
Artykuł przeglądowy

Pleuromutiliny stanowią specyficzną i wazną grupę
antybiotyków, szeroko stosowaną w praktyce wetery-
naryj nej . Zastanaw iając e j est, ze w mono grafi i p o świę-
conej antybiotykom w ni edawno opub likowanym pre s -

tizowym opfacowaniu (J. Vet. Pharmacol. Therap.
2003, t. 26, supl. 2) pod tytułem: USP Veterinary
Phatmaceutical Information Monographs Antibio-
tics (s. 27l) brakjest nawet hasła ,,pleuromutiliny";
nie wymienia się też ani ich przedstawicieli, ani nie
p o daj e wskazań oraz dawkowani a dla zw ler ząt. P r óż-
no tęż szukac w wym. monografii haseł takich, jak
nazwy preparatów: Tiamutin Injectable, Tiamutin
Premix, Econor czy Tetramutin OT, dostępnych w sze-
rokiej praktyce weterynaryjnej (8). Stało się to bezpo-
średn ią przy czynąni n iej szego opracowania.

P leurornuti liny s ą antyb iotyk ami zup eŁnie o dmien-
nymi w budowie strukturalnej od linkosamidów i ma-
krolidow, ale ceehuje je wiele wspóln;,ch właściwoś-
ci. Niektorzy z autorów zaliczająje nawet clo grupy
makrolidów (8), Sąone związkamizasadowymi o o.ry-

sokim stopniu rozpuszczalności w lipidach, dobrze się
wchłaniają z jelita, ulegają szerokiej dystrybucji do
tkanek i narządów organizmu, wydzielane są raczej
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pr zez wątrob ę niż pr zez nerki. P enetruj ą p r zez b ar iery
błon komórkowych. Mająteżpodobne do makrolidów
inne parametry farmakokinetyczne. Cechują się rów-
niez wspólnym mechanizmem działanta, co pozwala
wiązaó się z podjednostką 50S rybosomu drobnoustro-
jów. Działalą bakteriost atycznie. Szczególnie siinie na
b akteri e Gram-do da tntę or az mikop lazmy, a do state cz-
ną lub dobrą skuteczność wykazuląw odniesieniu do
baktęrii beztlenowych (16). Większość z tlenowych
bakterii Gram-ujemnych jest na nie opoma, ale nie-
które bardzo ważne klinicznie drobnoustroje Gram-
-ujemne sąna nie wrazliwe (tab. 1).

Reprezentantami pleuromutilin są: tiamulina oraz
walnemulina. Cbie są półsyntetycznymi pochodnyrni
p l euromutiliny, naturalni e występuj ąc e go antybi otyku
diterpenowego. Pleuromutiliny cechuje doskonała sku-
tecznośc przeciwko niektorym bakteriom beztlenowyrrr
oraz mikoplazmom. Są to leki stosowane wyłącznte
u zwietząt,najszerzej u świń. In vitro oraz in vivo wal-
nemulina działa dwukrotnie silniej od tiamuliny prze-
ciwko bakteriom i ponad 30-krotnie skuteczniej
w zwalczaniu mikoplazm pochodzących ad zakażo-
nych świń (l, ż, 4, 6)"
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Summary

Pleuromutilins (Tiamulin and Yalnemutin) are semi-synthetic derivatives of the naturally occurring diterpene
antibiotic pleuromutilin and belong to a group of antibiotics having both antibacterial and pharmacokinetic
properties similar to macrolides and lincosamides. They act by inhibiting the initiation of protein synthesis at
the level of bacterial 50S ribosome. They have a broad spectrum of bacteriostatic action, particularly active
against Gram-positive anaerobic organisms and mycoplasma, but are active against only a few Gram-
-negative aerobic species and inactive against Enterobacteriaceae. They are used extensively in swine to
prevent mycoplasma enzootic pneumonia syndrome (prophylaxis - by adding to feed, 1.5-2.0 mg/kg B.W. or
30-40 g/ton feed and given for up to 2 months during periods of risk and treatment by intramuscular injection,
15 mg/kg B.W. daity for 3 days), swine dysentery prophylaxis (by adding to feed 1.5-2,0 mg/kg B.W. or
30-40 g/ton feed and adrninistered during periods of risk) and treatment (by adding to drinking water,
8.8 mg/kg B.W. or 609/100 |itres for 3-5 days; by adding to feed, 5 mg/kg B.\il. or 100 g/ton feed for 10 days or
by intramuscular injection, 10 mg/kg B.\il. as a single dose). In the case of veal calves pleuromutilins are used
to prevent respiratory disease and Mycoplasma bovis fibrinous polyarthritis and synovitis (in milk at 400 ppm
for the fattening period). They have been used successfully in sheep during course§ of field case infections of
rikettsial keratoconjunctivitis (at a doses of 20-30 mg/kg B.W. I.V., repeated on day 3 and, if necessary, days
6 and 9). Concurrent administration of pleuromutilins and ionophore antibiotics (lasalocid, rnaduramicin,
monensin, salinomycin, semduramicin) may result in severe growth retardation, depressionr, ataxia, paralysis
and death, especially in horses and other herbivores with expanded large intestines.
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Tab. l. Aktywność porównawcza tialmuliny i tylozyny w od-
niesieniu do wybranych rodzajów bakterii (MIC 90, pg/ml)
(oprac. na podst. l6).

Tiamulina. Stosowana jest doustnie jako wodoro-
fumaran, a jej preparaty do stosowania pozajelitowe-
go są związkamt typu zasadowego. ZaWes działanta
przeciwbakteryjnego tiamuliny jest podobny do tylo-
zynowego, alę działa ona znacznie silniej od tylozyny.
Tiamulina jest skuteczna jedynie w zwalczaniu nie-
licznych Gram-dodatnich gatunków bakterii tleno-
wych, a nieskuteczna w odniesieniu do Enterobacte-
riaceae, aczkolwiek w stężeniachniższych od hamu-
j ących może e liminować właś c iwo ś c i zagnieżdżania
się uwalniających enterotoksynę Escherichia coli (7,
lI,20), Tiamulina wykazuje wyższą skutecznośc od
makrolidów przeciw bakteriom beztlenowym otaz
mikoplazmom. ZawrażIiwe na tiamulinę uważa się te
drobnoustroje, dla ktorych MIC (minimal inhibitory
concentration - minimalne stężenie hamujące) wyno-
si < 4 pg,ml I, za względnie wrazliwe - te, dla któ-
rych MIC sięga 8- 16 pg,ml I 

, a za niewrazliwe - drob-
noustroje, dlaktorych MIC wynosi > 32 pg,ml L (17).

Oporność bakteryjna. Podobnie jak w przypadku
makrolidow pasazowanię in vitro bakterii w obecnoś-
ci tiamuliny skutkuje nagĘm orazłatwym rozwinię-
ciem się u drobnoustrojów oporności typu mutacji
chromosomalnej (16). Liczba takich przypadkow jest
istotnie mniejsza niżw przypadku tylozyny. Poznano
j ednokieruŃową oporność l<rzy żow ątiamuliny z ty-
lozyną: mikoplazmy oporne na tylozynę mają tylko
nieznacznie zwiększoną oporność na tiamulinę, nato-
miast mikoplazmy oporne na tiamulinę są całkowicie
oporne na dziaŁania tylozyny. Znane są róznice w re-
akcji szczepów na bakteryjną oporn ośćkrzyżowąz in-
nymi makrolidami oraz linkosamidami, co moze do-
tyczyó nieznacznego zwiększenia oporności na spek-
tinomycynę i chloramfenikol.

C echy farm akokinetyczne. Tiamulina cechuj e się
podobnymi do antybioĘków makrolidowych p ar amęt-
rami farmakokinetycznymi. Po podaniu doustnym tia-
mulina u bydła wchłania się szybko, a okres jej biolo-
gicznego pohrwania po iniekcji i.v. wynosi 25 mtn.
(21). Tiamulina jest słabą lipofinązasadą organiczną
o pkA równym J,6. Lęk z łatwościąpenetruje ptzęz
błony komórek i osiąga stęzenie w mleku przekacza-
jące kilkakrotnie osoczowe. Również w innych tkan-
kach organizmu osiąga stęzenia przekłaczające kilka-
krotnie stężenia osoczowe. Okres biologicznego poŁ
trwania wstrzyknięte1 i.m. tiamuliny u psów wynosi
4,7 godz., a stęzenia określone w osoczu są wyzsze
i utrzymują się dłuzej, gdy lek wstrzyknięto podskór-
nie (9). Tiamulina jest również wchŁaniana całkowi-
cie po podaniu doustnym u zwierząt monogasĘcz-
nych, ale można się spodziewać untęczynniania jej
przez florę żwacza, jeśIi byłaby stosowana doustnie
uprzeżuwaczy (16).

Interakcj e. Interakcj e tiamuliny sąpodobne do Ęch,
ktore wykazuj ą linko s a midy or az inne makrolidy. Sko-
jarzenie terapeutycznych dawek tiamuliny z antybio-
tykami j onoforowymi (mone nzyna, salinomycyna)
w zalecanych dawkach powoduję działania miotok-
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syczne u cieląt, świń, kurcząti szczurów, głownie po-
chodzenia jonoforowego (18). Jednakże stosowane stę-
żeniaproftlakĘczne tiamuliny w paszy nie powodo-
wały jakichkolwiekzabutzęhzwiązanychzinterakc ją
z innymt sto sowanymi równocześnie środkami.

Toksyczność i działania niepożądane. Tiamulina
nie powinna być stosowana w stęzeniach Ieczniczych
w karmie z jonoforami, takimi jak: monenzyna)nara-
zy na azy s al inomyclm a dla mv ięr ząt ( świni e, dr ób) z r a-
cji proporcjonalnych do zastosowanych dawek śmier-
telnych działańtakich połączehpreparatów. Jest to na-
stępstwem silnego działania hamującego tiamuliny
jako induktotana czynność cytochromu P-450 wątro-
by (22). Niektore zpreparatów tiamuliny wstrzyknię-
tę i.m. powodują podrażnienia w miejscach iniekcji,
ale preparaty zawierające tiamulinę w postaci zasady
zawieszonej w oleju sezamowym nie wykazujądzia-
łańniepożądanych. Iniekcje dozylne leku u cieląt po-
wodowały neurotoksycznośc cięzkiego tła i śmierć
zwierząt (21). Tiamulina stosowana doustnie u cieląt
p owo dował a przejśctow e dztałanie leku nie smaczne-
go i drażniącego. Po podaniu doustnym tiamuliny
u świń notowano ostre zapalenie skóry z zaczerwie-
nieniem oraz jej silnym świądem (10). Działania te
w Lązano z br akiem o dpowi e dni ej hi gi eny i stło c zeni em
zwierząt w kojcach. Sugerowano, że metabolity tia-
muliny obecne w moczu działaĘ bezpośrednio draż-
niąco na skórę. Tiamulina nie moze być stosowana
u koni i innych roślinożernych o silnie rozwiniętym
j e li c i e grubym ze w zględll, na ni eb ezpi eczeństwo znisz-
czenia flory jelita grubego orazpredyspozycji do za-
palenia okręznicy ( 1 6).

Stosowanie kliniczne. Tiamulina jest szeroko sto-
sowna w zapalentu płuc powodowanymptzęz miko-
plazmy, w dyzenterii świń, leptospirozie, a w mniej-
szym stopniu w bakteryjnych zapaleniach płuc, włą-
czaląc weń powodowane przęz Actinobacillus pleu-
ropneumoniae, oraz w zapaleniu zanikowym nosa.
Korzystna wydaje się potencjalna możliwość stoso-
wania tiamuliny w zwalczaniu chorób drog oddecho-
lvych u bydła. W leczeniu wielu zakażeńbakteryjnych
oraz powodowanych przez mikoplazmy doskonałe
dztaŁanie tiamuliny przewyższa skuteczność makroli-
dów (19).

Potencjalne zastosowanie tiamuliny u bydła, owiec
i koz jest podobne do opisanegoprzy tylozynie, ztym
ze tiamulina działa silniej oraz skuteczniej, Oceniono
przydatność tiamuliny jako wpełni skutecznąw zapo-
bieganiu włóknikowemuzapaleniu stawów i błon ma-
ziowych powodowanych przez Mycoplasma bovis
u cielątpo stosowaniujej wmlekuw stęzeniu400 ppm
ptzęz okres tuczu. Wykazano skutecznoś ć terapeuĘ cz-
ną leku w leczeniu keratoconjunctivitis powodowane-
go przez riketsje u owiec. Skuteczne dawki leku sto-
sowanego i.v, wynosiĘ 20-30 mg,kg l m.c. Jeśli prze-
bieg leczenia tego wymagał, terapię powtarzano po
upływie 3, ajeśli było to konieczne - po 6 oraz 9 dniach
o d r ozpoczęcia leczenia.

U świń tiamulina była stosowanazarówno jako pro-
motor wzrosfu, jak też ze względu na jej znakomitą
skuteczność w leczeniu dyzenterii oraz przewlekłego
zap alenia płuc. C e chuj e j ą dobra skute c zno ś c pr ze ciw -
ko Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira otaz pa-
ciorkowcom, średnia w odniesieniu do Actinobacil-
lus pleuropneumoniae oraz możliwę dzińanie prze-
ciwko Pasteurella multocida. Tiamulinę stosuje się
w leczeniu strategicznym w produkcji tuczników,
w profilaktycę oraz leczeniu grupowych zakńeh. Jej
skuteczno ś ć in v i tro pr zeciwko My c op l a s m a hy o p n eu -
moniae wymaga potwierdzenia in vivo (I7). Lek jest
bar dzo skuteczny w zapobieganiu i leczeniu dyzente-
rii świń. Podawana w stężeniach 60 ppm w roztworzę
wodnym przęz 3-5 dni w pełni znosiła zakażęnia eks-
perymentalne. Do nawrofu choroby dochodzi, gdy za-
stosowane stęzenia tiamuliny sąntższe (19). Stoso-
wana profilaktycznie w paszy w stęzeniu 30 ppm
zapobiegała dyzenterii. Podawana z wodą do picia
(45 ppm, przez 5 dni lub 60 ppm przęz 3 kolejne dni)
skutecznie zwalczała dyzenterię u świń ibyła w tym
działantu skute c zni ej s z a o d tylo zyny. Stwi erdzono
p ełną j ej skuteczno ś ć w leczeniu kliniczny ch pr zyp ad-
ków dyzenterii po stosowaniu i.m. w dawce 10-15
mg,kg-' m.c. Jest lekiem zatwięrdzonym do stosowa-
nia w profilaktyce dyzenterli u świń. Moze być stoso-
wana w celu zwalczenia dyzenterii u świń w stadach
w różnych okolicznościach. Moze to być dzienna
iniekcja i.m. w dawce 10 mg,kg 1 m.c. u nosicieli, sto-
sowana przęz 5 kolejnych dni połączona z poprawą
obsługi orazzwalczaniem gryzoni (3) albo podawanie
doustne świniom rosnącym ptzęz 10 dni poprzedzają-
cych stosowanie karbadoksu przez 42 dni (I2).

Tiamulina była i jest skuteczna w leczeniu przypad-
ków enzooĘcznego zapaleniapłuc oraz innych infek-
cji powodowanych przez mikoplazmy. Stosowana
w stęzeniu 200 ppm zpasząprzęz 10 dni tuczu istot-
nie o granic zała r ozle głość uszkod zęń w płucach. Po-
dawana z wodądo picia w dawce 3 mg,kg' m.c. zwięk-
szała istotnie średnie dzienne przyrosty m.c. oraz sto-
p ień wykor zy stania p aszy u świń z enzo oĘ cznym za-
paleniem płuc. W terapii doświadczalnego zapalenia
płuc powodowanego przez mikoplazmy lub bakterie
u świń tiamulina wykazuje znacznąprzewagęnad ty-
Iozyną. Wykazała też pełną skuteczność we wczes-
nym odłączaniu prosiąt od matek dla uzyskania pro-
siąt wolnych od patogenów endemicznych, Pomimo
powyższych stwierdzeń, tiamulina nie jest skuteczna
po podaniu doustnym w leczeniu wstępnej fazy eks-
perymentalnego zapalenia płuc wywołanego przęz
samą M. hy op neum o ni a e . T e zaskakuj ąc ę r o zbiężno ś-
ci dają się wyjaśnió tym, ze tiamulina działała nisz-
cząco na inne bakterie i mikoplazmy towarzyszącę
chronicznemuzapaleniu płuc u świń, ale to nie uyjaś-
nia jej słabej aktywności w odniesieniu do M hyo-
pneumoniae, W celu rozwianiatych wątpliwości nie-
zbędne są dalsze prace nad stosowaniem tiamuliny
w leczeniu enzootycznego zapalenia płuc u świń. Tia-



mulina była stosowana z dobrym skutkiem w zwal-
czaniu zakażęn A. pleuropneumoniae w stadach, jak
równiez w ograniczaniu rozległości zmian w płucach
u świń leczonych w zakażeniach przewlekłych przęz
A. pleuropneumoniae. Stosowana w paszy w stężeniach
200 ppm ptzęz 10 dni skutecznie Ieczyła chroniczrre
zmlany w nerkach świn zakażonych eksperymental-
nie .przez Leptospira pomona. Podawana w wodzie do
picia znami ennie o gr aniczała następ s twa do świ adc zal -
nej infekcji spowodowanej przez Streptococcus suis
typu} (5). Tiamulina jest tężslo,ięcznym lekiem w te-
rapii enteropatii rozrostowej ( 1 3 - 1 5). J ak zaznaczono
w opracowaniu, plerrromutiliny stosowane sąz dobrym
skutkiem w profilaktyce i leczeniu zespołu enzooĘcz-
nego zapalenia pfuc, dyzenterii, wielostawowęgo za-
palenia włoknikowego l zapalenia błon maziowych
świń i cieląt orazw keratoconjunctivitis owiec. Kon-
trowersje budzi stosowanie przewlekłe niskich stęzeń
pleuromutilin, tzn. p oni żej stęzeń hamuj ących rozwoj
drobnous troj ów, w żywi eniu zw ier ząt. P r zy c zy nia stę
ono do wykształcenia siębakterii opornych na te an§-
biotyki. Podprogowe stężenia antybiotyków z grupy
pleuromutilin powoduj ą niekorzystną selekcj ę drobo-
ustrojów, tzn. niszczą szczepy wrażliwe, a szazepy
oporne na stosowane chemioterapeuĘki pozostająnie-
jako w nadmiarze.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWl RZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii we wrześniu 2004 r,*|

1, Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 7 województwach. dolnośląskim (1-1), opolskim
(1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-1), pomorskim (1-1), warmińsko-mazurskim (1-1)iwiel-
kopolskim (3-3). Zanotowano ją u S lisów, 2 jenotów, 1 nietoperza i 1 borsuka.

2,Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 5 województwach. lubelskim (3-3), lubuskim (1-1),
małopolskim (1-1), opolskim (1-1) i pomorskim (2-2).

*) W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


