
Artykul plzeglądowy Review

Farmakodynamika i farmakokinetyka
tiamfenikolu i florfenikolu - antybiotyków

p]zeGiwbakteryjnych dla zwierząt
MARclN śwlrłrł, Józer DĘBowy

Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31 , 50-375-Wrocław

Świtała M., Dębowy J.
Phamaeodynamic ptopefiies and phamacokinetics of thiamphenieol and flofrenicol

as antimiclobial antibigtics fol animals
Summary

Thiamphenicol and florfenicol are derivatives of chloramphenicol. This group of antibiotics, recently termed
fenicols, is of great therapeutic value for infectious diseases of animals. Thiamphenicol and florfenicol can be
used in food-producing animals.In the review article the antimicrobial activity of these two antibiotics against
animal pathogens was presented, and their pharmacokinetic properties in young and adult cattle, sheep and
pigs were compared.
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Tiamfenikol (TF) i florfenikol (FF) są syntetyczny-
mi pochodnymi chloramfenikolu (ClF) i wraz z nim
stanowią grup ę anĘb i otyk ów naryw aną c or az c zęś c i ej
fenikolami. W odróżnieniu od ClF, TF i FF nie zawle-
rają w strukturze swej cząsteczki grupy p-nitrowej,
w której miejsce wbudowano ugrupowanie sulfome-
tylowe. FF różni się od TF obecnością fluoru zamiast
grupy hydroksylowej w łańcuchu bocznym pierwszo-
rzędowego alkoholu.

TF pojawił się w lecznictwie człowieka i zwierząt
na początku lat szęśćdziesiątych głównie w krajach
europejskich, FF natomiast został wprowadzony pod
koniec lat osiemdziesiątych tylko do lęcznictwawete-
rynaryjnego w USA, do stosowania u bydła. W latach
dziew tęc dzi e s iątych znalazł sz eroki e zasto s owanie
w Europie z tozszęrzęniem wskazań do stosowania
takżel świń i drobiu.

Obecność grupy p-nitrowej w cząsteczce ClF jest
wlązana z jego ntepożądanym dziaŁaniem mielotok-
sycznym objawiającym się wystąpieniem niezwykle
gr o źnej dla ży cia ni e dokrwi s to ś c i ap 1 as t y cznej . D zi a-
łanie takie stwierdzono u ludzi orazupsa i kota. Ma
ono charakter idiosynkrazji, co oznacza, że jestnięza-
lezne odwysokości dawki i moze wystąpić poprzyję-
ciu ClF w bardzo niewielkich ilościach. Ztego powo-
du uznano, że pozostałości ClF w produktach zwie-
rzęcego pochodzenia mogą stanowić zagrożente dla
człowieka i lek ten zostń wpisany przęz Europejską
Agencję ds. Oceny Produktów Medycznych (EMEA)
do Aneksu IV w którym znajd$ąsię leki zabronione
do stosowani au zwievąt ptzeznaczonych do konsump-
cji przez człowieka (5). TF i FF nie wykazują tego

niebezpiecznęgo dztałanta. Są zatem w lecznictwie
weterynaryjnym lekami alternatywnymi w stosunku do
wycofanego ClF leku, którego wartości terupellĘcz-
nej nie sposób przecenic, W niniejszym opracowaniu
postanowiono przedstawić porówn aw czo właściwości
farmakologiczne TF i FF.

Zakles działania ptzeciwbakteryjnego

CaŁagrupaanĘbiotykównazlwanafenikolamiobej-
muj e swym działantęm p o dobne r o dzaj e b akteri i. L eki
te działaj ąbakteri o staty cznie w sto sunku do wi ększo ś ó
tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich
i Gram-uj emnych, przy czymw większych stęzeniach
działante to moze być także bakterioboj cze (22, 26).
Przyjmuje się, ze drobnoustroje są wrażliwe na ClF
i jego pochodne, j ężeli in vitro ich minimalne stęzenie
hamujące (MIC) < 8 pglml, sąśredniowrażltweprzy
MIC: 16 p,glml, natomiast sąoporne, gdy MIC > 32
pglml (22), Dobrą lub bardzo dobtą wrazliwość na
działanje fenikoli wykazują: z tlenowych bakterii
Gram-dodatnich: Actinomy ces s p. ) Arcanobąct erium
pyogenes, Bacillus anthracis, Corynebacterium sp.,
Erysipelothrix rhusiopatiae, Listeria monocytogenes,
oraz wiele szczepów Staphylococcus sp. i Streptococ-
cus sp., z tlenowych bakterii Gram-ujemnychActino-
bacillus sp,, Bordetella broncho-septica, Haemophi-
lus sp,, Brucella canis, Moraxella sp., Pasteurella sp.
oraz wiele szczępow Escherichia coli, Klebsiella sp.,
Proteus sp.

Większość bakterii beztlenowy ch (B acteroides sp.,
Clostridium sp., Prevotella sp., Porphyromonas sp.)
jest również wrażIiwa na działanie tych leków. Ro-



dzaj My c o p l a s m a s p . wykazuje wrażliwo ś ć na dzińa-
nie pochodnych ClF invitro,natomiast invivo ich sku-
tecznośc, zwłaszcza w infekcjach płucnych bywa za-
wodna, Leki
i Rickettsiae.
naleĘ Myco
opomość na dziaŁanie fenikoli wykazuje takżę Pseu-
domonas aeruginos a (26).

Mimo podobnego zakręsu działaniaTF i FF, istnie-
jąróżntce w ich aktywności w stosunku do poszcze-
go lnych szczep ów bakteryj nych. Naj lepi ej obrazuj ą to
badania porównawcze przeprowadzone równolegle na
tych samych szczepach drobnoustrojów. Badania ta-
kie wykonan o p o r az pierwszy na drobnoustroj ach izo-
lowanych od człowieka(2I). Porównano w nich war-
tości MICnn FĘ ClF i TF dla kilkunasfu szczepów bak-
teryjnych, Wyniki tych badań v,rykazaĘ, ze MIC FF
u większości szczepów był najniższy.Wrażliwość pa-
togennych drobnoustroj ów izolowanych o d zwier ząt
na TF i FF była badanawielokrotnie, choć nie zawszę
porównywana równolegle. Fuchs (11) w swej mono-
graftt przedstawił wartości MIC50 i MIC90 TF dla 489
szczepów bakteryjnych uzyskariych od Źwierząt. Do
bakterii wykazuj ących bardzo dużąwrażIiwo ść (MIC
< 1 pglml) należaĘ: Pasteurellą sp., Hemophilus pleu-
ropneumoniae, Mycoplasma sp., Bacteroides sp., Clo-
stridium sp,, Micrococcus sp., Streptococcus sp. Wy-
kazano także dużąwraż liwo ś ć My c o p l a s m a hy o p n e u -
moniae na TF wyrażonąwartościami MIC od 0,1 do
I,56 p,glmlptzy n:35 (16).

W przypadku FF szczególnie niskie wartości MIC
wykazlją szczępy M annh e imi a h a em o ly ti c a, P a s t eu -
rella multocida i Haemophilus somnus (28). Wartości
MIC90 FF dla szczepów tych gatunkow bakterii po-
chodzących od bydła zębranę z kilku krajów euro-
pej skich wynosiĘ odpowiednio : 1,0 pgl ml (n : 227);
0,5 pgiml (n: 148) i 0,5 pglml (n: 39).

W innych badaniach wykonanychna223 szczepach
porównano wrazliwośó drobnoustr ojów z rodzaju P a-
steurella izolowanych od bydła i świń (12). Wartości
MIC50 FF ustalone dlaszczepów pochodzących od obu
gatunków zwterząt byĘ podobne i wynoslły: dla Pa-
steurella haemolytica ok. 0,7 p,glml, a dla szczepów
Pasteurella multocida 0,5 p,glml.

Stwierdzon o takżę dńąiporównywalną wrażliwość

cillus pleuropneum z pŁuc chorych
świń. MIC FF dla te wahał sięw gra-
nicach od 0,2 do 1 Ustalono także,
ze MICnn FF dla Mycoplasma bovis (n: 62) wynosi
16 pg/ml16),

, Mechanizm działania
Podobnie jak ClF - TF i FF sąinhibitorami syntezy

białek w komórkach drobnoustrojów (8). Mechanizm

tego działania jest związany z hamowaniem peptydy-
lotransfera zy b aktery jnej . Lek ten utrudnia umiej sco -
wienie końca 3' aminoacylo-tRNA na rybosomie w ob-
szarze CCAzwiązanym z miejscem A. Uniemożliwia
to właściwe umieszczenie reszty amionoacylowej
w aktywnym centrum peptydylott ansfer azy. Centrum
to znajduje się na podjednostce większej rybosomu -
50S. To inhibicyjne działanię ClF i jego pochodnych
jest odwracalne.

Rozwój niewtażliwości dlobnoustloiów na fenikole
Mechanizm rozwoju oporności nabytej bakterii na

ClF i jego pochodne jest znany (26). Uważa się, ze
naj wazni ej s zy me chanizm p ole ga n a wW ar zaniu ac e -
tylotransfe r az pr zez oporne bakterie, które inaktywu-
ją antybiotyk. Acetylotransfęraza ClF ma zdolność
aceĘIacjiantybiotykuw dwóch miejscach i moze pro-
wadzic do powstania 3-acetoksypochodnych i 1,3-dia-
cetoksypochodnych, Geny kodujące ten typ oporności
przenoszone są przez plazmidy. Produkcja acetylo-
transfęrazmoże mieć charakter kons§rtucyjny (E s che-
richia coli) Iub indukcyjny (Staphylococcus aureus).
Występuj e całkowita opornośó l<rzy żow a pomiędzy
ClF i TF wobec drobnoustroj ów wytw arzający ch ace-
tylotransfe r azę, chociaż powinowactwo tego enzymu
do TF jest mniejsze. FF i inne pochodne ClF które
w pozy cji 3' maj ą podstawiony fluor nie są inaktywo-
wane przęz aceĘlotransferazy w tym miejscu.

Wykazano (26), że niektóre szczepy Haemophilus
influenzae wytwarzające acetylotran sferazy są oporne
na ClF i TF (MIC > 50 pglml), natomiast pozostają
wrażliwe na FF (MIC - 0,1-0,5 pg/ml),

Niewrażliwość nabyta na fenikole może występo-
wac także w wyniku spadku przepuszczalności błon
komórkowych dla tych antybiotykow lub mutacji
miejsc wtązania antybiotyku na rybosomie,

Zklinicznego punktu widzenia problemem staje się
rozprzestrzenianie opomości na ClF i TF wśród Ente-
robacteriaceae. Podkreśla się, że często ma ona cha-
rakter Wzyżowy. Częśó szczepów bakterii jelitowych
opornych na ClF i TF wykazuje dużą wrazliwość na
FF i inne fluorowe fenikole.

Farmakokinetyka
Opublikowano szereg prac doĘ czących farmakoki-

netyki TF i FF tt zwietząt udomowionych, jednakże
brakjest badań porównawczych wykonanych tymi sa-
mymi metodami i obliczonych wg tego samego mo-
delu farmakokineĘcznego, Równięż w wielu bada-
niach, w ktorych stosowano FF lub TF parenteralnie
(i.m. lub s.c.) często nie określa się dokładnie, jakiego
llzyto rozpuszczalnika leku. Dlatego wybór danych,
które spełniaĘby kryterium porównywalności jest nie-
mozliwy.

da :T:;rr;łf i:-ch których poda-
wano omawiane fenikole donaczyniowo uwzględnia-



jąc: okres półtrwania - t,,r, ob-
jętość dysĘbucji - Vd, prefe-
rując wartość wyliczaną jako
Vd.., czyli wskaznik objętości
dysĘbucji dla stanu ustalone-
go oraz klirens całkowity - C1".

Po podaniu doustnym uwz-
ględniono tylko: współczynnik
biodostępności (F), maksymal-
ne stężenia leku - C.u* i czas
jego występowania T_^_ (tab. 1).

Naj więks z a liczb a informacj i
nt. farmakokinetyki TF i FF do-
Ę czy pr zeżuw aczy, a zwłaszcza
by dła. Porównanie parametrów
farmakokinetycznych TF i FF
u bydła pozwala zalważyc
(tab. 1), że węwszystkich bada-
niach po TF uzyskano wyższe
wartości CI, oraz Vd, a niższe
tr,r.W przypadku obu lekównie
odnotowano natomiast róznic
w warto ś ciach tych wskńnlków
pomiędzy bydłem dorosłym
i cielętami. Wy ższe wartości kli-
rensu TF wskazująrra szybsze
wydalanie tego leku z organiz-
mu bydła w porównaniu z FF.
W badaniach Varma i wsp. (29)
ustalono, żeFF u bydła wydala
się głównie z moczęm,w formie
niezmienionej - w ponad 50%
podanej dawki. Stwierdzono
także wysokie stęzenie tego leku w żółci, co wskazu-
je, że część leku może zostaó wydalona przez przę-
wód p okarm oW ot az że i stniej e W Ęenie wątrob owo -
-jelitowe FF (3), Podobnych badań dla TF u bydła nie
wykonano.

Wysokie wartości Clo TF u bydła mająnajprawdo-
podobniej bezpośredni żwiązek z ntższymiwartościa-
mi t,,, tego leku, Objętość dystrybucji TF jest także
praŃie dwukrotnie wyższa w porównaniu z FF, co
wskazuj e na łatwiej sz ę rozmięszczanie się TF w tkan-
kach bydła .Można oczekiwaó, że w tej sytuacji stęże-
nia TF w osoczu będąnizsze od stęzeń FF po podaniu
obu leków w tej samej dawce, a tym samym pole pod
Iury*ą (AUC) TF będzie mniejsze. Porównania ta-
kiego dostarcza zestawienie wyników badah Abden-
nebi i wsp. (2), w ktorych po podaniu TF w dawce
20 mglkg i.v. uzyskano wartość AUC - 52,5 1lg x I x
mI-1 zwynikami badah Soback i wsp. (25), w których
po podaniu dozylnym FF w tej samej dawce wartość
AUC wynosiła 128 pg x h x ml l. W pracach tych
wykonanych na krowach w okresie laktacji ozl7acza-
no takżę stęzenia obu leków w mleku. Po podaniu

F (6,3 pglml) obserwowano po
C_"* FF (5,4 pglml) - po 3 godz.
z pi'żew oól pokarmowego u bydła

Tab. 1. Średnie wartości wskaźników farmakokinetycznych tiamfenikolu (TF) i florfe-
nikolu (FF) u zwierząt domowych po podaniu dożylnym (i.v.) lub doustnym (p.o.)

onane metodą mikrobiologiczną

określono jedynie po jego podaniu lbatdzo młodych
cieląt (29).Była ona wysoka i wynosiła88oń. Podob-
nie wysokie wartości współcz5mnika F osiągająoba
leki po podaniu domięśniowym lub podskornym, co
wykazano w kilku innych, cytowanych obecne pracach
(16,25). W badaniach na cielętach stwierdzono taWe
dobre ptzechodzenie FF do wydzieliny drog oddecho-
wych, gdzie osiąga on stęzenia dwukrotniewyższeniż
w osoczu (30), natomiast stęzenia w pĘnie mozgo-
wo-rdzeniowym są znacznięntższę (10, 30).

Adams i wsp. (3) określili także stopień wiązanta
FF przezbiałka surowicy cielęcej. W probach zawie-
rającychFF w stężeniu od 2,8 do 12,6 p"glml odsetek
Ieku zw iązane go z btaŁkami wyno s ił o d 2 I Yo do 3 9 % .

W surowicypochodzącej od dorosłego bydłaprzy stę-
żęntu 5 p,glml zbiałkamibyło związane I7 ,5Yo leku,
aprzry stęzeniu 50 pglml -18,60ń. W organizmiebyd-
ła FF ulega biotransformacji. Stwierdzono u tego ga-
tunku cztery główne metabolity: florfenikoloaminę,
fl orfenikolu-alkohol, fl orfenikolu-diamid kw a§J szcza-
wiowego, florfenikolu chlorek (5).

Dane pochodząie z badań kinetyki obu leków
u owiec ze względl na zastosowanie różnych postaci
farmac euty czny ch i dawkowania s ą nieporównywal-
nę. Zwr ac a uwagę b ar dzo niska biodo stępno ść TF po

cięlęta

TF*

TF

FF

FF

FF

FF

25 mg/ltg i,v.

20 mg^g i.v.

22 mg/tg i.v.

22 mg/ltg p.o.

11 mg/ltg i,u.

20 mg/kg i.v.

2,50

1,75

2,87

3,71

2,65

1,61

0,92

0,75

0,87

0,88

0,45

0,38

0,11

0,17

0,22

88 11 ,30 25

24

2

29

2g

3

16

Klowy

TF*

TF*

FF

20 mo/ltg i.v.

25 mq/kg i.v.

50 m0/lt9 i.v.

2,60

1,60

3,20

1,44

1,22

0,67

0,36

0,23

0,17

23

20

7

Ja g n ięla
TF

TF

30 mg/kg i.v,

30 mo/ltg p.o.

9,07 1,06

60 2,69 50

19

,l9

0wce

TF

TF

FF

20 mg/ltg i.v.

60 mg/ltg p.o.

40 mg/kg i.v.

1,50

1,01

1,06

0,50 0,37

30 250 6,0

1

1

,l4

Konie FF 22 mglkg i.u 180 071 221 17

Świnie

TF

TF

FF

FF

FF

FF

30 mg/kq i.v.

30 mo/kq p.o.

20 mglkg i,v.

20 mg/kg p.o.

15 mg/kg i.v.

15 m9ft9 p.o.

1,00

2,63

2,20

0,62

0,95

0,95

0,80

0.32

76

99

4,10

1 0,84

14,82

1,0

1,4

3,0

9

9

15

15

Ą

31

Objaśnienia: * badania wykonane metodą mikrobiologiczną



podaniu per os, a co za Ęm idzie - niskie wartości
C,ou* tego leku w osoczu (1).

U koni dostępne sątylko badania nad farmakokine-
Ęką florfenikolu (17). Istotną różnicąw stosunku do

tensywne sprzęganie zkwasem glukuronowym (a). Po
podaniu dożylnym forma sprzejonaz kwasem gluku-

24o/o (4). Wykazano, żęw moczu i kale świń FF jako
sub stancj a macierzysta stanowi 4 5 - 600ń, fl orfeniliolo -
amina II -I7o/o,florfenikol-diamid kwasu szczawiowe-
go mniej niż I0oń, florfenikol-alkohol I,IYo, mono-
chloroflorfenlkol I,9oń, zaś pozostałe frakcje stano-
w ią 3 nie zidentyfi kow ane zw iązki,

nia własne, w których porównano kinetykę FF i TF
u cztercch gatunkow drobiu (27). Będąone tematem
oddzielnej publikacj i.

(18). Jego wymiernym celem
erue rozwoju oporności pato-
w na te leki.
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