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In this paper the following aspects of peptide, polipeptide and peptolide antibiotics are presented_: the cur-

rent statebf knowledge."g"iding the classificatión, tire-action, the recommended uSage and dosage for differ-

ent animal species.
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AnĘbiotykipol iągrupę związków
bardzó zróżntcow budowy chemicz-

wielkośc tkanek I narzą-
dów (9). eróżny mecha-
ntzm dzi iwbakteryjnego
oraz odmienne wskazania do stosowania klinicznego.
Wspólną stich
dziŃanie szeT-

sze zasto syny,

tomycyna, ramoplanina).

Polimyksyny

Pol jako grupę N-
mono yizolowano w
1947 Baci]]us poty-

mJ/xa. Kolistynę wyizolowano z Bacj]]us pllynyx.a
vńr. co]istinuŚ. Zawierają one w swej budowtę 7 amt-
nokwasów w układzie cyklicznym o masie cząste.cz-



lęczenia zakażeń powodowany ch przezbakterie Gram-
uj emne : Aero bacter, B ordetel l a, Enterobacter, Esche-
richia co]i, Haemophilus influenzae, K]ebsie]]a, Pa-
steurella, Pseudomonas aeruginosa, Salmone]]a oraz
Shigella qpp. Większość gatunkow Proteus spp., Ser-
ratia spp. oraz Bruce]]a abottus i wszystkie bakterie
Gram-dodatnie są opome na działante polimyksyny
alb o dl a w ykazania e fektu ter ap euty c zne go mu s z ą b y ć
one stosowane w wysokich dawkach. Chociaż opor-
ność własna (wewnętrznęgo pochodzenia) bakterii na
polimyksyny jest znana, to oporność ta występuj erzad-
ko i ma wyłącznte charakter chromosomalny. Polimyk-
syny działają synergicznie stosow ane t azem z poten-
cj alizowanymi sulfonamidami,_tetracyklinami, 9vtr9-
mycyną oraz z penicylinami. ZmniejszĄąc działante
en dotoks 5m w y tw ar zany ch pr ze z b akteri e Gram -uj em-
ne w płynach organicznych, polimyksyny wykazują
działanlaochronne oraz mogąbyć skuteczne w uniesz-
kodliwianiu endotoksynznajilljących się już we krwi
(endotoksemia). Kationowy fragment polimyksyny B
wtĘe anionowączęść lipidu A endotoksyny. Przeciw-
bakteryjne działaniępolimyksyn hamuj ąj ony dwuwar-
tościowe, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz czwaT-
torzędowe zwtązkl amoniowe. Zmniejsza je tez obec-
ność ropy, kwasów fosfolipidowych w tkankach, deter-
gentó innych nviązków chemicznych,
które detergentów kationowych (11).

Polimyksyny nie wchłaniają się z przewodu pokar-
mowego, a takżę zbłon śluzowych po zastosowaniu
miejscowym. Dlatego polimyksyna B jest stosowana
do sterylizacji jelita przedoperacjami na jamie brzlsz-
nej,atakż otrzew-
nej podcz domię-
śniowym iwiĘą
zbtałkamikrwi w 70-90o^, osiągając maksymalne stę-
żenie w osoczu po upływie około 2 godz. Biologiczny
okres półtrwania osoczowego polimyksyn u cieląt, ja-
gniąt, krolików i psów wynosi od 3-6 godz. (I, 2, 7 ,

26). Stężenia antybiotyku we krwi są zazwyczaj nl-
12 godz. po iniekcji),gdyż
ałkami bakteryjnych błon
uszko dzon y ch, znaj dlj ą-

cych się np. w wysięku fopnym. Polimyksyna B po
podaniu zw terzęctuulega natychmiastowemu r ozdzie-
leniu do serca, płuc, wątroby, rrerek oraz mięśni szkie-
l etowych. P o limyksyna B sto s ow ana dożylnie w daw-
ce 5 mg. kg l m.c. u owiec wykazuje następujące para-
m9try farmakokin eĘ.czne: t I, - 2.7 -4.3 godz.,.Vo : I,2?
l. kglm.c" (27), Polimyksyny praktycznie nie przeni-
kają do płynu mózgowo-rdzeniowego, jamy opłucnej
i jamy otrzewnej. Wydalane są głównie przez nerkt
przy stosowaniu parenteralnym oraz zkałem po poda-
niu doustnym (23). Zwraca się uwagę na nefrotoksycz-
ne i neurotoksyczne (p are stezj a, ataksj a) działanie p o -
limyksyn. Nefrotoksy czność wynika z uszko dzenia
nabłonka kłębków i kanalików nerkowych. W stanach
niewydolności nerek kumulują się w organizmie i
wywierają działante toksyczne. Stosowane w wyso-
kich dawkach mogą powodowac porażente ośrodka
oddechowego, blok nerwowo-mięśniowej pĘtki mo-

nowiąnieb ezpieczne dlażycia, ciężkie zakażenia dtóg
mo cz owyc h p aŁe c zkami Gram-uj emnymi, a zwłaszc za
Pseudomonas spp. jak też zapalenta płuc oraz wsier-
dzia,które sączęsto opome na działanie innych anty-
biotyków (aminoglikozydy,
stosowanie polimyksyn jest
np. zapalenie ucha zewnętrzn

m.c., per os,2 x dz.; 500 j.-. kg -' m.c., i.m.,2 x dz.,
oraz\\ 000
j.m. do oli-
myksy ąt.

Dou anu

wchłaniającej się z przewodu pokarmowego. Maśc z
polimyksyną B (0,5-1,0 mg polimyksyny/g podłoża),
często w połączeniu z neomycynąi bacytracyną zale-
cana jest zwłaszcza w leczeniu przewlekłego zapale-
nia ucha zewnętrznego. KolisĘny metanosulfonian j est

przez bakterie Gram-uj emne.

Polipeptydy stosowane głównie miejscowo

B acytrycyny (B acitracin) są r ozgałęzionymi labil-
nymi od pentado dekapeptydami cyklicznymi izolo-



wanymi po raz pierwszy w 1943 r. z Baci]]us subti]is
or az B a c i ] ] u s ] i c h eni form i s zakażaj ących rany (2 5 ).

Bacytracyna A (Bacitracin A - CnnHIOlN,,0,oS) jest
n aj si lniej działający m przedstawic ie l eń grupy bacy-
tr acyny. S tanowi ona tęż p o dstawowy składnik prep a-
ratów bacytracyny do stosowania miejscowego albo
podawania stabilne sole
Ćynku oraz czo, głównie
na drobnou przeciwbak-
teryj ne go działania b acytracyny j e st podobny p enicy-
linie G (przy czym działa na bakterie Gram-dodatnie

wą tych bakterii. Dzińanie bakteriobój cze bacytracy -

ny wymaga obecności kationów dwuwartościowych
(np . Zn2 *), M e ch anizm prz e c iwb akteryj ne go działania
bacytracyny polega na hamowaniu syntezy ściany ko-
mórko zapobiegatworzeniu nici p"p-
Ędogl ecyf,rczne blokowanie reakcji
fo s foryl acj i, z który ch ni ektóre zacho dząpo dcz as syn-
tezy ś ciany komórkow ej, N a stęp stw em działanta pr o -

cesu poprzednio wymienionego jest hamowanie syn-
tez.v rno.ść bacytracynę !\ry_slę-

puje awia ale również szybko
znik asażu środowisku pozba-
wionym bacytracyny. W celu zwiększenia zakresu

ego dzińantabacyfiacyny często są
z ntątakte antybiotyki, j ak dihydro-

streptomycyrra, penicylina czy polimyksyny, które dzia-
łaląniszcząco na bakterie Gram-uj enrne.

Bacytracynapr
du pokarmowego
miejscowym (ma
wo nie wykazuje

ach tych stosu-
do 1000 j.m./g
arentęralnię zę

dodatek paszowy stosowany w ilości od 1 do 100 g/

900 kg paszy. Tak podawana ma pobudzać wzrost
zw terząt, zwłaszcza świń i drob iu. Skuteczno ś c b acy -
tracyny jako stymulatora wzrostu ma wynosić kilka
procent - w postaci zwiększonych dziennych przyro-
stów masy ciała zwterząt.

Zn-b acytr acy na (Zinc-B acitrac in) sto s owana j e st u
ptakóWprofilaktycznie w stężeniu 100 mgi3,8 1wody
do picia Iublęczniczo w ilości 200-400 mg/3,8 l wody;
w martwiczym zapaleniu jelit powodowanym przęz
C]os tri di um perfringens typu A.

W leczeniu wlłvołanego po stosowaniu linkozami-
dów rzekomobłoni aste g o zap alenia okrężnicy powo -

dowanego przęz cytotoksynę wytwarzan ąprzez Clo-
stridum difficile doustnie stosowana bacytracyna sta-
nowi alternatywę dla wankomycyny, Nadwrażliwość
na bacytracynę jest przypadkowa. Bacl,tracyna jest
często stosowana miejscowo w leczeniu wrażliwych
na nią infekcji ucha (otitis externa), ocnJ oraz skóry
(hemolityczne tococcus spp.,
koagulazododa ,niektore Clo-
stidium spp.; II).

Ęrotrycyna (Thyrothrycine) rłytw arzana jest ptzez
ziemne, termo filne przetrwalnikuj ąc e drobnoustroj e

B a c i ] ] u s bre vi s. Wyciąg tyrotrycyny zaw ięr a dw a r oż-
ne składniki
(80%). Ta os
bakterii, ale
Gramicydyna i tyro cydyna maj ą właściwo ś ci bakterio-

amyustnej lub roz-
). pod postacią rna-
dopochwowych w
pnych (ropnie oraz

zap alente stawów, zatok, wymienia, macicy, itp. ).

Depsypeptydy

to
śc
sykwasami. Są to wirginiamy cyna orazpristinamycy-

tęgowane działante synergiczne, zmieniaj ące dziaŁa-
nie obu frakcji z bakteriostatycznego na bakteriobój-
cze i zwtększające prawie 1OO-krotnie siłę działania
w porównaniu do slły działaniaposzczególnych frak-

dzięlnte.

t:#r":;ł:Iifl-,"h ji,iś;;x;

spp. Oporny na jej działanie jest Mycobacterium spp.
Me ch anizm działania prz e c iwb akteryj ne g o wirgini a-



wchłania się szybko. Wydzielana jestzżółctą ale nie
podlega recyrkulacji jelito azuje
powinowactwo do tkanek . 14C-

wirginiamycyna M ulega silnej przemianie w żwaczu
(10), a jej metabolity mają stosunkowo słabę działa-
nie przeciwbakteryj z substancjąma-
cierzystą.Nie stwie mu frakcji S wir-
giniamycyny w żwaczu.

Podobne wirginiamycynie antybioĘki naleządo jed-

nych heksadepsypeptydów o masie około 800 kDa i
większo ś ć z ntch zaw ier a j e dną cząsteczkę kwasu p i-
peko1o
tykow
Silniej
nych. Wszystkie silnie po chłaniaj ą promienie ultrafio-
l etowe, pruez c o łatwo s i ę r ozl<ładaj ąpo d ich wpĘwem.
Wszystkie anĘbiotyki podobne wirginiamy cynte dzia-
łają silniej na bakterie Gram-dodatnie niż naGram-ujem-
ne. Różnice w działaniu przeciwbakteryjnym są uza-
leżnione odwłaściwości samego antybiotyku oraz jego
właściwości przenikania przez ścianę komórki bakte-

ryjnej, aprzez to i dostępu do rybosomu (5).
Wirginiamycyna hamuje rozwój bakterii Lactoba-

cillus, zwłaszcza w przedniej części jelita cienkiego,
przy czymnteznacznie zwiększa się populacja bakte-
rii grupy pałeczekokrężnicy i enterokoków. Ęm nie-
mniej pod jej wpływem nasila się rozwój innych bak-
terii beztlenowych, które zaj muj ą miej sce L a cro b ac i ] -
]us wjelicie cienkim, a C]ostridiumjest praktycznie
eliminowany z pr zew odu pokarmowe go.

dyzenterti świń nierozpłodowych ważących około 55
kg stosuje się 1 paszy przezZ tygo-
dnie; u mniej w należy ll2tej ilości.
W leczeniu t zapobieganiu dyzenterii u świń ważą-
cych powyżej 55 kg podaje się 100 gl900 kg paszy
przez 2 tygodnie, a 50 gl900 kg paszy po tym czasie
jako wspomaganie w zapobieganiu dyzenterii. U świń
ważących powyżej 55 kg i dla zwierząt, u których
wystąpiĘ objawy dyzenterii, ale się nie rozwinęĘ sto-
suje się 25 gl900 kg paszy. Jednorazowobądż krótko-
trwale można p o dawać wy ższe ilo ści wirginiamycyny.

Wirginiamycynę dodawano głównie do paszy dla świń
w celu zwiększenia przyrostów wagowych u rwierząt
hodowanych dla celow konsumpcyjnych (18, 20), dla
których została zalryterdzona jlż w I97 5 r. Stosowano
jąrównież u indyków (22),brojlerów (16) i kur niosek
(17) jako promotor wzrostu i produkcyjności. Wszyst-
ki e do świ ad częnia wykazaĘ alb o zwiększ eni ę pr zy r o -
stów wagowych, albo zwiększenie produkcji jaj.

Pristinamycy, ra (Pristinamycin, Pyostacine) jest wy-
twarzana ptzez szczepy Streptomyces pristina spira
1rs. Budowa chemiczna nie jest znana. Pristinamycy-

t skuteczna prze-
Haemophilus in-
akteriostatycznie

50 mg kg1 mc,l24 godz., w 3 lub 4 dawkach.
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