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Summary

Oxytetracycline (OTC) is an antibiotic with a broad-spectrum of antimicrobial activity. It is particularly
active against Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as those of Rickettsia, Coxiella, Chlamydia,
Mycoplasma and some species from Mvcobacterium genus. OTC is widely used in the treatment of respiratory,
urinary and alimentary tract infections in various animal species, especially plgs, because of its activity and good
penetration into the tissues. In this study the bioequivalence and differences in pharmacokinetics of granulated
and powdered OTC specimens were established. The following parameters recommended by EMEA were
determined: Cmax, Tmax, AUCO-t, t1l2 and MRT. All the investigations were carried out in populations of 16
weaners. The concentration of OTC in serum was determined hy means of an appropriate|y modified HPLC
method. The maximal average concentration (Cmax) of OTC in plasma was found to occur at2.9 h (for powder)
and 3.1 h (for granulate) after oral administration, They were 474.9 ng/ml and 455 ng/ml respectively. The
therapeutic level of oxytetracycline during the investigation remained above MIC50. MRT and t1l2 concurred
with those previously reported.
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Tetracykliny są arrtybiotykami bakteriostatycznymi, pro-
dukowanym i przez bakterie nalezące do rodzaju Streptom,v-
ces lub też związkami półsyntetycznymi, zai.l,ierającylni
lv swojej cząsteczce czteropierścieniową strukturę hydro-
naftacenu (9, 12,13), Tetracykliny naturalne odznaczają się
szerokim spektrum dztałanta, obejmqącym drobnoustroje
Gram-dodatn i e, Gram-uj emne, gatunk i z r o dzaju Ri c ket t s i a,
Coxiella, Chlamydia, Mycoplasma oraz niektol,e bakterie
z rodzaju M,vcobacterium. Można je rowniez wykorzystać
w terapii zakażęń wywołanych ptzez Entalltoeba hystoL,vti-
ca i plaznlodict (2, 4,9, 1 1 -1 3). Największe stęzenie tetracy-
klin występuje w nerkach, waJrobie, śledzionie i płucach.
Leki z tej grupy przenikają do jaj i mleka niezaleznie od
drogi podania. Ze względu na ich spektrum działarria, jak
i dobrąpenetrację do tkanek są one szeroko wykorzystywa-
ne w leczeniu róznych infekcji, m.in. układu oddechowego
(pharyngitis, pneunonia, bronchitis), układu moczowo-
-płciowego (metritis) i przewodu pokarmowego (.saLnlonel-
losis, colibacteriosis) (8, 1 1, 12). Zakres i siła działanl,aprze-
ciwbakteryjnego oksytetracyklinyjest typowa dla chemiote-
rapeutykow z gl:r]py tetracyklin i obejmuje m.in.: Actinoba-
cillus spp., Bacillus anthracis, Camphylobctcter foetus, Chla-
mydia psittaci, Clostridią spp., Leptospira spp., Listerią nlo-
no cytogenes, M1l c op lasma spp., P as tew,ell a spp., S a Lmone l la
spp., StreptococcLts spp., Bordatella bronchiseptica, Cam-
phylobacter spp. , Haemophilus parasuis , Rickettsia. Nie j est
aktywna w stosunku do Kleb,giella spp., Pseudomonas spp.,
Proteu,s spp (4). Oksytetracyklina wnika do komórki bakte-
ryjnej częściowo na drodze dyfuzji biemej, a częściowo za
pośrednictwem mediatorów transportu aktywnego, Chela-

tując jony lnagnezu r,viąze się odwracalnie z rybosomami,
upośledzając proces tworzenia łańcucha peptydowego, co
prowadzi do zahamowania syntezy białka. W ten sposób
zakłóca funkcje zyciowe bakterii, Osłabia zdolność bakterii
do podziału oraz wpływa negatywnie na syntezę ściany ko-
nrorkowej. Antybiotyk tetl przezl)aczotry jest szczególnie do
zwalczania infekcji układLL oddechowego oraz moczowego,
choć jest skuteczny równiez w zwalczaniu infekcji prze\vo-
du pokarmow ego, zakażeńpooperacyjnych i poporodorł,ych
czy baktelyjnych schorzeń racic (4).

Dość dobrze, clroć nie całkowicie, wchłania się z prze-
wodu pokarmowego. Wchłanianle to mogą utrudnić: mle-
ko, przetwory mleczne. pIeparaty zawierające wapń, cynk,
żęIazo, gdyz w ich obecrrości dochodzi do chelatowania oksy-
tetracykliny (8). Po 2-4I,1 od podania oksytetracyklina osią-
ga maksymalne stęzenie w osoczu, a dzięki dobrej rozpusz-
czalności w tłuszczach jest równomiernie dystrybuowana
i osląga poziom terapeutyczny w większości tkanek orga-
nizmu. Po podaniu domięśniowym skuteczne stęzenie tera-
peutyczne w tkankach osiągajuz po 2,5 h. Przechodztprzez
łozysko, Wysokie stęzenia uzyskuje w nerkach, waJrobie
i śledzionie. Przechodzi do mleka, gdzie równiez osiaga po-
ziom terapeutyczny. Słabo przenika przez nieuszkodzoną
barierękrew-mózg. Jest wydalana głównie z moczem w for-
mie niezmienionej (osiąga w nimznaczne stęzenia, co umoz-
liwia leczenie infekcji dróg moczowych) i w niewielkiej iloś-
ci z żółctą do jelita, by ponownie pojawić się w krązeniu
wrotnym, Przy domięśniowym podawaniu długo działajapej
oksytetracykliny nalezy zachow ac ostrozność, gdy ż działa
ona miejscowo drazniąco. Ztego powodu iniekcje powinny
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być wykonywane głęboko domięśniowo, Nie poleca się do-
mięŚniowego podawania tego typu preparatów u koni, u kto-
rych preferowana jest dożylna droga podania, w bardzo po-
wolnym wlewi e, aby unikn ąć zapasci (3 ), Wydaj e się, że lży -
cie jako podłoza glikolu polietylenowego zrnniejsza ryzyko
i zasięg podraznienia tkanek podczas iniekcji domięśniowych
czy podskórnych (3). Po terapii oksytetracykliną moze wy-
stąpic uczulenie na światło. Stosowanie j ej przez długi czas
n ie sie ze sobą ryzyko zaburzeń zołądkowo-j eli towych t zmi an
lr składzie flory jelitowej (infekcje wtóme). U dorosĘch prze-
żuwaczy stosuje się ją tylko parenteralnie, co zlnniej sza ry-
zyko tych powikłań, choc nie eliminuje ich całkowicie, Oksy-
tetracyklirra nie powinna byc stosowana razem z lekami he-
pato- i nefrotoksycznymi, gdyż moze to doprowadzic do
nasilenia ich toksyczności. Jak wszystkie tetracykliny, może
odkładac się w zębach, powodując ich przebarwienie, nie-
dorozwoj szkliwa i słabą mineralizację. W związku z tym,
iż oksytetracyk|lna w wysokich dawkach moze lramowac
rozwój szkieletu i niedorozwój zębów płodu, nie powinna
być stosowana u sarnic cięzarnych.

Celen badań było ustalenie stopnia biorównoważności
poptzezporównanie wskazn ików fannakokinety czt,ty ch oraz
ustalenie zakresu róznic porniędzy preparatem Mepatar gra-
nulat2Ooń, ktory znajduje się w trakcie procedury rejestra-
cyjnej ipreparatem referencyjnym Mepatarproszek 5% pro-
dukcji TZF ,,Polfa" S.A. stosowanych u świń.

Zgodnie z dyrektywą UE, prowadzenie badań nad wyka-
zaniell-1 biorównowazności preparatLl odtwórczego z lekierl
refelencyjnym w przypadku większości r,veterynaryjnych
prod Lr k tów leczniczy ch wytll aga pr zepr ow adzen i a b adań far-
nako l ogicznyclr na zwierzętach docelowych (I, 6, 1 4). U zna-
nie biorównowazności ocenianycIr preparatów wylnaga
przede wszystkim porównania wartości dwoch wskaźników
farrlakokinetycznych: pola powierzchni pod krzywą stęze-
nie-czas (AUC,_,) i stęzenia maksymalnego (C,,,,,,) (1, 14).

Materiał imetody
Zu,ierzęta. Badania przeprowadzono na l6 warchlakach rasy

pbz o wyjściowej nrasie ciała 1]-23 l<g, w wieku 8-10 tygodni.
Grupę doświadczalnąpodziclono na 2 podgrupy (l i II) po 8 sztuk.
Dodatkowo jedną sztukę przęzrraczono do wykonarlia prób na
odzysk substancji wzorcowej. Trzymano jąw oddzielnym boksic
i stanowiła ona sztukę kontrolną. W trakcic 5-dnlowcj kwaratr-
tanny zwierzęta oztral<owano i zbadano, co pozwoliło na zal<wa-
lifikorł,anie ich do dalszcj procedury badawczej. Zwierzęta ży-
ri,iorre były mieszanką ślut zbozowych oraz pojonc wodąad libi-
tLtll1.

Lcki. Lek badalry: Mepatar granulat 20oń zawieraja.cy 20nń
chlorowodorku oksytetracykliny, próba: s.3/Me/G/6200 oraz lck
ref'erencyjny: Mepatar proszek 50ń zawieraj ący 57u clrlorowodor-
ku oksytctracykliny, sęria: 2 l002.

Aparatura. Ponpa izokratyczna do HPLC Varian STAR 9002,
kolutlna SS 250 x 4,6 nlm Varian Chromsep HPLC, OnrniSphcr
5 Cl8, detektor: UV - VIS ).:360 nln, komora do ekstrakcji
SPE: Varian 16 x 75 mnr, próbniki: Shirnadzu. C l8, 500 mg.

Warchlakom podawano 1eki rozpuszczone w 4 ml rnetylocelrr-
lozy, jednorazowo, indywidlalnie,per o,s, w ilości 20 rng/kg m.c.
u,przeJiczeniu na al<tywną substancję. Podgrupie pierwszej (l)
podarvano Mepatar proszek 5%, podgrupie drugiej (ll) Mepatar
granulat 20oń, Próbki krwi pobierano z żyły czczcj dogłowowej
(l:ena c,ava crunialis) po 1,0, 1,5,3,0,4,0,6,0,8,0 i l0,0 h od
podania preparatów. Ponadto od sztuki kontrolnej pobierano krew
do wykonania prób na odzysk substancji wzorcowej i okreś|enia
precyzji mctody (tzw. sltrowica ,,0"). Próbki plaznly po odwiro-
waniu poddawano l-nrozetliu do -30'C i przechowywano do cza-
su ivykonania alral iz cl-rromatografi cznyclr.
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Do oznaczania oksytetfacykliny w surowicy świń wykorzysta-
no metodę HPLC wg H. Oka i wsp., w modyfikacji własnej (9),
Skład fazy ruchomej: ACN:MeOH:0,0l M (HCOO). (I7,5:
11 ,5 : 65, lvlvlv), o pH: 2. Przepływ fazy ruchornej I,4 mll
/minutę, objętość dozowanej próbki 200 pg. Detekcje przepro-
wadzano na detektorze UV - VlS, 

^ 

: 360 nm. Wartość stęzeri
oksytetracyk|iny rv próbkach plazmy odczytano z krzywej kali-
bracyjnej wyznaczone1 w zakresie stężeń od 25 do 500 ngAnl.
Metoda była walidowana poprzez oznaczenie znanych ilości oksy-
tetracykliny (od 25 do 500 ngńnl) w surowicy warchlaków. Obli-
czono liniowość (współczynnik korelacji r : 0,9999), precyzję

dokładnośc (n:4). Wyznaczono granicę wykrywalności (LOD)
granicę oznacza]ności (LOQ), wynoszące kolejno: 3,58 ng/ml
11,93 ng/ml.
Analiza farmakokinetyczna. Wskazniki farmakokinetyczne

dla oksytetracykliny, przy których polnocy okrcślono biorówno-
ważność badanych preparatów, obliczono przy użycitt progralTlu
komputerowego PK Solutions 2,0 opracowanego na podstawie
metody niekonlparhrrentowej wg Gibaldi i Pcrrier oraz wg Mar-
tinez (5, 7). Oznaczono wartość stęzenia maksymalnego (C,,,..),
czas, po którego upływic to stęzenie występuje (T,,,_,), pole po-
wierzchni pod l<rzywą stężenie czas (AUC,,_,), biologiczny ol<res
półtrwania (t, .) oraz średni czas pozostawania leku w organizmie
(MRT). Wskazniki te są zalccane ptzez EMEA i rrajlepiej cha-
rakteryzLLją proces wchłaniania leków do krwi, a wykonanie tes-
tów statystycznych potwierdza prawidłowość zastosor,vanych
wskazników ( l4). Ocenę biorównowazności analizowanych pro-
duktów le czni czy cll przepro wadz on o ptzęz porównanie staty s -
tycznic istotnych róznic porniędzy wyliczonymi wskaźnikami.
Oceniane preparaty mozna uznac za biorównoważne, gdy stosu-
nek porównywanych par parametrów, wyrazony w wartościach
rzeczywistych, mieści się w granicach 0,80-1,20, a analjza wa-
riancji nie wykazujc pomiędzy nimi statystycznie istotnej rózni-
cy, przy poziollie istotności cl - 0,05 (1, l4). Określono również
procelltowe różnice pomiędzy porównywalnymi wskaznikar-ni.
które w przypadkLr preparatów biorównowaznych nie lnogą przc-
kroczyć progtl + 20% (l). Ar-ralizę statystyczną przy ocerrie bio-
rórvnoważności prcparatów przeprowadz ono przy ttżyciu progra-
mu l<onlputerowego ,,Statistica 6.0", test Anova.

Wyniki iomówienie
Stęzenia oksytetracykliny w plazrnie warchlaków po sto-

sowaniu doustnym obu preparatów w jednakowej dawce 20
mg/kg ln,c. w przeliczeniu na aktywną substancję przedsta-
wiono w tab. 1 i na ryc. 1. Przebieg krzywych obrazującyclr
średnie stęzenia oksytetracykliny w plazmie po stosowatriu
preparafu badanego i referencyjnego jest zdecydowanie rów-
noległy. Początkowy odcinek obu krzywych ma charakter
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Rys. 1. Zależność średniego stężenia oksytetracykliny (nglm|)
od czasu (h) dla porównywanvch preparatów



Tab.2. Ocena biorównoważności pomiędzy preparatem badanym Mepatar gra-
na|at2Ooń a lekiem referencyjnym Mepatar proszek 5o/o na podstarvie określenia
w procentach różnic pomiędzy wybranymi wskaźnikami ustalonymi dla oksyte-
tracykliny oraz określenia wzajemnego ich §tosunku

Tab. 1. Średnie stężenia oksytetracykliny w o§oczu warchla-
ków (ng/ml) po jednorazowym doustnym podaniu preparatu
Mepatar proszek 57o i Mepatar granl|at2loh w dawce 20 mgl
/kg m.c. w przeliczeniu na substancję czynną (n : 8, T + s)

wstępujący w czasie od 1,0 h do około 3,0 h po podaniu leku
i obrazuje etap wchłaniania. Następnie krzywe przyjmują
charakter zstępujący, co wskazuje na rozpoczęty proces
eliminacji oksytetracykliny. Wszystkie te dane świadczą
o podobnych właściwościach famakokinetycznych porów-
nywanych preparatów. Uzyskane podczas badania waftości
p aram etrow farm ako k i n e ty c zny ch w s k azuj ą na b ar dzo duże
różntce we wchłanianiu oksytetracykliny z przelvodu pokar-
mowego u poszczegóInych zwterząt w przypadku obu pre-
paratóą jednakżew przypadkupreparatu stosowanego w po-
staci proszku różnice te były znacznie większe. Wartości
AUC._, u poszczególnych warchlakow wahały się od |337
do 5006 ng-h/ml (preparat referencyjny - proszek) i od 2056
do 4130 ng-h/ml (preparat badany - granulat), Maksymalne
stęzenie oksytetracykliny (C,""_) wynosiły od252 do 825 ng/
ml w przypadku preparatu Mópatar proszek 5% i od 367 do
639 ng/ml w przypadku preparatu Mepatar granulat 20oń.
Moze to być spowodowane zróżnicowaniem osobniczym
tempa metabolizmu, jak równiez wchłanianiem zwrotnym
opisywanym w piśmiennictwie. Preparat w fomie granula-
tu cechująmniejsze zakresy indywidualnych róznic w wiel-
kościach wskaźników farmakokinetycznych. Dotyczy to nie
tylko podanych oraz AUC.*,, ale
i pozostałych ba MRT i T_,*. Sred-
nie maksymalne w plazmie stwier-
dzono po upĘ.rvlę 2,9 h(dla preparatu referencyjnego) i 3, 1 h
(dla preparatu badanego) od podania preparatów i wynosiło
ono, odpowiednio, 4'74,9 ng/ml dla preparafu referencyjnego
Mepatar proszek 50^ i 455,0 ng/ml dla preparatu badanego
Mep atar gran ul at 20oń. P o ztom ler ap elty czny oksytetracy-
k7iny znacznie powyżej minimalnego stęzenia hamującego

(MIC50) dla większości bakterii chorobotwórczy ch utrzyny -
wał się w ciągu całego badania (przykładowo d7a Mycopla-
sma spp. iActinobącillus pleuropneumonie MlC wynosi 0,2-
-0,4 g/ml) (4), a średni czas przebywania leku w organiz-
mie(MRT)orazb kiczas
wystąpienia stęze ez piś-
miennictwem (B). wskaź-
ników farmakokinetycznych przemawiają na korzyść pre-
paratu stosowanego w formie granulatu, gdyż są one mniej
zróżnicowane i bardziej stabilne. Wartości badanych wskaź-
nikow przedstawia tab. 2. Jedynie warlośó AUC._, była istot-
nie wyzsza w przypadku preparatu stosowanego w formie
granulatu.

Badania analityczne porównywanych produktów leczni-
czych po zastosowaniu ich u warchlaków, wykonane przy
użyciu HPLC orazuzyskane wyniki z przęprowadzonej ana-
lizy statystycznej, obejmującej pary wskaźników farmako-

kinetycznych T.u*, C.u,, AlJC._1l t.,,ll
MRT, jak i określenie procentowycb róż-
nic pomiędzy nimi pozwalają uznać pre-
palat badany Mepatar granulat 20"ń iIek
referencyjny Mepatar pro szek 5Yo zabio-
równowazne. Preparaty te mogąbyć uzy-
wane wymiennie, poniewaz zgodnie
z zalecanymi procedurami oceny mają
podobne właściwości faimakokinety czne.
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Cru, (nO/ml)

Tmax (h)

AUC (ng-h/ml)

MRT (h)

3,65,|

474,9

2,g

2628,3

7,0

3,225

455,0

3,1

2820,3

6,7

- 13,2

- 4,3

+ 6,5

+ 6,8

- 4,5

1 ,13

1,04

0 ,93

0,93

1,04


