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Eva!uation of the bioequivalence sulfonamide ptepatations potentationed with tlimethoplim in hen-broilels

Summary

Sulfadiazine combined with trimethoprim is commonly used in the veterinary medicine. According to
requirements of the UE the majoriĘ of veterinary drugs need farmacokinetic studies on target animals
in order to determine the bioequivalence of an examined preparation. In order too obtain approval of
the bioequivalence of the evaluated specimens it is necessary to compare values of two pharmacokinetic
parameters2 Lrea under the concentration-time (AUC) and maximal concentration (C,,_). The evaluation of
the bioequivalence based on the comparison of mutual proportion of corresponding pairs of parameters (AUC,
C*^.,, t_^.) confirmed that the examined sulfonamide preparations wer€ bioequivalent and that they could bemgx' mll'
replaced according to the required standard procedures and have similar pharmacokinetic propeńies.
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Sulfonamidy są pochodnymi sulfanilamidu, che-
micznie stanowią amidy kwasu p-aminobenzenosul-
fonowego. W lecznictwie stosuje się przewaznie sole
sodowe, łatwo rozpulszczalne w wodzie, jako roztwo-
ry do stosowaniaper os lub do wstrzykiwań. Sulfona-
midy dziaŁaj ą w yłąc zni e b akt eri o st aty c zni e ( wyj ątek
stanowią drogi moczowe, gdzie przy wysokiej kon-
centracji osiągają efekt bakteriobojczy), tzn, hamują
podział komorki bakteryjnej. Hamowanie przez sul-
fonamidy wzrostu bakterii polega na konkurencyjnym
antagonizmiezkwasemp-aminobenzoesow}m(PABA)
w procesie slmtezy kwasu foliowe go,zvviązkuniezbęd-
nego do dalszej biosyntezy kwasów nukleinowych.
Wysoką wrażliwość na sulfonamidy potencj altzowa-
ne obserwowano w odniesieniu do gronkowców i pa-
ciorkowców (7, I3). ZaWes działania przeciwbakte-
ryjnego nie obejmuje bakterii zrodzajl Pseudomonas
i My c o b a c t e r i u m (4) . D ziałani e b akteri o s taty czne wy -
stępuje po okresie utajenia, tzn. po upływie czasul,
w ktorym komórka bakteryjna zużyje własne zapasy
PABA (4). Sulfonamidy działajątylko na te drobno-
ustroje, które muszą syntetyzować własny kwas folio-
wy (11).

Właściwości farmakokinetyczne sulfadiazyny. Po-
dobnie jak większość sulfonamidów związek ten

wchłania się całkowicię z przewodu pokarmowego
zwierząt, z wyjątkiem dorosłych przeżuwaczy. Szyb-
kość wchłaniana sulfadiazyny po podaniu doustnym,
zależy od takich czynników, jak: wiek, postać leku,
gatunek oraz środowisko, w ktorym zachodzi wchła-
nianie (6). Sulfadiazynanależy do tzw, średnio-długo
działających sulfonamidów, to znaczy stęzenie tych
związkow utrzymuje się powyżej 50 pglml w zalęż-
ności od gatunku zwierzątprzęz okes 12-24 h od po-
dania (15). Sulfonamidy ulegają rozmieszczeniu we
wszystkich tkankach organizmu. Stopień ich rozmiesz-
częnia zależy o d stopni a zj onizow ania, lnaczynienta
tkanek, występowania specyficznych barier dla tych
zwtązkow oraz od stopnia wiązanta z białkami krwi.
SulfadiazynawiĘe się z białkami krwi w 90oń i tylko
niezwiązana frakcja leku podlega stopniowej dystry-
bucj i . Wy s oki p o zi om w iązania sul fadi azyn y z b iałka-
mi podwyzsza wartość biologicznego okresu półtrwa-
nia tego związku ( 1 5). Jest on ściśle skorelowany z W-
sokością stęzenia tych lekow we krwi w pierwszym
okresie po podaniu (I2), a poziom sulfadiazyny w in-
nych pĘnach ustrojowych (opłucnowym, otrzewno-
wyfl, maziowym) może stanowić 50-90% stęzenia we
krwi. Największe stężenie sulfonamidow występuje
w nerkach, wątrobie i płucach.



U większo ści zwterząt metabolizm sulfonamidów
zachodzi w wyniku acetylacji, głównie w wątrobie
i płucach, ZaceĘlowane metabolity sąsłabiej rozpusz-
czalnę od zwtązków macierzystych, dlatego wzrasta
ryzyko uszkodzenia kanalikow nerkowych w wyniku
wytrącenia skrystalizowanych postaci metabolitów
(15). Sprzęganię z kwasem glukuronowym i aroma-
tyczna hydroksylacja są dalszymi drogami przemian
metabolicznych u zwierząt. Sulfonamidy, które osią-
gaj ą we krwi stęzenia terapeuĘczne, są wydalane przęz
nerki, zarówno w postaci związków macierzysĘch, jak
i powstaĘch metabolitów. Niskie pH moczu sprzyja
kanalikowej reabsorpcji do krwiobiegu i powoduje
dŁaższeutrrymywaniesięsulfonamidówworganizmie,
natomiast alkalizacj a mo czu przysp ie s za wydal anie
sulfonamid ów z moczem w wyniku spowolnien ia za-
Ieżnej od pH biemej reabsorpcji w kanalikach (15),

Trimetoprim (TMP). Jako rozpu szczalna w lipidach
organiczna zasada, TMP jest szybko wchłaniany po
podaniu doustnym, a następnie ulega dystrybucji do
większości tkanek organizmu, gromadzi się zwłasz-
czaw tkankach o odczynie bardziej kwaśnym niżplaz-
ma (72, 15). Metabolizm TMP zachodzi w wyniku
procesu utleniania i reakcji sprzęgania, zachodzących
w wątrobie . Zarowno TMP niezmieniony, jak i powsta-
jące metabolity sąwydalane zmoczęm(15). Po stoso-
waniu doustnym TMP u kurczątw dawce 4mgkgm,c.l
l24 h, wartość biologicznego okresu póhrwania wy-
nosiła -tr:0,63 h (3).

Zgodnte z dyrektyr,vą UE, prowadzenie badań nad
wykazaniem biorównoważności preparafu odtwórcze-
go z lekiem referencyjnym w przypadku większości
weterynaryj nych pro dukt ów Ie czniczy ch wymaga pr ze -
prow adz eni a b adań farmako kin eĘ c zny ch na zw ter zę-
tach do c elo'u\ych. U znanie biorównowazno ści oc eni a-
nych preparatów wymaga ptzede wszystkim porów-
nania wartości dwoch wskaźników farmakokine§cz-
nych: powierzchni pola pod krzywą stężenie-czas
(AUC) i stęzenia maksymalnego C_u* w czasie t_u*

(I,2,8,9, 16),
Celem pracy było lznanie biorównowazności po-

między preparatem badanym Ditrivet solutio a lekiem
referencyj nym Trimeto s ttl 48%o.

Matetiał imetody
Zwierzęta. Badania wykonano na 65 brojlerach kurzych

w wieku 6 tygodni i średniej masie ciała 2,3 kg, pochodzą-
cych z fermy RSP - Wola Przybysławska, woj. lubelskie.
Brojlery przed doświadczeniem przeszĘ 7-dniową kwaran-
tannę i zostńy oznakowane. Ptaki w okresie kwarantanny
i w trakcię doświadczeniabyĘ trzymane w drewnianych klat-
kach o podłodze zsiatkimetalowej, stojących w dobrze wen-
Ęlowanych pomieszczeniach wiwarium. Ptaki podzielono na
trzy grupy w zależnośct od przeznaczęnia. Pierwsza grupa
(3 0 s zt. ) otr zy myw ała preparat badany - Ditrivet solutio, dru-
ga gnrpa (30 szt.) otrzymywała lek referencyjny - Trimeto-
sul 48%, trzecią grupę (5 szt.) stanowiły kurczęta kontrolne,
sh"rzące jako żródło czystej p|azmy. W trakcie kwarantanny
i trwania doświadczenia ptaki były żlrvione paszą bez kok-

cydiostatyków, pochodzącąz wytwómi Agropol S.J. Motycz,
woj. lubelskie, oraz otrzymywały wodę ad libitum. Krew do
badań pobierano zżyĘ pachowej (v. axillaris) w płytkiej nar-
kozie (ketamina 10 mg/kg m.c./i.m./ + pentobarbital20 mgl
lkg m.c.li.nl) po upływie 0,45, I,3, 4, 6 i B h od podania
badanych leków. Na przeprowadzenie badań otrzymano zgo-
dę Lokalnej Komisji Etycznej ds. DoświadczeńnaZwierzę-
tach.

Leki. Badany preparat o nazwię roboczej: Ditrivet solutio
stosowany był w postaci roztworu o składzie: sulfadiazyna -
160 mg, TMP - 40 mg w 1 ml, jako leku referencyjnego
użyto: Trimetosul 48ońPliva Kraków w postaci zawiesiny
o składzie: sulfadiazyna 400 mg/ml, TMP - 80 mglml. Oby-
dwa preparaty podawano j ednorazowo, sondą metalowąbez-
pośrednio do wola w jednakowej dawce 30 mg/kg m.c.
w przeliczeniu na substancje aktyr,vne.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny. Do oznaczeń zasto-
sowano chromatograf cieczowy firmy Varian z altomatycz-
nym systemem zbierania danych, detektor UV o zakresie dłu-
gości fali 190-700 nm, dozownik Rheodyne o objętości pętli
20 pl (USA), kolumnę LiChroCar1 l25-3 purosfer RP- 1 8-e,
5 pm (Merck, Niemcy), filtr 45 p PTFE (firrny Phenomenex,
USA) i wytrząsarkę typu Vońex (fi.-y Bosch).

Odczynniki. Wszystkie odczynniki miaĘ czystość chro-
mato graficzną: acetonitryl, cz. d. a. chromato gr aficzny ch
HPLC (Merck), HCI, cz.d.a. (POCH), NaOH, cz.d.a. (POCH),
chlorek metylenu, cz.d.a. chromatograftczny ch (Merck),
KH2PO4, cz.d.a. (POCH), woda oczyszczona otrzymywana
metodąpodwójnej osmozy przy lżyciu systemu Milli-Q plus
185 (Millipore).

Procedura ekstrakcji sulfadiazyny i TMP z próbek
plazmy. Do 1 ml próbki plazmy badanej dodawano przy
oznaczaniu sulfadiazyny 4 ml 0,05 M roztworu HCl lub 4 ml
0,01 M roztworu NaOH przy oznaczaniu TMP. Mieszaniny
odstawiano na 15 min. Następnie próbki homogenizowano
przezI min. HomogenaĘwirowanoprzez 1min. (6000 x g).
Następnie 3 ml otrzymanego supernatantu rozcieńczano 3 mI
wody oczyszczonej, dodawano 4 ml chlorku meĘlenu i pro-
wadzono ekstrakcje sulfadiazyny i TMP przez intensywne
mieszanie przez 7 minutę, następnie wytrząsając przez dal-
sze 2 minuty. Mieszaninę schładzano przez 75 min. w tem-
peraturze + 4" C. Zbterano oddzieloną frakcj ę emulsj i z chlor-
kiem me§lenu i wirowano przy 2500 x g obrotów przezl mi-
nuty. Następnie całość frakcji z chlorkiem metylenu prze-
puszczano przezfltr PTFE i zebranączęść w objętości 2 ml
odparowywano do sucha w strumieniu powietrza. Suchąpo-
zostałośó rozplJszczano w 1 ml fazy ruchomej:10"ń acetoni-
tryl+ 90oń 0,02 M KH2PO4 o pH:2,8.

Procedura allalizy chromatograficznej. Oznaczanie sul-
f adiazynyiTMPwprobkachplazmykllrczątrzeżnychotrzy-
mujących preparat badany - Ditrivet solutio i preparat refe-
rencyjny Trimetosul 48% wykonano przy użycill chromato-
grafu cieczowego firmy Varian. Analizę chromatograftczną
wykonano przy uzyciu kolumny LiChroCaft 125 purosfer RP-
1B e, 5 pm. Zakres długości faliptzy uzyciu detektora IrV
wynosił dla sulfadiazyny 270 nm, a dla TMP 230 nm. Stoso-
wano dwuskładnikową fazę ruchomą: I0oń acętonitryI+ 90%o

0,02 M KH2PO4 o pH - 2,8. Objętość nanoszonej próbki -
20 pl, Szybkość przepĘwu fazy ruchomej: 1 ml/min.

Obliczanie stężeń sulfadiazyny i TMP. Określenie po-
ziomów stęzeń sulfadiazyny i TMP w próbkach plazmy kur-
cząt doświadczalnych wykonano przy użyctll krzyrvych ka-
libracyjnych. Wykreślenie krzywych i obliczanie wyników



przeprowadzono przy uzyciu programu Excel. Krzy,we stę-
żeńdla sulfadiazyny i TMP przedstawiono na (ryc. 1 i 2). Do
przygotowania krzywej kalibracyjnej dla sulfadi azyny i TMP
stosowano wzrastające stęzenia obu badanych związków, dla
sulfadiazyny od 1,5 do 10 pg/ml i dla TMP 0,100, 0,500
i 1,00 pg/ml. Powtarzalnośc i odtwarzalność uzytej metody
do analiz chromato grafi c znych zo stała potwierdzon a przez
określenie względnego odchylenia standardowego (RSD).

Określano równiez stopień odzysku sulfadiazyny i TMP
z probek plazmy kontrolnej. Srednia warlość odzysku sulfa-
dlazyny z próbek plazmy kontrolnej wynosiła 80,60ń, a śred-
nia warlośó odzysku TMP - ]6,00^.

P rzep ro w a d zenie analizy fa rm a ko kin ety cz n ej . W s kaź -
niki farmakokinetyczne dla sulfadiazyny i TMĘ słuzące do
określania biorównoważności pomiędzy preparatem Ditri-
vet solutio a preparatem Trimetosul 48oń obltczono przy lży-
ciu metody niekompańmentowej (5, 10), według plogramu
komputerowego PK Solutions 2,0. Określono pole po-
wierzchni pod krzywą stęzenie-czas (AUC), wartość stęze-
nia maksymalnego (C."_) oraz upływ czasu, po którym to
stęzeni e występuj e (t_^*). O c enę biorównowazno ś ci analtzo -

wanych pro duktów leczntczy ch (badane go i referencyj n e go)
przeprowadzono przez porownanie statystyczne ewentual-
nych róznic pomiędzy porównywanymi wskaźnikami.

Oceniane preparaty mozna uznac za biorównoważne, gdy
stosunek porownywanych par parametrów, wyrazony w war-
tościach rzeczywistych mieści się w granicach 0,80-1,20,
a analjza wariancji (Anova) nie wykazuje pomiędzy tymi
wskaźnikami statystycznie istotnej róznicy, przy poziomie
istotności a - 0,05 (8, 9).

Wyniki iomówienie
Jak wynika zprzebrcga krzywych (ry.. 1 i2) dla

stęzeń sulfadiazyny i TMP w plazmie po stosowaniu
u klrcząt porównywanych preparatów, miały one
w okfesie 0,45-8 h od podaniaprzebieg równolegĘ.
Najwyższe średnie stęzenia sulfadiazlmy po stosowaniu
obu preparatów stwierdzono jlż po upływie 0,45 h od
podania; wynosiĘ one,. 5,7 4 pelml
Ditrivet sol. i 6,04 p"glmlTrimeto-
sul 48%. Po 4 h od podania stęze-
nia sulfadi azlmy ul e gły znacznemu
obniżeniu. w porównaniu ze stężę-
niem po pierwszym pobraniu krwi,
zachowuj ąc zbliżony poziom
w przypadku obupreparatów: I,74
pdml Ditrivet solutio i2,45 1l"glml
Trimetosul 48%. Rownież po 8 h
od podania porowlylvanych leków
stężenia sulfadiazyny układaĘ się
na zbltżonym poziomie i wynosi-
ły 0,]3 pglml Ditrivet solutio i 0,75
pglml Trimetosul48%.

obliczone wskaźniki farmako-
kineĘczne dla sulfadiaąmy i TMP
po j ednorazowym stosowaniu
u kur cząt r zeźny ch pr ep ar attt b ada-
nego - Ditrivet solutio i leku refe-
rencyjnego - Trimetosul 48%
przedstawiono w tab.I i2,

0,45 h 1h 3h 4h 6h
Czas od podania leku - godziny

Ryc. 1. Stężenia sulfadiazyny w plazmie kurcząt rzeźnychpo
stosowaniu preparatu Ditrivet sol. i preparatu referencyjne-
go Trimetosul 487o w dawce 30 mg/kg m.c. w przeliczeniu na
substancie czynne
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Ryc. 2. Stężenia trimetoprimu w plazmie kurcząt rzeźnych
po stosowaniu preparatu Ditrivet sol. i preparatu referencyj-
nego Trimetosul 487o w dawce 30 mg/kg m.c. w przeliczeniu
na substancje czynne

Tab. 1. Wskaźniki farmakokineĘczne dla Tab. 2. Wskaźniki farmakokineĘczne dla
sulfadiazyny obliczone po stosowaniu TMP obliczone po stosowaniu u kurcząt
u kurcząt rzeźnych preparatu Ditrivet so- rzeźnych preparatu badanego Ditrivet
lutio i leku referencyjnego Trimetosul solutio i leku referencyjnego Trimetosul
48oń 48oń
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Objaśnienia: t,ra,d,el; t,,, okresbiologicznegopółtrwania; a-wchłanianie; d-dysĘ-
bucja; el eliminacja
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Tab. 3. Ocena biorównoważności pomiędzy preparatem Di-
trivet solutio a lekiem referencyjnym Trimetosul 487o na pod-
stawie określenia wzajemnego stosunku wskaźników farma-
kokinetycznych dla sulfadiazyny: AUC, C,u" i t.", dla leku
badanego i referencyjnego

Tab. 4. Ocena biorównoważności pomiędzy preparatem Di-
trivet solutio a lekiem referencyjnym Trimetosul 487o na pod-
stawie określenia wzajemnego stosunku wskaźników farma-
kokinetycznych dla TMP: AUC. C,u, i t.n* dla leku badanego
i referencyjnego

Wskazniki dla sulfadi azyny. Wartość wskaźnika
AUC (O-t, obs. area) sulfadiazyny wynosiła w przy-
padku Ditrivet solutio - 19,8 pg-h/ml i22,2 1l,g-Wml dla
Trimetosul 48oń. Wartość C*^. i t*^. dla sulfadiazyny
w przyp adku obu preparató\#"ivyffit iła odpowi e dni o :

5,7 p"glml i 0,7 h dla Ditrivet solutio i 6,0 pglml i 0,7 h
dla Trimetosul48% (ab. 1).

Wskaźniki dla TMP. Obliczona wartość AUC (O-t,
obs. area) dla preparatu badanego wynosiła - 2,34
pg-h/ml, a dla leku referencyjnego - 2,27 pg-Wml.
Wartości C*". i t--_., dla TMP po stosowaniu preparatumax max
Ditrivet solutio wynosiły odpowiednio: 7,76 1lglml
i 1,0 h i dla preparatu Trimetosul 48% - 5,99 slglml
i 1,0 h (tab.2).

Ocena biorównoważności preparatu Ditrivet solu-
tio z lekiem referencyjnym Trimetosul 48% na pod-
stawie określenia wzajemnego stosunku wskaźników
farmakokin eĘ czny ch ob li c z onych dl a sul fa diazy ny :

AUC, C_u* i t_u,. Określanie biorównoważności lekow
odtwórczych w porównaniu z lekami referencyjnymi
(oryginalnymi) przeprowadzono zgodnie z odpowied-
nimi dyrekĘwami UE (I, 2), w których wyraznie sfor-
mułowano stwierdzen te, że stężenie p orównywanych
leków w plazmie stanowi podstawę do oceny biorów-
nowazności. Wynika to z założenia, że jeżeli dwa leki
porównylvane osiągają podobne stężenia w plazmie,
to leki te powinny również wywierać taki sam efekt
farmakolo g lczny ( 1 6), Według wsp omnianych r o zp o -
rządzeń, podstawowymi wskaźnikami do oceny bio-
równowazności są: AUC, Cn,u* i t,.u* t
w pełni uzasadniony. Wskaźniki te n
ryntjąproces wchłaniania leków do krwi. Większośó
autorów uw aża, że jednąz w ażniejszy ch przy czlm bra-
ku równowazno ś c i p omiędzy dwoma pr ep ar atam| za-
wierającymi tę samą substancję czynnąstanowi róż-
nica w stopniu ich wchłaniania do krwi (14, 16).

Przeprowadzone porównanie wyrrienionych wskaź-
ników farmakokin etycznych dla dwóch składników
czynnych preparatu badanego Ditrivet solutio i leku
referencyj ne go Trimeto sul 4 8 

oń, pozw ala uznac je za
biorównoważne. Występowanie biorównowazności
pomiędzy porównywanymi preparatami zostało usta-
lone w wyniku porównania wzajemnego stosunku war-
tości AUC, C_o* i t_u* leku badanego i referencyjnego.

Przeprowa dzona analtza sto sunku wartości AUC/
lbad. i AUC/ref.; C^,*/bad. i C_"^/ref i tn,u^/bad, i t..u*/

/ref. porownywanych preparatów wykazaŁa, że ocęnia-
ne wartości trzechwskaźników obliczonych dla sulfa-
diazyny i TMP mieszcząsięw wymaganych granicach,
v,ryrażonych w wartościach rzecrywistych, to jest od
0,8 do I,2. Pozwala to na stwierdzente, że uzyskany
w przeprow adzonej analizie zakr ęs dopuszczalnych
róznic jest zgodny z dyrektywąUnii Europejskiej (1)

Reasumując, uzyskane wyniki z przęptowadzonej
analizy matematycznej obejmuj ącej porownanie par
wskaźników h (AUC, C_n*, t.u*),
pozwalająuz et solutio firmy Bio-
faktor za biorównoważny w stosunku do leku referen-
cyjnego Trimetosul 48oń firmy Pliva - Kraków
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