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Summary

In order to demonstrate of an examined preparation in accordance E standards,
in the case of ,the majori ic veterinary drugs investigations mustl ducted with
a reference drug on target e the bioequivalence of the evaluated speci is necessarY
to compare valu*es of §vo pharmacokinetic parameters: the area under the concentration-time (AUC) and maxi-
mal cońcentration (C,".). ihe evaluation of ihe bioequivalence based of
corresponding pairs of'parameters (AUC, C_,,, t^,.) confirmed that re

bioequivalent and that they can be replaced according to the requir ar
pharmacokinetic properties.
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Linkozanljdy, do któryclr nalezy linkomycyna i l<lin-

datlycyna, są to jednoglikozydowe (oktoza z atotnetn
siarki) antybiotyki, posiadające aminokwas w łańcuchu
bocznym (1l). Linkonrycyna i klindamycyna są związ-
karli str-ukturalnie podobnyrni, jednak linkomycyna za-
r.r,iera grupę wodorotlenową w pozycji 7., a klindamycy-
lla zawiera atom chloru w tej sarnej pozycji (ryc. 1).

Spektrum dzjałania linkornycyny jest podobne do nla-
krolidów i obejmuje Gram-dodatnie ziarniaki, Cranl-
-ujemne beztlenowce, w ty]T,| zrodzaju Bacteroicle,s i nie-
|<tóre bakterie z rodzaju
Mvco p l as ma (ż). Mecha-
llizlll dzialania l iŃozami-
dów wynika z .wybiórcze-
go wiązania się z podjed-
nostką 50S rybosomu
bakteryj nego. powoduj ąc
w zalezności od stęzellia
efekt bakteriostatyczny
lub bakteriobojczy. Ak-
tywność linkozamidow
w zr asta pr zy alkali czny m
pH środowiska.

Wchłanianie linkorny-
cyny u zwierza! po poda-
niu doustnym j est szybkie,
ale niekornpletne. U świń
stwierdzono. ze wchła-
nialnośc po podaniu do-

ustnym dawki l0 mg/kg m,c. waha sięw granicach 20-50%
(5), Nalezy podkreślić, ze stosowanie linkornycyny bez-
pośrednio po jedzeniu znacznl,e opóźnla proces wclrła-
nia tego antybiotyku (2), dlatego maksymalne stęzenie
antybiotyku w plaznlie tnoze występować w czasie od
1 lr do 2 h. Najrł,yzsze stęzenia linkornycyny występują
w wątrobie i nerkach, a relatyr;vnie niskie stęzenia w rnięś-
rriach i skórze (2,3, 1l ), Niezależnie od tego wykazano.
ze dawki lęcznicze linkomycyny zapewniają efektyrł,ne
stęzenia w płucach, w płynie maziowynr, osierdziowym
i otrzewnowym, kościach oraz skórze (l0), Linkozami-
dy przenikaj ąprzez barierę łozyskową do krązenia pło-
dowego, Po podarriu doustnym 50% podanej dawki lin-
komycyny i 80-90% klindamycyny ulega przetnianom
metabolicznym w wątrobie. Przeważająca część podanej
linkomycyny wydalana jest z kałem (5). Znacn"le ilości
linkornycyny są wydzielane do nrleka (2). Przybliżona
wartość biologicznego okresu półtrwania eliminacji (t, 

",)dla linkornycyny rrloze przekraczac 3 h, a objętośc dys-
trybucji jest przewaznie większa niż 1 l/kg (2).

Linkomycyna jest zalecanau świń przy ostryclr i prze-
wlekłych zakażeniach dróg oddechowych, zapalen iach
stawow, dyzenterii orazprzy zakażenill ran i kości (10).

Zgodnie z dyrektywąUE prowadzenie badań nad wy-
kazaniem biorownowazności preparatu odtwórczego z Ie-
kietn referencyjnyrn u, przypadku większości weteryna-
ryjnych produktów leczniczyclr wymaga przeprowadze-
nia badań fannakokinetycznych na zwierzętaclr docelo-
wych (1). Uznanie biorownowazności ocenianych pre-

Rl,c. l. Linkoml,cvna (u gór1,),
klindaml,c1,,na (u dołu)



paratów wymaga przede wszystkim porównania wartoś-
ci dwóch wskaźników fannakokjrre tyczny ch,, powierzchni
pola pod krzywą stęzenie-czas (AUC) i stęzenia maksy-
malnego (Cn,".).

Celeln badań było wyznaczenie podstawowych wskaź-
ników fannakokinetycznych do oceny biorownoważnoś-
ci obu preparatów.

Mateilał imetody
Leki. Badany prepaIat o nazwie roboczej: Lincomycinum

1l% w postaci granulatu rozpuszczalnego w wodzie, zawic-
rającego l loń chlorowodorku liŃornycyny, seria doświadczal-
na oraz lek lefererrcyjny: Lincocill 40oń w postaci proszkr.r
rozpuszczalncgo w wodzie, zawieraj apego 40% chlolowodor-
ktL iinkomycyny, seria: l095301.

Odczynniki. Wszystkie odczynniki o czystości chrotrrato-
graficzncj: acetonitryl (POCh Gliwicc), metanol (Merck),
H.PO.,(Merck), KH.Or (Merck), SodiLrr-n dodecyl sulfat (SDS)
(Fluka Chemie), woda oczyszczana lletodą odwróconej osnro-
zy ptzy Lrżyciu systemu Mili Q Plus l85. (Milipore, Waters),
\y zotzec ch lorowodorku l inkom ycyny, Europcan pharrnaco-
poeIa.

Aparatura. Chronratograf cieczowy z kornputerowyln sys-
temeln obróbki danych (Gilson, USA), kolulnna chromato-
graficzrra LiChroCard l25-3 HPLC- Cartridgc Purosfer
RP-18,5 pm (Merck), system prozniowy Baker SPE l2G
(Bakcr), filtry na strzykawki Minisart SRP 15 (0,20 prm) (Sar-
tori us AG), kolum ienki ekstrakcyj nc z że\ errl krzcmiollkowyll,l
Kieselgel (0,04-0,063) (Merck).

Zwierzęta. Badania wykonano na l2 warclrlakach obojga
płci, rasy pbz, o wyjściowe; rrrasie ciała ,uv granicach
16-2-2kg. W trakcie 5-dniowej kwaralrtantry warchlaki prze-
szĘ badania kliniczne, zostały oznakowane, ustalono dokładną
masę ciała ipodzielono na dwic grupy po 5 szt.. IgrLlpa -
preparat Lincomycinum 1l %, II grLrpa preparat Lincocin
40%, dodatkowo dwa warchlaki Lrzyto do pozyskania próbek
plazmy kontroirrej. Warchlaki były zywione specjalnie przy-
_qotowall ą t-ll i eszanką śrut zbozowyc h, otrzynrywały dodatek
lr,itanin (Vitazol AD.EC) or-az wodę ącl libitunt. Obydlva plc-
paraty podawano clotrstnic. indyr,vidualnię, rł, 0.5% zawiesi-
nie rncty l oc elulozy strzykawką doz Lrj ącą rł, j ednorazowcj daw-
ce 10 ng/kg tn,c. w przeliczenilt na aktywną substancję. Probki
kr-wi z dodatkiern hepary-
ny 0,0l mlhll (Hcparr-
num) pobierano pod osło-
ną azaperollu 0,5 mg/kg
m.c. z żyły szyjne1 zew-
nętlzncj po 0.25. 0,45.
1,5, 2,0. 3,5, 4,4 i 5,5 h
od podania obu prepal,a-
tów. Próbki plazmy po
odwirowatl i l-t poddawano
tnrozcn iu do 3 0'C
i przechowywano do cza-
su wykonania analiz chro-
matograficznych,

Metody. Linkomycynę
oznaczol1o wg Liu i r,vsp.
(9). w Inodytrkac_ji wlasnej,

Sklad fazy ruchomej:-
13 0'1-2lr KH.PO., o pH
_ 3,0 .| acctonitryl0,001 M
(SDS), v/v. Przepływ fazy
ruchornej: l rnl/rnin. o ob-

iętości dozowanej próbki
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20 pl, detekcja: dętektor UV przy długości 200 nm. W proce-
durze oczyszczalia i eksttakcji linkomycyny uzywano prob-
nika oczyszczaj ąco-ekstrakcyj n e go rrapcłn i on e_uo \\,ysuszo-
nym zelem lczemionkowym - 500 mg. Wartości stęzeri lin-
kornycyny w próbkach plazmy odczytywano z krzyr,r,ej kali-
bracyjnej wyznaczonej w zakresie 0,5-4 pgAnl.

Analiza farmakokinetyczna. Wskaźniki farulakokineĘcz-
ne dla linkomycyny słuzącc do określenia biorównowazrrości
porównywanych prcparatów obliczono według lliekompart-
tnerltowej nretody Gibaldi i Pęrrier (4), przy ttzyciu progra-
tlu komputerowego ,,PK Solutions 2,0, 1999". Określono pole
powierzchni pod krzywą stęzenic czas (AUC), wartość stę-
zetria maksytnalrlego (Cn,",) i czas. po upływic którego to stę-
zcnie występtue (t,,,,,,) oraz inne podstawowc wskazniki (t,
MRT, Vd i C1). Arralizę statystycznąprzy occnię biorówno-
wazności przeprowaclz ono przy użycitr prograr-t-tu .,Statistica".

Wyniki iomówienie
Stęzenia linkomycyny w plazrnie warchIaków po sto-

sowaniu doustnym obu porównywanych preparatów:
ocenianego Lincomycinum l l%o i preparatu referencyj-
nego Lincocin 40oń w jednakowej dawce l 0 rn_e/k_u m.c.
przedstawiono w tab. l oraznaryc.2. Jak wynika zpfze-
biegu krzywych obrazujących stęzenia linkomycyn1,
w plazmie warchlal<ów po stosowaniu preparatu Linco-
mycinum 1 1 % i leku referencyjnego Lincocin 40oń (ryc. 2'),

obie krzywe mają zdecydowanie równoległy przebieg.
PoczaJkowy odcinek obu krzywych ma charakter wstę-
pujący w czasie od 0,25 do 2,5 h i obrazuje etap wchła-
niania, a następnie krzywe przyjmują charakter zstępu-
jący, co wskazuje na rozpoczęty proces elirninacji linko-
lnycyny. Srednie maksymalne stęzenie linkomycyny
w plazmie
StWler-
dzono po
upływie
2.5 h od
podarria
obu pre-
p aratów
l Wynosl-

Tab. l. Zestarvienie średnich wartości (X) stężeń
linkomycyny lv plazmie lvarchlakólv po jednora-
zo\\,ym! doustnl,m podaniu preparatu Lincom1,-
cinum ll7o i preparatu Lincocin 407u rv darvce
l0 mg/kg m.c. rl,przeliczeniu na substancję czyn-
nąl razem z odch1,|eniem standardorlvm (SD)

I Lincocin_40%
n=5

XtSD

E
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E
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p,

q

4.5 h

] 5,5h

0,45

1,5 h

2,0 h

2,5 h

3,5 h

0,130 t 0,172

0,'l47 r 0,099

0,825 t 0,205

0,888 t 0,466

1,'l37 r 0,568

0.975 r 0.720

0,'l70 t 0,267

0,203 x 0,202

0,686 t 0,498

0,880 t 0,341

'1,219 t 0,606

0,820 t 0,353

T ab. 2. Zestalvienie rvs k aźn ików la rm a ko ki n etycz-
nych dla linkomycyny po doustnym, jednorazo-
lvl,m podaniu preparatu Lincomvcinum 1loń i pre-
paratu Lincocin 40"h w darlce l0 mg/kg m.c.

3,50ł-
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CZas (h) pobieran a póbek kfui po podil]U "!_
R.v-c. 2. Średnie stężenia linkomycyn1, lv p|azmie
vlarchlaków po jednorazou,ym, doustnym poda-
niu preparatólv Lincoml,cinum ll'7o i Lincocin
,ł07o w dalvce l0 mg/kg m.c. w przeliczeniu na
substancję czt,nną
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Tab. 3. Ocena występowania biorównoważności Tab, 4. Ocena biorównoważności preparatu Lin-
pomiędzy preparatem Lincomycinum 1lo/o a pre- comycinum l7o/o zpreparatem referencyjnym Lin-
paratem Lincocin 40oń na podstawie różnic po- cocin40o/onapodstawieporównaniastosunkuod-
między wybranymi wskaźnikami farmakokine- powiadających sobie par wskaźników farmakoki-
Ęcznymi wyrażonymi w procentach (+20%) neĘcznych: AUC, C.o*, t,u*

AU c (|lq-h/ml)

c,., (|lg/ml)

T.., (h)

ło ono odpowiednio: 1,13 + 0,56 pglml dla preparatu Lin-
comycinum II 1 1,21 + 0,60 pg/ml dla preparafu referen-
cyjnego Lincocin 40oń.Wszystkie te dane świadcząo po-
dobnych właściwościach farmakokinetycznych porów-
nywanych preparatów.

Obliczone wskazniki dla dokonania analizy farmako-
kinetycznej stęzeń linkomycyny w plazmie warchlaków
po stosowaniu obu ww. preparatów przedstawionow tń.2.
Obliczone warlości dla t,.^" :2,5 h sąjednakowe dla pre-
paratu LincomycinlmIIoń i Lincocin 40oń, co świadczy
o podobnym tempie wchłaniania linkomycyny, po stoso-
waniu doustnym obu porównywanych leków. O porów-
nywalnym temp ie wchłani ani a z pr zew o du p okarmowe-
go linkomycyny, po podaniu obu preparatów, świadczą
równiez bardzo podobne warlości C,,u* wynoszące odpo-
wiednio: 1,1 pg/ml dla preparatu Lincomycinum l1%o
i I,2 1l"glml dla preparatu Lincocin 40%. Równiez śred-
nie wartości AUC, obliczone dla obu porównywanych
lekówbyĘzbliżone: 3,9 pg-h/ml dla Lincomycinum 1 1%
i 3,5 pg-h/ml dla preparatu Lincocin 40oń. Według da-
nych z piśmiennictwa maksymalne stęzenie linkomycy-
ny po podaniu doustnym w surowicy u świn moze wy-
stępowac w czasie od 1 h do 2 h (2).Zprzedstawionych
tutaj badań wynika, ze u niektórych świń tempo wchła-
njania linkomycyny może przekraczać 2 h. W piśmien-
nictwie brak jest badań nad farmakokinetyką linkomy-
cyny u świń po doustnym podaniu tego antybiotyku.
Przedstawione niedawno wyniki badań nad farmakoki-
netyką linkomycyny po dozylnym podaniu u świń (7) są
trudno porównywalne z wartościami wskaźników far-
makokinetycznych po doustnym stosowaniu tego anty-
biotyku, np. wartość całkowitego klirensu (Cl,) no poda-
niu dozylnym wynosi 4,I0 mllhlkg (7), a w badaniach
własnych -2,24mllhlkg.Wyższe wartości Cl, - 6,10 ml/
lhlkg po stosowaniu dozylnym klindamycyny wykazano
u psów (8). Dane te jednocześnie wskazująna szybszą
eliminację linkomycyny z organizmu świń po podaniu
dozylnym w porównaniu z podaniem doustnym.

Ocenę biorównowazności dwóch preparatów prowa-
dzi się przede wszystkim przy użyclll dwóch wskazni-
ków farrnakokinetycznych: AUC i C.,"_ (13). Wybór tych
parametrów jest w pełni uzasadniony. Wskaźniki te w peł-
ni obrazująproces wchłaniania leku. Warlość AUC zale-
ży bezpośrednio od ilości wchłoniętego leku, a wartość
C._^.. ustalona w czasie t,u* informuje o szybkości wchła-
niltiu leku. Większość'ffitoró* u,iuru, Źe jednązważ-
niej szych przy czyn braku biorównowazności pomiędzy
dwoma preparatami, zawierającymi tę samą substancję
czynnąstanowi róznica w stopniu ich wchłaniania do krwi
(6, 12,13). Wedfug obowiązujących dyrektyw (1), dwa

lub więcej preparatow
możnalznać zabiorow-
nowazne. gdy roznice
między lekiem referen-
cyjnym apreparatemba-
danym nie są większe
niż + 20oń. Przy lekach
o duzym marginesie bez-
pieczeństwa lub wyso-
kiej skuteczności leczni-
czej, r óżntc e pr zelc acza-

jące 20% są dopuszczalne. Dla określania biorównowaz-
ności zalecana jest równiez druga metoda, która opiera
się na określeniu wartości ze stosunku odpowiadających
sobie par wskaźników farmakokin ety czny ch, wylicza-
nych dla preparatu badanego (lek bad.) i preparatu refe-
rencyjnego (lek ref.). Oceniane leki mozna uznac zabio-
równowazne, gdy stosunek porównywanych par wskaż-
ników, wyrazony w wartościach rzeczywisĘch mieści się
w granicach 0,8-1,20 (13). Wyniki z oceny porównywa-
nych 1ekow na podstawie różnic wyrazonych w procen-
tach pomiędzy warlościami AUC, C,.,o* i tn,u* dla prepara-
fu badanego (Lincomycinum 1I%) i dla preparatu refe-
rencyjnego (Lincocin 40oń) przedstawiono w tab. 3, Prze-
prowadzona ocena wykazała, ze porównywane prepara-
ty, to jest Lincomycinum IIoń i Lincocin 40%o lznac
można za biorównoważne, poniewaz wyrazone w pro-
centach różnice dla porownywanych wskaźników farma-
kokinetycznych (AUC, C_u*, tn.o") mieszcząsięw założo-
nych granicach: ł 20% (tab.3). Tak więc zakres obser-
wowanych różnic jest zgodny z Dyrektywą Unii Euro-
pejskiej (1). Również ocęna biorównowazności metodą
porównywania wzaj emnego stosunku odpowiadaj ących
sobie par wskaznikow (AUC, C_u*, tu.u*) potwierdziła, że
porównywane preparaty są biorównowazne (tab. 4).
Wymienione preparaty mogąbyć stosowane wymiennie,
poniewaz zgodnie z za7ecanymi procedurami oceny, mają
podobne właściwości farmakoki nety czne.

piśmiennictwo
l lłol : Conduct ofbioeqrLivalelce studięs jl anjmals Directir,ę 8 1/852 EEC, November

1992
2 A n o n, I hę M ęrck Veterinary Mal ual, \Ęd VIl I Merck Co lNC, Whitehous Station N

J l 998. USA
3 Butrows G E: Phamacotherapeutics olnlacrolides, Jlncomycins and spectinomycin

JAVMA 1980. l7ó. ]072-108]
4 Gibuldi M., Perrier D : Noncompaltmental phannacokinetics, [w:] Phamacokinętics,

Marcel Dekkcr Ncw York l982
5 Hornish R E, Gosli ne R E, Ndppier J M ; CoDparative metabolism ol lincollycin in

the swine, chicken ald rat DIug Metab Rev 1987, 18, 177 214
6 Kąniwa N., Ogola H , Aoyagi N , Takerla Y,, Uchivąma M.: Power alaLyses of moment

analysi s patameter in bioequival ence tcsts J Pbarmace utica] Sci ] 9 89, 7 8, l 020- l 024
1 Ktu,oha M,, Son D S , Shiłnoda M.:Effęcts ofaltered pJaslna a- l -acid glycoproteil lęvęls

onpbarmacokineticsolsomebasicantibioricsinpigs,simulationanalysis J Vet Phanna-
col 200]. 24,423-43I

8 Lal,y E, Ziv G, Shem-Tclv M , Glickman A , Dey A: Phamacokinetcis of cJindamycin
HC] adllinistered intlavenous ly, intram usculary and subcutanously to dogs J Vet PhaI-
macol l 999, 22,26I-265

9 LitC , Chen f., YangT., HsiehS, Hung M.,Illl E:High-perfomance liquJdchromato-
grallc detemination of clindanrycilr in human plasma oI serum: appJication to thę bio-
equivalencystudyofclindamycinphosphateinjections J ChrollatographyB,.1997,69ó,
298-302

I0 Ldscher W, Ungemach F, Kroker R :Phamakothelapic bei Haus- und Nutztieren Parey
Buchverlag, Berlin 2002

1I Papich M, G , Riviere J. E : Chemotherapy of Microbia] Diseases: Lincosamides, [w:]
Veterinary Phamacology and Therapeutics (wyd ) Adams H R . IoWa Statę UnjYersity
Press. Ames 200l

12 Schąll R , Lttus H. G : Comparison ofabsoętion rates in bioequivalence strLdies ofimme-
diate release drug folTulations Tnter J CLin Pharmacol 1992, 30, 153-1 59

13 TouLainPL,Koritz C D:Veterinarydrugbioequivalencędetęrminatiol.J Vet Phar-
macol ]997,20,19-90

Adres autora: dr hab. Cezary Kowalski, u|. Akademicka 12.20-033
Lublin; e-mail: cezaryk@agros.ar.lublin.pl

AU c (!q-h/ml)

C.., (!g/ml)

Objaśnienie: ns różnice statystyczne nieistotne


