
Med. Weter. 2012, 68 (11)650

Artyku³ przegl¹dowy Review

Tetracykliny s¹ klasycznymi antybiotykami, które zna-
laz³y szerokie zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu
chorobom bakteryjnym ludzi i zwierz¹t. U zwierz¹t,
których produkty przeznaczone s¹ do konsumpcji przez
ludzi, zastosowanie znalaz³y trzy naturalne tetracykliny
I generacji (chlorotetracyklina � CTC, oksytetracyklina
� OTC i tetracyklina � TC) oraz uzyskana w wyniku
reakcji chemicznych, pó³syntetyczna doksycyklina (DC)
charakteryzuj¹ca siê lepszymi w³a�ciwo�ciami farma-
kokinetycznymi.

Now¹ pochodn¹ tetracyklin, dotychczas sporadycz-
nie stosowan¹ w weterynarii, jest rolitetracyklina � ROL,
która mo¿e byæ aplikowana u wszystkich gatunków
zwierz¹t (konie, byd³o, owce, �winie, kozy, psy) oraz
minocyklina � MIN i metacyklina � MET, stosowane
g³ównie u psów i kotów (20).

Nadmierne i nieracjonalne podawanie tetracyklin
zwierzêtom gospodarskim powoduje wystêpowanie
pozosta³o�ci w ¿ywno�ci pochodzenia zwierzêcego. Wy-
sokie stê¿enia leków w spo¿ywanych przez cz³owieka
produktach mog¹ staæ siê potencjalnym �ród³em nie-
korzystnych oddzia³ywañ na organizm ludzki. W celu
zabezpieczenia zdrowia konsumentów wyznaczone

zosta³y maksymalne limity pozosta³o�ci (Maximum Re-
sidue Limit � MRL), które uznawane s¹ za bezpieczne
dla cz³owieka. Zasady ustalania limitów przedstawione
s¹ w rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 470/2009 (7). Przyjête warto�ci maksymalnych
limitów pozosta³o�ci okre�lone s¹ w rozporz¹dzeniu
Komisji (UE) nr 37/2010. W krajach UE warto�ci MRL
dla tetracyklin i ewentualnych produktów ich rozk³adu
ustalono na poziomie: 100 µg/kg w miê�niach, 300 µg/
kg w w¹trobie, 600 µg/kg w nerkach, 100 µg/kg w mle-
ku, 200 µg/kg w jajach, z wyj¹tkiem doksycykliny, dla
której warto�ci MRL nie zosta³y wyznaczone w mleku
i jajach. W zwi¹zku z tym jej stosowanie u kur niosek
oraz krów mlecznych jest zabronione. Nie ustalono rów-
nie¿ limitów dla tetracyklin w miodzie. Brak warto�ci
MRL mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e zwi¹zek ten ³atwo prze-
chodzi do tych produktów oraz w du¿ych ilo�ciach po-
zostaje tam przez d³ugi czas, czêsto trudny do ustalenia.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono w³a�ci-
wo�ci farmakokinetyczne i terapeutyczne antybiotyków
z grupy tetracyklin oraz zasady kontroli pozosta³o�ci.
W oparciu o wyniki badañ kontrolnych podjêto rów-
nie¿ próbê ustalenia przyczyn czêstego wystêpowania
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tetracyklin w ¿ywno�ci pochodzenia zwierzêcego, a tak-
¿e konsekwencji wynikaj¹cych z ich nadmiernego sto-
sowania.

Budowa chemiczna i mechanizm dzia³ania
Aktywno�æ antybiotyczna tetracyklin zwi¹zana jest

�ci�le z ich budow¹, której podstawê stanowi uk³ad
tetracenu (naftacenu), z³o¿ony z 4 pier�cieni benzeno-
wych. Wszystkie tetracykliny maj¹ charakter amfoterycz-
ny. Dziêki obecno�ci grupy dimetyloaminowej w pier-
�cieniu, która warunkuje ich w³a�ciwo�ci s³abo zasado-
we oraz jest podstaw¹ dzia³ania przeciwbakteryjnego,
tworz¹ z kwasami sole, najczê�ciej chlorowodorki,
stosowane w lecznictwie ze wzglêdu na lepsz¹ rozpusz-
czalno�æ w wodzie. Natomiast grupy enolowe i feno-
lowe decyduj¹ o ich charakterze kwasowym. Budowê
chemiczn¹ mo¿na wyprowadziæ z tetracykliny, w po-
równaniu do której oksytetracyklina ma dodatkowo
grupê wodorotlenow¹, natomiast chlorotetracyklina ma
atom chloru, dziêki czemu zwi¹zek ten charakteryzuje
siê wiêksz¹ trwa³o�ci¹, jest bardziej termostabilny oraz
wolniej siê wydala (ryc. 1).

Aby uzyskaæ zwi¹zki o wiêkszej aktywno�ci, ³atwiej
rozpuszczalne w wodzie, o lepszych w³a�ciwo�ciach
terapeutycznych, zmodyfikowano strukturê chemiczn¹
naturalnych tetracyklin poprzez proces aminoalkilo-
wania (jak w przypadku rolitetracykliny) lub te¿ zast¹-
pienie grupy hydroksylowej grup¹ metylenow¹ lub me-
tylow¹. Modyfikacje te spowodowa³y nadanie cz¹stecz-
kom tetracyklin silniejszego charakteru lipofilowego,
³atwiejszego przenikania przez bariery biologiczne oraz
mniejszej zdolno�ci do tworzenia kompleksów z jona-
mi wapnia, ¿elaza i magnezu, co znacznie zmniejsza
ich aktywno�æ biologiczn¹. Tetracykliny ponadto mog¹
tworzyæ produkty rozk³adu w zale¿no�ci od pH �rodo-
wiska. Powstaj¹ce w wyniku epimeryzacji formy epi
i izomeryzacji formy izo (np. epichlorotetracyklina i izo-
chlorotetracyklina) charakteryzuj¹ siê znacznie s³abszym
dzia³aniem. W przypadku DC dotychczas powstawania
epimerów nie potwierdzono. Powstawanie form epi jest
brane pod uwagê przy wyznaczaniu MRL. Warto�ci te
wyznaczane s¹ dla sumy substancji macierzystych i ich
produktów rozk³adu.

Tetracykliny s¹ grup¹ antybiotyków o szerokim za-
kresie dzia³ania przeciwbakteryjnego, wywieraj¹ g³ów-
nie dzia³anie bakteriostatyczne. Zaburzaj¹ syntezê bia-
³ek bakteryjnych poprzez nieodwracalne wi¹zanie siê
we wnêtrzu komórki bakteryjnej z receptorami podjed-
nostek 30S rybosomu bakteryjnego. W wiêkszych stê-
¿eniach i wobec niektórych drobnoustrojów dzia³aj¹
bakteriobójczo. Szeroki zakres dzia³ania tetracyklin
obejmuje: tlenowe i beztlenowe bakterie Gram-dodat-
nie, Gram-ujemne, gatunki z rodzaju Mycoplasma, Chla-
mydia, Rickettsia oraz niektóre pierwotniaki (Giardia
lamblia, Toxoplasma gonidii). Doksycyklina i minocy-
klina s¹ bardziej aktywne przeciwko Staphylococcus
aureus i niektórym paciorkowcom ni¿ inne tetracykli-
ny. Bakterie Gram-ujemne, wra¿liwe na dzia³anie tetra-
cyklin (�rednie MIC 0,5 µg/kg) to: Pasteurella multo-
cida, Klebsiella sp., Brucella sp. i niektóre gatunki

Haemophilus sp. Wiêkszo�æ Mycobacterium sp. i P. aeru-
ginosa jest opornych na dzia³anie tetracyklin (12).

W³a�ciwo�ci farmakokinetyczne i zastosowanie
Korzystne w³a�ciwo�ci parametrów farmakokine-

tycznych tetracyklin sprawiaj¹, ¿e znajduj¹ one czêste
zastosowanie w praktyce weterynaryjnej. Tetracykliny
odznaczaj¹ siê du¿¹ objêto�ci¹ dystrybucji. W przy-
padku doksycykliny objêto�æ dystrybucji u prze¿uwa-
czy wynosi 1,31 l/kg (19), natomiast dla chlorotetra-
cykliny dystrybucja osi¹ga warto�æ 1,93 l/kg (5). Do�æ
wysok¹ dystrybucj¹ odznacza siê tetracyklina podawa-
na u �wiñ � 4,5 l/kg (13). Tetracykliny przenikaj¹ do
wiêkszo�ci tkanek i p³ynów ustrojowych. Najwy¿sze
stê¿enia osi¹gane s¹ w: w¹trobie, nerkach, �ledzionie,
p³ucach, ¿ó³ci i ko�ciach. Doksycyklina i minocyklina
osi¹gaj¹ wysokie stê¿enie w p³ynie mózgowo-rdzenio-
wym. Szybkie wch³anianie po podaniu doustnym po-
woduje uzyskanie efektywnego stê¿enia ju¿ po 2-4 h,
a po podaniu domiê�niowym po 1 h. Tetracykliny prze-
nikaj¹ do jaj bez wzglêdu na drogê podania. Wysok¹
biodostêpno�æ (41,3%) uzyskano po doustnym poda-
niu 20 mg/kg doksycykliny kurczêtom (2) oraz domiê�-
niowej aplikacji 20 mg/kg oksytetracykliny u krów �
95% (22).

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e naturalne tetracykliny
cechuj¹ siê gorszymi w³a�ciwo�ciami farmakokinetycz-
nymi, w zwi¹zku z czym odznaczaj¹ siê s³absz¹ aktyw-
no�ci¹ terapeutyczn¹ od ich pó³syntetycznych pochod-
nych.

Okres biologicznego pó³trwania tetracyklin jest ró¿-
ny w zale¿no�ci od wieku zwierz¹t, postaci oraz drogi
podania leku, przy iniekcji domiê�niowej oksytetra-
cykliny mo¿e wynosiæ nawet 72 h (22). W odró¿nieniu
od tetracyklin naturalnych, okres pó³trwania dla doksy-
cykliny jest znacznie d³u¿szy i wynosi u psów � 10 h,
u ciel¹t � 9,9 h, u kóz � 17 h, natomiast dla oksytetra-
cykliny zosta³ wyznaczony na 4 h u �wiñ, 6 h u ciel¹t
(19, 22). Porównywano niektóre parametry farmako-

Ryc. 1. Struktura chemiczna tetracyklin
Obja�nienie: * � nie hydroksylowy przy C6

ukz¹iwzawzaN R 1R 2R

anilkycarteT H- HC- 3 H-

anilkycartetorolhC lC- HC- 3 H-

anilkycartetyskO H- HC- 3 HO-

anilkycolkemeD lC- H- H-

anilkycateM H- HC= 2
· HO-

anilkycyskoD H- HC- 3 HO-

anilkyconiM HC(N- 3)2 H- H-
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kinetyczne rolitetracykliny u ró¿nych gatunków zwie-
rz¹t po podaniu i.v. w dawce 5 mg/kg (14). Wyzna-
czone okresy pó³trwania wynosi³y: 1,5 h u owiec, 3 h
u �wiñ, 4,33 h u kurcz¹t. Doksycyklina dobrze wch³a-
nia siê z pokarmem, a dwuwarto�ciowe kationy nie
os³abiaj¹ jej wch³aniania, z wyj¹tkiem jonów ¿elaza.

Przed³u¿ony okres pó³trwania, wiêksze stê¿enia
w tkankach, zmniejszone wydalanie nerkowe dla do-
ksycykliny powoduj¹ uzyskanie dobrych wyników
leczenia zaka¿eñ bakteryjnych. Ze wzglêdu na ³atwe
przenikanie doksycykliny do tkanek mo¿na j¹ stosowaæ
rzadziej, w mniejszych dawkach w porównaniu do oksy-
tetracykliny. Z uwagi na czas dzia³ania do tetracyklin
krótko dzia³aj¹cych zalicza siê: tetracyklinê, chloro-
tetracyklinê i oksytetracyklinê. Natomiast d³ugo dzia³a-
j¹cymi s¹: doksycyklina oraz minocyklina.

Tetracykliny stosowane s¹ w zaka¿eniach uk³adu od-
dechowego wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe
na ich dzia³anie oraz w zaka¿eniach uk³adu pokarmo-
wego (kolibakterioza, salmonelloza). Oksytetracyklina
podawana jest przy enzootycznym odoskrzelowym za-
paleniu p³uc u ciel¹t. U �wiñ wykonuje siê iniekcje
domiê�niowe i do¿ylne oksytetracykliny w listeriozie,
w pierwszej fazie enzootycznego zapalenia p³uc i ró¿y-
cy (17). Doksycyklina wykorzystywana jest u �wiñ do
zwalczania infekcji wywo³anych przez: Pasteurella
multocida, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, u ciel¹t �
przy infekcjach powodowanych przez: Pasteurella mul-
tocida, Actinomyces pyogenes, Haemophilus somnus,
a u kurcz¹t i indyków do zwalczania m.in.: Pasteurella
multocida, Haemophilus paragallinarum, Campylo-
bacter spp., Staphylococcus aureus, Bordetella avium,
Chlamydia psittaci.

Ponadto tetracykliny podawane s¹ w zo³zach u koni
oraz w przypadkach wtórnego zaka¿enia bakteryjnego
w nosówce psów i panleukopenii u kotów (20). Czê-
stym wskazaniem jest te¿ zatrzymanie ³o¿yska w wyni-
ku atonii macicy i procesów zaka�nych tocz¹cych siê
w drogach rodnych (3). Oksytetracyklina stosowana jest
czêsto w leczeniu endometritis u krów (1). Du¿e ilo�ci
oksytetracykliny wydalane s¹ z moczem, co daje mo¿li-
wo�æ leczenia równie¿ zaka¿eñ dróg moczowych. Oko³o
50-80% podanej dawki tetracyklin wydalane jest przez
nerki i 10-20% przez przewód pokarmowy. Po³¹czenie
oksytetracykliny z kortykosteroidami umo¿liwia lecze-
nie miejscowe zaka¿eñ uszu, skóry i ran. Oksytetra-
cyklinê stosuje siê przy zapaleniu stawów u byd³a i �wiñ.
Zalecanym antybiotykiem z grupy tetracyklin w lecze-
niu zaka¿eñ bakteryjnych przy ciê¿kiej niewydolno�ci
nerek jest doksycyklina, poniewa¿ wydalana jest z or-
ganizmu g³ównie z ¿ó³ci¹. Tetracykliny wydalane s¹
równie¿ z mlekiem. Maksymalne stê¿enia leku w mle-
ku stwierdza siê 6 h po zastosowaniu parenteralnym,
po 48 h stwierdza siê ju¿ tylko �ladowe ilo�ci. Osi¹gane
w mleku stê¿enia to ok. 60% warto�ci okre�lanych
w osoczu (3).

Tetracykliny podawane s¹ g³ównie per os, z wyj¹t-
kiem doros³ych prze¿uwaczy, u których taka droga
podania powoduje zaburzenia procesów fermentacji

w ¿waczu, w zwi¹zku z czym u tych zwierz¹t zalecane
jest podawanie domiê�niowe lub do¿ylne (tab. 1). Chlo-
rotetracykliny natomiast nie mo¿na stosowaæ domiê�nio-
wo ze wzglêdu na silne odczyny zapalne.

Z punktu widzenia badañ pozosta³o�ci antybiotyków
wa¿nym zagadnieniem jest ich czas przebywania i po-
zostawania w tkankach, co jest niezwykle istotne przy
wyznaczaniu okresów karencji dla danego leku. W celu
okre�lenia czasu zanikania i stabilno�ci doksycykliny
w tkankach (miê�nie, w¹troba, nerki) przez 8 dni poda-
wano �winiom preparat leczniczy zawieraj¹cy doksy-
cyklinê w dawce 200 g/1000 litrów wody (8). Zwierzêta
ubijano 1., 2., 4., 6., 7., 8. dnia po zakoñczeniu podawa-
nia leku. Okaza³o siê, ¿e 8. dnia stê¿enie doksycykliny
w miê�niach by³o ni¿sze od wyznaczonych warto�ci
MRL � 100 µg/kg. Doksycyklina pozostawa³a w w¹tro-
bie przez 7 dni, natomiast w nerkach jej zanikanie usta-
lono na okres 4 dni. W celu okre�lenia czasu pozosta-
wania tetracykliny w tkankach krów i w mleku ka¿de
zwierzê otrzymywa³o domacicznie 2000 mg tetracykli-
ny. Stwierdzono, ¿e stê¿enie tetracykliny by³o ni¿sze od
ustalonych warto�ci granicznych 8. dnia od zakoñcze-
nia leczenia dla tkanek oraz 3. dnia dla mleka (15). Ba-
dano tak¿e zanikanie oksytetracykliny w tkankach in-
dyków po doustnym podawaniu antybiotyku przez 5 dni
z wod¹ do picia w dawce 50 mg/kg. Oksytetracyklina
pozostawa³a w nerkach i w¹trobie 3 dni, a w miê�niach
5 dni po zakoñczeniu podawania leku (4).

Organizacja kontroli pozosta³o�ci i wyniki badañ
W celu zapewnienia w³a�ciwej jako�ci produktów

pochodzenia zwierzêcego, a tym samym zabezpiecze-
nia zdrowia konsumentów, w Polsce, podobnie jak w po-
zosta³ych krajach Unii Europejskiej, prowadzona jest
systematyczna kontrola pozosta³o�ci tetracyklin obok
innych leków przeciwbakteryjnych. W krajowym pro-
gramie badañ kontrolnych obecno�ci substancji nie-
dozwolonych oraz pozosta³o�ci chemicznych, biologicz-
nych i produktów leczniczych u zwierz¹t i w ¿ywno�ci
pochodzenia zwierzêcego wykonuje siê corocznie ba-
dania oko³o 7 tysiêcy próbek w kierunku pozosta³o�ci
substancji przeciwbakteryjnych, w tym tak¿e z grupy
tetracyklin. Badania obecno�ci substancji hamuj¹cych,
bez mo¿liwo�ci identyfikacji substancji czynnych, ko-

Tab. 1. Dawkowanie tetracyklin u ró¿nych gatunków zwie-
rz¹t
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ordynowane s¹ w Zak³adzie Higieny ¯ywno�ci Pocho-
dzenia Zwierzêcego. Natomiast ilo�ciowa i jako�ciowa
identyfikacja zwi¹zków wykonywana jest w Zak³adzie
Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB w Pu³awach.
W badaniach kontrolnych uczestniczy tak¿e 8 zak³adów
higieny weterynaryjnej. Do badañ z terenu ca³ego kraju
pobierane s¹ próbki miê�ni i nerek (od byd³a, �wiñ, koni,
owiec drobiu), w¹troby (drobiu) oraz próbki ryb, mle-
ka, jaj i miodu. W kierunku pozosta³o�ci tetracyklin
w 2010 r. wykonano analizê 130 próbek. Natomiast
w 2012 r., ze wzglêdu na du¿¹ liczbê wyników niezgod-
nych tej grupy zwi¹zków, liczbê próbek zwiêkszono
do 560.

W analizie i badaniach kontrolnych leków przeciw-
bakteryjnych nale¿y wzi¹æ pod uwagê potrzebê wyko-
nania du¿ej liczby analiz w krótkim czasie oraz wyma-
gania dotycz¹ce zidentyfikowania i potwierdzenia po-
tencjalnie wystêpuj¹cej substancji, której obecno�æ mo¿e
okazaæ siê niezgodna z obowi¹zuj¹cymi regulacjami
prawnymi. Tak wiêc do wykrywania i wstêpnej iden-
tyfikacji tetracyklin stosuje siê metody przesiewowe
z wykorzystaniem testów mikrobiologicznych, które
pozwalaj¹ na analizê ilo�ciow¹ du¿ej liczby próbek
w krótkim czasie. Natomiast do badañ potwierdzaj¹cych
wykorzystuje siê technikê chromatografii cieczowej
z ró¿nymi sposobami detekcji, która umo¿liwia specy-
ficzne i dok³adne oznaczenie ilo�ciowe i jako�ciowe ba-
danych antybiotyków. Analizê pozosta³o�ci tetracyklin
wykonuje siê przy zastosowaniu chromatografii cieczo-
wej z detektorem UV wykorzystuj¹cym zdolno�æ po-
ch³aniania �wiat³a ultrafioletowego przez analizowany
zwi¹zek (11) lub detektorem fluorescencyjnym (FLD)
wykorzystuj¹cym naturaln¹ fluorescencjê leku (21). Co-
raz czê�ciej jednak do potwierdzania obecno�ci tetracy-
klin, a tak¿e pozosta³ych leków przeciwbakteryjnych sto-
sowana jest wysoce selektywna spektrometria mas (MS)
z u¿yciem detektora mas (16). Technika ta umo¿liwia
nie tylko wykrycie obecno�ci analizowanego zwi¹zku
w bardzo niskich stê¿eniach, ale tak¿e pozwala na okre-
�lenie jego struktury. W Zak³adzie Farmakologii i Toksy-
kologii do rutynowych badañ kontrolnych w kierunku
obecno�ci tetracyklin w próbkach materia³u biologicz-
nego wykorzystywana jest procedura badawcza, która
zosta³a zwalidowana zgodnie z zaleceniami Regulacji
Unijnej 2002/657/EC (6).
Ryciny 2 i 3 przedstawiaj¹
schemat opracowanej metody
oraz zapisy chromatograficz-
ne próbki miê�ni wzbogaco-
nej mieszanin¹ tetracyklin
oraz ich epimerów. Metoda
ta umo¿liwia wykrywanie
tetracyklin w stê¿eniach od
10 µg/kg.

W latach 2008-2011 do ba-
dañ potwierdzaj¹cych jako�-
ciow¹ i ilo�ciow¹ obecno�æ
antybiotyków lub innych
leków przeciwbakteryjnych
przy u¿yciu technik instru-

mentalnych do laboratorium ZFT dostarczono 117 pró-
bek miê�ni, nerek, w¹troby, jaj pochodz¹cych od ró¿-
nych gatunków zwierz¹t, w których podejrzewano obec-
no�æ substancji hamuj¹cych (potencjalnie mog¹cych
byæ lekami przeciwbakteryjnymi). W grupie dodatnich

Ryc. 2. Schemat postêpowania analitycznego metody ozna-
czania tetracyklin

Ryc. 3. Chromatogram próbki miê�ni wzbogaconej mieszanin¹ tetracyklin i epimerów

Tab. 2. Wystêpowanie pozosta³o�ci tetracyklin w ¿ywno�ci
i produktach pochodzenia zwierzêcego w latach 2008-2011

jazdoR
kebórp

endogzeinikinyW

anilkycyskod anilkycartetysko anilkycartet anilkycartetorolhc

o³dyB � 2 � �

einiw� 22 7 � �

bórD 5 2 1 �

einoK � � � 1

ybyR 1 � � �

okelM � � 2 �

ajaJ 3 � � �

dóiM � 1 � �



Med. Weter. 2012, 68 (11)654

próbek najwiêkszy odsetek próbek niezgodnych stano-
wi³y próbki, w których stwierdzono obecno�æ tetracy-
klin (45 próbek). Niektóre stê¿enia znacznie przekra-
cza³y warto�ci najwy¿szego limitu pozosta³o�ci (MRL).
Liczbê wyników niezgodnych przedstawiono w tab. 2.
Badania przeprowadzone w laboratorium ZFT potwier-
dzaj¹, ¿e jednymi z najczê�ciej stosowanych tetracyklin
w medycynie weterynaryjnej s¹ doksycyklina i oksyte-
tracyklina. Rycina 4 przedstawia liczbê próbek niezgod-
nych w latach 2008-2011, w zale¿no�ci od wykrywanej
tetracykliny.

Wed³ug raportu Europejskiego Urzêdu ds. Bezpie-
czeñstwa ̄ ywno�ci z 2010 r., spo�ród próbek badanych
w programach monitoringowych w krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej (próbki ukierunkowane i podej-
rzane) stwierdzono 49 przypadków wystêpowania te-
tracyklin u byd³a, 50 przypadków u �wiñ i 18 u drobiu.
Obecno�æ tetracyklin wykryto równie¿ w 2 próbkach
mleka, w 4 próbkach jaj i 15 próbkach miodu (10). Bio-
r¹c pod uwagê liczbê próbek, procent próbek dodatnich
nie by³ zbyt wysoki.

Przyczyny wystêpowania pozosta³o�ci tetracyklin
Nadmierne i nieracjonalne stosowanie tetracyklin,

jak równie¿ innych antybiotyków u zwierz¹t czêsto
prowadzi do szkodliwych skutków wystêpowania ich
pozosta³o�ci w ¿ywno�ci pochodzenia zwierzêcego i tym
samym negatywnego wp³ywu na zdrowie ludzi.

Stosowanie tetracyklin w zbyt du¿ych ilo�ciach mo¿e
wywieraæ negatywny wp³yw na jako�æ zdrowia publicz-
nego. Dowodem na powszechno�æ stosowania tej gru-
py zwi¹zków s¹ dane przedstawione w raportach Euro-
pejskiej Agencji Leków (EMEA). Z danych dotycz¹cych
stosowania leków przeciwbakteryjnych w krajowym
lecznictwie weterynaryjnym wynika, ¿e tetracykliny
stanowi¹ 59% (tj. 171,589 ton) ca³kowitej sprzeda¿y
weterynaryjnych przeciwbakteryjnych produktów lecz-
niczych. W najwiêkszych ilo�ciach podawane s¹ u �wiñ
(49,1%), natomiast u byd³a stanowi¹ 15% stosowanych
w lecznictwie antybiotyków.

Do najczê�ciej stwierdzanych przyczyn wystêpowa-
nia tetracyklin w ¿ywno�ci nale¿¹: nieprzestrzeganie
okresów karencji, niew³a�ciwy sposób podawania leku,
niezgodne ze wskazaniami dawkowanie (czêsto �wia-

dome lub nie�wiadome) oraz stosowanie u tych gatun-
ków zwierz¹t, dla których nie s¹ przeznaczone (doksy-
cyklina u kur niosek). Zdarzaj¹ siê przypadki bardzo
wysokich stê¿eñ tetracyklin w tkankach, co mo¿e �wiad-
czyæ o uboju zwierz¹t w trakcie podawania leku. Jako
przyczynê wystêpowania niezgodnych stê¿eñ tetracyklin
nale¿y przyj¹æ tak¿e niew³a�ciwie ustalone czasy karen-
cji. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na czas pozostawania le-
ków w organizmie zwierzêcym istotny wp³yw mo¿e mieæ
równie¿ stan chorobowy. Badania dotycz¹ce wyznacze-
nia okresu karencji dla danego leku prowadzone s¹
zwykle na zdrowych osobnikach, a stan chorobowy
mo¿e w istotny sposób zmieniaæ czas pozostawania leku
w organizmie oraz jego stê¿enie, a tak¿e parametry far-
makokinetyczne mog¹ byæ ró¿ne u zdrowych i u cho-
rych zwierz¹t po podaniu leku (18). Nie tylko infekcja,
ale równie¿ wiek zwierz¹t, postaæ leku i droga podania
mog¹ modyfikowaæ pozostawanie leku w organizmie.
(18). Jednoczesne podawanie innych leków oraz ró¿-
nych dodatków paszowych mog¹ równie¿ w pewnym
stopniu wp³ywaæ na stê¿enie tetracyklin w organizmie.
Wykrywanie tetracyklin w tkankach zwierzêcych mo¿e
byæ tak¿e zwi¹zane z ich absorbcj¹ i dystrybucj¹ w or-
ganizmie, gdy¿ s¹ one absorbowane z jelita w du¿ych
ilo�ciach w przeciwieñstwie do innych antybiotyków,
których wch³anianie jest ograniczone.

Czynnikami maj¹cymi znaczny wp³yw na tak po-
wszechne stosowanie tetracyklin s¹: wzglêdy finanso-
we (niski koszt leku), ogólna dostêpno�æ leku, a tak¿e
mo¿liwo�æ podawania z pasz¹ lub wod¹, co czêsto wi¹¿e
siê z samowolnym ich stosowaniem przez w³a�cicieli
zwierz¹t. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e podawanie leków
z pasz¹ mo¿e tak¿e przyczyniaæ siê do wystêpowania
ich pozosta³o�ci. Czêsto bowiem zdarzaj¹ siê b³êdy przy
produkcji pasz (z³e wymieszanie, zanieczyszczenia urz¹-
dzeñ produkcyjnych), a tak¿e przekroczenie ustalonych
dawek oraz podawanie paszy z lekiem niezgodnie ze
wskazaniami. Dominuj¹cy udzia³ tetracyklin w lecznic-
twie wynika tak¿e z ich szerokiego spektrum przeciw-
bakteryjnego dzia³ania oraz niektórych korzystnych
w³a�ciwo�ci farmakokinetycznych.

Konsekwencje stosowania tetracyklin
Pozosta³o�ci tetracyklin mog¹ powodowaæ pojawia-

nie siê i rozprzestrzenianie, na bardzo szerok¹ skalê,
opornych szczepów bakterii, co mo¿e byæ przyczyn¹ nie-
powodzenia terapii antybiotykowej w sytuacjach klinicz-
nych u ludzi. Okazuje siê, ¿e nawet ma³e dawki anty-
biotyku przyjmowane z ¿ywno�ci¹ przez d³u¿szy czas
mog¹ przyczyniaæ siê do powstawania lekoopornych
szczepów bakteryjnych.

Czêsto wyd³u¿one podawanie tetracyklin z pasz¹ lub
wod¹, lub te¿ stosowanie w celach profilaktycznych
mo¿e sprzyjaæ wykszta³caniu siê oporno�ci na te anty-
biotyki. W zwi¹zku z narastaj¹cym zjawiskiem oporno-
�ci drobnoustrojów na dotychczas stosowane tetracy-
kliny poszukuje siê nowych zwi¹zków. W ostatnich la-
tach dokonano syntezy nowej grupy pochodnych tetra-
cyklin, tzw. glycylocykliny. Przedstawicielem tej grupy
jest tygecyklina, któr¹ stosuje siê w leczeniu ciê¿kich

Ryc. 4. Liczba wyników niezgodnych dla grupy tetracyklin
w latach 2008-2011
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zaka¿eñ bakteryjnych u ludzi. Grupa ta, podobnie jak
inne tetracykliny, powoduje zaburzenia syntezy bia³ka
bakteryjnego, ale skuteczniej pokonuje oporno�æ bak-
terii oraz charakteryzuje siê bardzo dobr¹ dystrybucj¹
w tkankach i d³ugim czasem pó³trwania.

Ponadto tetracykliny, wystêpuj¹c w produktach spo-
¿ywczych pochodzenia zwierzêcego, mog¹ prowadziæ
do wyst¹pienia reakcji alergicznych, uszkodzeñ w¹tro-
by i zaburzeñ ¿o³¹dkowo-jelitowych. Mog¹ tak¿e dzia-
³aæ nefrotoksycznie, z wyj¹tkiem doksycykliny.

Pomimo prowadzonej na szerok¹ skalê kontroli mo¿-
na spotkaæ siê z nielegalnym stosowaniem du¿ej liczby
antybiotyków, co w konsekwencji powoduje wszczêcie
postêpowania wyja�niaj¹cego oraz uruchamianie okre�-
lonych dzia³añ administracyjnych po przeprowadzeniu
analizy ryzyka (oszacowaniu zagro¿eñ dla konsumen-
tów). Konsekwencj¹ nadmiernego i niew³a�ciwego stoso-
wania tetracyklin mog¹ byæ tak¿e straty ekonomiczne,
poniewa¿ partia produktów spo¿ywczych pochodzenia
zwierzêcego, w której stwierdzi siê obecno�æ antybio-
tyku w niedozwolonych stê¿eniach, podlega wycofaniu
z rynku i nie nadaje siê do dalszego wykorzystania.
O ile wykrycie tetracykliny, chlorotetracykliny i oksyte-
tracykliny w jajach i mleku na poziomie ni¿szym od
wyznaczonej warto�ci MRL nie dyskwalifikuje danego
produktu, to w przypadku doksycykliny nawet jej �la-
dowe ilo�ci w jajach i mleku s¹ niedozwolone. Pozosta-
³o�ci tetracyklin mog¹ tak¿e utrudniaæ prawid³ow¹ oce-
nê sanitarno-weterynaryjn¹ produktów, gdy¿ poprzez
hamowanie wzrostu drobnoustrojów mog¹ prowadziæ
do uzyskania fa³szywych wyników badañ mikrobiolo-
gicznych.

W zwi¹zku z tym prowadzone badania kontrolne maj¹
na celu wyeliminowanie nadu¿ywania antybiotyków
oraz u�wiadomienie praktykuj¹cym lekarzom wetery-
narii o konieczno�ci ich racjonalnego stosowania, gdy¿,
o ile z terapeutycznego punktu widzenia wysokie stê¿e-
nia tetracyklin w tkankach i narz¹dach s¹ jak najbar-
dziej po¿¹dane, to jednak w przypadku zwierz¹t, któ-
rych produkty przeznaczone s¹ do spo¿ycia przez ludzi,
takie dzia³ania nie s¹ wskazane.

W celu racjonalnej antybiotykoterapii w Europie i na
�wiecie powsta³y specjalne programy dzia³añ dotycz¹-
ce w³a�ciwego stosowania antybiotyków oraz monito-
rowania ich zu¿ycia (9).

Podsumowanie
Tetracykliny, jako zwi¹zki o szerokim zakresie prze-

ciwbakteryjnego dzia³ania i korzystnych w³a�ciwo�-
ciach farmakologicznych, s¹ dominuj¹c¹ grup¹ antybio-
tyków w praktyce weterynaryjnej. W dzisiejszych cza-
sach trudno wyobraziæ sobie hodowle bez stosowania
leków weterynaryjnych. W zwi¹zków z tym badania
pozosta³o�ci antybiotyków, zw³aszcza tych czêsto sto-
sowanych, s¹ niezwykle wa¿ne dla zapewnienia odpo-
wiedniej jako�ci ¿ywno�ci i produktów pochodzenia
zwierzêcego. Dane dotycz¹ce sprzeda¿y leków oraz
wysoka liczba wyników niezgodnych potwierdzaj¹, ¿e
tetracykliny, a zw³aszcza doksycyklina, s¹ jedn¹ z naj-
czê�ciej stosowanych grup antybiotyków w leczeniu

zwierz¹t. Znaczne przekroczenia dopuszczalnych war-
to�ci stê¿eñ tetracyklin w ¿ywno�ci sprawiaj¹, ¿e wy-
magane jest prowadzenie kontroli tej grupy zwi¹zków
przy zastosowaniu bardzo dok³adnych, wiarygodnych
metod analitycznych, spe³niaj¹cych wymogi Unii Euro-
pejskiej. Pewnym zagro¿eniem dla cz³owieka mo¿e byæ
tak¿e zjawisko przechodzenia antybiotyków do �rodo-
wiska, gdzie mog¹ utrzymywaæ siê przez d³ugi czas
i rozprzestrzeniaæ na szerok¹ skalê. Niepokoj¹ce wydaje
siê tak¿e zjawisko narastania lekooporno�ci, wynikaj¹ce
ze zbyt powszechnego stosowania tetracyklin, dlatego
te¿ prowadzone s¹ badania nad now¹ grup¹, pochodn¹
tetracyklin, stosowan¹ w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ
u ludzi. Wystêpowanie antybiotyków, w tym tetracyklin,
mo¿e wi¹zaæ siê równie¿ z problemami w przemy�le
drobiarskim i mleczarskim, dlatego te¿ racjonalna anty-
biotykoterapia jest niezwykle wa¿na.
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