
Artykul przeglądowy Review
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P-agonistic compounds can be used illegally as growth stimulators. Residues of these cońpounds in the
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Summary

Jednym ze skutków działania środków B-agonistycz-
nych jest efekt anaboltczny,który nielegalnie może być
wykorzystywany przez sportowców i hodowców. Na-
stępstwem podawania tych związków w tuczu zw],ę-
rząt może być szkodliwe oddziaĘwanie na zdrowie
konsumentów żywności zawierającej pozostałości
klenbuterolu lub innychB-agonistów (I2, I5, 19). Do
szc ze golnie r o zle gły ch w s kutka c h zatruc, ze w z ględu
na zakres.i objawy, dochodziło w Hiszpanii(20), gdzte
po taz pierwszy powiązano obecność klenbuterolu
w wątrobie wołowej (' tOO pglkg) ztoksycznymi ob-
jawami występującymi u konsumentów.

Niekontrolowane stosowanie i związane z tym kon-
sekwencje zdrowotne doprowadziły do nasilenia nad-
zoru weterynaryjnego nad hodowlązwierząt i produk-
cj ą żywno ści pochodz ęnia zw ier zęcego, a wymó g ba-
dania pozostałości B-agonistów obejmujący Unię Eu-
ropejską (Dyrektywy 96122 EC i 96123 EC) rozsze-
rzono równiez na inne kraje, w tym również i Polskę.
Artykuł 4.1. Ustawy o środkach żywienia zwierząt
zdnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 1350,
2 0 0 1 ) zabr ania w y Ev ar zani a, wprowa dzania do obro -
tu i stosowania w żywieniuzwietząt substancji o dzta-
łaniu hormonalnym, tyre o statyc zny m, i B - agonisty cz-
nym. Natomiast w Ustawie o warunkach zdrowotnych
zywności i żywienia z dnta 11 maja 200I r. (Dz. U.
Nr 36 poz.364,2001) w artykule 6 zakazuje się wy-
korzystywania do żywienia ludzi lub do produkcji in-
nych środków spożywczych produktów pochodzą-
cych od zwierzątIub zę zwierząt, którym podawano
sub stan cj e o dzińaniu hormonalnym, Ęre o st aĘ czny m
iB-agonistycznym.

Pomimo prowadzonej na szerokąskalę kontroli, któ-
ra w wielu krajach ma policyjny charakter,na ,czamy
rynek" opr ocz klenbuterolu trafi aj ą inne środki B-ago-

nistyczne, w tym nowe analogi o nierozpoznanych
właściwo ściach farmakolo gicznych i toksyk olo gicz-
nych. Do walki z nielegalnym obrotem i niedozwolo-
nym stosow aniem B - agonistycznych anabolików wy-
korzystywana j e st c or az b ar dzi ej ni ezawo dnte działa-
jąca aparatura analityczna. Zaś poznawanie właściwo-
ści fizyko-chemicznych i parametrów farmakokine-
tycznych daje możliwość umiejętnego dobrania mate-
riału do badań kontrolnych i prawidłowego postępo-
wania z próbkami materiału biologicznego.

W artykule omówiono zalężnosci zachodzących
między budową chemiczną a właściwościami farma-
kodynamic znym| farmakokinetyką i utrzymywaniem
się pozostaŁości, oraz przedstawiono najnowsze kie-
runki rozwoju systemów analitycznych wykorzysty-
wanych w kontroli B-agonistów.

Budowa chemiczna

Zazwyczaj przyjmuje się, ze leki o zbliżonej budo-
wi e ch emic znej, tak j ak sulfonami d y czy tetr acykliny,
posiadają podobne dztałanie. Jednak nie zawsze uza-
sadnione j est uogólnianie efektów farmakologicznych
lub fizj o 1o g iczny ch na p o dstawi e budowy chemicznej .

Testosteron, estrogen i aldosteron, hormony steroido-
we, mają wspólne cechy chemiczne, Iecz spełniają
odmienne funkcje ftzjologtczne. Podobnie jest zadtę-
net gic zny mi zw iązkami fe netano l o ami nowym i, któr e
mają podobną budowę chemiczną ale nie wszystkie
agonistyczn ie oddziaĘwuj ą na receptory B - adr ener -
gtcznej części układu wegetatywnego (31),

Niektóre pochodne fenetanoloaminy aĘrłuj ąrecep-
tory a, w tej grupię możnawyrożnic także substancje
posiadające równoczesne dziaŁanie na receptory a i B.
Różnice w budowie strukturalnej mogąw istotny spo-
sób wpływać na siłę działania i zachowanie się w or-
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Tab. 1. Struktura chemiczna leków B-agonistycznych

ganizmie zw ier zęcym. Z te go też w zględl zw iązki B -
agonistyczne dzielone sąna niepolarne pochodne ani-
tiny oraz mające bardziej polarny charakter pochodne
rezorcinolu i fenolu (tab, 1). Ze względu na asyme-
tryczne podstawniki, lekiB-agonisĘczne sąracemiczną
mieszaniną dwóch enancjomerów, mających różne
właściwości optyczne i farmakolo giczne.

Mechanizm działania i zastosowanie
Środki B-agonistyczne, będące syntetycznymi ana-

logami adrenaliny, ryrvofują szereg reakcji bioche-
micznych zainicj owanych połąc zenjem z receptorami
P w błonie komórkowej (ryc. 1). Aktywowany recep-
tor (R) poprzez białko stymulujące (G.) uaktywnia
enzym, adenylową cyklatazę (AC), po czym trifosfo-
ran adenozyny ATP przechodzi w cykliczny 3,5-mo-
nofosforan adenozyny (cAMP), ktory z kolej poprzez
stymulację kinazy proteinowej (PK) indukuje fosfo-
ryl acj ę enzy maty c zną daj ąc re akcj ę. Wyniki em p obu-
dzenla receptorów jest wzrost akcji serca, rozkurcz
oskrzeli, macicy i jelit, stymulacja wyd_zielania insuli-
ny, zmniejszente poziomu glikogenu (4).

Leki B-agonistyczne w medycynie ludzkiej, wyko-
rzystywane sądo usuwania objawów astmy i chronicz-
nego zapalenia oskrzeli (ab. 2). Klenbuterol wykazu-

je szczegolnie duże powinowactwo do
oskrzeli, które ulegają całkowitemu rozkur-
czowi po zastosowaniu dawek od 100 do
250 razy mniejszych w porównaniu do sal-
butamolu.

Również w praktyce weterynaryjnej klen-
buterol znalazł zastosowanie jako środek
bronchorelaksacyjny oraz jako tokolityk.
W wielu krajach Unii Europejskiej został
zarej estrow any z przeznaczeniem do stoso-
wania u koni, bydła niemlecznego i zwie-
r ząt tow ar zy szący ch. We dłu g Ro zp or ządze -
nia Rady 237 7 l 90 1EEC klenbutero| znalazł
się w aneksie I, w którym zebrano leki po-
siadające ustalone maksymalne dopuszczal-
ne wartości (MRL) dlapozostałości (tab. 3).
Inne leki tej grupy nie sądozwolone do sto-
sowania u zw ierząthodowlanych. Z drugiej
jednak strony klenbuterol znalazł się w gru-
pie leków, które mogą byc stosowane do
celów leczniczych tylko w wyjątkowych,
ograniczony ch, przypadkach (Dyrektywa
Rady 22l96lEC i Dyrektywa Rady 23196l
EC).

Ubocznym skutkiem długotrwał ego (2 -3

Ęgodnie) stosowania podwyższonych (5- l0
razy) dawek środkówB-agonistycznych jest
przyrost masy mięśniowej w stosunku do
tkanki tłuszczowej . Zwierzęta otrzymujące
klenbuterol lub inne środki B-agonistyczne
szybciej produkują nie przerośnięte tłusz-
czem, jasne mięso (29,30). Zwiększanie

bela-agonista
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B /;l\

ATP

I

Reakcja <-- aktywacia enzymu

Ryc. 1. Schemat działania B-agonistów

masy mięśniowej zachodzi szybciej niż po zastoso-
waniu hormonalnych sterydów (1), a u wielu gatun-
ków efekt anaboliczny uzyskiwany jest przy zmniej-
szonym zap otrzebowaniu na paszę ( 1 3 ). Jednocześnie
dochodzi do magazynowania w mięśniach dużych ilo-
ści tlenu, które zyskuj ąWższy potencjał energetyczny.
Właściwość tą dośó szybko wykorzystano w sporcie,
gdyżbogate w tlen mięśnie mogąpokonywać zwięk-
szony wysiłek. Podawanie klenbuterolu wywołuje rów-
nlęż zahamowanie atrofii mięśni szkieletowych oraz
hypertrofi ę mięśnia sercowego.
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Tab.2. Dawki terapeutyczne P-agonistów u ludzi

Lek
a p.0.

ug/kg m.c,

klenbuterol

Fe notetol

salbutamol

Te lb uta lina

10-20

2500-5000

2000-4000

5000

0,1 6-0,33

42-83

33-67

83

2

3

3-4

3

Jednak po dłuższym podawaniu klenbuterolu docho-
dzi do zmian w narządach wewnętrznych, następuje
tr-wałe r ozszeT zęnia światła tchawi cy, p owstaj ą mikro -

torbiele na jajnikach, widoczna jest wodnista wydzie-
lina z macicy oraz dochodzi do zmiany aktywności
enzymow wątrobowych (28).

Natomiast pozo stało ści występuj ące w produktach
spożywczych negatywnie wpływają na zdrowie kon-
sumentów prowadząc do zatrucia z dośc rozległymi
objawami, które występowały po upływre
0,5 godziny lub w kilka dni od spozyciaż;yw-
ności z zawieraj ącej kl enbuterol. Naj częściej
pojawiĄ się drżenia mięśni szkieletowych,
częstoskurcz,bole głowy, bóle mięśni, po-
budzenie nerwowe, nudności i zawroty gło-
wy. U większości pacjentow stwierdzono
obecność klenbuterolu w moczu. Objawy
ustępowaĘ po zastosowaniu propranololu,

B-blokera. famakodynamicznego antagoni-
sty klenbuterolu (1I,I2, I9).

Po aferach dopingowych przed i w trak-
cie olimpiady w Barcelonie, w 1992 r. de-
cyzjąnarodowych federacji sporlowych i
MKOI wprowadzo no zakaz sto sowania B -

agonistów u spotlowców i koni wyścigo-
wych, a organizacje międzynarodowe nad-
zorujące obrót żywnością umieściły je na
liście substancji niedozwolonych do stoso-
wania u zwierząt hodowanych dla spoży-
ciaprzez ludzi (1 5,24).

Famakokinetyka i pozostałości

Po komplikacjach wlłvołanych stosowa-
niem klenbuterolu zwrócono uwagę naza-
chowanie się P-agonistów w organizmach
zwierzęcych. W badaniach farmakokine-
tycznychustalono, że leki z grupy klenbu-
terolu po j ednorazowej dawce ter ap euty cz-
nej osiągają stężenia w osoczu ntższę od
I p"glI, ale mająprzy tym dość długi okres
półtrwania (około 30 godzin). Wydalanie
następuje przęz nerki w postaci metaboli-
tów I fazy, a ich poziom w moczu nie prze-
I<racza 10-20 pgll. Natomiast salbutamol i
jemu podobne osiągaj ąwyższe stęzenie w
osoczu (1-10 pgll), ale okres póhrwaniajest

dośc krótki (I-1 godzin). Dzięki obecności grup feno-
lowych łatwo powstają koniugaty z kwasem siarko-
wym lub glutarowym, a wydalante (35-90%) zacho-
dzi w postaci metabolitów Il fazy (15, 31).

Utrzymywanie się środków B-agonisty cznych
w tkankach tnarządachnie zostałoj eszcze w pełni roz-
poznane. Jak dotąd zaledwie w kilku pracach (22,25,
31) dokonano oceny zawaftości substancji maaęrzy-
stych i metabolitów.

C e chą charaktery s ty cznątych śro dków farmako 1o -

gicznych jest brak powinowactwa do tkanki tłuszczo-
wej. Stężenia raktopaminy w wątrobie świń są ok. 19

razy wyższe ntżw tkance tłuszczowej, a klenbuterolu
w wątrobie bydła 4 r azy. Podobrri e zachowuj ą si ę klen-
buterol, fenoterol i terbutalina uszczutów,myszy i kró-
lików (31).

Raktopamina występuje w wyższych stężeniach w
tkankach spełniających funkcje wydalnicze, w wątro-
bie stęzenia sąniższe niż w nerkach, pTzez które wy-
dalane jest 88% leku, Natomiast u indyków w wątro-
bach wartości te sąwyższe niż w nerkach.

Tab. 3. Dopuszczalna maksymalna wartość (MRL) klenbuterolu w pro-
duktach zwierzęcy ch (Regulacj a U nij n a 237'7 l 90)

Tab. 4. Występowanie pozostałości |ekówB-agonistycznych w tkankach i na-
rządach zwierząt

MRL
(uq/(g)

klenbutetol klenbuterol

bydło

kon ie

0,1

0,5

0,5

0,05

0,1

0,5

0,5

mięś nie

Wątloba

nerka

mleko

mięś nie

Wątloba

netka

Tkanki ug/kg

wątroba nelki I oto

klenbuterol

klenbutelol

klenbuterol

klenbuterol

salbutamol

salbutamol

Te tb uta lina

Raklopamina

bydło

bydło

ku ry

0Wce

kury

bydło

ku ry

świnie

39

56

2

7

14

1

14

3

0,7

0,4

2,2

10,8

4

110

7

2

nie
stw ie ldzo no

nie
stwierdzono

3,7

1,5

<1

10

<2

3

116

89

845,5

brak wyniku

19

błak wyniku

<2

brak wyniku

11

11

11

22

22

22

31

11



Inaczej niż r aktop amina z acho wuj e s i ę kl enbutero l,
którego stężenia w wątrobach i nerkach wołowych są
znac znię wi ęks z e ntż w analo gicznych tkankach św iń.
InnązasadnicząńżnicąmiędzyĘmizwtązkami jest
zaw arto śc sub stancj i mac ierzyst ej w nar ządach, klen-
buterol występuj e w nerkach i w wątrobie odpowied-
nio w 44 i 63oń, a raktopamina tylko w 5, 5 i I 6% (3 I).

Gromadzenie się klenbuterolu u bydła zależy od
wielkości dawki i okresu stosowania (28). Najwyższe
stężenia występują bezpośrednio po zakończeniu po-
dawania, po czym następuje dwufazowa eliminacja, z
początkowym okresem półtrwania 30-40 godzin, któ-

ry wydhlża się do 150-170 godztn(tab. Ą. Po 3 tygo-
dniowym dawkowaniu, klenbuterol znajduje się w płu-
cach, w wątrobie i nerkach. W innych narządach stę-
żenia sądużo niższe, mięśnie szkieletowe zawterają
1/5 wartości stwierdzonej w wątrobie.

Środki B-agonistyczne długo utrzymuj ą się we wło-
sach, a ich zawartośc zależy od koloru sierści zwie-
rz ąt. Kl enbut ero 1 j e s t sllnię zatr zymyw any pr zęz czaT -
ne włosy, w których stężenia są 30-40 krotnie wyższe
od wartości występujących w białej lub brązowej sier-
ści. W odróznieniu odklenbuterolu, salbutamol nie jest
tak silnie zatrzymywany, jego stężenie w czarnych
włosach jest 50 razy niższe, a we włosach brązowych
cztery r azy. P o zasto s owaniu dawek terap eutycznych
(0,8 pglkg) klenbuterolzostałwykryty w sierści już w
4 dniu podawania i pozostawał aż do 60 dnia po za-
przestaniu stosowania. Po dawkach promujących
wzrost, najwyższe stężenie dochodziło do I]20 pglke
i było znacznie wyższe od poziomów osiąganych po
dawkach terapeltycznych. Po dawce 5 p"glkg, stoso-
wanej ptzęz 3 tygodnie w zabatwionej sierści klenbu-
terol wykrywano przez 18 tygodni, a w białej 8 tygo-
dni po zakończęniu podawania (31).

Wys oki e stężenia klenbutero lu występuj ą r ow nteż
w gałce ocznej, największe ilości w tęczówce i siat-
kówce, gdzie utrzymują się przęz około 20 tygodni.
Jednak jego obecność nie wpłyrva na procesy bioche-
mi c zne zacho dząc e w oku, w zw iązkl z Ę m pr zypttsz-
cza się, żę nie ma wpĘwu na zdolność widzenia (9).

Za dŁugte utrzymywanie się klenbuterolu odpowie-
dzialna j est melanina, barwnik występuj ący w dużych
ilościach zarówno we włosach jak i w oku. Leki
o mniejszej polarności (klenbuterol) silniej wiążą się
z melaniną niżbardziej polarne (salbutamo1), lub ich
metabolity, podobnie jak kokaina, czy heroina w po-
równaniu do 6-monoacetylomorfiny lub morfiny (18).

Matryca biologiczna i metody wykrywania

Właściwości farmakokinetyczne i zdolność kumu-
lowania się w określonych tkankach docelowych de-
terminuj ąwybór materiału biologicznego do badań kon-
troĘch. O doborze materiału decyduje również łatwość
pozyskiwania próbek i możliwość wyizolowania,

W kontroli prowadzonej w gospodarstwie lub fer-
mie do badań pobierane sąpróbki moczu lub plazmy,
w których po anabolicznym stosowaniu, stężenia B-

agonistów łatwe są do wykrycta (I7 ,23). Jednak za-
równo z moczu jak i z plazmy ulegają one szybkiej
eliminacji w kilka dni po zaprzestaniu podawania.
W związku z tymw badaniach przy ży ciowych zwraca
się coraz większąuwagę na możliwość wykonyrvania
oznaczęńw próbkach sierści (33,34). W rzeźniach do
b adańp ob ierane s ą próbki wątrób, nar ządl do celowe-
go, w którym jeszcze przęz kilkanaście dni po zaptze-
staniu stosowania występują stężeniamożliwe do wy-
krycia.

Klenbuterol i jego analogi wykazujące silne powi-
nowactwo do melaniny dfugo ltrzymuląsię w gałce
ocznej i po kilkudziesięciu dniach odzakończenia sto-
sowania możliwe jest wykrycie ich obecności, dlate-
go też coraz więcej jest metod wykorzystujących ten
materiał do badań diagnostyc zny ch (I 4).

Przy nte\egalnym stosowaniu obserwuje się tenden-
cje do opĘmalizacji dawkowania, ustalenia jak naj-
mniejszych, jeszcze efektywnych a jednocześnie trud-
nych do wykrycia dawek. Jednym ze sposobów mini-
malizowania dawkowania jest równoległe stosowanie
rożnych środków B-agonistycznych lub łączenię z tn-
n;,łni substancjami czynnlłni farmakolo gicznienp. dek-
sametazonem, który obniża zaw artośc klenbuterolu
w tkankach mvterząt. W takich przypadkach trudne jest
rozróżnienie, czy klenbuterol stosowano w celach lecz-
niczych, czy też dla uzyskania efektu anabolicznego.

Do wykrywania i identyfikacji środków B-agoni-
stycznych stosuje się testy przesiewowe (skryningo-
we) i metody potwierdzające, gdyż tylko taki układ
gwaranĘe wykonanie badań w dużej ilości próbek
materiału biologiczneg o, przy jednoczesnyfiI zapewnie-
niu wiarygodności prowadzonych badań (3, 4, ], I0).

Obecnie w kontroli, do badań skryningowych naj-
częściej wykorzystywane są komercyjne testy immu-
no enzy maty c zne (E L I S A), n atomi a st c hrom ato grafi a
cienkowarstwowa (TLC), która początkowo odgrywała
dość ważnąrolę to jednak zewzględlnazbyt wyso-
kie wymagania (poziom wykrywalności) obecnie jest
mniej przydatna(6).

Zestawy ELISA przystosowane są do wykrywania
klęnbuterolu lub salbutamolu, a niektóre dzięki reak-
cjomkrzyżowym mogąbyć równięż zastosowane do
oznaczania innych B - agoni stów (mabutero lu, cimate-
rolu, itp.). Testy ELISA umożliwiają wykonywanie
oznaczeiw moczu i w wątrobach, jednak dość często
sprawność przygotowania próbek nie jest adekwatna
do deklaracji producenta. Dlatego też testy powinny
być sprawdzone w laboratoriach kontrolnych lub refe-
rencyjnych, w celu uniknięcia otrzymywania fałszy-
wie dodatnich wyników (4,8,16).

Zalecane jest (Dyrek§wa931256 EEC) aby wyniki
b adań skryningowych były potwierdzo ne pr zy uży ciu
spektrometrii mas (MS) w połączeniu z chromatogra-
ftągazową(Gc). W analizie spektrometrią mas po-
szukuje się w badanym materiale 4 jonów diagnostycz-
nych, charaktery s ty c zny ch dla p o szc zegó lnych B - a go -

nistów (2,I0,2I).



Jednak przygotowanie próbek do badań techniką
GC-MS jest dośó złożone i czasochłonne, wymaga
dokładnego oddzielenia analizowanych substancj i od
endogennych składników maĘcy, a następnie uzyska-
nia pochodnych, najczęściej silanowych, które sąlot-
ne w warunkach chromatografii gazowej (25-27).

W związku z nielegalnym stosowaniem nowych,
czę sto znacznię ró zniących s ię budową cząste czkową
nv iązków B- a goni styc znych prze d anal itykam l zajmu-
jącymi się kontrolątych substancji stoi niezwykle trud-
ne zadanię opracowania efektywnych sposobów wy-
krywania i identyfikacji. Istotnąrolę w systemachana-
IiĘ c zny ch o d grywa s e lektywna izolacj a z maĘ cy b to -
logicznej i ekstrakcja do fazy stałej z mieszanymi lub
połączonymi z Iigandami fazami, które pozwalają
właściwie przygotowaó próbkę do badań (:4,5). Nato-
miast przez zastosowanie chromato grafii cieczowej ze
spektrometrią mas (LC-MS) nie wymagającej stoso-
wania pochodnych następuje usprawnienie t znaczne
skrócenie czasu analtzy (35).

Z as to s o w ane w arunki analizy zap ew niaj ąwykryc i e
i oznaczenie śladowych ilościB-agonistów w próbkach
kontrolnych, a tym samym umożliwiają eliminację
nieuczciwych hodowców stosujących niedozwolone
substancje w tuczu zwierząt.

Prowadzona w naszym kraju od szeregu lat kontro-
la pozostałości chemtcznych w tkankach zwierząt
i żywności pochodzentamvierzęcego wskazuje na brak
w analizowanych próbkach obecności związków B-
agonistycznych.
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