jest najbardziej skuteczna wobec ziarenkowców: Neisseria meningitidis i Neisseria
gonorrhoeae oraz Moraxella catarrhalis. Zazwyczaj wra˝liwe sà równie˝ bakterie z rodzaju
Bordetella, Brucella, Flavobacterium i Legionella,
podobnie jak Helicobacter pylori i wi´kszoÊç
szczepów Campylobacter jejuni.
Haemophilus ducreyi jest wra˝liwy na dzia∏anie klarytromycyny, natomiast Haemophilus
influenzae ju˝ nieco mniej. W warunkach in vivo
aktywnoÊç klarytromycyny wobec H. influenzae
jest wspomagana przez jej g∏ówny metabolit
14-hydroksyklarytromycyn´.
Klarytromycyna jest nieskuteczna wobec
bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz
wielu szczepów Gram-ujemnych beztlenowców
Bacteroides fragilis i rodzaju Fusobacterium.
Zazwyczaj wra˝liwe na dzia∏anie klarytromycyny sà: rodzaj Actinomyces, rodzina Chlamydiaceae, riketsje, kr´tki: Treponema pallidum
i Borrelia burgdorferi, niektóre mykoplasmy
(Mycoplasma pneumoniae) oraz niektóre mykobakterie oportunistyczne: Mycoplasma scrofulaceum i Mycoplasma kansasii. Klarytromycyna
charakteryzuje si´ wi´kszà aktywnoÊcià ni˝
erytromycyna i azytromycyna wobec Mycobacterium avium-intracellulare i Mycobacterium
leprae (Alvarez-Elcoro i Enzler 1999). Klarytromycyna mo˝e zwi´kszaç aktywnoÊç etambutolu,
izoniazydu, pyrazynamidu i ryfampicyny w ich
dzia∏aniu na Mycobacterium tuberculosis
(Cavalieri i in. 1995, Mor i Esfandiari 1997).
Grzyby, dro˝d˝e i wirusy nie sà wra˝liwe
na dzia∏anie klarytromycyny.
Makrolidy majà ograniczone bezpoÊrednie
dzia∏anie przeciwbakteryjne w stosunku do
Pseudomonas aeruginosa. W czasie przed∏u˝onej
ekspozycji na antybiotyk makrolidowy w warunkach in vitro obserwuje si´ jednak dzia∏anie
bakteriostatyczne, a tak˝e dzia∏anie synergistyczne z innymi antybiotykami aktywnymi wobec
pa∏eczki ropy b∏´kitnej (Bui i in. 2000, Tateda i in.

Wspó∏dzia∏anie z innymi antybiotykami
Makrolidy, a wÊród nich klarytromycyna,
tak jak inne antybiotyki bakteriostatyczne mogà
antagonizowaç dzia∏anie antybiotyków bakteriobójczych. W badaniach przeprowadzonych
w warunkach in vitro z penicylinami, cefalosporynami czy gentamycynà obserwowano takie
reakcje. W praktyce klinicznej efekty jednoczesnego stosowania antybiotyków bakteriostatycznych i bakteriobójczych sà z∏o˝one i zale˝à od
organizmu gospodarza. Z powodu bezpoÊredniego
sàsiedztwa rybosomalnego miejsca wiàzania
klarytromycyna mo˝e kompetycyjnie hamowaç
efekt dzia∏ania chloramfenikolu lub linkosamidów np.: klindamycyny. Natomiast dzia∏anie
synergistyczne obserwowano w przypadku równoleg∏ego stosowania makrolidów i sulfonamidów, szczególnie wobec Haemophilus influenzae
(Peters i Cishold 1992).

OpornoÊç
Opisano wiele mechanizmów opornoÊci
bakterii na makrolidy. Najbardziej popularna
jest przekazywana przez plazmidy zdolnoÊç
do metylowania RNA rybosomalnego. Jej wynikiem jest zmniejszona podatnoÊç na wiàzanie
si´ antybiotyku z podjednostkà 50S rybosomu.
Odpowiada ona za opornoÊç krzy˝owà pomi´dzy
erytromycynà, innymi makrolidami, linkosamidami i streptograminà B, poniewa˝ wszystkie
one dzielà si´ miejscem wiàzania rybosomu
bakteryjnego. Ten rodzaj opornoÊci odnosi si´
do fenotypu MLSB i wyst´puje wÊród gronkowców, a rzadziej paciorkowców, ale tak˝e wÊród
innych gatunków, np.: Bacteroides fragilis,
Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae, Listeria i rodzaju Legionella (Leclerq 2002).
Obni˝ona zdolnoÊç wiàzania si´ antybiotyku
z rybosomem mo˝e byç równie˝ wynikiem
mutacji chromosomalnej, która zmienia bia∏ko
rybosomalne w jednostce 50S. Mutacja ta warunkuje znacznego stopnia opornoÊç na makrolidy. Opisana postaç opornoÊci wyst´puje u E. coli
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i niektórych szczepów Str. pyogenes oraz prawdopodobnie S. aureus (Anzueto i Norris 2004,
Leclerq 2002).
Inny mechanizm, przekazywany przez plazmidy, mo˝e byç cz´Êciowo odpowiedzialny
za wzrastajàcà opornoÊç bakterii Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae. Polega on
na wytwarzaniu bia∏ka, które powoduje aktywne
usuwanie leku z komórek bakteryjnych. Mechanizm ten odnosi si´ do fenotypu MS. Bakterie
oporne na dzia∏anie makrolidów o pierÊcieniu
14-w´glowym pozostajà wra˝liwe na dzia∏anie
makrolidów o pierÊcieniu 16-w´glowym i linkosamidów (Andrews 2004, Leclerq 2002).
Cz´stoÊç wyst´powania opornoÊci ró˝ni si´
bardzo w zale˝noÊci od miejsca zaka˝enia
i od organizmu. Problem opornoÊci zazwyczaj
jest nieistotny w przypadku krótkotrwa∏ej terapii
zaka˝eƒ, jest natomiast doÊç powszechny podczas d∏ugotrwa∏ego leczenia, np. w zapaleniu
wsierdzia wywo∏anym przez gronkowca z∏ocistego
(Anzueto i Norris 2004).
Cz´stoÊç wyst´powania opornoÊci poÊród
paciorkowców jest generalnie ni˝sza ni˝ w przypadku gronkowca z∏ocistego, ale prezentuje zale˝noÊç geograficznà (Lonks i Medeiros 1993).
OpornoÊç na klarytromycyn´ i inne makrolidy
wyst´puje cz´Êciej poÊród szczepów penicylinoopornych ni˝ poÊród szczepów penicylinowra˝liwych (Barry i in. 1997). Niepokojàcy jest fakt
izolowania opornych na klarytromycyn´ szczepów Helicobacter pylori oraz szczepów rodzaju
Mycobacterium (Grove i Koutsouridis 2002,
Hultén i in. 1997, Kalach i in. 2001, López-Brea
i in. 1997, Nash i Inderlied 1995, Versalovic i in.
1996, Wallace i in. 1996). OpornoÊç Mycobacterium avium-intracellulare narasta szybko w
czasie monoterapii klarytromycynà, dlatego
wskazane jest stosowanie terapii ∏àczonej.
Niestety, opisano przypadki opornoÊci M. avium-intracellulare na klarytromycyn´ pomimo terapii ∏àczonej uogólnionego zaka˝enia chorych
na AIDS (De Wit i in. 1993).

zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
zatok przynosowych oraz ucha Êrodkowego.
Spektrum dzia∏ania przeciwbakteryjnego klarytromycyny, a tak˝e w∏aÊciwoÊci farmakokinetyczne powodujà, ˝e jest ona skutecznym lekiem
w terapii pozaszpitalnego zapalenia p∏uc (bakteryjnego oraz wywo∏anego przez drobnoustroje
atypowe) oraz w wielu przypadkach zaostrzenia
przewlek∏ego zapalenia oskrzeli. W powa˝nych
zaka˝eniach wywo∏ywanych przez H. influenzae
lekami z wyboru sà cefalosporyny III generacji,
ale w infekcjach o przebiegu ∏agodnym lub
umiarkowanym mo˝liwe jest stosowanie klarytromycyny (Anonymous 2002).
Klarytromycyna stosowana jest równie˝
w leczeniu zaka˝eƒ skóry i tkanek mi´kkich:
ró˝y, liszajca zakaênego, zapalenia mieszków
w∏osowych i czyracznoÊci, jak równie˝ w zaka˝eniach ran wywo∏anych przez S. aureus i
Str. pyogenes oraz zaka˝eniach jamy ustnej
i oko∏oz´bowych.
Klarytromycyn´ wykorzystuje si´ w leczeniu
tràdu oraz w zapobieganiu i leczeniu oportunistycznych zaka˝eƒ mykobakteriami (u chorych
zaka˝onych HIV z liczbà leukocytów mniejszà
lub równà 100/mm3).
W niektórych krajach klarytromycyna jest
stosowana (alternatywnie do penicylin) w profilaktyce zapalenia wsierdzia, po operacjach
przeprowadzonych w jamie ustnej, drogach
oddechowych i prze∏yku oraz po zabiegach
stomatologicznych.
Klarytromycyna jest jednym z antybiotyków
podawanych w celu eradykacji Helicobacter
pylori w terapii potrójnej choroby wrzodowej.
Najcz´Êciej stosuje si´ jà równolegle z metronidazolem lub amoksycylinà i inhibitorem pompy
protonowej.

ZASTOSOWANIE KLARYTROMYCYNY
W CHOROBACH INFEKCYJNYCH
W leczeniu ostrego zapalenia gard∏a antybiotykami z wyboru sà penicyliny. Klarytromycyna mo˝e stanowiç alternatyw´ dla penicylin,
szczególnie w grupie chorych z nadwra˝liwoÊcià
na antybiotyki beta-laktamowe. Stosowanie
klarytromycyny jest tym bardziej usprawiedliwione, ˝e 20–40% przypadków ostrego zapalenia migda∏ków podniebiennych i gard∏a jest
wywo∏ywana przez drobnoustroje atypowe

Wskazania
do leczenia przeciwbakteryjnego
Z klinicznego punktu widzenia najwa˝niejsza jest aktywnoÊç klarytromycyny wobec
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis
i Haemophilus influenzae jako najcz´stszych
patogenów bakteryjnych wywo∏ujàcych ostre
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po uzyskaniu antybiogramu. W badaniach bakteriologicznych pobranego materia∏u stwierdza si´
Staphylococcus koagulazo-ujemny, S. aureus,
Str. viridans, M. catarrhalis, H. influenzae i
S. pneumoniae oraz pa∏eczki Gram-ujemne
(Benninger i in. 2003, Meltzer i in. 2004).
Uwa˝a si´, ˝e z powodu wieloletniego przebiegu
choroby, wielokrotnych antybiotykoterapii i
leczenia operacyjnego ca∏kowita eradykacja
drobnoustrojów nie jest mo˝liwa (Gromek
i Krzeski 2007). Stwierdzono, ˝e klarytromycyna
ma zdolnoÊç zmniejszania macierzy biofilmu
bakteryjnego w zatokach przynosowych, z∏o˝onego równie˝ z bakterii opornych na antybiotyki
makrolidowe (Post i in. 2004, Yasuda i in. 1993).
W∏aÊciwoÊci te, obok dzia∏ania przeciwzapalnego i immunomodulujàcego (opisane poni˝ej)
sprawi∏y, ˝e klarytromycyna znalaz∏a zastosowanie w schemacie d∏ugoterminowego zachowawczego leczenia przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych (Górski i Gromek 2005, Ragab
i in. 2004, Wallwork i Coman 2004).
Ostre zapalenie oskrzeli ma najcz´Êciej etiologi´ wirusowà i u osób immunokompetentnych
rzadko dochodzi do nadka˝enia bakteryjnego.
W 20% przypadków patogeny stanowià drobnoustroje atypowe i w leczeniu makrolidy, a poÊród
nich klarytromycyna, nale˝à do antybiotyków
pierwszego rzutu zarówno u dzieci, jak i doros∏ych (Dzier˝anowska 2006, Zhang i in. 2000).
Wirusy sà równie˝ najcz´stszà przyczynà
zaostrzeƒ przewlek∏ego zapalenia oskrzeli, ale
z ropnej plwociny mo˝na wyhodowaç Str. pneumoniae, H. influenzae i M. catarrhalis. W tych
przypadkach wybierajàc klarytromycyn´ jako
form´ terapii empirycznej, nale˝y kierowaç si´
informacjami dotyczàcymi opornoÊci wymienionych patogenów w danym regionie geograficznym (Anzueto i Norris 2004).
W leczeniu pozaszpitalnego zapalenia p∏uc
o przebiegu ∏agodnym lub umiarkowanym
klarytromycyna obok erytromycyny stanowi lek
alternatywny w grupie chorych z nadwra˝liwoÊcià na antybiotyki beta-laktamowe. Zaleca si´
równie˝ dodanie antybiotyku makrolidowego do
penicyliny w przypadku braku poprawy po trzech
dobach leczenia (Dzier˝anowska 2006). W grupie pacjentów, u których mo˝emy si´ spodziewaç
ci´˝szego przebiegu zapalenia p∏uc z uwagi
na wspó∏istniejàce choroby przewlek∏e oraz w
grupie chorych hospitalizowanych, klarytromycyn´

(Krenke 2006). Wi´kszoÊç przypadków zapalenia
gard∏a ma etiologi´ wirusowà. Antybiotykoterapi´ nale˝y w∏àczyç wówczas, gdy udzia∏ bakterii
zostanie udokumentowany szybkimi testami
diagnostycznymi czy hodowlà bakteryjnà
(Dzier˝anowska 2006).
Gdy zachodzi potrzeba leczenia przyczynowego ostrego zapalenia krtani i tchawicy makrolidy,
a wÊród nich klarytromycyna, stanowià leczenie
z wyboru. Obok wirusów najcz´stszymi patogenami sà tu Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae (Dzier˝anowska 2006).
Makrolidy sà równie˝ lekami pierwszego
rzutu w antybiotykoterapii krztuÊca.
W przypadku bakteryjnego zapalenia ucha
Êrodkowego zarówno u dzieci, jak i u doros∏ych
makrolidy stanowià alternatyw´ leczenia w grupie chorych z nadwra˝liwoÊcià na antybiotyki
beta-laktamowe.
W ostrym zapaleniu zatok przynosowych
nale˝y rozwa˝yç antybiotykoterapi´ w przypadku
nasilenia si´ objawów po 5 dniach trwania choroby oraz we wszystkich ci´˝kich przypadkach
(EPOS 2007). W∏àczajàc leczenie empiryczne, powinno si´ pami´taç o opornoÊci bakterii. S. aureus
w ostrym zapaleniu zatok przynosowych jest
równie cz´stym patogenem jak Str. pneumoniae
(Gromek i Krzeski 2007). W tej jednostce chorobowej makrolidy równie˝ stanowià alternatyw´
dla pacjentów z nadwra˝liwoÊcià na beta-laktamy. Wybór klarytromycyny spoÊród innych antybiotyków makrolidowych mo˝e byç uzasadniony jej relatywnie wysokà aktywnoÊcià wobec
H. influenze (Dzier˝anowska 2006).
Brak jest jeszcze jednoznacznych danych
okreÊlajàcych rol´ drobnoustrojów atypowych
w ostrym zapaleniu ucha Êrodkowego i ostrym
zapaleniu zatok przynosowych (Krenke 2006).
W przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych antybiotykoterapi´ stosuje si´ w po∏àczeniu
z glikokortykosteroidami jako radykalne leczenie
zachowawcze zaostrzeƒ choroby i leczenie zachowawcze w okresie oko∏ooperacyjnym. Leczenie
antybiotykiem powinno byç prowadzone przez
6–8 tygodni, a w okresie oko∏ooperacyjnym
10–14 dni przed zabiegiem (Gromek i Krzeski
2007). Antybiotykoterapia powinna opieraç si´
na wynikach badania bakteriologicznego wydzieliny z zatok przynosowych. W leczeniu
zaostrzeƒ cz´sto uzasadnione jest w∏àczenie leczenia empirycznego i ewentualna weryfikacja
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wywierajà efekt immunomodulujàcy (Amayasu
i in. 2000, Anderson i in. 1996, Culic i in 2001,
Garey i in. 2000, 2003, Jaffe i in. 2001, Postu∏a
2007, Rubin i in. 2004, Shinkai i in. 2008,
Zalewska-Kaszubska i Górska 2001).
Zainteresowanie w∏aÊciwoÊciami przeciwzapalnymi antybiotyków makrolidowych si´ga
poczàtku lat 60., kiedy to stwierdzono, ˝e stosowanie troleandomycyny pozwala zmniejszyç
dawk´ glikokortykosteroidu u chorych z ci´˝kà
astmà. Po 20 latach badaƒ i obserwacji immunomodulujàca terapia makrolidami sta∏a si´ standardem leczenia w rozsianym zapaleniu oskrzelików. Obecnie erytromycyna i klarytromycyna
sà na Êwiecie szeroko stosowane w leczeniu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
i przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc. Ostatnie
lata to badania nad mo˝liwoÊcià wykorzystania
antybiotyków makrolidowych w terapii mukowiscydozy (Shinkai i in. 2008).
Makrolidy w dawkach ni˝szych ni˝ te stosowane w leczeniu przeciwbakteryjnym majà wiele
dzia∏aƒ wp∏ywajàcych na uk∏ad immunologiczny
i na reakcj´ zapalnà.
Dzia∏anie
to
obejmuje
hamowanie
wytwarzania i wydzielania cytokin prozapalnych.
Makrolidy stymulowane przez endotoksyny bakteryjne hamujà wytwarzanie i wydzielanie przez
komórki nab∏onka dróg oddechowych IL-6, IL-8
oraz GM-CSF (Suzuki i in. 1997). Erytromycyna
i klarytromycyna zmniejszajà wytwarzanie IL-8
w prawid∏owych i transformowanych komórkach
nab∏onka dróg oddechowych (Takizawa i in. 1997).
Makrolidy hamujà wytwarzanie IL-1ß i
TNF-α w monocytach (Suzaki i in.1999), IL-1ß,
IL-6, TNF-α i GM-CSF w komórkach tucznych
(Shimane i in. 2001) oraz IL-8, ENA-78 (bia∏ko
nab∏onkowe aktywujàce neutrofile), MIP-1 (bia∏ko
zapalne makrofagów) w makrofagach i leukocytach (Schultz i in. 2000). Makrolidy hamujà
dzia∏anie limfocytów Th2 (Morikawa i in. 2002)
oraz zmniejszajà wytwarzanie IFN-γ w limfocytach T pami´ci (Hirohata i Nakanishi 1995).
Mechanizm molekularny tych dzia∏aƒ nie
zosta∏ jeszcze jednoznacznie wyjaÊniony. W stymulowanych przez TNF-α komórkach BET-1A
(hodowla ludzkich komórek nab∏onka oskrzeli)
klarytromycyna hamuje transkrypcj´ genu dla
IL-8 g∏ównie przez obni˝enie wiàzania bia∏ka
aktywujàcego (AP-1). Proces ten wymaga co najmniej 96-godzinnej ekspozycji na klarytromycyn´

stosuje si´ jako jeden z antybiotyków w terapii
∏àczonej z beta-laktamami.
Makrolidy, a wÊród nich klarytromycyna, sà
antybiotykami z wyboru w przypadku epidemii
mykoplazmatycznego zapalenia p∏uc i jeÊli
zachodzi podejrzenie zaka˝enia bakteriami z
rodzaju Legionella.

Zasady dawkowania klarytromycyny
w chorobach infekcyjnych
Klarytromycyna w chorobach infekcyjnych
jest stosowana doustnie lub w postaci wlewów
do˝ylnych.
Doustnie w grupie doros∏ych najcz´Êciej
stosowana jest w dawce 250 mg dwa razy na
dob´, a w przypadku zaka˝eƒ o ci´˝kim przebiegu
dawka mo˝e byç zwi´kszona do 500 mg, równie˝
dwa razy na dob´. Tabletki 500 mg o zmodyfikowanym uwalnianiu pozwalajà na stosowanie
klarytromycyny raz dziennie. Leczenie powinno
trwaç 7–14 dni. U dzieci powy˝ej 6 miesiàca
˝ycia dawka wynosi 7,5 mg/kg masy cia∏a, dwa
razy dziennie przez 5–10 dni.
Parenteralnie lek w postaci 0,2% roztworu
klarytromycyny stosuje si´ w dawce 500 mg
dwa razy dziennie, we wlewie do˝ylnym podawanym w ciàgu 60 minut. Terapia do˝ylna mo˝e
byç kontynuowana przez 2–5 dni, a nast´pnie
powinna zostaç zastàpiona przez terapi´ doustnà,
o ile jest to mo˝liwe.
W przypadku leczenia uogólnionego zaka˝enia
M. avium-intacellulare oraz M. leprae klarytromycyna mo˝e byç stosowana w postaci doustnej
w dawce 500 mg dwa razy dziennie, ale powinna
byç podawana jednoczeÊnie z innymi lekami skutecznymi wobec mykobakterii (Barradell i in. 1993).
W eradykacji H. pylori, zwiàzanej z chorobà
wrzodowà, klarytromycyn´ podaje si´ zwykle
w dawce 500 mg dwa razy dziennie równolegle
z innymi antybiotykami oraz z inhibitorem pompy protonowej lub antagonistà receptora H2
przez 7–14 dni (Markham i McTavish 1996).
Dawki mogà wymagaç modyfikacji w przypadku niewydolnoÊci nerek. W schy∏kowej
niewydolnoÊci nerek (klirens kreatyniny poni˝ej
30 ml/minut´) dawka klarytromycyny powinna
byç zmniejszona o po∏ow´.

Przeciwzapalne w∏aÊciwoÊci klarytromycyny
Antybiotyki makrolidowe oprócz swego
zasadniczego dzia∏ania przeciwbakteryjnego
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Êluzowych, a co za tym idzie nadmierne wydzielanie Êluzu (Rubin 2002), pozbawia tak˝e komórki
walcowate rz´sek. W badaniach klinicznych
makrolidy poprawiajà klirens Êluzowo-rz´skowy,
zmniejszajà nadreaktywnoÊç oskrzeli i iloÊç leukocytów w plwocinie (Jaffe i in. 2001).
W randomizowanych badaniach klinicznych
stwierdzono, ˝e klarytromycyna zmniejsza obj´toÊç odkrztuszanej plwociny u 50% pacjentów
z przewlek∏ym zapaleniem oskrzeli oraz rozsianym zapaleniem oskrzelików. Zwi´ksza elastycznoÊç plwociny, ale nie zmienia jej lepkoÊci
(Tamaoki i in. 1995b). Klarytromycyna i erytromycyna hamujà ekspresj´ mRNA dla genu kodujàcego mucyn´ (MUC5AC) oraz wytwarzanie
bia∏ek Êluzu w komórkach NCI-H292 (hodowla
komórek raka Êluzowo-naskórkowego) i komórkach nab∏onka b∏ony Êluzowej nosa (Shimizu i in.
2003). Klarytromycyna stosowana przez 7 dni
zmniejsza∏a ekspresja genu MUC5AC w homogenacie mysiej tkanki p∏ucnej (Kaneko i in. 2003).
Erytromycyna, roksytromycyna i klarytromycyna zmniejszajà kurczliwoÊç mi´Êni g∏adkich izolowanych z ludzkich oskrzeli (Tamaoki
i in. 1995a). Erytromycyna i klarytromycyna
hamujà wydzielanie endoteliny 1 z komórek
nab∏onka oskrzeli, co równie˝ mo˝e obni˝aç podatnoÊç oskrzeli na skurcz (Takizawa i in. 1998).
W badaniach klinicznych z zastosowaniem
klarytromycyny wykazano z∏agodzenie objawów
i popraw´ funkcji uk∏adu oddechowego u pacjentów z przewlek∏ymi chorobami zapalnymi
dróg oddechowych. U pacjentów z przewlek∏ym
zapaleniem zatok stwierdzono zmniejszenie
nasilenia objawów choroby, rozmiaru polipów
i iloÊci cytokin prozapalnych. W grupie chorych
z POChP oraz chorych z astmà oskrzelowà obserwowano popraw´ objawów subiektywnych,
zmniejszenie iloÊci zaostrzeƒ oraz lepsze parametry spirometryczne (Postu∏a 2007).
Uwa˝a si´, ˝e makrolidy zmniejszajà metabolizm glikokortykosteroidów (Shinkai i in. 2008).
W grupie chorych na astmà steroidozale˝nà
w czasie jednoczesnego podawania klarytromycyny obserwowano popraw´ objawów subiektywnych, a tak˝e mo˝liwoÊç redukcji dawki
glikokortykosteroidu (Garey i in. 2000). Klarytromycyna podawana pacjentom ze stabilnà astmà
oskrzelowà i z wspó∏istniejàcà infekcjà M. pneumoniae lub C. pneumoniae, potwierdzonà PCR (ang.
polymerase chain reaction – polimerazowa reakcja

i jest mniej nasilony ni˝ w przypadku glikokortykosteroidów. Sugeruje to, ˝e klarytromycyna wp∏ywa
na promocj´ IL-8 poÊrednio (Abe i in. 2000).
Makrolidy hamujà równie˝ wytwarzanie
czàsteczek adhezyjnych, od których zale˝y migracja neutrofilów do tkanek. Klarytromycyna
zmniejsza ekspresj´ czàsteczek adhezyjnych
integryny LFA-3 (antygen zwiàzany z czynnoÊcià
limfocytów) i adresyny VCAM-1 (czàsteczka
adhezji komórkowej naczyƒ) na fibroblastach
(Matsuoka i in. 1996).
Komórki stanu zapalnego u˝ywajàc indukowalnej syntetazy tlenku azotu (iNOS), mogà wytwarzaç izoformy NO, które wzmagajà zapalenie
i powodujà zniszczenie nab∏onka. W warunkach
in vitro obserwowano zahamowanie wytwarzania NO pod wp∏ywem dzia∏ania makrolidów
(Kohri i in. 2000, Tamaoki i in. 1999, Terao i in. 2003).
Bakterie Gram-ujemne, jak P. aeruginosa,
majà zdolnoÊç do tworzenia biofilmu. Zaka˝enie
jest inicjowane przez zamocowanie si´ P. aeruginosa do komórek gospodarza za pomocà czàsteczek adhezyjnych. Nast´pnie bakterie wydzielajà liczne uszkadzajàce toksyny i enzymy oraz
tracà rz´ski i witki. Teraz mogà poruszaç si´
tylko przez skurcz i rozkurcz ca∏ej komórki. Rozpoczynajà wytwarzanie bia∏ek niezb´dnych do
sygnalizacji bakteryjnej (ang. quorum sensing)
w biofilmie, a nast´pnie wytwarzanie alginatu
polisacharydowego, u˝ywajàc dehydrogenazy
guanozyno
difosfo-D-mannozy
(guanosine
diphospho-D-mannose dehydrogenase – GMD)
(Palmer i Górski 2006, Shinkai i in. 2008).
Makrolidy mogà zmniejszaç formowanie
biofilmu bakteryjnego przez hamowanie kluczowego w tej biosyntezie enzymu GMD (Mitsuya
i in. 2000) oraz upoÊledzaç poruszanie si´ w mechanizmie skurczu i rozkurczu komórek bakterii
(Woêniak i Keyser 2004). Makrolidy hamujà
równie˝ ekspresj´ genów flageliny, która jest
g∏ównym budulcem filamentów witek bakteryjnych, uniemo˝liwiajàc poruszanie si´ P. aeruginosa równie˝ w ten sposób (Kawamura-Sato
i in. 2000, 2001). Stwierdzono, ˝e w mysim modelu zapalenia p∏uc klarytromycyna zmniejsza
liczb´ ˝ywych bakterii w biofilmie utworzonym
przez P. aeruginosa (Yanagihara i in. 2002).
Wydzielanie Êluzu i jego klirens stanowi
pierwszà lini´ obrony dróg oddechowych
przed infekcjà. Przewlek∏y stan zapalny powoduje przerost komórek kubkowych i gruczo∏ów
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podania leku. Klarytromycyna jest intensywnie
metabolizowana w wàtrobie przez izoenzymy
cytochromu P-450 – CYP1A2 i CYP3A4, g∏ównie
do 14-hydroksyklarytromycyny. Klarytromycyna
jest wyjàtkowym antybiotykiem, poniewa˝ jej
g∏ówny metabolit, pojawiajàcy si´ w surowicy po
3 godzinach od chwili podania leku macierzystego, jest aktywny biologicznie. St´˝enie maksymalne klarytromycyny w surowicy, po podaniu
doustnie dawki jednorazowej 250 mg wynosi
900 nanogram/ml, a jej g∏ównego metabolitu
600 nanogram/ml. W stanie stacjonarnym, w trakcie stosowania tabletek 250 mg co 12 godzin lub
tabletek 500 mg o zmodyfikowanym uwalnianiu
co 24 godziny, maksymalne st´˝enie klarytromycyny osiàga wartoÊci 1–1,9 mikrogram/ml
(Guay i in. 2001). Dawka 250 mg podawana co
12 godzin w postaci zawiesiny powoduje, ˝e st´˝enie leku w stanie stacjonarnym wynosi oko∏o
2 mikrogram/ml.
Farmakokinetyka klarytromycyny jest nieliniowa i zale˝y od dawki. Wysokie dawki leku
dajà nieproporcjonalnie wysokie st´˝enia leku
macierzystego z powodu wysycenia szlaków
metabolicznych (Rodvold 1999).
Klarytromycyna i jej g∏ówny metabolit
14-hydroksyklarytromycyna dobrze przenikajà
do tkanek, z wyjàtkiem oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego. St´˝enie osiàgane w tkankach jest
kilkakrotnie wy˝sze ni˝ osiàgane w surowicy.
St´˝enie klarytromycyny w tkance migda∏ków
podniebiennych i w tkance p∏ucnej jest 2–6 razy
wy˝sze ni˝ w surowicy. St´˝enie klarytromycyny
i jej aktywnego metabolitu w p´cherzykach
p∏ucnych 10-krotnie, a w obecnych tam makrofagach 100-krotnie przewy˝sza st´˝enie w surowicy (Bearden i in. 1999). Penetracja aktywnego
metabolitu do p∏uc ma wa˝ne implikacje kliniczne. Badania in vitro wykaza∏y, ˝e aktywnoÊç
klarytromycyny wobec H. influenzae jest wzmagana przez obecnoÊç 14-hydroksyklarytromycyny,
której aktywnoÊç w tym przypadku jest dwukrotnie
wi´ksza ni˝ leku macierzystego (Hoover i in. 1992).
Klarytromycyna jest aktywnie wychwytywana przez komórki fagocytarne, dlatego wykazuje
du˝à aktywnoÊç wobec paso˝ytów wewnàtrzkomórkowych.
Klarytromycyna jest wydalana z ˝ó∏cià przez
przewód pokarmowy. W stanie stacjonarnym
oko∏o 20% leku podawanego w dawce 250 mg,
30% leku w dawce 500 mg oraz oko∏o 40% leku

∏aƒcuchowa) znamiennie statystycznie poprawia∏a wartoÊç forsowanego wy-dechu pierwszosekundowego (FEV-1) w porównaniu z grupà
otrzymujàcà placebo oraz grupà bez wspó∏istniejàcej infekcji (Kraft i in. 2002).
Makrolidy ze wzgl´du na swe w∏aÊciwoÊci
immunomodulujàce sà stosowane w leczeniu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
u doros∏ych. SkutecznoÊç terapii jest szczególnie
dobrze udokumentowana w przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych bez polipów, w którym
dominuje zapalenie neutrofilowe (EPOS 2007,
Gromek i Krzeski 2006). Erytromycyna i klarytromycyna by∏y stosowane równie˝ u pacjentów
z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych
z polipami. Po 3 miesiàcach terapii zmniejszy∏a
si´ iloÊç IL-8 w pop∏uczynach z nosa. Stwierdzono
równie˝ istotnà statystycznie korelacj´ pomi´dzy spadkiem iloÊci IL-8 w pop∏uczynach
a zmniejszeniem si´ rozmiaru polipów (Yamada
i in. 2000). Wykazano, ˝e d∏ugotrwa∏e leczenie
antybiotykami w przypadku przewlek∏ego zapalenia zatok z polipami jest istotne w póênych
nawrotach choroby. Nie ustalono dotychczas
skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa tego rodzaju terapii u dzieci z przewlek∏ym zapaleniem zatok
przynosowych (EPOS 2007).
Zaleca si´ leczenie d∏u˝sze ni˝ 12 tygodni.
Nie ustalono jednoznacznie maksymalnej d∏ugoÊci leczenia, dlatego decyzja o jego zakoƒczeniu
powinna byç dostosowana do potrzeb ka˝dego
przypadku klinicznego (EPOS 2007). Nie ustalono równie˝ dawki dobowej, która powinna byç
stosowana w leczeniu immunomodulujàcym
makrolidami. W badaniach klinicznych klarytromycyna jest stosowana w dawce 200–500 mg
na dob´ (Shinkai i in. 2008). Niektórzy autorzy
dopatrujà si´ braku spodziewanych wyników badaƒ w zbyt wysokich dawkach leku. W∏aÊciwoÊci
przeciwzapalne makrolidów obserwowano tylko
po dawkach ni˝szych ni˝ dzia∏ajàce przeciwbakteryjnie (Ordonez i in. 2001).

Farmakokinetyka i farmakodynamika
klarytromycyny
Klarytromycyna dobrze i szybko wch∏ania
si´ z przewodu pokarmowego, a jej biodost´pnoÊç jako leku macierzystego wynosi ponad
50%. Wch∏anianie klarytromycyny jest niezale˝ne od obecnoÊci pokarmu. St´˝enie maksymalne
w surowicy osiàga po 2–3 godzinach od chwili
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w dawce 250 mg w postaci zawiesiny jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. 14-hydroksyklarytromycyna i inne metabolity sà tak˝e wydalane z moczem w iloÊci 10–15% podanej dawki.
Ostateczny czas pó∏trwania klarytromycyny wynosi oko∏o 3–4 godziny u chorych otrzymujàcych
250 mg leku dwa razy dziennie i oko∏o 5–7 godzin
u otrzymujàcych 500 mg dwa razy dziennie. Czas
pó∏trwania 14-hydroksyklarytromycyny wynosi
6,9–8,7 godziny. W niewydolnoÊci nerek czas pó∏trwania leku jest wyd∏u˝ony.

pojawiajà si´ w grupie pacjentów m∏odszych.
Zwykle sà ∏agodne i przemijajàce.
W trakcie leczenia klarytromycynà mo˝e
wyst´powaç zapalenie b∏ony Êluzowej jamy ustnej i j´zyka oraz przebarwienia z´bów poddajàce
si´ czyszczeniu w gabinecie stomatologicznym.
Opisano przypadki nadka˝enia drobnoustrojami opornymi – pseudob∏oniastego zapalenia
jelit spowodowanego przez Clostridium difficile
(Braegger i Nadal 1994).
Reakcje nadwra˝liwoÊci na klarytromycyn´
sà bardzo rzadkie i mogà wyst´powaç w postaci
Êwiàdu, pokrzywki i wysypki skórnej, a tak˝e w
nielicznych przypadkach – reakcji anafilaktycznej.
Opisano pojedyncze przypadki trombocytopenii i plamicy ma∏op∏ytkowej zwiàzane z leczeniem klarytromycynà (Alexopoulou i in. 2002,
Oteo i in. 1994, Price i Tuazon 1992). Trombocytopenia z towarzyszàcym zapaleniem Êródmià˝szowym nerek, zapaleniem wàtroby i podwy˝szonym st´˝eniem amylazy w surowicy
wystàpi∏a jako przypadek reakcji alergicznej
na klarytromycyn´ (Baylor i Williams 1999).
Stwierdzono przemijajàcy wp∏yw klarytromycyny na oÊrodkowy uk∏ad nerwowy: niepokój,
zawroty g∏owy, bezsennoÊç, koszmary senne,
omamy, splàtanie, drgawki i zaburzenia s∏uchu.
Opisano objawy ostrej psychozy u pacjentów
otrzymujàcych klarytromycyn´ jako eradykacj´
zaka˝enia H. pylori, a tak˝e u chorych na AIDS
w wieku podesz∏ym (Gómez-Gil i in. 1999).
Inne opisane dzia∏ania niepo˝àdane to wyst´pujàce sporadycznie hipoglikemia i leukopenia.
Istniejà równie˝ doniesienia o Êródmià˝szowym
zapaleniu nerek i ich niewydolnoÊci w wyniku
stosowania klarytromycyny.
W grupie chorych z upoÊledzeniem odpornoÊci, otrzymujàcych klarytromycyn´ w postaci
doustnej jako cz´Êç protoko∏u terapii uogólnionego
zaka˝enia M. avium-intracellulare, obserwowano
zm´tnienie rogówki, które ust´powa∏o po zakoƒczeniu leczenia (Dorrell i in. 1994). W grupie
chorych przyjmujàcych przez d∏ugi okres krople
do oczu zawierajàce klarytromycyn´ z powodu zapalenia twardówki wywo∏anego przez M. avium-intracellulare stwierdzono z∏ogi podnab∏onkowe
w rogówce. Nie powodowa∏y one ˝adnych dolegliwoÊci ze strony narzàdu wzroku i rozpuÊci∏y si´
po zakoƒczeniu terapii (Tyagi i in. 1999).
Wyd∏u˝enie odcinka QT oraz zaburzenia rytmu typu torsade de pointes opisano u pacjentów

Przeciwwskazania i ostrze˝enia
Klarytromycyny nie nale˝y podawaç chorym
z nadwra˝liwoÊcià na makrolidy.
Z powodu ryzyka wyd∏u˝enia odcinka QT oraz
wystàpienia zaburzeƒ rytmu typu torsade de pointes nie nale˝y stosowaç klarytromycyny jednoczeÊnie z cisaprydem, pimozydem i terfenadynà.
Nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
w grupie chorych z niewydolnoÊcià nerek i/lub
wàtroby. U chorych z niewydolnoÊcià nerek,
u których klirens kreatyniny wynosi mniej ni˝
30 ml/min, nale˝y zmniejszyç dawk´ leku i nie
stosowaç preparatów w dawce 500 mg o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Brak jest danych dotyczàcych skutecznoÊci
i bezpieczeƒstwa leku u niemowlàt poni˝ej
6 miesiàca ˝ycia.

Dzia∏ania niepo˝àdane
Profil tolerancji klarytromycyny zosta∏ ustalony po latach intensywnego stosowania leku
i na podstawie setek przeprowadzonych badaƒ.
Klarytromycyna jest na ogó∏ dobrze tolerowanym lekiem i powa˝ne dzia∏ania niepo˝àdane
wyst´pujà rzadko. Najcz´Êciej wyst´pujà zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe, jednak rzadziej
i o mniejszym stopniu nasilenia ni˝ po zastosowaniu najstarszego z makrolidów – erytromycyny
(Rubinstein 2001). U doros∏ych najcz´Êciej
obserwowano biegunk´, nudnoÊci i zburzenia
smaku (3% leczonych), u dzieci biegunk´ (6%),
wymioty (6,3%), ból brzucha (2,4%) i ból g∏owy
(1,6%) (Anzueto i Norris 2004, Craft i Siepman
1993). Dzia∏ania niepo˝àdane ze strony przewodu
pokarmowego pojawiajà si´ zarówno po podaniu
leku w postaci doustnej, jak i do˝ylnej. Wynikajà
one najprawdopodobniej z pobudzajàcego dzia∏ania klarytromycyny na perystaltyk´ przewodu
pokarmowego. Sà zale˝ne od dawki i cz´Êciej

10

które dajà ten efekt: terfenadynà, cizaprydem
i pimozydem.
W czasie równoleg∏ego stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA (simwastatyna, lowastatyna) mo˝e wystàpiç rabdomioliza.
Opisano kilka przypadków ci´˝kiej hipoglikemii jako wyniku jednoczesnej terapii klarytromycynà oraz glibenklamidem lub glipizydem.
Wydaje si´, ˝e nie bez znaczenia by∏a wspó∏istniejàca niewydolnoÊç nerek w tych przypadkach.
(Bussing i Gende 2002).
W badaniach przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach, inhibitor proteazy wirusa
HIV – rytonawir hamowa∏ metabolizm klarytromycyny, powodujàc wzrost jej st´˝enia w surowicy i wyd∏u˝enie czasu pó∏trwania. Metabolizm
rytonawiru pozostawa∏ niezmieniony (Quellet
i in. 1996, 1998). Oba leki mogà byç stosowane
w dawkach typowych u chorych z prawid∏owo
funkcjonujàcymi nerkami. Producent zaleca
zmniejszenie dawki klarytromycyny w grupie
chorych z niewydolnoÊcià nerek, leczonych
rytonawirem. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e powinna to
byç dalsza redukcja dawki po tej wykonanej z powodu niewydolnoÊci nerek. Uwa˝a si´, ˝e inne
inhibitory proteazy wirusa HIV, a tak˝e nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
mogà mieç podobny wp∏yw na klarytromycyn´.
Natomiast obni˝one st´˝enie zydowudyny obserwowano u pacjentów leczonych klarytromycynà i dlatego producent zaleca stosowanie tych
leków w odst´pie 1–2 godzin (Polis i in.1997,
Vance i in. 1995).
Âmiertelnà toksycznà nekroliz´ naskórka
i gwa∏townie post´pujàce zapalenie wàtroby
opisano u pacjenta, który otrzyma∏ klarytromycyn´ w czasie leczenia disulfiramem (Masiá i in.
2002).
W badaniach klinicznych przeprowadzonych
na zdrowych ochotnikach w czasie jednoczasowej terapii omeprazolem i klarytromycynà
wykazano podwy˝szenie st´˝enia klarytromycyny i jej aktywnych metabolitów w tkankach
˝o∏àdka (Gustavson i in. 1995). Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i omeprazolu powoduje
wzrost st´˝enie i wyd∏u˝a czas pó∏trwania omeprazolu w surowicy. Wydaje si´, ˝e ta interakcja
mo˝e mieç korzystne kliniczne znaczenie w postaci synergistycznego dzia∏ania kombinacji tych
dwóch leków w czasie eradykacji H. pylori.
Producenci klarytromycyny uwa˝ajà, ˝e nie jest

z chorobà niedokrwiennà serca i niewydolnoÊcià
nerek lub wàtroby. Wydaje si´, ˝e wspó∏istnienie
chorób przewlek∏ych mog∏o nasilaç podatnoÊç
na takie dzia∏anie klarytromycyny (Lee i in. 1998).
Klarytromycyna mo˝e powodowaç ˝ó∏taczk´
cholestatycznà i byç przyczynà przejÊciowego
uszkodzenia wàtroby z podwy˝szeniem enzymów wàtrobowych. Opisano przypadek gwa∏townie post´pujàcej niewydolnoÊci wàtroby
w trakcie leczenia klarytromycynà, która uleg∏a
poprawie zaraz po zaprzestaniu podawania leku.
Klarytromycyna uwa˝ana jest tu za sprawc´,
aczkolwiek istnieje mo˝liwoÊç, ˝e spowodowa∏a
ona wzrost st´˝enia isradypiny, innego leku
o dzia∏aniu hepatotoksycznym, który by∏ jednoczeÊnie przyjmowany (Tietz i in. 2003).
W kilku przypadkach opisano goràczk´ i
naciek eozynofilowy w p∏ucach u chorego otrzymujàcego klarytromycyn´ (Terzano i Petroianni 2003).
Preparaty do˝ylne klarytromycyny mogà powodowaç zapalenie ˝y∏ i ból w miejscu podania.

Interakcje
Antybiotyki makrolidowe potencjalnie mogà
wchodziç w interakcje z du˝à liczbà leków, poniewa˝ sà metabolizowane w wàtrobie poprzez
cytochrom P-450, a zw∏aszcza jego izoenzymy
CYP1A2 i CYP3A4. Makrolidy kompetycyjnie
hamujà metabolizm leków w cytochromach
mikrosomalnych, tworzàc nieaktywne kompleksy.
Zahamowanie enzymów mikrosomalnych jest
szczególnie wyraêne w przypadku erytromycyny i troleandomycyny. Klarytromycyna w
mniejszym stopniu wp∏ywa na metabolizm
wàtrobowy innych leków. Mo˝e go jednak zmieniaç, szczególnie jeÊli leki podlegajà efektowi
pierwszego przejÊcia przez wàtrob´.
Makrolidy mogà hamowaç rozwój flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która bierze
udzia∏ w jelitowym metabolizmie digoksyny
i prawdopodobnie doustnych leków antykoncepcyjnych. Makrolidy dzia∏ajà stymulujàco na perystaltyk´ przewodu pokarmowego, co mo˝e
odpowiadaç za interakcj´ ze spiromycynà i
lewodopà (von Rosenstiel 1995).
Klarytromycyna mo˝e powodowaç niewielki
wzrost st´˝enia teofiliny i karbamazepiny w
surowicy.
Makrolidy rzadko powodujà wyd∏u˝enie odcinka QT, ale nale˝y stosowaç je z wyjàtkowà
ostro˝noÊcià w po∏àczeniu z innymi lekami,
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Klarytromycyna jest bardzo powszechnie
stosowanym antybiotykiem od momentu jej
wprowadzenia do lecznictwa w 1990 roku. Nieustajàco obserwuje si´ wysoki odsetek wyleczeƒ
w porównaniu z innymi, nowszymi antybiotykami. Poznanie w∏aÊciwoÊci przeciwzapalnych
klarytromycyny, niezale˝nych od jej dzia∏ania
przeciwbakteryjnego, stworzy∏o zupe∏nie nowe
mo˝liwoÊci jej zastosowania terapeutycznego
w przewlek∏ych chorobach zapalnych dróg oddechowych. ●

konieczna modyfikacja dawkowania któregokolwiek ze stosowanych leków.

Stosowanie klarytromycyny
w czasie cià˝y i laktacji
Klarytromycyny nie nale˝y stosowaç u kobiet w cià˝y, o ile jest to mo˝liwe. Obserwowano
toksyczne dzia∏anie du˝ych dawek leku na zarodki zwierzàt. Lek nale˝y do kategorii C bezpieczeƒstwa stosowania leków w cià˝y wg FDA.
Klarytromycyna przenika do pokarmu kobiecego, dlatego nale˝y o tym pami´taç, przepisujàc
lek kobiecie w trakcie laktacji.
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