
ROCZN. PZH 2010, 61, Nr 3, 323 - 327

Adres do korespondencji:  Jolanta Bafeltowska, Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4, tel. 32 3641611, fax  32 3236411
e-mail: jbafeltowska@sum.edu.pl

© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ZASTOSOWANIE HPLC DO OZNACZANIA MEROPENEMU W 
OSOCZU KRWI PACJENTÓW LECZONYCH Z POWODU INFEKCJI PO 

PRZEBYTYM ZABIEGU POMOSTOWANIA AORTALNO-WIEŃCOWEGO

APPLICATION OF HPLC TO MEROPENEM DETERMINATION IN PLASMA 
SAMPLES OF PATIENTS WITH INFECTIONS TREATED AFTER CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY

Jolanta Bafeltowska1, Agata Pokorska1, Krzysztof Białek2, Mirosław Wilczyński2

1 Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,  Sosnowiec

2 I Katedra i Klinika Kardiochirurgii
 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Słowa kluczowe: CABG, zakażenia, meropenem, farmakokinetyka 
Key words: CABG, infections, meropenem, pharmacokinetics

STRESZCZENIE
W przeprowadzonych badaniach oceniano skuteczność dawkowania meropenemu stosowanego leczniczo w terapii 

zakażeń po przebytym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego na podstawie analizy stężeń antybiotyku w próbkach 
osocza krwi pacjentów oznaczonych metodą HPLC. Celem pracy było wyznaczenie wartości parametrów farmakokine-
tycznych meropenemu w osoczu krwi pacjentów po wielokrotnym podaniu antybiotyku dożylnie, a ponadto ocena wartości 
stężeń meropenemu w odniesieniu do MIC patogennych bakterii. Materiał biologiczny pobierano do badań w 2; 4; 5 i 6 
dobie antybiotykoterapii.  Proces izolacji meropenemu z próbek osocza krwi prowadzono techniką ekstrakcji do fazy sta-
łej. Warunki analizy chromatograficznej antybiotyku uwzględniały zastosowanie kolumny LiChrisopher 100 RP-18 (5μm, 
250mm x 4mm); fazy ruchomej o składzie bufor fosforanowy pH 7,0/acetonitryl (92:8); detektora DAD,  długość fali 296 nm. 
Stężenie maksymalne meropenemu w stanie stacjonarnym (Cssmax) w 2 dobie antybiotykoterapii 0,25 h po podaniu kolejnej 
dawki leku  wynosiło 17,58 μg/ml. W próbkach osocza krwi pobranych pod koniec przedziału dawkowania (8h) w kolejnych 
dobach terapii nie stwierdzono obecności leku. Tylko u jednego pacjenta stężenie minimalne w stanie stacjonarnym (Cssmin) 
wynosiło 0,87-0,89 μg/ml i przekraczało MIC Staphylococcus aureus, Enterobacter, Escherichia coli i Serratia. Należy 
rozważyć skrócenie częstości dawkowania antybiotyku celem zabezpieczenia terapeutycznych wartości stężeń.

ABSTRACT
In performed study the effectiveness of meropenem administration was estimated after therapeutic using in infections 

treatment after coronary artery bypass graft surgery on the base of antibiotic concentrations determined by HPLC method 
in the plasma samples of patients.     The aim of the present study was to determine pharmacokinetic parameters of me-
ropenem in patients’ plasma samples after multiple intravenous antibiotic administration and the estimation of meropenem 
concentrations to MIC of bacterial patogens. The biological material to our study was taken in 2; 4; 5 and 6 day of the 
antibiotic therapy. The solid phase extraction was used to the isolation of meropenem from the plasma samles. Applied 
chromatographic conditions of antibiotic included the column LiChrisopher 100 RP-18 (5μm, 250mm x 4mm); the mobile 
phase comprised phpsphate buffer pH 7,0/acetonitrile (92:8); DAD with detection at 296 nm. The maximal meropenem 
concentration in the steady state (Cssmax) in 2 day of treatment 0,25 h after administration of the next dose of  antibiotic was 
17,58 μg/ml. In the plasma samples which were taken in the end of the dosage regimen (8h) in subsequent days the antibiotic 
was not fund. Only in one patient the minimal concentration in the steady state  (Cssmin) was 0,87-0,89 μg/ml and exceeded 
MIC for Staphylococcus aureus, Enterobacter, Escherichia coli i Serratia. The shorter frequency of drug administration 
has to be consider to assure the therapeutic range of antibiotic concentrations. 
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WSTĘP

Operacje kardiochirurgiczne, w tym zabieg pomo-
stowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass 
grafting - CABG) należą do zabiegów chirurgicznych 
związanych z wysokim ryzykiem wystąpienia infekcji 
pooperacyjnych. Zakażenia wywoływane są najczęściej 
przez następujące patogeny: Staphylococcus epider-
midis (27-40%), Staphylococcus aureus (17-32%), 
Enterobacter (4-26%), Enterococcus (1-7%), Serratia 
(9%), Escherichia coli i Proteus mirabilis (<5%). 
Odsetek zakażeń pooperacyjnych w operacjach kardio-
chirurgicznych waha się od 2,8 do 20%, a śmiertelność 
pacjentów na skutek infekcji pozabiegowych szacuje się 
na 2-3% [2, 10, 12, 14]. W leczeniu zakażeń poopera-
cyjnych o ciężkim przebiegu (głębokie infekcje mostka, 
zapalenie wsierdzia, zapalenie śródpiersia oraz posocz-
nice) ze względu na właściwości farmakokinetyczne 
oraz szerokie spektrum działania często stosowany 
jest meropenem, antybiotyk z grupy karbapenemów. 
Meropenem jest aktywny wobec tlenowych i beztleno-
wych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych często 
opornych na działanie innych antybiotyków [4,7,11,12]. 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (high perfor-
mance liquid chromatography - HPLC) jest preferowaną 
metodą oznaczania antybiotyków beta–laktamowych w 
materiale biologicznym ze względu na jej specyficzność 
i możliwość równoczesnego oznaczania innych leków 
i ich metabolitów [1-3, 6]. 

W przeprowadzonych badaniach oceniano skutecz-
ność dawkowania meropenemu stosowanego leczniczo 
w terapii zakażeń po przebytym zabiegu CABG na 
podstawie analizy stężeń leku w próbkach osocza krwi 
pacjentów oznaczonych metodą HPLC. Celem pracy 
było wyznaczenie wartości parametrów farmakokine-
tycznych meropenemu w osoczu krwi po wielokrotnym 
podaniu antybiotyku dożylnie, a ponadto ocena wartości 
stężeń meropenemu w odniesieniu do minimalnego 
stężenia hamującego (minimal inhibitory concentration 
– MIC) wzrost patogennych bakterii. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał biologiczny      
Do badań wykorzystano osocze krwi pacjentów, u 

których w okresie od października 2008r. do kwietnia 
2009r. w I Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzono 
zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. U pacjen-
tów z powodu zakażeń po przebytym zabiegu CABG 
leczniczo, zgodnie z wrażliwością patogennych bak-
terii zastosowano meropenem. Stężenie meropenemu 
oznaczono w próbkach osocza krwi pobranych od 4 

pacjentów (3 mężczyzn i 1 kobiety w wieku od 58 do 
69 lat), u których antybiotyk podawano wielokrotnie 
dożylnie w dawce 1 g trzy razy dziennie co 8 godz. 
Masa ciała pacjentów nie przekraczała 90 kg. Próbki do 
badań pobierano w 2, 4, 5 i 6 dobie antybiotykoterapii. 
Próbki krwi pobierano do probówek Eppendorfa obj. 
1,5 ml. Uzyskane osocze przed analizą przechowywano 
w temp. -30°C.

Charakter badań został zaakceptowany przez Tere-
nową Komisję Etyki Badań Naukowych w Katowicach. 

Odczynniki chemiczne
Zastosowano: metanol do chromatografii; aceto-

nitryl do chromatografii; bufor fosforanowy o pH 7,0; 
kolumienki ekstrakcyjne LiChrolut RP-18 objętości 
3 ml zawierające 200 mg wypełnienia prod. Merck 
(Darmstadt, Niemcy); wodę o stopniu czystości do 
HPLC prod. J.T.Baker (Deventer, Holandia).

 
Aparatura

Zestaw do ekstrakcji ciecz-ciało stałe (solid phase 
extraction – SPE) firmy J.T.Baker (Deventer, Holandia) 
połączonego z pompą próżniową typu KNF Neuberger 
D-79112 (Niemcy). Wysokociśnieniowy chromatograf 
cieczowy (HPLC) firmy Merck-Hitachi (Niemcy, Japo-
nia) składający się z: pompy D-7100, interfejsu D-7000, 
karty GPIB PCI, detektora diodowego (Diode Array 
Detektor - DAD) L-7450, termostatu kolumny L-7360, 
oprogramowania HSM D-7000 oraz dozownika manu-
alnego model Rheodyne 7125 z pętlą 20 μl, prod. Cotati, 
CA (USA). Zastosowano kolumnę chromatograficzną  
LiChrisopher 100 RP-18 (5μm, 250mm x 4mm) wraz 
z przedkolumną LiChrospher 100 RP-18 (5μm, 5mm 
x 4mm) prod. Merck (Niemcy).

Przygotowanie próbek osocza krwi do analizy chro-
matograficznej

Proces izolacji meropenemu z próbek osocza krwi 
prowadzono techniką ekstrakcji do fazy stałej (SPE). 
Przed ekstrakcją wypełnienie kolumienek ekstrakcyj-
nych  kondycjonowano przy użyciu metanolu i wody 
nie dopuszczając do wysuszenia sorbentu a następnie 
wprowadzano próbki osocza krwi w objętości 0,5 ml. 
Składniki matrycy biologicznej próbki wymywano 
używając 2 x 1 ml wody. Wypełnienie kolumienek su-
szono wykorzystując pompę próżniową (15 inch Hg), a 
następnie wirowano (3000 x g, 15 min.) Zaadsorbowany 
związek eluowano stosując 400 μl mieszaniny elucyjnej 
o składzie bufor fosforanowy pH 7,0/metanol (1:1) [3].

Analiza chromatograficzna meropenemu w osoczu krwi 
techniką HPLC

Warunki analizy chromatograficznej meropenemu 
w osoczu krwi uwzględniały zastosowanie: kolumny 
LiChrisopher 100 RP-18 (5μm, 250mm x 4mm) wraz 
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z przedkolumną LiChrospher 100 RP-18 (5μm, 5mm x 
4mm); fazy ruchomej o składzie: bufor fosforanowy o 
pH 7,0/acetonitryl (92:8); przepływu 1,5ml/min.; dłu-
gości fali detektora DAD λ 296 nm; objętości pętli do-
zującej 20 μl. Rozdział chromatograficzny prowadzono 
w temperaturze 21OC. Z wykorzystaniem powyższych 
warunków pomiarowych opracowano kalibrację meto-
dy oznaczania meropenemu w osoczu krwi w zakresie 
stężeń 0,78-100,0 mg/l. Uzyskana krzywa kalibracyjna 
opisana równaniem prostej regresji y = 4,458·10-5x wy-
kazuje charakter prostoliniowy, współczynnik korelacji 
wynosi R=0,9950. Czas retencji (tR) meropenemu wy-
nosi 6,3 min. W warunkach przeprowadzonych badań 
LOD wynosił 0,19 μg/ml a LOQ 0,75 μg/ml [3]. 

WYNIKI I DYSKUSJA

U 4 pacjentów leczniczo w terapii zakażeń, które 
wystąpiły po przebytym zabiegu pomostowania aor-
talno-wieńcowego (CABG) zastosowano meropenem. 
Antybiotyk podawano wielokrotnie dożylnie w dawce 
1 g 3 razy dziennie co 8 godz. Wartości stężeń merope-
nemu oznaczone w materiale biologicznym pacjentów 
przedstawiono w tabeli 1.

U jednego pacjenta (nr ident. 1) stężenie meropene-
mu oznaczone w próbce osocza krwi pobranej w drugiej 
dobie antybiotykoterapii 0,25 h po podaniu kolejnej 
dawki leku wynosiło 17,58 μg/ml (stężenie maksymalne 
w stanie stacjonarnym – Cssmax). W próbkach pobranych 
0,5 h i 2,0 h po podaniu wartości stężeń meropenemu 
wynosiły odpowiednio: 6,43 i 4,63 μg/ml, przy czym 
w próbce pobranej w piątej dobie leczenia 2,0 h po 
podaniu stwierdzono stężenie 2,73 μg/ml. W próbkach 
osocza krwi omawianego pacjenta pobranych od 4 – 8 
h po wielokrotnym podaniu dożylnym w kolejnych 
dobach antybiotykoterapii nie stwierdzono obecności 
antybiotyku. 

Na rycinie 1 przedstawiono przykładowe chromato-
gramy ekstraktów próbek osocza krwi pacjenta nr ident. 
2 pobranych w kolejnych dniach antybiotykoterapii. U 
pacjenta nr ident. 2 stężenie meropenemu oznaczone w 
próbce pobranej 1 h po podaniu w drugiej dobie leczenia 
wynosiło 2,78 μg/ml, a 8 h po podaniu kolejnej dawki 
antybiotyku 0,87 μg/ml. W piątej dobie antybiotyko-
terapii w próbkach pobranych pod koniec przedziału 
dawkowania odpowiednio 7,75 h po podaniu stężenie 
wynosiło 0,89 μg/ml meropenemu a po upływie 8 h 
nie stwierdzono obecności antybiotyku. W próbkach 
osocza krwi pacjentów nr ident. 3 i 4 pobranych w ko-
lejnych dobach leczenia, 6,75 - 8,25 h po podaniu nie 
stwierdzono meropenemu. W próbkach osocza krwi pa-
cjentów pobranych pod koniec przedziału dawkowania 
(stężenie minimalne w stanie stacjonarnym Cssmin) tylko 
u jednego pacjenta (nr ident. 2) stężenie meropenemu 

przekraczało MIC Staphylococcus aureus, Enterobac-
ter, Escherichia coli, Proteus mirabilis i Serratia.

Terapia zakażeń pooperacyjnych znacznie różni się 
od stosowanej okołooperacyjnie profilaktyki antybioty-
kowej. Głównym zadaniem antybiotyków stosowanych 
w profilaktyce jest uzyskanie szybkiego i optymalnego 
efektu terapeutycznego przy małym ryzyku wystąpienia 
działań niepożądanych. Istotne jest także, by stoso-
wane antybiotyki nie wywoływały selekcji szczepów 
opornych [2, 10-12]. W przypadku antybiotyków 
stosowanych w terapii zakażeń ważny jest ich silny 
efekt bakteriobójczy oraz duża odporność na enzymy 
bakteryjne [4, 11, 13]. Jedną z aktualnie stosowanych 
metod leczenia zakażeń bakteryjnych jest włączenie 
do antybiotykoterapii karbapenemów. Karbapenemy 
należą do antybiotyków o bardzo szerokim spektrum 
działania przeciwbakteryjnego. Charakteryzują się 
aktywnością bakteriobójczą oraz opornością na więk-
szość beta-laktamaz plazmidowych i chromosomalnych 

Tabela 1.  Stężenie meropenemu w osoczu krwi pacjentów 
po wielokrotnym podaniu dożylnym.

 The meropenem concentration in plasma samples 
of patients after multiple intravenous drug admin-
istration.

Nr ident. 
pacjenta 

(1)

Doba 
antybioty-
koterapii

Czas po podaniu 
kolejnej dawki 

1g meropenemu 
i.v. (2) [h]

Stężenie meropene-
mu w osoczu krwi 

[μg/ml]

1

2

0,25 17,58
8,0 nie stwierdzono
0,5 6,46
2,0 4,63
4,0 nie stwierdzono
6,0 nie stwierdzono
8,0 nie stwierdzono

8,0 nie stwierdzono

5

2,0 2,73
4,0 nie stwierdzono

6,0 nie stwierdzono

6 8,0 nie stwierdzono

2

2 8,0 0,87
1,0 2,78

5 7,75 0,89
8,0 nie stwierdzono

3
2 8,25 nie stwierdzono
5 7,75 nie stwierdzono
6 7,75 nie stwierdzono

4

2 7,25 nie stwierdzono
2 6,75 nie stwierdzono
4 6,75 nie stwierdzono
5 6,75 nie stwierdzono

(1) nr ident. pacjenta – numer identyfikacyjny pacjenta
(2) i.v. - intravenous, podanie dożylne
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(w tym cefalosporynaz) [4, 7, 8, 13]. Z tego względu ich 
zastosowanie ograniczone jest do chorych z ciężkimi 
infekcjami tylko wtedy, gdy szczep odpowiedzialny za 
zakażenie jest wrażliwy na karbapenemy i jednocześnie 
oporny na inne antybiotyki [13,]. 

Jaruratanasirikul i Sriwiriyajan [8] porównując 
skuteczność meropenemu podawanego we wlewie 
dożylnym i iniekcji dożylnej prowadzili badania far-
makokinetyczne z udziałem 12 zdrowych ochotników. 
Stężenie maksymalne antybiotyku podanego drogą 
iniekcji dożylnej oznaczone w surowicy krwi wynosi-
ło 118,62±25,36 μg/ml i było wyższe niż stwierdzone 
wartości uzyskane po podaniu 0,5 g i 1,0 g meropenemu 
we wlewie dożylnym (odpowiednio 13,66±2,76 μg/ml 
i 24±6,85 μg/ml). Ustalono, że czas w którym stężenie 
leku przekraczało MIC badanych szczepów bakterii po 
podaniu meropenemu w iniekcji jest krótszy niż po po-
daniu wlewu dożylnego. Biorąc pod uwagę długi efekt 
poantybiotykowy meropenemu podawanie antybiotyku 
we wlewie kroplowym wymaga dobrania częstości 
podawania leku [8]. 

Kitzes-Cohen i wsp. [9] oceniali farmakokinetykę 
i farmakodynamikę meropenemu zastosowanego tera-
peutycznie u krytycznie chorych w dawkach 1g co 8 
godz. i 1g co 12 godz. podawanych w 30 min. wlewie 
dożylnym. Do badań zakwalifikowano 14 dorosłych 
pacjentów, u których stwierdzono stan septyczny po 
przebytym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowe-
go. Stężenie maksymalne antybiotyku stwierdzone w 

próbkach osocza krwi pobranych 30 min. po podaniu 
czwartej dawki leku wynosiło od 56,3±19,1 do 71,1±5,1 
μg/ml. Stężenie minimalne meropenemu w próbkach 
pobranych 8 godz. po podaniu wynosiło 3,3±2,5 μg/ml, 
a po upływie 12 godz. 3,4±1,8 μg/ml. Autorzy wykazali, 
że wartości stężeń Cmax i Cmin meropenemu oznaczone 
w osoczu krwi pacjentów nie różniły się znacząco i w 
czasie antybiotykoterapii czterokrotnie przewyższały 
MIC szczepu Klebsiella pneumoniae. Wykazano, że 
w odniesieniu do szczepów Acinetobacter baumanii i 
Pseudomonas aeruginosa terapeutyczne stężenie me-
ropenemu utrzymywało się przez 4-6 godz. po podaniu 
pacjentowi ostatniej dawki leku. W przypadku zakażeń 
wywołanych przez szczepy bakteryjne o zwiększonej 
oporności na karbapenemy Kitzes-Cohen i wsp. [9] 
postulują skrócenie przedziału czasowego między po-
dawaniem kolejnych dawek meropenemu.

W leczeniu zakażeń pooperacyjnych antybiotyki 
powinny być stosowanew dawkach maksymalnych z 
uwzględnieniem ewentualnych dysfunkcji nerek lub 
wątroby pacjenta [9, 14]. Infekcje bakteryjne są główną 
przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych 
poddanych zabiegowi CABG [5, 10, 12, 14]. Badania 
z zakresu farmakokinetyki meropenemu w materiale 
biologicznym pacjentów mogą potwierdzić skuteczność 
stosowanych schematów dawkowania antybiotyku w 
leczeniu ciężkich zakażeń pooperacyjnych. Należy 
rozważyć skrócenie przedziału czasowego obejmują-
cego dawkowanie meropenemu w iniekcji dożylnej lub 
podawać antybiotyk w dożylnym wlewie kroplowym, 
co może zapewnić terapeutyczne stężenie meropenemu 
we krwi [8, 9].

W niektórych sytuacjach klinicznych pomiar stę-
żenia antybiotyków może być pomocny w optymali-
zowaniu terapii [1-2, 6, 10]. Dotyczy to szczególnie 
antybiotykoterapii  w warunkach narastania oporności 
patogenów, leczenia chorych z niewydolnością nerek 
lub wątroby oraz u dzieci. W odniesieniu do antybio-
tyków skuteczność leczenia zależy od wartości stężeń 
antybiotyku przewyższających MIC patogenów w 
czasie terapii [2, 4, 10, 11, 13].

WNIOSKI

1. Cmax w osoczu krwi jednego pacjenta po wielo-
krotnym podaniu dożylnym w terapii zakażeń po 
przebytym zabiegu CABG wynosiło 17,58 μg/ml. 
W próbkach osocza krwi trzech pacjentów pobra-
nych pod koniec przedziału dawkowania (8 h) w 
kolejnych dobach antybiotykoterapii nie stwierdzo-
no leku. Tylko u jednego pacjenta wartości Cssmin 
meropenemu wynosiły 0,87; 0,89 μg/ml i przekra-
czały MIC Staphylococcus aureus, Enterobacter, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis i Serratia. 

Ryc. 1.  Chromatogramy ekstraktów uzyskane z próbek 0,5 
ml osocza krwi (nr identyfikacyjny pacjenta - 2).

Fig.1.  The chromatograms of extracts 0.5 ml plasma 
samples (identification nr. of patient - 2).

Ryc. 1. Chromatogramy ekstraktów uzyskane z próbek 0,5 ml osocza krwi (nr 

identyfikacyjny pacjenta - 2). 

Fig.1. The chromatograms of extracts 0.5 ml plasma samples (identification nr. of 

patient - 2). 
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2. Aby jednoznacznie potwierdzić skuteczność za-
stosowanego leczniczo schematu dawkowania 
meropenemu lub zmodyfikować przyjęty schemat 
dawkowania antybiotyku w leczeniu zakażeń 
pooperacyjnych w kardiochirurgii, niezbędne jest 
kontynuowanie badań farmakokinetycznych w ba-
danej populacji pacjentów. Należy rozważyć skró-
cenie przedziału czasowego pomiędzy podaniem 
kolejnych dawek meropenemu celem zapewnienia 
stężeń terapeutycznych.
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