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pharńacokinetics of antipyrine in plasma and saliva in Black,and,White brced

The aim ics of antipyrine after intravenous administra-
tion in calv tration in plasma and saliva. We also examined
the effect o

The experiment was conductód on 15 healt}rv calves

armacokinetic parameters of antipyrine depend not on
entration was determined, but on the age of the exam-

reed shou|d be taken into accouńt in,studies of drug

liva; breed, calves

AnĘpiryna (fenazon) posiada szeręg cech modelo-
wej substancji służącej do oceny tempa metabolizmu
wątrobowego, a w szczegolności aktywności mono-
oksygenaz mikro skomalnych hepatocytó w zależny ch
od cytochromu P450 (CYP450) w warunkach in vivo
(3, 1 8, 2I, ż4, 30, 39,44). AnĘpirynajest metabolizo-
wana prawte wyłącznie w wątrobie (1, 2, 6, 8, l4),
wtĘe się w bardzo niewielkim stopniu z białkami oso-
czowymi i tkankowymi (18, 19,26),jej klirens wątro-
b owy j e st pr akĘ cznte nteza\eżny o d zm i an prz epĘłr,u
krwi przez wątrobę (3,4,9,20), u ej

dysĘbucjiwe wszystkichpĘnach ie
podlega magazynowaniu tkankowemu (20, 39). Wy-
niki wielu badań wskazuj ąiżzapowstawanie poszcze-
gólnych metabolitów anĘpiryny odpowiedzialne są
r ożne lzoenzymy cltochromu P4 5 0 (CYP4 5 0) ( 1 1, 1 4,

18). W ostatnim czasięwykazano, iz w metabolizmie
an§piryny u ludzi uczestniczy co najmniej 6 tzoenzy-
mów cytochromu P450 (12). Stwierdzono, ze akĘw-

ność niektórych izoenzymów cytochromu P450 jest

uwatunkowana genetyc zn:re, aprocesy biotransfonna-
cji odbyrvające się z ichudziałem wykazują polimor-
fizm w obrębie określonej populacji (I2, 15,41). \Ąr

ostatnich latach pojawia się coraz więcej danych do-

Ę czący ch przydatno ś ci te stu anĘpirynowe go do okre -

ślani a aktywno ś ci enzy maĘ cznej kompleksu CYP4 5 0

uzwierzątgospodarskich (1, 9, 10, 13, 18, 19, 33,36).
Celem badań było porównanie wielkości parame-

trów farmakokinetycznych anĘpiryny, po podaniu do-
ży|nym, u cieląt w róznym wieku, na podstawie ozna-
czenta koncentracji tej substancji modelowej w oso-
czu krwi i ślinie oraz określenie, czy doiew krwi bydła
rasy hol szĘńsko - Ęzyj skiej wpĘrva na farmakokine-

Ękę antypiryny u cieląt,

Matetiał imetody
tsadania przeprowadzono na 15 klinicznie zdrowych cic-

lętach: 5 rasy czarrro-białej (CB), 5 - CB x HF (259ó



HF), 5 CB x HF (5O% HF). Srednia masa ciała uĄtych w
eksperymencie cieląt wynosiła w 10 dniu życta: CB - 40,0

zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Przed rozpoczę-
ciem doświadczenla zwierzęta poddano zabiegowi katete-

ryzacji
bierani
cie tr-w

ratów mogących wchodzi w interakcję farmakokinetyczną
i biochemiczną z antypiryną.

testowej. Krew pobierano do probówek zheparyną ana-
stępnie odwirowywano w celu uzyskania osocza. Slinę
kolekcjonowano zgodnie z procedurą opisaną przez Janl-
sa i wsp. (19). Zebraną ślinę odwirowyrvano w celu osa-

dzęnla mukopolisacharydów. Do czasu przeprowadzenia
analiz próbki przechowywano w temperaturze -20"C. Stę-

żenie antypiryny w osoczu kr.wi i ślinie oznaczono metodą

sp ą (5).
antyplryny określono według modelu

j ednokompaftmentowego otwaftego, przy wykorzystaniu
oznaczeń w fazie wolnej (P) eliminacji tej substacji (1B,

20,26,45). Współczynnik eliminacji antypiryny (k) oraz

stęzenie początkowe (C,,) obliczono metodą n aj mn iej szych
kwadratów zWzywej siężeń tej substancji w osoczu i śli-
nie (C) w odniesieniu do czasu (t). Wielkość pozostałych
parametrów Vł obj

bucji,A-w i,to., o -

nia, Cl, - kli czono w
StępuJące Wzory:

Vu: D/C., D: Vo/m.c., to,. :0,693/k, ClA : Vo,k
gdzie: D - podana dawka anĘpiryny; m.c. masa ciała.

Melkośc pola powierzchni pod }ory*ą eliminacji anty-

piryny (AUC - Area Under Curve) ekstrapolowanąw za-

kresie 0 + @, obliczono metodątrapezów. Wyliczono tak-
ze stopień wiązania anĘpiryny przezbtŃka osocza zgod-
nle ze wzorem:

Fo - 1 Vo"/Vo.

gdzie: Fo biał
Vu" - objęto ana

wie zmran s vu,
dystrybucji antypiryny określana na podstawie zmian stę-

żeniatej substancji w ślinie.
Uzyskane wyniki (osocze vs, ślina; CB vs. 25Yo HF' CB

vs. 50% HF 25oń HF vs. 50% HF) opracowano statystycz-
nl,e za pomocą testu t-Studenta (program Statistica v. 5.0).

Wyniki iomówienie

Przeprowadzane
Vpiryny w osoczu
wanympunkclecza

dzono tabe, iż eliminacja antypiryny nie zależy od
rodzaju materiału biolo glcznęgo (osocza, ślina), w k!ó-
rym Óokonano pomiaru stężeń tej substancji, a jedy-

cieląt 10 i 60-dniowychokazŃy się staĘstycznie istot-

ne (P<0,01), natomiastrożnicę osocze vs. śiina, CB.
vs.25ońHF, CB. vs.50% HF,25Yo HF vs. 50% HF nie

Iąt 50% HF jest istotnie (P < 0,
naniu do cieląt CB i25% HF. R
HF nie uzyskĄ potwierdzenia

ywą (AUC
awle Zmlan
,jak i w śli-



Parametr
fa rmakokin elyczny Z5T'HFlSOY"HrICB

10 dzień 60 dzień

25"/"HF Isov"nrl ,,

Vd(|)

ł (Uks)

t0 , (h)

Clo (ml/min)

clo (mlimin/ko)

AUC (ilg.h.mlł)

F, (%)

31,28
30,16-32,42

0,78
0,75-0,81

11 ,31
10,30-12,03

32,11
29,67-34,51

0,80
0,74-0,86

521
483-562

0,7
0,7-1,1

31,30
30,23-32,22

0,78
0,75-0,80

1 0,28*
9,84-1 0 ,86

35,1 1 
-

33,17-37,51

0,87 *

0,82-0,93

467*
438-502

0,9
0,8-1,1

31,56
31,20-32,39

0,79
0,75-0,81

11 ,75
11,18-12,22

31,14
29,67-32,84

0,78
0,7 4-0,82

536
508-562

0,7
0,6-1 ,0

52,6lA
50,00-57,21

0,66A
0,62-0,71

8,63A
8,13-9,25

70,68A
69,52-71,51

0,88A
0,87-0,89

236A

233-240

1,7A

1,5-1,9

53,43A
49,68-57,17

0,67A
0,62-0,71

7 ,4lA*
7,00-8,00

82,45A*
76,35-92,35

1,03A*
0,g5-1,15

203A

1 80-21 8

1,8A

1 ,4-2,1

52,50A
50,58-55,68

0,66A
0,63-0,70

8,81A
8,45-9,37

68,95A
63,85-72,51

0 ,86A

0,80-0,91

242A
230-261

1,6A

1 ,3-1,8

Tab. 1. Wielkość parametrółl farmakokinetycznych antypiryny oceniana na podstawie zmian
stężenia leku mode|owego w osoczu krlvi (i; zakres lvartości: min.-max.; n : 5)

Objaśnienia: * - róznice statystycznic istohre (P < 0.05) między 50% HF a25oń HF i CB; A rożnlce

statystycznic istotne (P < 0.0 l) mięcizy 10. a 60. dniem życia

Tab.2. Wielkość parametrów farmakokinetycznych antypiryny oceniana na podstawie zmian
stężenia leku modelowego n, ślinie (i; zakres wartości: min.-max.; n = 5)
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Przeprowadzone bada-
nia wykazaly zmiany
wielkości parametrów
farmakokin eĘ czny ch an -

Vpiryny wraz z wiekiem
cieląt. Stwierdzono istot-
ne zmniejSZanie się
współczynnika dystrybu-
cji antypiryny (A - l/kg)
między 10 a 60 dniem
życta. Zjawisko to nastę-
powało, mimo że obję-
tość dystrybucj i an§piry-
ny (Vn 1) uległa w tym
samym okresie istotnemu
zwiększeniu. Uzyskane
wyniki korespondują z
r ezu,|tatarnl do świ adc z eń
plzeprowadzonych na
zwierzętach laboratoryj-
nych (17, 34, 40). Od-
mienne wyniki uzyskali
Depelchin i wsp. (8)" Au-
torzy ci nie stwierdzili
istotnych zmian współ-
czynnlka dystrvbucji an-
typiryny u cieląt od uro-
dzenia do 6 miesiąca ży-
cia. Obserwowane przez
nich wielkości A wahaĘ
się w granic ach 0,7 0-0,J 5
l/kg wykazuj ąc j ednocze-
śnie bardzo duże rożnicę
międzyosob nicze. B acker
i wsp, (7), nie stwierdzili
natomiast istotnych
zmian współczynnika
dystrybucji an§piryny u
jagniąt między 1 a 16 Ę-
godniem życia. Wyniki
wielubadańdowiodĘ, że
noworodki ludzkie i
zwierzęce mają zmniej-
szoną wydolność meta-
boliczną wątroby (8. 22.
23,25,34). Wynikiem
niewielkiej aktywności

cielętami CB i25% HF a mieszańcami 50% HF (ab. monooksygenaz mikrosomalnych hePatocYtów jest

I,2). wolniejsze (w porownaniu do osobników starszych i
' 
Wiązanie anĘpiryny z btałkami osocza u cieląt w dorosĘch) utlenianie, redukcja, hydroliza 

_t lvdroksV-
wiekL1_od 10 do60 oni było bardzo niewielkie. Wiel- lacja wielu środków farmakologtcznYch (22,3I,34,
kość frakcji zwlązanej zbiałkamt osocza (F) wahała 4I).
się(wartoŚci średnie)wgranicach 0,7-I,8ońpiry crym Wprzeprowadzon zaobserwowa-

wańości obserwowane u"cieląt lO-dniowych byĘ isiot- no istotne skrócenie i zwiększenie
nie (p < 0,01) niższę (CB - 0,7Y",25oń HF-- O,Joń, metabolicznegoklirensuanĘpirynyucielątmiędzy 10

50% HF - 0,9oń), w porównaniu do wartości stwier- a 60 dniem zycia. Swiadczyto pośrednio o tYm, iŻwraz
dzonych u ciótąt oo-dniowych (CB - I,60ń,25%HF - z wiekiem cieląt wzrasta akĘwnoŚĆ monooksygenaz

I,7yo,50%HF' 1,8%) (tiu.t,z). mikrosomalnychhepatocytówzależnychodcytochro-

10 dzień

25%HF]soy"nr] cs

60 dzień
l

50%HF i cn

Vd (|)

^ 
(l/ks)

l0,5 (h)

Clo (ml/min)

Clo (ml/min/lłu)

AUC (łg.h.mll)

Fo (%)

31,50
30,30-32,68

0,79
0,76-0,82

11 ,33
10,50-11,97

32,14
30,17-33,84

0,80
0,76-0,83

529
492-552

0,7
0,7-1,1

31,58
30,52-32,52

0,79
0,76-0,81

10,03-
9,60-1 0,47

36,34-
34 ,51 -39,01

0,91 *

0,84-0,91

459*
427-483

0,9
0,8-1,1

31,79
50,94-58,14

0,80
0,76-0,82

11 ,43
11 ,0l -11 ,77

32,11
30,34-33,01

0,80
0,76-0,82

520
505-549

0,7
0,6_1,0

53,58A
50,94-57,73

0,67A
0,64-0,73

8,61A
8,30-9,00

71,91A
70,51-74,68

0 ,90A
0,88-0,93

232A
223-236

1,7A
1,5-1,9

54,40A
50 ,66-57 ,1 7

0,68A
0,63-0,70

7 ,44A*
7,05-8,20

84,35A-
79,71-90,85

1,05A-
0,95_1 ,05

1 99A
114-215

1,8A
1.4-2,1

53,34A
51,44-56,82

0,67A
0,64-0,71

8,75A
8,50-8,95

7211^
69,68-78,01

0 ,90A
0,85-0,95

232A
214-246

1,6A
1 ,3-1,8



mu P450. Stwierdzone zwiększanie się wielkości me-
tabolicznego klirensu anfypiryny wraz z wiekiem cie-

sko-fryzyjskiej na wielkość metabolicznego klirensu
anĘpirynyubadanychc w
oparciu o oznaczanie stę w
osoczu krwi, jak i w ślin w
doświadczeniu przeprowadzonym na cielętach rasy

metab - P450 (37).

Do o wiele prac doĘczących
określ rożnych środków farma-
kologicznych w oparciu o pomiar ich stężenia w ślinie
u ludzi (35, 38, 42, 43, 45,46). Oznaczęnie stężenia

, 38).
mater
nychj

pobierania próbek (2] , 32,38). Uzyskane w przępro-
wadzonym doświadczeniu wyniki wskazuj ą iż farma-

osoczlli ślinie cieląt jest, po
mg substancji testowej, pra-
wyniki u ludzi uzyskali inni

altorzy (I 6, 2I, 43), którzy wykazali dużą zbieżność
wielkości objętości dystrybucji, okresu półtrwania i
metabolicznego klirensu antypiryny niezależnie od
rodzaju materiału biologicznego (osocze, ślina), wy-
korzysĘwanego do oznaczeń parametrów farmakoki-
neĘcznych.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazlją że

sunek stężeń antypiryny osocze/ślina nie zależy od
wielkości y\ryBv arzania śItny (42).

Stwierdzony w doświadczeniu stopień wtązania
wał się na
substancji

e wiązanie

Wnioski

wp$wa istotnie na farmakokineĘkę antypiryny (wiel-
kości to., i ClA) u cieląt.
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GRAY L. C., MAGDESIAN K. G., STURGES B.
K., MADIGAN J. E.: Podejrzenie zapalenia rdze-
nia i mózgu na tle zakażeniapierwotniaczegoruźre-
bięcia w wieku 2 miesięcy. (Suspected protozoal
myeloencephalitis in a two-month-old colt). Vet. Rec.
I49,269-213, 2001 (9)

U źrebięcia rasy appaloosa ttrodzonego na ] 0 dni przed terminem rł, drugim

clniu życia pojawiło się porażenie nerwórł, czaszkclwych I\ VTI, VIlt, IX- X i

Xll Klacz na 30 dni przcd przewidzianym tetminem porodu zaszczepiorru prze-

ciwko grypie. tężcorli. rł,ścick]jźnie, rłschodniernu j zachodniernu zapaleniu

mózgu Celern ustalenia rozpoznania zbadano płyn mózgor,vo-rdzcniowy, rvyko-

llalro elektromiografię i badanie przy ltźyciu rezonansu tnagnetycznego. przcba-

dano lristologicznie bioptaty nerrvów obrvodorvych i testetl u,estem blotting

badano obecność przeciwciał dla Sarcoc,vstl|s lleuona Plelvotniak ten jest ur,va-

żany za jednąz przycz)łl zapalenia mózgrr u konj Testem r,r,esterrr blotting u,y-

kazano obecność przecirł,ciał dla S. neutontt y, płynie mózgowo-rdzeniorł,ym

źrebięcia Objalvy neurologiczne ustąpiły prarvie całkor,vicie po leczcltiu przy

użycill pirimetarrriny i trilnetoplirnu-srLlladiazyny przez okres 2 nriesięcy

G.

CHOI C., KIM B., CHo W. S., KIM J., KWON D.,
CHEON D.S., CHAE C.: SeroĘp otoczkowy, genu
toxA oraz profile wrażliwości na antybiotyki Pa-
steurella multocicla izolowanych od świń z zapale-
niem płuc w Korei. (Capsular serotype, toxA gene,
and antimicrobial profiles of Pasteurella multocida
isolates from pigs with pneumonia in Korea). Vet,
Rec. 149, 2I0-2Iż,200I (7)

Spośród 230 izolatórł, Pasteurc]la nlu]tocit]a pochodza.cych od śrviń z zapa-

leniempłuc rv Korci 200 (87%) nalcżało do serotypll otoczkou,ęgo A,9 (,1%) do

serotypLl D i 2l (9%') nie udało się zakwalifikorł,ać do znanych serotypórv Gc-

nonl 30 (13%) izolatów P nultocitla zarł,iclał gen toxA pr4/ czyn] 26 izolatów

(11%) należało do typu A, 2(1%) do typu D i 2 (1%) nie należało do żadnego

sefotypu Większość izolatórł P nu]tocida była rł,pełni rł,rażliri,a na niskie srę-

żenla cef'iotunr (l pg,łll). danofloksac5lrr;, (2 pg/ml), gentamycyny (4 pg/nrl) i

penicyliny(lpg/nll),średniorvr:rżliwanaampicylinę(4prglrnl) \\'jększość(879i,)

izolalów P nlultocida nie była toksynogenna 
(j.


