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Summary
The aim of the study was to determine the effect of age and time of day on the pharmacokinetics

of sulphadimidine in ca|ves. The experiment was carried out on 20 healthy B|ack-and-White breed calves.
Sulphadimidine (44 mg/kg bw.) was administered per os on the tenth and twentieth days of the calves' lives.
The pharmacokinetics of this drug was calculated according to the noncompartmental model, using results
obtained in the slow phase (B) of elimination. Pharrnacokinetic parameters of sulphadimidine were calculated
in two time-intervals (7.00-19.00: day; 19.00-7.00: night).

The obtained results indicated that the age of calves significantly influenced the pharmacokinetic param-
eters of sulphadimidine. A significant increase in the volume of distribution (Vd), decrease of biological half-
life (t1l2B) and mean residence time (MRT), as wel| as an increase of metabolic clearance (Clm) of this
sulphonamid were observed. Significant day-night differences (p:0.05) in t1l2B, MRT and Clm of sulpha-
dimidine were determined in 20-day-old ca|ves.

The results obtained in this study suggest that the activity of enzymes involved in the metabo|ism
of sulphadimidine increased with the age of ca|ves. Day-night changes observed in older calves in some
pharmacokinetic parameters of this sulphonamid may also indicate that in the activity of enzymes responsible
for the biotransformation of sulphadimidine diurnal variations occur. From our observations it is of clinical
importance that the time of day should be taken into account in studies of drug metabolism in cattle.
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S ul fadimi dyn a ( S D D ) (2 -|4' - amtno b enzeno su l fo na-
mido-]-5-meĘlopirymidyna) jest sulfonamidem sze-
roko stosowanym w leczeniu różnychgatunków zwje-
rząt (I, 3-5, J ,9), Mechanizm działania SDD polega
na konkurencyjnym antagonizmie z kwasem paraami-
nobenzoesowym (PABA) i hamowaniu powstawania
kwasu foliowego, niezbędnego do syntezy pirymidyn,
będących składnikami kwasów nukleinowych (14, 38,
39). Efektem tego jest odwracalna inhibicja podzia-
łów komórek bakteryjnych. Sulfadimidyna nie działa
na te szczępy drobnoustrojów, które potrafią syntety-
zować kwas foliowy (34,37).

Sulfadimidyna łatwo przenika przezbłony biologicz-
ne, a jej stęzenie w tkankach i pĘnach ustrojowych
wynosi ponad 50oń stęzenia we krwi (18). Słabo prze-
nika do płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast ła-
two przezbarierę łozyskową ( 17, 2 1). Dostępność bio-
Iogicznasulfadimidyny po podaniuper os rłynosi oko-
ło 600ń, natomiast jej wiązanie zbiałkamt osoczowy-
mi (głownię albuminami) - 65-i0% (36, 37). Elimi-

nacja SDD z organizmu zachodzi głównie na drodze
nerkowej, w tym ]0%o w postaci zaceĘlowanej - je-
dynie niewielkie ilości tego sulfo4amidu wydalane są
wraz zmoczem postaci niezmienionej (20, 24, 25, ż7').
Obecność dwoch grup metylowych w cząsteczce sul-
fadimidynypowodrrje, iż w porównaniu z innymi sul-
fonamidami jest ona stosunkowo szybko eliminowa-
na z organizmu (I9,23).

Sulfadimidyna wchodzi w interakcje z licznymi le-
kami. Leki znieczulające miejscowo oraz pochodne
kwasu benzoesow ego działająantagonisty cznię - zno-
sząc jej dziŃanie bakteriostatyczne (9). Niesteroido-
we leki przeciwzapalne (np. salicylany, indometacy-
na) wypierają SDD z połączeń z albuminami osocza,
czego efektem jest skrócenie okresu połtrwania i zwięk-
szenie toksycznośct zwłaszcza w stosunku do układu
krwiotwórczego, nerek i wątroby (żI,3',,\.

B adania farrn ako kin ety czne wskazuj ą na istnienie
rlobowych zmian metabolizmu wielu środkow farma-
kologicznych (8, 13, 15, l6, 33). Zmtany te sąm.in.
spowodowane dobową_ rytmiką dostępności biologicz-
nej iekow oraz aktywności enzymow wątrobowych*) Badania rr,vkonane t fitlallstlit allc rv ralnach grantu BW I'Z 22,98
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odpowiedzialnych za ich (leków) biotransformacj ę ( l 3 ,

15,21).
Celem przeprowadzonych badań było określenie

wpływu wieku cieląt oTazpory doby na farmakokine-
tykę sulfadimidyny,

Mateilał imetody
Dośu,iadczenie przeprowadzono na 20 klinicznie zdro-

rrvcIl cielętach rasy czanro-białej. Srednia nrasa uzytych
ił,doświadczeniu zwierząt wynosiła: cielęta 10-dniowe -
40,2+ 3,3 kg, cielęta2O-drriowe -49,9 +4,5 kg, Wtral<cie
trwatlia ekspelynrentu zwierzęta utrzymywane były w ujed-
rloliconych warun]<ach środowiskowych i żywione zgod-
llie z ogolnie przyjętyni nor1-1latl-ti. W trakcie trwania ba-
dali cielęta nie otrzynlywały zadnyclr preparatow nTogących

.rr chodzic tł, interakcję farrlakokinetyczllą i biocherniczną
z sLrlf-adinidyną. Cielętom podano (o godz. 70(') u, l0. l20.
dllilr z,vcia pel, os sultadimidynę (Jclfa, Polska) rł, dawce
.ł-1 llg,/kg masy ciała.

Krew pobierano przed (0)oraz po upływie 1.2.3.4.5.
6. 8, l2 oraz24 _qodzin od podania sr_rbstancji testowej. Kreu,
pobierano do probówek z heparyną, a następnie odwiro-
wywallo (3000 g, l5 min.) w cclu uzyskania osocza. Do
czasLl przeprowadzenia anaitiz, probl<i przeclrowywano
u,temperatLtze -20"C. Stęzenie sLrlfadimidyny w osoczLl
krlvi oztraczono metodą spel<trofotomctryczną.

Farlllakokinetykę sulfadinlidyny okl,eślono rł,edług lllo-
clelLr lliekotlpartmentowego (4, l4, 28). Sredni czas pfze-
bvuania sulfadimidylly w ofganizrnie (MRT) oraz pole
;:olr ierzchni pod krzyrł,ą (AUC). ekstrapolowalle rv zakre -

sie 0--, obliczono rnetodą ,,trapezórł,". Wiclkość para-
nl etrór,r, f-arnr akoki netycznych sul 1 adimidl,ny w yl iczono
rł, d,uvoch przedzl,ałachczasowych (7(r()-19()0,,dzień" oraz
l91)()-7()() -, ,,noc"), wykorzystu jąc program TopFit v.2.0.
Wy l l czon o następui ąc e para ll]etry fannakok i n etycznc : ob-
.jętość dystrybucji - V. (l). wz_qlędną objętośc dystrybtrcji
- V. (l/kg). średni czas przebyrł,ania w or_Qanizmie MRT
(h), okres połtrwania t .,j (h), klirerrs lrletaboliczlly CI,,,
( n-rlłrrirr). względny klireris nletabol iczny Cl,,, (nrlilnin/k_u).

lstotnośc rożntc niędzy obtt grupami cieląt określoncl
testeln t-Studenta (prograrl STATISTICA v. 6.0).

Wyniki iomówienie
P rz eprowad zone b adanta w ykazały i stotny wpły w

w i eku na wi e lko ś ć p aran,l etlow farrnakokin ety czny ch
sulfadimidyny. Stwierdzono istotnie (p ś 0,05) więk-
szą objętość dystrybucji (o 4,5 l), mniejszą względną
objętość dystrybucji (o 0,055 l/kg), krotszy (p < 0,0l )
średni czasprzebywania w organizmie (o 1,9 h) i okres
połtrwania (o 1,7 h) oraz większy (p . 0,01) klirens
metaboliczny tego sulfonamidu (o 43,50 lnl/min;
0,65 ml/min/kg) u cieląt 2O-dniowych lv porownaniu
z cielętami 1O-dniowymi (tab. l).

Względna objętość dystrybucji sulfadimidyny (Vł
- l/kg) u badanych cieląt była zbltżona do obserwo-
wanej u kóz nubijskich (4), jagniąt (2) oraz osłów (28).
Nleco niższe wielkości tego parametru fatmakokine-
tycznego u bawołów str,vierdził Jain i wsp. (7). Zdecy-
dowanie mniejszą V. tego sulfonamidu (0,3-0,5 l/kg)
zaobserwowano u owiec (30), świń (39) orazkóz(36).
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Wielkości okresu półtrwania sulfadimidyny (t, .,,)
oraz średni czas przebywania w organizmie (MRT)
u 10-dniowych cieląt wynosiły: t,,,,, 7,00 h, MRT -
8,50 h, Dane te są zbliżone do wyńikow badań prze-
prowadzonych na jagniętach (2) oraz dorosĘch osłach
(28). U cieląt 20-dniowych wartości te wynosiły od-
powiednio: t, .,, 5.30 h, MRT - 6,60 h. Nieco krótszy
okres połtrwailia oraz średni czas przebywania sulfa-
dimidyny w organizmie zaobsetwowano u dorosłych
owiec (3, 30) orazkoz (4,26).

U większości gatunków zwierząt głównym szlakiem
metabolicznym sulfadimidyny jest N-acetylacja - jed-
na z podstawowych reakcji II fazy biotransformacji
leków w organizmie (27 ,31). Jednym z głównych en-
zymow biorących udział w tym procesie jest aryloami-
no -N - ac etylotran s feraza (N AT), zlokalizowan a głow-
nie w cytozolu hepatocytow (18,22). Szybkość acety-
lacji sulfadimidyny zależy głównie od czynników
wpływających na stęzenie acetylo-CoA w komórce (5).
Na podkreślenie zasługują międzygafunkowe róznice
aktywności głorvnych szlaków metabolicznych sulfa-
dimidyny (23). U niektorych gatunków zws,erząt, np.
osłów (28),kóz (36) oraz owiec (2,30) znaczącąrolę
w rnetabolizmie sul fadirnidyny odgrywaj ą reakcj e hy-
droksylacj i katallzow ane przez ęnzymy kompleksu
cytochronu P450 (CYP450), U cieląt 1O-dniowych
względny klirens metaboliczny sulfadimidyny (Cl',)
wynosił 1,10 ml/min/kg, natomiast u cieląt 2O-dnio-
wych - I,15 ml/min/kg. Zbliżone wielkości Cl' tej
substancji stwierdzono u dorosłych owiec (3, 30), koz
(26) oraz osłow (28). Nieco ntższe warlości względ-
ne go klirensu metabol i czne go sulfadimidyny zaobser-
wowali ujagniąt De Backer i wsp. (2), natomiastznacz-
nie wyższe (7 ,5-10,0 ml/rnin lkg - u dorosłych koz -
Elsheikh i wsp. (4). Yuan i wsp. (39) wykazali,iżmę-
tabolizm sulfadimidyny u świn jest zdecydowanie
wolniejszv tł, porównaniu z innymi gatunkami zwie-
rząt (warlości Cl,,,: 0,05 ml/mirVkg). Porownanie r"y-
ników badań własnych z danymi z piśmiennictwa
wskazuj e na i stn i e ni e wy r aźny ch r óżnic mi ędzy gatun -
kowych w farmakokinetyce tego sulfonamidu.

Na zmiany fannakokinetyki lekow wrazz wiekiem
zwierząt wpływa wiele czynników (2,12). Absorpcja

Tab. l. Wielkośc parametrórl farmakokineĄ,cznl,ch su|fa-
dimidl,nv oceniana na podsta.rie stężeń leku modelorrego
\1 o§oczu krrri u l0- i 20-dniorrl,ch cieląt (n : 20, i + s)

Vd t|]

Vo [|/kg]

MBT th]

29,00 t 3,04

0,725 t 0,068

8,50 t 0,77

7,00 t 0,64

44,00 t 3,92

33,50 t 3,87-

0,670 t 0,059-

6,60 t 0,47--

5,30 t 0,55**

87,50 t 7,94--

1,75 t 0,18**

i T wJlhl
I cl, [rl/.in]

i Gl. tml/min/kg] 1,'l0 t 0,14

Objaśnicnia:* - istotnośc rożnicprzyp < 0.05. x* przvp < 0,01
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Tab. 2. l)o borve różn ice w icl kości parant ctrórv farm akoki nc-
tycznych sulladimidy,nl, u lO-dniowych cicląt (n : 20, T + s)

Vd t|1

Vd t|/ł0]

MRT th1

T14, th]

Cl, [ml/minl

Cl. Iml/min/k9l

29,35 t 2,54

0,735 t 0,063

8,00 t 0,93

6,60 t 0,47

45,80 t 3,82

1 ,'l5 t 0,09

28,65 t 2,89

0,715 t 0,057

9,00 t 0,77

7,40 t 0,59

42,20 
=3,27

'l ,05 t 0,07

Tab. 3. Doborł,e różnice wiclkości parametró}v larmakokine-
tycznych sulfadimidl,ny u 20-dniolr,\,ch cieląt (n : 20, i + s)

Vd I|]

Vd ll/(s]

MRT th]

TlźB lh]

Clm [mUmin]

Clm [ml/minil(s]

leków u bardzo młodych zwierząt jest z reguły istot-
nie mniejsza,zewzględu na stopień rozwoju czynnoś-
ciowego (zwiększone pH w żołądku powoduje zmia-
ny rozpuszczalnoŚci i stopnia zjonizowania wielu Środ-
ków farmakolo gicznych) i morfolo giczne go przewo-
du pokarmowego (2, l0). Wiązanie leku z białkami
osocza głownie albuminami będącejednym zgłów-
nych czynnikow decydujących o jego dystrybucji jest
(z reguły) w pierwszych dniach życia bardzo niskie,
szybko zwiększając się wraz z wiekiem ( 1 1, 12). De-
cyduje o tym przede wszystkim niskie stęzenie albu-
min w osoczu krui (1 1). Efektem tego jest zwiększe-
nie objętości dystrybucji leku i jego frakcji ulegającej
fi ltracj i w kłębkach nerkowych (24, ż5, 27 ). Wykaza-
no takze, że białka wtĘące środki farmakologiczne
charakteryzują się w pierwszych dwóch tygodniach
życia mniejsząIiczbą miejsc receptorowych i mniej-
szą,,efektywnoŚcią" tych miejsc (2, 10). Ma to istotne
znaczęnję w przypadku leków wykazujących silne
powinowactwo do białek, głównie osoczowych (12).
Zwierzęta w okresie neonatalnym charakteryzują się
równiez niewielką wydolnością metaboliczną wątro-
by. Efektem tego jest mniejsza szybkość wielu reak-
cji, zarówno I (utlenianie, hydroksylacja), jak i II fazy
(sprzęganie) biotransformacj i środków farmakologicz-
nych (2, 8, 10-12). Nalezy jednak zaznaczyc, lż
wątrobowe eflzymy metabolizuj ące leki stosunkowo
szybko osiągaj ą aktywność porównyw alną z aktyrv-
nościąu osobników dorosĘch (10- 1 2). Niewielką ak-
tywność enzymów mikrosomalnych hepatocytów
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w okresie neonatalnymtŁumaczy się m.in, niskim po-
ziomem fosfolipidow w błonie mikrosomalnej (29).
Wzrost ich aktywności w czasie rozwoju organizmu
zw iązany j est z r ó żnic owani em s i ate c zki ś ródp l azma-
Ęcznej (35), nasiloną syntezą cytochromu P450 (6)
oraz zwi ększeniem ilo ści fosfaĘdylochol iny, niezbęd-
nej do,,uj awnienia" się pełnej aktywności metabolicz-
nej układu CYPP450 (29).

U cieląt l0-dniowych nie zaobserwowano istotnych
dzienno-nocnych (D/N) rożnic wielkości badanych
p aram etrow farmakokin ety czny ch su l fadi mi dyny :

MRT - (DN : -1,0 h);
(DN : t3,6 ml/min;

eląt 2O-dniowych rów-
nież nie zaobsetwowano istotnych dzienno-nocnych
(DN) rożntc wielkości V,|- (DAI : +0,7 1; +0,02 Vkg),
Stwierdzono natomiast istotne (p < 0,05) dzienno-noc-
ne róznice wielkości pozostałych parametrów farma-
kokinetycznych sulfadimidyny: MRT - (DN: -1,6 h);
t,., - (DN : -I,2 h); Cl,,, - (D,Ą§ : +7,0 ml/min;
+Cj,I4 ml/min/kg) (tab. 3).

Analtza p owy ższy ch wynikow wskazuj e p o średni o
na istnienie dobowych zmian aktywności enzymow
o dp owiedzi al nych za metab o|izm sulfadimi dyny u 2 0 -
-dniowych cieląt (przy braku takich zmian u cieląt
młodszych). Wielko śc parametrów farmakokin ety cz-
nych może świadczyć, iz u cieląt starszych aktywność
enzymów biorących udział w aceĘlacji i hydroksyla-
cji tego leku jest większa w ciągu dnla. Szczęgółowe
wyjaśnienie istnienia dzienno-nocnych rożnic wielkoś-
ci p arametrów farmakoki n etycznych sul fadimidyny
u starszych cieląt jest stosunkowo trudne. W dostęp-
nym piśmiennictwie można znależc jedynie bardzo nie-
wiele publikacji doĘczących oceny dobowych zmian
aktywności enzymów biorących udział w biotransfor-
macji lekow, a pTzeprowadzonych nazwlerzętach gos-
podarskich (8, 21). Nalezy mieć na uwadze fakt, żę
dzienno-no cne zmiany aktywności enzymow biorących
udztał w biotransformacji lekow mogą byc zwlązane
z dobowymi zmianami sekrecji niektorych hormonólv,
zwłaszcza steroidowych (l3, 16,32,33). Hormony te
mĄąznaczny wpływ na aktywność polimerazy RNAII,
a więc pośrednio na powstawanie ryRNA w komór-
kach wątrobowych, co z kolei znajduje odbicie w in-
dukcji lub inhibicji syntezy enzymów biorących udział
zarówno w I, jak iII fazię biotransformacji wątrobo-
wej (35).

Podsumowując, wiek cieląt jest istotnym czynnikiem
modyfikuj ącym farmakok inetykę sul fadimidyny.
U cieląt starszych na szybkość eliminacji tego sulfo-
namidu z organizmu wpływa też pora doby. Moze to
wskazywać, że wraz z wiekiem cieląt pojawiają się
dzienno-nocne róznice aktywności enzymów biorących
udział w biotransformacj i sulfadimidyny. Uzyskane
wyniki mogą mieć znaczenię w praktyce weterynaryj-
nej, wskazrrjąc na koniecznośc uwzględniania pory
doby jako czynnika modyfikującego metabolizm le-
kow.

Pora dobv

Dzień ] ruo,

34 ,30 x 2,97

0,680 t 0,053

5,80 t 0,65

4,70 t 0,37

91 ,00 t 8,12

1,82 x0"l7

33,70 t 2,49

0,660 t 0,047

7,40 t 0,78-

5,90 t 0,57-

84,00 t 6,87-

1,68 t 0,12-

Objaśnienic:* istotnośc różlicprzy p < 0.0_5



piśmiennictwo

l Davic.s ,4 M., McKen:ie N. M.: Phamacokinetics of baquiloprinl and sul-
phadilnidine in pigs aiter intrarnuscular admilristration Res. Vet Sci l994.
57. 69-14

) De Btlcker P., Belpaire E M., Boguert M. G , Debackere M: Phannacokinc-
rics ofsulfamerazine and antipyrine in neonatal and youug lambs. Am J. Vet
Reś | 0x2, 43, ]-741_115l.

3 El-s haikh H. A, Ali B H : The efTect of cxpcrimental 1asciolasis on the phar-
nlactlkinetics of antipvrine and suJphadimidine in desefi shcep J Vet Phar-
nlactll Thet 1997.20, 167-172.

1 El she i kh H. .4, 0sntun I. A,,4bdull ah,4. S : The elfect of lvater deprivation
on the pharnlacokinetics of antipyrine and sulphadimidine follorł,ing ilrtra-
rcnoLts administration in Nubian goats. Vet. Res. Comtnun. 1991 ,2l,
587-597

5 El-Bannl H. ,,1.: Phan-r-racokinetic interactions between flunixin and sulpha-
dillridir-re in horsc Dt Ticriirztl Wschr l999, 106, 400-403.

6 Gulticl P-, Kaddouri M., Becklloutte C , Alvinerie M.,. ontogenic and cataly-
tic characterization of sheep Iiver cytochrotles P450IIB and P450l l lA Acta
\tt. Scand. l99l. 87. 219-222.

- .Juill S' K., Pttttict J. S., Gary B. D.: Pharmacokinetics and urinary excretion
olstllpbadimidine in buffalo calves. J. Vet Med A 2000,47,501-505.

\ ,,Iuttus K , Stts:,vcku J., Mus:czytiski Z.: Dobowe zmiany szybkości biotrans-
tbl,nlacji antypiryny u cieląt. Nlcdycyna Wet. l998, 54,314-3!'7

9 Kue ntnterel,K., Kiet:nl(tnn M : Untersuchungen tiber die Kinetik von Strlfo-
nanlidkombinationen bcj Ratte. Kalb und Sclrwein. Zbl. VetMed. 1992,29,
719-790.

I0.Kuyalek J C., El-Said K R: Maturational development of drug melaboli-
zing enzyles in sheep Am J. Vet. Res. l990, 51,2044-2048.

1|.Keatts G. L. Reetl M. D.: Clinical phamacokinetics in inlants andchildrcn.
a reppraisal. Clin. Pharmacokinet. l999, 11,29-52.

12.Klinger Ił-.: Biotransfomration oldrugs and other xenobiotics during postna-
tal devclopment. Phanrlacol. Therap. l998, l6,377-401

13.Kr:y:ak G , Pleu,kt A., Czekuj P., Kałniński M.: Rytmika dobowa i sezono-
wa nlikrosomalnego układu oksydaz o funkcji nricszanej w u,a.lrobic szczu-
rórv 60- i J00-dniowych. Fol. Med. Cracov ]990,31,237-250.

l1.Kunur R., Singh A. P., Rai A. K.: Pharmacokinetics, bioavailabilitv and do-
sagc reginlen of sulphadimidinc in camel (Camelrrs <.lromedarius) under hot,
acid environmental conditions Vet. Res. l999. 30. ]9-47.

l5,\lurkielic:A-:Chronobiologiczneuzależnieniedostępnościtekóu,Pol.Tyg.
Lek l983. 38. 305-]08.

l 6 |y4urkiet icz A.: Chronofannakologia. Przegl. Lek, | 996. 33. 99 1-994.
|l Xlod.l S K, Tripathi R fI.. Makkar M. S., Mulik J. K: lnfluence ofexperi-

nlclltal tcver on the plaslrla levels of sulphadinlidine in buffalo calves fbllo-
rving oral administration. lndian. J. Anim Sci. 1992.62^ 647-ó4l].

]8.Nutytthori ,V., Wtktnlp R F.. Wtn Klooster C A E., Lhtt ,|4iert A S. J. P. .4 M.:
Mctabolism olantipyrine and sulphadimidine in drvarfgoats ctTcct ofen-
zynre inducing agcnts Plrcnobarbital. troleantlonrycin and ńtampicin- Xeno-
bicltica l 992, 25, 19l -499.

l9 ,Vrllrl: M., Khatt,E i/: Pharlnacokinetics and tlrinarv excrction olsuplhadi-
lnidinc in sheep and goat. J Vet. Pharmacol. Ther. l979, 2, l29-I32.

ż0.,\łttyu: M., Nayaz R: Pharlnacokinetics and urinary excretion olsulphadimi-
dinc in sheep during sumnlcr and u,inter Vet. Rcc, l983, l12, 379-_]8l

2-1 .Nuwr M ,. Some physiological factors affecting disposltion ol sulphadilnldi-
ne in shccp during summer and rvinter. Pakistalr. Vet. J 200l, 3, l37-140.

22.iVotilrlr J. F M., Vrce T. B., Buuknan M, Dries,sen,s F., Smultlers,Ą, Floll-
l;ump J.,. Disposition of sulphadimidine and its N4-acetyI alrd hydroxyrneta-
bolitcs in horse plasnra. J Vct Phamacol Ther. lC)t]5. 8. 303-3 l]

23 Ąbrlls J. F. M., h.ee T. B, Breukittk H, _/.: Phamacokinetics hydroxylation
and acetyJation of sulphadimidinc in mamma)s, birds, fish, rcptiles and nro]-
lusks. [w:] Van Mień A. S J P A. M,, Bogaelt M. G., DeBackere M.: ,,Conl-
parative Veterinary Pharmacology, Toxicology and Therapy". Kluwer Aca-
dellic Publishing Group. 1986, 301-3 l 8.

24 Nonł,s J. E M., I/rce T. B , Baakman h4 , Driessens F, Vellengu L , Mevius D,.
Phamacokinetics, renal clearance, tissue distribution and residue aspects of
sulphadilnidinc and its N4-acetyl metabolite in pigs Vet Q l986, 6,
l23-135

25.Nouł,s J. E M., Van Miert A S. J. P A M. Van Gogh H., Vttll l|alson A D,
W,ee T. B.,. Effect of tick-borne fever on metabo]ism and renal c]earance of
sulphadimidine in goats. Phann. Weekbl. 1987,9,91-9].

26.Notttt,,s J. E M., Meesen B. P |l/., I/an Cogh H : The effect of lestosterone and
rutting on the metabolism and pharmacokinetics of stllphadimidine in goats

J. Vet Pharlnacol. Thcr l988, l t, l45-154,
27.Nouyvs J. F. M , Mevius D-, I/ree T. B , Degen M.: Pharmacokinetics and

renal clearancc of sulphadimldine, sulphamerazine and sulphadiazine and
their N,ł-acctyI and hydroxy metabolites in pigs. Vet. Q. l 989, l l. 78-86

28.)ukessou M.. ,4lsottss Z : Phannacokinetics of sulfonamides and trimetho-
prinl in thc donkey (Equus asinus)- J. Vet. Med_ l998,45, l91-198

29 Plewka A , Plelvka D., Kamiliski M.: lnduktororł,e modyfikacje poziomu
waJrobowego cytochromu P-450 w funkcji wieku szczura. Post. Hig Med
Dośw. l994, 48, 457-480.

30 Pilido E , Mcol F., Sunlano H., Btlivin R.,. Comparative pharmacokinetics of
sullamethazinc in plasma and parotid saliva of sheep. J. Vet. Pharmacol Ther
1998,2l, l38_143.

3l.Shintotlu M., Okamoto K., Sikazlłe G, Fujii C, Son D.,S.: DeacetyJation as

a determinanl olsulphonamide pharmacokinetics in pigs. Vct. Q, i997. l9.
l86-19l.

32.Sierad:ki.l: Problcmy badania rytmiczności zjawisk (na przykładzie biory!
mów hormontiw). Pol. Tyg. Lek. l9tt3, 38,293-295.

33.Starek A , Rttt,htut R , Piekoszeltl.rki I/.: EIiminacja fenaectyny i antypilyrr1
t-l szczurów w różnychporacIr doby. Fol. Med. Cracov- l990.31,251-257

34. l/a n Gogh H., Ih n De ur:en E..I. M., Van Duin C T M.-. Effect of of dial rhoca
on the phaImacokinetics ol sulphadimidine in the goat. .l. Vet. Phan-raco]
Ther. l9t]4. 7. 303-305.

35.|txnrun D. J.: Interactions ol hepatic clńochromes P-450 with steroid hor-
mones- Biochem Pharlnacol. l998. 37, 71-88.

36.I1'itktnlp R F., Lhn Kloosler C A E, Nijmeiier S. M., Kolker H. J., Noot-
dhoekJ., Vun Miert A S ,I. P. A M.: Hormonal regulation oloxidative drug
metabo]islrr in the drvarlgoats. The effbct ofsex and honnonal treat]llent on
plasma disposition and metabolite fbm]ation of sulphadimidine. J. Vet Phar-
macol Thcr. l993, l6,56-62.

37.Ibussel S.A.ELGeruliA.Y-J..El-Su.l,cdl|I.G A-,AtegM,,1hdelsaluntS.,1 ,.

Somc pharlnacokinetic and biochelnical aspects of sulpltacliazine and su]-
phadilnidine in crvcs. J. Vet Pharlnacol. Ther. l981.4. l73-182

38.Yuul Z. H., Fung K F: Phanlacokinetics of sulphadimidine and its N4-
-acctyl nletabolite in healthy and cliscased rabbits infccted with PasteLLrella
multocida ,I Vet. Plrarnacol. Ther. l992, ]3, ]92-197

39.\ńtan Z. H., ,|4iuo X. O , Yin Ł //: Pharmacokinetics of ampicillin and sul-
phadimidine in pigs infected experimcntally with Streptococcus sLtunl J Vet
Phamacol Ther l997. 20. 3]8-322,

Adres autora: prof. dr hab. Krzl,sztof Janus, ul. Łużlcka 714,71-100
G r.v-fi n o ; e-m ai l : K.J a n u s(a, bi ot. a r. szczeci n. pl

SOMA T.,ISCHII H., HARA M., oHE K., HAGI-
MORI I., ISHIKA\ryA Y., TANENO A.: \ilykrycie
antygenu wirusa nosówki w surowicy psów i jego
zn^czenie diagnostyczne. (Detection of canine di§-
temper virus antigen in canine serum and its appli-
cation to diagnosis). Vet. Rec. 153, 499-50I,2003 (16)

Wy,kr1, to testem ELISA obccnośc| u irusa nosóu ki (C'D \') rł su ro* icach psóu
Uzyskane u,vniki poróunantl z danymi uzyskaltynli rt badatrilr sul,urr ic tcstelll
EL[Sr\ r-ra obecrrość przeciricial dta CD\l Badania par surtlrric 26 psórł zakażo-
nyclr lra droclze natLlralrrej rł,iruseln nosórł,ki wykazały rv pienvszvll baclaniu

26,9(% sLLrowic reagtqących dodatnio, r.r, baclanirL dl,tlgirn przeprorvaclzonynl po

3 tygodniach ] 1.59il surowic reagu.lących doclatnio Antygen wirusa nosórvki
lrvstęporłał rł, surowicach 3 z l0 psóu,reagujących Ltjemnie u drugiln badanitl

rl kierLlnku obecności przccirvcial dla CDV \r, leście ELISA Ant_vgell lvil,usa

strrieldzonoteżrł,surorłicVpsórvSPF4tyg poszczepiclliuprzeciukonosóu,cc
G.

WESCHE P., BOND R.: Izo|acja Malasseziapachy-
dermatis od nosorożców w niewoli. (Isolation of Ma-
Iassezia pachydermatis from the captive rhinocero-
ses). Vet. Rec. 153, 404-405,2003 (13)

Wykonano bezpośtedn;c posiervy na stale zmodyfikou,ane podłoże Dixona
lnetodą odclskową z 8 miejsc ciała od ]7 biał_vch nosorożcólv (C'erutllother
nliltnt sitnunl sittlttlll),)l czanrych nosoroźcóu, (Dice1,os bkorlti,s mit,hueli)i 1no-
sorozcórr indyjskich (Rhinoccros uttic,tlt tti.s). Ogółem zbadano ]9 samic i l3
sancó\\ trzyll]anvclt rł rriervo[i Posicrvy lvykclnano z 8lnie_isc ciala: z linii środ-

korvej grzbietu i brztlcha_ prarre.j i lcwe.j nlirłżorł,iny uszrrcj. prau,e.j i lerł,ej pa-

chy, Jer.vego i prawego podrrdzia Posicwv inkuborł,ano w wartttrkacl,t 
'1.,,,61yych

r,v 32'C przez 7 d1,1i 1,1 rytchytlerlnali,s tvyizolowano od 4 ntlsot,tlźcóu z oglo-
dóu, zoologjcznych i 26 z parkórł, narodo,,i,ych U zdrorvych osobnikórr, na skÓ-

l,ze \\,vstepowało od 0.2 do 6.] jtk/cnlr. tt nosorożcórv z chorobatrli skóry aż

l ti..+ itk .l,/ p Ll ( h \\l c rm 0 f i.l, cm)
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