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 .תקציר1

 הצלחת הטיפול רבות הנגרמות מזיהומים חיידקיים.הטיפול הנפוץ ביותר למחלות ה תרופות אנטיביוטיות מהוות את

תרופת המבחן אנטיביוטיקה ותכונותיה הפרמקולוגיות. תחילה יש להתחשב בסוג ההאנטיביוטי תלויה בגורמים רבים. 

ומשמשת  לקטם,-סינתטיים המכילים טבעת בטא-פניצילינים הסמיממשפחת הוקסיצילין, שנבחרה בעבודה זו היא אמ

על  כלומר כדי לקבל אפקט תרפויטי מרבי זמן.  תלויתפעילות אמוקסיצילין הינה  במגוון רחב של זיהומים חיידקיים. לטיפול 

שירים הקיימים התכ ( בפלאזמה.TaM) אורך זמן( לMIC) מינימאליהאנטיביוטיקה לשמור על  ריכוז גבוה מריכוז מעכב 

( CL) פינוי מהגוף קצר וקצב (t1/2) וסף לאמוקסיצילין זמן מחצית חייםבנמושלם לדרישה זו. היום בשוק לא נותנים מענה 

הצלחת הטיפול תלויה ר כדי לקבל טיפול אנטיביוטי מלא. משום כך, פעמי של התכשי-תכונה זו מחייבת מתן תכוף ורב מהיר.

ות משק נושא זה הופך מורכב וקשה. בנוסף יש לקחת חיבובפרט  בבעלי חיים מדוברכאשר  באופן ישיר בהיענות המטפל.

  עשוי  להשפיע על מהלך הריפוי.בעלי החיים גורם סטרס להכל טיפול  בחשבון כי

ות קלאנטיביוטישימוש מרובה ולא נכון בתכשירים אנטיביוטיים ברפואה הוטרינרית גרמו להתפתחות זני חיידקים עמידים 

  ,נתון זה יחד עם העובדה כי חלה האטה משמעותית בפיתוח תכשירים אנטיביוטיים חדשים בשנים האחרונותהזמינות כיום. 

 שים שיאפשרו מתן טיפול אפקטיבי.מחייב מציאת פתרונות חדבשל העלויות העצומות הכרוכות בכך, 

שיתנו  הקיימים כיום על מנת  האנטיביוטיים לתכשירים חלופיות  מתןצורות את הצורך במציאת  ביאיםהגורמים הנ"ל מ

למנוע  ,יוכלו להתמודד עם זנים עמידים ,ות השונותקפרמקודינמיות של האנטיביוטי–מענה לתכונות הפרמקוקינטיות

תכשיר בשחרור מושהה במתן חד פעמי אשר ייתן  .נוחים וקלים לשימושו חות של זנים עמידים חדשים ובנוסף יהיתהתפ

 . האופטימאלייוכל לספק את הטיפול האנטיביוטי וטי מלא לתקופת טיפול שלמה נטיביכיסוי א

שהה בהזרקה תת עורית יחידה פיתוח והערכה פרמקוקינטית של תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מו מטרת העבודה 

מטרה זו  בדיקת  לצורך .למשך תקופת הזמן שתספיק לטיפול מלאהשערת העבודה כי ריכוז אנטיביוטי מעכב יישמר  .בעזים

המכיל תכשיר בשחרור מושהה  פ' פרידמן,, במעבדתו של פרופותח בפקולטה לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים

Amoxicillin trihydrate   ומורכב מפולימר מסוגPoloxamer 407 ,  זלי הנמצא במצב צבירה נושהינו פולימר תרמוסינסבילי

שחרור איטי של אמוקסיצילין  וכך מאפשר )טמפרטורת הגוף( 37°Cפך לג'ל בטמפרטורה של ( והו25°) בטמפרטורת החדר

 .המטבולי בפקולטה לחקלאות ברחובותנערכו שני ניסויים בדיר של התכשיר לצורך הערכה פרמקוקינטית  .לגוף
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לקו לשתי קבוצות שוות:               ים חוז. העcross over designעזים בוגרות מזן מקומי במתכונת של  8בניסוי ראשון השתתפו 

-)לשרירי ה תוך שרירית , בהזרקהAmoxy L.A(Norbrook,Irland)קבוצת ביקורת אשר קיבלה טיפול בתכשיר מסחרי,א.

Semitendinosus/Semimembranosus) שעות)לפי המלצת היצרן(. 18-אחת ל  

                                                           . )באזור העורף( יחידה עורית-בהזרקה תתשיר שפותח אשר קיבלה טיפול של התכב. קבוצת "שחרור מושהה" 

משתי הדגימות  .ימים 1במשך  ,בזמנים קבועים (jugular veinׁ) מוריד הצוואר עם ג'ל  דגימות דם נלקחו למבחנות סרום

שבועות הוחלפו  2של   wash out. לאחר תקופת לאנליזה( עד  20°C-) הסרום הופרד ונשמר בהקפאה ,סורכזוהקבוצות 

 .שתי הקבוצות הטיפולים בין

פעם  ,שונה של אמוקסיצילין בשחרור מושההעורית תכשיר -להן הוזרק  תת מזן מקומי עזים בוגרות 7 בניסוי השני השתתפו

ימים. הדגימות  5במשך  ים קבועים,. דגימות דם נלקחו למבחנות סרום ללא ג'ל מוריד הצוואר  בזמנאחת בתחילת הניסוי

 .( עד לאנליזה20°C-)  , הסרום הופרד ונשמר בהקפאהסורכזו

במעבדה המרכזית  Liquid chromatography –mass spectrometryקביעת ריכוזי אמוקסיצילין בסרום התבצעה בשיטת   

ניתוח לקביעת ערכים צאות עברו . התוטרינרי של משרד החקלאות בבית דגןלשאריות מוצרים מן החי שבמכון הוו

 זמן הגעה לריכוז מקסימאלי  ,(Cmax) ריכוז מקסימאלי(, AUC) (, שטח תחת העקומהt1/2) : זמן מחציתפרמקוקינטיים

(Tmax), פינוי קצב (CLוזמן שארית ממוצע ,) (MRT הערכים הפרמקוקינטיים עברו ניתוח סטטיסטי בשיטת .)Wilcoxon 

Signed Rank Test   . 

 11למשך  (MIC) ריכוז מעכב מינימאליריכוז גבוה מבתוצאות הניסוי הראשון התקבל כי בקבוצת "שחרור מושהה " נשמר 

לין בסרום של קבוצת "שחרור . כמו כן ריכוז אמוקסיציבו נשמר ריכוז זה בקבוצת הביקורתשעות בלבד  21-18לעומת  ,שעות

לעומת קבוצת הביקורת בה נצפו שינויים חדים בריכוז אמוקסיצילין  ,םעלה בהדרגה לשיא וירד באיטיות למינימו " מושהה

 .CL-ו Tmax, MRTעבור ערכי  התקבל סטטיסטית הבדלים מובהקים. תקופת הניסוילאורך 

( MICריכוז מעכב מינימאלי )נשמר ריכוז גבוה מ, עבור עזים שקיבלו טיפול עם תכשיר בשחרור מושהה,ניסוי השניבתוצאות ה

 . ת חדות בריכוז אמוקסיצילין בסרוםכמו כן נצפו עליות וירידו .ת בלבדשעו 18-ל

התכשיר שפותח   מעידות  כי אמוקסיצילין שהה זמן ארוך יותר בגוף ונספג טוב יותר. התוצאות שהתקבלו בניסוי הראשון

מהגוף ושמירה על ריכוז קבוע על חלק מהדרישות הפרמקולוגיות של אמוקסיצילין כגון זמן פינוי איטי  העונבניסוי הראשון  

. יק כדי לספק טיפול אנטיביוטי מלאאינו מספ  MIC-עם זאת הזמן בו נשמר הריכוז מעל ל יחד .לאורך זמן MICמעל 
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לאפשר טיפול אנטיביוטי חום כדי פתח לניסויים נוספים שיש לעשות בתלכן מהווה נח מאוד לשימוש, כשיר שפותח הינו הת

 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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 מבוא.3

 .םחיידקי ות מזיהומיםהנגרמדדות עם מחלות הטיפול השכיח והמקובל להתמו תרופות אנטיביוטיות הינן

כת ווטרינרית, כאשר הצריכה  ברפואה הוטרינרית  מוער הומאניתברפואה ביותר  נפוץ  לו אהשימוש בתכשירים 

כאשר  .שיבות רבה בהצלחת הטיפולת חהאנטיביוטי התרופהמתן  אופןל. [1] מכלל הצריכה הגלובלית 51% -בכ

 הבגורמים רבים הכוללים את תכונותייש להתחשב  תרופות אנטיביוטיות של  בוחנים אפשרויות מתן

פיתוח תכשיר  .ות חיידקיםעמידתופעות לוואי ו ,(PK-PD) התרופהפרמקודינמיות של -הפרמקוקינטיות

  .וטובה יותר עם זיהומים חיידקייםיעילה  להתמודדותהנ"ל יגביר את הסיכוי גורמים המתחשב ב

. אמוקסיצילין הינה אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילין מבחןהבעבודה הנוכחית נבחרה אמוקסיצילין כתרופת 

האנטיביוטיקה  .ופנול מכילה טבעת של בטא לקטם וקבוצות צדדיות המכילות שייר  אמיניה, סינטטיים-הסמי

ביותר בהם מטפלים באמוקסיצילין המחלות הנפוצות  מחיידקים.משמשת לטיפול במגוון זיהומים הנגרמים 

 . [2] עור וריאות ,מערכת השתןבדלקות כוללות ברפואה וטרינרית 

 (PK) הינו הרכיב הפרמקוקינטי ראשוןה פרמטרהטיפול אנטיביוטי יש להתחשב בשני פרמטרים פרמקולוגיים: ב

מתן התרופה  צורתפקטורים אלו יחד עם  רופה מהגוף.פיזור ברקמות ופינוי הת המורכב מספיגה של התרופה,

 תאנטיביוטי תרופהמתן  ובעקבותיו גם את הריכוז ברקמות. ,בסרום ריכוז התרופהיקבעו את האנטיביוטית 

אינו מאפשר שמירה על ריכוז  רצוי וקבוע של התכשיר במאגר הפלזמה  , אחת מצורות המתן המקובלות,בבולוס

ירידה חדה בריכוז חלה וזמן קצר לאחר מכן  (Cmax) מקסימאליבמהירות  ריכוז  מתקבל אלא ך זמן, לאור

השומר על ריכוז אנטיביוטיקה קבוע ומספק להתמודדות עם  שהאפקט תרפויטי רצוי ,. מכאן2 התרופה

ות יה חדה בריכוז התרופה בפלזמה עלולה לגרום לרעילות ותופעעלבנוסף, צורת מתן זו. אינו מתאפשר בפתוגנים 

לוואי.  מאידך, שחרור מושהה של התרופה במינון רצוי  עשוי לשמור על ריכוז קבוע לאורך זמן וכך לאפשר 

 .יעילות ובטיחות גבוהים יותר

ומנגנון  קצר (t1/2) זמן מחצית חיים ,ות השייכות לקבוצת הבטא לקטםקאנטיביוטיבדומה ל ,לאמוקסיצילין

  תת עורית או תוך שרירית בהזרקהמספר פעמיים ביום או  (Per os) הפהדרך  דבר מחייב מתן .פינוי מהיר מהגוף

זים הראו כי לאמוקסיצילין במתן בע .רצוי  MICעל כדי לשמור  18 -פעם ב ()בפורמולציה הנחשבת ארוכת טווח

הינו  ממוצע הינו מספר דקות, וזמן פינוי אמוקסיצילין  מהפלזמה ה חייםהזמן מחצית חד פעמי   (IV)י תוך וריד

 קבוע של התכשיר מתן או תכוף  זמן זה אינו מספיק לטיפול שלם ולכן מחייב מתן חוזר .1 שעות בממוצע 8
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חיות לל טיפוב. כאשר מדובר לביצועו מטפלמכאן  נובע שהצלחת הטיפול תלויה באופן ברור בהיענות ה  .בעירוי

 מטפלבנוסף מחקרים הראו כי היענות ה .רבלומסו נושא זה הופך למורכב מאוד זיםגדולות וחיות משק כגון ע

מספר פעמיים ביום מעלה  את  טיפולכמו כן, מתן . 5 יורדת בצורה משמעותית כאשר מדובר במתן רב פעמי

דרך הפה  מהוה בעיה ברפואה  תרופות צורת מתן .הטיפול רס אצל בעלי החיים ועלול לפגוע ביעילותרמת הסט

ולכן, לרוב יעדיף המטפל (. חיידקי הכרס שהורסים את האנטיביוטיקה)עקב  הבמעלי גירהוטרינרית  ובמיוחד 

מכאן שתכשיר שינתן באופן חד  .או תוך ורידית עורית, לשריר-להשתמש בתכשירים הניתנים בהזרקה תת

  .[5] ויספק טיפול מלא ישפר את היענות המטפל בצורה משמעותית ,יהיה נח לשימושפעמי

תכשירים אמוקסיצילין, בדומה ל(. PD) נטיביוטי הינו הרכיב הפרמקודינאמיהפרמטר השני בטיפול הא

         תלויי זמןתהליך   ,על שלב הגדילה של החיידקים פועלת ,ים טבעת בטא לקטםהמכיל אנטיבקטריאלים

(Time dependent)רה על ריכוז מעכב  מינימאלי. שמי (MIC-minimal inhibitory concentration לאורך  )זמן 

(TaM-Time above MIC) מאפשרת השפעה מקסימאלית למיגור הפתוגן 3.MIC   הינו ספציפי לפתוגן

 ולתרופה האנטיביוטית, ואף משתנה בין זנים שונים של אותו פתוגן.

מתאימים  ה ((PK-PD פרמקודינמיים-לשמירה על מדדים פרמקוקינטייםכיום המקובלות צורות המתן 

לכל אחת  .1,7 במינון גבוה או עירוי תוך ורידי בקצב וכמות קבועים התרופהבמתן   לאמוקסיצילין מסתכמות

מהדרכים הנ"ל חסרונות רבים בטיפול ברפואה וטרינרית. כאמור ריכוז גבוה יותר אינו מבטיח יעילות גבוהה 

 עשי בטיפול בבעלי חייםיותר  במיגור פתוגנים ואף עשוי לגרום לתופעות לוואי. ואילו מתן תוך ורידי קבוע אינו מ

 .ובפרט בחיות משק

להופעת זני  בתכשירים אנטיביוטיים אשר גרמולא נכון שימוש שימוש יתר ווטרינרית מואשמת  בהרפואה ה

שמירה על עקרונות פרמקולוגיים  .8 ההומאניתברפואה הן ברפואה הוטרינרית והן  עמידים חיידקים חדשים

ת זנים עמידים אצל בני הופעהאנטיביוטי הינה הכרחית  למניעת טיפול לציה ומיקרוביאליים שיאפשרו אופטימיז

בשל העלויות העצומות  תכשירים אנטיביוטיים חדשים,חלה ירידה בפיתוח בשנים האחרונות   .בעלי החייםו אדם

רו שמתן חדשות אשר יאפ צורותעובדה זאת יחד עם הופעת זנים עמידים הובילו לצורך במציאת  הכרוכות בכך.

 .חדשיםעמידים  טיפול יעיל וימנעו הופעת זני חיידקים 

בשנים  במוצריהם.הנשארות חיות יצרניות, ישנה חשיבות לשאריות האנטיביוטיקה  ,כאשר מדובר בחיות משק 

בעקבות כך חוקקו חוקים והוגבר הפיקוח על מוצרי  ,האחרונות דעת הקהל הפכה למשמעותית מאוד בתחום זה
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תומן בתוכו שיקולים כלכליים על אופן הגידול והטיפול בחיות, ובאופן ישיר   משפיעושא זה הנ מזון מן החי.

 ישאף להימנע ככל הניתן מיצירת זנים עמידים אצלו במשק שיובילו לטיפולים חוזרים ונשניםהמטפל  .[9] רחבים

 .ויגררו הפסדים כלכליים קשים באנטיביוטיקה

בעשורים האחרונים חלה תאוצה רבה בפיתוח  ירים בשחרור מושהה,בגלל היתרונות הרבים הקיימים בתכש

(  ועוד רבים קפסולות–)פולימרים,מיקרו  לור טכנולוגיות אשר פותחו לצרכים אקיימות מספ .זהתרופות במנגנון 

בשחרור  ברפואה הומאנית פותחו תכשירים אנטיביוטיים . [10] ומספר דרכי מתן )תמיסות ,קפסולות ,שתלים(

בחיות  ברפואה וטרינרית,  .[11,12] שיניים וברפואתבדלקות בעצם טיפול לדוגמא ל ,לטיפול מקומי בלבד המושה

)כגון שתלים של  הפוריותתכשירים הורמונאליים לשיפור  :פותחו מספר תכשירים בשחרור מושההמשק 

קיימים שני תכשירים  . [13]ותכשירים אנטיפרזיטריים ויטמינים ומינראלים, פרוגסטרון(, הורמוני גדילה,

,   cefovecin sodiumהראשונה, שניהם נגזרות של צפלוספורין. אנטיביוטיים בשחרור מושהה ברפואה וטרינרית.

 Convenia)  עור הנגרמות ממספר פתוגנים בכלבים וחתוליםשונות כדוגמת דלקות הינה תרופה לטיפול בדלקות 

®,Pfizer Animal Health ,NY,USA) ,השנייהceftifour  תרופה לטיפולים במחלות נשימה ועור בבקר לבשר ,

 .[14] ( Excede®, Pfizer ,NY,USAובקר לחלב )

של אמוקסיצילין  עורי-נוכחית, פותח והושתל שתל תתעל ידי קבוצת המחקר ה זים,שנערך בע ראשוניבניסוי 

הצורך בפעולה  .[14] ימים 1 שאפשר שחרור מושהה של התרופה ושמר על ריכוז רצוי של החומר הפעיל במשך

בעלי כרוכים בהוצאה כלכלית וגורמים לסטרס לא מבוטל ל ,דורשים התערבות וטרינרכירורגית בהתקנת השתל 

 לחסוך בהוצאות ולהפחית סטרס למינימום.עשוי   ינתן תת עורית באופן חד פעמי תכשיר מתכלה שי .יםהחי

טנטיות ופית למתן תכשירים אנטיביוטיים אשר ימצו את הפומתן חל צורת עולה הצורך בפיתוח מהאמור לעיל,

פרמקוקינטיים הערכת מדדים  מטרת העבודה ויקטינו את פיתוח עמידות חיידקים.יגבירו את יעילותם  שלהם,

התכשיר  בעזים.עורית יחידה -שחרור מושהה בהזרקה תתהמאפשר המכיל אמוקסיצילין מתכלה  תכשירשל 

שחרר י שהתכשירויכולתו לספק טיפול אנטיביוטי מלא. השערת העבודה  שימושות נוח ייבדק ליעילותו,

 MIC-ל מעלבאופן שישמור על ריכוז תרפויטי רצוי וקבוע ולרקמות דם מחזור הל שייספג בהדרגה, אמוקסיצילין 

 .םימי 5-7למשך זמן  של  
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 שיטות וחומרים .4

 העבודה מורכבת משני ניסויים .

 .cross over design 2×2  , ניסוי במתכונת 3100ינואר ניסוי ראשון ,התבצע ב

 .הקשורות למסיסות החומר התכשיר שינוי תכונות כניסוי סקר לאחר , 3103ניסוי שני ,התבצע במרץ 

 פיתוח תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין . א4

תכשיר הינו . הםות, האוניברסיטה העברית בירושליפ' פרידמן מהמחלקה לרוקחפרו במעבדתו שלהתכשיר פותח 

הופך לג'ל   37°Cאשר בטמפרטורה של  Amoxicillin trihydrateפעיל של  החומר ה בו משולב  פולימרשל  תרחיף

 .של התרופה וכך מאפשר את השחרור המושהה

                                       , Poloxamer 407  מסוג  פולימר גרם   3.1ע"י הוספת  בניסוי הראשון הוכן התרחיף

Lutrol F (Poloxamer 407 BASF Aktiengesellshaft 67056 Ludwigshafen Germany)    ,גרם  03.1-ל

 גרם של  5 והוספ (4°C) קור  לחדר  העברהו ערבוב  כדי  תוך  .Phosphate buffer USP pH=6.8בופר,

Amoxicillin trihydrate,   סופי של אמוקסיצילין  אשר התקבל   ריכוז. (אוראליתהניתנות  הכנות)חומר מותאם

                                                                                        .בתקופת הניסוי השנייהמ"ג /מ"ל  351, וריכוז של בתקופת הניסוי הראשונהמ"ג/מ"ל  318בתכשיר הינו 

                                             ,  Poloxamer 407לימר מסוגגרם פו 3.7ע"י הוספת  הוכן התרחיףבניסוי השני 

Lutrol F (Poloxamer 407 BASF Aktiengesellshaft 67056 Ludwigshafen Germany ) גרם  05.3 -ל

 Amoxicillinגרם  0.1 והוספ (4°C) העברה לחדר קורותוך כדי ערבוב   .Phosphate buffer USP pH=6.8בופר,

trihydrate  ( הניתנות  להכנותמותאם חומרIV) 11. ריכוז סופי של אמוקסיצילין אשר התקבל התכשיר הינו 

 מ"ג/מ"ל .

 gelation) בדיקת זמן גל'ציהפ' פרידמן במעבדה של פרו שני עברו הניסוי הראשון והניסוי המ שני התכשירים,

time)-  37°דיקה. למבחנות בטמפרטורה של הועברו לטמפרטורת החדר כחצי שעה לפני הבהתרחיפיםC  ו הוספ

בניסוי הראשון זמן הפיכת התרחיף לג'ל ערך   מבנה ג'ל.עד להופעת  שונים  זמניםב הסתכלותהתכשירים ובוצעה 

     דקות. 1דקות. בניסוי השני זמן הפיכת התרחיף לג'ל ערך  5
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    In-Vitroמבחני המסה . ב4

רופ' המבחנים נערכו  במעבדה של פ. ילין מהתכשיר נערכו מבחני המסהכדי להעריך את קצב שחרור אמוקסיצ

 פרידמן בפקולטה לרוקחות ,באוניברסיטה העברית בירושלים. 

גרם מהתכשיר מהמכיל  5 המכילותהועמדו מבחנות ראשון הניסוי כדי להעריך את  הפורמולציה של ה

מ"ל נלקחו  5. דגימות של פוספאט מ"ל של בופר 5לאחר היווצרות הג'ל הוספו  .(37°Cאמוקסיצילין בחדר חום )

 .קבועים מראשבזמנים 

גרם מהתכשיר מהמכיל אמוקסיצילין  3 המכילותשני הועמדו מבחנות הניסוי כדי להעריך את הפורמולציה של ה

מ"ל נלקחו בזמנים  5. דגימות של בופר פוספאטמ"ל של  3לאחר היווצרות הג'ל הוספו  .(37°Cבחדר חום )

 .ים מראשקבוע

. קצב 272nmבאורכי גל של  (Uvikon 933, Kontron, USA)הדגימות נבדקו באמצעות ספקטופוטומרטיה 

 השחרור נקבע ע"י ריכוזי אמוקסיצילין מעקומת כיול של תמיסה בריכוז ידוע. 

   In-Vivo ם פרמקוקינטייםמבחני. ג4

 ניסוי ראשון 

, מהדיר המטבולי בפקולטה יבשות מזן מקומי וזן זנאן (שנים 2)מעל גיל  עזים בוגרות 8השתתפו בניסוי זה 

  עזים. 1בכל קבוצה  ."שחרור מושהה"קבוצת ביקורת וקבוצת רחובות. העזים חולקו לשתי קבוצות: ,לחקלאות

לפי  קיבלה,ו ימים, קבוצה אחת של עזים היוותה את קבוצת הביקורת 7שערכה  ,הראשונה ניסויהבתקופת 

 המכילתכשיר מסחרי של  מ"ג /ק"ג  05( במינון של  IMיקה תוך שרירית )זר המלצות היצרן,

הקבוצה  זריקות בתקופת הניסוי(. 2שעות )סה"כ  18כל   (Amoxy-LA, Norbrook, Irland)אמוקסיצילין

( חד SC) עורית-רור מושהה שפותח בהזרקה תתהשנייה קיבלה את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשח

נועדה  מ"ג/ק"ג, אשר 05של המינון המומלץ,  2-הכפלה בהמינון נקבע לפי מ"ג /ק"ג ) 15של במינון פעמית 

זריקת אמוקסיצילין  (.במשך תקופת הניסוי זריקות, 2 לזה שקיבלה קבוצת הביקורת, הכולל להשוות את המינון

  .עורית באזור העורף-ושהה ניתנה תתבשחרור מ
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 ,השנייהניסוי ההחלה תקופת  הראשונהניסוי השבועות מתום תקופת  2, של   wash outלאחר תקופת ניקוי, 

עזים שהיוו את קבוצת  השנייהניסוי הכך שבתקופת  בה הוחלפו הטיפולים בין הקבוצות.ימים,  7שערכה 

קיבלו את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה ואילו עזים  הראשונהניסוי ההביקורת בתקופת 

עז היוותה באופן זה כל  היוו כעת את קבוצת הביקורת. הראשונהניסוי היר המכלה בתקופת שקיבלו את התכש

 ( גולח.  jugular veinואיזור וריד הצוואר ) לפני תחילת הניסוי כל העזים נשקלו,   ביקורת לעצמה.

מכילות ג'ל המעודד ה (  Greiner , Austria) למבחנות סרום מ"ל לדגימה( 3.5דגימות  דם נלקחו מוריד הצוואר ) 

 :זמנים קבועיםב קרישה,

 מרגע הזרקה .   0,1,2,4,6,8,12,24,48קבוצת הביקורת בשעות  

  .מרגע הזרקה 0,1,2,4,6,8,12,24,36,48,60,72,120,144,168קבוצת שחרור מושהה בשעות  

נדורף ונשמר ות אפ. הסרום הופרד למבחנ4°Cבטמפרטורה של   g 2000 -ב ,דקות 01משך בדגימות הדם סורכזו  

 עד לאנליזה. (  80°C-בהקפאה )

 

 ניסוי שני 

מהדיר המטבולי בפקולטה  י וזן זנאן,יבשות מזן מקומ (שנים 2מעל גיל עזים בוגרות ) 7 השתתפובניסוי זה 

של התכשיר שפותח המכיל  עורףבאזור ה עורית יחידה,-העזים קיבלו זריקת תת רחובות. לחקלאות,

(   Greiner , Austria) ללא ג'ל למבחנות סרוםמ"ל לדגימה(  3.5ות  דם נלקחו מוריד הצוואר )דגימ .ןיאמוקסיציל

  מרגע הזרקה.שעות   0,1,2,4,6,8,12,24,36,48,60,72,96,120בזמנים קבועים: 

נדורף ונשמר . הסרום הופרד למבחנות אפ4°Cבטמפרטורה של   g 2000דקות, 01משך בדגימות הדם סורכזו 

 ( עד לאנליזה.  80°C-בהקפאה )

 מטרת ניסוי זה הייתה לבחון את התכשיר המתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה לאחר שינוי בפורמולציה 

ושינוי באופן לקיחת הדגימות )מבחנות סרום  הניתנות לווריד(,להכנות מותאמים  -וקסיצילין שוניםאמ חלקיקי)

 -LC/MS/MS -ה,מכשירשל  אנליזהה ראה הג'ל  פוגע ביכולתבעבודות קודמות שלנו נמצא שככל הנ .(ללא ג'ל

Liquid Chromatography –Mass Spectrometry  ילין.אמוקסיצ, בקביעת ריכוזי 
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   In-Vivoאנליזת הדגימות מניסוי  ד.4

 Liquid Chromatography –Mass Spectrometry בשיטת בוצעה סרוםב האמוקסיצילין ריכוז  קביעת

(LC/MS/MS) של משרד החקלאות בבית דגן הווטרינרימעבדה המרכזית לשאריות מוצרים מן החי שבמכון ב, 

 מסוג, (LC) נוזלית כרומטוגרפיה מכשיר היה האנליזה לביצוע ששימש המכשיר .של ד"ר מלכה בריצי ע"י

Agilent 1200 series ,חברת מתוצרת Agilent Technologies(Wolbenburg, Germany) .לכול המכשיר 

 מסות ספקטרומטר גלאי עם משולב המכשיר. אוטומטי ודוגם לקולונה תנור, degasser, בינארית משאבה

(MS/MS) מדגם API 4000 ,חברת מתוצרת Applied Biosystems(Toronto, Canada) . ההפרדה

מתוצרת חברת  C18, Kinetex (2.6µ, 504.6mm)הכרומטוגרפית בוצעה על גבי קולונה מדגם 

Phenomenex(California, U.S.A) 1.3%. הפאזה הנעה הורכבה מתמיסת חומצה פורמית (Sigma, Aldrich) 

במהלך דקה. קצב  71%עד  5%-. ריכוז האצטוניטריל הועלה בהדרגה מ(Holland J.T. Baker ,)ומאצטוניטריל

. השיטה 2µLה היה . נפח ההזרק400C. הקולונה הוחזקה בטמפ' של מ"ל/דקה 0.3הזרימה של הפאזה הנעה היה 

 ESI/MS/MSשהופעל בטכניקה של  Turbo ion sprayהתבססה על גילוי יונים בעלי מטען חיובי באמצעות 

(electrospray/MS/MS) זיהוי אמוקסיצילין בוצע באמצעות יון האם .(precursor ion) 366 m/z  ויוני הבת

(product ions) 349,114 m/z.  יון האם שלCloxacillin  436ה הי m/z  277ויון הבת m/z .של ההרצה זמן 

 .'דק 2 היה דוגמה

 ,סרום  50µL נדורף עםמבחנת אפל -  LC/MS/MSמעבדה לפני הזרקת הדגימות למכשירהכנת הסרום נעשתה ב

הוספו   acetonitrileשל   100µLבמים מזוקקים( המשמש כביקורת פנימית. 1µg/mL)   50µL   cloxacillinהוספו 

בטמפרטורה של   rpm 1400-דקות ב 5והועברו לצנטריפוגה למשך   Vortexעברו ערבול קל ע"י  למבחנה,

4°C.40µL   160 מהמרחף שהתקבל הועברו למבחנות מיוחדות המכילותµL סגרו מים מזוקקים. המבחנות נ

עשה עבור כל ין נלמכשיר.   עקומת כיול עם ריכוזים ידועים  של אמוקסיציל  בפקק מותאם והדגימות הוזרקו

 .                                                                                                                            הרצה של הדגימות
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 ניתוח פרמקוקינטי. ה4

הנתונים כוללים  .non-compartmental modelנתונים פרמקוקינטיים של אמוקסיצילין בעזים נקבעו באמצעות 

פלזמה ב מקסימאליריכוז  (,AUC-Area under the curve) שטח מתחת לעקומה (, t1/2)  זמן מחצית חיים

(Cmax ), ( זמן הגעה לריכוז מקסימאליTmax,) ( זמן שארית ממוצעMRT-Mean residence time  ) פינוי וקצב 

(CL-clearance ) תוכנת  הפרמקוקינטי נעשה באמצעות. הניתוח"Moment"  פ' סטפן סובקבסיוע פרו. 

 סטטיסטיקה  ו.4

ביקורת הפורמולצית השוואת התוצאות בין  העיזים, 8נות על , בו השוו שתי פורמולציות שובניסוי הראשון 

המבחן .  פרמטרי-הא  Wilcoxon Signed Ranks Test מבחן ב בשימוש מושהה נעשתההשחרור ה פורמולציתו

 או פחות נחשב כמובהק סטטיסטית. 5%של  pכיווני, וערך -היה דו
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 תוצאות.5

  In-Vitroמבחני המסה  .א 5

מהכמות   75%. בניסוי הראשוןIn-Vitroאת קצב שחרור אמוקסיצילין מהפולימר   לבדוקנועדו לו אמבחנים 

 100%בניסוי השני  שעות. 123תוך  באופן איטי והדרגתי ההתחלתית של אמוקסיצילין בתכשיר השתחררו

 .(0שעות )גרף  203תוך באופן איטי והדרגתי קסיצילין השתחררו מהכמות ההתחלתית של אמו

 In-Vitro חני המסה תוצאות מב– 1גרף 

. 

 

 123מכמות אמוקסיצילין התחלתית  השתחררו תוך   75%הגרף מציג את אחוז אמוקסיצילין שהשתחרר מהפולימר לאורך הזמן. בתכשיר שפותח עבור הניסוי הראשון 
 שעות . 203מכמות אמוקסיצילין התחלתית השתחררו תוך     100%שעות מהפולימר. בתכשיר שפותח עבור הניסוי השני 

 .לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים התקבלו עבור הניסוי שנערך בבית הספר*** הנתונים לקוחים מהתוצאות ש

   In-Vivoמבחנים פרמקוקינטיים  .ב 5

 ניסוי ראשון 

)טווח  ק"ג 51ימים, משקל ממוצע של העזים בקבוצת "שחרור מושהה" היה  7בתקופת ניסוי ראשונה, שערכה 

 1.2( כאשר כמות ממוצעת שהוזרקה תת עורית מהתכשיר של אמוקסיצילין בשחרור מושהה הייתה ק"ג 50-10

)טווח  ק"ג 10מ"ג/ק"ג(. משקל ממוצע של העזים בקבוצת הביקורת היה  15על פי ) מ"ל 8.5-01.3טווח של  מ"ל,

 1.0יצילין הייתה שעות מהתכשיר המסחרי של אמוקס 18-( כאשר כמות ממוצעת שהוזרקה אחת לק"ג 52-75
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מ"ג/ק"ג(. בתקופת ניסוי זו התכשיר בשחרור מושהה שפותח היה מאוד סמיך  05)לפי  מ"ל 1.1-7.5, טווח של מ"ל

כמות ממוצעת של  ימים, 7, שערכה גם כן ומגורגר ולכן קשה להזרקה תת עורית. בתקופת הניסוי השנייה

 8.3-02.5)טווח  מ"ל 01.1ר מושהה" הייתה של התכשיר בשחרור מושהה שהוזרקה תת עורית לקבוצת "שחרו

 מ"ל 5.1שעות לקבוצת הביקורת הייתה  18-. כמות ממוצעת של אמוקסיצילין מסחרי שהוזרקה אחת למ"ל(

מ"ג/מ"ל  318-בתקופת ניסוי זו הורד במעט ריכוז אמוקסיצילין בתכשיר בשחרור מושהה, ממ"ל(.  5.0-1.0)טווח 

     ולכן קל יותר להזרקה. נוזלי תכשיר להיות פחות מגורגר ויותרמ"ג/מ"ל, דבר שגרם ל 351-ל

כחמש דקות  :לתכשיר אמוקסיצילין בשחרור מושהה הראתה תגובת לוואי 171עז מספר  הניסוי השנייה בתקופת 

בפטמות וסביב ואדמומיות נצפתה חצר בקצה השכבה סטרנלית  נראתה ירודה, לאחר הזרקת התכשיר העז

סוי . בשאר העזים בשתי תקופות הניללא טיפול מכל סוג מש דקות נוספות נעלמו כל הסימניםח . לאחרהעיניים

 .שום תופעות לוואי לא נצפו 

 (Cmax) בקבוצת "שחרור מושהה" התקבל ריכוז מקסימאלי לריכוז אמוקסיצילין דגימות הסרוםאנליזת ב

ממוצע ריכוזי   .61.2µg*hr/mLשל  AUC( עם סה"כ Tmax) שעות 1.2תוך  2.73µg/mLשל  ממוצע

ניתן לראות כי הייתה   .3העזים מקבוצת "שחרור מושהה" ביחס לזמן מוצגים בגרף  8אמוקסיצילין בסרום של 

באופן הדרגתי עד ריכוז אמוקסיצילין  ירד  עליה מהירה של אמוקסיצילין בסרום לריכוז מקסימאלי ולאחר מכן

  .שעות 11 לאחר 0.17µg/mLשל  ממוצע לריכוז

 ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת "שחרור מושהה" ניסוי ראשון. -2גרף 

  

בשעה  3960ng/mLהגרף מתאר את ריכוז ממוצע של  אמוקסיצילין בסרום משמונת העזים מקבוצת "שחרור מושהה" בניסוי הראשון. הריכוז עולה לערך מקסימאלי של 

 אמוקסיצילין בסרום. שעות( לא ניתן היה לזהות ריכוזי 018ועד סוף הניסוי ) שעות 73 -שעות. מ 11לאחר  ng/mL 173של  הראשונה ולאחר מכן יורד בהדרגה על לריכוז
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התקבל ריכוז  (שעות 18-)אחת ל של התכשיר המסחרי של אמוקסיציליןכל הזרקה ,לאחר בקבוצת הביקורת

של   AUC(, עם סה"כ Tmax) שעות 3.5 תוך 3.1µg/mLשל אמוקסיצילין בסרום של  ממוצע (Cmax) מקסימאלי

34.3µg*hr/mL.  ,"בהשוואה לקבוצת "שחרור מושההCmax   שהתקבל בקבוצת הביקורת הינו גבוה מהערך

ריכוז אמוקסיצילין עלה במהירות לשיא וירד באופן חד עד שהתקבל בקבוצת "שחרור מושהה". יחד עם זאת 

. ממוצע ריכוז אמוקסיצילין בסרום של שמונת כל הזרקה לאחר 18בשעה כבר  (µg/mL 0.09) לרמות אפסיות

 .2לאורך תקופת הניסוי מוצגים בגרף  העזים מקבוצת הביקורת

 ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת הביקורת בניסוי הראשון. -3גרף 

  

שעות( ישנה עליה מהירה לריכוז  18)כל  שון. לאחר כל הזרקהת הריכוז הממוצע של אמוקסיצילין בסרום של עזים מקבוצת הביקורת בניסוי הראאהגרף מתאר 

 שעות לאחר  כל הזרקה. 18ירידה מהירה לריכוזים אפסיים של אמוקסיצילין  ה( ולאחריng/mL 2634-4736מקסימאלי תוך שעה מרגע הזרקה )טווח ערכים בין 
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 "שחרור מושהה" בניסוי הראשון. ריכוז אמוקסיצילין ממוצע בעזים מקבוצת הביקורת וקבוצת -4גרף 

 
(של  Cmaxסימלי)הגרף משווה בין ממוצעי  אמוקסיצילין בסרום של  שתי קבוצות הניסוי הראשון. בקבוצת הביקורת ניתן לראות עליות חדות ומהירות לריכוז מק

( וירידה הדרגתית ואיטית יותר Cmaxמתונה יותר לריכוז מקסימלי)שעות( לעומת קבוצת "שחרור מושהה" בה ישנה עליה  18אמוקסיצילין בסרום לאחר כל הזרקה) כל 
 בריכוז לאורך הזמן לעומת קבוצת הביקורת.

 

זו בה  קבוצת הביקורת וב הפורמולצית בה נעשה שימוש ערכים פרמקוקינטיים שהתקבלו בניסוי הראשון עבור

עבור זמן  ( p=0.017סטטיסטית ) ההבדל היה מובהק. 0קבוצת "שחרור מושהה" מוצגים בטבלה נעשה שימוש ב

שעות בלבד בקבוצת הביקורת. כמו כן  00.1שעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת  33.5(, MRT) שארית ממוצע

 1.7של  גבוהים (, עם ערכיםTmax( ,)p=0.018) עבור זמן לריכוז מקסימאלי נמצא הבדל מובהק סטטיסטית 

(, עם CL( ,)p=0.017) פינוי ועבור קצב ,ת בקבוצת הביקורתשעו 3.5שעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת 

 0.6לעומת  L/kg*hr 0.2ערכים של המעידים על פינוי איטי בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת קבוצת הביקורת, 

L/kg*hr .בנוסף נצפתה נטייה חיובית , בהתאמה (p=0.069עבור ) (זמן מחצית חייםt1/2)  שהיה ארוך יותר 

 בהתאמה. שעות, 8.8שעות לעומת  02.8ר מושהה" יחסית לקבוצת הביקורת, בקבוצת "שחרו
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 ערכים פרמקוקינטיים עבור קבוצות "שחרור מושהה" וקבוצת הביקורת בניסוי הראשון.-1טבלה 

 

CONTROL(n=8) SUSTAINED RELEASE(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 AUC (mcg*mL-
1*hr) 

0.16-1.3 0.5 0.6 0.21-0.29 0.2 0.2 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) 
 

( התקבלה p=0.017-0.018. מובהקות סטטיסטית ) "Moment"ע"י תוכנת  ריכוזי אמוקסיצילין בסרום  הטבלה מציגה ערכים פרמקוקינטיים שהתקבלו מניתוח תוצאות

 .CL-ו MRT, Tmaxעבור ערכי 

 ניסוי שני 

ק"ג(. כמות ממוצעת מהתכשיר בשחרור  15-75טווח של ) ק"ג 13.7העזים היה  7בניסוי השני משקל ממוצע של 

מ"ג/ק"ג(. התכשיר שפותח עבור  05מ"ל )לפי  01.1מושהה שפותח עבור ניסוי זה  והוזרקה לעזים תת עורית היה 

הריכוזים של התכשיר בניסוי הראשון. בנוסף מ"ג/מ"ל( מ 11סיצילין נמוך יותר )ניסוי זה היה בריכוז אמוק

( מה שגרם IV) עשה שימוש בחלקיקי אמוקסיצילין המתואמים להכנות הניתנות בהזרקהבהכנת התרחיף נ

לתכשיר להיות הומוגני ויותר מותאם ונח מאוד להזרקה. במהלך ניסוי זה לא נצפו באף אחת מהעזים תופעות 

 לוואי.

תוך   2.4µg/mL( ממוצע של Cmax) התקבל ריכוז מקסימאליבאנליזת הדגימות לריכוזי אמוקסיצילין בסרום 

עזים בניסוי זה  7-. ריכוז אמוקסיצילין ממוצע מ µg*hr/mL 37.1של   AUC( עם סה"כ Tmax) שעות 1.1

ומלווה  . ריכוז אמוקסיצילין בסרום עולה במהירות לשיא5שקיבלו את התכשיר בשחרור מושהה מוצגים בגרף 

)מתוך  עזים בלבד. בשתי 18כבר בשעה   0.08µg/mLבירידות חדות בריכוז אמוקסיצילין עד לרמות אפסיות של 

 11 ת לאחר שלאחרזא ,שעות 73 לאחר  0.6µg/mL-ו 0.2µg/mL, של אמוקסיצילין  ים( ניתן היה לזהות ריכוז7

ממוצע הריכוז אמוקסיצילין נוכח התוצאות בשתי עזים אילו לא זוהה אמוקסיצילין בסרום של אותן עזים. שעות 

 .0.11µg/mL שעות הינו 73 לאחר
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 מעזים בניסוי השני. ריכוז אמוקסיצילין ממוצע  - 5גרף 

 

אמוקסיצילין בשחרור מושהה שפותח עבור הניסוי השני. ריכוז מגיע לשיא של תכשיר זריקה  תת עורית של   עזים שקיבלו 7-הגרף מתאר ריכוז ממוצע של אמוקסיצילין מ

1798ng/mL   הריכוז יורד במהירות לרמות נ שעות. 8תוך( 0-85מוכות עד אפסיות ng/mLלאחר ) לריכוז של שעות 73 שעות. ריכוז הממוצע מעט עולה לאחר 18-11 ,

116ng/mL בסרום אמוקסיצילין  שתי עזים בהם זוהו ריכוזי נוכח. 

, 4.2L/kg*hr  ( שהתקבל היה CL) פינוי קצב . 3בניסוי השני מוצגים בטבלה שהתקבלו  ערכים פרמקוקינטיים

 שעות. 1שעות וזמן מחצית חיים של  01.3( של MRT) זמן שארית

 ערכים פרמקוקינטיים ניסוי שני.-2טבלה 

 SUSTAINED RELEASE-new formulation(n=7) Pharmacokinetic 
parameters 

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) 
 

 ". Momentעזים בניסוי השני ע"י תוכנת " 7מציגה את הערכים הפרמקוקינטיים שהתקבלו מניתוח תוצאות ריכוז אמוקסיצילין בסרום  טבלה
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 דיון .6

ם שיקולי זנים עמידים,הצורך במניעת התפתחות  ,פרמקודינאמיות של תכשירים אנטיביוטיים–יות קוקינטפרמ תכונות 
 צורות הצורך בפיתוחמעלים את  ,ותחדשות אנטיביוטי תרופותפיתוח ביחד עם ירידה חדה  נוחות  ושיקולי כלכליים מעשיים,
רור מושהה תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשח כתעסקה בהער הנוכחיתהעבודה שות לתכשירים אנטיביוטיים. מתן חד

. הניסוי ניסויים 3בוצעו  תכשיר. לצורך הערכת יעילות הענה לכל הדרישות הנ"לאשר תיתן מ ,עורית יחידה-בהזרקה תת
 שבעקבותיהן בוצע ניסוי נוסף. תובנותמספר ל הביא הראשון

הריכוז  הורד ,בין הסבבים של ניסוי זה. מצא קושי בהזרקתונבניסוי הראשון התכשיר שפותח היה מאוד סמיך ומגורגר ולכן 
ונח להזרקה. בניסוי  דליל( כך שהתכשיר היה יותר mg/ml 250לריכוז של   mg/ml 268)מריכוז של  של אמוקסיצילין במעט

שני נעשה בהכנת התכשיר עבור הניסוי הנוסף ב .(  mg/ml 90) תכשיר בריכוז נמוך יותר משמעותיתהשני נעשה שימוש ב
של מוש בפרפרציה שיהניסוי הראשון בו נעשה  המותאמת  להזרקה לעומת   Amoxicillin trihydrateשימוש בפרפרציה של 

Amoxicillin trihydrate  המותאמת למתן אורלי. בעקבות שינויים אלו התקבל תכשיר הומוגני המותאם ביותר להזרקה תת
 עורית.

בזמן הכנת דגימות הסרום לפני . ת סרום המכילות ג'ל המעודד קרישהבאמצעות מבחנו דיגום הסרום בניסוי הראשון בוצע
לא  הסיבה לכך נוכחות הג'ל במבחנות הסרום גרמה לחוסר אחידות במיצוי אמוקסיצילין מהסרום. LC/MS/MS-הרצתן ב

וצאות ריכוז אמוקסיצילין . חוסר אחידות במיצוי אמוקסיצילין עשויה להשפיע על התלעומק לא נחקרה ברורה ובשלב זה
ורם נוסף עלול להשפיע על ולכן בניסוי השני נעשה שימוש במבחנות ללא ג'ל כדי לשלול לחלוטין את האופציה כי גבסרום 

 .התוצאות

 3111-3101. בשנים  MIC,TaMחשיבות מועטה לעומת זמן מעל   Cmax -כך של ,הינה אנטיביוטיקה תלוית זמן אמוקסיצילין
בבית  השירותים הוטרינריים, שהגיעו למעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה של מצאן רגישים לאמוקסיציליןהים רוב הבידוד

עבור  MIC-ערכי ה .Pasteurella multocida -,וEscherlicia  coli ,Manhheimia haemolyticaדגן היו  זנים של 
           עבור   µg/ml 0.125-0.25-ו E.coli    [15]עבור   µg/ml 4-16לקטם הינם -אנטיביוטיקות ממשפחת בטא

Manhheimia haemolytica ו,- Pasteurella multocida[16,17] בניסוי הראשון התקבלו תוצאות השומרות על ערכים.
שעות  21-18לשעות בקבוצת "שחרור מושהה" לעומת קבוצת הביקורת בה נשמרו ערכים אילו  11גבוהים מערכים אילו עד 

. עילה ונכונה עם זיהומים חיידקייםהתמודדות יותר ישהתקבלו בניסוי הראשון מאפשרים   MIC-ים גבוהים מערכ .בלבד
מהזמן  זמן זה ארוך. [18] ימים ויותר, תלוי בסוג הדלקת והחיידק 5חשוב לציין כי משך הטיפול האנטיביוטי המקובל הינו 

אורך הטיפול המקובל  ,יחד עם זאת .רצוי בפלזמה  MICבשחרור מושהה על ריכוז אמוקסיצילין מעל בו שמר התכשיר
כוז קבוע של אמוקסיצילין בפלזמה שאינם שומרים על רי ,.Amoxy L.Aכגון  מסחריים הקיימים בשוק מותאם לתכשירים 

מעבר . יש לבחון האם תכשיר בשחרור מושהה, השומר על ריכוז יציב של אמוקסיצילין בדם אלא נותנים שינויים חדים בריכוז
 רצוי, יוכל לספק ריפוי מלא למחלות עם משך טיפול קצר יותר. MIC-ל

 פינוי קצר וקצב( t1/2) לקטם זמן מחצית חיים-ים טבעת בטאכמו לרוב התכשירים האנטיביוטיים המכיל ,לאמוקסיצילין
(CLמהיר ).  נראה כי לתכשיר בשחרור מושהה מערכים פקרמקוקינטיים שהתקבלו בניסוי הראשוןCL מזה של  יותר איטי
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ותר להשתמש עורית מדויק י-כיוון שהתכשיר ניתן תתבהתאמה.   0.6L/kg*hr לעומת  L/kg*hr 0.2התכשיר המסחרי,
( היה MRTכמו כן זמן שארית ) .כלומר התכשיר מתפנה באופן איטי יותר מהגוף .bioavailability ,זמינות ביולוגית ,במונח

מכאן גם שהתכשיר שעות בהתאמה.  00.1שעות לעומת  33.5 ,שהה" לעומת הביקורתוצת "שחרור מוגבוה משמעותית בקב
סיצילין בגוף או לו עשויים להצביע כי ישנה ספיגה טובה יותר של אמוקשני מדדים א .רור מושהה נשאר זמן רב יותר בגוףבשח

 ולכן התקבלה זמינות ביולוגית מר כי עקב השחרור המושהה התאפשרה ספיגה טובה יותר של אמוקסיציליןמאידך ניתן לו
בניסוי השני הערכים הפרמקוקינטיים היו נמוכים ולא נתנו  .טובה יותר וזמן שארית ארוך יותר יחסית לתכשיר המסחרי

 .קוקינטיות של אמוקסיציליןפתרון לתכונות הפרמ

ניתנו שיר בשחרור מושהה שעקב הבדלים במינונים של התכאת ההבדל בתוצאות בין הניסוי הראשון לשני ניתן להסביר 
העזים קיבלו ואילו בניסוי השני מהפורמולציה בשחרור מושהה    mg/kg 45העזים קיבלו מינון של בניסוי הראשון  לעזים:

שניתן לאורך טיפול כדי לדמות מינון  (15mg/kg *3) . בניסוי הראשון הוכפל המינון בשלושבלבד  15mg/kgמינון של 
נעשה כניסוי סקר ולכן הניסוי השני  .ימים 1משך בשעות  18-כשיר המסחרי שניתן אחת לעם הת ,ימים 1של  ,אנטיביוטי מלא

 בלבד, המינון המומלץ לטיפול באמצעות אמוקסיצילין שאינו בשחרור מושהה.   mg/kg 15ניתן מינון של 

 21-18ם מזעריים עד אפסיים לאחר בניסוי הראשון ערכי אמוקסיצילין בסרום שהתקבלו עבור קבוצת הביקורת ירדו לערכי 
שעות ממתן התכשיר המסחרי. מבחינה פרמקולוגית הירידה לערכים אפסיים של אמוקסיצילין מרמזת כי אין אפקט מצטבר 

שעות. כך שההבדל שהתקבל בין קבוצת הביקורת לקבוצת "שחרור מושהה"  בניסוי  18במתן חוזר של אמוקסיצילין לאחר 
 התכשיר המסחרי., שהינה גבוה מהמינון של יוחס למינון השונה שניתן בפורמולצית שחרור מושהההראשון יכול להיות מ

כמסקנות מהניסוי הראשון הוחלט על ביצוע הניסוי השני כניסוי סקר בו ניתן התכשיר בשחרור מושהה במינון זהה לזה 
בריכוזי אמוקסיצילין בסרום וריכוזים נמוכים  (. בניסוי זה נראו עליות וירידות חדות mg/kg 15המומלץ בתכשיר המסחרי) 

שעות מהזרקה. תוצאות אילו דומות לתוצאות שהתקבלו בניסוי הראשון בקבוצת הביקורת. יחד עם זאת יש  18כבר לאחר 
הופמן בדקה פיתוח של טבליות  ברשות פרופ' מחקרקבוצת ת נתונים פרמקולוגים ולא קלינים.לציין כי העבודה הנוכחית בוחנ

הניתנות דרך הפה באדם, אחת המסקנות אליהם הגיעו היא כי יש לתת מינון גבוהה יותר של מוקסיצילין בשחרור מושהה א
ניסוי אשר יבדוק את ריכוז אמוקסיצילין בסרום  . [19] אמוקסיצילין כדי להגיע לריכוז תרפויטי שמתקבל ממתן רב פעמי

  .לספק מידע נוסףוי לאחר מתן תכשיר בשחרור מושהה במינונים שונים עש

להתמודדות עם זני חיידקים עמידים לתכשירים קיימים וחשובים  ינן הכרחיותמתן חדשות לתכשירים אנטיביוטיים ה צורות
עבור הרפואה זנים עמידים בבעלי חיים  מהווים סכנה ממשית  לא רק  .עה של התפתחות זנים עמידים חדשיםבמני

או  לקטולתכשיר בשחרור מושהה השומר על ריכוז אנטיביוטי גבוה מספיק כדי  .[8] רפואה ההומאניתהוטרינרית אלא גם ב
התמודדות עם בעיית הזנים העמידים. התכשיר בשחרור למנוע צמיחה אפשרית של חיידקים לאורך זמן הינו פתרון רצוי ל

יוכל  ובכך ,שעות 11שך למ  MICפותח עבור הניסוי הראשון הראה תוצאות טובות מבחינת יכולת לשמור על מושהה ש
יחד עם זאת יש לוודא כי אכן נשמר ריכוז אמוקסיצילין מעל   .זנים עמידים עם טוב יותר, מהתכשיר המסחרי, להתמודד

MIC  ו לזמן קצר א רצוי ולאורך מספיק זמן כדי למנוע אפשרות של שגשוג זנים עמידים ע"י מתן התכשיר בריכוז נמוך מידי
ם אנטיביוטיים רבים בשחרור . ברפואה ההומאנית פותחו תכשיריאו לעכב את צמיחת החיידקים מידי שלא יספיק לקטול

בטכנולוגיות שונות וביניהם גם  כאשר נעשה שימוש .[11,12] פרידנטליותבעיקר לטיפול באוסטאומיאליטיס ודלקות  ,מושהה
 כל השיטות הנ"ל הראו .ניסויים הנוכחייםבלזה בו נעשה שימוש הזהה  , Poloxamer 407מסוג בפולימר תרמוסינסבילי 
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 אך שיפור זה לא היה מספק ועדיין נותר הצורך לפתח תכשירים אנטיביוטיים חדשים ,שיפור בהתמודדות עם זנים עמידים
[10]. 

יים ואדמומיות סביב העינ . תופעות הלוואי כללו דיכאון171נצפו תופעות לוואי בעז  בניסוי הראשון בתקופת ניסוי השנייה,
. תופעות לוואי כלל ויים לא נצפובשני הניס ,בשאר העזים .נעלמו מעצמן תוך מספר דקות בלבד . תופעות הלוואיובפטמות

נצפו בשימוש עם מספר תופעות הלוואי  .[20] אינו טוקסי ולכן בטוח לשימוש  Poloxamer 407הראו כי  עבודות קודמות
Poloxamer 407 : ה גירוי לשריר ובהזרקה תוך בטניתת נראבהזרקה תוך שרירית לארנבו (intraperioneal)  לחולדות

מוקסיצילין כוללות תופעות הלוואי העיקריות של א .[20,21] שעות ( 11)למשך  והיפרטריגליצרמיההתקבלו היפרכלורסטמיה 
ות הלוואי נובעות מרגישות והידע הקיים ניתן לשער כי תופע 171. מהתופעות שנצפו אצל עז פריחה וקוליטיס ,בחילות, הקאות

 . -Poloxamer 407כלשהיא לאמוקסיצילין ולאו דווקא ל

Poloxamer 407  פולימר תרמוסינסבילי הינו, ( 25°הוא הינו נוזלי בטמפרטורת החדרC( והופך לג'ל בטמפרטורה של )37°C). 
. פשר שחרור איטי של החומר מתוכויא( יהפוך לג'ל ו37°C) מוש באדם כך שבטמפרטורת גוף האדםלשי ותחפ מר זה פולי

. הטמפרטורה הגבוהה C° 39.5-40.5כאשר בעזים טמפרטורת הגוף הנורמאלית הינה  ,עלי חיים טמפרטורת גוף גבוה יותרלב
טמפרטורת הגוף הגבוהה של עזים יחסית לטמפרטורת גוף האדם  משנה את התנהגות הפולימר ושחרור אמוקסיצילין ממנו. 

מצב זה מקצר את הזמן בו חלק מהפולימר הנוזלי מתמוסס עם נוזלי  ימר יעבור למצב ג'ל הרבה יותר מהר.גורמת לכך שהפול
( שחרור 37°C) . יחד עם זאת, בטמפרטורות גבוהות מטמפרטורת מעבר מנוזל לג'ל[33] הגוף ומאבד את יכולתו להפוך לג'ל

אשר בדק את קצב שחרור אמוקסיצילין מהפולימר   In-Vitroנעשה שניסוי ב .[33] באופן משמעותי התרופה הינו איטי יותר
. בהתאם לתוצאות שעות  336-432ו מהפולימר לאורךהשתחררמכמות אמוקסיצילין  37°C ,  75-100%בטמפרטורה של 

אלו שהתקבלו ויחד עם המידע הקיים לגבי התנהגות הפולימר ושחרור תרופות ממנו בטמפרטורות גבוהות יותר היינו מצפים 
ניתן לנסות להסביר את ההבדלים שהתקבלו  .שחרור של אמוקסיצילין לפרקי זמן ארוכים יראה  In-Vivoכי גם הניסוי 

ולשער כי אמוקסיצילין השתחרר לאורך זמן רב, אך בריכוזים נמוכים   In-Vitroתוצאות הניסוי ל  In-Vivoבפועל בין הניסוי 
י ישנם גורמים נוספים בגוף העזים המשפעים על התנהגות הפולימר ושחרור מידי לזיהוי ונמוכים מידי לטיפול או לשער כ

 אמוקסיצילין ממנו לאחר הזרקת התכשיר. מחקרים נוספים דרושים בנושא כדי לענות על הסוגיה הנ"ל.

ות , תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית יחידה עשוי לתת מענה לכל הדרישות הקיימלסיכום
בעבודה זו נותן מענה לחלק מהדרישות הפרמקוקינטיות   התכשיר שנבדק .יעיל ונח ,כשיר אנטיביוטי ולאפשר טיפול מלאמת

. פיתוח תכשיר המכיל  פולימר פתח לפיתוח תכשירים נוספים מהווה. תכשיר זה וקסיצילין והינו נח מאוד לשימוששל אמ
חדשה  עשוי לספק אופציהטיפול אנטיביוטי מלא  שיאפשרמינון  התאמתיחד עם  ,ותאם לטמפרטורת גוף של בעלי חייםמ

 מתן רפואה וטרינרית טובה ונכונה יותר. ך לאפשר כבאנטיביוטי והלטיפול 
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 תודות .7

 ברצוני להביע תודה גדולה עבור כל מי שלקח חלק בעבודה זו ,תרם מהידע שלו וזמנו .

שפיתוחו את  ,ות באוניברסיטה העברית בירושליםהמחלקה לרוקחאירית גאטי מ וגב' פ' מיכאל פרידמןלפרו
 התכשיר .

המרכזית לשאריות מוצרים מן החי שבמכון הווטרינרי של משרד החקלאות בבית  לד"ר מלכה בריצי מהמעבדה
 על אנליזת הדגימות וניתוח התוצאות . ,דגן

 . ניתוח פרמקוקינטי וניתוח התוצאותעזרתו בלפרופ' סטפאן סובק ,על 

על המידע בנושא בידודי  מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה של משרד החקלאות בבית דגןפ' דניאל אלעד מהלפרו
 חיידקים מעזים בארץ .

 עבודתה המסורה עם העזים בדיר ועזרתה הרבה בביצוע הניסוי.קריס סבסיטאן על גב'  ל

 

 יר מבג'יש.ערן לביא וד"ר סמ פ'פרותודה ענקית ברצוני להביע למנחים שלי 
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