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linkomycyny uległo poprawie. Dotyczy to m.in. zwięk-
szenia charakteru lipofilnego cząsteczki, co wpłynęło
nawzmożenie wchłaniania leku z przewodu pokarno-
wego oraz polepszyło penetrację błon bio|ogicznych
(31). Klindamycyna posiada rowniez mniejszy stopień
tok syczności oraz większą aktywrro ść wobec tlen oullch
bakterii Gram-dodatnich w porównaniu z linkomycyną
( 8 ). Spektru m działanta przeci wb akteryj nego obej mu-
je większość tlenowych ziarenkowców Gram-dodat-
nich, takich jak,. Staph1llococcus spp., Streptococctts
spp,, orazliczne beztlenowe i mikroaerofilne bakterie
Gram-ujemne i Gram-dodatnie, m.in.: Bacteroides spp..
Fusobacterium spp., PeptostreptococcLts spp., Clostl,i-
dium pe(ringen.s, Actinomllces spp., Porphyronlonas
spp (14, 18, 28), Klindamycyna wydaje się rowniez
skuteczna w terapii wybranych schorzeń wywołyłva-
nychprzez pier-wotniaki m.in. z gatunku Tbxoplasma
gondii (13, 21), }'leospora caninum (I) i Hepatozool7
americ:anum (24).

Mechanizm działania klindamycyny polega na ha-
mowaniu syntezy białka w komórce bakteryjneJ poprzez
łączenie się z podjednostką 50S rybosomów (8). Jej
działanie moze wyrvierać efekt bakteriobójczy lub bak-
teriostatyczlly, co jest uzaleznione od wrazliwości mi-
kroorganizmów wywołujących zakażenl,ę oraz od stę-
żenla,jakie lek osiąga w miejscu infekcji (8, 28).

Opornośó na klindamycynę rozwrja się stopniowo
i prawdopodobnie j est wynikiem mutacj i chromo soma| -

nych. Między linkornycyną a omawianym lekiem wy-
stępuje całkowita cporność kłzyżowa (28). Stwierdzo-
no takze. że l Bacteroides /i,agili.s moze wystąpić opor-
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Klilrdamycyna jest półsyntetycznvm antybiotykiem
z gl,upy linkozamidórł,. Jest ona pochodną linkomycy-
ny produkowanej przez Streptomyc:es lincolnensis. Lin-
kolnycyna to monoglikozyd, w którego budowie moz-
rra wyrożnić dwie kompotrenty: kwas trans- l -propylo-
hygronowy połączony wiązaniem amidowym z S-węg-
lowym aminosacharydem z gn]pą tiometylową) zwa-
rrym m ety ltio linkozarrriną ( 3 1 ). Kl i ndamycynę uzyska-
no pTzez podstawi eni e grupy OH linkomycyny atomem
chloru (ryc. 1). Dzięki tej modyfikacji szereg właści-
wo śc i fannakolo g tczny ch te go ch l orowane go an al o gu

Ryc. 1. Wzór strukturalny linkomycyny,(A), klindamycyny
(B) oraz klindamycyn;* w postaci chlorowodorku (C), fosfo-
ranu (D) i palmitynianu (E)



(5)

no ść przeka zy w ana przez pl azmidy, która j est prawdo -
podobnie spowodowana metylacją miejsca wiązania
antybiotyku w podjednostce rybosomalnej 50S (14).

Klindamycyna wchłania się prawie całkowicie z przę-
wodu pokarmowego psów i kotów (I4), a obecnośó po-
karmu nie wpływa na jej biodostępność (l4, 15, 28).
Tą drogą stosowana jest zwykle jako chlorowodorek
lub palmitynian. Po podaniu klindamycyny chlorowo-
dorku per os u kotów w formie kapsułek lub wodnego
roztworu nie stwierdzano istotnych rożnic w paramet-
rach farmakokinetycznych po zastosowaniu obu posta-
ci leku (2). Klindamycyna podana per os kotom w po-
jedynczej dawce l1 mg/kg m.c. osiągała średnie stęze-
nie maksymalne (C,,,",) wynoszące 7,37 pglml (po za-
stosowaniu leku w postaci kapsułek) i 6,59 pgłnl (po
zastosowaniu leku w postaci wodnego rożworu), a u psów
po podaniu tą samą drogą w dawce 5,5 mg/kg m.c. co
12 godz. C,nn" osiąało wartość 2,5 p"glml (2). Po zasto-
sowaniu klindamycyny fosforanu w iniekcji i.m. u psow
w dawce 11 mg/kg rn.c. biodostępność (F) wynosiła
87oń a średnie Cn,u* 5,3 pgłnl (8). Wartości wybranyclr
parametrow farrnakokinetycznych uzyskane po poda-
niu klindamycyny chlorowodorku drogą iniekcji i.m.
i s.c. u psów w dawce 10 mg/kg oraz u kotów po jego
aplikacji drogąper os w dawce 11 mg/kg przedstawio-
ne zostały w tab. 1. Uwagę zwtaca zaskakujapo wyso-
kie średnie C,nu*, które uzyskano stosujap lek s.c. Prze-
wyższa ono przeszło czterokrotnie wartość tego para-
metrll stwierdzaną po podaniu klindamycyny drogą
iniekcji i.m. Dotychczasowe wyniki badań wskazują,
ze klindamycyna jest skuteczna (w ponad 85%) w sto-
sunku do Staphylococcus spp. i Streptococcus spp. (beta
hemolityczne) w stęzeniach wynoszących odpowied-
nio 1-2 pglml i 0,1-0,5 pglm| (2). Minimalne stęzenie
hamujące (MIC) wobec większości beztlenowców mieś-
ci się w zakresie od 0,1 do 3,1 pglml, przy czym dla
ponad 90%otychbakterii warlość MIC jest mniejszaniż
1,6 pglml (8). Przy wyżej wymienionych drogach po-
dania leku, C.._ były osiagane szybko, tj. po ok. 1,0-
-1,5 godz. (2,8, 14,22), Również dystrybucja klinda-
mycyny z kompartmentu centralnego do obwodowego
przebiegała szybko (2ż). Przy podaniu klindamycyny
fosforanu w formie iniekcji i.m. stwierdzano u wszyst-
kich psów sllntę zaznaczoną reakcj ę ból ową ( 8). Reak-
cja ta była słabiej wyrażona i dotyczyła tylko części
psów po zastosowaniu klindamycyny chlorowodorku,
jakkolwiekrówniez w tych badaniach aktywność kina-
zy kreatyninowej (CPK) w surowicy była ok. 25-krot-
nie wyższa (w porównaniu z aktywnością przed poda-
niern leku) jeszczew 12 godz. po podaniu, co wskazy-
wało na uszkodzenie tkanki mięśniowej (22).Dlatego
nte zaleca się stosowania klindamycyny i.m. do mo-
mentu przeprowad zenia dalszych badań potwi erdzaj ą-
cych celowość i bezpieczeństwo stosowania leku tądro-
gą (8, 22). Reakcji bólowych nie obserwowano po po-
daniu klindamycyny chlorowodorku w iniekcji s.c.,
a aktylvnośc CPK w surowicy była podwyzszona w mi-
nimalnym stopniu (22). Okres półtrwania (t,,r) klinda-

Tab. l. Wybrane parametry farmakokinetyczne klindam1.
cyny chlorowodorku zastosowanego w dawce 1l mg/kg u ko-
tów i 10 mg/kg u psów (2,22)

mycyny po podaniu per os w dawce 5,5 mg/kg rn.c.
wynosił ok. 5-6 godz. (l4,22), natomiast po zastoso-
waniu tego leku u psów w fonnie iniekcji i.v. w dawce
1 0 rng/kg obserwowano wyrazni e szybszą eliminacj ę
klindarnycyny z krwi, gdyżwartość tego parametru zo-
stała określona na ok.2 godz. (22).

C echą charakterys ty czną klindamycyny j est j ej do -

skonałe rozmieszczenie w obrębie większości tkanek
i płynów ustrojowych, co odzwierciedla wysoka wat,-
tość objętości dystrybucji (Vd), którą u psów i kotori,,
określano na poziomie ok. 1,5 l/kg (4, 8). Stęzenie lekLr
w większości tkanek jest zwykle wyższe niz w surowi-
cy, nie dotyczy to jednak płynu mózgowo-rdzeniowe-
go (w którym w ogóle nie osiąga stęzeń terapeutycz-
nyclr), mięśni szkieletowych i kości (5, 28). W Ęm ostat-
nim przypadku klindamycyna po zastosowaniu paren-
tera|nym osiagała ok. 30% stęzenia stwierdzanego w sll-
rowicy (8); w porównaniu z większościąantybiotyków
była to wartość stosunkowo duza, dlatego powszech-
nię określa się jąjako antybiotyk dobrze penetrujący
kości oraz stawy (3,14,18, 19). W badaniach polega-
jących na podawaniu klindamycyny bezpośrednio do
kości stwierdzono, ze osiagała ona w tej tkance o wiele
wyższe stęzenia w porównaniu z tyml, ktore występo-
wały po podaniu leku w iniekcji i.v. w dawce 1O-krot-
nie wyższej (7). W podobnych badaniach wykazano,
ze stęzenia klindamycyny byĘ wyższe w dalszyrn koń-
cu kości, co sugeruje wpł}w sił ciążenia na dyfuzję tego
leku w obrębie kości, gdy podawany jest w ciągłej in-
fuzji miejscowej (6), Antybiotyk ten dobrze penetruje
gruczoŁ krokowy (I4, 25), ozębną (27) oraz trzustkę
(30) u psów. Ponadto klindamycyna osiąga równiez
wysokie stęzenia w skórze, a obecność wysięku ropne-
go nie obniżajej aktywności (15,23,28). Cechuje się
też dobrądystrybucją w obrębie surowiczych jam ciała,
w tym jamy opfucnowej (I4), a u kotów stwierdzono
jej bardzo wysoką koncentrację w płucach (5). W ba-
daniach prowadzonych na królikach wykazano, ze klin-
damycyna osiągała stęzenia terupeutyczne w wysięku
ropnym doświadczalnie wywołanego ropniaka opłuc-
nej (29). Podobne rezlltaty otrzymano w badaniach
określających zdolności penetracyjne antybiotykow
w przypadku ropni zlokalizowanych w obrębie jamy
brzusznej u myszy (12). Mimo istnienia różntc gatun-

Cru, (!0/ml)

Tmax (min.)

MAT (min.)

t.,,, (min.)

MRT (min.)



kowych między psami, kotami a wymienionymi zwie-
r zętamt d o świ adczal n ymi, pT zy r ozw ażaniu wyb oru
antybiotyku do terapii zapaleń jam surowiczych o cha-
r akter ze lopnym waft o uwzględni ó wyniki p owyzszych
b adań. Klindamyc y na pr ze cho dzi równie ż łafw o przęz
łozysko (14). Ponadto antybiotyk ten jest wychwyty-
wany przez granulocyty obojętnochłonne i gromadzo-
ny w ich lizosomach w ilości przekraczĄącej nawet
40-krotnie stęzenie leku w przestrzeni pozakomorko-
wej, a jego aktywność przeciwbakteryjna jest zacho-
wana w obrębie leukocytow (14, 15). Zjawisko to za-
pewnia działanie względem niektórych bakterii bi,tują-
cych wewnaJrzkomórkowo oraz umozliwia transpot1
leku do miejsc infekcji (28). Biotransformcja klinda-
mycyny u zwierząt jest słabo poznanatzachodztprzede
wszystkim (w 80-90%) w wątrobie, a jej główne meta-
boliĘ to demetylklindamycyna i sulfotlenek klindamy-
cyny, ktore równiez wykazują aktywnośó przeciwbak-
teryjną (8). Wydalanie odbywa się głownie zżoŁciąiw
mniejszym stopniu z moczem (8). Wyniki badań far-
makokinetyki chlorowodorku klindamycyny stosowa-
nęgo per os u psów sugerują istnienie recyrkulacjijeli-
towo-wątrobowej leku (22),

Kl indamyc yna może być sto s owana w 7e częniu r o ż-
nych infekcji u psow i kotow. Szczególnym wskaza-
niem jest terapia zapaleń kości i szpiku na tle zakaże-
nia Staphylococcus intermedius i Staphylococcus au-
relts, w której skuteczność klindamycyny została wie-
lokrotnie potwierdzona (3, 6, I9). Gronkowce są naj-
częściej izolowanymi drobnoustrojami przy tej jednost-
ce chorobowej u psów (3, I9), a zalecane dawkowanie
w tych wypadkach wynosi 11 mg/kg m,c. co 12 h (3),
B eztlenowce odgrywaj ą r ównież w ażnąrolę w etiolo-
gii rnieszanychzakażeńkości i szpiku u psów i kotów,
często niedocenianąze względu na trudności w wryizo-
lowaniu tych bakterii (19). Przy podejrzeniu lub stwier-
dzeniu tego typu infekcji klindamycyna wydaje się
szczególnie skuteczn)mr anĘbioĘkiem ( 1 8, 1 9). Stwier-
dzono równiez istotną rolę bakterii beztlenowych (B ac-
teroides spp., Peptostreptococcus spp., Fusobctcterium
spp.i in.) w wywoĘwaniu zakażęń dolnych dróg od-
dechowych, opłucnej i jamy brzusznej u psow i ko-
tow, otaz wykazano wysoką wrażliwość tych bakterii
na klindamycynę (18). Trzebajednak pamiętać ,że częśc
tego typu infekcji to zakażenia mieszane wywoływane
przez bezt7enowce i równocześnie bakterie tlenowe,
w tym Gram-ujemne (Enterobacteriaceae) (18, 19).
W tym ostatnim przypadku terapia klindamycynąwy-
maga skoj arzenua z chemioterapeutykami aktywnymi
wobec tlenowców Gram-ujemnych, np. z aminogliko-
zydami (18, 19). Właściwości faimakokine\lczne oraz
zakres dzjałania klindamycyny wskazuj au iż może ona
byó przydatna w stomatologii małych zwierząt, m.in.
w terap ii zap a\enia o zębn ej i zap al enia dzi ąs eł ( I 4, 27 ) .

Ponadto w badaniach prowadzonych na psach, u któ-
ryc h do świ adc zalnie wywo Ęw an o krw o to c zne zap ale,
nie trzustki, celem określenia skuteczności antybioty-
ków w profilaktyce posocznicy trzustkowej (1ako jej

naj gr o żniejs ze go p owikłania) stwi erdzo no, że klinda-
mycyna była jednym zniellcznych antybiotyków, które
osiągały stęzenia terapeutyczne w nonnalnej i zapalnie
zmienionej tkance trzustki (30). Ze względu na swój
lipofilny charakter antybiotyk ten łatwo przechodziba-
rierę krew graczoł krokowy, dlatego moze być stoso-
wany w leczeniu przewlekłego zapalenta stercza u psów
(25). Akty.wność klindamycyny w stosunku do beztle-
nowców czynt ją skuteczną w terapii ran gryzionych
z uwagl na fakt, ze bakterie te są powszechnymi rezy-
dentami jamy ustnej psów i kotów (l4,19). Wielokrot-
nie potwierdzono wysoką skuteczność klindamycyny
w leczeniu powierzchownych ropnych zapalen skóry
u psow (l5,z3),która znacznie przewyższała efektyw-
no ść amoksycyliny potencj alizowanej kwasem klawu-
lanowym (2 3 ), N aj częstszym czynnikiem etiolo gicznym
tej jednostki chorobowej jest Staphylococcus interme-
d i u s, ktory, jak w sp omni ano, wykazuj e dużąw r ażliwo ś ć
na ten antybiotyk (28). U psów, u których zdiagnozo-
wano głębokie ropne zapalenie skóry na tle inflekcji ,§la-
phylococctts intermedius, użycie klindamycyny dawa-
ło w 100% wyleczenie, co sugeruj e, że może być ona
równiez użyteczna w terapii tego typu dermatoz (28).
W ropnych zapaleniach skóry za\ecane dawkowanie
wynosi 11 mg/kg m.c. co 24h(I5,28) lub 5,5 mg/kg
ln.c. co IżI1(23,28). W badaniach przeprowadzonych
na psach, w ktorych oceniano skuteczność antybioty-
ków stosowanych profilaĘcznie w chirurgii okręznicy,
stwi erdzon o, że p ar ametry farrnakokinetyc zne klinda-
mycyny pozwalająna jejużycie w tego §pu zabiegach
(9). Ponadto antybiotyk ten często znajduje zastosowa-
ni e w l ecze nlu pT zy czynowym chorób p as oży tniczy ch
p sów i kotow, wl.woĘwany ch przez plerwotniaki. Klin-
damycyna możebyc stosowana w terapii toksoplazmo-
zy u kotów w dawce 25 mglkg per os przez 7 -I4 dni
(21). Opisano równiez przypadek wyleczenia zapale-
nia wielomięśniowego, wlłvołane go przez Toxoplaslna
gondii u psa, któremu podawano klindamycynę (13).
W leczeniu neospolozy u psów antybiotyk ten stoso-
wany samodzielnie lub w kombinacji z potencjaltzo-
wanymi sulfonamidami i/lub pirymetaminąw większoś-
ci przypadkow prowadzlł do wyleczenia (1). W tych
samych kombinacj ach klindamycynabyłarówniez sto-
sowana w inwazji Hepatozoon alnericanum u psow.
Chociaż terapia taka zmniejszała natężenie objawów
choroby oraz ograniczaŁa jej postęp, wydŁlżĄąc czas
życiapacjentow, to jednak nie prowadziŁa do wylecze-
nia(24). Aktualnie w Polsce klindamycynajest dopusz-
czona do stosowania w preparatach Antirobe 25 mgdla
psów i kotów oraz Antirobe 75 mg i Antirobe 150 mg
dla psów.

Typowym działaniem niepoża.danym po stosowaniu
klindamycyny u koni i krolików sązaburzenla czyn-
ności przewodu pokarrnowego. W przypadku królików,
klindamycyna jestzaliczana do an§biotykow o najwięk-
s zym praw dop o dob i eństwi e wpvo ł anta zablr zeń w ob -
rębie flory przewodu pokarmowego. Prowadzić to moze
do zapalenia jelit, a produkcja toksyn przez m.In.



C lo s tridium spiroforme j Clos tridium dffi cile wywoły-
wac możę enterotoksemię (26). Sugeruje się równiez,
że anĘbtotyk ten moze indukować uwalnianie endo-
toksyn Escherichia coli, jeżeli byłby zastosowany
w przeb ie gu infekcj i wywoĘwanej pr zez tębal<terię ( 1 6),
W dostępnej Iiteralrzę brak jest informacji na temat
takich działanniepożądanychupsów i kotów. Co praw-
da, u psa chorego na toksoplazmozę, którego leczono
klindamycyną zaobserwowano częstą defekację oraz
obecność krwi w kale, jednak nie wiadomo, czy łączyó
to z anĘbiotykoterapią czy też z inwazjąTbxoplasma
gondii (13). W badaniach, w których kotom podawano
klindamycynęper os w dawce 25 lub 50 mg/kg m.c.
przez6 tygodni, mimo wysokiej dawki anĘbioĘku oraz
długiego okresu stosowania leku, nie stwierdzono tzę-
komobłoniaste go zap alenta j elit ; p onadto nie ob s erwo -
w ano zmian aktywno ś c i c zynnlka VI I krz epni ęc i a krwi,
którego wytwatzanie jest zależnę od witaminy K (17),
Jakkolwiek, dostępne sąwyniki badań, w ktorych po-
danie klindamycyny u kotów w 7. dniu po doświad-
czalnię wywołanej o strej toks o p|azmo zie, paradoks al-
nie powodowało pogorszenie stanu zdrowia zwierząt
i większą śmiertelność w porównanil z grupą kontrol-
ną. Zdaniem autorów b adań, takię działani e m o gł o być
wyniki em sp adku aktywno ś c i komórek fago cytarnych
po zastosowaniu antybioĘku (10).

Klindamycyna posiada właściwości kuraropodobne,
co jest wynikiem jej oddziaływania na otwarty kanał
jonowy związany z receptorem dla acetylocholiny
w pĘtce nerwowo-mięśniowej (11). Po podawaniu du-
zych dawek antybiotyku moze dojść u wszystkich ga-
tunków zwierząt do porazenia mięśni szkieletowych
(20). Ponadto klindamycyna wzmaga działantę niede-
polaryzującychlekowmiorelaksacyjnych(l4,20).Lek
ten wykazuj e antagonizm z chloramfeniko l em oT az ma-
krolidami, natomiast możebyć kojarzony z aminogli-
kozydami lub metronidazolem (20), W dostępnym piś-
miennictwie brak jest danych na temat bezpieczehsfuva
stosowania klindamycyny u cięzamych psów i kotów.

W powyzszym przeglądzie przedstawiono właściwoś-
cifarmakodyl7all:rlcznąfarmakokinetykęorazprzydat-
ność klindamycyny w leczeniu infekcji występujących
u psów i kotów. Praca przeglądowa charakteryzljąca
uryżej wymienioną problematykę wydaje się interesu-
j ąc a z lw agt na b ar dzo skąp e inforrnacj e, dotyc z ąc e te go
tematu, w do stępnym pi śmi ennictwie. Klind amy cyna,
ze względl na swój wyjątkowy zakres dziaŁania oraz
korzystne p arameĘ farmakokinetyc zne pow inna zajmo -
wać wńne miej sce w farmakoterapii weteryn aryjnej.
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