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Summaty

The residues of doxvcvcline in tissues (muscles. liver. fat) have been determined on 20 chickens in.iected 0.5

gżOoń doxycyclini]hydrbchl ide lL, per 5 consecutive days. The chickens were slau§htered after 12 h and 1;
5,5,8, 1ż,14,16, 18,20and 2żdays sincetheendof antibioticapplication.Thehighperfor:manceliquid
c (IIPLC) -VarianAn ts, basing on dwelope óf s

e graphy, was used for of doxycycline residu a§e
uid phase 1 mVmin., wavelenght 350 nm. d n 5,.

tissies was relatively quickly eliminated ,1 ay§
ues are helow the MRL. 
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Tetracykliny są antybiotykami otrzymanymi z ho -

dowli promieniow ców ( Strept omy c es) lub związkami
p ół s yntetyc zny mi, zaw ter aj ącymi w sw oj ej cząste cz-
ce cźeropierścieniową strukturę hydronaftacenu (.yc. 1 ).
Doksycyklina podobnie jak inne pochodne tetracyklin
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Ryc. 1. Wzór strukturalny cząsteczki doksycykliny

jest strukturalnym izomerem pokrewnej cząsteczkt i
jest uzyskiwana w wyniku syntezy z oksytetracykliny
lub metacykliny. Formami najczęściej stosowanymi w
lecznictwie, rozpuszczalnymi w wodzie są chlorowo-
dorek i hyklat doksycykliny. Ta półsyntetycznatetra-
cyklina odznacza się lep szą wchłanialno ścią po poda-
niu per os i powolniejszym wydalaniem w porówna-
niu do tetracyklin naturalnych. Doksycyklina odróż-
nia się od tetracyklin pierwszej generacji swojąwięk-

szą lipofilnością (5-10 razy). Dzięki tej właściwości,
doksycyklina lepiej penetruje do wszystkich tkanek i
o dznac za s i ę e fektywni ej s zym działantem prz e c iwb ak-
teryjnym (12). Doksycyklina odznacza się wysoką
dostępnością biolo giczną u większości gatunków zwie-
rząt w porównaniu do starych tetracyklin; wyraża się
to prawie całkowitą wchłanialnością antybiotyku po
podaniu per os (3). Stężenie tetracyklin w tkankach
jest proporcjonalne do rozpuszczalności w tłuszczach,
najwyższe stęzenia w tkankach osiąga minocyklina, a
następnie doksycyklina. Naturalne tetracykliny osią-
gająntższąkoncentracj ę w tkankach (4). Tetracykliny
sąw około 40%omętabolizowane w organizmie i stop-
niowo wydalane z moczem oraz częśctowo z żołcią
(stężenia o 30oń wyższe niż we kfwD. Doksycyklina
jest w porównaniu z innymi tetracyklinami w przęwa-
żającym stopniu wydalana z żołciąaniżęIi zmoczem.
Jest więc lekiem z wyboru przy zakażeniach z towa-
r zy sząc ąnlewydolno ś ci ą nerek (4). D oksycyklina wy-
rożnta się pośród innych tetracyklin tym, żejest wy-
dalana zkałęm w postaci nieaktywnych koniugatów
lub chelatów i w tej formie nie działa szkodliwie na
mikrofl orę j elitową ( 1 2).

D oty chc zas wyko n an e b a dan i a farmako ki n ety czne
z doksycykliną ob ej muj ą główni e małę zw tęrz ęta : p sy
i koty (11, 16), prosięta (9), cielęta (7) oraz kurczęta
rzeźnę (14) i indyki (13). Potwierdzająone całkowitą
przydatność doksycykliny jako wszechstronnego an-
tybioĘku w lecznictwie zwierząt. Potwierdzająto rów-
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nież m.in. badania kliniczne w leczeniu zakażenukła-
du oddechowego i układowej koiibakteriozy u drobiu
(5, 8). Oporność drobnoustrojów na działanię tetracy-
klin ma charakter plazmidowy i jest związana z mę-
chanizmem hamowania transportu p rzez ścianękomor-
ki bakteryjnej. Fakt ten wyjaśnia występowanię roż-
nic w oporności bakterii na tetracykliny naturalne i
półsyntetyczne (4). Między innymi wykazano, że do-
ksycyklina i minocyklinadziałająsilniej na liczne drob-
noustroje w porównaniu do tetracyklin nafuralnych (4),
W przypadku szczepów St. aureus doksycyklina wy-
kazuje również wyższąaktywność, co powoduje, ze
szczepy plazmido-opome na naturalne tetracykliny jak
równiez na penicyliny, pozostają wrażliwe na doksy-
cyklinę (6). Wykazano równie ż br ak pełnej oporrrości
kłzyżowej wśród szczępow E. coli wobec oksytetra-
cykliny i doksycykliny (15).

Chociaż doksycyklina jest często stosowana w za-
kazeniach u drobiu, to jednak brak jest w piśmiennic-
twie powszechnie dostępnych wyników badań nad
pozostałościami tego antybiotyku w tkankach ptaków.
Jedynąprac ąztego zakresu sąbadania nad pozostało-
ściami tego antybiotyku w tkankach indyków (2).

Celem pracy było opracowanie odpowiednio czułej
metody chromatografl,cznej dla oznaczania bardzo ni-
skich stęzeń doksacykliny oraz określenie tempa eli-
minacji tego antybiotyku z tkanek kurcząt aż do czasu
osiągnięcia warlości MRL (maximum residue limits)
dla tego leku.

Materiał imetody
Kurczęta. Badania pozostałości doksycykliny w tkan-

kach drobiu wykonano na27 kllrczętachrzeżnych w wieku
5 tygodni, obojga płci, o wyjściowej masie ciała około
1700 g. Kurczęta doświadczalne (20 szt.) otrzymywały
przez 5 dni z wodą do picia 20oń chlorowodorek doksycy-
kliny w ilości 0,5 g/1. Siedem kurcząt trzymanych oddziel-
nie stanowiło kontrolę dla pozyskiwania tkanek do prób na
odzysk. W trakcie doświadczenia kontrolowano poziom
spozycia wody z lekiem i wody w grupie kontrolnej. W
celu określenia poziomu pozostałości doksycykliny w tkan-
kach po zaprzestanil podawania leku, kurczęta poddawa-
no ubojowi w następujących przedziałach czasowych: po
12 h (dzleń,,0"), l, 3, 5, 8, 12, 14, l 6, 1 8, 20, 2I j 22 dntach.
Poziom pozostałoścl, oznaczano: w mięśniach, wątrobie i
tkance tłuszczowej. Próbki tkanek zamtażano niezwłocz-
nie i przechowywano w temp. - l 8oC, aż do czasl wykony-
wania oznaczeń.

Aparatura. O znaczanie doksycykliny przeprowadzono
na chromatografte cieczowym HPLC, z wszystkimi podze-
społami, firmy Varian Analytical Instruments, USA. Do
oznaczen używano ko lumny chromato grafi,cznej długo ś ci
150 mm, o średnicy wew. 4,6 mm z chemicznie związaną
faząC-I8 (Zakład Chemii Fizycznej UMCS) oraz detektor
UV-VIS, firmy Varian Analytical Instruments, USA.

Wszystkie próbki (wątroba, mięsień, tŁxzcz) poddawa-
no dwufazowej homogenizacji: I) w buforze fosforanowym
o pH: 2,4;2) 10% TCA. Uzyskany homogenat wirowano
przez 15 min. (5500 x g). Supernatant odciągano i rozcień-

czano buforem fosforanowym o pH : 2,4 do objętości 25
ml i przepuszczano przez próbnik OASIS (fir-y Waters,
USA) przez l0 min. Zasorbowany antybiotyk eluowano
metanolem do obj. 1 ml. Metanol odparowlłvano w temp.
40"C pod próznią. Pozostałośó rozpuszczano w buforze fos-
foranowym (pH:2,2) i poddawano analizie chromatogra-
ficznej. Wszystkie odczynniki uz}nvane były o czystości
HPLC lub cz,d.a,

Chromato gr afl,czne warunki oznaczania doksycykliny.
Faza ruchoma: acetonitryl-bufor fosforanowy (pH- 2,4) l
22:J8, YlY, przepĘw fazy ruchomej l ml/min., objętość
dozowanej próbki 50 pl. Do oznaczęńlżyto detektoraUV-
-VIS Varian 9050 przy długości fali 350 nm. Przy uzyciu
powyzszej aparatury i procedury postępowania oznaczano
stężenia doksycykliny rzędu - 5 ng/g. Dla walidacji wyni-
ków stosowano procedurę odzysków doksycykliny z tka-
nek kontrolnych.

Wyniki iomówienie
Wykonanie badah wymagało opracowania odpo-

wiednio czułej metody chromatograftcznej do ozna-
czania b ar dzo niski ch stęzeń doksycykliny. Prezento -

wane w piśmiennictwie nielicznę prace dotyczące
oznaczanla doksycykliny metodami HPLC nie nada-
wały się do wykorzystania ponieważ były przedsta-
wione zbytfragmentarycznię lub w sposób nieodtwa-
Tzalny ( 1 0). Opracowana metoda chromatografl,czna
(HPL C) zap ew nl,ał a wielokrotn ie wy ższą wykrywal -

ność doksycykliny w tkankach (5 nglg) w porównaniu
do warlości MRL dla doksycykliny (1). Równiez prze-
bieg doświadczęns,a z podawaniem doksycykliny u
klrczątbył realizowany, w sposób porównywalny do
aktualnych badai prowadzonych przez innych auto-
row (3). Wyniki badań nad czasem zanlkanta pozosta-
ło ści doksycykliny z tkanek kur cząt po zaprzestantu
podawania antybiotyku przedstawiono na ryc.2. Oka-
zało się, że najwyższe stężenia pozostałości występo-
wały w ciągu 3-5 dni od zaprzestania podawania leku.
W tym czasie poziomy pozostałości układały się na-
stępująco: po 12h mięśnie - 284,I ng/g, wątroba -
916,6 nglg, tłuszcz - I25,5 nglg; po 1 dniu - mięśnie

- 393,4 ng/g, wątroba - 420,8 nglg, tłttszcz - 125,5
ng/g; po 3 dniach - mięśnie 3l4,] nglg, wątroba -
84I,7 nglg, tłuszcz - 279,7 ng/g. Jak wynika z ryc. ż,
stwierdzane poziomy pozostałości po kolejnych dniach
o d zapr zestani a po dawani a doksycykliny były już zde -
cydowanie ntższę i stopniowo ulegały obniżeniu, Wy-
jątek stanowił poziom pozostałości stwierdzony w
próbce mięśni w 5 dniu od zaprzestania podawania
leku, w którym to przypadku stężenie doksycykliny
byŁo zbliżone do warlości obserwowanych po 12 h
(yyc. 2).W przedziale pomiędzy 8 a 12 dniem od za-
przestania podawania leku następowało dalsze stop-
niowe obniżenie się poziomu pozostałości w trzech
badanych tkankach wskaźnikowych, przy czym naj-
większy, skokowy spadek obserwowano po 12 dniach.

Począwszy od 14 dnia od zaprzestania podawania
dok sy cykliny w prób k ach tr ze ch b a dany ch tkanęk za -

czynająwystępować poziomy,,zer ow e" pozostałości.



W podobnym przedziale czaso-
wym (1I-I3 dziei od zaprzesta-
nia podaw anta antybiotyku)
stwierdzono również śladowe ilo-
ści doksycykliny w tkankach (wą-
troba, mięśnie) indykow (2). Jed-
nak w tkankach niektórych kur-
cząt,w okresie pomiędzy 14 a2I
dnięm prowadzenia oznaczeń
stwierdzon o 1 eszcze nieregularne
występowanie pozostałości . Były
to jednak poziomy pozostałości
znacznle nlższe od limitujących
wartości MRL dla doksycykliny.
Wyjątek stanowiła próbka mięśni
po 18 dniach odzaprzestania po-
dawania antybiotyku, w której
wykryto stężenie pozostałości
przekaczające wartości MRL dla
mięśni. Poza tym jednym wyjąt-
kiem w probkach mięśni pobiera-
nych od 8 dnia od zaprzestania po-
dawania leku, stęzenia pozostałości układały się poni-
żej granicznej warlości MRL - doksycykliny dla mię-
śni : 100 pg/kg (1), dlatego ten wynik należy trakto-
wać jako przypadkowy, W pozostałych próbkach tka-
nek (wątroba,tŁtlszcz) pobranych od tego samego pta-
ka po 18 dniach odzaprzestania podawania leku, war-
tości układały się kilkakrotnie ponizej poziomu war-
tości MRL lub były ,,zerowe". W przypadku próbek
tkanki wątrobowej, stęzenia pozostałości poniżej war-
tości MRL (:300 pLg/kg) stwierdzano już po upĘwie
5 dni od zaprzestaniapodawania anĘbiotyku. Dlatkan-
ki tłuszczowejw przypadku tetracyklin nie został jesz-
cze wyznaczony wskaźnik MRL. Przyjmując teore-
tycznie dla tŁuszczu taki sam wskaźnik MRL jak dla
mięśni (:100 prglkg), można załqżyc, że w próbkach
tkanki tłuszczowej od 10 dnia zaprzestania podawa-
nia 1eku, pozostałości doksycykliny układały się poni-
żej wartości MRL lub na poziomie ,,zerowym". Sred-
nie wartości uzyskane w próbach na odzysk doksycy-
kliny z tkanek kontrolnych wynosiły odpowiednio:
mięśnie -78,20ń, wątroba - 65,8o/o i tkanka tłuszczo-
wa-98oń.

Pomimo większej lipofilności i powinowactwa do-
ksycykliny do tkanek bogatych w lipidy w porówna-
niu do tetracyklin naturalnych (13), pozostałości tego
antybioĘku stwierdzane w naszych badaniach byĘ re-
latywnie wysokie tylko w ciągu 3-5 pierwszych dni od
zaprzestanta podawania antybi otyku. Wykonane ba-
dania pozwalająna stwierdzenie, że doksycyklina nie
kumuluje się w tkankach i nie stanowi większego za-
grożenia dla ludzi z tytuŁa toksycznych pozostałości
w porównaniu do tetracyklin naturalnych. Przeciwnie,
pr zy to czone w pracy właś c iwo ś c i farmakokinetyczne
i przeciwbakteryjne tego antybiotyku, stanowią pod-
stawę do preferowania doksycykliny w zastosowaniach
klinicznych przedtetracyklinami naturalnymi.
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koleine dni po zaprzestaniu podawania leku

Ryc. 2. Szybkość zanikania pozostałości doksycykliny z badanych tkanek kurcząt
rzeźnvch

podsumowanie

Opracowana metoda chromatografii cieczowej
(HPLC) o wykrywalności doksycykliny w tkankach
rzędu 5 nglg, umożliwia wszechstronną analizę po-
ziomu pozostałości w tkankach drobiu. Badania wy-
kazały, że pozostałości doksycykliny w tkankach kur-
czątttlegająstosunkowo szybkiej eliminacji i po 10-
-12 dniach od zaprzestania podawania antybiotyku
układają się poniżej granicznych warlości MRL wy-
znaczony ch dla badanych tkanek wskaźnikowych.
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