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Bioauailability of antipyrine in calves during the fitst two months of lite

Summary

The aim of this study was to determine bioavailability and plasma protein binding of antipyrine in calves
during the first two months of life.

The experiment tvas carried. out on 20 bull calves of tllack and white breed. Pharmacokinetics of antipyrine
in plasma- and saliva łl,as studied after intravenous and ,,per os" administration. Antipyrine was adm_inistred
at a dose of 1000 mg on day 10, 20,40, and 60 of the calves |ife. Pharmacokinetics of antipyrine was calculated
according to a one-comparatment open model.

A maxTmum concentiation of antĘyrine in plasma and sa|iya was obseryed in 180 min. (10 day-old calves)
and 120 min. (60 day-otd calves) aftir ,,per oŚ" drug administration. Bioavailabili§ of antipyrine in calves
after ,,per os" administration amounted between 0.95 and 0.99 Vl. The ,,first pass"_phenomenon was very
smatt (^0.01-0.051/1). It was proved that in examined calves the antipyrine-protein bound fraction did not
exceed 3.57o of total drug cońcentration in the plasma (maximum _3.2'ń in l0 day-old calves; minimum 1.67o
in 60 daJ,-old calves).

TherósultsofthiŚstudy(bioavailabilityofantipyrine= 1000ń;antipyrine-proteinboundfraction<3.5o/o)
indicale the possibility to work out a ,,non-inyasive" variant of antipyrine tests pelryittlng an indirect ,,in ovoo'

determinatión of mixid function oxidase linkecl to cytochrome P-450 activity (MFO-P-450) in calves during
the tirst months of life.

Keywords: antipyrine, ca|yes.

Antypiryna jest modelowyłn lekiem stosowanynr po-
wszeclrnie do pośredniej oceny w warunkach in vivo
aktywności enzymów jednego z nalważniejszych szla-
ków metaboliczr'ych wątroby, a mianowicie monooksy-
genaz mikrosomalnych (MFO - mixed function oxyda-
se), zaleznych od cytochronru P-450 (MFO-P-450). An-
typiryna iest metabolizowana prawie wyłącznie w wą-
trobie (2, I],30, 34), wiąże się w bardzo niewielkim
stopniu z białkami osoczowymi i tkankowymi (5, 21,
22), jej klirens wątrobowy jest praktycznl,e niezależny
od zmian przepływu krwi przez wątrobę i czynności ne-
rek (2, l5, 34), ulega równomierrrej dystrybucji we
wszystkich płynach biologicznych i nie podlega maga-
zynowaniu tkankowemu (2I, ż2, ż4,30). Do niedawna
wykorzystanie antypiryny jako substancji modelowej
ograniczało się do ludzi i zwierząt laboratoryjnych (6, 8,

9,IJ,21-23,30,34). W ostatnich latach pojawia się co-
raz więcej doniesień dotyczących farmakokinetyki an-
typiryny tl zwietząt gospodarskich ( 1. 2, I0, lI, 14, 76,
18, 19,33).

Celem badań było określenie dostępności biologicz-
nej antypiryny po podanilper os oraz jej wiązania zbiał-
kami osocza u cieląt y, pierwszych dwóch nriesiącach
życia. Badań takich lzwievąt gospodarskich do tej pory

nie prowadlon9,. a mogą mieć one istotne znaczenie dla
opracowan ia nieinwazyj nego testu antypiryn owego, po-
zwalającego ocenić w rł,arunkach in vivo aktyr,vność en-

zymow układu MFO-P-450, a polegającego na podaniu
substancji testowej per os i określaniu zmianjej stęże-
nia w ślinie.

Materiał i metody

Materiał. Doświadczenie przeprowadzono na 20 klinicz-
nie zclrowych cielętach rasy czarno-białej, W trakcie trwania
eksperymentu zwierzęta utrzymywane były w ujednoliconych
warunkach środowiskowych l żywione zgodnie z ogólnie przy-
jętymi normami. Cielęta podzie-lono losowo (metodą rando-
mizacji) na 2 grupy, liczące po 10 osobników. Przed rozpo-
częciem doświadczenl,a zwlerzęta poddano zabiegowi kate-
teryzacji żyły szyjnej zewnętrznej. Zabieg ten umozliwił po-
bięranie próbek krwi lv krótkich odstępach czasu. W trakcie
tnł,ania badań cielęta nie otrzymywały żadnych preparatów
mogących wchodzió w interakcję fannakokirretyczną i bio-
chemiczną z antypiryną.

Test antypirynolyy. Ciclętom z grllpy I podano w 10, 20,
40 i 60 dniu życia l000 mg antypiryny w postacijednorazo-
wej iniekcji dożylnej fiako tnł,. bolus), w formie l0% steryl-
nego roztwonr. Cielętom z grgpy II podano w 10, 20, 40 i 60
dniu zycia 1000 ng antypiryrry in substąntia, per os w opłat-



ku. Próby krwi i śliny do analiz pobierano przed (0) orazpo
upływie 0,5; 1, 1,5; 2;2,5;3,4;5;6; 8; 10; l2; 18 i 24 godzin
od podania substancji testowej.

Krew pobierano do probówek zheparyną a następnie od-
wirowywano w celu uzyskania osocza. Slinę kolekcjonowa-
no zgodnie z procedurąopisanąprzez Janusa i wsp. (18), Ze-
braną ślinę odwirowywano w celu osadzenia mukopolisacha-
rydów. Do czasu ptzeprowadzęnia analiz próby przechowy-
wano w temperaturze -20'C.

Stęzenie antypiryny w osoczu krwi i ślinię oznaczono me-
todą spektrofotometryczną (4). Oznaczenia wykonano na spek-
trofotometrze ,,Marcel", przy długości fali 350 nm. Precyzja
metody w naszym 1aboratorium wynosi +5%.

Obliczenia farmakokinetyczne. Farmakokinetykę anty-
piryny określono, zarówno w oparciu o wyniki badań wła-
snych (18, 19), jak i dane piśmiennictwa (10, 11, 14, 16, 1'7)

według modelu jednokompartmentowego otwartego. Wiel-
kośc pola powierzchni pod krzywą eliminacji antypiryny
(AUC Aręa Uuder Curue), ekstrapolowanąw zakresie 0- co 

,

obliczono metodą trapezów (9). Stopień w iązania antypiryny
przez btałka osocza wyliczono zgodnie z wzorem: f o:
- 1-V.'./V,,., gdzie: f" wielkość frakcji antypiryna-białka oso-
cza,\I u,, objętośó dystrybucji antypiryny określana na pod-
stawie zmian stęzenia tej substancji w osoczu, Vo. - objętość
dystrybucji antypiryny okręślana na podstawie zmian stęze-
nia tej substancji w ślinie.

Dostępnośc biologiczną antypiryny (F) po podaniu per os,
obliczono zgodnie z wzorem,. F : AUCp,o./AUCi.v., gdzie:
AUCp.o. : pole powierzchni pod krzywą po podaniu antypi-

ryny per os; AUCi.v. : pole powierzchni pod krzywą po po-
daniu antypiryny dozylnie. Wielkość F wyliczono zarówno w
oparciu o pomiar stęzenia antypiryny w osoczu i w ślinie,

Efekt pi przejścia (f ,) edług wzoru:

|,, - 1-F, g efekt pierwsz w czasię 24-
-godzinnej i stęzeń antyp zu lub ślinie;
F - dostępnośc biologiczna antypiryny.

Obliczenia statysĘczne. Uzyskane wyniki oplacowano
statystycznie za pomocą testu wielokrotnego rozstępu Dun-
cana (Statgraphics 5.0).

Wyniki iomówienie
Dostępnośó biologiczna antypiryny po podanilper os

była u badanych cielątbardzo wysoka. Wielkości F ob-
liczone na podstawie zmian stęzenia antypiryny zafow-
no w osoczu, jak i ślinie wahały się w granicach 0,95-
-0,99 lll (tab. 1). Analiza uzyskanych wyników nie wy-
kazała zalężnośct między dostępnością biologiczną an-
typiryny a wiekiem badanych zwierząt (wartości obser-
wowane u cieląt 1,0,ż0,40 i 60 dniowych nie różniły się
istotnie).

Wielkośc efektu pietwszego przejścia dla antypiryny
okazała się u cieląt między 10 a 60 dniem życia zniko-
ma. Wartości f_ wahały się w granicach 0,01-0,05 1/l
(tab. 1). Podobiłie jak w p.Żypuót,, dostępności biolo-
gicznej antypiryny, nie udało się wykazac zależności
między wielkością efektu pierwszego przejścia tej sub-
stancji modelowej a wiekiem badanych zwierząt.

Stopień wiązania antypiryny z białkami osocza u cie-
ląt w wieku od 10 do 60 dni byłbardzo niewielki. Wiel-
kość frakcji związanej z białkami osocza (f") wahała się
w granicach I,6-3,2Yo (ab. 1), przy czym wartości fo
obserwowane u cieląt I0,20 i 40 dniowych były istotnie
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Tab. 1. Wielkość badanych parametrów farmakokine§cznych
antypiryny u cieląt między l0 a 60 dniem życia § + s)

Objaśnienia: objaśnienia symboli Ę F,,,, F", T,,,", znajdują się w
rozdzial,e matęriał i metody; *wielkości wyliczone na podstawie
stęzeń antypiryny w osoczu; **wielkości wyliczone na podsta-
wie stęzeń arrtypiryny w ślinie .

(P<0,01) wyższe (ż,5-3,żo^) w porównaniu do warlości
stwierdzonych u cieląt 60 dniowych (I,6%).

Szybkość wchłaniania antypiryny z przewodu pokar-
mowego ulegała istotnemu (P<0,01) zwiększeniu wraz
z wiekiem badanych cieląt. U zwterząt 10-dniowych
wynosiła ona 180 minut, u 2O-dniowych 150 minut,
natomiast u 40 i 60-dniowych - 120 minut (tab. 1).

Wyniki badań wykazały, że podana per os antypiryna
jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego cie-
ląt. U zwierząt 1O-dniowych czas osiągnięcia stęzenia
maksymalnego antypirynyw osoczu i ślinie wynosił śred-
nio 180 minut, natomiast u cieląt 60-dniowych, średnio
l20 minut. Zbliżoną szybkośó absorpcji antypiryny z
przewodu pokarmowego zaobselwowali u ludzi Vital-
-Durand i r,vsp., (3l) oraz Welch i wsp. (32).

Ogólnie wiadomo, że dożylnie wstrzyknięta dawka
leku dostaje się od razlliw całości do krązenia,w zw7ąz-
kll z czymjego dostępność biologiczna wynosi 100%.
Pojawienie się leku we krwi po jego pozanaczyniowym
podaniu musi poprzedzić jego absorpcja, stwarzająca
wiele możliwości zmniejszenia dostępności biologicz-
n ej ( 1 3, ż0, 26). Ma to szczęgó7ne znaczenię w przypad-
ku podawania środków farmakologicznychper os. Nie-
całkowite uwalnianie leku (np. z kapsułek) i jego nie-
pełna rozpu szczalność powoduj e częś ciowe wydalan ie
leku (w formie niezmienionej) wraz z kałem (8, l3).
Srodki farmakologiczne mogą ulegać takze biotransfor-
macji w świetle przewodu pokarmowego i jego ścianach
pod wpływem enzymów (głównie monooksygenaz) i flo-
ry bakteryjnej (3). Następnąprzyczyną zmniejszenia do-
stępności biologicznej leku po podaniu per os jest tzw.
efekt pierwszego przejścta, tzn. biotransformacja leku



w wątrobie przedjego przejściem do krĘenia ogólno-
ustrojowego (3,ż6). Jest to zreglńy najważniejszy czyn-
nik zmniejszalący dostępność biologiczną środków far-
makologicznych podawanych doustnie (3, 13),

W przeprowadzonych badaniach wyk azal7o, iż dostęp-
ność biologiczna (F) antypiryny po podaniu l000 mg ir
substantia w opłatku waha się w granicach 0,95-0,99 lll,
co wskazuje napraktycznie całkowitąabsorpcję tej sub-
stancji z przewodu pokarmowego badanych cieląt. ZbIi-
żoną dostępność biologlczną antypiryny stwierdzili (u
ludzi) Loft(22), Loft i wsp. (23) oraz Welch i wsp. (32).
Danhof i wsp., (8) podając antypirynę doustnie w roz-
tw or zę wo dnym or az w kap sułkach zel atynowy ch zaob -
serwowali, że o 1le w pierwszym przypadku dostępność
biologiczna jest praktycznie zawszebardzo zbltżona do
1 (1,05 + 0,11), to w przypadku stosowania kapsułek,
absorpcja antypiryny z ptzewodu pokarmowego moze
być nie zawsze kompletna (F<0,9). Odmienne zdanie pre-
zentująw swych publikacjach Vital-Durand i wsp. (31)
oraz Welch i wsp. (32). Wykazali oni, że w przypadkl
podawania antypiryny w kapsułkach żelatynowych jej
dostępność biologiczna jest praktycznie w każdymprzy-
padku (z wyjątkiem stanów patologicznych przewodu
pokarmowego) całkowita (F=1). Danhof i wsp. (8)
stwierdzili natomiast, że podczas biegunek (o różnej etio-
logii), także wchłanianie antypiryny z roztworów wod-
nych jest niekompletne.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują że współ-
czynnik dystrybucji antypiryny między osoczem a śliną
jest bardzo zbliżony dojedności i waha się w granicach
0,968-0,984. Podobne wyniki uzyskali (u ludzi) inni au-
torzy (20, 23, 28). Wykazano także, iz stosunek stężeń
antypiryny osocze/ślina nie jest za\eżny od wielkości
wytwarzania śliny (28) i drogi wprowadzenia antypiry-
ny do organizmu (31). W przypadku podania antypiryny
w roztworze wodnym, koncentracja tej substancji w śli-
nie nie jest odbiciem jej stęzenia w osoczu w ciągu pierw-
szej godziny po wprowadzeniu do organizmu (32). Svens-
son (28) oraz Vital-Durand i wsp. (31) twierdzą w związ-
ku z retencją antypiryny w śluzówce jamy ustnej po po-
daniu w roztworze wodnym, że podanie tej substancji w
opłatku lub kapsułkach żelatynowych pozwala na bar-
dziej precyzvjne oddzielenie fazy absorpcji odfazy eli-
minacji. Wyniki innych badań (Janus i wsp., 1994 - dane
niepublikowane) potwierdzajątę sugestię.

S twierdzony w do świadc z eniu stop i eń w iązania anty -
piryny zbiałkami osocza (Ę) kształtował się na pozio-
ml,e 7,6-3,2olo aktualnego stężenia tej substancji w oso-
czu. Wskazrr'le to na bardzo niewielkie wiązanie antypi-
ryny przez białka osoczowe. Jak wiadomo (20,23, ż'7,
29) stęzenie danej substancji farrnakologicznej w oso-
czu odpowiada sumie frakcji wolnej i związanej. W śli-
nie obecna jest tylko frakcja wolna (25,27,29). Opiera-
jąc się ta zaŁożeniu, że środki farmakologiczne przeni-
kają do śliny na drodze biernej dyfuzji (Iż,20) można
wnioskować, że stopień ich wiązania zbiałkami osocza
j est pochodną r ożnicy między obj ęto ś ciami dystrybucj i
obliczonymi dla osocza (Vd") i śliny (Vou): im większa
j est .frakcj a zw iązana, tym mniej s za Y n" w porównaniu

do Vo.. Należy podkreślić, ze proces wlązania leków z
białkami wykazuje odrębności gatunkowe. Wykazano
np., iż u cieląt w okresie neonatalnym stopień więania
gentamycyny z albuminami ulega zmniejszeniu wraz z
wiekiem, mimo, ze koncentracja tych białek w osoczu
istotnie rośnie (7). Także u prosiąt obserwowano istotne
zmniejszanie się stopnia wiązania trimetoprimu z biał-
kami, przy jednoczesnym istotnym zwiększeniu koncen-
tracji albumin w surowicy (3). Wyniki wielu badań wska-
zljąna preferencyjne wiązanie albumin z cząsteczkamt
niektórych leków w okresie neonatalnym, co z kolei może
rzutować na ich odmienną dystrybucję oraz ,,przesunię-
cie" w obrębie frakcji wolnej i związanej (3, 1 , ż6).

Podsumowuj ąc uzyskane w niniej szym doświadcze-
niu wyniki można stwierdzió, że u cieląt w pierwszych
dwóch miesiącach życia obserwuje się bardzo wysoką
(zbliżonądo 1 00%) do stępno ść biolo giczną antypiryny
po podaniu per os, znikomy efekt pierwszego przejścia
orazbardzo niewielkie wtązanie tej substancji modelo-
wej z białkami osocza. Wskazuje to na mozliwość opra-
cowania nieinwazyjnego testu antypirynowego służące-
go do pośredniej oceny aktywności monooksygenazmi-
krosomalnych hepatocytow zależnych od cytochromu P-
-450 u cieląt w warunkach in vivo.
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