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Az antibiotikumok alkalmazása napjainkban is túl-
zott méreteket ölt hazánkban. Ez igaz a humán 
és az állategészségügyben egyaránt. A minden 
évben publikálásra kerülő ún. ESVAC (European 
Surveillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption) jelentésben hazánk állatorvosai álta-
lában minden periódusban a 4-5. legnagyobb anti-
biotikum-felhasználók Európában. 
Hazánkban a sertéságazat a domináns felhasz-
náló, azt kissé lemaradva követi a baromfiipar. A 
nem megfelelő tartási körülmények és állathigiénia 
következtében sok üzemben sajnos létszükséglet 
ezeknek az igen értékes szereknek a felhasználá-
sa. Mivel azonban a bakteriális rezisztencia előre 
jelezhetően jelentősen növekedni fog az elkövetkező 
évtizedekben, ezért az antibiotikumok felhasználá-
sát csökkenteni kell. 
Számos országban már kialakult az igény az anti-
biotikum-mentes állati termékekre a fogyasztók 
körében, és ez a kezdeményezés az Európai Unión 
belül gyorsan terjed. Emiatt a jövőben szükség lesz 
az antibiotikumok felhasználásának jelentős csök-
kentésére, illetve azok szakszerű felhasználására. 
Különösen igaz ez az ún. kritikusan fontos antibio-
tikumok, pl. a fluorokinolonok, illetve a kolisztin 
esetében. 2022. január 1-től minden EU tagállamra 
kötelezően érvényes, az antibiotikumok állatgyógy-
ászati felhasználását csökkentő intézkedések lép-
nek életbe. 
Ilyen követelmények lehetnek pl. a rendszeres 
továbbképzéseken való részvétel, a reklámozás 
megtiltása, a kritikusan fontos antibiotikumok 
használatának jelentős csökkentése, valamint a 
teljes kereskedelmet és fogyasztást nyomon követő 
informatikai rendszer kiépítése.
Ahhoz, hogy jó döntést hozzunk egy adott állo-
mány kezelésekor, négy fő szempontot kell figye-
lembe vennünk, mint az állomány állathigiéni-
ai helyzetét, az antibiotikum humán gyógyászati 
jelentőségét, az antibiotikum farmakokinetikáját 
(szervezetben való viselkedését), illetve az anti-
biotikum farmakodinámiáját (baktériumok elleni 
hatékonyságát).

Az Antibiotikumok felelős hAsználAtA 
A sertésgyógyászAtbAn

állAthigiéniA

Az első, az állathigiéniai szempont a legkritiku-
sabb. Ha a tenyészállatok járványtanilag kifogás-
talanok, és a sertésistálló megfelelően fertőtlení-
tett, az itatórendszerre kiemelt figyelmet fordíta-
nak, a telepítési sűrűség optimális, akkor az anti-
biotikum-felhasználás szinte biztosan csökkenthe-
tő, sok esetben meg is szüntethető. Komoly prob-
lémát jelenthetnek az itatórendszerekben kialakult 
bakteriális biofilmek, melyekben a kórokozók hosz-
szútávon túlélhetnek, és fertőzhetik az állományt, 
továbbá az ebben élő baktériumok rezisztencia-
gének rezervoárjaként működhetnek. Hasonlóan 
fontos az állomány immunrendszerének, általá-
nos védekezőképességének a növelése is. Ezért 
fontosak a rendszeres féregellenes kezelések, a 
megfelelő ásványianyag- és vitaminellátottság, a 
mikotoxinmentes takarmány. 

humán egészségügy

Második szempont a hatóanyag megválasztásánál 
annak humán gyógyászati jelentősége. Az ECDC/
EFSA/EMA/JIACRA közös, 2018-as jelentése alap-
ján egyértelmű asszociáció volt megfigyelhető a 
fluorokinolonok állatgyógyászati felhasználása és 
a humán kórházakban megjelenő rezisztencia gya-
korisága között. A kolisztinnel kapcsolatos aggo-
dalmak forrása pedig az ún mcr-1, horizontálisan 
terjedő rezisztenciagén megjelenése volt 2011-től 
Kínában, amely azóta az egész világon kimutat-
ható. Mindezek miatt a két hatóanyagcsoport 
(fluorokinolonok és polimixinek) felhasználásának 
jelentős csökkentésére lesz szükség a közeljövő-
ben a sertéságazatban. Az antibiotikumokat négy 
csoportba sorolják, attól függően, hogy az ember-
gyógyászat számára mennyire fontos szerekről 
van szó. Az AMEG (Antimicrobial Advice Ad Hoc 
Expert Group) nemzetközi szakértői csoport A, B, 
C és D csoportba sorolja ezeket a hatóanyagokat, 
melyeket az 1. ábra szemléltet. Az A(void) csoport-
ba tartozó hatóanyagokat élelmiszertermelő álla-
tokban alkalmazni tilos. A B kategóriás szerek 
közé tartozó fluorokinolonok, 3. és 4. generációs 
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cefalosporinok és a kolisztin alkalmazását a lehető 
leginkább csökkenteni kell a jövőben. Ezeket a sze-
reket csak érzékenységi vizsgálat birtokában java-
solt igénybe venni (1. ábra).

fArmAkokinetikA

Az antibiotikum farmakokinetikája tekintetében 
elsősorban a hatóanyag szervezetbe történő fel-
szívódását emeljük ki. Gyakorlati szempontból leg-
fontosabb a gyógyszer szájon át történő felszívó-
dásának mértéke, illetve az azt befolyásoló ténye-
zők. Az amoxicillin példáján kiindulva, a hatóanyag 
per os biológiai hasznosulása kb. 25-35% serté-
sekben, amely igen gyenge érték. Ez tovább csök-
ken, amennyiben takarmánnyal együtt kapja az 
állomány a penicillinszármazékot. Az amoxicillin 
továbbá gyenge vízoldékonysággal (semleges 
pH-n kb. 3,5 gramm/liter) rendelkezik, ami már a 
törzsoldatkészítés inkorrekt kivitelezésénél elke-
rülhetetlenné teszi a hatóanyag aluladagolását. 
Nem elég tehát, hogy kövessük a használati utasí-
tást, meg kell győződni a hatóanyag oldódásáról (a 
savas pH jelentősen rontja!), nem figyelmen kívül 
hagyva a takarmány felszívódást rontó hatását. 
Kiemelendő a fémitatók hatása; a fémionok jelenlé-
tében az amoxicillin stabilitása jelentősen csökken. 
Az amoxicillin oldódását elősegítő lúgos kémhatású 
oldatok pedig szintén felgyorsíthatják az antibioti-

kum lebomlását. Az aminoglikozidok (gentamicin, 
spektinomicin) és a kolisztin esetében a biológiai 
hasznosulás mértéke általában 5% alatt marad. 
Mindezek miatt önmagukban szisztémás fertőzé-
sek kezelésére nem hatékonyak, de az E. coli okoz-
ta és egyéb bakteriális enteritisek kezelésében első-
rangúak. A doxiciklin felszívódása minden körül-
mények között sokkal kedvezőbb a hagyományos 
tetraciklinekénél, az arra érzékeny kórokozók ese-
tében (mycoplasmák, B. bronchiseptica, esetlege-
sen P. multocida vagy Haemophilus (Glasserella) 
parasuis) ez a preferált hatóanyag. Fontos meg-
említeni, hogy a kemény víz jelentősen csökkenti a 
tetraciklinek, míg csak kismértékben a doxiciklin 
felszívódását. 

fArmAkodinámiA

Az antibiotikum farmakodinámiája a baktériumok-
kal szembeni hatékonyságot jellemzi. Nagyon kife-
jezett eltérések lehetnek a különböző földrajzi régi-
ók esetében tapasztalt érzékenységi eredmények 
között, akár egy országon belül is. Fontos kiemel-
ni, hogy mindig javasolt ún. célzott antibiotikum-
terápiát végezni, amelyet egy érzékenységi vizsgá-
lat előz meg. Ez a néhány napot igénylő, olcsó és 
megbízható módszer megmutatja, melyik kórokozó 
került izolálásra a beteg állatból, és az a kórokozó 
melyik antibiotikumra érzékeny. Így elkerülhetők 

1. ábra az antibiotikumok ún. amEG-szErinti csoportosítása, 
humánEGészséGüGyi fontossáGuk szErint 
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a felesleges „körök”, melyek során hatástalan anti-
biotikumokat használnak fel, feleslegesen (2. ábra).
Sokkal pontosabb és használhatóbb eredményt 
ad az ún. mikrohígításos módszer (2. ábra) mely-
nek során megismerjük a kórokozó MIC (minimá-
lis gátló koncentráció) értékét. Ennek az értéknek 
az ismeretében nem csupán a rezisztens/mérsékel-
ten érzékeny/érzékeny tulajdonságot kapjuk meg, 
hanem rendelkezésünkre áll egy gátlókoncentráció-
érték, amellyel a potenciális antibiotikumok közül 
válogathatunk. Ez sok esetben akár „ránézésre” is 
látszik, hiszen ha A antibiotikum esetében 1 μg/ml 
(érzékeny) a MIC, a B hatóanyag esetében pedig 
0,003 μg/ml (érzékeny) az érték, a választás egy-
értelmű lehet, természetesen amennyiben a ható-
anyag farmakokinetikája ezt nem írja felül. 
Ideális esetben, a MIC-értékek és a farmakokinetika 
ismeretében PK/PD (farmakokine     tikai, 
farmakodinámiai) elemzést végezhetünk. Ez alap-
ján igen pontosan meghatározható, hogy az adott 
antibiotikum az adott kórokozó ellen milyen dózis-
ban, milyen adagolási sémával, milyen eséllyel 
képes a kórokozó szaporodását gátolni, illetve azt 
elpusztítani. A fluorokinolonok például koncentrá-
ciófüggő baktericid antibiotikumok. Maximális ölő-
hatásuk a MIC-érték 8-12-szeresénél jelentkezik a 
legtöbb kórokozó ellen. Amennyiben tudjuk a ható-
anyag plazma-, ill. tüdőbeli koncentrációját (ezt 
szakirodalmi adatok alapján ismerjük), meg tud-

juk mondani, hogy mely MIC-érték esetében fogjuk 
elérni az optimális ölőhatást. Ez fluorokinolonok 
esetében, sertések légzőszervi kórképeinél kb. 0,125 
μg/ml vagy annál kisebb MIC-érték. Tehát, az ideá-
lis kezelési protokoll kialakításához ismernünk kell 
a MIC-értéket. Az ún. időfüggő baktericid antibio-
tikumok (pl. amoxicillin) vagy bakteriosztatikus 
antibiotikumok esetében pedig a MIC-érték isme-
rete segít minket az adagolási gyakoriság megvá-
lasztásában. Természetesen ezekben az esetekben, 
a dózis növelésekor vagy az adagolási séma megvál-
toztatásakor az élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő változását is figyelembe kell venni.
Összefoglalva tehát, a legfontosabb szempontok, 
melyeket a korszerű, körültekintő és hatékony 
antibiotikumhasználat érdekében figyelembe kell 
vennünk:
-  érzékenységi vizsgálat elvégzése, ha lehetséges, a 

MIC-értékek megismerésével;
-  a MIC-értékek alapján a baktériumok érzékeny-

ségi státuszának nyomonkövetése, amely segít a 
későbbi empirikus gyógyszerválasztásban is;

-  PK/PD analízisekkel a leghatékonyabb antibioti-
kum és protokoll kiválasztása;

-  az AMEG B hatóanyagok alkalmazásának jelen-
tős lecsökkentése.
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2. ábra antibiotikum-érzékEnyséGi vizsGálat mikrohíGításos 
módszErrEl. sokkal több információt kapunk, mint a 

haGyományos érzékEnyséGi vizsGálattal 




