
10/17/2022

1

Антибиотик хэрэглээний орчин 
үеийн чиг хандлага ба хэрэглээ

Профессор Готовын Чойжамц 

Лекцийн агуулга

1. Эмэнд тэсвэржсэн нянгийн хөгжил, түүх
2. Нян, бактер эмэнд тэсвэржих механизм, 

дамжилт ба тархалт
3. β-лактамазын идэвх бууруулах замаар 

тэсвэржсэн нянгийн халдварын 
эмчилгээнд сонгох эмчилгээний өндөр 
идэвхтэй зарим шинэ антибиотикийн 
талаар
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Антибиотикийн сонгомол чанар 
• А-ын бай нь хүний бие махбод бус бактерийн 

эс юм
• А-ын бактерийн эсрэг нөлөө тогтвортой бус 

байнга идэвх нь суларсаар тэсвэржсэн нянгийн 
хүрээ үүсгэдэг

• Нян А-т тэсвэржих үзэгдэл бол зайлшгүй 
чанартай амьд эсийн түвшинд явагддаг 
биологийн процесс 

• Нян А-т дасах буюу тэсвэржих нь зөвхөн нэг 
хүнд бус нийт нийгэмд аюултай үр дагавар, 
эдийн засгийн ихээхэн хохиролд хүргэдэг 
үзэгдэл 

Түүх

• 1920 онд Английн эрдэмтэн Александр Флеминг  
Пенициллиныг нээж анагаах ухаанд бактерийн 
шалтгаант халдварын эмчилгээнд хувьсгал гарсан 

• 1945 онд Нобелын шагнал хүртэснийхээ дараа 
Александр Флеминг-ийн хэлсэн үг:

• “It is not difficult  to make microbes resistant 
penicillin not sufficient to kill them, and the same 
thing has occasionally happened in the body… 
and by exposing his microbes to non-lethal 
quantities of make them resistant.”
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Антибиотик хэрэглэгдсэн ба нян 
тэсвэржилт илэрсэн  хугацаа, оноор
Антибиотикийн нэр Эмчилгээнд хэрэглэж 

эхэлсэн  он
Тэсвэржсэн нян 
илрүүлсэн он

Пенициллин 1940 1945

Стрептомицин 1943  1955

Хлорамфеникол 1947 1958

Тетрациклин 1948 1955

Эритромицин  1953 1986

Ванкомицин  1956 1987

Метициллин 1960 1960

Цефалоспорин 1960-1970 1961-1970

Ампициллин 1961 1974

Линезолид 2003  2005

Даптомицин 2004 2005

Антибиотикт нянгийн тэсвэржилтэд 
нөлөөлөх хүчин зүйлс

1. Эм хэрэглээтэй холбоотой хүчин зүйлс
2. Эмчлүүлэгчээс хамаарсан хүчин зүйлс
3. Жор бичигч буюу эмчээс хамаарсан 

хүчин зүйлс
4. Гадаад орчноос хамаарсан хүчин зүйлс 
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Нян антибиотикт тэсвэржилтэд 
нөлөөлдөг шалтгаан

1. Зохисгүй хэрэглээ: сонголт ба тунгийн алдаа
2. Оновчгүй сонголт
3. Буруу хэрэглээ
4. Антибиотикийн фармакокинетик шинж 

чанарыг үл хайхрах 

Нянгийн тэсвэржилт үүсэх механизм

1. Фермент ялгаруулах замаар 
1. А-ын химийн бүтцийг задлах Ж-нь, 

Беталактамаза, Цефалоспориназа 
2. А-ын бүтэц өөрчлөгдөх – Химийн шинэ бүлэг 

холбогдож нянгийн эсрэг идэвхгүй нэгдэл болж 
хувирах

3. Транспептидаз /РВР/-ын бүтцийг өөрчилснөөр 
беталактамын бүтэцтэй бүх бүлгийн эмэнд нэгэн 
адил тэсвэржих

2. Бактерийн эсийн мембраны нэвчимтгий 
чанар өөрчлөгдөх

3. Зөөвөрлөгч бүтцийн тогтолцоо өөрчлөгдөх
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Антибиотикт нян тэсвэржих зам

1. Байгалын тэсвэржил
2. Хамааралт тэсвэржил

– Генетикийн хувилалд орох аргаар
• Хромосомын хувилалд орох арга  -

Мутацын 
замаар

• Хромосомын бус арга –
Плазмидын 

замаар
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Эмэнд тэсвэржсэн нянгийн 
генийн мэдээлэл дамжих

• Тэсвэржсэн ген бактерийн эсээс эсэд дамжих механизм нь 
нийтлэг чанартай мэдээлэл удамших процессийн нэгэн хэлбэр

• Хромосомын ч Плазмидын ч замаар үүссэн генетик өөрчлөлт 
адил дараагийн үедээ дамжих, төдийгүй өөр бактерид заавал 
тархах үзэгдэлд ордог

• Эдгээр процесст хамгийн мэдрэг бактер нь Пневмококк, 
Нейссери гэх мэт 
– Плазмидын байрлалтай генийн хувирал - тархах арга нь ихэнхдээ 

коньюгацын замаар, нэг л хүрээнд тархана
– Плазмидын байршилтын тэсвэржилт - тархалтын давтамж өндөр 

хромосомын бус буюу плазмидын замаар  овгийн хүрээнд тархана
• Тархалт нь эпидеми хэлбэртэй 

– Фагийн тусламжтай хувирлын тархалт бараг тохиолдохгүй

Нян тэсвэржилтийн горизонтал 
тархалт 

Плазмид
Тэсвэржсэн ген

Вирүс
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Нянд тэсвэржсэн генийн 
горизонтал тархалт 

• Энтробактерийн антибиотикт тэсвэржсэн ген
• Анхдагч мутац:                                           Хоёрдогч 

дамжилт
– Enterokokk: Clostridum, Bacillum, 

Staphylokokk, Streptokokk, 
Micoplasm/-Ureaplasm/, Nesseria

– Pseudomanozis: Rodospirilium, Alcaligenes
– Acinetobacter: Alkaligenes
– Risobium: Azotobacterium
– Nesseria: Haemopilus,  Ekenella

• Campilobacterium
• Chromobacterium
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Антибиотикт мэдрэг чанар тогтоох 
хурдавчилсан шинжилгээ

• Беталактам ба Гликопептидийн бүлгийн 
антибиотикийн эмэнд тэсвэртэй ген 
илрүүлэх бодит хугацааны ПГУ-ын 
шинжилгээ /Итгэл төв/-гий урвалж 2 төрөл:

• БакРЕЗИСТА GLA VAN/MEC
• БакРЕЗИСТА GLA

Ампициллин+Сульбактам
Ampicillin+Sulbactam

• Савлалт:

– Нийлмэл найрлагатай бэлдмэл флаконд савлан 
гаргана

• Өөр нэрс:

– Компосид

• Найрлага:

– Ампициллин натри ба Сульбактам 1:2

• Фармакологийн үйлдэл:

– Сульбактам нь ихэнх β – лактамаза ферментийг 
эргэлтгүйгээр дарангуйлдаг

– Ампициллины задралыг багасган бактерийн эсрэг 
үйлдэл хүчижнэ

– Грам эерэг сөрөг олон бактерийн халдварт үр дүнтэй 
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Атпициллин+Сульбактам
• Амп+Сульбак /2гр+1гр/ судсанд 15 минут дусаахад:

– Срamp = 60mkg/ml & Срsulb = 120mkg/ml 
• Амп+Сульбак /1р+0,5гр/ булчинд тарихад:

– Срamp = 13mkg/ml & Срsulb = 18mkg/ml 
• T1/2= 1h
• Шээсээр >75% ялгарна. 

– Нярай, өндөр настан ба бөөрний дутагдалтай хүнд тун 
зохицуулалт шаардлагатай

– Мэс заслын өмнө, дараа ба эмэгтэй хүнд ялгаралт 
өөрчлөгдөхгүй

• Үрэвслийн шингэн, цэр, дунд чихний шингэнд нянгийн 
эсрэг MIC–ээс их концентрац үүсгэж чаддаг 

Ампициллин+Сульбактам
Ampicillin+Sulbactam

• Хэрэглэх заалт:
– Чих хамар залгиурын халдварууд
– амьсгалын дээд доод замын халдварууд
– ШЯЗ-ын халдварууд
– Хэвлийн хөндийн халдварууд
– Үжил, арьс зөөлөн эдийн халдвар
– Яс, үе мөчний халдвар
– Гонококкын ба анаэроб бактерийн халдвар
– Мөн мэс засал эх барих эмэгтэйчүүдийн 

практикт идээт хүндрэлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ
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Ампициллин+Сульбактам
Ampicillin+Sulbactam

• Хэрэглэх заалт:

– Бэлдмэлийг тарьж хэрэглэх ба насанд хүрэгсдийн хоногийн тун 1,5-
12гр ба 6-8 цагийн зайтай хоногот 3-4 удаа хувааж хэрэглэнэ. 
Хоногийн дээд тун 12гр

• Гаж нөлөө:

– Дотор муухайрах

– Бөөлжих

– Суулгах

– Арьсаар тууралт гарах

– Ховор тохиолдолд цус багадах

– Цусан дахь тромбозит, лейкоцитийн тоо цөөрөх

– АЛАТ, АСАТ ихсэх

• Цээрлэлт:

– Пенициллин ба Сульбактамд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхгүй

Шинэ үеийн антибиотик ба 
бэрхшээл боломж 

• Бета-лактамазын идэвхи дарангуйлагч тухайлбал, Aviвactam, 
Relеbactam, Vaborbactam зэрэг шинэ антибиотикууд  гарсан ч 
ихэнх бактерийн карбапенемазын идэвхийг бууруулах задлах 
чадвартай мөртөө металло-бета-лактамаз (карбапенемазын 
төрлийн бөгөөд цайртай харилцан үйлчлэлцэж карбапенемыг 
задалдаг) ялгаруулдаг бактер аль хэдийн тэсвэржсэн. 

Асуудлыг шийдэж буй гарц: 
• Карбапенемаза ялгаруулдаг бактерийн эсрэг үйлдлийн идэвх, 

эмчилгээний үр дүнг эрс сайжруулсан хавсарсан эм гарган авч 
эмчилгээний хувилбар болгож байна 
– Авибактам + Цефтазидим
– Ваборбактам +  Меропенем
– Релебактам + Имипенем
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Antibiotics:  Penicillins

• Био ба Хагас нийлэг penicillins
• Penicillinase-resistant penicillins
• Aminopenicillins
• Ureidopenicillins
• Extended-spectrum penicillins

Antibiotics:  Penicillins

Био ба Хагас нийлэг Пенициллин - ууд
penicillin G, penicillin V potassium

Penicillinase-resistant penicillins
• cloxacillin, dicloxacillin, methicillin, nafcillin, oxacillin
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Antibiotics:  Penicillins

Aminopenicillins
amoxicillin, ampicillin, bacampicillin

Ureidopenicillins
piperacillin, ticarcillin

Extended-spectrum penicillins
piperacillin, ticarcillin, carbenicillin, 

mezlocillin

Antibiotics:  Penicillins

• Анхны антибиотик Пенициллин бүр 1940-д 
онд хэрэглэгдэж эхэлсэн

• Bactericidal:  inhibit cell wall synthesis
• Kill a wide variety of bacteria
• Also called “beta-lactams”
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Antibiotics:  beta- lacmams.

• Бактер  beta- lacmamаsа гэх фермент 
ялгаруулж антибиотикийн бета лактамын 
цагарагийг задлан нянгийн эсрэг үйлдлийн 
идэвхийг дарангуйлдаг. 

• Тийм шинж чанартай нянг beta-lactamasа-н 
эсрэг антибиотик хэмээн нэрлэдэг 

• Хэрэв beta-lactamasа ялгаруулдаг бактерийн 
халдвар л бол эмчилгээ үр дүнгүй 

Antibiotics:  Penicillins

• Химичидийн нөр их судалгааны үр дүнд beta- lacmamаsа 
ферментийг идэвхгүй болгох бүлэг эмийг нээсэн нь 
эмчилгээний үр дүнг эрс сайжрууллаа
– Tazobactam - Ampicillini + Sulbactam
– Sulbactam - Piperacillini + Tazobactam
– Clavulanic acid   - Amoxycillini + Amoxyclav

• Эдгээр химийн найралгат антибиотикууд beta-lactamasа
ферментийн идэвхийг дарангуйлсны үр дүнд:

1. Үндсэн антибиотикийн бактерийн эсрэг нөлөөг хэвийн 
хэмжээнд хүргэх

2. Үйлдлийн хүрээг өргөжүүлж чаддаг онцлогтой. 
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Antibiotics:  Penicillins

• Penicillin-beta-lactamase inhibitor combination drugs:

– Аmpicillin + sulbactam = Unasyn

– Аmoxicillin + clavulanic acid = Augmentin, Amoxyclav

– Рiperacillin + tazobactam = Zosyn

– Тicarcillin + clavulanic acid = Timentin

Карбапенем-д нян тэсвэржилт  

• Хэдийгээр олон эмийн дасалтай грам хасах ялангуяа AmpC бета-лактамаза 
ба бета-лактамаза ялгаруулдаг Карбапенем-ээс бусад беталактамын 
цагаригт эмэнд тэсвэртэй бактерийн халдварт эцсийн найдвар болгон 
сонгож байгаа ч хэрэглээ өргөжсөн.

• Тэсвэржилтийн хамгийн нийтлэг бөгөөд түгээмэл хэлбэр нь 
карбапенемаза фермент ялгаруулах. 

• Зарим бактер эффлюкс-ын шахуургыг  идэвхжүүлэх эсвэл пенициллин-тэй  
холбогдогч уургын хувилалаар (PBP)бас карбапенем-д тэсвэржидэг
– Олонхидоо карбапенемаза нийлэгжилт нь плазмид-аар кодлогдон нэг 

омгийн эсвэл өөр өөр төрлийн бактерийн дунд тархах нөхцлийг 
бүрдүүлдэг онцлогтой. 
• Хэрэв эмчлүүлэгчид карбапенемаза-ялгаруулдаг эмгэг төрүүлэгч 

илэрвэл халдвар өргөжин бусад хүмүүст тархалтыг хязгаарлах 
арга хэмжээг өргөн хүрээтэй зохион байгуулах шаардлагатай.  
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Дорипенем
• Д-тарьж хэрэглэдэг өргөн хүрээний үйлдэлтэй антибиотик
• Бусад антибиотикт үр дүнгүй байгаа ялангуяа Грамсөрөг нянгаар 

үүсгэгдсэн Пневмонийн эмчилгээнд  ДОРИ. 0,5-1гр өдөрт 3 удаа 
• Олон эмэнд тэсвэртэй AmpC(metallo-β-lactamasa), A&B 

lactamasa, OprD(Karbapenemasa), трансконьюгат PU21, зэрэг
өөр өөр мутацид орсон Pseudomanas aeruginosa –д Дорипенем 
нөлөөлдөг онцлогтой

• MIC 0,12-0,5mkg/ml (Meropenem 0,25-0,5mkg/ml; Imipenem 1-
2mkg/ml)
– Аминогликозид ба фторхинолины бүлгийн антибиотикт тэсвэртэй 

нян карбапенемд зөрмөл тэсвэржилтэй 

Antimicrob Agents Chemother. 2004 Aug;48(8):3086-3092

• FDA амьсгал удирдсаны дараах(VAP)ыг 
оруулаад  нозокомол пневмонийн эмчилгээнд 
Дори сонго гэж зөвлөсөн

• Doripenem:A new addition to the carbapenem class of 
antimicrobals Antiinfect Drug Discov,4(2009), pp.18-28

• 230 эмчлүүлэгч сонгож шинжлэхэд 
Acinetobacter baumannii & A. calcogceticus -140, 
Pseudomanas aeruginosa 63 оношлогдсон

• Дори MIC50 = P. aeruginosa 0,38mkg/ml (Ими 
32мг/мл–с 84,2 дахин бага); 
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Acinetobacter baumannii

• Acinetobacter baumannii карбапенемаза 
CHDLs ялгаруулж антибиотикт тэсвэрждэг

• Шээсний замын халдвартай 1000 хүнээс 
авсан сорьцод карбапенемаза ялгаруулдаг 
A. Baumannii 73 генотиф илрүүлжээ. 
– Blaoxa – 51  - 41,09% 
– Blaoxa-23   - 35,61%

Doripenem 500mg туншил

• Хэвлийн хөндийн хүндэрсэн халдвар         
в/в дуслаар 8 цагийн зайтай 5-14 хоног

• Бөөр шээсний замын хүндэрсэн халдвар    
в/в дуслаар 8 цагийн зайтай 10 хоног

• Амьсгалын замын бактерийн халдвар 
фиброзын  үед хэрэв Pseudomanas
aeruginosa юмуу  Burkholderia cepacia
өсгвөрлөгдсөн бол 
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• Бөөрний дутагдалтай хүнд
– CrCl > 50mL/min: Дундаж тунгаар
– CrCl 30-50mL/min: 250 mg iv 8 цагаар
– CrCl 10-30mL/min: 250 mg iv 12 цагаар

• Үйлдлийн хүрээ
– Pseudomanas aeruginosa, K.pneumonia, E.coli, 

Bacteroides caccae, B.fragilis8Streptococcus 
intermedia, Peptostreptococcus, Proteus mirablis, 
Acinetobacter baumannii

Антибиотикийн сонголт
Онош Эхний сонголт Хувилбар

Фаринготонзил
ит

Pen/ Ceph. 1-st gen Amoxycillin.
Amoxyclav / Macrolid

Отит, Синусит Amoxycillin Amoxyclav
Пневмони Amoxycillin / 

Amoxyclav/Cloxacil
Ceph.2 & 3-th  gen

Дизентри Norflox 2-nd gen 
Fluoroquinolones
Ceph. 3-th  gen 
injection

ШЗХ Sulfa, Trimeto,
Amoxyclav

Fluoroquinolones/
Aminoglycosides



10/17/2022

18

Антибиотик эмчилгээний 10 зарчим

1. Enhancing  infection prevention and control
2. Controlling source control
3. Prescribing antibiotics when they are truly needed
4. Prescribing appropriate antibiotics
5. Prescribing antibiotics with appropriate dosage
6. Reassessing treatment when culture results are available
7. Using the shortest duration of antibiotics based on 

evidence 
8. Educating staffs
9. Supporting surveillance of AMR and HAIs and monitoring 

of antibiotic consumption
10. Supporting an interdisciplinary approach 

Анхаарал тавьсанд баяраллаа
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Пиперациллин-Тазобактам 
ATC Код – J 01 CR 05

Пип. 1974 ба 1981 он
Найрлaга : Пип+Тазо 1000 мг + 250 мг/1250 
мг/

– Пиперациллин (пиперациллины натри)-
1000мг (1045 мг),2000г (2085 мг)

– Тазобактам (тазобактамын натри) - 250 мг 
(268.3 мг), 500 г (536.6 мг)

Пиперациллин+Тазобактам
Piperacillin+Tazobactam

• Савлалт:  1,25г-ийн тарилга
• Өөр нэрс: Tazocin, Zosyn, Brodactam, Trezora
• Фармакологийн үйлдэл: 

– Пиперациллин нь пенициллины бүлгийн 
уреидопенициллины ангилалд багтдаг 
антибиотик эмийн бэлдмэл. 

– Тазобактам нь β – лактамаза ферментийн 
идэвхийг сонгомол хориглоно

– Өргөн хүрээний үйлдэлтэй бета лактамаз.
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Пиперациллин+Тазобактам
Piperacillin+Tazobactam

• Хэрэглэх заалт:

– Үжил, эмнэлгээс шалтгаалсан 
халдварын эрчимт эмчилгээ

– Диабетийн -хөл  эхэлж буй шинж 
тэмдэг илрэх 

– Химийн эмчилгээний үеийн нянгийн 
халдвар

• Хэрэглэх арга: 

– Пиперациллин нь уухад шимэгддэггүй 
бөгөөд зөвхөн судас болон булчинд 
тарина.

– Бэлдмэлийг  6-8 цагийн зайтай 
хэрэглэнэ.

Фармакологийн үйлдэл  

• Нийлмэл найралгатай эмийн бэлдмэл  
• Пиперациллин –бактерийн эсийн ханын нийлэгжилтийг 

саатуулж,  бактер үхүүлэх, өргөн хүрээний үйлдэлтэй, 
беталактамын цагаригт, хагас нийлэг антибиотик. 

• Тазобактам - ингибитор бета-лактамаз, плазмидын ба 
хромосомын замаар     пенициллин,  цефалоспорин ( 
ялангуяа III үеийн цефалоспорин) ба пиперациллинд 
тэсвэржсэн нянгийн ялгаруулж буй беталактамаза 
эсгэгийн биоидэвхийг сонгомолоор дарангуйлдаг бодос, 
дангаараа бактерийн эсрэг нөлөөгүй ч Пиперациллины 
нянгийн эсрэг үйлдлийн хүрээг өргөтгөдөг онцлогтой.  
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Нянгийн эсрэг үйлдлийн хүрээ
• Грамсөрөг агаартан бактер: 

– Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., 
– Citrobacter spp. (Citrobacter freundii, Citrobacter diversus), 
– Klebsiella spp. (Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae), 
– Morganella morganii, Moraxella spp. (Moraxella catarrhalis), 
– Proteus spp. (Proteus mirabilis, Proteus vulgaris), 
– Pseudomonas aeruginosa (зөвхөн пиперациллинд мэдрэг штамм) ба 
– Pseudomonas spp. (Burkholderia cepacia, Pseudomonas fluorescens), 
– Neisseria spp. (Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae), 
– Haemophilus spp. (Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae), 
– Serratia spp. (Serratia marcescens, Serratia liquifaciens), 
– Pasteurella multocida, Yersinia spp., 
– Campylobacter spp., 
– Gardnerella vaginalis, 
– Enterobacter spp. (Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes), 
– Providencia spp, Stenotrophomonas maltophilia, 
– Acinetobacter spp. (хромосомын бета-лактамаз ялгаруулдаг ба бус );

Нянгийн эсрэг үйлдлийн хүрээ

• Грамсөрөг агааргүйтэн бактери:  
– Bacteroides spp.

• (Bacteroides fragilis, Bacteroides disiens, 
Bacteroides capillosus, Bacteroides 
melaninogenicus, Bacteroides oralis, Bacteroides 
distasonis, Bacteroides uniformis, Bacteroides 
ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides 
vulgatus, Bacteroides bivius, bacteroides 
asaccharolyticus), 

– Fusobacterium nucleatum;
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• Грамэерэг агаартан бактер: 
– Streptococcus spp. (Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus bovis), 

– Streptococcus viridans бүлэг (C ба G), 
– Enterococcus spp. (Enterococcus faecalis, 

Enterococcus faecium), 
– Staphylococcus spp. (ММАС, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus saprophyticus), 
– Listeria monocytogenes, Nocardia spp.;

• Грамэерэг агааргүйтэн бактер:  
–Clostridium spp. (Clostridium perfringens, 

Clostridium difficile), 
–Peptostreptococcus spp.,
– Eubacter spp.; 
–Veillonella spp., 
–Actinomyces spp.
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Фармакокинетик: 
Пиперациллины кинетик:  

• Cmax в/в дуслаар хийсний дараа 1.25 - 2.5 г 
• Tmax = 30 мин-аас эхлэнэ    
• Ср = 134 ба 298 мкг/мл; 
• Дундаж Ср = 15, 24 ба 34 мкг/мл
• Нугас, тархины эмгэг ба гэмтэлгүй үед ЦТХ –ыг гаталдаггүй  
• Эхийн сүүтэй тодорхой хэмжээгээр ялгарна  
• Элгэнд Пиперациллин сул идэвхит Этилгүйжсэн метаболит болж 

хувирдаг  
• Тазобактам – идэвхгүй метаболит болно
• Пиперациллин – Бөөрний түүдгэнцэрт фильтрацын ба тахир 

сувганцарт секрецийн замаар - 68% өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр 
шээстэй ялгарна 

• Тазобактам - 80% өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр маш бага хэмжээгээр 
шээстэй ялгарна 

• Пиперациллин, тазобактам ба  дезэтил-пиперациллин бас цөстэй
тодорхой хэмжээгээр ялгарна.  

Тазобактамын кинетик:  

• Cmax = 15 и 34 мкг/мл.
• Уурагтай холбогдолт  - 30% тазобактамын метаболит 

уурагтай холбогддоггүй   
• Пиперациллин ба Тазобактам бие махбодын эд ба 

биологийн шингэнд сайн тархдаг хүрц өндөр ялангуяа 
гэдэсний салст бүрхүүл, цөс болон цөсний хүүдий, 
уушиг, ясны хэм, эмэгтэйн нөхөн үржихүйн эрхтэн 
(умай, өндгөвч ба фаллопийн гуурс). 

• Эдийн түвшрүүлэг Сэд = 50 - 100% (Ср-тэй 
харьцуулбал)

• Пиперациллин  нь  Тазобактамын ялгаралтыг 
сааруулах нөлөөтэй 

• Пиперациллин ба Тазобактамын  T1/2 = 0.7-1.2 ч.
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MIC value (mkg/ml)

CTX-M-15 
E.coli strain

Piperacilline
alone

Pip+Taso
(4mkg/ml)

Control 1 1
Low 128 2
Moderate 256 2
High 256 2

Фармакокинетик ба Тун 
• Alone Taso 500 мг. iv 
• Pip  + Taso 4 гр + 500 мг. iv
• Өрөвслийн шингэндэх конц. - 4 цагийн дараа: 

– Пип(дан) -0,6 мкг/мл 
– Пип + Тазо – 1,2 мкг/мл
– Клиренс - 134,2 мл/мин ба 203,5 мл/мин

• Шээсэн дэх конц. 56,8 (дан) ба 63,7мг/мл 
• Эд, эрхтэн дэх конц. - Pip  + Taso 4 гр + 500 мг. Iv  

30 минутын дараа: 
– Арьс, булчин, уушиг, цөс, гэдэсний салстад – 16-85% 

(MIC90 – ээс их)
– Tmax – 5 min  t1/2 = 0,92h, CpTaso. =   35,3 mkg/ml   Cp Pip =   

380 mkg/ml 

Piperacillin хоногийн тун – 8 гр 6 цагаар хувааж тарина
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Хэрэглэх заалт  

• Беталактамын бүлгийн антибиотикт тэсвэртэй бактерийн шалтгаант дараах 
нянгийн халдвартай насанд хүрэгчид ба 12-оос дээш насны хүүхдэд 
хэрэглэнэ. Үүнд: 

• Амьсгалын доод замын халдвар (пневмони, уушигны буглаа, Плеврийн 
эмпием); 

• Хэвлийн хөндийн эрхтэний халдвар (перитонит, пельвиоперитонит, 
холангит, цөсний хүүдийн эмпием, хүндэрсэн аппендицит). 

• Шээс бэлгийн замын хүндэрсэн халдвар   (пиелонефрит, цистит, простатит, 
эпидидимит, гонорея, эндометрит, вульвовагинит, эндометрит, аднексит); 

• Яс ба үений халдвар: остеомиелит; 
• Арьс зөөлөн эдийн халдвар: (флегмона, фурункулез, абсцесс, пиодермия, 

лимфаденит, лимфангит, халдварлагдсан трофические язвы ба шарх, 
түлэгдэл); 

• Бактерийн халдвар нейтропени цөөрөлтэй хавсарсан (  12 хүртлэх насны 
хүүхэд); 

• Сепсис; менингит; 
• Мэс заслын халдвараас антибиотик сэргийлэлт  

Цээрлэлт 

• Бета латамын цагаригт антибиотикт 
харшилын өгүүлэмжтэй хүн хэт мэдрэг 
байж болох ба зөрмөл харшил өгөхийг 
анхаар;

• 2 хүртлэх насны хүүхдэд хэрэглэх цээртэй.
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Эмийн хам нөлөө 

• Пробенецид-тэй хавсран хэрэглэвэл  бөөрний клиренс буурч 
T1/2 уртсана гэвч 2 бодосын  Cmax онц их өөрчлөгдөхгүй. 

• Альваа Миорелаксант-тай хамт хэрэглэхэд их биеийн 
булчингийн саажил хэт удаашрах эрсдэлтэй 

• Гепарин ба шууд бус антикоагулянт, тромбоцит-ын 
нөлөө дарангуйлах эм хамт их тунгаар хэрэглэвэл цус 
алдах эрсдэлтэй.

• Пиперациллин +  Метотрексат-ын ялгаралтыг саатуулдаг
нь тогтоогдсон байна 

• Химийн үл нийцэл
– Аминогликозид-ын бүлгийн антибиотиктой нэг тариур ба 

дуслын системд хольж болохгүй ба тун хоорондын зайгаар ч 
төдийлөн зохицуулагдахгүй 

– Натрийн гидрокарбонат агуулсан ямар нэг эмийн бэлдмэл ба 
Альбумины гидролизат агуулсан эм нэг тариур ба системд 
нэмж болохгүй 


