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.1תקציר
תרופות אנטיביוטיות מהוות את הטיפול הנפוץ ביותר למחלות הרבות הנגרמות מזיהומים חיידקיים .הצלחת הטיפול
האנטיביוטי תלויה בגורמים רבים .תחילה יש להתחשב בסוג האנטיביוטיקה ותכונותיה הפרמקולוגיות .תרופת המבחן
שנבחרה בעבודה זו היא אמוקסיצילין ,ממשפחת הפניצילינים הסמי-סינתטיים המכילים טבעת בטא-לקטם ,ומשמשת
לטיפול במגוון רחב של זיהומים חיידקיים .פעילות אמוקסיצילין הינה תלוית זמן .כלומר כדי לקבל אפקט תרפויטי מרבי על
האנטיביוטיקה לשמור על ריכוז גבוה מריכוז מעכב מינימאלי ( )MICלאורך זמן ( )TaMבפלאזמה .התכשירים הקיימים
היום בשוק לא נותנים מענה מושלם לדרישה זו .בנוסף לאמוקסיצילין זמן מחצית חיים ( )t1/2קצר וקצב פינוי מהגוף ()CL
מהיר .תכונה זו מחייבת מתן תכוף ורב-פעמי של התכשיר כדי לקבל טיפול אנטיביוטי מלא .משום כך ,הצלחת הטיפול תלויה
באופן ישיר בהיענות המטפל .כאשר מדובר בבעלי חיים ובפרט בחיות משק נושא זה הופך מורכב וקשה .בנוסף יש לקחת
בחשבון כי כל טיפול הגורם סטרס לבעלי החיים עשוי להשפיע על מהלך הריפוי.
שימוש מרובה ולא נכון בתכשירים אנטיביוטיים ברפואה הוטרינרית גרמו להתפתחות זני חיידקים עמידים לאנטיביוטיקות
הזמינות כיום .נתון זה יחד עם העובדה כי חלה האטה משמעותית בפיתוח תכשירים אנטיביוטיים חדשים בשנים האחרונות,
בשל העלויות העצומות הכרוכות בכך ,מחייב מציאת פתרונות חדשים שיאפשרו מתן טיפול אפקטיבי.
הגורמים הנ"ל מביאים את הצורך במציאת צורות מתן חלופיות לתכשירים האנטיביוטיים הקיימים כיום על מנת שיתנו
מענה לתכונות הפרמקוקינטיות–פרמקודינמיות של האנטיביוטיקות השונות ,יוכלו להתמודד עם זנים עמידים ,למנוע
התפתחות של זנים עמידים חדשים ובנוסף יהיו נוחים וקלים לשימוש .תכשיר בשחרור מושהה במתן חד פעמי אשר ייתן
כיסוי אנטיביוטי מלא לתקופת טיפול שלמה יוכל לספק את הטיפול האנטיביוטי האופטימאלי.
מטרת העבודה פיתוח והערכה פרמקוקינטית של תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית יחידה
בעזים .השערת העבודה כי ריכוז אנטיביוטי מעכב יישמר למשך תקופת הזמן שתספיק לטיפול מלא .לצורך בדיקת מטרה זו
פותח בפקולטה לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים ,במעבדתו של פרופ' פרידמן ,תכשיר בשחרור מושהה המכיל
 Amoxicillin trihydrateומורכב מפולימר מסוג  ,Poloxamer 407שהינו פולימר תרמוסינסבילי הנמצא במצב צבירה נוזלי
בטמפרטורת החדר ( )25°והופך לג'ל בטמפרטורה של ( 37°Cטמפרטורת הגוף) וכך מאפשר שחרור איטי של אמוקסיצילין
לגוף .לצורך הערכה פרמקוקינטית של התכשיר נערכו שני ניסויים בדיר המטבולי בפקולטה לחקלאות ברחובות.
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בניסוי ראשון השתתפו  8עזים בוגרות מזן מקומי במתכונת של  .cross over designהעזים חולקו לשתי קבוצות שוות:
א.קבוצת ביקורת אשר קיבלה טיפול בתכשיר מסחרי ,Amoxy L.A(Norbrook,Irland),בהזרקה תוך שרירית (לשרירי ה-
 )Semitendinosus/Semimembranosusאחת ל 18-שעות(לפי המלצת היצרן).
ב .קבוצת "שחרור מושהה" אשר קיבלה טיפול של התכשיר שפותח בהזרקה תת-עורית יחידה (באזור העורף).
דגימות דם נלקחו למבחנות סרום עם ג'ל מוריד הצוואר ׁ( )jugular veinבזמנים קבועים ,במשך  1ימים .הדגימות משתי
הקבוצות סורכזו ,הסרום הופרד ונשמר בהקפאה (  )-20°Cעד לאנליזה .לאחר תקופת  wash outשל  2שבועות הוחלפו
הטיפולים בין שתי הקבוצות.
בניסוי השני השתתפו  7עזים בוגרות מזן מקומי להן הוזרק תת-עורית תכשיר שונה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה ,פעם
אחת בתחילת הניסוי .דגימות דם נלקחו למבחנות סרום ללא ג'ל מוריד הצוואר בזמנים קבועים ,במשך  5ימים .הדגימות
סורכזו ,הסרום הופרד ונשמר בהקפאה ( )-20°Cעד לאנליזה.
קביעת ריכוזי אמוקסיצילין בסרום התבצעה בשיטת  Liquid chromatography –mass spectrometryבמעבדה המרכזית
לשאריות מוצרים מן החי שבמכון הווטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן .התוצאות עברו ניתוח לקביעת ערכים
פרמקוקינטיים :זמן מחצית ( ,)t1/2שטח תחת העקומה ( ,)AUCריכוז מקסימאלי ( ,)Cmaxזמן הגעה לריכוז מקסימאלי
( ,)Tmaxקצב פינוי ( ,)CLוזמן שארית ממוצע ( .)MRTהערכים הפרמקוקינטיים עברו ניתוח סטטיסטי בשיטת Wilcoxon
. Signed Rank Test
בתוצאות הניסוי הראשון התקבל כי בקבוצת "שחרור מושהה " נשמר ריכוז גבוה מריכוז מעכב מינימאלי ( )MICלמשך 11
שעות ,לעומת  21-18שעות בלבד בו נשמר ריכוז זה בקבוצת הביקורת .כמו כן ריכוז אמוקסיצילין בסרום של קבוצת "שחרור
מושהה" עלה בהדרגה לשיא וירד באיטיות למינימום ,לעומת קבוצת הביקורת בה נצפו שינויים חדים בריכוז אמוקסיצילין
לאורך תקופת הניסוי .הבדלים מובהקים סטטיסטית התקבל עבור ערכי  MRT,Tmaxו.CL-
בתוצאות הניסוי השני ,עבור עזים שקיבלו טיפול עם תכשיר בשחרור מושהה,נשמר ריכוז גבוה מריכוז מעכב מינימאלי ()MIC
ל 18-שעות בלבד .כמו כן נצפו עליות וירידות חדות בריכוז אמוקסיצילין בסרום.
התוצאות שהתקבלו בניסוי הראשון מעידות כי אמוקסיצילין שהה זמן ארוך יותר בגוף ונספג טוב יותר .התכשיר שפותח
בניסוי הראשון עונה על חלק מהדרישות הפרמקולוגיות של אמוקסיצילין כגון זמן פינוי איטי מהגוף ושמירה על ריכוז קבוע
מעל  MICלאורך זמן .יחד עם זאת הזמן בו נשמר הריכוז מעל ל MIC -אינו מספיק כדי לספק טיפול אנטיביוטי מלא.
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 לכן מהווה פתח לניסויים נוספים שיש לעשות בתחום כדי לאפשר טיפול אנטיביוטי,התכשיר שפותח הינו נח מאוד לשימוש
.פעמי-מלא במתן חד

2. Abstract
Antibiotic agents are the most common treatment for diseases caused by bacterial infection. Success of an
antibiotic treatment is influenced by many factors- First; the pharmacologic properties of the drug have to
be considered. Amoxicillin antibiotic, a semi–synthetic penicillin composed of a beta-lactam ring, is used
to treat a broad spectrum of bacterial infections, was examined in this study. Amoxicillin activity is time
dependent, to achieve maximal therapeutic effect a minimal inhibition concentration (MIC) has to be
maintained for a sufficient time (TaM –Time above MIC) in the plasma. Additionally, amoxicillin like
most beta-lactam antibiotics has a relatively short half-life (t1/2) and rapid clearance (CL) from the body.
These properties are the reason that amoxicillin is administered frequently. When treating animals,
especially farm animals, this matter can be complex and impractical.

Therefore the success of the

treatment is greatly influenced by owner compliance. Furthermore multiple administrations can cause
stress to the animal treated and interfere with the treatment outcome.
Abuse and misuse of antibiotics in veterinary medicine leads to the emergence of new resistant bacteria
stains. Together with the fact that new antibiotic developments have dropped significantly in the last years,
due to the great expenses involved, a solution which results in an effective antibiotic treatment is required,
like new methods of administration which will solve pharmackokinetic-parmackodinamic problem;
decrease bacterial resistance and be easy and practical to use. A slow release device administered once at
the beginning of the treatment that supplies full antimicrobial coverage can offer an optimal antibiotic
treatment.
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The goal of this study was to develop and evaluate the efficacy of an expendable amoxicillin slow release
subcutaneous injectable device in goats. We assume that the device will keep a minimal inhibitory
antibacterial concentration in the serum for the period of treatment. To achieve this goal a slow release
device was developed in the School of Pharmacy at The Hebrew University of Jerusalem. The device
contains Amoxicillin trihydrate and a thermo sensible polymer, Poloxamer 407, that is liquid in room
temperature (25°C) and becomes a gel that allows the slow release in body temperature (37°C).
To evaluate the pharmacokinetic efficacy two experiments were performed.
Eight adult goats participated in the first experiment. The goats were divided into two equal groups (4
goats in each group); the first group received a single subcutaneous injection of the slow release device at
the beginning of the experiment. The second group received an intra-muscle (IM) injection of a
commercial preparation (Amoxy L.A) every 48 hours, as recommended by the manufacturer.
Blood samples were drawn from the jugular vein at constants time periods. All blood samples were
centrifuged, and the serum was separated and placed into an eppendorf tube and stored at -21°C until
analyzed. After a wash out period of 3 weeks the treatments were changed between the groups.
Seven adult goats participated in the second experiment. All the goats received a single subcutaneous
injection of an improved slow release device. Blood samples were drawn from the jugular vein at constants
time periods. All blood sample were centrifuge, the serum was separated and placed into an eppendorf tube
and stored at -21°C until analyzed.
Amoxicillin concentration in the serum was determined by using Liquid chromatography –mass
spectrometry method. Pharmacokinetic analyses were performed to evaluate pharmacokinetic parameters;
Area under the curve (AUC ), half life time (t1/2), maximal concentration (Cmax), time to Cmax (tmax ),
clearance (CL),Mean residue time (MRT).Comparison between the groups was performed using Wilcoxon
Signed Rank Test .
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The results of the first experiment showed that in the "slow release" group the concentration of amoxicillin
in the serum remained above minimal inhibition concentration (MIC) for 60 hours compared to the
control group in which this concentration was maintained for only 36-48 hours. In addition there were
gradual changes in amoxicillin concentration in the serum in the "slow release "group compared to the
rapid ascension to maximal concentration followed by a rapid drop in amoxicillin concentration in the
serum of the control group. Statistical significance was obtained for clearance (CL), Mean residue time
(MRT), and time to maximum concentration (tmax) comparing pharmacokinetic parameters between both
groups. These findings indicate that the slow release devise has a better absorption and stays in the body
for a longer time.
In the second experiment time above minimal inhibitory concentration (TaM) was maintained for only 48
hours. In addition there were sharp changes in Amoxicillin concentration in the serum during the
experiment period. Statistics were not performed to compare with the first experiment because of different
experimental materials.
The results from the first experiment answer some of the amoxicillin pharmacokinetic needs, but the
results are not sufficient to provide complete antibiotic treatment. The device developed offers a simple
and convenient way of treatment; therefore more experiments are needed in order to perfect this method of
antibiotic treatment.
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.3מבוא
תרופות אנטיביוטיות הינן הטיפול השכיח והמקובל להתמודדות עם מחלות הנגרמות מזיהומים חיידקים.
השימוש בתכשירים אלו נפוץ ביותר ברפואה הומאנית ווטרינרית ,כאשר הצריכה ברפואה הוטרינרית מוערכת
בכ 51% -מכלל הצריכה הגלובלית ] .[1לאופן מתן התרופה האנטיביוטית חשיבות רבה בהצלחת הטיפול .כאשר
בוחנים אפשרויות מתן של

תרופות אנטיביוטיות יש להתחשב בגורמים רבים הכוללים את תכונותיה

הפרמקוקינטיות-פרמקודינמיות של התרופה ( ,)PK-PDתופעות לוואי ועמידות חיידקים .פיתוח תכשיר
המתחשב בגורמים הנ"ל יגביר את הסיכוי להתמודדות יעילה וטובה יותר עם זיהומים חיידקיים.
בעבודה הנוכחית נבחרה אמוקסיצילין כתרופת המבחן .אמוקסיצילין הינה אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילין
הסמי-סינטטיים ,המכילה טבעת של בטא לקטם וקבוצות צדדיות המכילות שייר אמיני ופנול .האנטיביוטיקה
משמשת לטיפול במגוון זיהומים הנגרמים מחיידקים .המחלות הנפוצות ביותר בהם מטפלים באמוקסיצילין
ברפואה וטרינרית כוללות דלקות במערכת השתן ,עור וריאות ].[2
בטיפול אנטיביוטי יש להתחשב בשני פרמטרים פרמקולוגיים :הפרמטר הראשון הינו הרכיב הפרמקוקינטי ()PK
המורכב מספיגה של התרופה ,פיזור ברקמות ופינוי התרופה מהגוף .פקטורים אלו יחד עם צורת מתן התרופה
האנטיביוטית יקבעו את ריכוז התרופה בסרום ,ובעקבותיו גם את הריכוז ברקמות .מתן תרופה אנטיביוטית
בבולוס ,אחת מצורות המתן המקובלות ,אינו מאפשר שמירה על ריכוז רצוי וקבוע של התכשיר במאגר הפלזמה
לאורך זמן ,אלא מתקבל במהירות ריכוז מקסימאלי ( )Cmaxוזמן קצר לאחר מכן חלה ירידה חדה בריכוז
התרופה  .2מכאן ,שהאפקט תרפויטי רצוי השומר על ריכוז אנטיביוטיקה קבוע ומספק להתמודדות עם
פתוגנים אינו מתאפשר בצורת מתן זו .בנוסף ,עליה חדה בריכוז התרופה בפלזמה עלולה לגרום לרעילות ותופעות
לוואי .מאידך ,שחרור מושהה של התרופה במינון רצוי עשוי לשמור על ריכוז קבוע לאורך זמן וכך לאפשר
יעילות ובטיחות גבוהים יותר.
לאמוקסיצילין ,בדומה לאנטיביוטיקות השייכות לקבוצת הבטא לקטם ,זמן מחצית חיים ) (t1/2קצר ומנגנון
פינוי מהיר מהגוף .דבר מחייב מתן דרך הפה ( )Per osמספר פעמיים ביום או בהזרקה תת עורית או תוך שרירית
(בפורמולציה הנחשבת ארוכת טווח) פעם ב 18 -כדי לשמור על  MICרצוי .בעזים הראו כי לאמוקסיצילין במתן
תוך ורידי ) (IVחד פעמי זמן מחצית החיים הממוצע הינו מספר דקות ,וזמן פינוי אמוקסיצילין מהפלזמה הינו
 8שעות בממוצע  .1זמן זה אינו מספיק לטיפול שלם ולכן מחייב מתן חוזר תכוף או מתן קבוע של התכשיר
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בעירוי .מכאן נובע שהצלחת הטיפול תלויה באופן ברור בהיענות המטפל לביצועו .כאשר מדובר בטיפול לחיות
גדולות וחיות משק כגון עזים נושא זה הופך למורכב מאוד ומסורבל .בנוסף מחקרים הראו כי היענות המטפל
יורדת בצורה משמעותית כאשר מדובר במתן רב פעמי  .5כמו כן ,מתן טיפול מספר פעמיים ביום מעלה את
רמת הסטרס אצל בעלי החיים ועלול לפגוע ביעילות הטיפול .צורת מתן תרופות דרך הפה מהוה בעיה ברפואה
הוטרינרית ובמיוחד במעלי גירה (עקב חיידקי הכרס שהורסים את האנטיביוטיקה) .ולכן ,לרוב יעדיף המטפל
להשתמש בתכשירים הניתנים בהזרקה תת-עורית ,לשריר או תוך ורידית .מכאן שתכשיר שינתן באופן חד
פעמי,יהיה נח לשימוש ויספק טיפול מלא ישפר את היענות המטפל בצורה משמעותית ].[5
הפרמטר השני בטיפול האנטיביוטי הינו הרכיב הפרמקודינאמי ( .)PDאמוקסיצילין ,בדומה לתכשירים
אנטיבקטריאלים המכילים טבעת בטא לקטם ,פועלת על שלב הגדילה של החיידקים ,תהליך תלויי זמן
) .(Time dependentשמירה על ריכוז מעכב מינימאלי ( )MIC-minimal inhibitory concentrationלאורך זמן
( )TaM-Time above MICמאפשרת השפעה מקסימאלית למיגור הפתוגן  MIC .3הינו ספציפי לפתוגן
ולתרופה האנטיביוטית ,ואף משתנה בין זנים שונים של אותו פתוגן.
צורות המתן המקובלות כיום לשמירה על מדדים פרמקוקינטיים-פרמקודינמיים ) )PK-PDהמתאימים
לאמוקסיצילין מסתכמות במתן התרופה במינון גבוה או עירוי תוך ורידי בקצב וכמות קבועים  .1,7לכל אחת
מהדרכים הנ"ל חסרונות רבים בטיפול ברפואה וטרינרית .כאמור ריכוז גבוה יותר אינו מבטיח יעילות גבוהה
יותר במיגור פתוגנים ואף עשוי לגרום לתופעות לוואי .ואילו מתן תוך ורידי קבוע אינו מעשי בטיפול בבעלי חיים
ובפרט בחיות משק.
הרפואה הוטרינרית מואשמת בשימוש יתר ושימוש לא נכון בתכשירים אנטיביוטיים אשר גרמו להופעת זני
חיידקים חדשים עמידים הן ברפואה הוטרינרית והן ברפואה ההומאנית  .8שמירה על עקרונות פרמקולוגיים
ומיקרוביאליים שיאפשרו אופטימיזציה לטיפול האנטיביוטי הינה הכרחית למניעת הופעת זנים עמידים אצל בני
אדם ובעלי החיים .בשנים האחרונות חלה ירידה בפיתוח תכשירים אנטיביוטיים חדשים ,בשל העלויות העצומות
הכרוכות בכך .עובדה זאת יחד עם הופעת זנים עמידים הובילו לצורך במציאת צורות מתן חדשות אשר יאפשרו
טיפול יעיל וימנעו הופעת זני חיידקים עמידים חדשים.
כאשר מדובר בחיות משק ,חיות יצרניות ,ישנה חשיבות לשאריות האנטיביוטיקה הנשארות במוצריהם .בשנים
האחרונות דעת הקהל הפכה למשמעותית מאוד בתחום זה ,בעקבות כך חוקקו חוקים והוגבר הפיקוח על מוצרי
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מזון מן החי .נושא זה המשפיע באופן ישיר על אופן הגידול והטיפול בחיות ,ותומן בתוכו שיקולים כלכליים
רחבים ] .[9המטפל ישאף להימנע ככל הניתן מיצירת זנים עמידים אצלו במשק שיובילו לטיפולים חוזרים ונשנים
באנטיביוטיקה ויגררו הפסדים כלכליים קשים.
בגלל היתרונות הרבים הקיימים בתכשירים בשחרור מושהה ,בעשורים האחרונים חלה תאוצה רבה בפיתוח
תרופות במנגנון זה .קיימות מספר טכנולוגיות אשר פותחו לצרכים אלו (פולימרים,מיקרו –קפסולות ועוד רבים )
ומספר דרכי מתן (תמיסות ,קפסולות ,שתלים) ] .[10ברפואה הומאנית פותחו תכשירים אנטיביוטיים בשחרור
מושהה לטיפול מקומי בלבד ,לדוגמא לטיפול בדלקות בעצם וברפואת שיניים ] .[11,12ברפואה וטרינרית ,בחיות
משק פותחו מספר תכשירים בשחרור מושהה :תכשירים הורמונאליים לשיפור הפוריות (כגון שתלים של
פרוגסטרון) ,הורמוני גדילה ,ויטמינים ומינראלים ,ותכשירים אנטיפרזיטריים ] .[13קיימים שני תכשירים
אנטיביוטיים בשחרור מושהה ברפואה וטרינרית .שניהם נגזרות של צפלוספורין .הראשונה, cefovecin sodium ,
הינה תרופה לטיפול בדלקות שונות כדוגמת דלקות עור הנגרמות ממספר פתוגנים בכלבים וחתולים ( Convenia
 )®,Pfizer Animal Health ,NY,USAהשנייה ,ceftifour ,תרופה לטיפולים במחלות נשימה ועור בבקר לבשר
ובקר לחלב ( .[14] )Excede®, Pfizer ,NY,USA
בניסוי ראשוני שנערך בעזים ,על ידי קבוצת המחקר הנוכחית ,פותח והושתל שתל תת-עורי של אמוקסיצילין
שאפשר שחרור מושהה של התרופה ושמר על ריכוז רצוי של החומר הפעיל במשך  1ימים ] .[14הצורך בפעולה
כירורגית בהתקנת השתל דורשים התערבות וטרינר ,כרוכים בהוצאה כלכלית וגורמים לסטרס לא מבוטל לבעלי
החיים .תכשיר מתכלה שיינתן תת עורית באופן חד פעמי עשוי לחסוך בהוצאות ולהפחית סטרס למינימום.
מהאמור לעיל ,עולה הצורך בפיתוח צורת מתן חלופית למתן תכשירים אנטיביוטיים אשר ימצו את הפוטנטיות
שלהם ,יגבירו את יעילותם ויקטינו את פיתוח עמידות חיידקים .מטרת העבודה הערכת מדדים פרמקוקינטיים
של תכשיר מתכלה המכיל אמוקסיצילין המאפשר שחרור מושהה בהזרקה תת-עורית יחידה בעזים .התכשיר
ייבדק ליעילותו ,נוחות שימוש ויכולתו לספק טיפול אנטיביוטי מלא .השערת העבודה שהתכשיר ישחרר
אמוקסיצילין בהדרגה ,שייספג למחזור הדם ולרקמות באופן שישמור על ריכוז תרפויטי רצוי וקבוע מעל לMIC -
למשך זמן של  5-7ימים.
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.4שיטות וחומרים
העבודה מורכבת משני ניסויים .
ניסוי ראשון ,התבצע בינואר  , 3100ניסוי במתכונת . 2×2 cross over design
ניסוי שני ,התבצע במרץ  ,3103כניסוי סקר לאחר שינוי תכונות התכשיר הקשורות למסיסות החומר.

4א .פיתוח תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין
התכשיר פותח במעבדתו של פרופ' פרידמן מהמחלקה לרוקחות ,האוניברסיטה העברית בירושלים .התכשיר הינו
תרחיף של פולימר בו משולב החומר הפעיל של  Amoxicillin trihydrateאשר בטמפרטורה של  37°Cהופך לג'ל
וכך מאפשר את השחרור המושהה של התרופה.
גרם

בניסוי הראשון הוכן התרחיף ע"י הוספת 3.1

פולימר

מסוג

, Poloxamer 407

) , Lutrol F (Poloxamer 407 BASF Aktiengesellshaft 67056 Ludwigshafen Germanyל 03.1-גרם
בופר .Phosphate buffer USP pH=6.8,תוך כדי ערבוב והעברה לחדר קור ( )4°Cהוספו  5גרם של
( Amoxicillin trihydrate,חומר מותאם הכנות הניתנות אוראלית) .ריכוז סופי של אמוקסיצילין אשר התקבל
בתכשיר הינו  318מ"ג/מ"ל בתקופת הניסוי הראשונה ,וריכוז של  351מ"ג /מ"ל בתקופת הניסוי השנייה.
בניסוי

השני

הוכן

התרחיף

ע"י

הוספת

3.7

גרם

פולימר

מסוג

407

Poloxamer

,

)  Lutrol F (Poloxamer 407 BASF Aktiengesellshaft 67056 Ludwigshafen Germanyל 05.3 -גרם
בופר .Phosphate buffer USP pH=6.8,תוך כדי ערבוב והעברה לחדר קור ( )4°Cהוספו  0.1גרם Amoxicillin
( trihydrateחומר מותאם להכנות הניתנות  .)IVריכוז סופי של אמוקסיצילין אשר התקבל התכשיר הינו 11
מ"ג/מ"ל .
שני התכשירים ,מהניסוי הראשון והניסוי השני עברו במעבדה של פרופ' פרידמן בדיקת זמן גל'ציה ( gelation
 -)timeהתרחיפים הועברו לטמפרטורת החדר כחצי שעה לפני הבדיקה .למבחנות בטמפרטורה של  37°Cהוספו
התכשירים ובוצעה הסתכלות בזמנים שונים עד להופעת מבנה ג'ל .בניסוי הראשון זמן הפיכת התרחיף לג'ל ערך
 5דקות .בניסוי השני זמן הפיכת התרחיף לג'ל ערך  1דקות.
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4ב .מבחני המסה In-Vitro
כדי להעריך את קצב שחרור אמוקסיצילין מהתכשיר נערכו מבחני המסה .המבחנים נערכו במעבדה של פרופ'
פרידמן בפקולטה לרוקחות ,באוניברסיטה העברית בירושלים.
כדי להעריך את

הפורמולציה של הניסוי הראשון הועמדו מבחנות המכילות  5גרם מהתכשיר מהמכיל

אמוקסיצילין בחדר חום ( .)37°Cלאחר היווצרות הג'ל הוספו  5מ"ל של בופר פוספאט .דגימות של  5מ"ל נלקחו
בזמנים קבועים מראש.
כדי להעריך את הפורמולציה של הניסוי השני הועמדו מבחנות המכילות  3גרם מהתכשיר מהמכיל אמוקסיצילין
בחדר חום ( .)37°Cלאחר היווצרות הג'ל הוספו  3מ"ל של בופר פוספאט .דגימות של  5מ"ל נלקחו בזמנים
קבועים מראש.
הדגימות נבדקו באמצעות ספקטופוטומרטיה ) (Uvikon 933, Kontron, USAבאורכי גל של  .272nmקצב
השחרור נקבע ע"י ריכוזי אמוקסיצילין מעקומת כיול של תמיסה בריכוז ידוע.
4ג .מבחנים פרמקוקינטיים In-Vivo
ניסוי ראשון
בניסוי זה השתתפו  8עזים בוגרות (מעל גיל  2שנים) יבשות מזן מקומי וזן זנאן ,מהדיר המטבולי בפקולטה
לחקלאות ,רחובות .העזים חולקו לשתי קבוצות:קבוצת ביקורת וקבוצת "שחרור מושהה" .בכל קבוצה  1עזים.
בתקופת הניסוי הראשונה ,שערכה  7ימים ,קבוצה אחת של עזים היוותה את קבוצת הביקורת וקיבלה ,לפי
המלצות היצרן ,זריקה תוך שרירית ( )IMבמינון של

 05מ"ג /ק"ג

של תכשיר מסחרי המכיל

אמוקסיצילין ) (Amoxy-LA, Norbrook, Irlandכל  18שעות (סה"כ  2זריקות בתקופת הניסוי) .הקבוצה
השנייה קיבלה את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה שפותח בהזרקה תת-עורית ( )SCחד
פעמית במינון של  15מ"ג /ק"ג (המינון נקבע לפי הכפלה ב 2-של המינון המומלץ 05 ,מ"ג/ק"ג ,אשר נועדה
להשוות את המינון הכולל לזה שקיבלה קבוצת הביקורת 2 ,זריקות ,במשך תקופת הניסוי) .זריקת אמוקסיצילין
בשחרור מושהה ניתנה תת-עורית באזור העורף.
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לאחר תקופת ניקוי ,wash out ,של  2שבועות מתום תקופת הניסוי הראשונה החלה תקופת הניסוי השנייה,
שערכה  7ימים ,בה הוחלפו הטיפולים בין הקבוצות .כך שבתקופת הניסוי השנייה עזים שהיוו את קבוצת
הביקורת בתקופת הניסוי הראשונה קיבלו את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה ואילו עזים
שקיבלו את התכשיר המכלה בתקופת הניסוי הראשונה היוו כעת את קבוצת הביקורת .באופן זה כל עז היוותה
ביקורת לעצמה .לפני תחילת הניסוי כל העזים נשקלו ,ואיזור וריד הצוואר (  ) jugular veinגולח.
דגימות דם נלקחו מוריד הצוואר ( 3.5מ"ל לדגימה) למבחנות סרום (  ) Greiner , Austriaהמכילות ג'ל המעודד
קרישה ,בזמנים קבועים:
קבוצת הביקורת בשעות  0,1,2,4,6,8,12,24,48מרגע הזרקה .
קבוצת שחרור מושהה בשעות  0,1,2,4,6,8,12,24,36,48,60,72,120,144,168מרגע הזרקה.
דגימות הדם סורכזו במשך  01דקות ,ב 2000 g -בטמפרטורה של  .4°Cהסרום הופרד למבחנות אפנדורף ונשמר
בהקפאה (  ) -80°Cעד לאנליזה.

ניסוי שני
בניסוי זה השתתפו  7עזים בוגרות (מעל גיל  2שנים) יבשות מזן מקומי וזן זנאן ,מהדיר המטבולי בפקולטה
לחקלאות ,רחובות .העזים קיבלו זריקת תת-עורית יחידה ,באזור העורף של התכשיר שפותח המכיל
אמוקסיצילין .דגימות דם נלקחו מוריד הצוואר ( 3.5מ"ל לדגימה) למבחנות סרום ללא ג'ל ( ) Greiner , Austria
בזמנים קבועים 0,1,2,4,6,8,12,24,36,48,60,72,96,120 :שעות מרגע הזרקה.
דגימות הדם סורכזו במשך  01דקות 2000 g ,בטמפרטורה של  .4°Cהסרום הופרד למבחנות אפנדורף ונשמר
בהקפאה (  ) -80°Cעד לאנליזה.
מטרת ניסוי זה הייתה לבחון את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה לאחר שינוי בפורמולציה
(חלקיקי אמוקסיצילין שונים -מותאמים להכנות הניתנות לווריד) ,ושינוי באופן לקיחת הדגימות (מבחנות סרום
ללא ג'ל) .בעבודות קודמות שלנו נמצא שככל הנראה הג'ל פוגע ביכולת האנליזה של מכשיר,הLC/MS/MS- -
 , Liquid Chromatography –Mass Spectrometryבקביעת ריכוזי אמוקסיצילין.
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4ד .אנליזת הדגימות מניסוי In-Vivo
קביעת

ריכוז האמוקסיצילין בסרום בוצעה בשיטת

Liquid Chromatography –Mass Spectrometry

) (LC/MS/MSבמעבדה המרכזית לשאריות מוצרים מן החי שבמכון הווטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן,
ע"י של ד"ר מלכה בריצי .המכשיר ששימש לביצוע האנליזה היה מכשיר כרומטוגרפיה נוזלית ) ,(LCמסוג
 ,Agilent 1200 seriesמתוצרת חברת  .)Wolbenburg, Germany(Agilent Technologiesהמכשיר כולל
משאבה בינארית ,degasser ,תנור לקולונה ודוגם אוטומטי .המכשיר משולב עם גלאי ספקטרומטר מסות
) (MS/MSמדגם  ,API 4000מתוצרת חברת  .)Toronto, Canada(Applied Biosystemsההפרדה
הכרומטוגרפית בוצעה על גבי קולונה מדגם ) C18, Kinetex (2.6µ, 504.6mmמתוצרת חברת
 .)California, U.S.A(Phenomenexהפאזה הנעה הורכבה מתמיסת חומצה פורמית )Sigma, Aldrich( 1.3%
ומאצטוניטריל( .)J.T. Baker , Hollandריכוז האצטוניטריל הועלה בהדרגה מ 5%-עד  71%במהלך דקה .קצב
הזרימה של הפאזה הנעה היה  0.3מ"ל/דקה .הקולונה הוחזקה בטמפ' של  .400Cנפח ההזרקה היה  .2µLהשיטה
התבססה על גילוי יונים בעלי מטען חיובי באמצעות  Turbo ion sprayשהופעל בטכניקה של ESI/MS/MS
) .(electrospray/MS/MSזיהוי אמוקסיצילין בוצע באמצעות יון האם ) 366 m/z (precursor ionויוני הבת
) .349,114 m/z (product ionsיון האם של  Cloxacillinהיה  436 m/zויון הבת  .277 m/zזמן ההרצה של
דוגמה היה  2דק'.
הכנת הסרום נעשתה במעבדה לפני הזרקת הדגימות למכשיר  -LC/MS/MSלמבחנת אפנדורף עם  50µLסרום,
הוספו  1µg/mL ( cloxacillin 50µLבמים מזוקקים) המשמש כביקורת פנימית 100µL .של  acetonitrileהוספו
למבחנה ,עברו ערבול קל ע"י  Vortexוהועברו לצנטריפוגה למשך  5דקות ב 1400 rpm -בטמפרטורה של
 40µL .4°Cמהמרחף שהתקבל הועברו למבחנות מיוחדות המכילות  160µLמים מזוקקים .המבחנות נסגרו
בפקק מותאם והדגימות הוזרקו למכשיר .עקומת כיול עם ריכוזים ידועים של אמוקסיצילין נעשה עבור כל
הרצה של הדגימות.
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4ה .ניתוח פרמקוקינטי
נתונים פרמקוקינטיים של אמוקסיצילין בעזים נקבעו באמצעות  .non-compartmental modelהנתונים כוללים
זמן מחצית חיים (  ,)t1/2שטח מתחת לעקומה ( ,)AUC-Area under the curveריכוז מקסימאלי בפלזמה
(  ,)Cmaxזמן הגעה לריכוז מקסימאלי ( ,)Tmaxזמן שארית ממוצע (  )MRT-Mean residence timeוקצב פינוי
( .) CL-clearanceהניתוח הפרמקוקינטי נעשה באמצעות תוכנת " "Momentבסיוע פרופ' סטפן סובק.

4ו .סטטיסטיקה
בניסוי הראשון ,בו השוו שתי פורמולציות שונות על  8העיזים ,השוואת התוצאות בין פורמולצית הביקורת
ופורמולצית השחרור המושהה נעשתה בשימוש במבחן  Wilcoxon Signed Ranks Testהא-פרמטרי .המבחן
היה דו-כיווני ,וערך  pשל  5%או פחות נחשב כמובהק סטטיסטית.
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.5תוצאות
 5א .מבחני המסה In-Vitro
מבחנים אלו נועדו לבדוק את קצב שחרור אמוקסיצילין מהפולימר  .In-Vitroבניסוי הראשון  75%מהכמות
ההתחלתית של אמוקסיצילין בתכשיר השתחררו באופן איטי והדרגתי תוך  123שעות .בניסוי השני 100%
מהכמות ההתחלתית של אמוקסיצילין השתחררו באופן איטי והדרגתי תוך  203שעות (גרף .)0
גרף – 1תוצאות מבחני המסה In-Vitro
.

הגרף מציג את אחוז אמוקסיצילין שהשתחרר מהפולימר לאורך הזמן .בתכשיר שפותח עבור הניסוי הראשון  75%מכמות אמוקסיצילין התחלתית השתחררו תוך 123
שעות מהפולימר .בתכשיר שפותח עבור הניסוי השני  100%מכמות אמוקסיצילין התחלתית השתחררו תוך  203שעות .
*** הנתונים לקוחים מהתוצאות שהתקבלו עבור הניסוי שנערך בבית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים.

 5ב .מבחנים פרמקוקינטיים In-Vivo
ניסוי ראשון
בתקופת ניסוי ראשונה ,שערכה  7ימים ,משקל ממוצע של העזים בקבוצת "שחרור מושהה" היה  51ק"ג (טווח
 50-10ק"ג ) כאשר כמות ממוצעת שהוזרקה תת עורית מהתכשיר של אמוקסיצילין בשחרור מושהה הייתה 1.2
מ"ל ,טווח של  8.5-01.3מ"ל (על פי  15מ"ג/ק"ג) .משקל ממוצע של העזים בקבוצת הביקורת היה  10ק"ג (טווח
 52-75ק"ג) כאשר כמות ממוצעת שהוזרקה אחת ל 18-שעות מהתכשיר המסחרי של אמוקסיצילין הייתה 1.0
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מ"ל ,טווח של  1.1-7.5מ"ל (לפי  05מ"ג/ק"ג) .בתקופת ניסוי זו התכשיר בשחרור מושהה שפותח היה מאוד סמיך
ומגורגר ולכן קשה להזרקה תת עורית .בתקופת הניסוי השנייה ,שערכה גם כן  7ימים ,כמות ממוצעת של
התכשיר בשחרור מושהה שהוזרקה תת עורית לקבוצת "שחרור מושהה" הייתה של  01.1מ"ל (טווח 8.3-02.5
מ"ל) .כמות ממוצעת של אמוקסיצילין מסחרי שהוזרקה אחת ל 18-שעות לקבוצת הביקורת הייתה  5.1מ"ל
(טווח  5.0-1.0מ"ל) .בתקופת ניסוי זו הורד במעט ריכוז אמוקסיצילין בתכשיר בשחרור מושהה ,מ 318-מ"ג/מ"ל
ל 351-מ"ג/מ"ל ,דבר שגרם לתכשיר להיות פחות מגורגר ויותר נוזלי ולכן קל יותר להזרקה.
בתקופת הניסוי השנייה עז מספר  171הראתה תגובת לוואי לתכשיר אמוקסיצילין בשחרור מושהה :כחמש דקות
לאחר הזרקת התכשיר העז נראתה ירודה ,שכבה סטרנלית בקצה החצר ואדמומיות נצפתה בפטמות וסביב
העיניים .לאחר חמש דקות נוספות נעלמו כל הסימנים ללא טיפול מכל סוג .בשאר העזים בשתי תקופות הניסוי
לא נצפו שום תופעות לוואי .
באנליזת דגימות הסרום לריכוז אמוקסיצילין בקבוצת "שחרור מושהה" התקבל ריכוז מקסימאלי ()Cmax
ממוצע של  2.73µg/mLתוך  1.2שעות ( )Tmaxעם סה"כ  AUCשל .61.2µg*hr/mL

ממוצע ריכוזי

אמוקסיצילין בסרום של  8העזים מקבוצת "שחרור מושהה" ביחס לזמן מוצגים בגרף  .3ניתן לראות כי הייתה
עליה מהירה של אמוקסיצילין בסרום לריכוז מקסימאלי ולאחר מכן ירד ריכוז אמוקסיצילין באופן הדרגתי עד
לריכוז ממוצע של  0.17µg/mLלאחר  11שעות.
גרף  -2ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת "שחרור מושהה" ניסוי ראשון.

הגרף מתאר את ריכוז ממוצע של אמוקסיצילין בסרום משמונת העזים מקבוצת "שחרור מושהה" בניסוי הראשון .הריכוז עולה לערך מקסימאלי של  3960ng/mLבשעה
הראשונה ולאחר מכן יורד בהדרגה על לריכוז של  173 ng/mLלאחר  11שעות .מ 73 -שעות ועד סוף הניסוי ( 018שעות) לא ניתן היה לזהות ריכוזי אמוקסיצילין בסרום.
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בקבוצת הביקורת,לאחר כל הזרקה של התכשיר המסחרי של אמוקסיצילין (אחת ל 18-שעות) התקבל ריכוז
מקסימאלי ( )Cmaxממוצע של אמוקסיצילין בסרום של  3.1µg/mLתוך  3.5שעות ( ,)Tmaxעם סה"כ  AUCשל
 .34.3µg*hr/mLבהשוואה לקבוצת "שחרור מושהה" Cmax ,שהתקבל בקבוצת הביקורת הינו גבוה מהערך
שהתקבל בקבוצת "שחרור מושהה" .יחד עם זאת ריכוז אמוקסיצילין עלה במהירות לשיא וירד באופן חד עד
לרמות אפסיות ( )0.09 µg/mLכבר בשעה  18לאחר כל הזרקה .ממוצע ריכוז אמוקסיצילין בסרום של שמונת
העזים מקבוצת הביקורת לאורך תקופת הניסוי מוצגים בגרף .2
גרף  -3ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת הביקורת בניסוי הראשון.

הגרף מתאר את הריכוז הממוצע של אמוקסיצילין בסרום של עזים מקבוצת הביקורת בניסוי הראשון .לאחר כל הזרקה (כל  18שעות) ישנה עליה מהירה לריכוז
מקסימאלי תוך שעה מרגע הזרקה (טווח ערכים בין  )2634-4736 ng/mLולאחריה ירידה מהירה לריכוזים אפסיים של אמוקסיצילין  18שעות לאחר כל הזרקה.

18

גרף  -4ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת הביקורת וקבוצת "שחרור מושהה" בניסוי הראשון.

הגרף משווה בין ממוצעי אמוקסיצילין בסרום של שתי קבוצות הניסוי הראשון .בקבוצת הביקורת ניתן לראות עליות חדות ומהירות לריכוז מקסימלי() Cmaxשל
אמוקסיצילין בסרום לאחר כל הזרקה( כל  18שעות) לעומת קבוצת "שחרור מושהה" בה ישנה עליה מתונה יותר לריכוז מקסימלי( )Cmaxוירידה הדרגתית ואיטית יותר
בריכוז לאורך הזמן לעומת קבוצת הביקורת.

ערכים פרמקוקינטיים שהתקבלו בניסוי הראשון עבור הפורמולצית בה נעשה שימוש בקבוצת הביקורת וזו בה
נעשה שימוש בקבוצת "שחרור מושהה" מוצגים בטבלה  .0ההבדל היה מובהק סטטיסטית ( )p=0.017עבור זמן
שארית ממוצע ( 33.5 ,)MRTשעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת  00.1שעות בלבד בקבוצת הביקורת .כמו כן
נמצא הבדל מובהק סטטיסטית עבור זמן לריכוז מקסימאלי ( ,)p=0.018( ,)Tmaxעם ערכים גבוהים של 1.7
שעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת  3.5שעות בקבוצת הביקורת ,ועבור קצב פינוי ( ,)p=0.017( ,)CLעם
ערכים של המעידים על פינוי איטי בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת קבוצת הביקורת 0.2 L/kg*hr ,לעומת 0.6
 ,L/kg*hrבהתאמה .בנוסף נצפתה נטייה חיובית ( )p=0.069עבור זמן מחצית חיים( )t1/2שהיה ארוך יותר
בקבוצת "שחרור מושהה" יחסית לקבוצת הביקורת 02.8 ,שעות לעומת  8.8שעות ,בהתאמה.
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טבלה -1ערכים פרמקוקינטיים עבור קבוצות "שחרור מושהה" וקבוצת הביקורת בניסוי הראשון.

)SUSTAINED RELEASE(n=8

)CONTROL(n=8

Pharmacokinetic
parameters

Range

Median

Mean

Range

Median

Mean

10.9-95.7

26.2

34.2

51.8-72.9

58.4

61.2

0.16-1.3

0.5

0.6

0.21-0.29

0.2

0.2

AUC (mcg*mL)1*hr
)CL (L*kg-1*hr-1

5-24

11.8

11.9

15.4-31.6

21.9

22.5

)MRT (hr

2.7-16.5

7.8

8.8

10.5-20.4

13.3

13.8

)t1/2 (hr

1.9-4.9

2.8

3.1

1.8-3.7

2.6

2.7

)Cmax (mcg*mL-1

1-6

2

2.5

1-12

7

6.7

)Tmax (hr

הטבלה מציגה ערכים פרמקוקינטיים שהתקבלו מניתוח תוצאות ריכוזי אמוקסיצילין בסרום ע"י תוכנת " ."Momentמובהקות סטטיסטית (  )p=0.017-0.018התקבלה
עבור ערכי  Tmax ,MRTו.CL-

ניסוי שני
בניסוי השני משקל ממוצע של  7העזים היה  13.7ק"ג (טווח של  15-75ק"ג) .כמות ממוצעת מהתכשיר בשחרור
מושהה שפותח עבור ניסוי זה והוזרקה לעזים תת עורית היה  01.1מ"ל (לפי  05מ"ג/ק"ג) .התכשיר שפותח עבור
ניסוי זה היה בריכוז אמוקסיצילין נמוך יותר ( 11מ"ג/מ"ל) מהריכוזים של התכשיר בניסוי הראשון .בנוסף
בהכנת התרחיף נעשה שימוש בחלקיקי אמוקסיצילין המתואמים להכנות הניתנות בהזרקה ( )IVמה שגרם
לתכשיר להיות הומוגני ויותר מותאם ונח מאוד להזרקה .במהלך ניסוי זה לא נצפו באף אחת מהעזים תופעות
לוואי.
באנליזת הדגימות לריכוזי אמוקסיצילין בסרום התקבל ריכוז מקסימאלי ( )Cmaxממוצע של  2.4µg/mLתוך
 1.1שעות ( )Tmaxעם סה"כ  AUCשל  .37.1 µg*hr/mLריכוז אמוקסיצילין ממוצע מ 7-עזים בניסוי זה
שקיבלו את התכשיר בשחרור מושהה מוצגים בגרף  .5ריכוז אמוקסיצילין בסרום עולה במהירות לשיא ומלווה
בירידות חדות בריכוז אמוקסיצילין עד לרמות אפסיות של  0.08µg/mLכבר בשעה  .18בשתי עזים בלבד (מתוך
 )7ניתן היה לזהות ריכוזים של אמוקסיצילין  0.2µg/mL ,ו 0.6µg/mL -לאחר  73שעות ,זאת לאחר שלאחר 11
שעות לא זוהה אמוקסיצילין בסרום של אותן עזים .נוכח התוצאות בשתי עזים אילו ריכוז אמוקסיצילין הממוצע
לאחר  73שעות הינו .0.11µg/mL
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גרף  - 5ריכוז אמוקסיצילין ממוצע מעזים בניסוי השני.

הגרף מתאר ריכוז ממוצע של אמוקסיצילין מ 7-עזים שקיבלו זריקה תת עורית של תכשיר אמוקסיצילין בשחרור מושהה שפותח עבור הניסוי השני .ריכוז מגיע לשיא של
 1798ng/mLתוך  8שעות .הריכוז יורד במהירות לרמות נמוכות עד אפסיות ( )0-85 ng/mLלאחר  18-11שעות .ריכוז הממוצע מעט עולה לאחר  73שעות ,לריכוז של
 116ng/mLנוכח שתי עזים בהם זוהו ריכוזי אמוקסיצילין בסרום.

ערכים פרמקוקינטיים שהתקבלו בניסוי השני מוצגים בטבלה  . 3קצב פינוי ( )CLשהתקבל היה ,4.2L/kg*hr
זמן שארית ( )MRTשל  01.3שעות וזמן מחצית חיים של  1שעות.
טבלה -2ערכים פרמקוקינטיים ניסוי שני.
Pharmacokinetic
parameters

)SUSTAINED RELEASE-new formulation(n=7
Range

Median

Mean

10.9-95.7

38.4

37.1

)AUC (mcg*mL-1*hr

3.3-5.8

3.9

4.2

)CL (L*kg-1*hr-1

11.6-20.1

16.2

16.2

)MRT (hr

6.9-11.5

9.2

9.0

)t1/2 (hr

1.7-5.3

1.9

2.4

)Cmax (mcg*mL-1

2.0-8.0

8.0

6.9

)Tmax (hr

טבלה מציגה את הערכים הפרמקוקינטיים שהתקבלו מניתוח תוצאות ריכוז אמוקסיצילין בסרום  7עזים בניסוי השני ע"י תוכנת "."Moment
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.6דיון
תכונות פרמקוקינטיות –פרמקודינאמיות של תכשירים אנטיביוטיים ,הצורך במניעת התפתחות זנים עמידים ,שיקולים
מעשיים ,כלכליים ושיקולי נוחות יחד עם ירידה חדה בפיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות ,מעלים את הצורך בפיתוח צורות
מתן חדשות לתכשירים אנטיביוטיים .העבודה הנוכחית עסקה בהערכת תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה
בהזרקה תת-עורית יחידה ,אשר תיתן מענה לכל הדרישות הנ"ל .לצורך הערכת יעילות התכשיר בוצעו  3ניסויים .הניסוי
הראשון הביא למספר תובנות שבעקבותיהן בוצע ניסוי נוסף.
בניסוי הראשון התכשיר שפותח היה מאוד סמיך ומגורגר ולכן נמצא קושי בהזרקתו .בין הסבבים של ניסוי זה ,הורד הריכוז
של אמוקסיצילין במעט (מריכוז של  268 mg/mlלריכוז של  )250 mg/mlכך שהתכשיר היה יותר דליל ונח להזרקה .בניסוי
השני נעשה שימוש בתכשיר בריכוז נמוך יותר משמעותית (  .) 90 mg/mlבנוסף בהכנת התכשיר עבור הניסוי השני נעשה
שימוש בפרפרציה של  Amoxicillin trihydrateהמותאמת להזרקה לעומת הניסוי הראשון בו נעשה שימוש בפרפרציה של
 Amoxicillin trihydrateהמותאמת למתן אורלי .בעקבות שינויים אלו התקבל תכשיר הומוגני המותאם ביותר להזרקה תת
עורית.
דיגום הסרום בניסוי הראשון בוצע באמצעות מבחנות סרום המכילות ג'ל המעודד קרישה .בזמן הכנת דגימות הסרום לפני
הרצתן ב LC/MS/MS-נוכחות הג'ל במבחנות הסרום גרמה לחוסר אחידות במיצוי אמוקסיצילין מהסרום .הסיבה לכך לא
ברורה ובשלב זה לא נחקרה לעומק .חוסר אחידות במיצוי אמוקסיצילין עשויה להשפיע על התוצאות ריכוז אמוקסיצילין
בסרום ולכן בניסוי השני נעשה שימוש במבחנות ללא ג'ל כדי לשלול לחלוטין את האופציה כי גורם נוסף עלול להשפיע על
התוצאות.
אמוקסיצילין הינה אנטיביוטיקה תלוית זמן ,כך של Cmax -חשיבות מועטה לעומת זמן מעל  .TaM ,MICבשנים 3111-3101
רוב הבידודים הרגישים לאמוקסיצילין מצאן ,שהגיעו למעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה של השירותים הוטרינריים בבית
דגן היו

זנים של coli

,Manhheimia haemolytica ,Escherliciaו . Pasteurella multocida-ערכי ה MIC-עבור

אנטיביוטיקות ממשפחת בטא-לקטם הינם

 4-16 µg/mlעבור

E.coli

[ ]15ו 0.125-0.25 µg/ml -עבור

, Manhheimia haemolyticaו.]16,17[ Pasteurella multocida-בניסוי הראשון התקבלו תוצאות השומרות על ערכים
גבוהים מערכים אילו עד  11שעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת קבוצת הביקורת בה נשמרו ערכים אילו ל 21-18שעות
בלבד .ערכים גבוהים מ MIC -שהתקבלו בניסוי הראשון מאפשרים התמודדות יותר יעילה ונכונה עם זיהומים חיידקיים.
חשוב לציין כי משך הטיפול האנטיביוטי המקובל הינו  5ימים ויותר ,תלוי בסוג הדלקת והחיידק [ .]18זמן זה ארוך מהזמן
בו שמר התכשיר בשחרור מושהה על ריכוז אמוקסיצילין מעל  MICרצוי בפלזמה .יחד עם זאת ,אורך הטיפול המקובל
מותאם לתכשירים מסחריים הקיימים בשוק כגון  ,Amoxy L.A.שאינם שומרים על ריכוז קבוע של אמוקסיצילין בפלזמה
אלא נותנים שינויים חדים בריכוז .יש לבחון האם תכשיר בשחרור מושהה ,השומר על ריכוז יציב של אמוקסיצילין בדם מעבר
ל MIC-רצוי ,יוכל לספק ריפוי מלא למחלות עם משך טיפול קצר יותר.
לאמוקסיצילין ,כמו לרוב התכשירים האנטיביוטיים המכילים טבעת בטא-לקטם זמן מחצית חיים ( )t1/2קצר וקצב פינוי
( )CLמהיר .מערכים פקרמקוקינטיים שהתקבלו בניסוי הראשון נראה כי לתכשיר בשחרור מושהה  CLאיטי יותר מזה של
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התכשיר המסחרי 0.2 L/kg*hr ,לעומת  0.6L/kg*hrבהתאמה .כיוון שהתכשיר ניתן תת-עורית מדויק יותר להשתמש
במונח ,זמינות ביולוגית .bioavailability ,כלומר התכשיר מתפנה באופן איטי יותר מהגוף .כמו כן זמן שארית ( )MRTהיה
גבוה משמעותית בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת הביקורת 33.5 ,שעות לעומת  00.1שעות בהתאמה .מכאן גם שהתכשיר
בשחרור מושהה נשאר זמן רב יותר בגוף .שני מדדים אלו עשויים להצביע כי ישנה ספיגה טובה יותר של אמוקסיצילין בגוף או
מאידך ניתן לומר כי עקב השחרור המושהה התאפשרה ספיגה טובה יותר של אמוקסיצילין ולכן התקבלה זמינות ביולוגית
טובה יותר וזמן שארית ארוך יותר יחסית לתכשיר המסחרי .בניסוי השני הערכים הפרמקוקינטיים היו נמוכים ולא נתנו
פתרון לתכונות הפרמקוקינטיות של אמוקסיצילין.
את ההבדל בתוצאות בין הניסוי הראשון לשני ניתן להסביר עקב הבדלים במינונים של התכשיר בשחרור מושהה שניתנו
לעזים :בניסוי הראשון העזים קיבלו מינון של  45 mg/kgמהפורמולציה בשחרור מושהה ואילו בניסוי השני העזים קיבלו
מינון של  15mg/kgבלבד .בניסוי הראשון הוכפל המינון בשלוש ( )15mg/kg *3כדי לדמות מינון שניתן לאורך טיפול
אנטיביוטי מלא ,של  1ימים ,עם התכשיר המסחרי שניתן אחת ל 18-שעות במשך  1ימים .הניסוי השני נעשה כניסוי סקר ולכן
ניתן מינון של  15 mg/kgבלבד ,המינון המומלץ לטיפול באמצעות אמוקסיצילין שאינו בשחרור מושהה.
בניסוי הראשון ערכי אמוקסיצילין בסרום שהתקבלו עבור קבוצת הביקורת ירדו לערכים מזעריים עד אפסיים לאחר 21-18
שעות ממתן התכשיר המסחרי .מבחינה פרמקולוגית הירידה לערכים אפסיים של אמוקסיצילין מרמזת כי אין אפקט מצטבר
במתן חוזר של אמוקסיצילין לאחר  18שעות .כך שההבדל שהתקבל בין קבוצת הביקורת לקבוצת "שחרור מושהה" בניסוי
הראשון יכול להיות מיוחס למינון השונה שניתן בפורמולצית שחרור מושהה ,שהינה גבוה מהמינון של התכשיר המסחרי.
כמסקנות מהניסוי הראשון הוחלט על ביצוע הניסוי השני כניסוי סקר בו ניתן התכשיר בשחרור מושהה במינון זהה לזה
המומלץ בתכשיר המסחרי(  .) 15 mg/kgבניסוי זה נראו עליות וירידות חדות בריכוזי אמוקסיצילין בסרום וריכוזים נמוכים
כבר לאחר  18שעות מהזרקה .תוצאות אילו דומות לתוצאות שהתקבלו בניסוי הראשון בקבוצת הביקורת .יחד עם זאת יש
לציין כי העבודה הנוכחית בוחנת נתונים פרמקולוגים ולא קלינים.קבוצת מחקר ברשות פרופ' הופמן בדקה פיתוח של טבליות
אמוקסיצילין בשחרור מושהה הניתנות דרך הפה באדם ,אחת המסקנות אליהם הגיעו היא כי יש לתת מינון גבוהה יותר של
אמוקסיצילין כדי להגיע לריכוז תרפויטי שמתקבל ממתן רב פעמי [ .]19ניסוי אשר יבדוק את ריכוז אמוקסיצילין בסרום
לאחר מתן תכשיר בשחרור מושהה במינונים שונים עשוי לספק מידע נוסף.
צורות מתן חדשות לתכשירים אנטיביוטיים הינן הכרחיות להתמודדות עם זני חיידקים עמידים לתכשירים קיימים וחשובים
במניעה של התפתחות זנים עמידים חדשים .זנים עמידים בבעלי חיים מהווים סכנה ממשית לא רק עבור הרפואה
הוטרינרית אלא גם ברפואה ההומאנית [ .]8תכשיר בשחרור מושהה השומר על ריכוז אנטיביוטי גבוה מספיק כדי לקטול או
למנוע צמיחה אפשרית של חיידקים לאורך זמן הינו פתרון רצוי להתמודדות עם בעיית הזנים העמידים .התכשיר בשחרור
מושהה שפותח עבור הניסוי הראשון הראה תוצאות טובות מבחינת יכולת לשמור על  MICלמשך  11שעות ,ובכך יוכל
להתמודד טוב יותר ,מהתכשיר המסחרי ,עם זנים עמידים .יחד עם זאת יש לוודא כי אכן נשמר ריכוז אמוקסיצילין מעל
 MICרצוי ולאורך מספיק זמן כדי למנוע אפשרות של שגשוג זנים עמידים ע"י מתן התכשיר בריכוז נמוך מידי או לזמן קצר
מידי שלא יספיק לקטול או לעכב את צמיחת החיידקים .ברפואה ההומאנית פותחו תכשירים אנטיביוטיים רבים בשחרור
מושהה ,בעיקר לטיפול באוסטאומיאליטיס ודלקות פרידנטליות [ .]11,12כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות וביניהם גם
בפולימר תרמוסינסבילי מסוג  ,Poloxamer 407הזהה לזה בו נעשה שימוש בניסויים הנוכחיים .כל השיטות הנ"ל הראו
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שיפור בהתמודדות עם זנים עמידים ,אך שיפור זה לא היה מספק ועדיין נותר הצורך לפתח תכשירים אנטיביוטיים חדשים
[.]10
בניסוי הראשון בתקופת ניסוי השנייה ,נצפו תופעות לוואי בעז  .171תופעות הלוואי כללו דיכאון ואדמומיות סביב העיניים
ובפטמות .תופעות הלוואי נעלמו מעצמן תוך מספר דקות בלבד .בשאר העזים ,בשני הניסויים לא נצפו כלל תופעות לוואי.
עבודות קודמות הראו כי  Poloxamer 407אינו טוקסי ולכן בטוח לשימוש [ .]20מספר תופעות הלוואי נצפו בשימוש עם
 :Poloxamer 407בהזרקה תוך שרירית לארנבות נראה גירוי לשריר ובהזרקה תוך בטנית ( )intraperionealלחולדות
התקבלו היפרכלורסטמיה והיפרטריגליצרמיה (למשך  11שעות ) [ .]20,21תופעות הלוואי העיקריות של אמוקסיצילין כוללות
בחילות ,הקאות ,פריחה וקוליטיס .מהתופעות שנצפו אצל עז  171והידע הקיים ניתן לשער כי תופעות הלוואי נובעות מרגישות
כלשהיא לאמוקסיצילין ולאו דווקא ל .Poloxamer 407-
 Poloxamer 407הינו פולימר תרמוסינסבילי ,הוא הינו נוזלי בטמפרטורת החדר ( )25°Cוהופך לג'ל בטמפרטורה של (.)37°C
פולימר זה פותח לשימוש באדם כך שבטמפרטורת גוף האדם ( )37°Cיהפוך לג'ל ויאפשר שחרור איטי של החומר מתוכו.
לבעלי חיים טמפרטורת גוף גבוה יותר ,כאשר בעזים טמפרטורת הגוף הנורמאלית הינה  .39.5-40.5 °Cהטמפרטורה הגבוהה
משנה את התנהגות הפולימר ושחרור אמוקסיצילין ממנו .טמפרטורת הגוף הגבוהה של עזים יחסית לטמפרטורת גוף האדם
גורמת לכך שהפולימר יעבור למצב ג'ל הרבה יותר מהר .מצב זה מקצר את הזמן בו חלק מהפולימר הנוזלי מתמוסס עם נוזלי
הגוף ומאבד את יכולתו להפוך לג'ל [ .]33יחד עם זאת ,בטמפרטורות גבוהות מטמפרטורת מעבר מנוזל לג'ל ( )37°Cשחרור
התרופה הינו איטי יותר באופן משמעותי [ .]33בניסוי שנעשה  In-Vitroאשר בדק את קצב שחרור אמוקסיצילין מהפולימר
בטמפרטורה של  75-100% ,37°Cמכמות אמוקסיצילין השתחררו מהפולימר לאורך  336-432שעות .בהתאם לתוצאות
אלו שהתקבלו ויחד עם המידע הקיים לגבי התנהגות הפולימר ושחרור תרופות ממנו בטמפרטורות גבוהות יותר היינו מצפים
כי גם הניסוי  In-Vivoיראה שחרור של אמוקסיצילין לפרקי זמן ארוכים .ניתן לנסות להסביר את ההבדלים שהתקבלו
בפועל בין הניסוי  In-Vivoלתוצאות הניסוי  In-Vitroולשער כי אמוקסיצילין השתחרר לאורך זמן רב ,אך בריכוזים נמוכים
מידי לזיהוי ונמוכים מידי לטיפול או לשער כי ישנם גורמים נוספים בגוף העזים המשפעים על התנהגות הפולימר ושחרור
אמוקסיצילין ממנו לאחר הזרקת התכשיר .מחקרים נוספים דרושים בנושא כדי לענות על הסוגיה הנ"ל.
לסיכום  ,תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית יחידה עשוי לתת מענה לכל הדרישות הקיימות
מתכשיר אנטיביוטי ולאפשר טיפול מלא ,יעיל ונח .התכשיר שנבדק בעבודה זו נותן מענה לחלק מהדרישות הפרמקוקינטיות
של אמוקסיצילין והינו נח מאוד לשימוש .תכשיר זה מהווה פתח לפיתוח תכשירים נוספים .פיתוח תכשיר המכיל פולימר
מותאם לטמפרטורת גוף של בעלי חיים ,יחד עם התאמת מינון שיאפשר טיפול אנטיביוטי מלא עשוי לספק אופציה חדשה
לטיפול האנטיביוטי ובכך לאפשר מתן רפואה וטרינרית טובה ונכונה יותר.
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.7תודות
ברצוני להביע תודה גדולה עבור כל מי שלקח חלק בעבודה זו ,תרם מהידע שלו וזמנו .
לפרופ' מיכאל פרידמן וגב' אירית גאטי מהמחלקה לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים ,שפיתוחו את
התכשיר .
לד"ר מלכה בריצי מהמעבדה המרכזית לשאריות מוצרים מן החי שבמכון הווטרינרי של משרד החקלאות בבית
דגן ,על אנליזת הדגימות וניתוח התוצאות .
לפרופ' סטפאן סובק ,על עזרתו בניתוח פרמקוקינטי וניתוח התוצאות .
לפרופ' דניאל אלעד מהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה של משרד החקלאות בבית דגן על המידע בנושא בידודי
חיידקים מעזים בארץ .
ל גב' קריס סבסיטאן על עבודתה המסורה עם העזים בדיר ועזרתה הרבה בביצוע הניסוי.

תודה ענקית ברצוני להביע למנחים שלי פרופ' ערן לביא וד"ר סמיר מבג'יש.
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