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I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T παρασκευάζεται από θειικό ασβέστιο 
ιατρικού τύπου που ενσωματώνει περίπου 4% θειική τομπραμυκίνη και στεατικό οξύ ως μέσο 
ταμπλετοποίησης.1 Το προϊόν αυτό παρέχεται στείρο και προορίζεται για χρήση σε ένα μόνο 
ασθενή.  Τα βιοδιασπώμενα, ακτινοσκιερά δισκία χρησιμοποιούνται για την πλήρωση οστικών 
ελλειμμάτων και απορροφώνται σε περίπου 30-60 ημέρες, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τη σήμανσή τους. Η δράση της θειικής τομπραμυκίνης (δηλαδή η ελάττωση της πιθανότητας 
λοίμωξης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης) είναι επικουρική των ιδιοτήτων πλήρωσης 
οστικών ελλειμμάτων του δισκίου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά την 
ενότητα ΘΕΙΙΚΗ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ, USP (Αμερικανική Φαρμακοποιία),  αυτού του ενθέτου 
συσκευασίας, για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, και ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ της θειικής 
τομπραμυκίνης. 

Το εργαλείο έγχυσης δισκίων OSTEOSET® είναι μία βιοσυμβατή, αναλώσιμη συσκευή από 
πολυπροπυλένιο, που παρέχεται προγεμισμένη και προαποστειρωμένη για χρήση σε ένα μόνο 
ασθενή.   Το εργαλείο έγχυσης παρέχει ελεγχόμενη, ακριβή και αποτελεσματική τοποθέτηση των 
δισκίων υποκατάστασης οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T.   Το εργαλείο έγχυσης μίας χρήσης 
προσφέρει τον ιδανικό μηχανισμό για την προσεκτική τοποθέτηση κάθε δισκίου. 

1
 Με βάση το ονομαστικό φορτίο, -10%/+20% 
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A.  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T προορίζεται για να τοποθετηθεί με ήπιες 
κινήσεις σε οστικά ελλείμματα των μακρών οστών που δεν υποβαστάζουν φορτία. Αυτά τα οστικά 
ελλείμματα μπορεί να είναι οστικές ατέλειες που έχουν δημιουργηθεί χειρουργικά ή οστικές 
ατέλειες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας τραυματισμού του οστού ή οστεομυελίτιδας.  Τα δισκία 
παρέχουν υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων που απορροφάται και αντικαθίσταται με οστό 
κατά τη διαδικασία επούλωσης.  
 
Το εργαλείο έγχυσης δισκίων OSTEOSET® ενδείκνυται για χρήση με το υποκατάστατο οστικού 
μοσχεύματος OSTEOSET® T.  Το εργαλείο έγχυσης δισκίων παρέχεται προγεμισμένο και διανέμει 
μία ελεγχόμενη δόση δισκίων υποκατάστασης οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T απευθείας σε 
συγκεκριμένες περιοχές για την πλήρωση οστικών ελλειμμάτων ή διακένων. Το εργαλείο έγχυσης 
δισκίων έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελάχιστα επεμβατικό, ενώ μπορεί να διανέμει υλικό οστικού 
μοσχεύματος διαμέσου των ανοιγμάτων μικρών οστικών ελλειμμάτων. 
 
B.  ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T αντενδείκνυται: 
 Όταν η συσκευή προορίζεται για τη δομική υποστήριξη σε οστά που υποβαστάζουν φορτία   
 Μη συνεργάσιμους ασθενείς, οι οποίοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις 

μετεγχειρητικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που κάνουν κατάχρηση ουσιών 
ή/και οινοπνεύματος 

 Υπερασβεστιαιμία 
 Όπου δεν έχει προγραμματιστεί, ή δεν είναι εφικτή ή διεγχειρητική κάλυψη με μαλακό ιστό 
 
Επιπλέον, το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T αντενδείκνυται σχετικώς στις 
ακόλουθες καταστάσεις, εξαιτίας της προσθήκης θειικής τομπραμυκίνης. Οι καταστάσεις 
περιλαμβάνουν τις εξής: 
 Υπερευαισθησία σε οποιαδήποτε αμινογλυκοσίδη 
 Σοβαρή περιφερική αγγειακή ή νευρολογική νόσο 
 Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας 
 Μη ελεγχόμενο διαβήτη 
 Κύηση 
 Πρόωρα ή τελειόμηνα νεογνά ηλικίας μίας εβδομάδας ή μικρότερα 
 Μητέρες που θηλάζουν 
 Μυασθένεια Gravis 
 Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T δεν πρέπει να χορηγείται 

συγχρόνως με ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικώς ωτοτοξικών, 
νευροτοξικών και νεφροτοξικών φαρμάκων  

 Προϋπάρχουσα κώφωση του έσω ωτός 
 Σε ασθενείς με σοβαρή εκφυλιστική οστική νόσο 
 
Δείτε την ενότητα ΘΕΙΙΚΗ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ, USP του εσωκλειόμενου ενθέτου 
συσκευασίας για λεπτομερέστερες πληροφορίες. 
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C.  ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Οι κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και τεχνικές είναι ευθύνη του ιατρού.  Κάθε χειρουργός 
πρέπει να αξιολογεί την καταλληλότητα της επέμβασης που χρησιμοποιείται με βάση τη δική του 
ιατρική εκπαίδευση και πείρα.  Παρόλο που η Wright Medical Technology, Inc. δεν μπορεί να 
συστήσει μια συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική η οποία θα είναι κατάλληλη για όλους τους 
ασθενείς, διατίθεται μια λεπτομερής χειρουργική τεχνική, στην οποία μπορεί να ανατρέξει ο 
χειρουργός.  
  
D.  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Όπως ισχύει για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη θεραπεία 
ατόμων με προϋπάρχουσες παθήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την επιτυχία της 
χειρουργικής επέμβασης.  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα με αιμορραγικές 
διαταραχές οποιασδήποτε αιτιολογίας, μακροχρόνια λήψη στεροειδών ή ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία. Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα ασβεστίου, 
μαγνησίου και νατρίου. 
 
Η παρούσα συσκευή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και τη συμβατότητά της σε 
περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR). Η παρούσα συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί για θέρμανση 
ή μετανάστευση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR). 
 
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή όπως παρέχεται και σύμφωνα με τις παρεχόμενες 
πληροφορίες ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 
 
E. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι εξής: 
 Επιπλοκές τραύματος όπως αιμάτωμα, παροχέτευση θέσης, οστικό κάταγμα, λοίμωξη και άλλες 

επιπλοκές που είναι πιθανό να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση 
 Θραύση ή διαφυγή του υποκατάστατου οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T, με ή χωρίς 

παραγωγή σωματιδιακών υπολειμμάτων 
 Παραμόρφωση του οστού στη συγκεκριμένη θέση 
 Ελλιπής ή μηδενική ανάπτυξη οστού στο οστικό έλλειμμα 
 Οι in vitro δοκιμές υποδηλώνουν ότι η διατήρηση υψηλών τοπικών συγκεντρώσεων 

τομπραμυκίνης ενδέχεται να επηρεάσει το ρυθμό σχηματισμού οστεοβλαστών και 
αναγέννησης του οστού 

 Παροδική υπερασβαιστιαιμία 
 
Σε περίπτωση σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης στην τομπραμυκίνη, ενδέχεται να απαιτηθεί 
δεύτερη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των εναπομεινάντων δισκίων. 
 
Για πιθανές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με τη θειική τομπραμυκίνη, 
ανατρέξτε στο τμήμα ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ της ενότητας ΘΕΙΙΚΗ 
ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ, USP αυτού του ενθέτου συσκευασίας. 
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Η μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα υποκατάστατου οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T για έναν 
ενήλικο με φυσιολογική νεφρική λειτουργία είναι 4 δισκία/kg, όταν χρησιμοποιούνται δισκία 
4,8 mm. Η χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα της τομπραμυκίνης 
στον ορό πάνω από τις συνιστώμενες μέγιστες τιμές.  (Ανατρέξτε στην ενότητα «Θειική 
τομπραμυκίνη» αυτού του ενθέτου συσκευασίας.)  Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη 
συστηματική θεραπεία με θειική τομπραμυκίνη ή άλλα νευροτοξικά ή/και νεφροτοξικά αντιβιοτικά, 
ειδικά με άλλες αμινογλυκοσίδες. 
 
Πίνακας 1:   Κατευθυντήριες οδηγίες μέγιστης ποσότητας για ενήλικες με φυσιολογική νεφρική 
λειτουργία 
 
 
Για ασθενείς βάρους: 

 
Μέγιστος 
αριθμός 

δισκίων των 
4,8 mm 

 
 σε κιλά 

 
σε λίβρες 

 
40 

 
88 

 
160 

 
50 

 
110 

 
200 

 
60 

 
132 

 
240 

 
70 

 
154 

 
280 

 
80 

 
176 

 
320 

 
90 

 
198 

 
360 

 
100 

 
220 

 
400 

 
Εάν ο όγκος της μέγιστης ποσότητας υποκατάστατου οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T δεν 
επαρκεί για την πλήρωση του οστικού ελλείμματος, απλό υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος 
OSTEOSET® μπορεί να αναμιχθεί με υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T για 
τη δημιουργία του όγκου του υλικού που απαιτείται για την πλήρωση του ελλείμματος. 

 
F.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή όπως παρέχεται και σύμφωνα με τις παρεχόμενες 
πληροφορίες ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 
 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T και το εργαλείο έγχυσης δισκίων 
OSTEOSET® με τα δισκία υποκατάστασης οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T παρέχονται 
στείρα και θα πρέπει να θεωρούνται στείρα, εκτός και αν η εσωτερική συσκευασία έχει ανοιχθεί ή 
υποστεί ζημιά.   Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να επαναποστειρώνεται.  Αυτό το προϊόν προορίζεται 
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για χρήση σε ένα μόνο ασθενή και δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ποτέ.  Συσκευές οι οποίες 
επισημαίνονται με την ένδειξη «μόνο για μία χρήση» δεν πρέπει ποτέ να ξαναχρησιμοποιηθούν.  Η 
επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών ενδέχεται δυνητικά να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του 
ασθενούς.  Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: σημαντική μείωση της απόδοσης της συσκευής, επιλοίμωξη και 
μόλυνση. Χρησιμοποιήστε το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® Τ με άσηπτο 
τρόπο, σύμφωνα με την ακόλουθη χειρουργική τεχνική: 
 
Τοποθετήστε με ήπιες κινήσεις το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® Τ στη θέση 
θεραπείας.   Αποφεύγετε την υπερπλήρωση του οστικού ελλείμματος ή τη συμπίεση στη θέση 
θεραπείας. Συγκλείστε τη θέση χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές σύγκλεισης.  Απορρίψτε τυχόν μη 
χρησιμοποιημένο υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T. 
 
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο έγχυσης δισκίων OSTEOSET® με το υποκατάστατο οστικού 
μοσχεύματος OSTEOSET® T με άσηπτο τρόπο, σύμφωνα με την ακόλουθη χειρουργική τεχνική: 
  
Τοποθετήστε το εργαλείο έγχυσης δισκίων OSTEOSET® στο οστικό έλλειμμα, στο οποίο θέλετε να 
τοποθετήσετε το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® Τ.   Ξεκινήστε με το έμβολο 
μισού μήκους, για να αρχίσετε να διανέμετε τα πρώτα 25 δισκία στο οστικό έλλειμμα.   Διανείμετε 
τα εναπομείναντα δισκία με το έμβολο μεγάλου μήκους.  Ωθήστε με ήπιες κινήσεις τα έμβολα, 
πιέζοντας με το χέρι, ώστε να διανείμετε το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® Τ 
στη θέση θεραπείας.   Εφόσον απαιτηθεί, το άκρο της σύριγγας μπορεί να καμφθεί κατά 10 έως 15 
μοίρες, για να διευκολυνθεί η διανομή στο οστικό έλλειμμα.  Τοποθετήστε με ήπιες κινήσεις τα 
δισκία υποκατάστασης οστικού μοσχεύματος OSTEOSET ® Τ στη θέση θεραπείας.  Απομακρύνετε 
την περίσσεια υλικού από τη θέση θεραπείας. Συγκλείστε τη θέση χρησιμοποιώντας πρότυπες 
τεχνικές σύγκλεισης.  Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένο υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος 
OSTEOSET® Τ, καθώς και το εργαλείο έγχυσης δισκίων OSTEOSET® μίας χρήσης. 

 
Προειδοποίηση: Μην ασκείτε πίεση στο εργαλείο έγχυσης, για να το τοποθετήσετε σε 

οποιοδήποτε οστικό έλλειμμα και μην το κάμπτετε υπερβολικά.    
 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη ράβδο και μην τη χρησιμοποιείτε ως 

τροκάρ.  
 
Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα ΘΕΙΙΚΗ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ αυτού του 

ενθέτου συσκευασίας που εσωκλείεται πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το 
προϊόν. 

 
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το υάλινο φιαλίδιο εμφανίζει 

ρωγμές ή έχει σπάσει.  
 
 ΣΤΕΙΡΑ ΘΕΙΙΚΗ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ, USP 
Προειδοποιήσεις 
Οι ασθενείς που λαμβάνουν ένεση θειικής τομπραμυκίνης, USP, και άλλων αμινογλυκοσιδών θα 
πρέπει να τίθενται υπό στενή κλινική παρακολούθηση, διότι αυτά τα φάρμακα έχουν εγγενές  
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δυναμικό πρόκλησης ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας. 
 
Ενδέχεται να εμφανιστεί νευροτοξικότητα, εκδηλούμενη ως ακουστική και ως αιθουσαία 
ωτοτοξικότητα.  Οι μεταβολές της ακοής είναι μη αναστρέψιμες, συνήθως αμφοτερόπλευρες και 
ενδέχεται να είναι μερικές ή πλήρεις.  Ενδέχεται να αναπτυχθούν προσβολή της όγδοης εγκεφαλικής 
συζυγίας και νεφροτοξικότητα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη και σε ασθενείς με 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία, στους οποίους οι αμινογλυκοσίδες χορηγούνται για μακρύτερες 
χρονικές περιόδους ή σε δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώμενες.  Άλλες εκδηλώσεις 
νευροτοξικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν αιμωδίες, κνησμό του δέρματος, ακούσιες μυϊκές 
συσπάσεις και σπασμούς.  Ο κίνδυνος επαγόμενης από τις αμινογλυκοσίδες απώλειας της ακοής 
αυξάνει με το βαθμό έκθεσης είτε σε υψηλές μέγιστες είτε σε υψηλές ελάχιστες συγκεντρώσεις στον 
ορό του αίματος.  Ασθενείς που ανέπτυξαν βλάβη του κοχλία ενδέχεται να μην εμφανίζουν 
συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, που να τους προειδοποιούν για τοξικότητα της όγδοης 
εγκεφαλικής συζυγίας, και η ανάπτυξη μερικής ή ολικής μη αναστρέψιμης αμφοτερόπλευρης 
κώφωσης ενδέχεται να συνεχίσει μετά τη διακοπή του φαρμάκου. 
 
Σπανίως, η νεφροτοξικότητα μπορεί να μην εκδηλωθεί μέχρι τις πρώτες μέρες μετά τη διακοπή της 
θεραπείας.  Η επαγόμενη από αμινογλυκοσίδες νεφροτοξικότητα είναι συνήθως αναστρέψιμη. 
 
Η νεφρική λειτουργία και η λειτουργία της όγδοης εγκεφαλικής συζυγίας θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά σε ασθενείς με γνωστή ή πιθανολογούμενη έκπτωση της νεφρικής 
λειτουργίας, καθώς και σε αυτούς που η νεφρική τους λειτουργία είναι αρχικώς φυσιολογική, αλλά 
εμφανίζουν σημεία νεφρικής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  Οι μέγιστες και 
ελάχιστες συγκεντρώσεις αμινογλυκοσιδών στον ορό του αίματος θα πρέπει να παρακολουθούνται 
περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών επιπέδων και 
να αποφευχθούν δυνητικώς τοξικά επίπεδα.  Θα πρέπει να αποφεύγονται παρατεταμένες 
συγκεντρώσεις στον ορό του αίματος πάνω από 12 g/mL.  Αυξανόμενες ελάχιστες συγκεντρώσεις 
(πάνω από 2 g/mL) μπορεί να υποδηλώνουν συσσώρευση στους ιστούς.  Τέτοια συσσώρευση, 
υπερβολικά υψηλές μέγιστες συγκεντρώσεις, προχωρημένη ηλικία και αθροιστική δόση ενδέχεται 
να συνεισφέρουν στην ωτοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα (βλ. Προφυλάξεις).  Τα ούρα θα πρέπει 
να ελέγχονται για ελαττωμένο ειδικό βάρος και αυξημένη απέκκριση λευκώματος, κυττάρων και 
κυλίνδρων.  Το άζωτο της ουρία του αίματος, η κρεατινίνη του ορού και η κάθαρση της κρεατινίνης 
θα πρέπει να μετρώνται περιοδικά.  Όταν είναι εφικτό, συνιστάται να λαμβάνονται διαδοχικά 
ακοογράμματα σε ασθενείς αρκετά μεγάλους ώστε να μπορούν να κάνουν ακοόγραμμα, ειδικώς σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου.  Στοιχεία έκπτωσης της νεφρικής, αιθουσαίας ή ακουστικής λειτουργίας 
επιβάλλουν τη διακοπή του φαρμάκου ή την προσαρμογή της δόσης. 
 
Η θειική τομπραμυκίνη, USP, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε πρόωρα και νεογέννητα 
βρέφη, εξαιτίας της ατελούς ανάπτυξης των νεφρών τους και της προκύπτουσας παράτασης του 
χρόνου ημίσειας ζωής του φαρμάκου στον ορό του αίματος. 
 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη και διαδοχική χρήση άλλων νευροτοξικών ή/και 
νεφροτοξικών αντιβιοτικών, ειδικά άλλων αμινογλυκοσιδών (π.χ. αμικασίνης, στρεπτομυκίνης, 
νεομυκίνης, καναμυκίνης, γενταμυκίνης και παρομομυκίνης) κεφαλοριδίνης, βιομυκίνης,  
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πολυμυξίνης Β, κολιστίνης, σισπλατίνης και βανκομυκίνης.   Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 
αυξήσουν τον κίνδυνο του ασθενούς είναι η προχωρημένη ηλικία και η αφυδάτωση. 
 
Οι αμινογλυκοσίδες δε θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με ισχυρά διουρητικά, όπως το 
αιθακρυνικό οξύ και η φουροσεμίδη. Κάποια διουρητικά προκαλούν και αυτά ωτοτοξικότητα, και 
τα ενδοφλεβίως χορηγούμενα διουρητικά αυξάνουν την τοξικότητα των αμινογλυκοσιδών, 
μεταβάλλοντας τις συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στον ορό του αίματος και στους ιστούς. 
 
Οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο, όταν χορηγούνται σε εγκύους 
(βλ. Προφυλάξεις). 
 
Περιγραφή 
Η θειική τομπραμυκίνη, USP, είναι ένα υδατοδιαλυτό αντιβιοτικό της ομάδας των 
αμινογλυκοσιδών, παράγωγο του ακτινομύκητα Streptomyces tenebrarius. Κατά την παρασκευή 
ενδέχεται να έχουν προστεθεί θειικό οξύ ή/και υδροξείδιο του νατρίου για τη ρύθμιση του pH. Το 
προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά ή όξινο θειικό νάτριο. 
 
Η θειική τομπραμυκίνη, USP, είναι ένα O-3-αμινο-3-δεοξυ-α-D-γλυκοπυρανοσυλ-(164)-O-[2,6-
διαμινο-2,3,6-τριδεοξυ-α-D-ριβο-εξοπυρανοσυλ-(166)]-2-δεοξυ-L-στρεπτάμινο, θειικό (2:5)(άλας) 
με τον ακόλουθο χημικό τύπο (C18H37N5O9)25H2SO4.  Το μοριακό βάρος είναι 1425,45. 
 
Κλινική φαρμακολογία 
Τα θεραπευτικά επίπεδα της θειικής τομπραμυκίνης, USP, στον ορό του αίματος θεωρούνται γενικά 
ότι κυμαίνονται από 4 έως 6 g/mL. 
 
Εντούτοις, σε ασθενείς με ελαττωμένη νεφρική λειτουργία και σε νεογνά η συγκέντρωση του 
αντιβιοτικού στον ορό του αίματος είναι συνήθως υψηλότερη και παραμένει μετρήσιμη για 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε σχέση με φυσιολογικούς ενήλικες.  Συνεπώς, σε τέτοιους 
ασθενείς η δοσολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.  Μετά από παρεντερική χορήγηση 
υφίσταται μικρή, ή και καμία, μεταβολική τροποποίηση, και η τομπραμυκίνη αποβάλλεται σχεδόν 
αποκλειστικά μέσω σπειραματικής διήθησης.  Η νεφρική κάθαρση είναι παρόμοια με αυτή της 
ενδογενούς κρεατινίνης.  Μελέτες υπερδιήθησης δείχνουν ότι πρακτικά δε συμβαίνει δέσμευση σε 
πρωτεΐνες του ορού.  Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, έως και 84% της δόσης 
ανακτάται στα ούρα σε 8 ώρες και έως και 93% σε 24 ώρες. 
 
Οι μέγιστες συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν στα ούρα μετά από ενδομυϊκή ένεση μίας δόσης 
1 mg/kg κυμαίνονταν μεταξύ 75 και 100 g/mL.  Μετά από αρκετές μέρες θεραπείας, η ποσότητα 
τομπραμυκίνης που αποβάλλεται με τα ούρα πλησιάζει τη δόση που χορηγείται κάθε μέρα. Σε 
περίπτωση έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, η έκκριση τομπραμυκίνης επιβραδύνεται και η 
συσσώρευση του φαρμάκου ενδέχεται να προκαλέσει τοξικά επίπεδα στο αίμα. 
 
Η ημίσεια ζωή στον ορό σε φυσιολογικά άτομα είναι 2 ώρες. Μεταξύ της ημίσειας ζωής στον ορό 
και της κάθαρσης κρεατινίνης υπάρχει μία αντίστροφη συσχέτιση και το δοσολογικό σχήμα θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το βαθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας.  Σε ασθενείς  
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που υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση, μπορεί να απομακρυνθεί 25% έως 70% της χορηγούμενης 
δόσης, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τύπο της αιμοδιάλυσης. 
 
Η τομπραμυκίνη μπορεί να ανιχνευθεί στους ιστούς και στα σωματικά υγρά μετά από παρεντερική 
χορήγηση.  Οι συγκεντρώσεις στη χολή και στα κόπρανα είναι φυσιολογικά χαμηλές, γεγονός που 
υποδηλώνει ελάχιστη έκκριση στη χολή. Η τομπραμυκίνη έχει εμφανιστεί μετά από παρεντερική 
χορήγηση σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και οι συγκεντρώσεις εξαρτώνται 
από τη δόση, το ρυθμό διείσδυσης και το βαθμό φλεγμονής των μηνίγγων.   Έχει επίσης βρεθεί στα 
πτύελα, στο περιτοναϊκό υγρό, στο αρθρικό υγρό και στα υγρά των αποστημάτων και διασχίζει τις 
μεμβράνες του πλακούντα.  Οι συγκεντρώσεις στο νεφρικό φλοιό είναι αρκετές φορές υψηλότερες 
από τα συνηθισμένα επίπεδα στον ορό. 
 
Η προβενεσίδη δεν επηρεάζει τη νεφρική σωληναριακή μεταφορά της τομπραμυκίνης. 
 
Μικροβιολογία. Η τομπραμυκίνη δρα αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση στα βακτηριακά 
κύτταρα. Δοκιμασίες  in vitro δείχνουν ότι η τομπραμυκίνη είναι βακτηριοκτόνος. 
 
Έχει αποδειχθεί ότι η τομπραμυκίνη είναι δραστική έναντι των περισσότερων στελεχών των 
ακόλουθων μικροοργανισμών, τόσο in vitro όσο και σε κλινικές λοιμώξεις, όπως περιγράφηκε στην 
ενότητα Ενδείξεις: 
 

Αερόβιοι Gram-θετικοί μικροοργανισμοί 
Staphylococcus aureus 

Αερόβιοι Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί 
Είδη Citrobacter 
Είδη Enterobacter 
Escherichia coli 
Είδη Klebsiella 
Morganella morganii 
Pseudomonas aeruginosa 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
Είδη Providencia 
Είδη Serratia 

 
Οι αμινογλυκοσίδες έχουν χαμηλή δραστικότητα έναντι των περισσότερων gram-θετικών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae και 
των εντερόκοκκων. 
 
Αν και τα περισσότερα στελέχη εντερόκοκκων εμφανίζουν αντίσταση in vitro, κάποια στελέχη 
αυτής της ομάδας είναι ευαίσθητα.  Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι μία αμινογλυκοσίδη σε 
συνδυασμό με ένα αντιβιοτικό που εμποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος επηρεάζουν 
κάποια στελέχη εντερόκοκκων συνεργικά.  Ο συνδυασμός πενικιλλίνης G και τομπραμυκίνης 
επιφέρει συνεργική βακτηριοκτόνο δράση in vitro απέναντι σε ορισμένα στελέχη του Enterococcus  
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faecalis.  Εντούτοις, αυτός ο συνδυασμός δε δρα συνεργικά έναντι άλλων στενά συσχετιζόμενων 
οργανισμών, π.χ. Enterococcus faecium.  Το είδος των εντερόκοκκων από μόνο του δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της ευαισθησίας.  Συνιστάται να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και 
δοκιμασίες για συνέργεια μεταξύ των αντιβιοτικών. 
 
Ενδέχεται να εμφανιστεί διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ των αμινογλυκοσιδών. 
 
Δοκιμασίες ευαισθησίας 
Τεχνικές διάχυσης:  Ποσοτικές μέθοδοι που απαιτούν μέτρηση των διαμέτρων ζωνών δίνουν τις 
ακριβέστερες εκτιμήσεις της ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες.  Μία 
τέτοια διαδικασία είναι η εγκεκριμένη από την Εθνική επιτροπή για τα πρότυπα κλινικού 
εργαστηρίου (NCCLS - National Committee for Clinical Laboratory Standards) διαδικασία.2 Αυτή η 
μέθοδος συνιστάται για χρήση με τρυβλία για τον έλεγχο ευαισθησίας στην τομπραμυκίνη.  Η 
ερμηνεία περιλαμβάνει συσχέτιση των διαμέτρων που λαμβάνονται από τη δοκιμασία σε τρυβλία με 
τις ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις για την τομπραμυκίνη (MIC). 
 
Αναφορές από το εργαστήριο που δίνουν αποτελέσματα της πρότυπης δοκιμασίας ευαισθησίας με 
ένα τρυβλίο 10-g τομπραμυκίνης θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
Διάμετρος ζώνης (mm)  Ερμηνεία 
15     (S) Ευαίσθητο 
13-14     (I) Μέτρια ευαίσθητο 
12     (R) Ανθεκτικό 
 
Μία αναφορά ως «Ευαίσθητο» υποδηλώνει ότι το παθογόνο είναι πιθανόν να ανασταλεί από τα 
επίπεδα που συνήθως επιτυγχάνονται στο αίμα.  Μία αναφορά ως «Μέτρια ευαίσθητο» υποδηλώνει 
ότι ο οργανισμός θα είναι ευαίσθητος εάν χρησιμοποιείται υψηλή δόση ή εάν η λοίμωξη 
περιορίζεται σε ιστούς και υγρά, όπου επιτυγχάνονται υψηλά αντιμικροβιακά επίπεδα.  Μία 
αναφορά ως «Ανθεκτικό» υποδηλώνει ότι οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται δεν είναι πιθανό να 
είναι ανασταλτικές και συνεπώς θα πρέπει να επιλεγεί άλλη θεραπεία. 
 
Οι προτυποποιημένες διαδικασίες προϋποθέτουν τη χρήση εργαστηριακών οργανισμών ελέγχου. Το 
τρυβλίο 10-g τομπραμυκίνης πρέπει να δίνει τις ακόλουθες διαμέτρους ζωνών: 
Οργανισμός    Διάμετρος ζώνης (mm) 
E. coli ATCC 25922   18-26 
P. aeruginosa ATCC 27853  19-26 
S. aureus ATCC 25923  19-29 
 
Τεχνικές αραίωσης:  Για τον καθορισμό των ελάχιστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων (MIC - 
minimum inhibitory concentrations) της τομπραμυκίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι  

                     
2

National Committee for Clinical Laboratory Standards, Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test -5th ed. Approved Standard 
NCCLS Document M2-A5, Vol 13, No 24, NCCLS, Villanova, PA, 1993. 
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αραίωσης με ζωμό και άγαρ, όπως αυτές που συνιστώνται από την NCCLS.3  Τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα της MIC θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
MIC (g/mL)    Ερμηνεία 
4    (S) Ευαίσθητο 
8    (I) Μέτρια ευαίσθητο 
16    (R) Ανθεκτικό 
 
Όπως και με τις πρότυπες μεθόδους διάχυσης, οι διαδικασίες αραίωσης προϋποθέτουν τη χρήση 
εργαστηριακών οργανισμών ελέγχου.  Το εργαστηριακό αντιδραστήριο τομπραμυκίνης πρέπει να 
δίνει τις ακόλουθες τιμές MIC: 
Οργανισμός    Εύρος MIC (g/mL)  
E. faecalis ATCC 29212   8,0-32,0 
E. coli ATCC 25922    0,25-1 
P. aeruginosa ATCC 27853   0,12-1 
S. aureus ATCC 29213   0,12-1 
 
Ενδείξεις και χρήση 
Η θειική τομπραμυκίνη, USP, ενδείκνυται για τη θεραπεία σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων που 
προκαλούνται από ευαίσθητα στελέχη των καθορισμένων μικροοργανισμών στις εξής ασθένειες:  
 
Οστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από P. aeruginosa, Proteus spp (ινδόλη-θετικά και ινδόλη-
αρνητικά στελέχη), E. coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, και S. aureus 
 
Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης τομπραμυκίνης σε σοβαρές σταφυλοκοκκικές 
λοιμώξεις, στις οποίες αντενδείκνυται η χρήση πενικιλλίνης και άλλων δυνητικώς λιγότερο τοξικών 
φαρμάκων, καθώς και όταν ο έλεγχος βακτηριακής ευαισθησίας και η κλινική κρίση συνηγορούν 
υπέρ της χρήσης της. 
 
Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνονται βακτηριακές καλλιέργειες, ώστε 
να απομονώνονται και να ταυτοποιούνται οι υπεύθυνοι οργανισμοί και να ελέγχεται η ευαισθησία 
τους στην τομπραμυκίνη.  Εάν οι δοκιμασίες ευαισθησίας δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι οργανισμοί 
εμφανίζουν αντοχή στην τομπραμυκίνη, θα πρέπει να εφαρμόζεται άλλη κατάλληλη θεραπεία.  Σε 
ασθενείς στους οποίους υποπτεύεστε μία σοβαρή, απειλητική για τη ζωή λοίμωξη από gram-
αρνητικά μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών στους οποίους ενδείκνυται η ταυτόχρονη 
αγωγή με πενικιλλίνη ή κεφαλοσπορίνη και αμινογλυκοσίδη, η θεραπεία με θειική τομπραμυκίνη, 
USP, μπορεί να αρχίσει πριν από τη λήψη των αποτελεσμάτων των μελετών ευαισθησίας.  Η 
απόφαση συνέχισης της θεραπείας με τομπραμυκίνη πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα 
μελετών ευαισθησίας, στη βαρύτητα της λοίμωξης και στις άλλες σημαντικές έννοιες που 
συζητήθηκαν πιο πάνω στην ενότητα «Προειδοποιήσεις». 
 

                     
3

National Committee for Clinical Laboratory Standards, Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically -3rd ed. 
Approved Standard NCCLS Document M7-A3, Vol 13, no 25, NCCLS, Villanova, PA, 1993.  
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Αντενδείξεις 
Τυχόν υπερευαισθησία σε οποιαδήποτε αμινογλυκοσίδη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση 
τομπραμυκίνης.  Ιστορικό υπερευαισθησίας ή σοβαρών τοξικών αντιδράσεων στις αμινογλυκοσίδες 
ενδέχεται επίσης να αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση οποιασδήποτε άλλης αμινογλυκοσίδης, 
εξαιτίας της γνωστής διασταυρούμενης ευαισθησίας των ασθενών στα φάρμακα αυτής της τάξης. 
 
Προειδοποιήσεις 
Δείτε πιο πάνω την ενότητα «Προειδοποιήσεις». 
 
Προφυλάξεις 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να συλλέγονται δείγματα ορού και ούρων για εξέταση, 
όπως συνιστάται στην ενότητα «Προειδοποιήσεις».  Θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα 
ασβεστίου, μαγνησίου και νατρίου στον ορό. 
 
Οι μέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώσεις στον ορό του αίματος θα πρέπει να μετρώνται περιοδικά 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  Θα πρέπει να αποφεύγονται παρατεταμένες συγκεντρώσεις πάνω 
από 12 g/mL.  
 
Αυξανόμενες ελάχιστες συγκεντρώσεις (πάνω από 2 g/mL) μπορεί να υποδηλώνουν συσσώρευση 
στους ιστούς.  Τέτοια συσσώρευση, προχωρημένη ηλικία και αθροιστική δόση ενδέχεται να 
συνεισφέρουν στην εμφάνιση ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας.  Η στενή παρακολούθηση των 
επιπέδων στον ορό του αίματος είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε ασθενείς με γνωστή έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στην παρακολούθηση των επιπέδων στον ορό του αίματος στο 
πρόγραμμα του εκάστοτε ασθενή, εκτός εάν στο ίδρυμα υπάρχουν προγράμματα φαρμακοκινητικού 
υπολογισμού της δόσης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτές οι δοκιμασίες επιπέδων στον 
ορό του αίματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την παρακολούθηση της θεραπείας βαρέως 
πασχόντων ασθενών με μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας, ασθενών με λοίμωξη από λιγότερο 
ευαίσθητους οργανισμούς ή ασθενών που λαμβάνουν τη μέγιστη δόση. 
 
Σε γάτες που λάμβαναν πολύ υψηλές δόσεις τομπραμυκίνης (40 mg/kg) έχει αναφερθεί νευρομυϊκός 
αποκλεισμός και αναπνευστική παράλυση.  Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη την πιθανότητα μακράς 
διάρκειας ή δευτερογενούς άπνοιας, εάν η τομπραμυκίνη χορηγείται σε ασθενείς υπό αναισθησία, 
που επίσης λαμβάνουν παράγοντες νευρομυϊκού αποκλεισμού, όπως σουκκινυλοχολίνη, 
τουβοκουραρίνη, δεκαμεθόνιο ή σε ασθενείς που λαμβάνουν μαζικές μεταγγίσεις αίματος με 
κιτρικά.  Εάν συμβεί νευρομυϊκός αποκλεισμός, ενδέχεται να αντιστραφεί με τη χορήγηση αλάτων 
ασβεστίου. 
 
Έχει δειχθεί διασταυρούμενη αλλεργιογένεση μεταξύ των αμινογλυκοσιδών. 
 
Σε ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα, οι τροποποιημένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε ελαττωμένες συγκεντρώσεις αμινογλυκοσιδών στον ορό του αίματος.  Σε τέτοιους 
ασθενείς, που βρίσκονται υπό αγωγή με θειική τομπραμυκίνη, USP, η μέτρηση των συγκεντρώσεων  
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στον ορό του αίματος είναι ιδιαίτερα σημαντική ως βάση για τον καθορισμό της κατάλληλης 
δοσολογίας. 
 
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίζουν έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, που δεν είναι 
εμφανής στα αποτελέσματα των τακτικών δοκιμασιών διαλογής, όπως άζωτο ουρίας αίματος ή 
κρεατινίνη. Ο καθορισμός της κάθαρσης κρεατινίνης ενδέχεται να είναι πιο χρήσιμος.  Η 
παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμινογλυκοσίδες είναι 
ιδιαίτερα σημαντική σε τέτοιους ασθενείς. 
 
Έχει αναφερθεί αυξημένη επίπτωση νεφροτοξικότητας μετά από ταυτόχρονη χορήγηση 
αντιβιοτικών τύπου αμινογλυκοσίδης και κεφαλοσπορινών. 
 
Οι αμινογλυκοσίδες πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με μυϊκές διαταραχές, όπως 
μυασθένεια gravis ή παρκινσονισμό, καθώς αυτά τα φάρμακα ενδέχεται να επιδεινώσουν τη μυϊκή 
αδυναμία, εξαιτίας της πιθανής επίδρασης τύπου κουραρίου στη νευρομυϊκή λειτουργία. 
 
Οι αμινογλυκοσίδες μπορεί να απορροφηθούν σε σημαντικές ποσότητες από τις επιφάνειες του 
σώματος μετά από τοπικό καταιονισμό ή τοπική εφαρμογή και μπορεί να προκαλέσουν 
νευροτοξικότητα και νεφροτοξικότητα. 
 
Οι ιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει αναφερθεί νέκρωση της ωχράς κηλίδας μετά από χορήγηση 
αμινογλυκοσιδών, συμπεριλαμβανομένης της τομπραμυκίνης, μέσω αυτών των οδών. 
 
Βλ. ενότητα Προειδοποιήσεις σχετικά με την ταυτόχρονη χρήση ισχυρών διουρητικών και την 
ταυτόχρονη και διαδοχική χρήση άλλων νευροτοξικών και νεφροτοξικών φαρμάκων. 
 
Η αδρανοποίηση της τομπραμυκίνης και άλλων αμινογλυκοσιδών από β-λακταμικά αντιβιοτικά 
(πενικιλλίνες ή κεφαλοσπορίνες) έχει καταδειχθεί in vitro και σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας.  Τέτοια αδρανοποίηση δεν έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με φυσιολογική 
νεφρική λειτουργία, που λάμβαναν τα φάρμακα μέσω ξεχωριστών οδών χορήγησης. 
 
Η θεραπεία με τομπραμυκίνη ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων οργανισμών.  
Εάν συμβεί υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων οργανισμών, θα πρέπει να αρχίσει κατάλληλη θεραπεία. 
 
Εγκυμοσύνη κατηγορία D: Οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο, όταν 
χορηγούνται σε μία έγκυο γυναίκα.  Τα αντιβιοτικά τύπου αμινογλυκοσίδης διασχίζουν τον 
πλακούντα και υπάρχουν αρκετές αναφορές ολικής μη αναστρέψιμης αμφοτερόπλευρης συγγενούς 
κώφωσης σε παιδιά, οι μητέρες των οποίων έλαβαν στρεπτομυκίνη κατά την εγκυμοσύνη.  Κατά τη 
θεραπεία εγκύων γυναικών με άλλες αμινογλυκοσίδες δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές παρενέργειες 
για τη μητέρα, το έμβρυο ή το νεογνό.  Εάν χρησιμοποιηθεί η τομπραμυκίνη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, ή εάν η ασθενής μείνει έγκυος ενόσω λαμβάνει τομπραμυκίνη, θα πρέπει να 
ενημερωθεί για τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο. 
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Ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
Νευροτοξικότητα: Έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες επιδράσεις τόσο στον αιθουσαίο όσο και στον 
ακουστικό κλάδο της όγδοης εγκεφαλικής συζυγίας, ειδικά σε ασθενείς που λάμβαναν υψηλές 
δόσεις ή μακράς διάρκειας θεραπεία, σε αυτούς που είχαν προγενέστερα λάβει θεραπεία με μία 
ωτοτοξίνη και σε περιπτώσεις αφυδάτωσης.  Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ζάλη, ίλιγγο, εμβοές 
ώτων, έντονο θόρυβο στα αυτιά και κώφωση.  Η απώλεια της ακοής είναι συνήθως μη αντιστρεπτή 
και εκδηλώνεται αρχικώς με ελάττωση της ακουστικής οξύτητας στις υψηλές συχνότητες.  Η θειική 
τομπραμυκίνη και η θειική γενταμικίνη έχουν ανάλογη επίδραση όσον αφορά το ωτοτοξικό 
δυναμικό. 
 
Νεφροτοξικότητα: Έχουν αναφερθεί μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας, όπως φαίνονται από την 
αύξηση του αζώτου της ουρίας του αίματος, του μη πρωτεϊνικού αζώτου του αίματος και της 
κρεατινίνης του ορού, καθώς και από την ολιγουρία, την κυλινδρουρία και την αυξημένη 
πρωτεϊνουρία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, που 
λαμβάνουν αγωγή για περισσότερο χρόνο ή με δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώμενες.  Οι 
ανεπιθύμητες νεφρικές επιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με αρχικώς φυσιολογική 
νεφρική λειτουργία. 
 
Έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές μελέτες και πειραματικές μελέτες σε ζώα για τη σύγκριση του 
νεφροτοξικού δυναμικού της τομπραμυκίνης και της γενταμικίνης.  Σε κάποιες κλινικές μελέτες και 
στις μελέτες σε ζώα η τομπραμυκίνη προκάλεσε νεφροτοξικότητα σημαντικά σπανιότερα σε σχέση 
με τη γενταμικίνη.  Σε κάποιες άλλες κλινικές μελέτες δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στην 
επίπτωση νεφροτοξικότητας μεταξύ της τομπραμυκίνης και της γενταμικίνης. 
 
Άλλες αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις που πιθανώς σχετίζονται με τη θειική τομπραμυκίνη, 
USP, περιλαμβάνουν τις εξής: αναιμία, κοκκιοκυτταροπενία και θρομβοπενία, καθώς επίσης 
πυρετό, εξάνθημα, κνησμό, κνίδωση, ναυτία, έμετο, διάρροια, κεφαλαλγία, λήθαργο, διανοητική 
σύγχυση και απώλεια προσανατολισμού.  Εργαστηριακές διαταραχές που πιθανώς σχετίζονται με τη 
θειική τομπραμυκίνη, USP, περιλαμβάνουν τις εξής: αυξημένες τρανσαμινάσες ορού (ALT, AST), 
αυξημένη LDH και χολερυθρίνη ορού, ελαττωμένο ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο και κάλιο ορού και 
λευκοπενία, λευκοκυττάρωση και ηωσινοφιλία. 
 
Υπερδοσολογία 
Σημεία και συμπτώματα:  Η σοβαρότητα των σημείων και των συμπτωμάτων μετά από 
υπερδοσολογία τομπραμυκίνης εξαρτάται από τη δόση που χορηγήθηκε, τη νεφρική λειτουργία του 
ασθενούς, την κατάσταση ενυδάτωσης, την ηλικία και από την ταυτόχρονη χορήγηση άλλων 
φαρμάκων με παρόμοιες τοξικότητες.  Ενδέχεται να εμφανιστεί τοξικότητα σε ασθενείς υπό αγωγή 
για περισσότερες από 10 ημέρες, σε ενήλικες που λάμβαναν περισσότερο από 5 mg/kg/ημέρα, σε 
παιδιά που λάμβαναν περισσότερο από 7,5 mg/kg/ημέρα ή σε ασθενείς με ελαττωμένη νεφρική 
λειτουργία, στους οποίους η δόση δεν αναπροσαρμόστηκε καταλλήλως. 
 
Η νεφροτοξικότητα μετά από παρεντερική χορήγηση μίας αμινογλυκοσίδης σχετίζεται περισσότερο 
με την περιοχή κάτω από την καμπύλη στη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης στον ορό σε 
σχέση με το χρόνο.  Η νεφροτοξικότητα είναι πιθανότερη εάν οι ελάχιστες συγκεντρώσεις στο αίμα 
δεν ελαττώνονται κάτω από τα 2 g/mL, ενώ επίσης είναι ανάλογη προς τη μέση συγκέντρωση στο  
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αίμα.  Ασθενείς ηλικιωμένοι, με μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία, που λαμβάνουν άλλα 
νεφροτοξικά φάρμακα ή είναι υποογκαιμικοί εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης οξείας 
σωληναριακής νέκρωσης.  Με την υπερδοσολογία αμινογλυκοσιδών έχουν συσχετιστεί η ακουστική 
και η αιθουσαία τοξικότητα.  Αυτές οι τοξικότητες εμφανίζονται σε ασθενείς υπό αγωγή για 
περισσότερες από 10 ημέρες, σε ασθενείς με μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία, σε 
αφυδατωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα με επιπρόσθετη ακουστική 
τοξικότητα.  Αυτοί οι ασθενείς ενδέχεται να μην εμφανίζουν σημεία ή συμπτώματα, ή ενδέχεται να 
παρουσιάζουν ζάλη, εμβοές ώτων, ίλιγγο και απώλεια ακουστικής οξύτητας στις υψηλές 
συχνότητες, καθώς εξελίσσεται η ωτοτοξικότητα.  Τα σημεία και συμπτώματα ωτοτοξικότητας 
ενδέχεται να μην εκδηλωθούν για πολύ καιρό μετά τη διακοπή του φαρμάκου.  
 
Ενδέχεται να συμβεί νευρομυϊκός αποκλεισμός ή αναπνευστική παράλυση μετά τη χορήγηση 
αμινογλυκοσιδών.  Νευρομυϊκός αποκλεισμός, αναπνευστική ανεπάρκεια και μακράς διάρκειας 
αναπνευστική παράλυση μπορεί να συμβούν συχνότερα σε ασθενείς με μυασθένεια gravis ή νόσο 
του Parkinson.  Μακράς διάρκειας αναπνευστική παράλυση μπορεί επίσης να συμβεί σε ασθενείς 
που λαμβάνουν δεκαμεθόνιο, τουβοκουραρίνη ή σουκκινυλοχολίνη.  Εάν συμβεί νευρομυϊκός 
αποκλεισμός, ενδέχεται να αντιστραφεί με τη χορήγηση αλάτων ασβεστίου, ωστόσο ίσως χρειαστεί 
μηχανική υποβοήθηση. 
 
Επί λήψης τομπραμυκίνης από του στόματος, η εμφάνιση τοξικότητας θα ήταν λιγότερο πιθανή, 
διότι οι αμινογλυκοσίδες εμφανίζουν πτωχή απορρόφηση από έναν ακέραιο γαστρεντερικό σωλήνα. 
 
Θεραπεία: Σε κάθε περίπτωση πιθανολογούμενης υπερδοσολογίας, καλέστε το τοπικό Κέντρο 
Δηλητηριάσεων για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της 
υπερδοσολογίας.  Αυτό συνιστάται διότι, γενικώς, η πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση της 
υπερδοσολογίας ενδέχεται να μεταβληθεί γρηγορότερα σε σχέση με το ένθετο συσκευασίας.  Κατά 
την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, λάβετε υπόψη την πιθανότητα υπερδοσολογίας πολλών 
φαρμάκων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των φαρμάκων και τυχόν ασυνήθιστες φαρμακοκινητικές 
ιδιότητες στον ασθενή σας. 
 
Η αρχική παρέμβαση σε υπερδοσολογία τομπραμυκίνης είναι η εδραίωση αεραγωγού και η 
εξασφάλιση οξυγόνωσης και αερισμού.  Επί αναπνευστικής παράλυσης, αρχίστε άμεσα ανάνηψη. 
Ασθενείς που έχουν λάβει υπερδοσολογία τομπραμυκίνης και έχουν φυσιολογική νεφρική 
λειτουργία θα πρέπει να ενυδατώνονται επαρκώς, ώστε να διατηρούν παραγωγή ούρων 3 έως 
5 mL/kg/ώρα.  Το ισοζύγιο υγρών, η κάθαρση κρεατινίνης και τα επίπεδα της τομπραμυκίνης στο 
πλάσμα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, έως ότου το επίπεδο της τομπραμυκίνης στον ορό 
ελαττωθεί σε τιμή κάτω από τα 2 g/mL.  
 
Ασθενείς με χρόνο ημίσειας ζωής αποβολής μεγαλύτερο από 2 ώρες ή ασθενείς με μη φυσιολογική 
νεφρική λειτουργία ενδέχεται να χρειαστούν πιο επιθετική θεραπεία.  Σε τέτοιους ασθενείς 
ενδεχομένως να ενδείκνυται η αιμοδιάλυση.  
 
G.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Όλα τα προϊόντα υποκατάστασης οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® Τ θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον και να προστατεύονται από το ηλιακό φως και τις  
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ακραίες θερμοκρασίες.  Το υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος OSTEOSET® T θα πρέπει να 
φυλάσσεται στους 15 C/30 C – 59 F/86 F. 
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