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Biodostępnośó

Chemioterapeutyki stosowane w ichtioterapii naj-
częściej podawane są głównie per os (zpaszQ, aich
wchłaniani e z pr zew o du p okarmow e go zależy pr ze de
wszystkim od lipofilności i stałej dysocjacji (pKa).
Przewód pokarmowy ryb znajdujących się w wodzie
o duzej zawarlości kationów ma podwyższonąwar-
tośó pH, w związkllztym substancje leczniczę o cha-
r akter zę słabych kwas ów prz y wy ższympH są względ-
nie mocniej zjontzowane. W tych warunkach leki sła-
biej rozpuszczają się w tfuszczach, a tym samym w
mniej szym stopniu przechodzą przez błony biologicz-
ne. Dlatego też biodostępność, czyli ilość leku jaka
została wchłonięta przez organlzm ryb znajdujących
się w wodzie o dużym zasoleniu jestzazwyczaj mniej-
sza od warlości uzyskiwanych w badaniach przępro-
w adzany ch w wodzie słodkiej .

Na ograniczenie przyswajarria leków wpływa rów-
ni ez fakt, że chor e ryby zanvy czaj p obier aj ąp asze lecz-
nicze w dość ograniczonym stopniu. Ponadto stwier-
dzono, że już sama obecność kwasu oksolinowego lub
tetlacykliny w paszy równieżmoże niekorzystnie wpĘ-
wac na zerowanie ryb, a w konsekwencji na pobranie
leków (15). Także niektóre składniki paszy mogąmo-
dyfikować szybkość wchłaniania się leków zprzęwo-
du pokarmowego. Zdolność tworzenia kompleksów z
jonanri metali występującymi w paszach i w wodzie
j est pr zsl czyną ni ski ej b i o do stępno ści oksytetracykli -
ny (6, 7), którajest 7-10 razy rllniejsza od wartości
ustalonych dla świń i innych zwierząt stałocieplnych.

W leczeniu bakteryjnych chorób ryb wykorzystyłva-
ny jest dość ograniczony asortyment leków. Przedę
wszystkim jest to oksytetracyklina oraz coraz częściej
chinolony różnych generacji (5, 29, 30). Natomiast
preparaty sulfonamidowe, także te łączone z poten-
cjatorami - trimetopri-"F lub ormetoprimem tracą
znaczęnię i są coraz rzadziej stosowane. Pewne na-
dzieje wiązane sąz florfenikolem, który dzięki swoim
właś ciwościom terapeuty cznym skutecznie może za-
stąpić wycofany z praktyki weterynaryjnej chloramfe-
nikol. Pozostałe antybiotyki i inne leki przeciwbakte-
ryjne, zewzględu na zakres lch działania, właściwo-
ści fizykochemiczne, lub też powstające oporności
pato gennych bakterii są mało pt zy,Jatne w leczeniu ryb.

Jednym z elementów korelacj i zacho dzących pomię -
dzy pr ep ar atem l e czni c zym, p ato gennymi b akteriami
a organizmem zwierzęcym są procesy farmakokine-
tyczne, które decyduj ą o zawartości substan cji czyn-
nej w organizmach zwierząt i mająwpĘw na osiąga-
ne efekty terapeutyczne. O ile zagadnieniazwlązane z
farmakokinetyką leków u zwierząt stałocieplnych są
dość dobrzę poznanę, to jak dotąd, dość mało uwagi
poświęca się wzajemnym zależnościom, które zacho-
dz ą p o m i ę d zy pr ep ar atęm le czni c zym a o rg an izmami
ryb. Jest to zagadnienie tym bardziej ważne, że para-
metry farmakokin etyczne leków stosowanych u ryb w
znacznym stopniu uzalężnione są od warunków śro-
dowiskowy ch, przede wszy stkim od temperatury wody
(tab. 1), w związkuztymmogąone w istotny sposób
rożnić się od wartości występujących u zwierząt sta-
łocieplnych, bądź też u ludzi (I 6).



Medycyna

Chinolony, podobnie j ak tetracykli-
ny, posiadają właściwość wiązanta
się z jonami metali. W obecności
dwu- lub trójwartościowych katio-
nów moze zmntejszac się przyswa-
jalność niektórych leków tej grupy z
przewodu pokarmowego (37).

Natomiast zwiększenie zawarto ści
tŁuszczu w paszy powodowało pod-
wy ższente zdolności przyswaj ania
flumechiny z przew odupokatmowe-
go okonia (20). Z kolei biodostęp-
nośc sarafl oksacyny podanej tuńczy -
kom w oleju kukurydzianym sięgała
ż3,9oń, podczas gdy po zastosowa-
nlu z paszami lęczntczymi była kil-
kakrotnie mniej sza (22). Warto zwro-
cić uwagę, że generalnie biodostęp-
nośc chinolonów QĄ u ryb jest
mniejsza niż u Iudzi i zwtetząt do-
mowych (33 i 38).

Objaśnienia: C","* lajwyższe stężenie leku w surowicy,,T,,.ux czas! po którym wystę-

powało mjwyżŚŻe stężenie leku, t,., - okres półtrwania leku,

tŁumaczy się wypadkowąwszystkich procesów zacho-
dzącychw organizmach ryb po podaniu leku,

Na szybkość rozmieszczanla w tkankach i narzę
dach zwierząt, w tym także i ryb, istotny wpływ ma
stopień wtązanla leku z białkami osocza, gdyż tylko
nt€zw tązana c zęś ć ro zpro w ad zana j est p o o rganizmi e.

Tetracykl in a w tązana j est przez o s oc ze sumika karło -

watego w ]2oń (ż8), z kolei osocze pstrąga tęczowego
w tĘe oksytetracykoinę w 52 - 5 50ń nteza|eżnie o d za-
stosow nte z btałkami osocza
przęzs astępuje w4,63-I4,2oń
i wrras stężenia leku (1). Wła-
ściwośc stosunkowo słabego wtązania się z białkami
osocza ryb jest charakterystycznarownież dla innych
sulfonamidów (11), podczas gdy u ssaków wiązane są
one w 80-85% (24).

Chociaż oksytetracyklina ma względnie dużą obję-
tość dystrybucji (Vo : .2,I.Ilkg o dość
szybkim rozmteszcŻaniu się w jednak
nie jest ona równomiernie rozpr ankach
lnarządach. Ze względu na wspominane już powino-
wactwo do jonów metali zachodzi kumulacja w tkan-
kach bogatych w wapń, głównie w kościach szkieletu
i łusce. Duże ilości stwierdzane są również w przed-
nęrcz|L, co częściowo tŁlmaczy ujemny wpływ tego
leku na układ odpomościowy (12).

Wszystkie chinolony są dobrze rozprowadzanę po
tkankach inarządachryb, ich objętośó dystrybucji jest
większa od2,3 UkgQĄ i jest porównywalna do war-

pozostają w kościach, enrofloksacyna w skórze, zaś
Śarafl oksac yna zar owno w skórze j ak i w kościach (3 5).

Nalezy przy tym zaznaczyć, że na występujące wiel-
kości stĘżeń tych leków w tkankach i narządach ryb

Florfenikol jest jak dotąd jedynym lekiem (poza
wycofanym chloramfenikolem), którego biodostępność
u ryb jest dość duża (21). U tuńczykaprzekracza ona
95oń, dzięki tej właściwości oraz dobrej penetracji tka-
nek, po jego zastosowaniu zazwyczaj uzyskiwane są
dobre efekty terapeutyczne,

Wzgl stępnośó (tab.2) większości
leków p ch stosowanych w terapii ryb
nresle z orodzajunieprawidłowości.
Po pierwsze, wchłanianie zachodzt w ograniczonym
stopniu i w związku z tym wywierane dzlałanle far-

żebycmało
aci czynnej
mogąnieko

śro dowi sko p opr zez wy tw arzani e op orny ch szczep ów
bakteryjnych.

Zwiększenie biodostępności leków u ryb możliwe
jest po zas dla danego gatunku
iposobow waniu efektywnych
systemów uwalniania substancji czynnych z prępaTa-
tów leczniczych. Problem małej biodostępności tetra-
cyklin ubydŁarozwiązano między innymi poprzez jed-

noczesne podawanie leku z kwasem cytrynowym lub
w postaci rehydratu (19). Natomiast biodostępność
kwasu oksolinowego wzrosła I,4 razy,po podaniu tego
chinolonu rybom w postaci mikrokryształków (9).

Dysttybucja i metabolizm

Nie tylko wchłanianie,lecz także szybkość rozpro-
w adzanta po tkankach i narządach (tab. 3) or az prze-
miany metaboliczne zależąod temperatury wody, w
której żyjąryby. Zaobserwowano między tnnymi, że
w temperaturzet: 5"C zawartość oksytetracykliny w
mięśniach zwlększała stęprzez 9 dni. Natomiast, gdy
woda miaŁa temperaturę 16"C wzrost stężeń leku był
szybszy i trwał tylko2 dni. Jednak najwyższe stężenia
stwierdzono przy temp. 10"C (3). Takie zachowanie

Tab. l. wpłyrv temperatury na niektóre parametry farmakokineĘczne leków u ryb



Objaśnienia: jak w tab. 1.

istotny wpływ mają warunki środowiskowe. W mię-
śniach tuńczyka przebywającego w wodzie słodkiej
stężenia difl oksacyny byĘ około pięciokrotnie wyższe

,Medycyńa tlE .

w porównaniu do wartości oznaczo-
nych u ryb morskich (17). Podobne
zalężnoścl, stwierdzano równiez w
przypadku kwasu oksolinowego (8).

W mięśniach i krwi tuńczyków
florfenikol występował w podobnych
ilościach, podczas gdy w mózgu stę-
żenia leku tl yły czter okłotnie mni ej -

sze (2l.;. Swiadczy to o ograniczo-
nej penetracji bariery krew-mozg. W
miarę upływu czasu zawartośó leku
w mięśniach szybko malała, a po 3

dniach w organizmie ryb pozostawa-
ło zaledwie 20Yo zastosowanej daw-
ki. W tym samym czasie zawartośc
aminowego metabolitu szybko rosła
i stanowiła 7)Yo ogólnej zawarlości
substancji macierzystej wraz z 1ej
metabolitami. Inne produkty bio-
transformacj i fl orfenikolu stwierdza-
ne były w znacznlę mniejszych ilo-
ściach.

Z kolei sulfachloropirydazyna ule-
ga slabemu rozprzestrzenianiu w or-
ganizmte sumika (Vn : 0,430 l/kg),
prawdopodobnie decyduje o tym jej
polarny charakter, który może utrud-
niac przechodzenie przez błony bio-
logiczne (1). Główne procesy meta-
boliczne, j akim ulegaj ą sulfonamidy
(hydroksylacj a, dealkilacj a, hydroli-
za i koniugacja) typowe dla ssaków
(26), występująrównież u ryb (11).
Zarówno u karpia jak i pstrąga pod-
stawowym metabolitem j est acetylo-
pochodna podanego sulfonamidu, O
ile u karpia zawartość produktów
metabolizmu w dużym stopniu zale-
ży od temperatury wody, to takiej
zależności nie stwierdza się u pstrą-
ga (10).

Dość często sulfonamidy stosowa-
ne są Łącznie ze zwtązkami potęgu-
j ącymi tch działanie. Jednak zaleca-
na proporcja sulfonamid : potencja-
tor: 5:1 nie wydaje się być optymal-
na, gdyż zarówno trimetoprim jak i
ormetoprim mają parametry farma-
kokinetyczne znacznie rózniące się
od wartości ustalonych dla sulfona-
midów. Potencjatory mając wyższą
objętość dystrybucji przechodzą do
tkanek bardziej efektpvnie i szybciej
osiągaj ą poziomy ter apeuty czne niż
zasadnicze substancje aktywne.

Stwierdzono między innymi, że po upływie 12 godzln
od podania sulfadimetoksyna i ormetoprim występują
w mięśniach w proporcji 3: 1, a w wątrobie 1 :3, te roż-

Tab.2. Biodostępność (F) leków przeciwbakteryjnych u ryb

Gatunek ryb

0 ksytetta cykl i n a

0 ksytettacyklina

Kwas oksolinowy

Sa talloksacyna

Sa ralloksacyna

En tofloksacyna

En rolloksacyna

Flumechina

Florle n iko l

Sullachlotop irydazyna

Ka rp

Psttąg

Tu ńczyk

Tuńczyk

Tu ńczyk

Psttąg

Tuńczyk

Tu ńczyk

Tu ń czyk

Sumik

0,6

8,6

30,1

7,4

2,2

35,2

24,0

17,1

55,5

44,7

96,5

13

20.c

btak

1 ()oc

8,5oc

1 0.c

1 0"c

1 ()oc

,10.c

1 0oc

1 ()oc

11.c

22"c

60

100

10

10

10

5

10

15

10

10

10

60

12

6

24

22

24

4

24

24

21

1

Tab. 3. Szybkość rozmieszczania leków w organizmie ryb

Sa tafloksacyna

Sa rafloksacyna

Enrol!oksacyna

0 ksytetracyklina

Pstrąg

Tu ńczyk

Tu ń czyk

Pstłąg

mięś n ie

Wąt]Oba

nerki

mięśnie

Wątroba

nerki

mięś nie

Wątloba

netki

mięś nie

Wątroba

12,1oc

7,9"c

brak danych

5oc

1 0"c

1 6"G

5oc

1 0"c

1 6"c

8

4

4

24

4

4

32

9

105

216

96

48

216

12

48

0,09

0,02

0,20

0,34

0,66

1,76

1,96

2,87

g,23

2,6

4,0

2,g

20,0

45,8

24,1

23

23

36

3



nice mogąmieć decydujący wpływ na końcowy efekt
Ieczenia (32).

Wydalanie

Wydalanie leków z organlzmu ryb odbywa się w
znacznte dŁuższymczasie nizu innych gatunków zwte-
rząt i równięż na tym etapie przemiany leków tempe-
ratura wody wpływa na szybkość zachodzących pro-
cesów,

ttwania (t, ,) jest ustalony na 4,8 dniayr7y temperatu-
rze wody'1-6oC, zwtększa się do 6,1 dnia przy 10'C i
osiąga warlośó 8,9 dnia, gdy ryby zna|azły się w wo-
dzie o temperaturzę 5"C (3), Natomiast u tuhczyka
okres półtrwania oksytetracykliny został ustalony na
2,1 dnla w wodzie o temp. 7-8"C (7).

oionów wydalanie zacho dzi szyb -

ących w wodzie słonej niż w wo-
półtrwania kwasu oksolinowego

okresy półtrwania kwasu oksolinowego, flumechiny i

sarafloksacyny sąraczej krótkie i nie przekraczają24
godzin (24). Natomiast dla enrofloksacyny jest onnieco
dfuższy i wynosi 34,2 godztny. Prawdopodobnie na

drobiu - 19 godzin (2).
Wydalani e fl orfenikolu u tuńc zyk a zacho dzt r aczej

szybko, okres półtrwania został ustalony na I2,2 go-

dztny i jest on mniejszy w porównaniu do wartości
występuj ąc y ch wy znac zany ch dla wi ęks z o ś c i l eków
stosowanych u ryb. Zarowno substancja mactetzysta
jak i jej metabolity wydalane sąz moczem t z żołcią
(I4,21).

U karpia ustalono okres póhrwania dla sulfameta-
zyny na I7,5 godztny (9), a u sumika dla sulfadime-
toksyny - 72,8 go dziny (3 a) Wyj ątkiem j est sulfachlo-

f
Z

wa się znacznle szybciej (8). Podobny, wpływ różntc

ności ruchowej oraz rożnych dla tych gatunków ryb
optymalnych warunków temperaturowych.

podsumowanie

nak w przypadku ryb badania biodostępności i innych

j e st naj ważniej szą ryb ą hodowaną w naszej strefie geo -

graficznej.
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