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Oxytetracycline acąuisition and time of disposal in the rainbow trout 

Summary 
Oxytetracycline (OTC) is an antibiotic permitted for use in fish farming in the United States, Canada, 

Japan and European Union countries, including Poland. Water temperaturę is one of the most essential 
factors influencing the OTC disposal time from fish tissues. Routine analyses of raw animal tissues indicate 
farm fish as the commodity group with one of the highest antibiotic residues. The aim of the study was to 
define the acquisition level of two oxytetracycline doses administered to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
with fodder and es t i ma te the disposal time within the tested fish groups kept in water at 18°C. The high 
yariability in absorption level of the antibiotic administered to fish in a diet was noted. Time req u i red for OT C 
disposal from rainbow trout kept at ~18°C depended on the drug dose (9 to 16 days) and the type of fish tissue 
(9 to 20 days). The longest disposal time was noted for the liver. It took 14 to 20 days to get rid of the OT C 
residues from that tissue. 
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Oksytetracyklina (OTC) jest antybiotykiem naturalnym 
z grupy tetracyklin, o właściwościach bakteriostatycznych 
i szerokim spektrum działania, produkowanym przez 
Streptomyces rimosus. Oksytetracyklina stosowana jest 
w leczeniu ludzi i zwierząt. U ryb, głównie pstrągów ho
dowlanych, wykorzystywana jest, między innymi, w zwal
czaniu infekcji wywoływanych przez: Flexibacter colum-
naris (choroba kolumnowa), Flexibacter psychrophila 
(choroba zimnej wody), Vibrio anguillarum (wibrioza), 
Vibrio salmonicida (choroba Hitra), Aeromonas salmoni-
cida var. salmonicida (wrzodzienica), Yersinia ruckeri 
(jersinioza), Edwardsiella tarda (edwardsieloza), Renibac-
terium salmoninarum (bakteryjna choroba nerek) (3-5, 
20-22, 24). Z powodu słabej rozpuszczalności w wodzie 
preparaty lecznicze stosowane są w postaci chlorowodor
ków lub soli sodowych. Mechanizm działania polega na 
hamowaniu syntezy białek na poziomie podjednostki 3 ps 
rybosomu poprzez blokowanie wiązania tRNA (28). Te
tracykliny wchłaniane są z przewodu pokarmowego i łat
wo przenikają do tkanek i płynów ustrojowych. Antybio
tyki z grupy tetracyklin mogą wywoływać u drobnoustro
jów oporność krzyżową. 

OTC jest oficjalnie dopuszczona do leczenia ryb, mię
dzy innymi w: USA, Japonii, Kanadzie, krajach Unii Eu
ropejskiej i w Polsce (1, 5, 6, 9, 25, 26). Eliminacja leku 
z organizmów ryb jest o wiele dłuższa niż u zwierząt sta
łocieplnych, a czas jej trwania w dużej mierze uzależnio
ny jest od temperatury wody, w której ryby przebywają. 
W Unii Europejskiej obowiązujące dla oksytetracykliny 
okresy karencji zależą od temperatury. W zakresie od 8°C 
do 12°C wahają się od > 180 do 60 dni (24). 

W Polsce okresy karencji dla określonych leków, sto
sowanych w leczeniu zwierząt, zatwierdza od 1993 r. 
Komisja Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Mate
riałów Medycznych. Zobowiązuje ona producentów do 
umieszczania informacji o czasie eliminacji leku z tkanek. 

Badania monitoringowe prowadzone zgodnie z Roz
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej z 12 października 1999 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 1080) 
wykazują, że ryby hodowlane zawierają jeden z najwyż
szych poziomów skażenia antybiotykami spośród wszyst
kich surowców zwierzęcych objętych oceną (23). 

Pstrąg tęczowy to surowiec często spotykany na pol
skim rynku żywnościowym. Głównym jego źródłem są 
polskie gospodarstwa hodowlane (3, 5, 18, 20, 21, 24-26). 
Różnice w okresach karencji po leczeniu ryb oksytetra-
cykliną sprawiły, że celem badań było: 

- określenie poziomu przyswajania podawanej pstrą
gom tęczowym oksytetracykliny wraz z paszą, 

- wyznaczenie okresów karencji dla pstrągów „leczo
nych" oksytetracykliną hodowanych w wodzie o tempe
raturze 18°C. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono na pstrągu tęczowym {Oncorhyn

chus mykiss) o wadze 214 g (± 50 g) pozyskanym z gospo
darstw hodowlanych w Łożnicy oraz Helpie (województwo 
zachodniopomorskie). Ryby umieszczano w 10001 zbiornikach, 
zaopatrzonych w elektryczne pompy filtrujące i stałe napowie
trzanie. Wodę w zbiornikach w okresie trwania eksperymentu 
stale kontrolowano oznaczając temperaturę (2 razy dziennie), 
pH i zawartość OTC. Średnia temperatura wody w zbiomi-
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kach hodowlanych podczas zadawania leku i trzydziestodnio-
wego okresu badań wynosiła 18,6°C, zaś różnica między naj
wyższą a najniższą temperaturą nie przekraczała 1,2°C. Wodę 
w zbiornikach zmieniano co 3-6 dni. 

Ryby nie były leczone antybiotykami przez okres sześciu 
miesięcy poprzedzających eksperyment. Z uwagi na wrażliwość 
pstrąga tęczowego na stres manipulacyjny rozpoczęcie badań 
poprzedził 14-dniowy okres adaptacji. Po okresie adaptacji ryby 
ważono, a następnie w każdym zbiorniku umieszczono po 25 
sztuk o wyrównanym ciężarze łącznym. Po ważeniu przez dwa 
dni ryby nie były karmione aż do rozpoczęcia eksperymentu. 
Ryby były zdrowe, w dobrej kondycji. Przez cały czas trwania 
doświadczeń hodowlanych ryby znajdowały się pod kontrolą 
weterynaryjną. 

W dwóch następujących po sobie doświadczalnych cyklach 
hodowlanych oznaczano stężenie OTC w tkance mięśniowej 
oraz szybkość eliminacji oksytetracykliny z wybranych tkanek 
ryby. 

Przy swajanie OTC podawanej z karmą. Zawierający 75% 
chlorowodorku oksytetracykliny preparat Ichtioxan, produko
wany przez Interbiowet w Poznaniu podawano z karmą 
w dwóch różnych dawkach osobnym grupom ryb. Przed przy
stąpieniem do doświadczeń sprawdzono faktyczne stężenie 
oksytetracykliny w preparacie Ichtioxan. Potwierdzono zgod
ność zawartości leku z deklarowaną przez producenta (75%). 

Pierwsza grupa doświadczalna ryb otrzymywała lek dozo
wany według instrukcji producenta, to jest 100 mg Ichtioxanu, 
czyli 75 mg OTC na kg masy ciała (m.c.) czterokrotnie, co 
drugi dzień. Druga grupa dostawała dawkę najczęściej zaleca
ną w piśmiennictwie, tj. 100 mg OTC kg 1 m.c. (1, 2, 7, 9, 22, 
26) przez 10 kolejnych dni. 

Dawkę dzienną leku poadawano per os, po uprzednim wy
mieszaniu z paszą, w dwóch karmieniach prowadzonych w od
stępach 12-godzinnych. Stosowano gotową paszę granulowa
ną Safir, firmy Aller Aqua, w ilości 1% m.c. ryb w zbiorniku 
dziennie. Dawki leku wyliczano wagowo, biorąc za podstawę 
dane w instrukcji producenta oraz zawartość oksytetracykliny 
w Ichtioxanie, po uprzednim sprawdzeniu jej faktycznego stę
żenia w preparacie. Po odważeniu Ichtioxanu i rozprowadze
niu w niewielkiej ilości wody destylowanej, dosypywano dzien
ną dawkę paszy i mieszano do osadzenia się zawiesiny na gra
nulacie. Całość dzielono na dwie równe części i podawano 
w odstępach dwunastogodzinnych. 

Grupę kontrolną stanowiły ryby karmione paszą bez dodat
ku antybiotyku, przebywające w tych samych warunkach, w ta
kiej samej obsadzie. 

Eliminacja oksytetracykliny z tkanek pstrąga. Po dwu
nastu godzinach od ostatniego podania leku pobierano losowo 
do badań po 4 pstrągi z każdego zbiornika, badania kontynu
owano do 30. dnia eksperymentu pobierając ryby do badań 
w odstępach kilkudniowych. Eliminację OTC oceniano okreś
lając stężenie antybiotyku w mięśniach, nerkach i wątrobie. 
Równocześnie badano pstrągi pochodzące ze zbiornika kon
trolnego. Do momentu całkowitego odłowienia ryby karmiono 
tą samą paszą. 

Badania na obecność antybiotyku prowadzono metodą iloś
ciową, cylinderkową, zalecaną przy badaniu tkanek zwierzę
cych przez Microbiology Laboratory Guidebook (27) z uży
ciem szczepu B. cereus v. mycoides ATTC 11778. Średnica stre
fy zahamowania wzrostu szczepu zależy od stężenia antybio
tyku w próbce. Odczyt wyników przeprowadzono w oparciu 
o krzywe wzorcowe. Odczytu poziomu OTC dokonano przy 
użyciu specjalnie do tego celu opracowanego programu kom
puterowego. 

Oznaczanie poziomu antybiotyku w środowisku wodnym 
wykonano nakrapiając próbki wody (bez rozcieńczania) ze 

zbiorników hodowlanych, uzyskiwane przed i w trakcie kar
mienia pstrągów paszą z antybiotykiem do czasu eliminacji 
OTC z wody. 

Wyniki i omówienie 
Poziom przyswajania przez pstrąga tęczowego oksy

tetracykliny z karmy. Rezultaty doświadczeń, oceniane 
na podstawie stężenia OTC w świeżych mięśniach pstrą
ga, pobranych 12 godzin po ostatnim podaniu leku, wy
kazały znaczne zróżnicowanie w stopniu przyswojenia an
tybiotyku podawanego z karmą. 

Przyswajanie dawki oksytetracykliny aplikowanej we
dług instrukcji producenta leku - 75 mg kg 1 masy ciała 
(m.c.) czterokrotnie co drugi dzień - było problematycz
ne (tab. 1). Jedynie 
w mięśniach 16 na 24 Tab. 1. Przyswojenie oksytetra-
badane ryby wykryto cykliny: poziomy stężenia anty-
obecność antybiotyku, bioty ku w świeżych mięśniach po 
co oznacza, że 1/3 pstrą- Podaniu K>° ™Z OTC/kg m.c. 
gów przyswoi ła go P^ez 10 kolejnych dn,oraz75 mg 

\ • OTC kg-' m.c. czterokrotnie co 
w niewystarcza ącej . . . . , 
.. , . , J , , a X T drugi dzień 
ilości bądz wcale. Naj
wyższe oznaczone stę
żenie w mięśniach wy
niosło 2,34 pg g ', zaś 
średnie przyswojenie 
w obrębie grupy badanej 
kształtowało się na po
ziomie 0,55 pg g 1 . 

W grupie drugiej, któ
rej podawano z karmą 
dawkę 100 mg/kg m.c. 
przez 10 dni, obecność 
oksytetracykliny wykry
to u 22 na 25 ryb, co sta
nowi ło 88% obsady 
(tab. 1). Maksymalne 
stężenie w mięśniach 
wyniosło 6,06 pg g"' 
i było ponad 2,5 razy 
wyższe niż przy zastoso-
waniu niższej dawki 
leku. Średnie stężenie ok
sytetracykliny w mięś
niach okreś lono na 
2,556 pg g '. 

Badanie próbek mięś
ni pochodzących z róż
nych miejsc tych sa
mych ryb (4 równoległe 
próbki) wykazało dużą 
zbieżność uzyskiwanych 
wyników. Wskazuje to 
na równomierne roz
mieszczenie antybiotyku 
w obrębie tkanki mięś
niowej, jak również na 
porównywalność wy
ników uzyskiwanych 
z mięśni przy zastoso
waniu różnych rozcień-
czeń próbek. 

Nr 
ryby 

Stężenie OTC 
tM9™ ) 

(100 mg kg~1) 

Stężenie OTC 
(P9 9~1) 

(75 mg kg"1) 

1 6.060 2,340 

2 5,290 1,475 

3 4,370 1,475 

4 4,140 1,285 

5 3,920 0,955 

6 3,815 0,905 

7 3,520 0,818 

8 3,425 0,725 

9 3,240 0,650 

10 3,240 0,650 

11 2,680 0,620 

12 2,540 0,435 

13 2,490 0,435 

14 2,470 0,168 

15 2,405 0.152 

16 2,340 0,126 

17 2,100 

18 1,935 

19 1,360 

20 1.250 

21 0,855 

22 0.460 

23 

24 

25 

X 2,556 0,550 

Objaśnienie: * - ryba padła w okre
sie podawania leku 
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Poziom antybiotyku w wodzie zbiorników hodow
lanych. Substancją czynną Ichtioxanu jest rozpuszczalny 
w wodzie chlorowodorek oksytetracykliny. Mieszanie pre
paratu z karmą sprawiało, że część leku osadzona bezpo
średnio na granulacie paszowym uległa częściowemu roz
puszczeniu w wodzie zbiornika. W rezultacie pstrągi przy
swajały OTC nie tylko per os, lecz również przebywały 
w kąpieli wodnej o zmiennym stężeniu antybiotyku. 

Podczas podawania pstrągom obu dawek antybiotyku 
stężenie OTC w wodzie hodowlanej utrzymywało się 
w trakcie obu eksperymentów na podobnym poziomie 
(tab. 2). Widoczne spadki poziomu OTC odpowiadały 
dniom wymiany wody w zbiornikach. Jednocześnie, przed 
każdą kolejną wymianą wody, w okresie zadawania leku, 
poziom antybiotyku był wyższy od poprzedniego. 

W doświadczeniu dotyczącym stopnia przyswojenia 
wyższej z dwóch aplikowanych dawek leku stężenie an
tybiotyku w wodzie osiągnęło poziom 0,576 pg ml-1,0,673 
i 0,94 pg m l 1 , odpowiednio, piątego, ósmego oraz ostat
niego dnia eksperymentu. Mimo to u trzech ryb poziom 
OTC w mięśniach pozostawał na poziomie niewykrywal-
nym zastosowaną metodą. 

W doświadczeniu z niższą z dwóch zaaplikowanych 
dawek oksytetracykliny poziom OTC w wodzie hodow
lanej wynosił po czterech dniach 0,097 pg ml 1 i 0,223 
pg mh1 w ostatnim dniu eksperymentu. 

W eksperymencie z wyznaczaniem okresu karencji 
poziom ten określono na 0,079 pg m l - 1 przed pierwszą 
wymianą wody i 0,160 pg ml"1 przed drugą wymianą 
w okresie podawania leku (tab. 2). Mimo potwierdzonej 
obecności antybiotyku w wodzie hodowlanej, w badaniach 
nad oceną stopnia przyswojenia OTC nie wykryto go 
w mięśniach pewnego odsetka ryb, a ich liczba była po
nad 2,7 razy większa w porównaniu z poprzednio oma
wianą dawką. Oksytetracykliny nie 
wykryto także w mięśniach jednego 
spośród czterech badanych pstrągów 
podczas pierwszego dnia eliminacji 
niższej z dwóch dawek leku. 

Porównanie średnich stężeń anty
biotyku w tkankach ryb 12 godzin po 
ostatnim podaniu dawki 100 mg kg - 1 

wykazało, że poziom OTC w mięś
niach był prawie dwukrotnie wyższy, 
w nerkach ponad dwukrotnie, a w wąt
robie ponad sześciokrotnie wyższy niż 
w wodzie. Analogiczne porównanie 
dla niższej dawki OTC = 75 mg kg"1 

wykazało, że średni poziom OTC 
w wątrobie, nerce i mięśniach pstrą
gów był ~ czternaście, ponad cztero
krotnie oraz ponad dwukrotnie wyższy 
niż w wodzie. 

Okresy karencji pstrągów hodo
wanych w wodzie o temperaturze 
18°C w zależności od dawki leku. 
Czas eliminacji dawki 75 mg OTC/kg 
wynosił 14 dni, zaś w przypadku 100 
mg kg - 1 - 20 dni (tab. 3 i 4). Najwyż
szą koncentrację oksytetracykliny wy
kryto w wątrobach, niższą w nerkach, 

Świadczy to 
o dużej roz-
b i e ż n o ś c i 
uzyskanych 
rezultatów. 

S t w i e r 
dzono duże 
rozbieżności 
w tempie eli
minacji OTC 
z wszystkich 
trzech rodza-
j ó w bada
nych tkanek. 
Dla wyższej 
z dawek 

Tab. 2. Poziom oksytetracykliny 
w wodzie zbiorników hodowlanych 
w trakcie podawania leku i wyzna
czania okresów karencji 

a najniższą w mięśniach. Ta zależność utrzymywała się 
przez cały czas trwania doświadczenia. Wyjątek stanowił 
1 pstrąg z grupy doświadczalnej otrzymującej wyższą daw
kę antybiotyku, w mięśniach którego stężenie OTC było 
nieznacznie wyższe niż w nerce (tab. 4). Najdłużej lek 
utrzymywał się w wątrobach i był w niej obecny przy bra
ku obecności OTC na wykrywalnym poziomie w mięś
niach i nerkach. Eliminacja OTC z mięśni i nerek ryb 
otrzymujących dawkę 100 mg OTC kg - 1 trwała 16 dni. 
Dla ryb otrzymujących dawkę 75 mg kg"1 czas ten wyno
sił 9 dni. 

Porównanie średnich poziomów OTC w mięśniach ryb 
- 12 godzin po ostatnim podaniu leku - w 2 niezależnie 
prowadzonych eksperymentach (ocena stopnia przyswa-
jalności leku, wyznaczanie okresu karencji) wykazało, że 
wyniki uzyskane w pierwszym z nich były wyższe o 29% 
i 35% dla dawek wynoszących, odpowiednio, 100 i 75 
mg kg - 1 m.c. 

Tab. 3. Eliminacja oksytetracykliny z tkanek 
pstrągów po podaniu dawki 75 mg kg"1 m.c. 
czterokrotnie co drugi dzień 

Czas 
(dni) 

Stężenie OTC 
(PO/9-1) 

(100 mg kg"1) 

Stężenie OTC 
(mg g"1) 

(75 mg kg"1) 

1 0.000 0,000 

3 0,192 

4 0,412* 0,079* 

7 0,617 

8 0,846* 0,160* 

9 0,412 < 0,060 

10 0,520 < 0,060 

11 0,934* < 0,060* 

12 < 0,060 < 0,060 

15 < 0,060* < 0,060* 

20 < 0,060* < 0,060* 

26 < 0,060* < 0,060* 

30 < 0,060 < 0,060 

Dzień 
karencji o 

z 
—l

 t
o 

i 

Wątroba 
(M9 OTC g~1) 

Mięśnie 
(MO OTC g"1) 

0,540 3,115 0,455 

0,730 1,170 0,440 

1 0,650 1,845 0,535 

0,760 2,695 

X = 0,670 x = 2.206 x = 0,357 

0,188 1,196 

0,180 1,600 

0,465 1,880 0,150 

x = 0.208 x * 1,169 x = 0,030 

0,606 

9 

x = 0,151 

14 14 

17 

30 30 

Objaśnienie: * - stężenie OTC przed 
wymianą wody w zbiorniku 

Objaśnienie: * - badanie eliminacji rozpoczęto 
12 godzin po ostatnim podaniu leku 



Tab. 4. Eliminacja oksytetracykliny z tkanek 
pstrągów po podaniu daw ki 100 mg kg -1 m.c. 
przez 10 kolejnych dni 

r i 7 i a ń 

uzien 
karencji 

M n , L i 

Nerki 

m OTC o - 1 ) 
wąuoDa 

(09 OTC g"1) 
Mięśn ie 

(09 OTC g"1) 

2,145 6,665 2,135 

1,445 6,775 1,615 

1 2,710 6,760 2,540 

2,240 3,835 0,970 

x = 2,135 X = 6,008 x = 1,815 

0,462 1,235 _ 

1,140 1,580 0,735 

8 0,840 1,975 0,478 

0,498 1,535 0,440 

x = 0,735 1 = 1,581 x-1,413 
_ 0,408 _ 

0,150 0,330 

12 0,195 0,756 _ 

0,237 0.684 0,112 

x = 0,145 x = 0.544 X = 0,028 
_ _ _ 

0,252 

16 0,228 

0,558 

x = 0.259 

20 20 

30 

:-
Objaśnienie: jak w tab. 3. 

średnie stę
żenie oksyte-
t r a c y k l i n y 
w nerkach, 
w ą t r o b i e 
i mięśn iach 
ósmego dnia 
k a r e n c j i 
spadło o 65,6, 
73,8 i 77,2% 
zaś dwunas
tego dnia 
o 93,2, 90,9 
oraz 98,5% 
w stosunku 
do stanu wyj-
ś c i o w e g o . 
Szesnastego 
dnia karencji, 
przy braku 
antybiotyku 
na wykrywal-
nym pozio
mie w mięś
niach i ner
kach, stężenie 
OTC w wąt
robie odpo-
w i a d a ł o 
4,3% wyjś
ciowego stę
żenia leku 
(tab. 4). 

Dla n iż
szej dawki 
leku zależ
ności te były 
z n a c z n i e 
mniej czytel
ne (tab. 3). 

Na jwięk
szy spadek 
koncentracji 
OTC w bada
nych tkan
kach, dla obu 

zastosowanych dawek, zanotowano w pierwszej połowie 
okresów karencji. Tylko w wątrobie, w przypadku mniej
szej z dwóch zaaplikowanych pstrągom dawek, spadek 
stężenia antybiotyku - wyrażony procentowo - był nie
mal równy i wynosił piątego i dziewiątego dnia po ostat
nim podaniu leku, odpowiednio, 47,0 i 93,2%. 

Przyswojenie oksytetracykliny stosowanej według in
strukcji producenta, czyli w ilości 75 mg kg - 1 m.c. cztero
krotnie co drugi dzień, okazało się niewystarczające, gdyż 
u 1/3 ryb z grupy badanej nie stwierdzono obecności an
tybiotyku w mięśniach. Dawkowanie zalecane w piśmien
nictwie (100 mg kg"1 m.c. przez kolejnych 10 dni) dawa
ło znacznie lepsze przyswajanie oksytetracykliny mimo 
braku wykrywalności leku w tkance 3/25 badanych ryb. 
Średnia koncentracja antybiotyku w mięśniach była 4,6 

razy wyższa niż w przypadku podawania leku według in
strukcji. Zatem dawkowanie zalecane przez producenta 
Ichtioxanu jest kontrowersyjne. Nie dość, że może być 
nieskuteczne, to stwarza doskonałe warunki do wykształ
cania antybiotykooporności. Jest też nieekonomiczne, 
gdyż średnie stężenie OTC w mięśniach przy podawaniu 
leku według instrukcji było o 9% mniejsze w przelicze
niu na tę samą ilość podawanego leku, w porównaniu 
z drugą zastosowaną dawką. Poza tym przyswojenie za
leży w dużym stopniu od łaknienia ryb, które w trakcie 
choroby jest wyraźnie obniżone. Eksperymenty własne 
przeprowadzono na rybach zdrowych, w dobrej kondy
cji, chętnie pobierających paszę z lekiem. 

Czas podawania oksytetracykliny i dawka chemiotera-
peutyku zależą również od sił obronnych ryby Przy nasi
lonych oraz przewlekłych stanach chorobowych ryb czas 
podawania antybiotyku znacznie się wydłuża (24). 

Namdari i wsp. (18) podawali paszę leczniczą z OTC 
dwóm gatunkom łososia oceanicznego: u czawyczy (On-
corhynchus tshawytscha) po zastosowaniu 75 mg OTC 
kg"1 m.c. przez 21 dni w temperaturze 9°C okres karencji 
trwał 65 dni, w 15°C - 41 dni. U kiżucza {Oncorhynchus 
kisutch) po aplikowaniu 100 mg OTC kg"1 m.c. przez 42 
dni w temperaturze wody 10°C czas eliminacji przekra
czał 63 dni. Kusser i Newman (15) wyznaczyli czas eli
minacji u łososia po podaniu 100 mg OTC/kg m.c. przez 
21 dni i określili jego długość w temperaturze 12°C na 23 
dni. Kazuaki i wsp. (12) stosowali u pstrągów tęczowych 
o masie 255 g dawkę 100 mg OTC kg - 1 m.c. przez 14 dni, 
w temperaturze wody 15°C. Po 28 dniach eliminacji 
stwierdzili jeszcze obecność antybiotyku w wątrobie, 
w mięśniach zaś po 16 dniach. U łososiowatych (Oncor
hynchus rhodurus) o masie 58 g i tych samych co powyż
sze warunkach doświadczenia, ostatnie wykrywalne stę
żenia oksytetracykliny w wątrobie i mięśniach wystąpiły 
cztery dni wcześniej (12). 

Wyznaczone w niniejszych badaniach okresy karencji 
OTC były krótsze niż 30-dniowy okres deklarowany przez 
producenta leku, jak również od przyjętych na świecie, 
chociaż określona w Wielkiej Brytanii wartość stopnio-
dni dla eliminacji tego antybiotyku na 350 była zbliżona 
do wynikającej z wyższej z zastosowanych w badaniach 
dawki (1). Okres karencji w temperaturze środowiska 
wodnego 18°C wyniósł zaledwie 14 dni dla OTC apliko
wanej w ilości 75 mg kg - 1 i 20 dni dla 100 mg kg"1. 

Zaważył na tym czas eliminacji OTC z wątroby, dłuż
szy niż z mięśni i nerek. Obecności oksytetracykliny nie 
stwierdzono w mięśniach i nerkach 9. dnia po ostatnim 
podaniu leku w dawce 75 mg/kg oraz 16. dnia w przy
padku dawki 100 mg k g 1 . Kazuaki i wsp. (12) również 
stwierdzili, że antybiotyk dłużej utrzymywał się w wątro
bie niż w mięśniach, zaś najkrócej w surowicy pstrągów 
tęczowych hodowanych w wodzie o ciepłocie 15°C. Wed
ług Namdari i wsp. (18), eliminacja OTC z wątroby u cza
wyczy (Oncorhynchus tshawytscha) bytujących w tem
peraturze 9°C trwała siedem dni dłużej niż z mięśni i ne
rek, zaś w temp. 15°C usuwanie jej z nerek tych ryb było 
o 7 dni krótsze niż z mięśni, mimo iż w pierwszym dniu 
karencji poziom w nerkach był prawie dwa razy wyższy 
niż w mięśniach. Było ono także o 14 dni krótsze niż z wąt
roby, gdzie stężenie wyjściowe było dużo większe niż 
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w obu pozostałych tkankach. Zatem kolejność eliminacji 
antybiotyku z poszczególnych tkanek może być różna i nie 
zawsze zależy od wielkości stężenia w pierwszym dniu 
karencji. Przeciwnie niż w doświadczeniach Namdariego 
i wsp. (18), a podobnie jak u Kazuakiego i wsp. (13), 
w badaniach własnych, stwierdzono różną kolejność eli
minacji OTC z różnych tkanek. 

W przypadku wymieszania oksytetracykliny z karmą 
powyższy sposób oceny eliminacji OTC z tkanek daje, jak 
się wydaje, zaniżone wyniki w stosunku do otrzymanych 
w badaniach przyswojenia tego antybiotyku. Dla dawki 
75 mg kg 1 m.c. rozbieżność wyników wyniosła 35%, 
w przypadku dawki 100 mg kg 1 była rzędu 29%. Wyzna
czone w taki sposób okresy eliminacji nie są zatem zbyt 
miarodajne. Przyczyną tego jest bardzo duży rozrzut kon
centracji leku w mięśniach pstrągów, spowodowany zróż
nicowanym zjadaniem go z paszą. Przy takim rozrzucie 
losowe pobieranie niewielkiej ilości ryb przy wyznacza
niu czasu eliminacji może pomijać osobniki o wyjątko
wo dużym nagromadzeniu antybiotyku w tkankach. 

Z uwagi na to, że najwyższy poziom OTC w mięśniach 
przy podaniu większej dawki leku wyniósł w badaniach 
nad przyswojeniem aż 6,06 pg g ', czas eliminacji leku 
przy tak skrajnej wartości może przekroczyć w tempera
turze 18°C 30 dni. Zatem przyjęte na świecie okresy ka
rencji u ryb leczonych OTC przekraczające 30 dni (7, 20, 
24) w świetle wyników badań własnych uznać należy za 
celowe. 

Uzyskane w pracy własnej krótkie okresy karencji po
twierdzają związek między temperaturą środowiska 
a szybkością eliminacji leku z tkanek (20). 

Na podstawie uzyskanych wartości stężeń OTC wyl i 
czono łączną ilość antybiotyku znajdującego się w zbior
nikach hodowlanych. Okazało się, że w przypadku dawki 
100 mg kg - 1 m.c. pstrągów, podawanej przez kolejnych 
10 dni w wodzie hodowlanej znajdowało się w tym cza
sie 33,1% całej zadanej oksytetracykliny. Z kolei pod
czas badania stopnia przyswojenia tej samej dawki uzy
skano bardzo zbliżoną do powyższej wartość 32,3%. 
W przypadku podawania 75 mg OTC kg"1 m.c. cztero
krotnie co drugi dzień, do momentu pobrania pierwszej 
próbki podczas wyznaczania karencji łączna ilość anty
biotyku w wodzie hodowlanej wyniosła 12% całości za
danej oksytetracykliny. Podczas badania przyswojenia tej 
dawki w analogicznym okresie stwierdzono, że w wodzie 
łącznie znajdowało się 15,9%. 

Fakt tak dużej utraty leku przez rozpuszczenie w wo
dzie ma nie tylko znaczenie praktyczne (wzrost kosztów 
leczenia), lecz także ogólnobiologiczne. Powoduje to za
kłócenie biocenozy mikroorganizmów środowiska wod
nego oraz umożliwia selekcję szczepów opornych. 

Brak zmian anatomopatologicznych u ryb otrzymują
cych OTC świadczy, że zastosowane w obu przypadkach 
dawkowanie jest bezpieczne. Mimo to dawkowanie zale
cane przez producenta leku jest niewłaściwe ponieważ 
po kuracji u ponad 30% ryb nie stwierdzono obecności 
oksytetracykliny w mięśniach. 

Wnioski 
1. Podawanie antybiotyku razem z paszą daje znaczny 

rozrzut w stopni przyswojenia leku. 

2. Czas potrzebny do eliminacji OTC z tkanek pstrąga 
hodowlanego w temp ok. 18°C zależy od dawki leku i ro
dzaju tkanki. 

3. Czas potrzebny do eliminacji OTC z tkanek pstrąga 
hodowlanego w temp ok. 18°C waha się od 9-16 dni w za
leżności od dawki leku. 

4. U pstrąga hodowanego w temp ok. 18°C czas elimi
nacji OTC jest najdłuższy w przypadku wątroby; przy 
dawce 75 mg OTC kg"1 m.c. wymaga 14, dni a przy daw
ce 100 m g - 2 0 dni. 
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