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Summary

The studies were carried out on Balh/c mice (8- 1 0 weeks of age). The mice were treated with fluoroquinolones
administered orally six times at 24 hour intervals: flumequine, norfloxacin and ciprofloxacin at doses of 15 or
75 mg/kg, enrofloxacin at doses of 5 or 25 mg/kg. After the last dose of fluoroquinolones,, a part of the animals
werelreated lvith lipopolisaccharide from E. coli i.v. at a dose of 25 pg/mouse. It has heen discnvered that
fluoroquinolones inhibit phagocytic activity and decrease the percentage of NBT-positive cells of ńurine in-
traperitoneal macrophagós. This effect depends on the type of drug, the dose applied, as well as the immuno-
logic function of the defńse system. AlI tested fluoroquinolone§, irrespective of the dose applied, increase NO
production by murine intraperitonea| macrophages stimulated in vitro with LPS from E. coli at a concentra-
-tion 

of 2,5 1lglml. The tested drugs also modulate IL-l production, while flumequine at a dose of _15 mg/kg
increases, and fl,,mequine, norfloxacin, ciprofloxacin at a dose of 75 mg/kg and enrofloxacin at a dose of,25
mg/kg decrease lL-l production.
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W ostatnich latach wprowadzona została do lecz-
nictwa medycznego i weterynaryjnego nowa genera-
cja 4-chinolonów tzw. fluorochinolony. Do fluorochi-
nolonów stosowanych w medycynie weterynaryjnej
na\eżąm. in, : flumechina, norfl oksacyna, enrofl oksa-
cyna, danofloksacyna, difloksacyna, marbofloksacy-
na,atakże ciprofloksacyna (w Polsce stosowana jedy-
nie w leczeniu infekcji u ludzi).

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych
dotyczących wpływu fluorochinolonów na funkcje
komórek odpornościowych zwterząt i człowieka. Z
opublikowanych danych wynika, żebadanta nad im-
munotropowym wpływem tej grupy leków przępro-
wadzone zostały przede wszystkim w układach in vi-
tro i doĘ czą głownie fl uorochinolonów stosowanych
w terapii człowieka. Wiadomo, że fluorochinolony sto-
s owane w dawkach ter apeuty cznych o siąg aląbar dzo
wysokie stężenia (5-I0 razy wyższe niż w surowicy)
w komórkach fagocytujących (neutrofilach i makrofa-
gach) (5,9,24),przy czymw sposób bezpośredni nie
osłabiająaktywności tych komórek (12). Wiele przed-
stawicieli fluorochinolonów wywiera dzińanię modu-
luj ące produkcj ę cytokin przez monocyty/makrofagi.
Przeprowadzone do tej pory badania dotyczyły głów-
nie wpływu ciprofloksacyny, pefloksacyny i ofloksa-
cyny na produkcję interleukiny-1 (IL-1) ptzęz mono-
cyty klwi człowieka (4,28,29,30).

Celem badań było określenie wpływu wybranych
fluorochinolonów, stosowanych w lecznictwie wete-

rynaryjnym, na aktywnośc makrofagow otrzewnowych
myszy w układach doświadczalnych in vivo,

Mateliał i metody

Badania wykonano na myszach szczepuwsobnego Balb/
c, samcach i samicach w wieku 8-10 tygodni, o masie 1B-

22 g.lJżyte do badań myszy pochodziły z 1icencjonowanej
hodowli zwierząt Jaboratoryjnych prowadzonej w Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu.

Badane fluorochinolony: flumechinę, norfloksacynę,
enrofloksacynę i ciprofloksacynę w postaci substancji roz-
puszczano w wodzie destylowanej o odpowiednim dla każ-
dego leku pH (flumechina pH 12, norfloksacyna pH 4, en-

rofloksacyna i ciprofloksacyna pH 7), podawano doustnie
przy użyctu sondy w objętości 0,5 ml sześciokrotnie w od-
stępach 24 - go dzirnych. Flumechinę, norfl oksac ynę i cipro-
floksacynę stosowano w dawce 15 i 75 mg/kg, natomiast
enrofloksacynę w dawce 5 I25 mg/kg. Grupy kontrolne
stanowiły myszy otrzymujące, w miejsce badanych fluoro-
chinolonów, wodę destylowaną. Każda grupa doświadcza7-
na zawięrała od B do 10 myszy. Oznaczano następujące
wskazniki immunologiczne:

1. Aktywnośc fagocytarna wobec Staphylococcus inter-
medius oraz aktywnośc bojcza rezydentnych makrofagów
otrzewnowych myszy testem redukcji NBT.



Badania przeprowadzono na myszach: a) z niepobudzo-
nym układem odpornościowym, b) po stymulacji antyge-
nem gras i cz oniezależnym, j akim j e st lip op oli s achary d z E.
co1l (LPS). LPS z E. coli (055:85; Sigma) podawano jed-
norazowo dożylnie w dawce 25 pglmysz 3 godzinypo ostat-
niej dawce fluorochinolonu.

Po eutanazji myszy eterem dietylowym, pobierano ma-
krofagi przez wypŁukiwanie z jamy otrzewnowej do jało-
wego, zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej (PBS)
o temperaturze 4"C z dodatkiem penicyliny w stęzeniu 10
j.m./ml i streptomycyny w stężeniu 10 pg/ml (Penicillin-
Streptomycin solution stabilized - Sigma). Zębrane makro-
fagi odwirowywano przez I0 minut w temperaturze 4"C
przy 375 g i zawieszano w zimnym PBS, doprowadzając
do koncentr acji 2x 1 0l komórekJml. Określano zywotność
otrzymanych rnakrofagów przez b arw ienie przygotowanym
e x t e mp o re roztworem, składaj ącyrn si ę z 0,2oń błęki tu try-
panu (Sigma) i 4,25%o sterylnego roztworu chlorku sodo-
wego w stosunku 4:1 . Zywotnośc zawiesin otrzymanych
nrakrofagów wynosiła 90-95%, Ponadto metodą Pappen-
heima (MGG) dokonywano jakościowej oceny komórek
izolowanych z jamy otrzewnowej myszy, wśród których
rnakrofagi stanowiły 65 -'7 5% populacji.

Aktywność fagocytarną makrofagów otrzewnowych
wobec S taphyl oc occus intennedrrts okleślano in vitro w g
netody Doleżala i wsp. (14). Do badań użyto l8-godzin-
nej hodowli Staphylococus internledius na agarze. Użyty
szczep bakterii był katalazo- i koagulazododatni, tworzący
kolonie o cechach charakterystycznych dla gronkowca.
Przygotowano zawiesinę bakterii w PBS o gęstości 3x 108

komóreVml (liczbę bakterii oceniano przy pomocy skali
MacFarlanda). Przed wykonaniem odczynu bakterie pod-
dawano opsonizacji przez inkubację z płodową surowicą
cielęcą (FCS Flow Laboratories) w stosunku I:1 w łaźni
wodnej w temp. 37oC przez 15 minut. Odczyn fagocytarny
wykonano przez zmieszanie 0,I ml zawiesiny makrofagów
o gęstości 2x 107 komórek/ml z 0,1 ml zawiesiny bakterii o
gęstości 3x108 komórekJml i następnie inkubację w łaźnl
wodnej w temp. 37"C przez 30 minut. W celu przerwania
fagocytozy umieszczano próby w temp. 4"C na 10 minut,
Następnie na pokrytych płodową surowicą cielęcą szkieł-
kach podstawowych wykonyłvan o Tozmazy, które po ł\rysu-
szeniu i utrwaleniu barwiono metodą Giemzy. Określano
odsetek makrofagów fagocytujących (KF) i liczbę bakterii
sfagoclowany chprzez l makrofag - indeks fagocy,tamy (IF).

Aktywność bójcząmakrofagow określano przez ozna-
czenie ich zdolności do spontanicznej redukcji błękitu ni-
trotetrazoliowego (NBT - Sigma) wg metody Parka i wsp.
(23). Test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez ma-
kro fagi otrzewnowe wykonywan o pr zez zmieszanię 0, 1 ml
zawiesiny makrofagów o gęstości 2x 107 komórekJml z 0,1
mI O,żo/o roztworu błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) w
PBS, a następnie inkubację w łaźni wodnej przez 15 minut
w temp. 37"C i przez 15 minut w temperaturze pokojowej.
Po zakończeniu inkubacji na pokrytych płodową surowicą
cielęcą szkiełkach podstawowych wykonano rozmazy, które
barwiono metodą Giemzy, P od impersj ą obl iczano odsetek
m akro fa g ów zaw ier aj ących zre duko wany do c zaruly ch zło -
gów formazanu błękit nitrotetrazoliowy (% komórek NBT-
dodatnich).

Aktywność fagocytarną i zdolność redukcji błękitu ni-
trotetrazoliowego makrofagów otrzewnowych myszy okre-
ślano po 3 godzinach od ostatniej dawki leku przy sześcio-
krotnym podawaniu or az po 5 godzinach po stymulacj i LP S,
czyli - co stwierdzono doświadczalnl,e w czasie maksy-
malnego działania endotoksyny, wyrażonego wywołaniem
odczynu gorączkowego u myszy.

2. Produkcja interleukiny-1 (L-1) i tlenku azotu (NO)
przezmaktofagi otrzewnowe myszy stymulowane in vitro
LPS z E. coli (05585) w stęzeniu 2,5 slglml hodowli.

Makrofagi pobierano i odwirowywano w wyżej opisa-
nych warunkach. Następnie komórki zawieszano w medium
hodowlanym, które stanowił RPMI 1640 z 10% dodatkiem
cielęcej surowicypłodowej (FCS FlowLaboratories), 10
mM HEPES (Sigma), 2 mM L-glutaminy (Flow Laborato-
ries) i wymienionymi antybiotykami. Następnie dokony-
wano jakościowej oceny populacji komórek i określano ich
żywotność fiw.). Makrofagi powtórnie odwirowywano,
zawieszano w w/w medium, doprowadzając do koncentra-
cji 1,5x106 komórekJml i rozdzjelano w objętości 100 pl
do płytek titracyjnych zawierĄących dołki o płaskim dnie.
Wszystkie czynności przeprowadzano w komorze laminar-
nej. Komórki inkubowano przez 3 godziny w inkubatorze
o stałym 5%o przepływie CO, w temp. 37oC, po czym usu-
wano medium hodowlane i uzupelniano je świeżym pły-
nem hodowlanym (RPMI 1640 z dodatkiem FCS, HEPES,
L - glutaminy). Następni e inkub owano makro fagi pr zyle ga-
jące do płytek w w/w warunkach przez kolejne 18 godzin.
powtórnie usuwano medium hodowlane i dodawano RPMI
1 640 bez F CS zawieraj ące lipopolisachary d z E. c o 1 i 0 5 5 :B 5

w stęzeniu 2,5 p,glml medium i umieszczano na kolejne 24
godziny w inkubatorze (10).

Poziom IL- 1 określano metodąELISA z zastosowaniem
zestawu Quantikine M mouse IL-lB G & D Systems) przy
uzyciu czytnlka Elx800 (długośc fali 450 nm). Każdąpró-
bę wykonano w dwóch powtórzeniach. Natomiast poziom
tlenku azotu (NO) uwalnianego ze stymulowanych in vitro
LPS makrofagów oznaczano przez pomiar poziomu azoty-
nów wg metody Stuehra i wsp. (34). 50 pl supematantu
inkubowano z 50 p,l odczynnika przez 5 minut w tempera-
turze pokojowej. Absorbancję prób (długość fali 550 nm)
mierzono przy użyciu czytnika mikropłytek (każda próba
w trzech powtórzeniach). Stężenie azotynów obliczano w
nM w oparciu o standardowe rczcieńczenia seryjne azoty-
nu sodu w zakresie od 0,5 do 5 nM, Produkcję IL-l i NO
przez makrofagi otrzewnowe oznaczano jednorazowo po
24 godzinach po podaniu ostatniej dawki badanego leku.

Otrzymane wyniki badań poddawan o analizie staty stycz-
nej przy uzyciu testu t-Studenta, Uzyskane wyniki porów-
nywano do równolegle przeprowadzanych badań w gru-
pach kontrolnych. W tabelach podano średnie warlości +
odchylenie standardowe (s).

Wyniki iomówienie
Podanie fluorochinolonów wpływa na aktyłvność

fago cytarną or az b oj czą makrofagów otrzewnowych
myszy z niepobudzonym układem odpornościo-
wym.Sześciokrotne podanie badanych leków w odstę-
pach 2{-godzinnych, nlęzależnle od wielkości dawki
i rodzaju leku, powoduje osłabienie aktywności fago-



cytarnej t bójczej makrofagóW co
wyrazone jest obniżeniem odsetka
komórek fago cytuj ących (KF), Iiczby
sfagocytowanych bakterii (IF) oraz
odsetka komórek zdolnych do reduk-
cji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT-
dodatnich) (tab, 1).

LPS podany dozylnie myszom sty-
muluje aktywność fagocytarną ma-
krofagów otrzewnowych, co wyrażo-
ne jest zwiększeniem odsetka komó-
rek fagocytujących i indeksu fagocy-
tamego, Pobudzeniu aktywności fa-
gocytarnej makro fagó w tow arzy szy
wzrost odsetka komórek NBT-dodat-
nich. sześciokrotne stosowanie flu-
orochinolonów wywi era działanlę
modulujące wpływ LPS na aktyw-
ność fagocytarną i zdolność bójczą
badanych komórek. Efekt działanta
zależy od rodzaju leku, jak równiez
od wielkości dawki. podawanie do-
ustne norfloksacyny w obu badanych
dawkach (15 i 75 mg/kg) przed in-
iekcją LPS całkowicie hamuje jego
stymulujący wpływ na aktywność
fagocytamą i zdolność bój czą makro-
fagów otrzewnowych. Z kolei poda-
wanie flumechiny w dawce 15 mgl
kg lub enrofloksacyny w dawce 5 mg/
kg przed iniekcjąLPS osłabia stymu-
lujący ęfekt działania endotoksyny na
aktywnośc fagocytarną co wyrażo-
ne jest zmniejszeniem odsetka komó-
rek fagocytujących i ilości sfagocy-
towanych przez te komórki bakterii
w stosunku do grupy myszy podda-
nych działaniu LPS. Natomiast leki
te w powyzszych dawkach nie zmie-
niaj ą sĘmuluj ącego dztałanla LP S na
odsetek makrofagów NBT-dodat-
nich. Pięciokrotne zwiększenie daw-
ki flumechiny (75 mg/kg) i enroflok-
sacyny (25 mglkg) hamuje stymulu-
jący wpływ lipopolisacharydu z E.
co]i zarowno na aktywność fagocy-
tarną jak ibójcząmakrofagów my-
szy. Z kolei podawanie ciprofloksa-
cyny osłabia (15 mglkg) lub znosi (75
mg/kg) stymulujący wpływ LPS na aktywność fago-
cytarną i b oj czą makro fagów otrzewnow y ch (tab . 2) .

W dostępnym piśmiennictwie nię znaleziono danych
dotyczących wpływu flumechiny i enrofloksacyny na
aktywność komórek fagocyĘ ących. Większość opu-
blikowanych badań, które wykonano głównie w wa-
runkach in vitro, dotyczy wpływu ciprofloksacyny,
norfl oksacyny or az innych fluorochinolonów stosowa-
nych w medycynie na aktywność fagocytarną izolo-
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Tab. 1. Wpływ sześciokrotnego podania fluorochinolonów na aktylvność makro-
fagów otrzelvnowych my§zy z niepobudzonym układem odpornościowym (1+ s;
n :8)

Objaśnienia: * - różnlca statystycznie istotna w porównaniu do wartości kontroinej (p
< 0,05), KF odsetck komórek fagocytujących, IF indeks fagocytarny, NBT+ odse-
tek kon, órek NBT-dodatnich)

Tab.2, Wpływ sześciokrotnego podania fluorochinolonów na aktyu,ność makrofa-
gólv otrzewnowych myszy poddanych stymulującemu działaniu LPS §+ s; n : 10)

Ko ntro la

LPs

Flumechina

Notlloksacyna + LPS

Entolloksacyna + LPS

Giprotloksacyna + LPS

LPs
15

75

15

75

5

25

15

75

40,22 ł 3,82

63,10 t 4,74-

55,25 t 4,18-ł

44,30 ł 4,07*#$

39,40 t 5,64ł

35,90 t 3,93*#

55,75 t 5,28-#

44,30 t 4,22a$

52,70 t 6,43-ł

44,62 x 3,16*#$

7,14 t 0,83

15,60 t 2,81-

11,52 t 3,40"ł

7,92 t 1,15ł$

l ,52 t 2,00ł

l ,47 t 1,76+

8,51 t 0,68-#

8,37 t 1,11*#

7,75 t 1,31ł

7.57 t 1.63ł

13,78 t 1,55

22,33 ł 5,28-

20,37 x 2,82-

16,60 t 2,73*#$

14,70 t 1,68+

12,30 t 2,10{$

19,50 t 3,35-

'l5,00 t 1 ,48is

18,20 t 2,89-ł

15,50 t 2,29ł

Objaśnienia: * - różnica statystycznie istotna w porównaniu do wafiości kontrolnej (p
< 0,05), # rożnica statystycznie istotna w porównaniu do LPS (p < 0,05), S - różnica
statystycznie istotna w porównaniu do dawki leczniczej (p < 0,05), KF - odsetek komó-
rek fagocytujących, IF indeks fagocytamy, NBT+ odsetek komórek NBT-dodatnich

wanych neutrofilów i makrofagów człowieka, Delfi-
no i wsp. (I2) wykazal| że ciprofloksacyna nie zmie-
nia chemotaksji, fagocytozy i zdolności bakteriobój-
czej wielo- i jednojądrzastych komórek człowieka i
makrofagów otrzewnowych szczura w stężeniach do
100 pglml. Brak wpływu ciprofloksacyny, norfloksa-
cyny i ofloksacyny na aktywność fagocytarnąneutro-
filów, zaobserwował również Forsgren i wsp. (15),
Natomiast zwiększenie zdolności fagocytarnei i che-

K o nlro la 35,62 x 4,52

29,25 t 5,26*

25,12 l2,15*

26,25 x 2,99*

25,87 t 3,69*

27 ,50 t 2,45*

25,50 t 5,17*

28,62 t 1 ,65*

29,37 l3,46*

8,75 t 0,70

6,87 t 0,58*

6,87 t 0,95*

6,57 t 0,46*

6,80 t 0,89*

7,16 t 0,63*

6,72 l0,57*

7,51 t 0,46*

6.67 t 0.91-

13,37 t 2,00

9,87 t 1,90*

8,37 t 2,00*

8,87 t 3,41*

8,12 t 1 ,90*

8,75 t 2,33*

7,37 t 1,65*

9,50 t 2,12*

8,12 x 2,20-
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miluminescencji neutrofilów po ich preinkubacji z
norfl oksacyną a także pefl oksacyną i enoksacyną w
stęzeni ach ter ap elty cznych o dnotował D e snotte s ( 1 3 ),
przy czym działania takiego nie wywiera ciprofloksa-
cyna.Przytoczone wyniki wskazują że po preinkuba-
cji komórek fagocyĘących z fluorochinolonami nie
stwierdza się bezpośredniego, niekorzystnego wpły-
wu badanych leków na aktywność tych komórek.

Ob serwowane w przedstawionych badaniach wyko-
nanych in vivo obnizenie aktywności fagocytarnej
makrofagów mogłoby być wynikiem wpływu fluoro-
chinolonow na produkcję cytokin. Jednym z głównych
czynników endo gennych aktywuj ących makro fagi j e st
IFN-7, który zwiększa ekspresję antygenów MHC kla-
sy II i receptorów Fc dla immunoglobulin na komór-
kach mono cytatno -makro fagowy ch, a takżę stymulu-
je właściwości bójcze tych komórekprzez wpływ na
wytwarzanie aktywnych form tlenu (27). Riesbeck i
tvsp. (26) w swoich badaniach wykazali, że ciproflok-
sacynaw stęzeniu 20 p"glmlhamuje wytwarzanie IFN-
I pTzęz mysie splenocyty po 24 godzinach hodowli i
nleznacznle stymuluje jego produkcję po 48 l72 go-
dzinach, jednak nie wykazuje takiego działania w kon-
centracji 5 pglml. Natomiast lek ten stymuluje limfo-
cyty człowieka do zwiększenia produkcji IFN-7.

W prezentowanej pracy wykazano, że badane leki
obniżają również aktywność bojczą makrofagów
otrzewnowych myszy z niep obud zonym układem od-
pornościowym, ocenianą testem redukcji błękitu ni-
trotetrazoliowego (NBT). Wykazano też, że podawa-
nie fluorochinolonów przed iniekcjąLPS osłabia lub
hamuje stymulującę działanlę endotoksyny na aktyw-
ność bójczą badanych komórek. Jedynie podawanie
flumechiny (15 mglkg) i enrofloksacyny (5 mg/kg) nie
wpływa na stymulujące działanie LPS.

Test redukcj i błękitu nitrotetrazoliowego (NBT)
p o zw ala o c enić zdo lno ś ć wytw ar zania pr zez komórki
fagocytujące ak§,łvnych związków tlenu, które sątok-
syczne dla drobnoustrojów. Obniżenie zdolności re-
dukcji NBT świadczy o zmniejszonym powstawaniu
rodników tlenowych, czyll, upośledzeniu mechani-
zmow zabijania drobnoustrojow zależnych od tlenu
(31).

Na temat wpływu fluorochinolonów na produkcję
aktywnych form tlenu dostępnych jest niewiele danych,
Braga i wsp. (8) wykazalt, że w obecności rufloksacy-
ny w stężeniach subMIC ,,wybuch tlenowy" mierzony
chemiluminescencj ą pozo stawał niezmienio ny. Z ko -
lei Soback i wsp. (34) zaobserwowali zwiększenie
,,wybuchu tlenowego" w neutrofilach bydlęcych po
dozylnym j ednorazowym podaniu nikoĘnianu norfl ok-
sacyny w dawce 10 mglkg. Natomiast Saniabadi i wsp.
(3 2) wykazali, że w leuko cytach c złowi eka naświ etl a-
nych promieniami UYAprzez 10 minut, w obecności
ciprofloksaclny, norfloksacyny i lomefloksacyny (3 1l"gl
ml) dochod zi do obniżenia,,wybuchu tlenowego".

Wiadomym jest, że lipopolisacharyd aktywuje ma-
krofagi, po uprzednim związaniu się z błonowym re-

Tab. 3. Wpływ sześciokrotnego podania fluorochinolonów na
produkcję tlenku azotu i interleukiny-| przez makrofagi
otrzewnowe m}Iszy § + s; n : 9)

Objaśnienia: * różnica statystycznie istotna w porównaniu do
wartości kontrolnej (p < 0,05), $ różnica statystycznie istotna
w porównaniu do dawki leczniczej (p < 0,05)

ceptorem CD14, poptzez wpływ na fosfolipazę C t

kinazę białkową C, w wyniku czego dochodzi m.in.
do wzrostu poziomu wapnia w komórce i fosforylacji
białek, atakże do zmian ekspresji genów. Wzrost po-
ziomu cAMP w komórce wpĘłva hamująco na teprze-
miany (1), co doprowadza do zmniej szęnia aktywno-
ści makrofagów, m.in. do obniżenia,,wybuchu tleno-
wego" (22).Byómożena tej drodze dochodzi do ha-
mowania powstawania wolnych rodników tlenowych
w obecności fluorochinolonów, gdyż leki te wykazują
zdo lno ś ć obntżania aktywno ś c i fo s fo di e ste r azy (7 ) .

W prezentowanych badaniach wykazano równiez,
ze fluorochinolony, w zależności od rodzaju leku,jak
równiez od wielkości dawki, moduluj ą produkcj ę tlen-
ku azotu i interleukiny-I przez mysie makrofagi
otrzewnowe stymulowane in vitroLPS z E. coliw stę-
żeniu2,5 p,glml hodowli (ab. 3).

Podawanie badanych leków - w stosowanych daw-
kach - istotnie zwiększa wytwarzanie NO przez ma-
krofagi otrzewnowe. Najsilniej szę działahie stymulu-
jące wywiera flumechina w dawce 75 mglkg i enro-
floksacyna w dawce 5 mg/kg, natomiast najsłabsze
działanle zwiększające produkcję NO pTzez badane
komórki wywiera ciprofloksacyna w dawce 15 mg/kg.

Tl enek azotu j e st zw iązktem toksycznym dla komó -
rek bakteryjnych, nowotworowych, grzybów i paso-
żytow, Powstaje on w stymulowanych makrofagach w
reakcji katalizowanej przez indukowaną syntezę tlen-
ku azotu (iNOS). Reakcja ta polega na przyŁączeniu
tlenu do azotu guanidynowego L-arginny pruy udzta-
le NADPH i tetrahydrobiopteryny. Wykazano nama-
krofagach mysich, że synteza tlenku azotujest indu-
kowana przez IFN-7, a jego optymalna sekrecja zale-
ży od działania TNF-a. przy czym stymulujący wpływ
na ten proce s wyłviera t eż IL - I (2 7). Tlenek azobl może

Flu mech ina

N o rllo ksa cyna

En rollo ksacyn a

C i p rollo ksa cyn a

0,73 t 0,25

1,70 ł 0,24*

2,57 t 0,45*$

1,97 x 0,23*

1,66 t 0,52-

2,05 t 0,34*

1,61 t 0,55-

1,23 t 0,29*

1,85 t 0,55-$

289,4 ł 43,0

651,3 t 156,3-

138,6 t 34,6*$

374,5 t 130,6

121,7 x 40,2-$

388,4 t 151,0

141,7 ł 62,4*§

344,3 t 135,7

79,6 t 21,4*$



łączyc się z anionem nadtlenkowym, tworząc nadtle-
noazotyny, związkt o zwiększonej toksyczności dla
drobnoustrojów (19).

W piśmiennictwie dostępne sąprace kliniczne, któ-
rę tŁumaczą niektóre uboczne efekty stosowania flu-
orochinolonów (eksperymentalne uszkodzenie ścię-

:*;\,Ę:ityf;
tlenku azotu (2O).

Brak jest natomiast badań wykazujących bezpośred-
nie stymuluj ące dziaŁanie fluorochinolonów na synte-
zę tlenku azofil.

W badaniach in vivoBailly i wsp. (2) wykazali, że
doustne siedmiokrotne podanie ciprofloksacyny w
dawce 25 mglkg zdrowym ochotnikom wywołuje
wzrost produkcji TNF-a i IL-1 przez monocyty sty-
mulowane in vitroLPS. Wydaje się, ze zwiększeniem
produkcji tych cytokin można częściowo thlmaczyc
s§mulacj ę syntezy tlenku azohl p o zasto s owan tu Ie cz-
niczych dawek badanych leków. Natomiast w stęże-
ni ach w y ższy ch niż Ie cznlcze, fl uo ro chino 1o ny ( c ipro -

floksa acyna) wpĘwająha-
mując -I przez stymulowa-
ne LP . Wykazano również
hamowanie produkcji interferonu-y przez mysie sple-
nocyty inkubowanę in vitro z ciprofloksacyną w stę-
żęniachż) p,glml (26).

Tlenek azotu i jego pochodne mogą modulowac
aktywność cyklooksygenazy (COXr) i powodować
wzrost ilości PGE w makrofagach (2I,26). Prosta-

mutazy nadtlenkow ej szcnlrzych makrofagów otrzew-
nowych stymulowanych LPS. Powyższe dane mogą
by ó przy datne w wyj aśnieniu hamuj ąc e go wpĘwu fl u-
orochinolonów na zdolność redukcji NBT przez ma-
kl

badaniach aktywność mysich
m rownież wielkością produkcji
L-lB po stymulacji in vitroLPS z E. coli,Wykazano,
że flumechina w dawce 15 mg/kg istotnie zwiększa
produkcję IL-IBptze astpozosta-
łe leki w dawkach lec odobny kie-
runek działania, alę różntcaw stosunku do grupy kon-
trolnej nie jest potwierdzona statysĘcznie. Pięciokrot-
ne zwiększęnie dawki badanych leków istotnie obni-
ża produkcję IL-1 przez makrofagi otrzewnowe. Naj-
silni ej sze działantę hamuj ące wywiera cipro fl oks acy-
na w dawce75 mglkg,

Podobne wyniki badań wykonanych in uitroi in vivo

ka po ich stymulacji LPS in vitro, Natomiast Roche i

wsp. (3 0) wykazal1 że ciprofl oksacyna, pefl oksacyna
i ofloksacyna w stęzeniu 10 pglml nie zmieniaj ąpozio-

nów na produkcję IL-I przezmonocyty człowieka sty-
mulowane LPS również potwierdzlll inni autorzy,
głównie w badaniach in vitro. Bailly i wsp. (4) wyka-
zali, że takte działani e wywi era c ipro fl oks acyna w stę -

iast Roche i wsp.
ciprofloksacyny i
stężeniach powy-

żej 50 pglml.
Zmiany syntezy IL-1 po podaniu fluorochinolonów

ch
IL
ie

kimi j ak: LP S, GM-C SF, TNF-a, IFN-y, a takżę pTzęz
samąIL-l, a hamowane głównie przęz glikokorĘko-
sterydy i prostaglandynę E, m.in. na zasadzię ujemne-
go sprzężenia zwrotnego (11). Ciprofloksacyna stoso-
wana doustnie w dawkach terap eut y czny ch p owoduj e

wyj aśnia mechanizm hamuj ącego wpĘwu fluorochi-
nolonów na produkcję TNF-a wzrostem poziomu we-
wnątrzkomórkowego cAMĘ na skutek obniżania przez
te leki aktywności fosfodiester em,
ze wzrost poziomu cAMP w im-

aktywności fosfodiesterazy, ponieważ pod ich wpły-
wem obniżeniu produkcji TNF-a towarzyszy spadek
syntezy i uwalnianialL-6 (7).

Wnioski

1 . Wielokrotne podanie flumechiny, norfl oksacyny,
enrofloksacyny i ciprofloksacyny obniża aktywność
fagocytarn ą t b ójczą ocenianą testem redukcj i NBT,
makro fagów otrzewnowych myszy z niep obud zonym
ukł ade m o dp o rno ś c i owym. E fekt dzińanta nte zale ży
od rodzaju leku i wielkości zastosowanej dawki.

2. Fluorochinolony podane wielokrotnie przed in-
iekcj ą lipopolisacharydu z E. c o] i osłabiaj ą lub znoszą
jego stymulujące dziaŁante na aktywnośó fagocytamą
ibojcząmakrofagów.

3. Wszystkie badane fluorochinolony, zarówno w
dawkach terapeuĘcznych, jak i pięciokrotnie wyż-



s zy c h, zw iększaj ąpro dukcj ę tl enku azotu pr zęz my s i e
makrofagi otrzewnowe po stymulacji in vitroLPS.

4. Flumechina w dawkach terapeutycznych zwięk-
sza produkcję IL-1, pozostałe leki wykazująpodobny
kierunek działanta, ale nie potwierdzony statystycz-
nie. Wszystkie badane fluorochinolony zastosowane
w pięciokrotnie wyzszych dawkach powodują obni-
zenie produkcji IL-1.
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W siyczniu 1999 r. lvystąpiły nor,r,e ognjska scrapie r.v stadzie liczącym l65
orviec i l4l kóz na pohtdniu Włoch Nagłe wystąpienie zachorowań, podobnie
jak i tych, które rniały miejsce w ] 997 i l 998 r, miało związek z uprzednim
szczepieniem owiec i kóz przecirvko Mycoplasnla agalactiae Zwierzęta szcze-
piono rł, 1995 i l 997 r Odsetek padnięć wynosił u orviec 2],4oł, tt koz 22oń

Spośród ,ł5 zwierząt z klinicznymi objarł,anri choroby u 27 (60%) badanie histo-

logiczne, histochemiczne, test westem bJot wypadły pozytywnie. PrP'"był zlo-

kalizowany rł,sposób identyczny u obydwu gatunków zwierząt Roztnieszcze-

nie zrnian patologicznych w układzie netwolvyn szczepionych sztuk różniło się
wyraźnie od lokalizacji zmian u zwierząt nie poddanych szczepieniotn W kaź-

dym przypadku stwierdzano polimorfizm jedynie w kodon je ]7l 
G,


