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Pyosyonaz (mavi boya)
Bakterilere karşı kimyasal maddeleri
kullanmaya yönelik çalışmalar
(kemoterapi)
Salvarsan (606.bileşik, Sihirli kurşun,
Arsfenamin)
Prontosil (ön ilaç→sulfonamid)
İnsan göz yaşında AB aktivite (Lizozim)
Penisilin
Penisilini tedavide ilk kez kullandı
Streptomisin
Kloramfenikol
Klortetrasiklin
Sefalosporinler
Florokinolonlar
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STATİK

zaman

• Tetrasiklinler , • Kloramfenikol , • Sülfonamidler , • Eritromisin
• Klindamisin , • Mikonazol , • Etambutol , • Novobiosin , • Nitrofurantoin

log
hücre
sayısı

MBC üstünde antibakteriyel
eklenmesi

toplam hücre sayısı

yaşayan
hücre sayısı

SİDAL

zaman

• Penisilinler , • Sefalosporinler, • Aminoglikozidler, • Vankomisin
• Amfoterisin B , • Rifampisin , • Florokinolonlar , • Basitrasin
• İzoniazid , • Metronidazol , • Polimiksinler

SINIRDEĞER (BREAKPOİNT), (MPK)
•
•

SINIRDEĞER (BREAKPOİNT)
CLSI ve EUCAST, çeşitli patojen bakterilere karşı antibiyotiklerin MİK
değerleri için sınır değer (breakpoint) terimini kullanmaktadır. Sınır değer
(breakpoint) seçilmiş bir MİK değeridir. Özel bir doz rejimi ile (doz, verilim
yolu, süre ve sıklık) hayvan türüne özgü olmak üzere spesifik bir hastalıkta
spesifik bir patojen için net bir klinik sonuç almayı öngören MİK değeridir.

•

CLSI, Mannheimia haemolytica, karşı tilmikosin için belirlediği sınırdeğerler in
MIK değeri ≤ 8 µg/ml ise duyarlı, 16 µg/ml ise orta duyarlı, ≥ 32 µg/ml ise
dirençli kabul
Diğer bir deyişle MİK değeri 32 µg/ml bulunur ise, sığırlara 10 mg/kg SC yolla
tek doz tilmikosin uygulanması ile bu infeksiyonda başarı beklenemeyeceği
belirtilmektedir (Coetzee,H., Apley,M. 2007)

•

•
•

•
•

MUTANT PREVENT KONSANTRASYON (MPK)
MPK, akut infeksiyon durumlarında görüldüğü gibi çok yüksek bakteri bakteri
popülasyonunda en az duyarlı bakterilerin üremesini engelleyen antibiyotik
konsantrasyonu şeklinde tanımlanır. Bu değer ile MİK arasındaki ilişki direnç
gelişimini azaltması nedeniyle oldukça önemlidir. Bir çalışmada 285
M.haemolytica izolatında Tilmikosin MIK90 değerleri ile MPK90 (Mutant
Prevent Konsantrasyon) oranları 8 ≥ 32 olarak bulunmuştur (Blondeau, J.M.
2012).
CLSI: Clinical Laboratory Standart Institute
EUCAST : The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

QUORUM SENSING
yeter sayı çoğunluğunu algılama
• Bakterilerdeki iletişim sistemleri “Quorum Sensing“ adı
verilen hücrelerin kendi etrafında kendi türünden
bakterilerin popülasyonunun algılama şeklinde
tanımlanabilmektedir (Karaboz, İ., Sukatar, A. 2004).
Bakterilerin üremelerinin, film oluşturmalarının ve direnç
kazanma mekanizmalarına yeter sayı çoğunluğunu
algılama olarak da Türkçeleştirilebilecek Quorum
sensing kavramının da katkısı olduğu bilinmektedir.
Tilmikosin ile ilgili özel bir deney yapılmış olmasa da
beşeri hekimlikte kullanılan makrolitlerin bakterilerin
birbirleri ile haberleşme mekanizmalarını da önleyerek
bakteriyel infeksiyonlarda etkili olabileceği belirtilebilir.

Antibakteriyel

farmakodinami

• Konsantrasyona bağlı sidal etki
gösteren antibiyotikler
– aminoglikozitler, makrolitler vb.

• Konsantrasyona ve zamana bağlı sidal
etki gösteren antibiyotikler
– florokinolonlar

• Zamana bağlı olarak sidal etki gösteren
– beta laktamlar

Antibakteriyel
Antimikrobiyal
Beta- laktamlar

FK/FD parametre
MİK üzerindeki zaman

farmakodinami
Optimum doz rejimi
Serum düzeyi sürekli MİK üzerinde olmalı

Aminoglikozitler Tepe konsantrasyon

Tepe serum düzeyi > MİK’in 8-10 katı olmalı

Vankomisin

EAA

Yüksek serum düzeyi, doz aralıkları boyunca
MİK’den büyük yoğunluklara gerek
olmayabilir

Florokinolonlar

EAA; Tepe konsantrasyon

Tepe serum düzeyi >MİK’in 10-12 katı veya
EAA24/MİK >125 olmalı

Makrolitler

MİK veya MBK
üzerindeki zaman

Yüksek serum düzeyi, doz aralıkları boyunca
MİK’den büyük yoğunluklara gerekebilir

Linkosamidler

MİK üzerindeki zaman

Yüksek serum düzeyi, doz aralıkları boyunca
MİK’den büyük yoğunluklara gerekebilir

DİRENÇ
Öldür beni, öldürmezsen intikamım acı olacak
• Bakteriler antibiyotiklerin etkilerine göre 3’ ayrılırlar
–
–
–
–

Duyarlı bakteriler
Orta derecede duyarlı bakteriler
Dirençli bakteriler
Aynı bakterinin bazı suşları bir antibiyotiğe duyarlı olabilirken bir
başka suşu aynı antibiyotiğe dirençli olabilir

• Doğal
– Yeterli konsantrasyonda dahi etki yok

• Sonradan kazanılmış

– MİC ve MBC’un artması

• Kromozomal mutasyonla (aynı bakterilerde)
• R-plazmidleri ile (farklı bakterilerde)
• Trandüksiyon, transformasyon konjugasyon,

Aminoglikozidler , Sefalosporinler, Kloramfenikol, Eritromisin, Penisilinlerin çoğu, Tetrasiklinler,
Sülfonamidler ve Linkomisin

• Transpozonlar ile

Direnç oluşum mekanizmaları
a. Dirençli bakteri kemoterapötik ilacı parçalayan enzim salgılar
[kloramfenikole karşı asetil transferaz salgılanması],
b. İlacın hücre içinde modifikasyonuyla etkinliğinin azalması
[aminoglikozidler, belirli noktalarından asetilasyona, adenilasyona ve
fosforilasyona uğraması]
c. Hücre çeper permeabilitesinin ilaca karşı azalması : [penisilinler ve
kloramfenikol
d. İlacın ortamdan alınmasının azalması : [aminoglikozidler ve
tetrasiklinler ortamdan aktif transportla alınırlar. Bu aktif transport
sistemin bozulması].
e. İlacın hücre içinde etki yerine bağlanmasının azalması :
[Aminoglikozidler],
f. Enzim substitüsyonu : İlacın etkilediği hedef enzimlerin değişikliğe
uğratılması [sülfonamidlerin etkilediği dihidropeptidaz sentaz ile
trimetoprimin etkilediği dihidrofolat redüktaz enziminin yerini
izoenzimlerin alması].

Animasyonlar

Kısayol (2) animasyonlar.lnk

Özellik

Gram (+)

Gram ( - )

Duvar kalınlığı

20-80 nm

10 nm

Katman sayısı
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Protein içeriği
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0
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Var

Yok

Peptidoglikan (murein)
içeriği
Duvarda teikoik asit
Lipit ve lipoprotein içeriği

Penicillin G’ye duyarlılık

Hücre duvarı
Β-laktamlar

DNA
replikasyonu
florokinolonlar

DNA
Metronidazol
Sulfonamid + trimetropim

Protein sentezi
Aminoglikozit
Linkozamid
Tetrasiklin
Makrolid
Florfenikol

Metabolizma
Sulfanamid ve
trimetoprim

Etki mekanizmaları
• Bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek
ve otolitik enzimlerini aktive ederek
–

Penisilinler, Sefalosporinler, Vankomisin

• Sitoplazma membran permeabilitesini
bozarak
–

Polimiksinler, Amfoterisin B, Gramisidin, Nistatin

–
–

Aminoglikozidler (30S) , Tetrasiklinler (30S) , Eritromisin (50S),
Klindamisin (50S), Kloramfenikol (50S)

• Bakteri ribozomlarında protein sentezini
inhibe ederek :
• DNA ve RNA sentezini [nükleik asid
sentezini] bozarak
– Kinolonlar, Rifampisin

• İntermedier metabolizmayı bozarak
[antimetabolit etki]
– Sülfonamidler, Trimetoprim,

ANTİBİYOTERAPİDE
BAŞARILI OLMANIN KOŞULLARI
•
•
•
•
•
•

Klinik tanı
Mikrobiyolojik tanı
Kültür ve duyarlılık testi
Uygun bir antibiyotik seçilmesi
Seçilen AB ajanın veriliş yolu ve doğru
doz uygulanması
Yardımcı tedavi, gıda desteği ve iyi bakım

ANTİBİYOTERAPİDE
BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanı yanlış konmuş olabilir
Bakteri AB etkisine duyarlı değildir veya az etkilenen statik
formdadır
AB kullanımı sırasında direnç gelişebilir
Karma enfeksiyon vardır.
Geçimsiz olan antibiyotikler kombine edilmiş olabilir
Süper enfeksiyon ortaya çıkabilir
Yabancı bir cismin varlığı söz konusu olabilir
Doku yıkımı ve apse nedeniyle AB penetrasyonu azalabilir
Asidoz veya hipoksi varlığı
Yanlış dozaj
Standart dışı bir ilaç kullanılmış olabilir

ANTİBİYOTİKLERİN BİRLİKTE KULLANIMI
 Karma enfeksiyonların tedavisi

 P. aeruginosa’ya karşı sinerjistik etki
 Direnç gelişiminin önlemek
 Antibiyotiklerin toksisitesini azaltmak
 Enzimatik yıkımlanmayı önlemek

ANTİBİYOTİKLERİN BİRARADA KULLANILMALARI 2
Genel etkili
sidaller

Özel etkili
sidaller

Çabuk etkili
statikler

Yavaş etkili
statikler

Aminoglikozitler
Polimiksinler
Basitrasin
Nitrofuran

Penisilinler
Novobiosin
Vankomisin
Sefalosporinler

Tetrasiklinler
Makrolidler
Kloramfenikol

Sulfonamidler
Sikloserin

antagonist

Kombinasyona
girenler
İki bakterisit
antibakteriyel

Mikroorganizma
Türleri
Streptokoklara karşı

Penicilin + Streptomisin

Pek çoğuna karşı

Bakterisidlerin çoğu

Additif veya
aldırmaz

Pek çoğuna karşı

Bakteriyostatiklerin çoğu

Sinerjizma

Çoğuna karşı

Sulfonamidler +
Trimetoprim

Antagonizma*

Az sayıdaki Gram (+)
ve Gram (-) bakterilere
karşı

Eritromisin + Linkomisin
Eritromisin + Kloramfenikol
Linkomisin + Kloramfenikol

Pnömokoklara karşı

Penisilin + Tetrasiklin

Pek çoğuna karşı

Kombinasyonların çoğu

Etkileşme şekli
Sinerjizma
Additif veya
aldırmaz

İki bakteriyostatik
antibakteriyel

Bir bakterisit ve
bir bakteriyostatik
antibakteriyel

Antagonizma
Additif veya
aldırmaz

Proteus
Sinerjizma

Brusella
Streptokoklar
Salmonella

İlaçlara örnek

Polimiksinler +
Sulfonamidler
Streptomisin + Tetrasiklin
Penisilin + Eritromisin
Ampisilin + Kloramfenikol

Endikasyon

İlaç kombinasyonu

Açıklama

Sığırlarda mastit
Staphylococcus aureus

Penicilin- Streptomisin
Ampisilin-Klavulinik asit*

Sinerjistik kombinasyon

Taylarda pneumoni
Rhodococcus equi

Eritromisin- Rifampin

Sinerjistik kombinasyon

Köpeklerde Brucella canis

Minosiklin- Streptomisin

Sinerjistik kombinasyon

Peritonitis
İntestinal hasar sonucu

Gentamisin- Klindamisin
Sefuroksim – Metronidazol

Geniş spektrumlu
antibakteriyel aktivite

Koliform menenjiti

Sulfamethoksazol-Trimetoprim

Sinerjistik kombinasyon;
MSS’ne iyi penetrasyon

Kriptokokkal menenjit

Amfoterisin- Flusitosin
(Antifungal kombinasyon)

Sinerjistik kombinasyon,
Toksisitenin azalması

Tanısı konulmamış şiddetli
enfeksiyon

Amoksisilin- Gentamisin
Sefoksitin- Klindamisin

Geniş spektrum, çoğu kez
sinerjistik kombinasyon

Ateşli nötropenik köpek ve kediler içi amprik parenteral antimikrobiyal tedavi
Aminoglikozit +
sefazolin veya sefalotin (1. kuşak
sefalosporin)

Aminoglikozit + ampisilin
(aminopenisilin)

Aminoglikozit +
antipsödomanal penisilin veya
seftazidim
(3. kuşak sefalosporin)
Yukarıdaki kombinasyonlarda
aminoglikozit yerine florokinolon
kullanımı
İki β-laktam antibiyotik
kombinasyonu

Sefoksitin
(2. kuşak sefalosporin- sefamisin)

Seftazidim
(3. kuşak sefalosporin)
Imipenem – Silastatin
(Karbapenem)

Veteriner hekimlikte genellikle kanser hastalarında kullanılır.
Eskiden genellikle beşeri hekimlikte kullanılırdı.
Diğerlerine göre ucuzdur, Spektrumu Pseudomanas’ı kapsamayabilir.
Sefalosporin, nefrotoksisite riskini arttırabilir.

Veteriner hekimlikte genellikle parvoviral enfeksiyonlu hastalarda kullanılır.
Diğerlerine göre ucuzdur.
Spektrumu Pseudomanas ve Staphylococus’u kapsamayabilir.
Anaeroblara, aminoglikozit + 1. kuşak sefalosporinden daha etkin
Kolonizasyon direncine büyük ölçüde engel olur
Ampisilin-sulbaktam* kullanımıyla β-laktamaz aktivitesi engellenebilir
Genellikle beşeri hekimlikte kanser hastalarında kullanılır.
Yukarıdaki kombinasyonlardan daha pahalıdır.
Pseudomanas ve Enterobactericea ya karşı sinerjistik.
Gram pozitif organizmalara karşı daha az etkili.
Tikarsilin- klavulinik asit veya piperasilin- tazobaktam* kullanımıyla β- laktamaz aktivitesini engelleyebilir.
Aminoglikozit kombinasyonlarına göre daha az değerlendirilir.
Aminoglikozitten daha pahalıdır.
Kombinasyonların sinerjistik olmasından daha çok katkısı olur.
Aminoglikozit nefrotoksisitesinden kaçınılır.
Aminoglikozit nefrotoksisitesinden kaçınılır.
Potansiyel antagonizma
Daha fazla direnç geliştirme?
Nötropeniyi devam ettirme?
Monoterapi
Aminoglikozit + ampisilin yerine kullanılır.
Pseudomanas’a karşı aktivitesi yoktur.
Anaeroblara karşı aktifdir.
Kolonizasyon direncini önler.
Veteriner hekimlikte daha az değerlendirilir.
Genelde beşeri hekimlikte kanser hastalarında kullanılır.
Pahalıdır.
Gram pozitif organizmalara karşı kombinasyon tedavisinden daha az etkin
Genellikle beşeri hekimlikte ve daha az ölçüde veteriner hekimlikte kanser hastalarında kullanılır.
Pahalıdır.
Antimikrobiyal spektrumu çok geniş

β- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER
Tiazolidin halkası (-COOH) ve Beta-Laktam halkası
(-NH2) içerirler

6-APA’nın beta-laktam halkası, beta-laktamaz
enzimleri tarafından açılırsa, penisilinler
kendilerine uyan penisiloik asid türevlerine
dönüşür.

• Penisilinler
• Sefalosporinler
• Çok yeni olanlar
– İmipenem / Meropenem
– Aztreonam

β- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Penisilinler
• Bakteriler üzerine çok seçici etkin
bileşiklerdir
• 6- aminopenisilanik asit, tiazolidin ve betalaktam halkalarından oluşur
• Etkilerini bakteri hücre duvar sentezini
inhibe ederek ve otolitik enzimlerini aktive
ederek gösterirler

penisilinler
Etki şekli
– Mürein transpeptidaz
• penisilin bağlayan protein (PBP1, PBP1, PBP2)

– Otolitik aktivite
– Gelişmiş bakteriler etkilenmezler
– logaritmik fazda çok etkin
– pH 5.5-6.5 arasında daha etkin

penisilinler

•

Doğal Penisilinler
– Penisilin G (Benzil penisilin)
– Penisilin V (Phenoksimetil penisilin) depo türevleri de vardır

•

Aminopenisilinler
– Ampisilin
• esterleri Bakampisilin, Pivampisilin, Talampisilin

– Amoksisilin
– Hetasilin

•

Penisilinaza-dayanıklı Penisilinler (Antistafilokokkal penisilinler)
– Metisilin, Cloksasilin, Dikloklasilin, Nafsilin, Oksasilin

•

Geniş Spektrumlu Penisilinler (Antipseudomonal penisilinler)
–
–
–
–
–

•

Azlosilin (İM/İV)
Carbenisilin (oral)
Mezlosilin (İM/İV)
Piperasilin (İM/İV)
Tikarsilin (İM/İV)

Beta-laktamaz İnhibitörleri
– Klavulanik asit ve Sulbaktam

•

Penethamat (Benzilpenisilinin dietilaminoesteri)
–
–

Bir ön ilaçtır, hidrolizle benzilpenisilin ve dietilaminoetanol’e çevrilir
Sığırlarda mastit tedavisinde meme içi yolla, koyun ve keçilerde İM yolla duyarlı bakterilerin
neden olduğu enfeksiyonlarda

penisilinler
• BAKTERİYEL DİRENÇ OLUŞUMU
• Sadece hücre duvarı olan bakteriler
penisilinlere ve diğer β-laktam antibiyotiklere
duyarlıdır.
• Membran geçirgenliği
• Özel bakteriyel bağlayıcı proteinler
• Bakterilerin L-formları
• Üremesi geçici olarak durgunlaşmış
bakteriler
• β-laktamazlara (Penisilinazlara) Direnç

Tablo : Bakterilerde β-laktamlara dirençlilik mekanizmaları (Li XZ ve ark 2007).
Gen
lokalizasyon
u

Genetik saptayıcı

Mekanizma

Direnç fenotipi

Kromozomal
β-laktamazı kodlayan genler
ve plazmid

Enzimatik yıkımlama

Enzimin tipi ve
ekspresyon düzeyi
bireysel direnci belirler

Kromozomal PBP’leri kodlayan genler

Hedef değişimi

β-laktamlar

Kromozomal

Dışa atım pompasını
kodlayan genler

Çoklu ilaç direnci
pompasının aşırı
β-laktamlar dahil bir
ekspresyonuna bağlı bakteri
çok antibiyotikte
dışına antibiyotik atılımın
artırılması

Kromozomal Porin kodlayan genler

Porin kaybına bağlı hücre
içine alımın azalması

β-laktamlar dahil bir
çok antibiyotikte

Özel bir kanal proteinini
Kromozomal kodlayan Pseudomonas
aeruginosa’nın oprD geni

oprD kaybına bağlı hücre
içine alımın azalması

Karbapenem βlaktamlar

Outer membrane porin protein; dış membran porin proteini OprD

Beta laktamazlar
SINIF

KROMOZOMAL?

İNDÜKLENEBİLİR /
YAPISAL

KLAVULANAT
DUYARLI

ANTİBİYOTİK

I

EVET

İNDÜKLENEBİLİR

HİÇ YOK

SEFALOSPORİN
(TÜMÜ)

II (nadir)

EVET

YAPISAL

EVET

PENİSİLİNLER

III

PLAZMİD

YAPISAL

EVET

GENİŞ

IV

EVET

YAPISAL

EVET

GENİŞ

V

PLAZMİD

YAPISAL

EVET

GENİŞ

gram - periplazmik aralığa,
gram + bakteri dışına salgılanırlar (indüklenebilir)
mutasyon sonucu oluşturulabilirler
sınıf II laktamazları (gerçek penisilinaz) stafilokoklar
ve proteus alt türleri salgılar
• Sınıf I laktamazları (gerçek sefalosporinaz) E.coli,
enterobacter, pseudomonas gibi gram - ler salgılarlar
• sınıf 4’ün substrat spektrumu geniştir
•
•
•
•

– klebsiella alt türleri, E.coli’den izole edilmiştir

• başka bir sınıflandırmada grup I enzimler (bu türde
de sınıf I)- sefalosporinleri yıkımlar ve gram laktamazlarıdır ayrıca klavulanik asit ile inhibe
edilemezler

Penisilinlerin AB spektrumları
• Penisilin G ve Penisilin V,
– hem gram (-,+) aerobiklere hem de gram (+) anaerobiklere etkili
– Haemophilus, Neisseria türleri ve bazı Bacteroides türleri gibi gram (-)
bakterilere karşı bilinen konsantrasyonlarda inaktif
– Penisilin’e duyarlı stafilokoklar, Corynobacterium pyogenes,
Clostridium, Eryspelotrix rhusipathiae, Actinomyces ovis, Bacillus
antracis, Fusiformis nodosus, Leptospira canicola, Nocardia türleri
duyarlı

• Oksasilin, Cloksasilin, floksasilin, nafsilin gibi β-laktamaza dirençli
– + , β-laktamaz üreten suşlar (Staf. aureus, Staf.epidermitis).

• Ampisilin ve amoksisilin
– gram (+) ve gram (-) birçok bakteriye
– β-laktamaz salgılayanlara karşı etkisiz
– Stafilokok, Streptokok, Corynobacter, Clostridium, Escherichia,
Klepsiella, Shigella, Salmonella, Proteus ve Pastörel duyarlı
Antipseudomonal ve diğer daha geniş spektrumlu penisilinler çoğu
dirençli bakteriye etkili

• Proteus suşlarına ve Pseudomonas auroginosa’ya karşı piperasilin

Penisilinler FK özellikleri
•

Emilim:
– Prokain ve Benzatin-Penisilin G
– İU ve Meme içi uygulananları vardır

•

Dağılım:

•

Biyotransformasyonu

•

Atılımları

– Vücut sıvı ve dokularına geniş oranda dağılırlar.
– Penisilin G’nin dietilamino tuzu özellikle akciğerde yüksek düzeyde
– prostatik, plasental ve meme dokuları ve kan -beyin engelini tam geçemezler
fakat yangıda geçiş artar
– Penisilinler genellikle değişmeden atılırlar
– penisilloik asit şekillenir
Parenteral olarak verilen penisilinlerin % 60-90’ı kısa zamanda idrarla
Penisilin G’nin % 90’ına yakını 6 saatte idrarla atılır
İdrarda yüksek birikimin sonucu olarak gram (+) ve çoğu gram (-) bakterilere
Tubuler salgılanma probenesid ile inhibe edilir ve vücutta kalma süresi uzar
Penisilinlerin renal klerensi yeni doğanlarda düşüktür.
Penisilinler sütle de atılırlar, normal meme bezinde iz miktarda bulunmasına
rağmen yangılı dokuda 90 saate kadar sürebilir.
– Sütte kalıntılara uterus içine uygulanma sonrasında da rastlanır.
–
–
–
–
–
–

Beta laktamaz salgılayan bakteriler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stafilokoklar
N. gonore
H. influenza
Bakteriodes
E. coli
Proteus
Psödomonas
Klebsiella
Moraksella catarrhalis

TERAPÖTİK KULLANIMLARI

Duyarlı bakterilerin neden olduğu
sistemik ve
lokal enfeksiyon
korunma ve tedavisi
Akut enfeksiyöz hastalıkların çoğunda
+ yumuşak doku enfeksiyonlarında
göz ve kulak enfeksiyonlarında ve
ineklerde mastit tedavisinde

penisilinler
• Oldukça güvenli ilaç konumundadır
• Potasyum içerenler
– Renal yetmezlikli hastalarda, İV bolus’u hiperkalemi
oluşturabilir ve bu aritmi mg neden olabilir

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları
– alerjik reaksiyonlar (anaflaksi),
– kontakt dermatit
– serum hastalığı
– ürtiker
– prokain toksisitesi

sefalosporinler
•
•
•
•
•
•

Sefadroksil
Seftiofur
Sefkuinom
Sefovesin (Convenia)
Sefaklor;
Sefazolin; Sefiksime; Sefotaksim;
sefotetan; Sefoksitin, Sefaleksin;
Sefalothin; Sefapirin,Sefadin.

Sefalosporinler (beşeri)
1. Kuşak

2. Kuşak

Sefaleksin (po)
Sefaloglisin (po)
Sefadroksil (po)
Sefalotin (pe)
Sefasetril (pe)
Sefazolin (pe)
Sefapirin (pe)
Sefradin
(po + pe)

Sefaklor (po)
Sefiksim (po)
Sefprozil (po)
Lorakarbef (po)
Seftibuten (po)
Sefamandol (pe)
Sefoksitin (pe)
Sefotetan (pe)
Sefmetazol (pe)
Sefonisid (pe)
Sefuroksim
(po,pe)
Sefetamet
(po+pe)

3. Kuşak

4. Kuşak

Seftazidim (antipsöd.)
Sefsulodin (antipsöd.)
Sefaperazon (antipsö.)
Sefotaksim
Seftizoksim
Seftriakson
Sefepim
Moksalaktam
Sefquinom (V)
Sefmenoksim
Sefpodoksim (po)
Sefprozil (po)
Sefpirom
Sefodizim
Seftiofur (V)

Sefalosporinler
• 1. Kuşak

Etki Spektrumları

– Dar spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara ve az sayıda gram
(-) aerob basillere etkilidirler.

• 2. Kuşak

– Beta laktamazlara daha dayanıklı
– H. Influenza, enterobakter ve Neisseria’lara da etkilidir.
– Anaeroblara da etkilidirler.

• 3. Kuşak
–
–
–
–
–

Beta laktamazlara en dayanıklı gruptur
P. aeruginosa etkilidirler.
Gram (+)’lere etkinlikleri daha az iken gram (-)’lere daha fazladır.
Bu grup üyeleri beta- laktamazları belirgin olarak indükler
İNSANDA BOS’a en fazla geçen 3. kuşak SS’ler

• 4. kuşak

– Seftriakson, Seftazidim Sefepim

– Beta laktamazlara çok dayanıklıdırlar. 2. kuşaktan farkları gram (+)’lere
etkinlikleri fazla. BOS’a geçişleri iyi olduklarından menenjit tedavisinde
kullanılabilirler.

Sefalosporinler
•
•
•
•

Direnç gelişimi
Geçirgenlik engeli
Özel bakteriyel bağlayıcı proteinler
Penisilinaz (Sefalosporinaz) Direnci
L-formu, inatçı bakteriler ve Tolerans

Seftiofurun buzağılarda serum, bronkoalveoler sıvı ve doku odacığı
sıvısında konsantrasyon zaman eğrileri

İneklerde seftiofur hidroklorür 1 mg/kg SC tek doz plazma ve
endometrium konsantrasyonları

Seftiofur
• Seftiofur sodyum,
• Seftiofur hidroklorür ve
• Seftiofur kristal serbest asit
– tek toz uygulama ile 4-5 gün etki
– sığırlara kulaktan tek doz SC 6,6 mg/kg dozda
uygulandığında, emilimin hayli yavaş olduğu
ve BRD’nin bakteriyel patojenlerine karşı
plazma konsantrasyonlarını 6 gün boyunca
MİK üzerinde sürdürebildiği gösterilmiştir.

sefalosporinler
• Seftiofur
•

•
•
•
•

•
•
•
•

– gram-pozitiflere Streptococci
– Betalaktamaz salgılayan anaeroblara (Fusobacterium ve Bacteroides)
Sığırlarda
– F. necrophorum ve B. melaninogenicus
– Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, and Haemophilus somnus
Civciv ve hindi yavruları
– Kolibasillozu
Atlarda
– SYE, Streptococcus zooepidemicus
Koyunlarda
– P. haemolytica, ve P. multocida
Kedi ve köpeklerde sefaleksin ve seftiofur
– Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlar
– P. multocida, S. aureus, S. epidermidis,
– S. intermedius ve Streptococcus türleri
Köpeklerde üriner sistem enfeksiyonları (sefadroksil, seftiofur)
– E. coli, P. mirabilis ve S. aureus
Köpeklerde cerrahi öncesi koruma için sefalozin
Sefapirin benzatin kuru dönem mastit sağaltımında
Sefapirin sodyum genel mastit tedavisi

sefalosporinler
•
•
•
•
•
•
•

Güvenlidirler
Sefaloridin bazı türlerde nefrotoksik
İM enjeksiyonları ağrı
İV flebitis’e
Bulantı, kusma ve ishal
Süperenfeksiyonlar,
Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Aminoglikozit (AG) antibiyotikler
• Dar spektrumlular
– Streptomisin, Dihidrostreptomisin
• Gram (-) bakterilere,

• Geniş spektrumlular
– Neomisin, Framisetin, Paromamisin, Kanamisin
• Gram (-) ve çoğu gram (+) bakteriye,

– Gentamisin, Tobramisin, Amikasin, Sisomisin,
Netilmisin
• Gram (-) ve (+) bakterilere ek olarak P.auroginosa’ya

• Diğer aminoglikozitler
– Apramisin ve Spektinomisin
• etki şekli ve spektrum bakımından aminoglikozitlere benzer

AG antibiyotikler
• AG’lerin antibakteriyel aktivitesi hücre dışında AB
konsantrasyonuna bağımlı
• Anaerobik bakteriler ve mutant bakteriler uygun taşıyıcı
sistemlerin olmaması nedeniyle dirençlidir
• Düşük oksijen basıncında; örneğin hipoksik dokularda
bakteri içine taşınmaları bozulur
• Divalan katyonlar (Ca, Mg)
– bakteri içine antibiyotiğin taşınmasını antagonize ederler

• Taşınma alkali pH’da artar, düşük pH’da membran
direnci 100 kat ↑
• β-laktam ve AG antibiyotikler birlikte genellikle sinerjik
– İlk antibiyotik hücre duvarı oluşumunu azaltır ve AG’lerin hücre
membranını daha kolay geçmelerini sağlar ve hücreye girişlerini
arttırır

AG antibiyotikler
Direnç gelişimi

•
Plazmid veya kromozomal mutasyonla gerçekleşebilir.
• 1. Bakteri hücresine transport bozukluğu (kromozomal)

– Anaeoroblar , fakültatif anaeroblar (anaerobik ortamda tutulduklarında)
aminoglikozitlere dirençlidir.
– Bu mekanizma subletal dozlarda antibiyotiğe maruz kalma ile
indüklenebilir.

• 2.Ribozomal bağlanmanın azalması

– Mutasyona bağlıdır, klinik önemi pek yoktur.

• 3.Aminoglikozitleri etkisiz kılan enzimler;
– Gram (-) ve (+) bakterilerde
– Asetiltransferazlar, Nükleotidiltransferazlar, Fosfotransferazlar,

• 4. Diğer mekanizmalar:

– Divalan katyonların varlığı P.auroginosa’ya direnci arttırır
– Aynı bakterinin mutantları, gentamisin’e direnci sağlayan bir membran
proteininin (H1) aşırı üretimi yapar,
– Asidik idrar, apse vb. düşük pH aminoglikozitlerin yüksek
konsantrasyonlarında bakterilerin uzun süre yaşamasına yol açarlar.

AG antibiyotikler
Antibakteriyel spektrumları
• Streptomisin ve Dihidrostreptomisin
– Dar spektrumludur,

• bazı stafilokoklar ve gram (-) basiller
• Actinomyces bovis, Pasteurella, E.coli, Salmonella, Campylobacter
fetus, Leptospira, Brucella, Mycobacterium tuberculosis
streptomisin’e duyarlı

• Neomisin, kanamisin, framisetin
– spekrumları daha geniş

• Acinetobakter, Proteus, Enterobakter, Klebsiella, Salmonella ve
E.coli gibi gram (-)’lere etkilidirler.

• Gentamisin, Tobramisin, Amikasin, Sisomisin,
Netilmisin
– P.auroginosa’ya ve aerobiklere karşı geniş spektrumlu

• Mantarlar, anaerobikler aminoglikozitlerden
etkilenmez
– Streptokoklar orta duyarlılıktadır.

AG antibiyotikler
Farmakokinetik özellikleri

Emilim
Oral yolla emilim az % 10, Enterit emilimi artırabilir
İM enjeksiyon bölgesinden emilimleri çabuk,
SC verilimle emilim uzayabilir.
İV tek doz şeklinde verilebilirler,
Endometrit varlığında sürekli veriliyor ise serumda bakterisidal
düzeylere ulaşabilirler.
Dağılımları
Renal korteks hariç çoğunlukla ekstraselüler sıvıda dağılım gösterirler.
Bu sıvı kompartımanı vücut ağırlığının yaklaşık % 25’idir
Ascites ve konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda Vd’leri artar
Aminoglikozitler plazma proteinlerine az bağlanırlar (% 10).
Yeni doğanlar daha fazla ekstraselüler sıvı kompartımanına sahiptirler.
Synovial, plöyral ve peritoneal sıvılarda özellikle yangı varlığında etkili
yoğunluklarda
Serebrospinal , bronşial ve göz sıvıları, süt, veya prostatik
sekresyonlara ulaşamaz

Biyotransformasyonları, Atılımları ve farmakokinetik
parametreleri:
Aminoglikozitler vücutta metabolize edilmezler
İdrarla değişmemiş şekilde glomeruler filtrasyonla atılırlar
Filtrasyona uğramış aminoglikozitlerin bir kısmı geri emilirler.
Bağlanma sonrası, pinositozla hücre içine taşınırlar ve sonra
lizozomlara hapsedilirler.
Sonradan oluşan sitosoller içine tekrar dağılırlar.
Özellikle böbrek korteksinde aşırı birikimleri nefrotoksisiteye
yol açarlar
Dağılım hacmi genellikle ekstraselüler sıvı hacmini yansıtır.
Plazma yarı ömürleri 1-2.5 saattir.

AG antibiyotikler
• Kullanımları

– Gram (-) bakterilerin neden oldukları enfeksiyonlarda
Septisemi, üriner ve enterik enfeksiyonlar,
traheobronşitis, pnomoni, osteoartrit, deri ve yara
enfeksiyonları

• Bazı türevler göz ve kulak enfeksiyonlarında
lokal olarak kullanılırlar.
• Endometrit de uteral yolla infüzyonuna sık sık
başvurulur
• Meme içi yolla mastit tedavisinde kullanımları
yaygındır.

AG antibiyotikler
Toksisite ve yan etkileri
• Nefrotoksisite, ototoksisite ve nöromuskuler blokaj
Nefrotoksik etki
Sekunder insterstisyel hasar sonucu akut tubuler nekroz ve renal yetmezlik
Toksisite belirtileri;
Poliüri, proteinüri, enzimüri, Na’un fazla atılması
İlaç kullanımından sonraki 5-10 günde ortaya çıkabilir
Renal yetmezlik varsa dozaj ayarlanmalı
İdrarda N- asetil- beta- glukozaminidaz varlığı nefrotoksisitenin habercisi
Ototoksik etki
8.kranial sinirini sensorik duyu hücrelerinde oluşan hasara bağlıdır.
Duyma ve denge bozuklukları ile ortaya çıkabilir.
Vestibuler bozukluk, ataksi, nistagmus, inkoordinasyon, kalıcı olabilir
İç kulak sağlam değilse lokal dahi uygulanmalıdır.
Ototoksik etki potansiyeli Neomisin, Sisomisin ve gentamisin fazla
Netilmisin için azdır
Nöromuskuler blokaj
Yüksek plazma düzeylerinde kas zayıflığı ve nöromuskuler blokaj sonucu
solunum yetmezliğine neden olabilirler.
nöromuskuler geçişin yarışmalı inhibisyonuna ve Ca ile şelasyonu ile
Blokaj Ca glukonat verilerek önlenebilir.

tetrasiklinler
• Doğal
– Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin ve demetilklortetrasiklin

• yarı-sentetik
– Tetrasiklin, rolitetrasiklin, metasiklin, minosiklin,
doksisiklin limesiklin

Eliminasyon zamanlarına göre
• Kısa etkililer
– tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin

• Orta etki süreliler
– demetilklortetrasiklin, metasiklin

• Uzun etki süreliler
– doksisiklin, minosiklin

tetrasiklinler
• Genel özellikleri

– Amfoter bileşiklerdir
– Kuru toz halinde stabil, sulu solusyonlar pH 7-8.5 arasında stabil
değildir.
– Tetrasiklinler özellikle, Fe, Al, Ca gibi bivalan ve trivalan
katyonlarla şelat oluştururlar.
– Doksisiklin, ve minosiklin, en liposolubl ve Stap.aureus gibi
bakterilere iyi penetre

Etki şekli:
• Protein sentezini bozarlar (STATİK etkilidirler)

– Esas olarak mRNA-ribozom kompleksinin kabul edici bölgesine
aminoasil t-RNA’nın bağlanmasının azaltırlar.
– memeli hücrelerinde de yüksek konsantrasyonlarda bu etki mg

• Bakteri hücresine difüzyonla ve aktif transport sistemleri
ile girerler.
• İdrarda yüksek konsantrasyonları nedeniyle bakterisidal
etkilidir.
• Çabuk çoğalan bakterilere pH, 6.0-6.5 arasında daha
etkili

tetrasiklinler
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bakteriyel Direnç
hücre içine penetrasyonunun azalmasına bağlı
a- mutant bakteriler taşıyıcı sisteme gerek duymadığından dirençli
b- plazmid aracılı direnç
– antibiyotiği bakteriden uzaklaştırır
– AB’in bakteriye alımın azalması ile oluşur
– Tetrasiklinler arasında çapraz direnç vardır
Doksisiklin ve minosiklin stafilokoklara çok etkilidir
Antibakteriyel spektrum
Genel olarak tetrasiklin türevlerinin tümü aynı etki spektrumuna
sahiptir.
Aerobik ve anaerob gram (-) ve (+) bakteriler, mycoplasmalar,
riketsiyalar ve bazı protozoonlar'a karşı etkilidirler.
Corinobakterium türleri, klepsiella, serratia, proteus ve P.auroginosa
suşları ve bir çok patojenik E.coli izolatları tetrasiklinlere dirençlidirler.
Bazı protozoonlar üzerine de etkilidirler. (Anaplasmosis).

tetrasiklinler
Emilim
Oral kullanımı takiben düzensiz olarak fakat iyi emilirler.
Klortetrasiklin diğerlerine göre az emilir (% 35), Doksisiklin ve minosiklin iyi (% 90)
NaHCO3, AlOH, MgOH, Ca tuzları, süt ve ürünlerinin ve Fe GI emilimi azaltır
Bunun doksisiklin ve minosiklin açısından önemli değil
Ruminantlara terapötik dozda oral verilmez
Tamponlu solusyonları İM ve İV verilebilir. LA (uzun etkililer)
Uterus ve memeden de emilir ancak bu düzey plazmadakinin çok altındadır.
Dağılım
Karaciğer, böbrek, safra, akciğer dalak ve kemikte yüksek
Synovia, serebrospinal sıvı, ascites sıvısı, prostat sıvıları ve vitröz sıvıda düşük
Doksisiklin ve minosiklin kan-beyin engelini geçer (% 30)
Genç hayvanların ve fötusun kemiksi dokularında depo edilebilirler
Biyotransformasyon
Genelde değişmeden atılır
Rolitetrasiklin, aktif şekillere (tetrasiklin’e) dönüştürülür
Doksisiklin ve minosiklin % 40 oranında biyotransformasyona uğrar
Atılım
Verilen dozun % 50-80’i idrarla atılır.
Bir kısma safra ile atılır, doksisiklin’in ana atılım yolu budur
Sütle plazma konsantrasyonunun % 50-60’ı oranında elimine edilir.
Mastit de bu artabilir

tetrasiklinler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapötik kullanımları
Sistemik ve lokal birçok enfeksiyonun tedavisinde
Bronkopnömoni, bakteriyel enterit, üriner enfeksiyonlar,
Metrit, safra kanalı enfeksiyonları, prostatit, pyodermatit
Chlamydiazis
Anaplasmoz,
Actinobasilloz,
Actinomikoz,
Nocardioz (özellikle minosiklin),
Erlişiyoz (özellikle doksisiklin),
Haemobartonelloz’da
Minosiklin ve doksisiklin Stap.aureus’a da etkili

Tetrasiklinler

•
•
•
•
•

Yan etki ve toksisite

Tetrasiklinler dikkatli kullanılmalı
Süperenfeksiyon
Kulağa topik uygulandığında inatçı enfeksiyonlara
Oral ve parenteral verilimle de GI bozukluklara yol açabilir
Atlarda, ciddi ve hatta öldürücü diare
Uzun süren tedavilerde ruminantlar ve tek midelilerde K ve B vit
Diş ve kemiklerde renk bozukluğu meydana gelebilir
Kırık kemiklerin iyileşmesi gecikebilir.
Konakçı protein sentezi ile de etkileşir.
– Katabolik etkileri de vardır
– Tetrasiklinler iştahsız hayvanlarda glukokortikoidlerle birlikte
kullanılmamalı

• Potansiyel nefrotoksiktirler.
– Renal yetmezlikte verilmemelidirler (Doksisiklin hariç)

• Aşırı dozda hepatotoksik olduğu rapor edilmiştir.
• Enfeksiyon bölgesinde yüksek dozlarda fagositoz ve kemotaksisi’i
inhibe ederler

Makrolitler
• Eritromisin, Oleandomisin, troleandomisin
• Spiramisin, Josamisin ve tilozin ve tilmikosin
• Birçok gram (-) ve (+) bakterinin yanısıra
mycoplasma ve bazı riketsialara aktif bir
antibiyotik grubu
• Renksiz, kristalize bileşiklerdir.
• Antibiyotiğe bazik özelliğini veren dimetilamino
grubu içerirler.
• Oral yolla daha stabil olmaları nedeniyle ester
şekilleri (asetilat, estolat, süksinat, propionat,
stearat gibi) kullanılır.

makrolitler
• Etki şekli
–
–
–
–
–
–
–

50 S ribozomal alt üniteye bağlanırlar
Protein sentezini bozarlar.
Etkisi mycoplasma ve çabuk çoğalan bakterilere
Bakteriostatik etkilidirler.
Yüksek konsantrasyonlarda eritromisin bakterisidal
Makrolit antibiyotikler yüksek pH’da (7.8-8.0) çok aktif
Linkozamid ve kloramfenikol ile birlikte verilmez

• Direnç gelişimi
–
–
–
–
–
–

Gram (+)’lerde ribozomlara affinite kaybı
Çoğunlukla plazmid aracılı
Çapraz direnç yaygın
Direnç eritromisine çabuk tylosine yavaş
Gram (-) bakterilerin hücre duvarına penetre olamazlar
Gram (-)’lerin hücre duvarı olmayan formları duyarlıdır.

Makrolitler
Antibakteriyel spektrumları
• Makrolit antibiyotikler gram (+) bakterilere
• Pasteurella, Haemophilus, Neisseria türleri
duyarlıdır (gram (-)’lere çok aktif değiller
• Mycobacterium, mycoplasma, chlamydia,
ricketsia türlerine karşı etkili mantar ve
protozoonlara genelde etkili değildirler.

makrolitler
•
•
•
•
•
•

Emilimleri
GI kanalda inaktive edilmez ise hızla emilirler
Oral preparatları çoğunlukla enterik kaplıdır
Ruminantlara oral verilimi uygun değildir.
Eritromisin ve tylosin İM verilebilir ancak enjeksiyon bölgesinde ağrı
ve şişlik
Dağılım
Plazmaya eşdeğer ve bazen fazla oranda dokulara dağılırlar.
Spiramisin dokularda yüksek düzeyde bulunurlar
– Sütle de aktif şekilde atıldığından sistemik mastit sağaltımı

• Genelde akciğer olmak üzere, karaciğer, böbrek, dalak da birikme
eğilimi gösterirler.
• Yangı olmadıkça serebrospinal sıvıya geçemezler.
• Safra ve sütte birikir
Biyotransformasyonları
• Safra ile enterohepatik siklusla atılırlar (% 60).
• Özellikle mastit varlığında sütte yüksek konsantrasyonlarda

Makrolitler

• Et sığırlarında

Tedavide kullanımları

– Fusobacterium necrophorum ve Actinomyces pyogenes karaciğer
apselerinden koruyucu olarak

• Civcivlerde
– Haemophilus gallinarum ‘a ilgili infeksiyoz koriza tedavisinde eritromisin Fosf.

• Sığırlar, kurudaki ineklerde tilozin
– Fusobacterium necrophorum‘a bağlı difteri tedavisinde

• Yeni doğan kuzularda enterotoksemiden korumak amacıyla
• Sığırlar, kurudaki ineklerde
– Metrit tedavisinde eritromisin ve tilozin

• Sığırlarda
– bakteriyel (Pasteurella multocida) pnomoni tedavisinde eritromisin

• Tilozin ve Tilmikosin
– Pasteurella multocida and Actinomyces pyogenes’e bağlı BRD tedavisi

• Taylarda eritromisin
– Rhodococcus equi pnomonisinin tedavisinde rifampinle kombine olarak

Makrolitler

Tedavide kullanımları

• Metaflaktik olarak besi sığırlarında BRD’den korumada
– Nakil öncesi tilmikosin

• Tilmikosin ve tilozin pnömonilerde
• İnfeksiyöz artrit, Erisipelas, Difteri, Metrit, Pododermatit
• Tilozin:
– Kedi ve köpeklerde —6.6 -11 mg/kg 12-24 saatte bir solunum
yolları infeksiyonlarında

• Tilozin fosfat oral yolla M.galliseptikum (CRD tedavisi)
• Makrolitler, streptokok ve stafilokokların neden olduğu
enfeksiyonların tedavisinde penisilinlerin alternatifi
• Üst solunum yolu enfeksiyonları, bronkopnomoni,
bakteriyel enterit, metrit, pyodermitis, üriner sistem
enfeksiyonları, artrit sağaltımında

Yan etki ve toksisite
• Tilmikosin sadece deri altı uygulanır

– Parenteral olarak 5 mg/kg v.ağ. verildiğinde dahi öldürücü olabilir

• Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik oluşabilir
• Eritromisinin estolat esteri özellikle yüksek dozda
verildiğinde diare ve kusma dahil olmak üzere
hepatotoksik etki meydana getirebilirler ve kolestazis’e yol
açabilirler.
• Atlar GI bozukluklara duyarlıdırlar
– ciddi hatta öldürücü olabilir

Tilmikosin İnjektabl- MİCOTİL prospektüs

Amfenikoller
• Kloramfenikol
– Streptomyces venezuealea

• Çiftlik hayvanlarında kullanımı
– 1993 yılından beri yasak
– Kloramfenikol yerine
• Türevi olan tiamfenikol
• Tiamfenikol ‘un florlu türevi florfenikol

• Kloramfenikol salmonella enfeksiyonları

Florfenicol
• Geniş spektrumlu gram + ve – bakteriler dahil
geniş spektrumludur
• Protein sentezini peptidil tranferaz enzimini inhibe
ederek önlerler, statik etkilidir.
• Bazı Manheimia türlerine sidal etki mg
• CAP’a ilgili aplastik anemi riski taşımaz
–
–
–
–

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica,
Pasteurella multocida ve
Haemophilus somnus.
Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella typhi, ve Shigella dysenteriae

• Bazı anaeroblara da etkindirler

Tedavide kullanımları
• Duyarlı M. haemolytica, P. multocida, ve H.
somnus ‘a bağlı pnomonilerde
• Sığırlarda Fusobacterium necrophorum ve
Bacteroides melaninogenicus’a bağlı
Pododermatit tedavisinde
• Salmonlarda Aeromonas salmonicida’a
bağlı Furunculosis tedavisinde
• Sığırlarda Moraxella bovis’e bağlı
Keratokonjuktivit tedavisinde

Yan etki ve toksisite
• Uzun süreli kullanımlarda kemik iliği
toksisitesi
• Poni atlarda orta derecede diare rapor
edilmiştir.
• Sığırlarda geçici yem tüketiminde azalma
• Geçici diare
• Enjeksiyon bölgesinde ciddi olabilen lokal
doku reaksiyonları

Linkomisin ve Klindamisin
• Etki şekli

– 50 S ribozomal alt üniteye bağlanır ve protein sentezini bozarlar.
– Konsantrasyona bağlı olarak bakteriostatik veya bakterisidal

• Direnç oluşumu

– Yavaş gelişir ve mutasyon aracılı

• Antibakteriyel spektrum

– Aerobik bakterilere dar, anaerob bakterilere geniş spektrumlu
– Çoğu gram (+) koklara etkili, gram (-) lerin çoğu (mycoplazma gibi)
dirençli
– Clostridium difficale’nin dirençli

• Dağılım

– Linkozamid’ler kemik dahil bir çok doku ve sıvıda yaygın dağılırlar
– Fakat meningslerde yangı varlığında bile etkili düzeylerde ulaşamaz
– Birçok türde plasentayı geçer.

• Atılım

– Etkin antibiyotik ve birkaç metaboliti safra ve böbrekle
– Bunun oranı verilim yoluna bağlıdır.
– Atılım düzeyleri dışkıda yüksektir ve kalın bağırsaktaki duyarlı mo
büyümesi 2 haftaya kadar baskılanabilir
– Sütte önemli bir atılımı yoktur.

linkosamidler
• Yan etki ve toksisite

– Gastrointestinal bozukluklar oluşabilir. Clindamisin
kullanımına bağlı kolit insanlarda ciddi
– Linkosamitler atlarda ciddi hatta öldürücü kolit
meydana getirebildiği için kontrendikedir.
– Yüksek konsantrasyonlarında iskelet kasları paralizleri
– Yeni doğanlarda kullanılmamalı

• Etkileşmeler

• Nöromuskuler bloke edici ajanlar ve anestezik ilaçlar
etkilerin katlamalı şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir.
• GI kanalda kaolin ve pektin varlığı emilimlerini önler.
• Bakterisidal ve makrolit antibiyotiklerle kombine
edilmemelidir.

Florokinolonlar

Veteriner hekimlikte
Enrofloksasin, Danofloksasin
Marbofloksasin, Norfloksasin
Difloksasin, İbafloksasin,
Orbifloksasin, Sarafloksasin

Florokinolonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etki şekilleri
Bakterideki DNA jiraz’ı inhibe eder
Topoizomeraz 2 = DNA jiraz
Florokinolonlar bu enzimin α alt ünitesini
Novobiosin bu enzimin β alt ünitesini inhibe eder
Bakteri uzar ve ölür
Geniş spektrumu ve sidal aktivite gösterirler
Çok lipofildirler
Oral biyoyararlanımları yüksek
Metallerle şelat yaparlar
ABD’de etiket dışı kullanım yasak
– Broylerlerde kullanımı yasak

ABD’de etiket dışı kullanımı yasak olan ilaçlar

•
•
•
•
•
•
•

•

Chloramphenicol, Clenbuterol,
Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole
Ipronidazole diğer nitroimidazoles, Furazolidone and nitrofurazone
Sağmal ineklerde Sulfonamitler (sulfadimethoxine, sulfabromomethazine,
ve sulfaethoxypyridazine hariç )
Fluoroquinolones, Glycopeptides
Phenylbutazone in female dairy cattle 20 months of age or older
Cephalosporins (not including cephapirin) in cattle, swine, chickens, or
turkeys:
– For disease prevention purposes;
– At unapproved doses, frequencies, durations, or routes of
administration; or
– If the drug is not approved for that species and production class.
İnfluenza A tedavi ve korumada kullanılan amantadin ve nueraminidaz
inhibitörlerinin broyler, hindi ve ördeklerde etiket dışı kullanımı
yasaklanmıştır

• Florokinolonlar ın bakteride 3 farklı yapıyı inhibe ettiği gösterilmiştir.
• Mekanizma A; Bu mekanizmada RNA ve protein sentezi gereklidir ve
sadece bölünmekte olan bakteriler etkilidir. Mekanizma A; DNA üzerinde
giraz-kinolon kompleksi oluşumuyla replikasyonun blokajına neden olur.
• Mekanizma B; RNA ve protein sentezi gerektirmez ve çoğalmakta
olmayan bakterilere de etki edebilir. Bu mekanizma (kloramfenikol
duyarsız olarak da adlandırılır).
• Mekanizma C: RNA ve protein sentezi gerekir fakat hücre bölünmesi
gerekmez. Bu mekanizma da DNA üzerinde topo IV kompleksinin
yakalanması ilke ilişkili olabilir.

• Çok yüksek konsantrasyonlarda (200 x MİK)
antibakteriyel etkide azalma mg. RNA sentezi ve Protein
sentezi inhibe eden antibiyotikler florokinolonların
bakterisit etkinliğini azaltabilirler.

Direnç gelişimi
•
•
•
•
•

Genelde kromozomal mutasyona bağlıdır
Yavaş gelişir
Çapraz direnç vardır
Plazmid aracılı direnç yoktur.
DNA jiraz plazmid replikasyonu için de
gereklidir ve florokinolonlar diğer ilaçlara
direnci de azaltabilir

Florokinolonlar
• Etki spektrumları
– Bakterisid etkilidirler ve spektrumları geniş
– E.coli, salmonella, enterobakter, serratia, proteus,
klebsiella, shigella, yersinia, acinobacter, citrobacter
ve hemofilus gibi gram (-) basiller
– Metisilin ve gentamisine dirençli stafilokoklar,
– Penisiline dirençli Neisseria, corynobacterium, vibrio,
streptokoklar, mycoplasmalar ve klamidya türleri
florokinolonlara duyarlı
– P.auroginosa, riketsia ve plasmodiumlara bazı
türevler etkilidir.
– Hücre içine kolay girdiklerinden brucella ve
mycobacteriumlara iyi etkinlik gösterirler

İstenmeyen etkileri
• hedef gelişen kıkırdak dokudur.
• etkiye duyarlı hayvanı köpek yavruları
– Beagle köpeklerde ENRO 3-75 mg/kg 91 gün
eklemde bozulmalar
– Diz eklemi femoral ucu kütleşme ve yüzeysel
erozyonlar saptanmıştır

• kanatlılarda da kıkırdak hasarı
• kedide retinal dejenerasyon
– ABD’de doz 5-20 mg/kg
– Avrupa’da 5 mg/kg

Sulfonamid ve trimetoprim
Standart sulfonamidler
• Günde 1- 4 kez verilen ve sistemik enfeksiyon tedavisinde kullanılanlar
• Sulfotiazol, sulfomethazin, sulfomerazin, sulfodiazin, sulfopiridin,
sulfobromometazin, sulfoetoksipridazin, sulfometoksipiridazin,
sulfodimetoksin, sulfokloropridazin
İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan çözünebilir sulfonamidler
• İdrarla çabuk bir şekilde atılırlar (Sulfosulfizokzasol ve sulfosomidin)
Enterik enfeksiyonların sağıtımında kullanılan, az-çözünür sulfonamidler:
• Sülfoguanidin GI kanaldan az emilir (% 5)
– Fitalilsulfotiazol ve süksinilsulfotiazol alt GI kanalda hidrolizl aktif
sulfonamid’e
– Sulfosalazin (Salisilazosulfopiridin); salisilik asit ve sulfopiridin e
dönüşür
– köpekte ülseratif kolit’in kontrolu amacıyla kullanılır.
Güçlendirilmiş sulfonamidler
• Trimetoprim ve primetamin
Lokal olarak kullanılan sulfonamidler
– Mafenid ve gümüş-sulfodiazin
– sulfotiazol yara tozlarının bileşimine girer.

Sulfonamid ve trimetoprim
• Sulfonamidler pKa değerleri 4.8-8.6
– zayıf organik asit özellik gösterirler

• Suda çözünebilir Na ve diNa tuzları parenteral
kullanılır
• Yüksek alkali solüsyonları stabil değil
– sulfonamid kristalürisi
– fitalilsulfotiazol ve süksinilsulfotiazol barsakta
aktif

PABA

Pteridin

Dihidropteroik asit
glutamat

Dihidropteroat sentetaz (DHPS)
(sulfonamidlerle inhibe edilir)
Dihidrofolat sentetaz

Dihidrofolik asit
Dihidrofolat redüktaz (DHFR)
(trimetoprim ile inhibe edilir)
TETRAHİDROFOLİK ASİT
Sulfonamidler ve trimetoprim’in etki yerleri

Kombinasyonun etki yerindeki trimetoprim ve sulfonamid oranı
1:20’dir
Ancak ticari preparatlarda bu oran 1:5’dir

Sulfonamid ve trimetoprim
Etki şekilleri
• Sulfonamidler
– Dihidropteroat sentetaz (DHPS) inhibitörü

• Trimetoprim
– Dihidrofolat redüktaz (DHFR) inhibitörü

• Sulfonamidler bakterilerin çabuk çoğaldığı ve akut
enfeksiyonlarda erken dönemde etkin
• Üremeleri durgunlaşmış bakteriler üzerine etkili değiller
• Sulfonamid etkinliğinin ortaya çıkması için zaman gereklidir
• Gerçek başarı için konakçının hücresel ve humoral savunma
mekanizmaları iyi durumda olmalıdır
• Statik etkinlik

– Endojen protein yıkımlanma ürünleri, doku otoliz ürünleri, albumin, kan,
plazma, metionin, purin, timin, folik asit ve fazla PABA’nın varlığında
azalır

Sulfonamid ve trimetoprim
• Direnç

– kromozomal ve R-faktör aracılığıyla

• Çapraz direnç
• Direnç kademeli olarak ortaya çıkar
FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ
Dağılım
• Tüm vücut dokularına dağılabilirler
• Plöyral, synovial, peritoneal ve oküler sıvılarda kan düzeyinin ~ % 50-90’ı
oranında
• Böbrekteki plazmadan yüksek düzeyde
• Deri, karaciğer ve akciğerdeki düzeyleri plazmadan az
• Kas ve kemiklerdeki yoğunlukları plazmanın yaklaşık yarısı
• Serebrospinal sıvıya da % 20-80 arasında geçerler.
• Adipöz dokuda düşük düzeyler
• Parenteral verilimi takiben sulfomezatin kandakine yakın yoğunluklarda
kolon ve jejenumda bulunur.
• Süte de pasif olarak geçebilir
– Ancak enfeksiyonu kontrol etmek için yeterli değil

Sulfonamid ve trimetoprim
Biyotransfromasyon
• Yoğun bir şekilde metabolize edilir

– Oksidasyon, asetilasyon, sülfat, glukuronid ve glikozla konjugasyon şeklinde
– Asetile, konjuge ve hidroksile formlarının antibakteriyel aktiviteleri zayıf
– Asetilasyon (köpekte azdır), sulfaprimidin grubu hariç çoğu türevin
çözünebilirliğini arttırır
– Hidroksile ve konjuge formların idrarda presipitasyonu azdır

•
•
•
•
•
•

Atılım
Safra, dışkı, ter ve sütle atılım azdır
Çoğu başlıca idrarla atılır
Glomeruler filtrasyon, tubuler salgılanma ve tubuler geri emilimle
Geri emilim ilacın suda ve yağda çözünürlüğü belirler
Hayvanın idrar pH’sı, renal klerensi, ilacın ve metabolitinin suda
çözünürlüğü ve ilacın konsantrasyonu kristalüri oluşumunu belirler
Böbrekte kristal oluşumu
– sağaltımda üçlü kombinasyonlar kullanarak
– renal yetmezlik varlığında doz azaltılarak
– sıvı alımını artırarak ve idrar alkali yapılarak önlenebilir

Sulfonamid ve trimetoprim
•
•
•
•
•
•
•

Tedavide prensipler
Erken dönemde çok etkilidirler
Doku yıkıntısı veya eksudat fazla ise (kronik enfeksiyon)
tedavinin başarı oranı düşük
İlk doz; doz-etki arasındaki süreyi kısaltmak amacıyla İV
İlk doz geleneksel dozun yaklaşık 2 katı olmalı
Hayvanın önünde daima içme suyu olmalı
Sıkça su verilmeli ve idrar çıkışı gözlenmeli
Tedavi 7 günü aşmamalı
– tedavinin devamı için72 saat içinde istenilen etkiler görülmeli
– Direnci ve nüksü önlemek için iyileşme sonrası 48 saat daha
– Hastanın immun yanıtı güçlü olmalı

Sulfonamid ve trimetoprim
Yan etki ve toksisite
Aşırı duyarlılık ve direk toksik etkileri vardır
Ürtiker, anjiyoödem, anaflaksi, ilaç ateşi, hemolitik
anemi, agranulositoz
Hematüri ve böbrek tubuluslarının tıkanması önemli
veteriner hekimlikte pek yaygın değil
uzun etkili ve suda çözünür olanlarla tedavi
idrar alkali ve su alımı iyi ise kristalüri yok
Gİ bozukluklar
Uzun süre kullanıldığında barsak florasını bozulur
Ruminal florayı yüksek konsantrasyonlarda bozarlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLİMİKSİNLER:
Polimiksinler oral ve topik uygulama sonrası emilmez
Önemli düzeyde nörotoksik ve nefrotoksik
Yüksek yoğunluklarda nöromuskuler blokaj
Sadece dirençli pseudomonas türlerinin veya gram (-) basillere
bağlı yaşamı tehlikeye sokan enfeksiyonlarda parenteral
Duyarlı enterik enfeksiyonlarda oral yolla kullanılabilir
Topik uygulamaları daha yaygın
İV verilmeleri tehlikelidir.
BASİTRASİN
Gİ kanaldan emilmezler
Nefrotoksik etkileri nedeniyle sistemik kullanılmazlar
Topik olarak ve Pseüdomembranöz kolit’de vankomisin’e bir
alternatif olarak

• VANKOMİSİN
– Parenteral vankomisin sadece stafilokok
– Enterokolitlerin sağaltımında oral yolla

• SODYUM FUSİDAT (FUSİDİK ASİT)

– Stafilokokkal enfeksiyonlarda, topik oral ya da İV olarak

•
•
•
•
•

NOVOBİOSİN SODYUM
Mastit tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte
TİAMULİN FUMARAT
Gram (+) ve mycoplasma’lara karşı aktiftir
Kanatlılarda monensin ile birlikte kullanıldığında
toksik etkili olabilirler.

RİFAMİSİNLER
• Rifamisinlerin ana endikasyon alanları
• insanlarda tuberküloz’un sağaltımı
• Rifampin,
– Corynobacteium equi’ye bağlı
bronkopnomonilerin kontrolu amacıyla taylarda
kullanılan bir türev

NİTROFURAN TÜREVLERİ
• Gram (-) ve gram (+) bakterilerin çoğuna in vitro olarak karşı
geniş bir aktiviteye
• Proteus türlerine aktif değil
• Pseudomonas auroginosa’ya etki gösterirler
• En önemli avantajları in vivo direnç gelişiminin yavaş ve
sınırlı olması
• Başlıca gram (-) bakterilere karşı etkili
• Kan, irin ve sütün varlığı antibakteriyel aktiviteyi azaltır
• Konsantrasyona göre bakterisidal veya bakteriyostatik
– Furan türevleri çiftlik hayvanlarında kullanılmazlar

• Nitrofurantoin üriner antiseptik olarak insanlarda kullanılır
• Lokal olarak kullanılırlar

Antiseptik ve dezenfektanlar
BİOSİD’ler (Jermisid)
Bakteriostatik, fungistatik,
Bakterisid, virüsid, sporosid
Antiseptik
Dezenfektan
Sterilizasyon
1- Fiziksel (ısı, ışık, UV)
2- Kimyasal

Mikroorganizmalarda antiseptik ve dezenfektanlara karşı direnç durumu
(dirençlilik aşağıdan yukarıya doğru artmaktadır)
Prionlar
↓
Coccidia (Cryptosporidium)
↓
Sporlu bakteriler (Bacillus, Clostridium difficile)
↓
Mikobakteriler (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare)
↓
Kist formlu protozoalar (Giardia)
↓
Küçük zarfsız virusler (Poliovirus, Coxsackievirus, Rhinovirus)
↓
Trofozoitler (Acanthamoeba)
↓
Gram-negatif bakteriler (Pseudomonas, Providencia)
↓
Mantarlar (Candida, Aspergillus, Trichophyton, Cryptococcus)
↓
Büyük zarfsız virusler (Enterovirus, Adenovirus)
↓
Gram-pozitif bakteriler (Staphylococcus aureus, Enterococcus)
↓
Lipid zarflı virusler (HIV, HBV, HSV, RSV)

Kimyasal dezenfektanların etki mekanizmaları
Hücre duvarı,
hücre zarı

Gluteraldehit
EDTA ve diğer
permeabilizerler
Katyonik biyositler;
klorhekzidin
diasetat, KAB,

Proteinlerin, peptidoglikanın-NH2 gruplarıyla
etkileşim, gram-pozitif bakterilerde
peptidoglikanın çapraz bağlanması;
gram-negatif bakterilerde hücre duvar
proteinleriyle etkileşim
Gram-negatif bakteriler, Mg’un çıkarılması, bazı
LPS’lerin salınması, hücre zarı hasarı ve
biyositin kendi girişini hızlandırması
Proteinler, RNA ve DNA’nın çapraz bağlanması
Hücre duvarı ve başka yerlerde proteinlerin
bağlanması

Makromoleküllerin
çapraz
bağlanması

Formaldehit,
Gluteraldehit

DNA üzerine
etkiler

Halojenler, Hidrojen
peroksit, gümüş
iyonları

DNA sentezi inhibisyonu , DNA zinciri kırılması

Halojenler,
Peroksijenler

Tiyol gruplarının disulfitlere, sulfoksitlere veya
disulfoksitlere oksidasyonu,
Hidrojen peroksit: Enzim ve proteinlerdeki tiyol
gruplarını oksidize eden serbest hidroksi
radikallerin (-OH) oluşumuna bağlı aktivite PAA:
Protein ve enzimlerdeki tiyol gruplarının
bozulması

Okside eden
maddeler

Dezenfektanların antimikrobiyal aktivitesi
Dezenfektan

Sporlar

Mikobakteriler

Diğer
bakteriler

Zarflı
Virüsler

Zarfsız
Virüsler

Gluteraldehit
(%2’lik), (10 dk-3 saat)

İyi
3 saat

İyi*
20 dk

İyi
10 dk

İyi
10 dk

İyi
10 dk

Perasetik asit
(%0.2-0.35’lik), (10 dk)

İyi

İyi

İyi

İyi

İyi

Alkol (%60-70’lik) (etanol
veya izopropanol), (1-10 dk)

Yok

Orta

İyi

İyi

Orta

Peroksijen bileşikleri (%36’lık) (20 dk)

Yok

Zayıf

İyi

İyi

Orta

İyi

İyi

İyi

İyi

İyi

Saydam çözülebilir fenol
deriveleri, (%1-2’lik) **

Yok

İyi

İyi

Zayıf

Yok

Kuarterner amonyum
bileşikleri, (%0.1-0.5’lik)***

Yok

Değişken

Orta

Orta

Zayıf

Klor bileşikleri
(> 1000 ppm klor)
(15-60 dk)

* Mycobacterium avium intracellulare’e karşı düşük aktivite söz konusudur.
** Potansiyel olarak toksik etkilidir
*** Dilue edilmiş formunda gram-negatif basil üremesi görülebilir.

Dezenfektanların diğer özellikleri
Stabilitesi

Organik
materyalle
inaktivasyonu

Koroziv/
zararlı etkisi

Tahriş edici/
hassaslaştırıcı
etkisi

Gluteraldehit

Biraz
(14-28 gün)

Yok
( fiksatif)

Yok

Var

Perasetik asit

Yok
< 1 gün

Yok

Az

Az

Var

Var

Az

Yok
(yanıcı)

Biraz
7 gün

Var

Az

Yok

Klor bileşikleri

Yok

Var

Var

Var

Saydam çözülebilir
fenol deriveleri

Var

Yok

Az

Var

Kuarterner
amonyum bileşikleri

Var

Var

Yok

Yok

Dezenfektan

Alkol
Peroksijen bileşikleri

İdeal bir dezenfektanın özellikleri
• Antimikrobiyal spektrumunun geniş ve hızlı etkili olması
• Çevresel faktörlerden etkilenmemesi, kan, balgam, dışkı vb. organik
maddelerin varlığında da aktif olması, sabunlar, deterjanlar ve diğer
kimyasallarla uyumlu olması
• Kullanıcı ya da hastaya toksik etkisinin olmaması
• Alet ve metalik yüzeylere koroziv; kumaş, kauçuk, plastik ve diğer
materyallere zararlı etkisinin olmaması
• Kullanılan yüzeylerde antimikrobiyal bir tabaka oluşturarak kalıcı etki
göstermesi
• Kullanımının kolay olması, Ekonomik olması
• Kokusuz olması veya rahatsız edici kokusunun olmaması
• Suda kolay çözünmesi ve kolay hazırlanabilmesi
• Konsantre ve dilue formunun ışık, ısı ve diğer çevresel faktörlerin
varlığında bile stabil kalabilmesi
• İyi temizleyebilmesi ve doğal çevreye zarar vermemesi

Dezenfeksiyon’nun başarısını etkileyen faktörler

• Malzemenin temiz olup olmaması durumu
• Organik ve inorganik maddelerle kirli olma düzeyi
• Kontaminasyonun hangi tür mikroorganizmalarla
olduğu ve düzeyi
• Kullanılan kimyasal maddenin konsantrasyonu ve
uygulanma suresi
• Uygulama yapılan malzemenin yapısı (hangi
materyalden yapılmış; girintili çıkıntılı, lumenli mi?)
• Malzeme yüzeyinde biyofilm varlığı
• İşlem sırasındaki ısı ve pH
• Kimyasalların gaz formu ile yapılan
dezenfeksiyonda işlem sırasındaki nem miktarı

Antiseptik ve dezenfektanlar
Oksidan Ajanlar

•
•
•
•
•

HİDROJEN PEROKSİT
POTASYUM PERMANGANAT
ÇİNKO PERMANGANAT
POTASYUM KLORAT
SODYUM PERBORAT

Antiseptik ve dezenfektanlar
Halojenler
•
•
•
•
•
•
•

KLOR
SODYUM HİPOKLORİT
KLORAMİNLER
EUSOL
İYOT
İYODOFORM
İYODOFORLAR

Antiseptik ve dezenfektanlar
•

•

•
•

Metal Bileşikleri
CIVA BİLEŞİKLERİ
–
–
–

Cıva klorür
Cıva–2–klorür
Merbromin

–
–
–

Gümüş proteinat
Gümüş vitellinat
Gümüş nitrat

–
–

Çinko sülfat
Çinko klorür

GÜMÜŞ BİLEŞİKLERİ

ÇİNKO BİLEŞİKLERİ
BAKIR TUZLARI
–

Bakır sülfat

Antiseptik ve dezenfektanlar
Fenoller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fenol
Difenol ve Trifenoller
Rezorsin
Pyrogallol
Krezol
Kreolin
Kreozot
Çam Katranı
İhtiyol
Pikrik Asit
Timol
Beta-Naftol
Heksaklorofen

Antiseptik ve dezenfektanlar
•
•
•
•
•
•
•

Alkoller ve Glikoller
Etanol
İzopropilalkol
Etilen Oksit
Aldehidler
Formol
Hekza metilen tetramin

Antiseptik ve dezenfektanlar
•

Antiseptik Boyalar
–
–
–
–
–
–

•

Tripaflavin
Rivanol
Metilen mavisi
Tripan mavisi
Kongo kırmızısı
Malaşit yeşili

Diğer antiseptikler
–
–

Organik asitler
Furan türevleri

Antiseptik ve dezenfektanlar
•

Deterjanlar (Tansiyo-aktif ajanlar)
– Non-iyonik deterjanlar (zayıf jermisid)
– Anyonik deterjanlar (sabun)
– Katyonik deterjanlar (antiseptik)

•

Katyonik Deterjanlar
–
–
–
–
–

Benzalkonyum klorür
Setrimonyum bromür
Setilpiridinyum klorür
Seteksonyum bromür
Benzetonyum klorür

