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Summary
The liquid cĄromatographic (LC) method for the determination of residues of ivermectin in musc]es, kid-

ne1', liver and Plasrrra was described. The analvte was extracted from the muscles, kidney or liver with isooc_
tane and from plasma lrith acetonilrile.

After the extracts of muscles, kidney and liver were evaporated to dryness, they were djluted with acetoni:
trile and cleaned up by solvent partitioning between acetonitrile and hexane.

The extracts'of muscle and kidney were evaporated to dryness, and the residues were resolubi|ized for LC
- mobile Phase, The-content of ivermectin in the linal extracts was quantitated by reversed phase liquid
chromatogiaph} (RP-LC) with UV detection (A. : 246 nm).

Determination of ivermectin in the extracts of liver was based on the detection of a fluor,escent derivative of
ivermectin, produced by heating with a mixture of 1methylimidazole and N,N-dimethylformamide ancl acetic
anhYdride. After cleaning up the so|id-phase ertraction (SPE) column SiOH, the final determination was
carried out by RP:T,C with a Cl8 column coupled to a fluorescence detector (A.ex:364 nm; A.em = 420 nm).

From acetortitrile-plasma extracts, ivermectin was reextracted by SPE C18 column and was cleaned up 0n
the silica packed column SiOH. lvermectin lł as detected br RP-LC at 246 nm.

_. 
Th9 limit of detection for ivermectin was 2 pg/kg in tissues (muscle, kidney and liver) and 0.5 pglllin plasma.

The statistical evaluation of the method indicated satisfactory recovery (15-920ń for tissues aodtrz-tis% ro.
serum) and l0Ń coefficient of variation < I0o^).

Keywords: ivermectin, tissues, plasma, methods, liquid chromatography

Wśró d leków przec iwpas ożytnlczy ch sto sowanych
w medycyni e weterynaryj nej w ażnąp ozycj ę zaj m uj e
iwermektyna. Lek ten jest nrieszaniną biologicznie
c do gru-
P h zpro-
d es aver-

awermektyn, z których

iliffi3Hl3i""il3*#
tyny, rożniące się jedynie konfiguracją jednej grupy
metylowej ; ponad 80% składu stanowi 22,23 -dlhy dro-
awermektyna Bl,. zaś pozostała częśc ta 22,Z3-dlhy-
droawetmektyna B,,, (3 ).

I w erm ekty n a dzj ała na z akońc zęnia wł óki en n elw o -
wych GAB A - erg i czny ch p owo duj ąc uwalni ani e kwa-
su gamma-aminomasłowego, który pośre dniczy w ha-
mowaniu impulsów między intetneuronami i netlro-
nami rucho we włóknach pnia
brzusznego zewnętrznych. Do-
chodzi do u nej regulacji ruchu,
a w kons ekwencj i do p or ażenia wiotki e go lub spas§cz-
nego i śmierci pasożyta (3).

0znaczanie pozostałości iwermektyny
w tkankach i osoczu

HENRYKA W!ŚNIEWSKA_DMYTRoW, ANNA KozAK

Zakład Farmakologii iToksykologii Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-1oo puławy

Iwermektyna wykazuj e szerokie sp ektrum dzjŃ ania.
Jest skutecznym lekiem w zwalczaniu endo- i ektopa-
sożytów, m.in. larw i postaci dojrzałych większości
nicieni (żołądkowych, jelitowych, płucnych i nerko-
wych) oraz stawonogów, pasożytujących u zwterząt
hodowlanych (3). Może być podawana doustnie, po-
zajelitowo lub jako preparat naskórny. Iwermektyna
coraz częściej stosowana jest w postaci premiksu do
pasz dlatrzody chlewnej. W porównaniu z innyni le-
kamt przeciwpasożytniczymi zalecanę dawki są sto-
sunkowo niskie, najczęściej w zakresie od0,2 do 0,3
mg/kg m.c.

Farmakokinetyka iwermektyny jest rożna w zalęż-
ności od gatunku i wieku zwterzęcia, postaci leku oraz
drogi podania (3, 1).Badaniabiodostępności i farma-
kokinetyki leku u zwierząt wykazały, że jest on bar-
dzo wolno eliminowany z organlzmu. Wiąze się to z
jego wysokąlipidofilnością a w następstwie z groma-
dzeniem pozostałośc j w thlszczu, mięśniach i narzą-
dach (wątroba, nerki) oraz w mleku. W wątrobie po-
zostałości iwermektyny są wykrywane przez 28 dni
po podaniu, w mleku lek utrzymuje się znacznię dŁl-



żej (zakaz stosowania u krów mlecznych) (4). W
związku z povłyższym należy ltczyc się z możliwo-
ściązagrożenia zdrowia konsumenta pozostałościami
iwermekĘny w pro dukta ch zw ter zęce go p o cho d zęnia.

Dla zapewnienia jakości zdrowotnej żywności po-
chodzenia zwierzęcego w wielu krajach, w tym rów-
ntęż w Polsce, prowadzona jest regularna kontrola
pozo stałości leków weterynaryj nych uwzględniaj ąca
również badania w kierunku obecności iwermektyny.
W chwili obecnej w Polsce brak jest unormowań praw-

obowiązujących regulacji w krajach Unii Europejskiej
najwy ższa dopuszc za|na p o z o stało ś ć (MRL) iwermek-
tyny w wątrobie t tŁuszczu bydła nie moze przeka-
czac I00 płelkg t 40 1l"glkg, a w wątrobte t tłuszczu
pozostałyctigaiunków zwierząt 15 pglkg orizż0 p,gl

kg odpowiednio (2, 4).Przyjęta wartośó dziennego
akceptowanego pobrania (ADI) dla iwermektyny wy-
nosi 0-0,2 pglkg m.c.

Oproczunormowań prawnych reguluj ących najw1l ż-
sze dopuszczalnę pozostałości leków, drugim równie
istotnym elementem każdego progTamu kontroli po-
zo stało ści j est posiadanie odpowiedniej zwalidowanej
metody analitycznej.

Współczesna analityka iwermektyny opiera się w
głownej mięrzę na metodach chromatograftt cieczo-
wej w układzie odwróconychfaz (LC-RP). Do ozna-
czeń jakościowych i ilościowych wykorzysfiany jest
detektor UV/US lub fluorescencyjny. W piśmiennic-
twię z ostatnich lat ukazało się szereg prac analitycz-
nych dotyczących oznaczaniaiwermekĘny w tkankach
mvierząt oraz osocz;tl (I, 2, 5-I3). Po zapoznaniu się z
dostępnym piś
czeń własnych
bów ekstrakcji
nych warunków i denĘfikacj i i oznaczanla i 1o ś c i owe go
tego leku w mięśniach, nerkach, wątrobie i osoczu.

Mateilał imetody

zasada oznaczania
Analiza mięśni, nerek i wątroby. Materiał ten homo-

genizuje sięz 50oń roztworem wodnym acetonu. Iwermek-
tynę z homogenatu ekstrahuje się izooktanem. Ekstrakt po

odparowaniu do sucha odtłuszcza się przez podziałmiędzy
dwie fazy: acetonitryl/heksan. Warstwę heksanową odrzu-
ca się, zaś acetonitrylowąodparowuje do sucha w strumie-
niu gazu obojętnego.

W przypadku badania próbek mięśni i nerek pozosta-
łość rozpuszcza się w alkoholu metylowym. Oznaczenia
jakościowe i ilościowe przeprowadza się w chromatogra-
fie cieczowym z detektorern UV/VIS Q, - 246 nm). Roz-
działll dokonuje się w kolumnie chromatograftcznel z od-

wróconą faząCl8 stosując jako fazę ruchomą 90oń alko-
hol metylowy.

Analizę próbek wątroby wykonuje się po utworzeniu w
ekstrakcie pochodnej leku z rr. ieszaniną 1 -metyloimidazo-

lu i dimetyloformamidu (DMF) w obecności bezwodnika
kwasu octowego. Utworzonąpochodnąoczyszazasię tech-
niką ekstrakcji do fazy stałej (SPE) na kolumiencę krzę-

fazę ruchomą96% alkohol metylowy.
Analiza osocza. Iwermektynę ekstrahuje się z osocza

acetonitrylem. Ekstrakt po dokładnym wymieszaniu, od-

wirowaniu i r ozcleńczeniu wodą oczyszcza się techniką SPE,

kolejno na kolumienkach: oktadecylowej ClB i krzemo-
wej SiOH. EluaIzagęszcza się do sucha, a pozostałość roz-
pllszcza w alkoholu metylowym. Oznaczenia przeprowa-

dza się w chromatografie cieczowym z detektorem UV/VIS
(^:246 nm). Rozdziału dokonuje się w kolumnie chroma-
tograficznej z odwróconąfaząCl8 stosując jako fazę ru-

chomą 90% alkohol metylowy.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny
Do przeprowadzania analiz niezbędne są:

a) butla ze sprężonym azotem lub powietrzem,
b) chromatograf cieczowy;w przygotowaniu metody ko-

rzystano z chromatografu cieczowego firmy Hawlett Pac-
kard model 1050, wyposazonego w detektor fluor'escen-
cyjny HP 1046 A, detektor UV/VIS HP 1050, integrator
HP 3395, kolumnę odwroconej fazy CI8 oraz pętlę dozu-
jącą20 pl,

c) homogenizator laboratoryjny np, firmy Polytron,
d) kolumienki z sorbentami C18 i SiOH, 500 mg o poj. 6

ml, np. firmy Baker (nr kat. ]0ż0-06,7086-06 odpowied-
nio),

e) łażnia olejowa z termoregulacją
fl mieszadło laboratoryjne np. typu Vońex,
g) próźniowy odparowywacz obrotowy,
h; wirówka laboratoryjna.
i) zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE),

I oraztypowe szkło laboratoryjne i typowy sprzęt labo-
ratory3ny.

Odczynniki
Wszystkie stosowane do analizy odczynniki powinny być

czystości cz.d.a., a TozpLlszczalniki i woda do fazy rucho-
mej czystości HPLC:

a) aceton,
b) acetonitryl,
c) alkohol metylowy,
d) bezwodnik kwasu octowego,
e) chlorofonn,
f; dichlorometan,
g) dimetylo-dichlorosilan (Sylon CT), z flrrmy BDH,

50Ą roztwór w toluenie,
h) dimetyloformamid (DMF),
1) fazaruchoma: roztwory wodne alkoholu metylowego

90"ń i 96oń,
j) heksan,
k) iwermektyna,wzorzec zawietĄący 9I,4oń izomeru B,u

i8,4oń izorneru B,o, z firmy MSD AGVET AG,
roztwór podstawowy, 1 000 pg/ml : odw aży c w łódęcz-

ce z folii aluminiowej kilkanaście miligrarnów iwermekty-
ny, przenieść do kolbki ze szlifem i rozpuścić w równo-
ważnej ilości ml alkoholu metylowego,



- roztwory robocze:
roztwór roboczy A - 10 pglml: rozcieńczyć l ml roz-

tworu podstawowego do 100 ml alkoholem metylowym,
roztwór roboczy B - 1 pglml,. rozcieńczyć 5 ml roztwo-

ru roboczego A do 50 ml alkoholem metylowym.
Roztwory wszystkich wzorców przechowyw ać w szczel-

nie zamkniętych kolbkach w temp. 0"C lub nizszej. Roz-
twór podstawowy iwermektyny zachowuje trwałość 5 mie-
sięcy, roztwory robocze dwa tygodnie,

1) izooktan,
m) 1-metyloimidazol,
n) toluen,
silanizowanie szkła
Iwermektyna posiada właściwości adhezyjne, co moze

byc przyczyną jej strat podczas wykonywania analiz, dla-
tego nalezy używać szkła silanizowanego. Szkło lvypełnić
całkowicie 50ń roztworem Sylonu CT w toluenie. Pozo-
stawić na 20 min. Po tym czasie Sylon CT wylać do inne-
go naczynia, zamknąć i pozostawic do następnego uzycia,
Szkło przepłukać alkoholem metylowym, następnte zalać
alkoholem metylowyn całkowicie i pozostawić na dalsze
20 min. Przepłukać acetonem i suszyć.

Postępowanie analityczne
Analiza mięśni, nerek i wątroby
Ekstrakcja. Do probówki wirówkowej pojemności l00

rnl odwazyć 5 g badanego materiału (mięśnie, nerki, wą-
troba), uprzednio rozmrozonego i wstępnie rozdrobnione-
go. Dodać 15 ml 50% roztworu wodnego acetonu i homo-
genizować ok. 60 sek. Następnie dodać 15 ml izooktanu i
ponownie homogenizowac ok. 60 sek. Homogenat odwi-
rowac. Górnąwarstę izooktanowąprzenieść do nowej pro-
bówki wirówkowej o pojemności 50 rnl. Tkankę homoge-
nizować z izooktanem jeszcze dwukrotnie, każdorazowo
po 10 ml izooktanu. Zebrać warstwy izooktanowe do pro-
bówki wirówkowej, odwirować. Supernatant przenieść do
kolbki okrągłodennej ze szlifem izagęścić do sucha w temp.
45-60,C.

O czy szczanie ekstraktu. Pozostałoś ć po zagęszczeniu
przenieść ilościowo trzema 2 ml porcjami acetonitrylu do
zakręcanej probówki pojemności 15 ml. Dodać 3 ml hek-
sanu i mieszac na Vortexieptzez l5-20 sek. Po rozdziele-
niu się warstw, górnąwarstwę heksanowąodrzucić, Oczysz-
czanie heksanem (3 ml) powtórzyć 1eszcze raz. Warstwę
acetonitrylową zagęścić do sucha w strumieniu gazu obo-
jętnego w temp, nie przekraczającej 40"C.

W przypadkl analizy mięśni i nerek pozostałość rozpu-
ścić w 0,5 ml 90oń roztworu wodnego alkoholu metylowe-
go i nanosić na kolumnę analityczną chromatografu cie-
czowego, zaś w przypadku analizy wątroby w zagęszczo-
nym do sucha ekstrakcie utworzyć pochodną iwermekty-
ny,

Tworzenie pochodnej iwerrnektyny (ekstrakt z wątroby).
Do pozostałości po zagęszczeniu ekstraktu dodać 0,15 ml
mieszaniny do tworzenia pochodnej : 1 -metyloimidazol +

DMF + bezwodnik kwasu octowego (2 + 9 + 3, V/V/V) i
ogrzewaanałaźni olejowej wtemp. 95"Cprzez 1 godzinę.
Zawartość probówki schłodzić do temperatury pokojowej,
dodać 1 ml chlorofotmu i oczyszczać na kolumience krze-
mowej SiOH. Przygotować zestaw SPE do pracy. Kolu-
rnienkę krzemową p rzemy ć dwukrotnie chloroformem, każ-

dorazowo po 2 ml chloroformu. Zawaftość probówki prze-
nieść ilościowo dwoma 1 ml porcjami chloroformu na
uprzednio przygotowaną kolumienkę i przepuścić przez
sorbent. Pochodną eluować z kolumienki 9 ml chlorofor-
mu do 10 ml probówki wirówkowej. Eluat ostroznie zagę-
ścić do sucha w strumieniu azotll, rozpuścić w 1 ml 96%
roztworu wodnego alkoholu metylowego, schłodzić do
temp. 0'C i wirować przez l0 min. z szybkością 2000-
2500 obr./min. Supernatant nanosić na kolumnę chromato-
grafu cieczowego.

Analiza osocza
Ekstrakcja. Do probówki wirówkowej pojemności 20 ml

odmierzyc 5 ml osocza. Dodać 5 ml acetonitrylu, wymie-
szać na Vortexie, a następnie przez 5 min. w łaźni ultra-
dźwiękowej. Mieszaninę wirować przez l0 minut z szyb-
kością 4000 obr,/min. Supernatant zlać do zlewki pojem-
ności l5 ml. Probówkę wirówkowąpopłukać 1 rnl miesza-
niny acetonitryl-woda (1 + 1, V/V), dołączyc do superna-
tantu. Do zlewki dolać 5 ml wody. Całość wymieszać na
Vortexie, a następnie przez 5 min. w łaźni ultradźwięko-
wej. Ekstrakt oczyszczać techniką SPE kolejno na kolu-
mienkach oktadecydowej ClB i krzemowej SiOH.

Oczyszczanie. Przygotować zestaw SPE do pracy. Wy-
kondycjonować kolumienkę C1 8 przez przepuszczenie
przez sorbent kolejno 1 ml acetonitrylu i 5 ml mieszaniny
acetonitryl-woda (1 + 1, V/V). Do kolumienki dołączyć
poprzezzłączkęzbiornik o pojemności 15 ml. Wlać do niego
ekstrakt i przepuścić przez sorbent. Sorbent przemyć 4 ml
50oń roztworu wodnego acetonitrylu. Przez kolumienkę
przepuścic powietrze. Wykondycj onować kolumienkę krze-
mową SiOH 5 ml acetonitrylu i 5 m1 dichlorometanu. Połą-
czyć kolumienkę SiOH z kolumjenką ClB (kolumienka
SiOH na dole). Nakolumienkę C18 nanieść 4 ml mieszani-
ny acetonitryl-dichlorometan (1 + 9, V/V). Po przejściu
mieszaniny przez sorbenty w obu kolumienkach, odłączyć
kolumienkę C 1 B. Iwermektynę eluowac z kolumienki SiOH
4 ml acetonitrylu. E7latzebrac do probowki pojemności 5
ml i zagęścić do sucha w temp. 45-60'C w strumieniu gazu
obojętnego. Pozostałośó rozpuścić w 0,5 ml 90oń roztwol::t
wodnego metanolu,

Warunki analizy chromato graficznej
Analizę jakościową i ilościową iwermektyny w ekstrak-

tach z próbek mięśni, nerek i osocza przeprowadzić w po-
danych poniżej warunkach:

Detektor UV/VIS; ), - ż46 nm
Kolumna: np. Hypersil ODS 5 pm (250 x 4,6 mm) firmy

Hichrom Ltd
Faza ruchoma: alkohol metylowy + woda (90 + 10, V/V)
Przepłyłv: 1,0 ml/min
Dozowana objętość: 20 pl
Prędkośc przesuwu papieru: 0,5 cm/min.
Analizę jakościowąi ilościowąpochodnej iwermektyny

w próbkach wątroby wykonać zgodnie z podanymi niżej
parametrami.

Detektor fluorescencyjny: ź"* : 364 nm, 7,_: 4ż0 nm
Kolumna: np. Hypersil ODS 5 pm (250 x 4,6 mm) firmy

Hichrom Ltd
Faza tuchoma: alkohol metylowy + woda (96 + 4, V/V)
Przeplyw: 1.8 ml/min
Dozowana objętośó: 20 pl
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Prędkośc przesuwtl papieru: 0,5 cm/min.
Przy powyzszych parametrach oznaczania czas retcncji

iwernrektyny wyizolowanej z próbek rnięśni, ncrek i oso-
cza wynosi około 10 min, zaś z wątroby około 6 min.

Identyfikacja i obliczenia
Td entyfi kacj ę i wcnn ektyny przeprow adzić przez porów-

nanie czasów retencji piku występujapego w badanych cks-
traktacl-r z odpowiednirn pikiem roztworów wzorcowych i
pr,óbek wzl-nocnionych.

Stęzenie irł,ennektyny w analizowancj próbcc (x) w pg/
kg (rlięśnic. nerki, r.vątroba) lub w przypadku arralizy oso-
cza rł, pg/l obliczać z równania krzywcj regresji lirriowej y
: tr-lx + b dla krzywej wzorcowej, podstawiając do prze-

vb
kształconego wzot-Ll 

^ 
-H wertości powierzchni lub

rł,.vsokości pikow oznaczanych związków (y) oraz obliczo-
nych rvspółczynnikórv równania regresji m i b. współczyn-
niki tc obliczac wg r,vzorów:

n>xy )*)y

dzano odzyski i efektywnośc oczyszczania pTzęz
wstrząsanie ekstraktów z heksanem lub eterem nafto-
wym. Oczyszczanie ekstraktow z mięśni i nerek hek-
s anem dawało zadaw a|ające r ezultaty. Chromato qra-

my z użyciem detektora UV/VIS były czytelne, 1,iki
symetryczne o krotkim czasie retencji wynoszącym
około 10 min, Natomiast oczyszczanie ekstraktów z
wątroby pTzęzpodztałmiędzy dwie nie mieszające się
cieczę okazało s i ę niewyst ar czaj ąc e. Chromato gramy
z zastosowaniem detektora UV/VIS były nieczytelne,
występowało ogonowanie pików iwermektyny.

Koniecznym okazało się doczys z czenię ekstraktów
z wątroby, a takżę użrycie do oznaczeń detektora flu-
orescencyjnego w celu obnizenia wykrywalności leku
i poprawy selektywności. Poniewaz iwermektyna nie
posiada naturalnej zdolności fluoryzowania. przepro-
wadzano ją w pochodną. Do tworzenia pochodnej,
zgodnie z danymt z piśmiennictwa, używano miesza-
niny 1-metyloimidazolu z DMF w obecności róznych
objętości bezwodnika kwasu octowego (2, 8, 9, 12,

1 3 ). Naj wy ższą fluor escencj ę pochodnej iwermekty-
ny, tym samym najntższą granicę w,ykrywalności i
oznacza\ności uzyskano stosując do tworzenia pochod-
nej mieszaninę: 1-metyloimidazol+ DMF ł bezwod-
nik kwasu octowego w stosunku objętościowym2 + 9

tll - n)r' ()x)'

rv ktorych:
1l] nachylenie l<rzywej wzorcowej względern osi X
b pLlnkt przecięcia krzyi,vej z osią Y
n liczba plóbcl< wzmocnionyclr.

Wyniki i omówienie Tab, l, ocenz

W badaniach pozostałości leków
weterynaryjnych, w tym również
iwermektyny, niezbędne są czuLe t

precyzyjne metody analityczne speł-
niaj ące międzynarodowe standardy i

wymagania. Do naj b ar dziej Wyty cz-
nych etapów w całej procedurze na-
1eży proces przygotowania probek
uwzględniaj ący ekstrakcj ę iwermek-
ł"y, j ej zagęszczante, a także oczy sz-
czanie od intert-eruj ących zw iązkow.
Opierając się na założeniach kilku
metod przeprowadzono badania po-
równawcze zmterzające do wyboru
najbardziej efekĘwnych i wydajnych
sposobów ekstrakcji iwermektyny z
tkanek i oczyszczania otrzymanych
ekstraktow (I,2, 5-I3). Tkanki eks-
trahowano przęz homogenizację z
mieszaninami ekstrakcyjnymi o roż-
nej polarności i sile elucji: 50oń ace-
tonem z izooktanęm, 50oń acetonem
z dichlorometanem, a także acetoni-
trylem. Najwyzsze odzyski i najlep-
sząp owtar zalno ś ć uzyskano sto suj ąc
do ekstrakcj i mieszanin ę 50% aceto-
nu z izooktanem.

Ekstrakty z mięśni, nerek i wątro-
by oczyszczano techniką chromato-
grafii podziałowej w układzie dwóch
nie mieszających się cieczy. Spraw-

Tab.2. Ocena statl,st_vczna metody LC-RP oznaczania ilvermektyny rł,mięśniach,
nerkach i rvątrobie

Wskaźniki plecyzii i dokładności
Wzmocnienie, 10 llg/kg

mięśnieInerłi Iwątrona

Liczba oznaczeń, n

Średnia arytm., x, ug/kg

Zakres, ug/ltg

0dchylenie standardowe, s, ug/kg

0dzysk, %

Wsp. zmienności, V, %

6

g,23

8,46-10,41

0,783

92,3

8,43

6

7,50

6,23-8,41

0,731

75,0

g,77

6

8,22

6,64-9,28

0,787

82,2

9,49

Tab. l. Ocena statystyczna mctody LC-RP o,znaczania irrcrmektynv \\, osoczu

Wskaźniki precyzii i dokładności
Wzmocnienie, p

1,5 l u,o

ll|

15,0

Liczba oznaczeń, n

Średnia arytm., i, ngiml

Zakres, ug/l

0dchylenie standardOwe, s, ug/|

0dzysk, %

Wsp. zmienności, V, %

6

1,28

1,20-1,48

0,1 01 98

85,3

7,g7

8

4,18

3,32-4,64

0,39928

83,6

9,55

8

10,06

9,26-10,91

0,56105

67,1

5,58



+ 3. Do oczyszczania pochodnej iwermektyny zasto-
sowano technikę ekstrakcji ciecz ciało stałe (SPE)
wykorzystując kolumienki oktadecylowe (C 1 8) ikzę-
mionkowe (SiOH). Optymalizację warunkow SPE
przeprowadzono porównując efekĘwność adsorbowa-
nia iwermektyny na kolumienkach i elucję leku z ko-
lumienek różnymi r ozpvszczalnikami. O czy szczanie
ekstraktow na kolumienkach C 18 okazało się nieefek-
t}.wne. Niezależnie od używanych roztworow aplika-
cyjnych i mieszanin eluujących odzyski iwermektyny
były rózne; wahały się od 70 do 95oń, Zastosowanie
do oczyszczania kolumienek SiOH z elucjąchlorofor-
mem dawaLo zadawalające, powtarzalne wyniki,

Limit wykrywalności iwermektyny określony dla
opracowanej procedury wynosi dla tkanek (mięśnie,
nerki, wątroba) 2 p"glkg, a dla osocza0,5 ,p"gll.

Warlość opracowanej metody oznaczania pozosta-
łości iwermekĘnywtkankach i osoczu zvvierząt spraw-
dzano w warunkach wewnątrzlaboratoryjnych na pod-
stalvie analiz próbek wzmocnionych znanymt, zrożni-
corvanymi stęzeniami tego leku.

W tab. I t2 przedstawiono ocenę statystyczną me-
t o dy c hrom ato gr aftc znej o znac zani a i w e rrn e k tyny do -

danej do próbek osocza, mięśni, nerek i wątroby wol-
nych od tego związku. Drogą analtzy statystycznej
określono ptecyzję i dokładność opracowanej meto-
dy. Srednie wartości odzysków iwermektyny dla oso-
czawahały się od 67,1o^ do 85,3% przy zakesie stę-
żeń od 1,5 do i 5,0 pgll. Natomiast dla mięśni, nerek i
wątroby dla wzmocnienia 10 pglkg średnie odzyski
rł,yno siły 9 2,3%o; ] 5,0oń r 82,2o^ odpowie dni o.

Wyliczone dla przeprowadzonych oznaczęńwspół-
czynniki zmienności określające precyzję metody nie
przeh,raczały I0% i mieszczą się w granicach uznawa-
nych za właściwe dla oznaczęń metodami chromato-
grafti cieczowej (V < I0%),

Oprac owana meto da o znaczania p ozo stało ś ci iwer-
mektyny ze w zględu na swoj e p ar ametry analtĘ czne
b ędzi e pr zy datna w lab oratori ach kontrolnych Insp ek-
cji Weterynaryjnej jak równieżw Iaboratoriach prze-
my słu fatmac euty cznę go .
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