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Protimikrobno delovanje 

MIKROBIOLOGIJA 

Dejavniki okužbe in  

protimikrobnega zdravljenja 



    

Zagotoviti uspešno eradikacijo mikrobov 

 

Preprečiti razvoj odpornosti mikrobov na 

protimikrobna zdravila 

 

 

 

 

Cilji zdravljenja s protimikrobnimi zdravili  



Kako uporabiti protimikrobna zdravila? 

Dr. Maxwell Finland, internationally recognized for his study of infectious 

diseases and their treatment, once said “We know everything else 

about antibiotics but how much to give”. 

 

 Odmerek? 

 Odmerni interval? 

 Način dajanja/farmacevtska oblika? 

 Kako dolgo? 

 
Odgovore na ta vprašanja ponuja farmakokinetika! 

 
 

 

     
      

      

 



Farmakokinetični parametri 

 Očistek (Cl) 

 Volumen porazdelitve (Vd) 

 Biološka razpolovna doba (t1/2) 

 Biološka uporabnost (ka, F) 

  

 



Očistek 

 Določa hitrost izločanja učinkovine iz telesa. 

 Predstavlja volumen telesne tekočine, ki se v 
časovni enoti očisti učinkovine (l/h, ml/min). 

 Je odvisen samo od biološkega sistema 
(bolnika). 

 Pri posamezniku je običajno konstanten in 
neodvisen od načina dajanja zdravila, odmerka, 
intervala odmerjanja in volumna porazdelitve. 

 Pri bolezenskih stanjih se spreminja. 



Očistek 

 Ledvični očistek 

 50 ml/min, reabsorpcija 

 120 ml/min, filtracija 

 650 ml/min, sekrecija 

 Celokupni očistek (ledvični in jetrni) 

 Gentamicin: 100 ml/min 

 Amoksicilin: 400 ml/min 

 Ciprofloksacin: 600 ml/min 

 Azitromicin: 350 ml/min 



Klinični pomen 

Od očistka je odvisen vzdrževalni odmerek v 

stacionarnem stanju. 

]/[]/[]/[ hlCllmgChmgD ssm 

Vzdrževalni odmerek 

Željena koncentracija v stacionarnem stanju 



Volumen porazdelitve 

 Določa obseg porazdeljevanja učinkovine v 

telesu. 

 Opis odnosa med količino učinkovine v telesu in 

njeno koncentracijo (navidezni volumen 

porazdelitve). 

 Pri posamezniku je običajno konstanten in 
neodvisen od načina dajanja zdravila, odmerka, 
intervala odmerjanja in očistka. 

 Pri bolezenskih stanjih se spreminja. 

 



Volumen porazdelitve 
  Gentamicin    0,25 L/kg 

  (kopiči se samo v ekstracelularni tekočini) 

  Amoksicilin    0,35 L/kg 

  (kopiči se tudi v tkivih) 

  Ciprofloksacin     2,5 L/kg 

  (kopiči se v tkivih, kjer dosega bistveno višje   

     koncentracije kot v krvi) 

  Azitromicin          31,5 L/kg 

  (kopiči se v fagocitih, ki ga prenesejo na mesto  

     okužbe, zato so njegove koncentracije v vnetih  

     tkivih nekajkrat večje kot v zdravih) 

 



Klinični pomen 

V nekaterih situacijah želimo takoj doseči želeno 

koncentracijo učinkovine v plazmi. 

]l[V]l/mg[C]mg[D
di



Začetni odmerek 

Željena koncentracija 



Biološka razpolovna doba 

 
Odvisna od očistka in volumna porazdelitve 

   t1/2= 0,693Vd/Cl 
 

 Gentamicin   t1/2 =  2 h 

 

 Amoksicilin  t1/2 =  1,5 h  

   

 Ciprofloksacin  t1/2 =   3,5 h 

 

 Azitromicin  t1/2  =  70 h 
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 Biološka razpolovna doba 

Potrebno je približno 5 t1/2 da  

se učinkovina izloči iz telesa 



Biološka uporabnost (F, ka) 

 

 Obseg absorpcije (F) 

 Hitrost absorpcije (ka) 
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Betalaktami 

 Bronhitis in pljučnica 

 Okužbe urinarnega trakta, cistitis in 
pielonefritis 

 Otitis media in sinusitis 

 Okužbe kosti in sklepov, osteomielitis 

 Okužbe kože in mehkih tkiv, celulitis 

 Gonoreja in sifilis 

 Hude infekcije s Pseudomonas aeruginosa 

 



Betalaktami 

 

 Odmerek? 

 Odmerni interval? 

 Način dajanja/farmacevtska oblika? 

 Kako dolgo? 

 



Zdravila z amoksicilinom 

(in klavulansko kislino) 

 Različni odmerki 

 (125 mg, 250 mg, 400 mg, 500 mg, 875 mg, 1000 mg)  

 Različni odmerni intervali  

    (8 ur, 12 h, intermitentna/kontinuirana infuzija) 

 Različne farmacevtske oblike/različni načini dajanja:  

     1. filmsko obložena tableta  

      2. filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem  

  3. disperzibilna tableta  

  4. prašek za peroralno suspenzijo  

  5. prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje 

 Različna dolžina zdravljenja  



Farmakokinetika/Farmakodinamika 

Klinični učinki 

 
Zdravilo 

 

Plazemska  
koncetracija 

Biofaza Učinek 

Farmakokinetika  Farmakodinamika 

Farmakokinetika in farmakodinamika  
 

omogočata 
  

določevanje režima odmerjanja zdravila 
 

in 
 

napovedovanje in interpretacijo kliničnih izidov 



Betalaktami - farmakokinetika 
modra krivulja: malabsorpcijski sindrom, zmanjšana obseg in hitrost absorpcije 

črna krivulja: normalno stanje prebavil in ledvic 

rdeča krivulja: zmanjšano delovanje ledvic (kreatininski očistek < 30 ml/min) 

Betalaktami imajo kratko t1/2 (okoli 1,5 h) 



Emax 

EC50 LOG C 

UČINEK (%) 

E0 

 
Betalaktami - farmakodinamika 

 

MIK 



Betalaktami - farmakodinamika 

 



Betalaktami – klinični učinki 

 

 Uspeh terapije napoveduje t>MIK 

   (časovno odvisno delovanje) 

    

 

   t>MIK = f (vrsta povzročitelja, mesto infekcije, vrsta 

protimikrobnega zdravila) 

 

              t>MIK = 20-60% odmernega intervala 

 

 

 



  Betalaktami – klinični učinki 

 

 Razlike v t>MIK glede na povzročitelja: 

      streptokoki      25+/- 9% 

       stafilokoki      40+/-11% 

 

 Razlike v t>MIK glede na protimikrobno zdravilo: 

• karbapenemi     20-40% 

• penicilini            30-50% 

• cefalosporini      40-60% 
 



Zdravilo z amoksicilinom  

(in klavulansko kislino) 

 Trikrat dnevno odmerjanje (500mg A + 125mg KK) 

 Dvakrat dnevno odmerjanje (800mg A + 125mg KK) 

 

Klinična študija na bolnikih z okužbo spodnjih dihal 

Klinična študija na otrocih z vnetjem srednjega ušesa 

ENAK klinični uspeh  MANJ neželenih učinkov pri 

2-krat dnevnem jemanju 



Trikrat dnevno in dvakrat dnevno jemanje amoksicilina (in klavulanske kisline) 

Pri bolj odpornih streptokokih in stafilokokih (MIK>2µg/ml) sta predlagana 

režima odmerjanja manj učinkovita zaradi krajšega t>MIK 



    

Betalaktami 

      

Kako podaljšati t>MIK? 
(in izboljšati učinkovitost!) 

 
 Povečanje odmerka 

 Uporaba tablete s podaljšanim sproščanjem 

 Uporaba dolgotrajne intravenske infuzije in nato preklop na 

 peroralno tableto ali suspenzijo 

 Uporaba kombinacije s probenecidom 

 



Betalaktami (povečanje odmerka) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betalaktami (tableta s podaljšanim sproščanjem) 

2x2 tableti po 1000 mg/dan, pljučnica domačega okolja 

povzročitelj proti penicilinu odporni Streptococcus pneumoniae 



Betalaktami (tableta s podaljšanim sproščanjem) 

 



Betalaktami (dolgotrajna intravenska infuzija) 

k0 = 125 mg/h oz. 3000 mg/dan, k0 = 62,5 mg/h oz. 1500 mg/dan  

Vd = 33L 

kel = 0,6h-1 

t1/2 =1,2h 

Potrebno je približno 5 t1/2 da se 

vzpostavi stacionarno stanje 

koncentracije učinkovine v plazmi 



Pogoji za preklop intravenska/peroralna 

aplikacija 

 Bolnik ni v kritičnem stanju 

 Bolnik nima zvišane temperature in vnetnih parametrov 

 Bolnik nima malabsorpcijskega sindroma 

 Protimikrobno zdravilo se absorbira v velikem obsegu 

 Protimikrobno zdravilo z ustreznim odmerkom in 
odmernim intervalom dosega primerljive koncentracije v 
krvi s tistimi po intravenski aplikaciji 

 Primeri: betalaktamski antibiotiki, makrolidni antibiotiki, 
levofloksacin, moksifloksacin, doksiciklin, linezolid, 
klindamicin, metronidazol, sulfometoksazol/trimetoprim, 
flukonazol, itrakonazol, vorikonazol  
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