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Farmakokinetika

A(bsorptio)

D(istributio)

M(etabolismus)

E(xcretio)

FelszFelszFelszFelszíííívvvvóóóóddddáááás s s s ---- absorptioabsorptioabsorptioabsorptio

1.1.1.1. Per osPer osPer osPer os felszfelszfelszfelszíííívvvvóóóóddddáááásban a legnagyobb ksban a legnagyobb ksban a legnagyobb ksban a legnagyobb küüüüllllöööönbsnbsnbsnbséééégekgekgekgek

Rossz felszRossz felszRossz felszRossz felszíííívvvvóóóóddddáááás (<5%)s (<5%)s (<5%)s (<5%)

---- polimixinek (kolisztin)

- aminoglikozidok

Linco-Spectin! (linkomicin-spektinomicin)

- oxitetraciklin (3-4%)

savas pH!

MMMMéééérsrsrsrséééékelt felszkelt felszkelt felszkelt felszíííívvvvóóóóddddáááássss

---- klórtetraciklin (12-15%)

- amoxicillin (30-35%)

FelszFelszFelszFelszíííívvvvóóóóddddáááás s s s ---- absorptioabsorptioabsorptioabsorptio
JJJJóóóó felszfelszfelszfelszíííívvvvóóóóddddáááás s s s 

doxiciklin (30-90%?)

makrolidok (tilozin � tilvalozin)

linkomicin (takarmány! 70%�40%)

tiamulin, valnemulin

florfenikol (∼100%)

fluorokinolonok (100%�80%)

Megoszlás - distributio

Kedvezőmegoszlás a szervezetben:

vér-agy gát, vér-tej gát

intracellularis penetráció

penetráció a légutakba, sinusokba

penetráció csontba, ízületekbe, tályogokba



Megoszlás - distributio

Rossz megoszlás:

béta-laktámok (penicillinek, cefalosporinok)

aminoglikozidok 

Jó-kiváló megoszlás

makrolidok

linkomicin

pleuromutilinek

potenciált szulfonamidok

florfenikol

fluorokinolonok

DE! heveny gyulladDE! heveny gyulladDE! heveny gyulladDE! heveny gyulladáááás s s s ����

Farmakokinetika Farmakokinetika Farmakokinetika Farmakokinetika ---- bbbbáááázikuszikuszikuszikus

H+   H+ H+H+   H+ H+H+   H+ H+H+   H+ H+

TIA – NHNHNHNH2222

TIA – NHNHNHNH3333
++++

Mycoplasma spp.
Lawsonia spp.

Farmakokinetika Farmakokinetika Farmakokinetika Farmakokinetika ---- savassavassavassavas

H+   H+ H+H+   H+ H+H+   H+ H+H+   H+ H+

AMOXIAMOXIAMOXIAMOXI----COOCOOCOOCOO----
AMOXIAMOXIAMOXIAMOXI----COOHCOOHCOOHCOOH

Megoszlás - TÜDŐ

Tüdő/vér Mycoplasma

Amoxicillin 1x -

CTC 2x +

Tylosin 2x ++

Tilmicosin 10-30x ++

Tiamulin, valnemulin 5-7x +++

Enrofloxacin 3x +(+)

Tulathromycin 50-180x +++

Gamithromycin 200-300x +++

Tildipirosin 10-150x +

Hatékonysági adatok + farmakokinetika

Actinobacillus pleuropneumoniae

∼100%: ceftiofur, enrofloxacin, florfenikol, tulathromycin

∼90%: tilmicosin, amoxicillin, gentamicin

tildipirosin: kb. 8-9 nap

de: krónikus esetekben!

makrolidok: növekvő rezisztencia hosszútávon (2. választás)

Pasteurella multocida

nagyon érzékeny (de TTC!)

ceftiofur, amoxicillin, tilmicosin, tulathromycin, enrofloxacin, florfenicol

ha enzootiás pneumonia…

Streptococcus suis

amoxicillin, ceftiofur, florfenicol, enrofloxacin (rez. TTC és makrolid)

Haemophilus parasuis

szinte mindenre érzékeny, de…


