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Summary

The research was done using norfloxacine nicotinate (NNOR) in the form of 107o water,śOlUble powder.
The study was carried out on 61 broiler chickens and 120 laying hens. The birds received NNOR in drinking
water at a dose of 175 mg/l (of active substance) for 5 consecutive days. Broiler cŁickens were killed on days 2,
3 and 5 of drug administration and days 1, ż, 4, 61 8, I0,
Eggs were collected on day 2,3, 4, and 5 of drug administr
of treatment. Tissue samples (muscles, liver and fat) and
analysis. Chromatographic conditions were developed to

ickens (61 birds) and in eggs of laying h
Varian Analytical lnstruments USA, spe 0
4 mm,filled with RP-18, dp:S pm and g

identical filling. The mobile phase: a) water - 65n^ of acid reaction (pII : 3.0), b) methanol - 35Yn, c)],acidic
tetrabuthylamine sulfate - I.4 gIL (methanol - water phase). The speed of mobile phase flow was 0.7 m\/ftin';
Detection of NOR was 2.5 ng/g of tissue. Chromatographic analysis of NOR residues showed that
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Norfloksacyna (NOR) w postaci nikotynianu (ni-
kotynian kwasu 1 -etylo-6-fl uoro- 1,4-dihydro-4-okso-
-7 - l I -plp er azy nylo l -3 -chi nol inokarb oksylowe go ) j e st
najczęściej stosowaną formą tego leku do stosowa-
ftla per os u drobiu i świń. Lek ten z grupy fluorochi-
nolonów został zsyntetyzowany w 1980 r. w Japonii,
gdzie w szeregu badaniach wykazano szerokie spek-
trum jego dziaŁania (4). Charakterystyczną cechą
NOR w budowie chernicznej jest występowanie do-
datkowego atomu, fluoru w pozycji 6 i grupa pipera-
zynowa w pozycji 7 (ryc. 1). Tak zbudowana czą-
steczka determinuje poszerzony zakres działanta
przeciwbakteryjnego NOR; obejmuje on szeroki za-
kre s gram - do datni ch i gram-uj emnych b akte r lt, łącz-
nie ze szczępaml P. aerugiltosa opornymi na genta-
mycynę (7). W wyniku tak szerokiego zakresu dzia-
łania, NOR znajduje zastosowanie terapeutyczne w
rożnych rodzajach infekcji (9). W praktyce wetery-
naryjnej dla racjonalnego wykorzystywania NOR w
infekcjach u drobiu, konieczne są bardziej szczęgo-
łowe informacje o zachowaniu się tego chemiotera-
peutyku w organizmie ptaków. Celern badań było stąd
ustalenie tempa rozmieszczania i eliminacji NOR z
tkanek kurcząt i jaj po doustnym stosowaniu tego
1eku.

Ryc.1. Struktura cząsteczki NOR

Materiał imetody
Lek. Do badań uzyto nikotynian norfloksacyny (NNOR),

w postaci 10% proszku,rozpuszczalnego w wodzie,
Kurczęta rzeźne. Badania pozostałości NOR w tkan-

kach wykonano na 61 kurczętachrzeżnych obojga płci, w
wieku 5 tygodni, o wyjściowej masie ciała 800-1400 g.

Kurczęta pozyskano przez odchowanie jednodniowych pi-
skląt w wiwarium Katedry Farmakologii AR w Lublinie,
Ptaki przed doświadczeniem poddano seksowaniu, ozna-
kowaniu numerami i ustalono wyjściową indywidualną
masę ciała. Wydzielono 12kurcząt, trzymanych w oddziel-
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Tab. 1. ZaĘciewody (co 12 h) w trakcie S-dniowego podawania norfloksacyny z wodą do picia

objaśnienia: *kolejne pomiary, **g*pa kontrolna otrzymywała czystąwodę do picia przez cały czas ttwania doŚwiadczenia,

ne standardowąpaszą granulowaną: DKA-Starter i DKA-
-Finischer.

Klr częta do świ adczalne otrzymyw ały NNO R z wo dą do

p zęz 5 dnt. Woda z lekiem i woda
d zmieniana co 12 h i określano
k tlżycia. Przed podaniem leku, w
trakcie i po zakończeniu podawania wszystkie kurczęta
doświadczalne i kontrolne, były co drugi dzl,eńważone dla
określenia masy ciała i jej przyrostów. Po 5 dniach stoso-

wania NNOR z wodą kurczęta poddawano ubojowi w
znieczuleniu (chlore
ku nacięcia tętnicy
przedziały czasowe:
I,2, 4, 6,8, I0, 12,

podawania leku o w
mięśniach, wątr od-

stawieniu leku). ano

w jedną próbę, zamykano w woreczkach plastykowych,
niezwłoczni e zamrażano i przechowywano w temp. - 18oC,

do dnia wykonania oznaczeń.
Kury nioski. Badania nad zawartością NOR w jajach

wykonano na I20 kurach nioskach, odmiany Astra, trzy-
manych w wydzielonym sektorze fermy A, produkującej
jaja konsumpcyjne. NNOR stosowano z wodą do picia w
ilości 175 mgllprzez 5 dni. Jaja w liczbie 10 szt. dziennie
zbierano począwszy od2 dniarozpoczęcia podawania leku,

a następnie w 3, 4 i 5 dniu w trakcie podawania NNOR
orazO,ż,3,4,5,6,J,8, 9 i 10 dniach po odstawieniu leku.

Jednocześnie w innym sektorze fermy A zbierano w tych
samych przedziałach czasowych jaja kontrolne. Jaja po

zamknięĆiu w plastykowych pojemnikach i oznakowaniu
poddawano niezwłocznie zamrożeniu i przechowywano w
temp. -18oC do dnia oznaczeń.

Ekstrakcj a NOR z tkanek i j aj. Wszystkie próbki (mię-

śnie, wątrob a, tłlszcz oraz żółtka i białka jaj) o masie 200

mg poddawano homogenizacjiw 5 ml mieszaniny ekstrak-

cyjnej w homogenizatorze (DIAX 900, Niemcy) przez 2

min. Homogenat wirowano 5500xg przez 15 min., a su-

pernatant filtrowano przezm:,Ltpory o średnicy 0,45 mikm
(n.-u Millipore, Holandia); uzyskany przesącz poddawa-

no procedurŻe chromatografowania. Skład mieszaniny eks-

trakcyjnej przylęto zgodnie z danymi w pracy (5).

OznaczanieNoR. Pozostałości NOR w tkankach ozna-

czano metodą chromatografii cieczowej (HPLC) na chro-

matografie cieczowym z podzespołami firmy Varian Ana-
lytical Instruments, USA. Używano detektora spektro-

ńuorometry cznęgo,kolumnę o długości 200 mm, o średni-

cy wewn. 4 mm z wypełnieniem RP - odp : 5 mcgm oraz

pizedkolumnę o długości 50 mm ztakim samym wypełnie-
niem. Fazę ruchomą stanowiła woda 65oń + metanol 35%

+ kwaśny siarczan czterobutyloamoniowy (1,4 g na 1 litr
fazy meianol-woda). Objętość dozowanej próbki - 10 pgl

/mi; długość fali: Ex :2'78, Em : 456, Czułośc metody:

NOR ozńac zano zdokładnościądo 0,1 ng/ml (1 x 10 g/ml),

Wykrywalność NOR w badanych próbach tkanek wynosi-
ła2,5 nglgtkanki czyli2,5 uglkg.

Próby na odzyskNOR z tkaneki jaj kontrolnych, Do
próbki kontrolnej (próbki o masie 200 mg) dodawano 5 ml
mieszaniny ekstrakcyjnej z dodatkiem jednego ze stężeń

wzorca NOR - 0,0] , 0,1 i 1 mcg/ml. Próbki tkanek kon-

trolnych poddawano w całości analogicznej procedurzejak
prry-ornicreniach NOR w próbkach tkanek doświadczal-
nych. Wi ary go dno ść wykonywany ch oznaczęń NOR w pró -

bach na odzysk potwierdzono przęz ponawianą analizę
chromatograficznąprób w ciągu 3 kolejnych dni.

Wyniki iomówienie

Pozostałości NORw tkankach. W tab.1 przedsta-
wiono średnie spożycie wody przez jednego ptaka
doświadczalnego (, grupy z lekiem) w porównaniu do

kutcząt kontrolnych. Dane te stanowią informację o

ilo ś ciach NNOR przyj mowa ny ch przezj edne go ptaka
w kolejnych I2 godzinnych cyklach pomiaru zużycia
wo dy. S twi erdzon o, że k:ur częta do świ ad czalne zlży,
wały podobne ilości wody (z lekiem) co ptaki z grupy
koniró hej . Tr zęb a p o dkre ś lić, że pt zy jmowanie w o dy



na odpowiednim poziomie w trakcie
5 dni podawania leku, zapewniało
dostarczanie do organtzml kurcząt
odpowiedniej ilości NOR, warunku-
jącej dobrądystrybucję tego leku do
wszystkich tkanek.

Wyniki oznaczania pozostałości
NOR w tkankach kurcząt, otrzymu-
jących z wodądo picia badany lek w
dawce I75 mgll przez 5 dni przed-
stawiono na ryc. 2 i 3. Stwierdzono,
występowatle znacznych różnic w
poziomie pozostałości pomiędzy po-
szczególnymi badanymi tkankami.
Najwyzsze stężenia pozostałości
stwierdzono w wątrobie, następnie w
mięśniach, a najniższe w tłuszczu.
Wyniki ana7l,z wykazały r ownież, że
juz po pierwszym dniu podawania
leku, stwierdzano NOR w badanych
tkankach, najwyższe stężenie w wą-
trobie 5740 nglg, a w mięśniach
tylko - I44 nglg. Na zblizonym po-
ziomie utrzymywały się stęzenia
NOR w wątrobie i mięśniach w ciągu 4 dalszych dni
podawania leku: najwyższe stężenie NOR w wątrobie
stwierdzono po 4 dniach podawania leku - 6878 nglg,
a w mięśniach po 3 dniach - I93,2 nglg (ryc.2).
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Ryc. 2. Tempo razmieszczania norfloksacyny w badanych tkankach kurcząt w
trakcie podawania leku
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Wyniki analizy zawartości NOR w tkankach po za-
przestaniu podawania leku wykazały, że najwyższe
stężenia pozostałości we wszystkich badanych tkan-
kach (mię śnie, wątrob a, tłuszcz) występ owały już p o
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Ryc. 3. Szybkość zanikania pozostałości norfloksacyny z badanych tkanek kurcząt



I2 godz. (dzień,,O") od zaprzestania podawania leku
(ryc. 3). Podobnie jak w trakcie podawania NNOR,
również w przedziale pierwszych 12 godz. od odsta-
rvienia leku, stwierdzono znaczne rożnice w pozio-
mach pozostałości w poszczególnych tkankach: mię-
śnie - ż1 64 ngl g,wątroba 4507 ngl g itłuszcz- 410,8
ng/g. Stęzenia pozostałości w drugim dniu od zapTzę-
stania podawania leku uległy znacznemu obniżeniu w
porównaniu do dnia ,,0" i wynosiły średnio: mięśnie
41,8 ngl g,wątroba I9I,6 ngl g i tłuszcz - lI2,5 ngl g.

Po 4 dniach od odstawienia NNOR, zaobserwowano
pewien wzrost poziomu pozostałości w tkankach
dwóch kurcząt: średnie stężenie pozostałości w wą-
trobie wynosiło - 1650 nglg, a w mięśniach - 158,0
nglg. Natomiast w tkance tłuszczowej kurcząt po 4
dniach od odstawienia leku nie obserwowano wzrostu
stęzenia pozostałości. W 6 dniu, to jest po I44 godz.
od ostatniego podania leku obser-wowano kolejny spa-
dek poziomu pozostałości, przy czym w przypadku
tkanki wątrobowej był to spadek ponad lOO-krotny.
Jednocześnie w 6 dniu nastąpiło wyrównarrie stężeń
pozostałości w trzech badanych tkankach na pozio-
rnie 10,2-15,1 ng/g (ryc. 3). Po 8 dniach po odstawie-
niu NNOR, miał miejsce dalszy spadek pozostałości
NOR, a średnie wartości stężeń kształtowały się w
sposób następujący: próbki mięśni (Ml i M2) 3,4
ng/g, próbki wątroby (Wl i W2) 6,3 nglg i próbki
tłuszczu (T1 j T2) - 4,6 nglg (ryc. 3). W kolejnym
dniu oznaczeń NOR w tkankach, to jest w 10 dniu od
odstawienia leku, nie stwierdzono pozostałości w obu
pulowanych próbkach rnięśni t tŁttszcztt, a w dwóch
próbkach tkanki wątrobowej śladowe pozostałości
NOR kształtowały się na granicy wykrywalności me-
tody, to jest poniżej I nglg (.yc. 3). Podobnie jak w
próbkach mięśni l,tłuszcztl pobranych po 10 dniach w
kolejnych okresach określania pozostałości NOR, to
jest po Iż, 14,16, 18, 20 dniu od zaprzestania poda-
wania leku, stwierdzano wyłącznie poziomy ,,zerowe".
Natomiast w przypadku tkanki wątrobowej ttłuszczu,
śladowe ilości pozostałości stwierdzono jeszcze tylko
w 12 i 14 dniu od zaprzestania podawania leku,
Wszystkie dalsze pobrane probki tych tkanek po 16,

18 i 20 dniach dawały wynik negatywny.
Wykonana ana|tza chromatogr afi,czna pozostałości

NOR w badanych tkankach kurcząt wykazała, że po-
zostałości leku zanikały naj szybciej z mięśni . Już po 6
i 8 dniu od zaprzestania podawania leku stężenia po-
zostałości w tych dwóch przedziałach czasowych wy-
nosiły w przellczeniu odpowiednio I0,2 i3,4 mcg/kg.
Są to więc stęzenia pozostałości znacznię niższę od
stężeń innych fl uorochinolonów, których dopuszczal-
ne stęzenia pozostałości w tkankach zwterzątrzeżnych,
określono przez wartośó MRL (Maximum Residue
Limit) (2).

Szybkie zantkante pozostałości NOR z mięśni kur-
cząt potwierdzaj ąrównież wyniki prezentowane przez
Anadona i wsp.(l), którzy po 12 dniach od odstawie-
nia leku wykrywali w mięśniach jedynie śladowe ilo-
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Rlc. 4, Rozmieszczenie norfloksacyny !v jajach po podarva-
niu nikotl,nianu norfloksacyny (7% proszek) z wodą do picia

- 2,5 gll (l75 mg substancji aktywnej) przez 5 dni

ści dwóch metabolitów NOR, to jest desetylenonor-
floksacyny (0,05 prg/g) i oksonorfloksacyny (0,008 ptg/

/g). Nasze starania o otrzymanie wzorców metaboli-
tów NOR zakończyŁy się niepowodzeniem, z powodu
b ar dzo wysoki ch ko sztów syntezy Ę ch zw lązków. Jed-
nocześnie należy podkreślić, ze wymienieni autorzy
(1) nie wykonywali anairizy zawartości NOR i jej me-
tabolitow w mięśniach kurcząt pomiędzy 5 a I2 dniem
od odstawienia tego leku.

Maksymalne stężenia pozostałości NOR w mię-
śniach i wątrobie zostały wykazane przęz nas w trak-
cie podawania NNOR l po 12 h od odstawienia leku;
ptzy czymnajwyższe stężenia NOR stwierdzono w tym
okresie w wątrobie (4 dzieńpodawania - 6878 ng/g) i
po 12 h po odstawieniu leku 4507 nglg. Jednak już
po 2 dniach od zaprzestania podawania NNOR obser-
wowano znaczne obniżenie poziomu pozostałości w
wątrobie - ażZ3-Wotne. Stosunkowo szybkie obniża-
nie się pozostałości NOR w wątrobie już po upływie
ż4 godz. odzaprzestania podawania leku obserwowa-
li również inni autorzy (1).

Za wyjątkiem tkanek ktlrcząt zabitych po 4 dniach
od odstawienia NNOR, w kolejnych dniach odzaprze-
stania podawania leku, to jest od 6 do 10 dnia w przy-
padku mięśni i od 6 do 14 dnia w przypadku wątroby
ttłuszczu, miał miejsce stopniowy proces obniżania
się poziomu pozostałości w badanych tkankach. Na-
leży podkreślic, że od 10 dnia w przypadku mięśni i



od 16 dnia w przypadku wątroby i tfuszczu w tkan-
kach tych nie stwierdzono stężeń leku wykrywalnych
metodąHPLC.

Próbując na podstawie uzyskanych wyników roz-
ważac zagadnienie karencji dla NNOR u kwczątrueź-
nych, należy podkreślić, że jń po 6 dniach od odsta-
wienia leku, stężenia pozostałości NOR w trzechba-
danych tkankach wskaźnikowych były mniej więcej o
połowę niższe w porównaniu do tymczasowej warto-
ści MRL, wyznaczonej dla enrofloksacyny - 30 pglkg
(2). Jak dotychczas wskaźnik ten nie został wyzna-
czony dla NOR. Odno sząc poziomy pozostałości NOR
do wartości MRL dla enrofloksacyny, okres karencji
dla NNOR powinien wynosić 6-8 dni. Jednak przy
ustaleniu okre su karencj i, należy uwz glę dnia ó r ównież
p ozi om po zo stało ś ci mótab o litóq chó claZ w pr Ży p ad-
ku NOR tylko 1 z 5 stwierdzonych metabolitów jest
aktywny mikrobiologtcznie (6, 8).Anadon i wsp. (1)
po stosowaniu NOR u kurcząt, stwierdzali występo-
wanie desetylenonorfloksacyny i oksynorfloksaclmy po
12 dniach od odstawienia leku, w granicach 0,008-0,1
pglg. W świetle tych danych, pomimo, że wymienieni
autorzy zwiększali dostępność biologiczną NOR po-
dajap lekbezpośrednio do wola (8 mg/kg, przęz4 dni),
należy postulować wydłużenie okresu karencji dla
NOR do 10-12 dni.

Pozostałości NOR w jajach. Proces rozmieszcza-
nia leku w jajach po stosowaniu NNOR przez 5 dni z
wodądo picia miał charakter stopniowo wzrastający.
Analiza chromatograftczna stężeń NOR w trakcie po-
dawani a l eku, wyka zaŁa o gr antczone przenikani e te go
leku do jaj. Stężenia stwierdzane w żóŁtku i białku
jaj w trakcie podawaniabyły wielokrotnie niższe w
porównaniu do stężeń NOR, stwierdzonych w tkan-
kach kurcząt. Obserwacje wykazały naprzykŁad, że
po trzech dniach stosowania leku stężenie NOR w
żoŁtkachjaj wynosiło średnio 27,7 nglg, a w białku
średnio - 19,0 nglg. StęZenie w 4 dniu stosowania
NNOR zdecydowanie wzrosło w żółtku, średnio -
66,0 nglg (ryc. 4). W dniu zaprzestania podawania
NNOR (dzień 0) stęzenie pozostałości w żółtku utrzy-
mywało się na zbltżonympoziomie jak w dniu 4 śred-
nio - 62,5 nglg.Poziomy pozostałości NOR w biał-
ku jaj w dniach 4 i 0 nie podlegały duzym wahaniom
i wynosiły odpowiednio 13,8 iI7,5 nglg. W 1 dniu
po zaprzęstaniu podawania NNOR stęzenie pozosta-
łości osiągnęło w żółtkl najwyższy dotychczasowy
poziom - średnio 103,5 nglg, natomiast poziom po-
zostałości NOR w żółtku w 2 i 3 dniu uległ obniże-
niu do około 50oń stężenia z dnia pierwszego i war-
tości średnie wynosiły 43 i 46 nglg, W 2 i 3 dniu
poziom pozostałości NOR w białku jaj również uległ
obniżeniu do pozioml 6,2 i 7 ,2 ngl g, W ciągu kolej -
nych dwóch dni od zaprzestania podawania leku -
dzień 4 i 5,pozostałości w żółtkujaj uległy dalsze-
mu obniżeniu w porównaniu do dni wcześniejszych
- 2 i 3 i wynosiły odpowiednio - 25,8 i 25,7 nglg.
Stopniowy wzrost stęzenia leku w jajach indyczych

(enrofloksacyna) w trakcie podawania oraz szybki
spadek poziomu po odstawieniu leku obserwowali
również inni autorzy. (3). Poziom pozostałości w biał-
ku po nieznacznych wahaniach w 4 i 5 dniu od od-
stawienia leku, w 6 dniu osiągnął już wartości ślado-
we - 3,5 ng/g (0,003 peld.

W 7 dniu poziom pozostałości NOR w żoŁtku i biał-
ku jajprzy zastosowaniu opisanej wcześniej procedu-
ry analiĘ cznej o s i ągnął po ziom zęr oW. C zuŁo ś c uży -
tej metody HPLC i wydajnośó zastosowanej procedu-
ry ekstrakcyjnej umożliwia ilościowę oznaczanie po-
zostałości NOR w jajach z dokładnością do 10 pglkg
(0,01 pglg: 10 ngig). Jest to czułość uznal7a aktual-
nię za optymalną dla oznaczania pozostałości fluoro-
chinolonów (2). Biorąc pod uwagę nawet niepełny
odzysk NOR w próbach kontrolnych, który wynosił
średnio dla żołtka 6I ,Ioń i dla białka średnio - 59 ,7Yo,
to hipoteĘczny poziompozostałości w żółtku w 7 dniu
od zaprzestania podawania leku byłby poniżej pozio-
mu wykryłvalności.

Stęzenia pozostałości NOR w jajach (zwŁaszcza w
białku) ni e podle gaĘ znacznym wahaniom dobowym.
Poziom pozostałości NOR w jajach począwszy od naj-
wyższej warlości stwierdzonej w pierwszym dniu (1)
od odstawienia leku, był caĘ czas w trakcie badań zde-
tetminowany wysokością stężeń leku w żółtkn. Zaular-
tość pozostałości leku w żókkn stopniowo ulegała ob-
niżeniu, osiągając w 6 dniu stężenie dwukrotnie ntższę

średnio Iż,2 nglg (0,0I2 pglg) czyli 12 p,glkg w po-
równaniu do wartości MRL dla enrofloksacyny - 30

$glkg (2), Wyniki te pozwalaj ąnaprzyjęcie 6-dniowe-
go okresu karencji dla NNOR u kur niosek.

podsumowanie

Zastosowany sposób ekstrakcji i opracowane wa-
runkichromatograftczneoznaczaniaNORumożItwiają
ilościowe oznaczanlę tego fluorochinolonu w tkankach
i jajach zdol<ładnościądo 10 pglkg, to jest zczułością
zale c aną pr zez p ołączone Komitety Eksp ertów FAO/
/WHO. Analiza chromatogr aftcznapozostałości NOR
wykazała, że stężenie tego leku w tkankach i jajach
ulega szybko obniżeniu po zaprzestaniu jego podawa-
nia i w ciągu 6-12 dni w przypadku tkanek, a 6 dni w
przypadklj aj osiąga poziom śladowy.
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