
 

 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 

Linco-Sol 400 mg/g κόνις για χρήση σε πόσιµο νερό για χοίρους και όρνιθες 

 

1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 

Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottó u. 14, Hungary 

 

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

Lavet Pharmaceuticals Ltd., 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6, Hungary 

 
Τοπικός Αντιπρόσωπος: 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Μεσογείων 335 

152 31 Χαλάνδρι, Αττική 

Τηλ.: +30 213 006 5000 

 

 

2.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Linco-Sol 400 mg/g κόνις για χρήση σε πόσιµο νερό για χοίρους και όρνιθες 

Lincomycin 

 

 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Κάθε γραµµάριο (gram) περιέχει: 

∆ραστική oυσία:  

Lincomycin (ως lincomycin hydrochloride)      400 mg 

 

Λευκή έως υπόλευκη κόνις. 

 

 

4.  ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Χοίροι: 

Θεραπεία και µεταφύλαξη της ενζωοτικής πνευµονίας που προκαλείται από το Mycoplasma 

hyopneumoniae. 

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να διαπιστωθεί η παρουσία της νόσου στην οµάδα. 

 

Όρνιθες: 

Θεραπεία και µεταφύλαξη της νεκρωτικής εντερίτιδας που προκαλείται από το Clostridium perfringens. 

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να διαπιστωθεί η παρουσία της νόσου στην οµάδα. 

 

 

5.  ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 

Να µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε 

κάποιο από τα έκδοχα. 



 

 

Μην χορηγείτε, και µην επιτρέπετε την πρόσβαση σε νερό που περιέχει λινκοµυκίνη σε κουνέλια 

(κόνικλους), χάµστερς, ινδικά χοιρίδια, τσιντσιλά, άλογα ή µηρυκαστικά, καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει 

σε σοβαρή διαταραχή του γαστρεντερικού συστήµατος. 

Μην το χρησιµοποιείτε σε περιπτώσεις γνωστής ανθεκτικότητας στις λινκοσαµίδες. 

Μην το χρησιµοποιείτε σε περιπτώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας. 

 

 

6.  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι χοίροι που έλαβαν λινκοµυκίνη σε φαρµακούχο νερό µπορεί να εµφανίσουν 

διάρροια/µαλακά κόπρανα και/ή ήπια διόγκωση του πρωκτού εντός των πρώτων δύο (2) ηµερών µετά την 

έναρξη της θεραπείας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µερικοί χοίροι µπορεί να εµφανίσουν ερυθρότητα του 

δέρµατος και ήπια ευερέθιστη συµπεριφορά. Αυτές οι καταστάσεις συνήθως επιλύονται αυτόµατα εντός 

5-8 ηµερών χωρίς διακοπή της θεραπείας µε λινκοµυκίνη. 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις συµβαίνουν αλλεργικές/υπερευαισθησίας αντιδράσεις. 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύµητες ενέργειες) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) 

- µη συνηθισµένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύµητη ενέργεια, ακόµα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο 

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αµφιβάλετε για την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου , παρακαλείσθε να 

ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 
 

7.  ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 

 

Χοίροι και όρνιθες 

 

 

8.  ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Για χρήση σε πόσιµο νερό 

 

Οδηγίες δοσολογίας και συνιστώµενες δόσεις: 

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωµατικό βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα προκειµένου να αποφευχθεί η υπο-δοσολογία. 

Η πρόσληψη του φαρµακευτικού νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. 

Για να ληφθεί η σωστή δοσολογία, η συγκέντρωση της λινκοµυκίνης θα πρέπει να προσαρµοστεί 

αναλόγως. 

Η πρόσληψη/απορρόφηση του νερού θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά. 

Το φαρµακούχο νερό θα πρέπει να είναι η µόνη πηγή πόσιµου νερού για τα ζώα για όλη τη διάρκεια της 

περιόδου θεραπείας. 

Μετά το τέλος της περιόδου της φαρµακευτικής αγωγής, το σύστηµα παροχής ύδατος θα πρέπει να 

καθαρίζεται κατάλληλα για να αποφευχθεί η λήψη υπο-θεραπευτικών ποσοτήτων της δραστικής ουσίας. 

 

∆οσολογία:  

 

Χοίροι: 



 

 

Ενζωοτική πνευµονία: 10 mg λινκοµυκίνης ανά  kg σωµατικού βάρους (σ.β.) (που αντιστοιχεί σε 25 mg 

προϊόντος ανά kg σ.β.) για 21 συνεχόµενες ηµέρες. 

 

Όρνιθες: 

Νεκρωτική εντερίτιδα: 5 mg λινκοµυκίνης ανά kg σ.β. (που αντιστοιχεί σε 12,5 mg προϊόντος ανά kg 

σ.β.) για 7 συνεχόµενες ηµέρες. 

 

 

Η συγκέντρωση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το πραγµατικό σωµατικό βάρος και την 

κατανάλωση νερού των ζώων και µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

∆οσολογία (mg προϊόντος ανά  

kg σωµατικού βάρους (σ.β.) ανά ηµέρα    

 

 

x 

Μέσο σωµατικό 

βάρος (σ.β.) των 

ζώων που πρόκειται 

να υποβληθούν σε 

αγωγή 

 

=....mg προϊόντος ανά  

      λίτρο πόσιµου νερού 

 

Μέση ηµερήσια πρόσληψη νερού ( l/ζώο) 

 

 

 

9.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Συνίσταται η χρήση κατάλληλα βαθµονοµηµένου εξοπλισµού ζύγισης, εάν χρησιµοποιούνται µέρος των 

συσκευασιών. Η ηµερήσια ποσότητα πρέπει να προστίθεται στο πόσιµο νερό µε τέτοιο τρόπο ώστε όλη η 

φαρµακευτική αγωγή να καταναλώνεται µέσα σε 24 ώρες. Το φαρµακούχο πόσιµο νερό πρέπει να 

παρασκευάζεται πρόσφατα/είναι φρέσκο κάθε 24 ώρες. ∆εν πρέπει να υπάρχει άλλη πηγή πόσιµου νερού. 

 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Χοίροι: 

Kρέας και εδώδιµοι ιστοί: 1 ηµέρα. 

 

Όρνιθες: 

Kρέας και εδώδιµοι ιστοί: 5 ηµέρες. 

∆εν επιτρέπεται η χρήση σε ωοτόκες όρνιθες που παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

 

11.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C. 

Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη, τον οποίο θα κλείσετε καλά (ερµητικά κλεισµένο), 

για να το προστατεύσετε από την υγρασία. 

Να µη χρησιµοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µετά από την ηµεροµηνία λήξης που 

αναγράφεται στην ετικέτα µετά EXP. Η ηµεροµηνία λήξεως συµπίπτει µε την τελευταία ηµέρα του 

συγκεκριµένου µήνα. 

 

∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 3 µήνες 

∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση ή  ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 24 ώρες. 

 

 



 

 

12.  ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ειδική(ές) προειδοποιήση(εις) για κάθε είδος ζώου: 

Η πρόσληψη του φαρµακούχου πόσιµου νερού µπορεί να επηρεαστεί από τη σοβαρότητα της νόσου.  

Σε περίπτωση ανεπαρκούς πρόσληψης νερού, οι χοίροι θα πρέπει να θεραπεύονται παρεντερικά. 

 

Η ευαισθησία του Mycoplasma hyopneumoniae σε αντιµικροβιακούς παράγοντες είναι δύσκολο να 

ελεγχθεί in vitro λόγω τεχνικών περιορισµών. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη κλινικού ορίου ευαισθησίας και 

για τα δύο Μ. hyopneumoniae και C. Perfingens. Όπου είναι δυνατόν, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται 

σε τοπικές (περιοχή, επίπεδο εκτροφής) επιδηµιολογικές πληροφορίες σχετικά µε την απόκριση της 

ενζωοτικής πνευµονίας/νεκρωτικής εντερίτιδας στη θεραπεία µε λινκοµυκίνη. 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Η χρήση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος θα πρέπει κατά προτίµηση να βασίζεται στην 

ταυτοποίηση του παθογόνου στόχου και της δοκιµής ευαισθησίας των βακτηρίων που αποµονώνονται 

από το ζώο. Ωστόσο, βλ. επίσης το κείµενο στην ενότητα «Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου», 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίσηµη, εθνική   και   περιφερειακή   αντιµικροβιακή   πολιτική   όταν   

χρησιµοποιείται   το   κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 

 

Λόγω   της   πιθανότητας   για   διασταυρούµενη   ανθεκτικότητα,   η   χρήση   του   κτηνιατρικού 

φαρµακευτικού προϊόντος παρακάµπτοντας τις οδηγίες που δίνονται στην περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος µπορεί να αυξήσει τον επιπολασµό των βακτηριδίων που είναι ανθεκτικά 

στη λινκοµυκίνη και µπορεί να µειώσει την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε άλλες λινκοζαµίδες, 

µακρολίδια και στρεπτογραµίνης Β. 

Η επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται βελτιώνοντας τη διαχείριση της 

εκτροφής και των πρακτικών υγιεινής. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το κτηνιατρικό 

φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα: 

Αυτό το προϊόν περιέχει λινκοµυκίνη και µονοϋδρική λακτόζη, οι οποίες σε µερικούς ανθρώπους µπορεί 

να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία στη λινκοµυκίνη ή σε 

οποιοδήποτε άλλο λινκοσαµίδιο ή σε µονοϋδρική λακτόζη θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το 

κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 

Πρέπει να προσέχετε να µην ανασηκώνετε και να µην εισπνέετε σκόνη. 

Η επαφή µε το δέρµα και τα µάτια πρέπει να αποφεύγεται. 

Κατά το χειρισµό και την ανάµιξη του προϊόντος πρέπει να φοριούνται ατοµικός προστατευτικός 

εξοπλισµός που αποτελείται από εγκεκριµένες µάσκες σκόνης (είτε µισής µάσκας αναπνευστήρας µίας 

χρήσης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149, είτε µη αναλώσιµος αναπνευστήρας σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 140 µε φίλτρο EN 143), γάντια και γυαλιά ασφαλείας. Εάν προκύψουν 

αναπνευστικά συµπτώµατα µετά την έκθεση, ζητήστε ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτή την 

προειδοποίηση στον ιατρό. 

Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης στο δέρµα, τα µάτια ή τους βλεννογόνους, πλύνετε προσεκτικά την 

περιοχή που έχει πληγεί/µολυνθεί µε άφθονο νερό. Εάν µετά την έκθεση εµφανισθούν συµπτώµατα όπως 

δερµατικό εξάνθηµα ή επίµονος ερεθισµός των µατιών, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε 

στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του προϊόντος. 

Πλύνετε τα χέρια  και κάθε εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά τη χρήση. 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά το χειρισµό του προϊόντος. 

 

Εγκυµοσύνη, γαλουχία ή ωοτοκία:  

Εργαστηριακές µελέτες σε αρουραίους δεν έδωσαν καµία ένδειξη τερατογόνων επιδράσεων, παρόλο που 

έχει αναφερθεί εµβρυοτοξικότητα. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει 

αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στο είδος-στόχο. 

Χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε την εκτίµηση οφέλους-κινδύνου από τον αρµόδιο κτηνίατρο. 



 

 

 

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης:   

Μπορεί να υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ της λινκοµυκίνης και των µακρολιδίων, όπως της ερυθροµυκίνης 

και άλλων βακτηριοκτόνων αντιβιοτικών και συνεπώς δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση λόγω της 

ανταγωνιστικής σύνδεσης κατά της 50S ριβοσωµικής υποµονάδας του βακτηριακού κυττάρου.  

Η βιοδιαθεσιµότητα της λινκοµυκίνης µπορεί να µειωθεί µε την παρουσία των γαστρικών αντιόξινων ή του 

ενεργού άνθρακα, της πηκτίνης ή της καολίνης. 

Η λινκοµυκίνη µπορεί να ενισχύσει τα νευροµυϊκά αποτελέσµατα των αναισθητικών και των 

µυοχαλαρωτικών. 

 

Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα): 

Μια δόση µεγαλύτερη από 10 mg λινκοµυκίνης ανά kg σωµατικού βάρους µπορεί να προκαλέσει σε 

χοίρους διάρροια και χαλαρά κόπρανα. 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει εκ νέου στο 

συντιστώµενο επίπεδο δόσης. 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, η θεραπεία είναι συµπτωµατική. 

 

Ασυµβατότητες: 

Λόγω έλλειψης µελετών ασυµβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 

αναµειγνύεται µε άλλα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα. 

 

 

13.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται µέσω των λυµάτων ή των οικιακών αποβλήτων. 

Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα 

µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

14.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

06/07/2018 

 

 

15.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Φύση και σύνθεση του περιέκτη  

Περιέκτης πολυπροπυλενίου 150 g µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   

Περιέκτης πολυπροπυλενίου 1,5 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   

Περιέκτης πολυπροπυλενίου 5 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   

 

Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 

απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 

Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
Η λινκοµυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό λινκοσαµίδης που παράγεται από το Streptomyces lincolensis το 

οποίο αναστέλλει τη σύνθεση των πρωτεϊνών. Η λινκοµυκίνη δεσµεύεται στην υποµονάδα 50S του 

βακτηριακού ριβοσώµατος κοντά στο κέντρο peptidyl µεταφοράς και παρεµβαίνει στη διαδικασία 

επιµήκυνσης της πεπτιδικής αλυσίδας προκαλώντας πρόωρη διάσπαση peptidyl-tRNA από το ριβόσωµα.  



 

 

Η λινκοµυκίνη είναι δραστική έναντι ορισµένων θετικών κατά Gram βακτηρίων (Clostridium 

perfringens) και µυκοπλασµάτων (Μycoplasma hyopneumoniae). 

Ενώ οι λινκοσαµίδες θεωρούνται γενικά βακτηριοστατικοί παράγοντες, η δραστικότητα εξαρτάται από 

την ευαισθησία του οργανισµού και τη συγκέντρωση του αντιβιοτικού. Η λινκοµυκίνη µπορεί να είναι 

βακτηριοκτόνος ή βακτηριοστατική. 

Η ανθεκτικότητα στη λινκοµυκίνη συχνά προσδίδεται από παράγοντες που µεταδίδονται από πλασµίδιο 

(γονίδια erm) που κωδικοποιούν µεθυλάσες που τροποποιούν τη ριβοσωµική θέση πρόσδεσης και συχνά 

οδηγούν σε διασταυρούµενη αντοχή σε άλλα αντιµικροβιακά της οµάδας των µακρολιδίων, των 

λινκοσαµίδων και των στρεπτογραµίνων. Ωστόσο, ο πιο διαδεδοµένος µηχανισµός στα µυκοπλάσµατα 

είναι η αλλοίωση της θέσης πρόσδεσης µέσω µεταλλακτικών συµβάντων (χρωµοσωµική αντίσταση). 

Ανθεκτικότητα στη λινκοµυκίνη που προκαλείται από αντλίες εκροής ή µε απενεργοποίηση ενζύµων έχει 

επίσης περιγραφεί. Συχνά υπάρχει πλήρης διασταυρούµενη αντοχή µεταξύ λινκοµυκίνης και 

κλινδαµυκίνης. 

 

Φαρµακοκινητικά στοιχεία 

 

Σε χοίρους, η λινκοµυκίνη απορροφάται ταχέως µετά από χορήγηση από το στόµα. Μια εφάπαξ από του 

στόµατος χορήγηση υδροχλωρικής λινκοµυκίνης, σε επίπεδα δόσης περίπου 22, 55 και 100 mg/kg 

σωµατικού βάρους σε χοίρους, είχε ως αποτέλεσµα δοσοεξαρτώµενα επίπεδα λινκοµυκίνης στον ορό, 

που ανιχνεύθηκαν για 24-36 ώρες µετά τη χορήγηση. Τα µέγιστα επίπεδα ορού παρατηρήθηκαν 4 ώρες 

µετά τη δοσολογία. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν µετά από εφάπαξ από του στόµατος δόσεις 

των 4,4 και 11,0 mg/kg σωµατικού βάρους σε χοίρους. Τα επίπεδα ήταν ανιχνεύσιµα για 12 έως 16 ώρες, 

µε τις µέγιστες συγκεντρώσεις να εµφανίζονται σε 4 ώρες. Μία εφάπαξ από του στόµατος δόση των 10 

mg/kg σωµατικού βάρους χορηγήθηκε σε χοίρους για να προσδιοριστεί η βιοδιαθεσιµότητα. Η από του 

στόµατος απορρόφηση της λινκοµυκίνης βρέθηκε να είναι 53% +/- 19%. 

Η επανειληµµένη δοσολογία σε χοίρους µε ηµερήσιες από του στόµατος δόσεις 22 mg λινκοµυκίνης/kg 

σωµατικού βάρους για 3 ηµέρες δεν έδειξε συσσώρευση λινκοµυκίνης στο είδος, χωρίς ανιχνεύσιµα 

επίπεδα αντιβιοτικού στον ορό 24 ώρες µετά τη χορήγηση. 

∆ιασχίζοντας τον εντερικό φραγµό, η λινκοµυκίνη κατανέµεται ευρέως σε όλους τους ιστούς, ιδιαίτερα 

στους πνεύµονες και στις κοιλότητες των αρθρώσεων. Ο όγκος κατανοµής είναι περίπου 1 λίτρο. Ο 

χρόνος ηµίσειας ζωής αποβολής της λινκοµυκίνης είναι µεγαλύτερος από 3 ώρες. Περίπου το 50% της 

λινκοµυκίνης µεταβολίζεται στο ήπαρ. Η λινκοµυκίνη διέρχεται στην εντεροηπατική κυκλοφορία. Η 

λινκοµυκίνη αποµακρύνεται αµετάβλητη ή µε τη µορφή διαφόρων µεταβολιτών στη χολή και τα ούρα. 

Υψηλές συγκεντρώσεις της δραστικής µορφής παρατηρούνται στο έντερο. 

 

Στα κοτόπουλα χορηγήθηκε υδροχλωρική λινκοµυκίνη στο πόσιµο νερό σε επίπεδο περίπου 34 mg/λίτρο 

(5.1-6.6 mg/kg σωµατικού βάρους) για επτά ηµέρες. Οι µεταβολίτες περιείχαν περισσότερο από το 75% 

των συνολικών καταλοίπων στο ήπαρ. Η µη µεταβολισµένη λινκοµυκίνη µειώθηκε σε ελαφρώς ταχύτερο 

χρόνο ηµίσειας ζωής (t1/2 = 5,8 ώρες) από το συνολικό κατάλοιπο. Η λινκοµυκίνη και ένας άγνωστος 

µεταβολίτης περιείχαν > 50% του µυϊκού κατάλοιπου σε µηδέν ώρες. Τα περιττώµατα περιείχαν κυρίως 

µη µεταβολισµένη λινκοµυκίνη (60-85%) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

 


