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w lecznictwie wete]ynaryinym

cEzARy KoWALsKl, RAFAŁ złŃ, zBIGNIEW RollŃsxl
Katedra Farmakologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AB, ul. Akademicka 12,20-033 Lublin

Kowalski C.,Zań B., RolińskiZ.
Pleulomutilin delivatives ahd theit usage in vetetinary tleatment

Summary

The present state of knowledge regarding the mode of action, recommended usage, pharmacokinetic pro-
perties and maximum residue limits of tiamulin and valnemulin in food have heen reviewed. Pleuromutilin
derivatives inhibit protein synthesis by joining the 50S ribosomal subunit of bacteria. The activity of
pleuromuti|ins is largely confined to gram-positive microorganisms and mycoplasma. These drugs are used
for the treatment and prophylaxis of swine dysentery, pleuropneumonia and mycoplasmal infections in pigs
and poultry.
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Pleuromrr§linępo raz pierwszywyizo]owano w 195 l r,

(23) z pronrieniowca Plettrotus mtttilu.s (Fr,) Sacc.
i Pleurotu,s PctsseckerilnLts Pil. obecnie zwanego Cli-
topilu,s, 1ltt.s.s,eckeriatltts (Pilut) (35). Związek ten wyka-
zywał słabą aktywnosc
przeciwbakteryjną wobec
bakterii gram dodatnich
zarówno w badaniach in
t,it1,o, jak i ill l,iyo.

Dalsze badania nad syn-
tezą pochodnych pleuro-
mutyliny były prowadzo-
ne na przełornie lat 60.-70.
przez finnę Sandoz. Naj-
wcześn i e.j zsyntctyzowana

śH,

pochodna pleuromutyliny, mutilina, nie wykazywała
zdolności do hamowania syntezy białek baktelyjnych
w izolowanych rybosomach E. coli i była pozbawiona
aktywno śc i przeciwb akteryj nej ( 9 ). tnną poch odna, wy-
kazującą zwiększoną aktywność plzecirvbakteryjną
w porownaniu z pleuromutyliną, zsyntetyzowanąw tym

Tiamulina

sa|nym okresie, była trioctanowa pochodna związku ma-
cierzystego tiatnulina, ktora z powodzeniem została
wprowadzona do lecznictwa zwierząt. Stosunkowo nie-
dawno w ]ecznictwie wcterynaryjllyrn znalazła zasto-
sowanie kolejna półsyntetyczna pochodna plcuronru-
tylirry walnernulina, bardziej skuteczna od tiamuliny
(16). Zwia7,ki z tej grllpy znajdują obecnie zastosowa-
nie wyłącznie w lecznictwie weterynaryjnym. Tiamuli-
na i walnemuliria wykolzystywane są w terapii scho-
rzeń świń i drobiu.

Budowa chemiczna
Brrdowa pleuromutyliny została wyjaśniona, a następ-

nie potwierdzona za pomocą rentgenografii struktural-
nej w latach sześćdziesia.tych ubiegłego stulecia (6,1)
Związek ten posiada tricykliczny szkielet z ośrnioma
asymetrycznytni węglarni, z których tl,zy są czwarto-
rzędowe (36). Wstępne badania przeprowadzone przez
fimlę Sandoz dowiodĘ istotnej wspołzalezności pomię-
dzy bocznym łańcuchcm występuj asrym przy l4, węg-
lu a aktywnością plzeciwbakteryjną,

Mechanizm i zakres działania
Mechaniztn dzl ałanta poc h odnych p le uro mutyliny

polega na harnowaniu syntezy białek baktcryjnych na
skutek przyłączania się do podjednostek 50S ryboso-
tnów plokari otycznych. W komorkach eukari o ty czny ch
proces syntezy białka przebiega zudzjałen,l podjednos-
tek 40S i 605, dlatego tez antybiotyki o takim mecha-
nizmie działania nie wiązą się z rybosomanli ssakow.
Zm:any kon fonn ac yj ne wyw ołane pr zcz antybiotyki
z tej grupy powodują odsłonięcie centrun aktywnego
peptydylotransferazy, enzymLl odpowiedzialnego zawy -

dłuzanie się łańcucha IRNA oraz jego inaktywację. Po-
chodne pleuromutyliny oprócz tego, ze są silnyrni inhi-

o
Ho.-Ao,

()

Azamulina (TDM 85 530)

CHl

R.v-c. 1. Zu,iązek macierzyst;- -
pleuromu§,lina

walnemuIina

Mutilina

Ryc. 2. Pólsl,ntetyczne pochodne pleuromutyliny



bitorami peptydylotransferazy, łączą stę z domenami
23S RNA i konkurują o to miejsce akceptorowe zkar-
bomycyną antybiotykiem z grupy makrolidów (I7, 3 4).

losy w ustloiu i famakokinetyka
Doświadczalne zastosowanie wodorofumaranu tia-

muliny u świń wykazało dobrą wchłanialność tego
zwia3kll z przewodu pokatmowego po jego podaniu
doustnym. Maksymalne stęzenie w osoczu krwi obser-
wowano po 4 godzinach od podania leku i utrzymywa-
ło się ono do 24 godzin. W celu określenia dostępności
biologicznej porównano dwie postaci leku, a mianowi-
cie rozpuszczalny proszek i płynny koncentrat, zawie-
rające wodorofumaran tiamuliny. Po podaniu per os ta-
kich samych dawek obydwu postaci (15 mg/kg m.c.)
p arametry farmakokin ety czne prz edstawi ały s i ę nastę-
pująco: dla postaci w proszku C,"_^ (maksymalne stę-
zenie leku w osoczu) - I,26 pglml, AUC (pole po-
wierzchni pod krzywa) : l 1 ,5 pg h/ml, t,ou* (czas wysta.-
pienia maksymalnego stęzenia leku w osoczu) :2,65 h
i odpowiednio Cnu* - 1,40 pglm| AUC - 13,0 pgh/ml,
tn,o, - 3,65 h dla leku w postaci płynnego koncentratu.

Badania z tiamuliną przeprowadzone na psach wy-
kazaĘ, ze C_* osiąga wafiość 2,6 p,glml w czasie 40-60
minut po doustnej dawce 10 mg na kg m.c. tego anty-
biotyku. Eliminacja tego związku przebiega w dwoch
etapach. Wstępny etap eliminacji - t,,, : 5,5 godzi-
ny, po nim następuje powolny etap eliminacji leku -
t,,r", : 7 ,5 dnia (3). Najwyższe stęzenia antybiotyku ob-
serwuje się w płucach, wątrobie, nerkach j w błonie
śluzowej jelita.

Walnemulina, podobnie jak tiamulina, po doustnym
podaniu u świń ulega szybkiej absorycji i osiąga w cią-
gu 2-4 godzin wysokie stęzenie w kompartmencie ob-
wodowym (np. w.płucach, wątroble 0,ż3 pg/g). Po po-
jedynczym podaniu per os chlorowodorku walnemuli-
ny w dawce 10 rng/kg m.c. wartości parametrów far-
makokinetycznych kształtowały się na poziomie: C',u*

- I,ż9 pg/ml, AUC:5,58 pgh/ml,t,.u*: 1,85 h. War-
tości te odpowiednio wzrosły po dawce 25 mg/kg m,c.:
C,,,u*: 2,67 ,pęlm| AUC - 18,23 pgh/ml, t,,u*:2,9 h
orazpo dawce 50 mg/kg m.c.: C.n* :6,ż3 pglml, AUC
: 67 ,3 pg h/ml, t,.,"* : 4,15 h.

Metabolizm związków z grupy pochodnych pleuro-
mutyliny odbywa się w wątrobie za pośrednictwem
układu cytochromu P-450, który uczestnlczy w utle-
nianiu i redukcji wielu endogennych i egzogennych
związkow. Cytochrom P-450 jest końcowym składni-
kiem w łańcuchu przenoszenia elektronów, wykrytym
w mitochondriach nadnerczy i mikrosomach wątroby.
Sprawność układu cytochromu P-450 w istotny sposób
wpływa na reakcje drugiej fazy biotransforrnacji, po-
niewaz wprowadzenie grupy hydroksylowej umozliwia
sprzęganie ze związkami o duzej polarności (np. glu-
kuronianami czy siarczanami), co znacznie zwiększa
rozpLlszczalność tak zmodyfikowanego substrafu, a tym
samym ułatwia jego wydalenie z organizml (19,30, 42).

Przeprowadzone badania ze znakowaną trytetn tia-
muliną u psów, szczurów i świń (l0) oraz nad walne-

mulinąu świn (18) dowiodły, ze są one wydalane głów-
nie z kałem. Około 2l3 podanej dawki tiamuliny wyda-
lana jest z organizmu z żółcia, apozostała część zmo-
częm. Znaczny odsetek metabolitów walnemuliny wy-
dalany jest w ciągu l20 godzinpo jej ostatnim podaniu,
z czego 87oń przypada na wydalante z żółcią aq|ko 3Yo
na wydalanię zmoczem. W sumie w żołci zidentyfiko-
wano i określono ilościowo 11 metabolitów walnemu-
Iiny. Ztdentyfikowane metabolity i pozostałoś ci związ-
ku macierzystego obejmują 60% całości wydalanych
metabolitów, pozostałe 40% obejmuje metabolity obec-
ne w stęzeniachzbyt niskich do izolacji i identyfikacji.
Stęzenia metabolitow w żółci wynoszą mniej niż I0%
stosowanej dawki (8).

Metody badania pozostałOści w tkankach

P o c zątkowo ob owi ązuj ącymi metodami okre ś laj ący-
mi stęzenie w krwi pochodnychpleuromutyliny, podob-
nie jak i innych środków leczniczych, były metody mi-
krobiologiczne. Dostępnych jest wiele prac, w których
autorzy w celu określenia dostępności biologicznej tia-
muliny posługują się szczepaml Sarcina lutea ATCC
9431 lub Staphylococcus aurelts ATCC 29067 jako or-
ganizmami wskaznikowymi. Badania takie przeprowa-
dzane były na róznych gatunkach zwierzaJ, a mianowi-
cie:nakurczętach, indykach i świniach (25), na owcach
(13, 41), bydle i kozach (41), na psach (26) oraz na
cielętach (14).

Według JECFA (Joint FAO/WHO Expert Commit-
tee on Food Additives) (4), metody analityczne powin-
ny spełniać przynajmniej kilka zponiższych zasad: spe-
cyficzność, dokładność , precyĄę, czułość, powtarzal-
ność, niezawodność oraz powinny być przeprowadzo-
ne jak nąniższym nakładem kosztow. Dlatego tez
w miarę upływu czasu i postęprr w rozwoju technik
ch romato gr aftc zny ch, meto dy mikrob i o l o g i c zn e za c zęt o
zastępować metodami bardziej czlłymi i wiarygodny-
mi. Obecnie rutynowymi metodami oznaczei, za7ęca-
nymiprzez EMEA (The European Agency for the Eva-
luation of Medicinal Products), stosowanymi do ozna-
czeń pozostałości tiamuliny w tkankach zwierzęcych
jest chromatografia gazowa z detekcją elektrochemicz-
ną lub detekcją wychwytu elektronów, zaś dla walne-
muliny chromatografia cieczowa z detekcją fluores-
c encyj na, p opr ze dzona p ołąc zonymi m eto dami ek s trak-
cjl ciecz cięcz oraz derywatyzacją.

Dopuszczalne pozostałości w tkankach zwielzęcych
Stosowanie coraz szerszej gamy zwiĄzków chemicz-

nych w lecznictwie weterynaryjnym, w zywieniu zwie-
rząt oraz przy zńiegach zoohigienicznych, nierzadko
wykazuj apy ch działanie toksyczne dl a organizmu ludz-
k i e go, wymus iło na międzynaro dowych or ganizacj ach
zajmujących się zdrowiem konsumenta, określenie do-
puszczalnych stęzeń tych substancji w produktach po-
chodzenia zw ierzęcego.

O r ganizacj ami zaj muj ącymi s i ę o c eną dokumentacj i
składanej w celu określenia najwyższego dopuszczal-
nego stęzenia pozostałości weterynaryjnego produktu



Ieczniczego w zywności pocho-
dzenla zwlęrzęcego (MRL ma-
ximum residue limit), których
wyty czne obowiązuj ą w kraj ach
UE, są: Europejska Agencja Oce-
ny Leków Medycznych (EMEA)
oraz Komitet ds. Leków Wete-
rynaryjnych(CvMP Commit-
tee for Veterinary Medicinal
Product). Podział substancji ak-
tywnych larmakologiczn ie. tna-
japych zastosowanie w wetery-
narii oraz ogólne wymagania
określające rodzaj badań. które
należ.y przedstawić przy ubiega-
ntu się owyznaczenie MRL, za-
wafte sąw Aneksach I-V do roz-
p orządzenia C ounc il Re gulation
No 2311l90, aktu prawnego akceptowanego przez
kraje ,,piętnastki". Przepisy obowia;ujące w UE
dotyczące wartości nĄwyższy ch granic pozosta-
łości są akceptowanę pTzez Urza!, ds. Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobojczych w Polsce (2).

Dopuszczalne dziennę pobrania (ADI accep-
table daily intake) dla tiamuliny ustalono na po-
ziomie 0,03 mg/kg m.c. (1,8 mg na osobę o masie
ciała60 kg) przy zastosowaniu współczynnika bez-
pieczeństwa (SF - safety factor) o wartości 100
oraz wskażnika NOEL (no observed effect level)
w y znaczone go na p odstawie zmian e l ektro kardi o -
gr aflc zny ch, a także w zro ś c i e p o z i o m ó w d e hy dro -
genazy mleczanowej i aminotransferazy alanino-
wej w plazmie 54-tygodniowych psow, po zasto-
sowaniu wysokich dawek tego środka (5). W przy-
padku walnemuliny dopuszczalne dzienne pobra-
nie (ADI) ustalono na poziomie 0,08 mg/kg m.c.
(4,8 mg na osobę) na podstawie hepatotoksycz-
ności występuj ącej u 1 3 -tygodniowych szczur ów
po wielokrotnych podaniach tego antybiotyku.

wskazania
Preparaty zawierające tiamulinę zalecane są u trzody

chlewnej w zapobieganiu i leczeniu dyzenterii świń
wywoływanej przez B r ac hy s p ir a hy o dy s ent e r i a e, r oz-
rostowego zapalenl,a jelit wywoływanego przez Law-
sonia intracellularis,mykoplazmowego zapalenia płuc
(MP S ) na tle My c o p l a s m a hy o p n eum o ni a e, kompliko -
wanego wtórnymi zakażeniami bakteryj nymi, pl euro-
pneumonii świń powodowanej zakażenlem Actinoba-
cillus pleuropneumoniae, oraz zapalenia stawów na tle
Mycopl a s m a hyosyn ov i ae.

Spektrum działanta, a co za tym idzie zakres zasto-
sowań jest znacznie poszelzony dla preparafu dwuskład-
nikowego, zawierającego w swoim składzie tiamulinę
i oksytetracyklinę. Oprocz jednostek chorobowych,
w celu Ięczenia których można zastosować preparaty
j ednoskładnikowe zawierajape tiamulinę, wskazania do
zastosowania obejmują także: infekcje o charakterze

Tab. 1. Zakres działania tiamuliny i walnemuliny wobec drobnoustrojów chorobotwór-
czych dla zwierząt (27)

Tab. 2. Wartości MRL dla pochodnych pleuromutyliny mających
zastosowanie w lecznictwie weterynaryjnym (2)

mieszanym, w których przebiegu można izo lować rów-
nocześnie pasterelle, mikoplazmy, gronkowce i pacior-
kowce, tzw. zespoł oddechowy świń (PRDC - Porcine
Re spiratory Disease Complex), j ak równiez zakaźne za-
palenie błon surowiczych i stawów (chorobę Glassera)
wywoływaną pTzez H aemophilus p ar as ui s, zakażne
zanikowe zapalenie nosa wywoĘwane przez toksyno-
tw orcze szczepy P as teurellct multocida Ilb l i przez drob-
noustroj e B o rd a t e l l a b r o n c h i s ep t i c a, zap aleni e j elit wy-
wołane ptzez E. coli oraz salmonellozę świń wywoły-
waną przez Salmonel la c holeraesuis (24, 21).

Kombinacja tiamuliny z oksytetracykliną odznacza
się synergicznym działaniem (in vivo l in vitro) w sto-
sunku do drobnoustroj ów chorobotwó r czy ch powodu-
jących schorzenia trzody chlewnej. Według plzęprowa-
dzonych badań nad takim połączeniem, zarówno war-
tości MIC (minimal inhibitory concentration), jak rów-
niez wańości MBC (minimal bactericidal concentration)
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Tab. 3. Zakres łvartości MlC tiamuliny, i walnemuliny, dla mikroorga-
nizmów chorobotwórczy,,ch dla świń i drobiu (w pg mI')

wobec szeregu drobnoustrojów chorobotwórczych dla
świń j drobiu sąwyraźnie nizsze (l1).

Zastosowanie tiarnuliny u drobiu, według zalęceń
producentów, ogranicza się do zapobiegania i leczenia
chorob wywoływanych przez mykoplazrny, a miano-
wicie clrronicznego zapa\enia drog oddechowych kur-
czal ( Mv c o p l a s m a g a l l i s ep t i c u m), zakaźn ego z ap aleni a
stawów u kurcząt i indycząt (Mycoplasnla svnoviae),
zapalenia worków powietrznych, otrzewnej oraz torby

Fabrycjusza u indyków (Mycoplasma meleagri-
clis), a także zapalenia zatok u kaczek (Myco-
plasma anatis) (27).

Walnemulina, stosunkowo niedawno wpro-
wadzony antybiotyk na rynek krajowy, wyka-
zuje podobny do tiamuliny zakres działania, jej
aktywno ść mikrobi olo giczn a j est j ednak znacz-
nie wyższa. Jak dotychczas wskazania do jej
zastosowania obejmują schorzenia przewodu
pokarmowego i układu oddechowego świń, ta-
kie jak: dyzenteria świń, spirochetozowe zapa-
lenie jelita grubego u prosiąt (Brachyspil,a pi-
l o s i c o l i), ro zro stow e zap a7enie j elit (L alr s o n i a
intracel lulari.s) oraz mykoplazmowe zapalenie
płuc (My c op l a s ma hy op n eu mo nia e).

Działania niepożądane

U świń o masie ciała powyżej 50 kg,ltrzy-
mywanych w złych warunkach zoohigienicz-
nych w tuczarniach (zła wentylacja, cemento-

wa posadzka lub ruszty) mogą wystąpić objawy świą-
du i rumienia okolic brzlcha, krocza i głowy. Spora-
dycznie moze wystąpić obrzęk okolic ryja, podbrzu-
sza, krocza, pachwin i podgardla. Powyzsze zmiany
wynikają z bezpośredniego, drazniapego skórę działa-
nia metabolitów tiarnuliny wydal any ch z moczem.

0pomośó baktetii na pochodne pleu]Omutyliny

Licznę krajowe i zagraniczne prace z zastosowaniem

Tab. 4. Wartości MIC dla tiamuliny i antvbiotykó\ł z grup makrolidów i linkoza- tiarnulinY, walnemulinY, a takzekom-
midów (w pg m|r) (27) binacii tiinacji tiamu|lny z oksytetracykliną

w naturalnych i eksperymentalnych
zakażęniach potwierdzaj ą ich aktual-
ną aktywnośc w stosunku do szeregu
drobnoustroj ów chorobotworczych dla
trzody chlewnej i drobiu (20, 24,
31-33,37).

Doświadczenia mające na celu
stwierdzenie zjawi ska narastania opor-
ności wśród drobnoustrojów i badania
rninimalnych stęzeń hamujących, dają
równiez obiecujące wyniki co do dal-
szego zastosowania pochodnych pleu-
romutyliny w lecznictwie weterynaryj -

nym. Wielokrotne pasaze przez pod-
łożazawterające w swoim składzie tia-
mulinę, szczepów M. gallisepticttm,
M. synoviae oraz M. iowae, tylko
w ostatnim przypadku doprowadziły
do powstania mutantów opornych na
ten anĘbiotyk. Dla dwóch pozostałych
gatunkow wartości MIC wzrosły
z0,03 do poziomu 0,125-1,0 pg ml,I
(1 5). Podobne badania przeprowadzo-
ne na terenowych szczepach Brachy-
spira h,vodysenteriae i Brachyspira pi-
losicoli wykazały powolny wzrost
wartości MIC dla tiamuliny i walne-
muliny podczas kole;jnych pasaży

Australia (21 )

Dania (1)

Finlandia (12)

Japonia
(38,39,40)

Szwecia (22)

Węgry (29)

Wielka Brylania
iNiemcy
(16,20,28)

Blachysp ha hyqdyse nleilae

Actino b a ci llu s pIe u ru p n e u mo n iae

Brachyspira sp,

A clin o b a c i llu s p le u ro p n e u mon ia e

Arc a n 0b a cte ilu m pyo ge ne s

Erys ip e lolh tix th u sio p ath ia e

B ra chysp ha hy,dyse nleriae

Bruchysp ira hyldyse nleilae

Myc o p la s ma hyo p ne u m on ia e

Mycop lasma hyosynoviae

Mycopla sma g a llise pticu m

Lawsonia intracellularis

< 0,016-2,0

0,250-8,0

0,063-0,5

,|,56-12,5

0,05_0,2

0,2-6,25

0,031 -2,0

0,05-50,0

0,01 _0,05

0,0025-0,005

< 0,008

< 4,0

< 0,016-2,0

0,016-1 ,0

o,oooi-o,ool

0,0001-0,00025

< 0,008

AcIinobacillus
pleuropneumoniae

ActinOmyces pyOgenes

BOftlatella
bronchiseptica

C loslrill iun pe ńringe ns

Escherichia coli
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przez podłoża ze wzrastającym stęzeniem tiamuliny.
Tylko u jednego szczepu Brachyspira pilosicoli po pa-
sażach rozwinęła się opornośc Wzyżowa w stosunku
do walnemuliny (22).

ptze c iwwsk azanaa do stosowa nia

Nie nalezy łącznie podawać preparatów zawierają-
cych tiamulinę z antybiotykami jonoforowymi - mo-
nenzy n% s al inomycyn a., m aduromy c yną 1 nar azy naa ze
względu na występujące interakcje pomiędzy tą grupą
środków a tiarnuliną na poziomie metabolizmu wątro-
bowego, co prowadzi do kumulacjijonoforow w orga-
nizmie zwierząt i w końcowym efekcie do groźnych
zatrlć tymi antybiotykami, objawiajapych się zahamo-
waniem apetytu, drzeniem mięśni, niezbornością koń-
czyn. Odstęp porniędzy podaniem jonoforow a tiamu-
liną powinien wynosić przynajmniej 7 dni.

Preparaty zawielaiące w swoim składzie
pOchOdne pleutomutyliny

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele jednoskład-
nikowych preparatow wcterynaryjnych zawierających
jako sLrbstancję czynną tiamulinę, w postaci rozpllsz-
czalnego rv wodzie wodorofumaranu lub zasady. W ob-
rocie znajduje się równiez preparat złożony Tetramu-
tin, zawierający w swoim składzie tiamulinę w połą-
czeniu z chlorowodorkienr oksytetracykliny. Prepara-
tami zawierającymi w swoim składzie tiamulinę do sto-
sowania doustnego sąm,in.:Biomutin 45% Pulvis, Tia-
mowet 45% - Granulat, Tiamulinum Granulat 45oń.
Tiamutin 45% Granulat. Natomiast preparatarni iniek-
cyjnymi występującymi na rynku krajowym są: Biomu-
Iin2Ooń lnj., Dynamutilin2Ooń Inj., Tiamowet 200, Tia-
mutin 10% lnj, Walnernulina od niedawna obecna na
rynku wchodzi w skład preparatów do stosowania do-
ustnego. W obrocie znajduje się chlorowodorek wal-
nemuliny w postaci granulatu (Econor l%o Premix, Eco-
nor l0%o Premix, Econor 50% Premix).
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