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Diumal chańges ot antipyine pharmacokinetics in calves fed on high-plotein food rations

Summary

The aim of the study was to determine the diurnal changes of antipyrine pharmacokinetics in calves
receiving high-protein food. The experiment was carried out on 20 calves of Black-and-White (BW) breed
(10 control animals and 10 in the experimental group), aged 14 days. During the experiment the calves from
the control group were fed food rations containing: 250 g ofprotein,400 g ofcarbohydrates and 250 g oflipids.
The calves from the experimental group received "high-protein" food: 350 g of protein, 400 g of carbohy-
drates and 250 g of lipids, The antipyrine test in the experimental group was carried out before 0 day and
7 days fottowing the application of the food ration containing the protein supp|ement. The pharmacokinetics
of the mode| drug was calculated based on the plasma concentration (C) versus time (t) curyes (TopFit 2.0
software) at two time-interva|s (7.00-19.00 - day; 19.00-7.00 - night). Statistical ana|ysis (day vs. night;
contro| vs. experimental group) was performed by the paired Student-t-test.

The increase of protein content in the food ration had no significant influence on the initial concentration
(C0) and volume of distribution (Vd) of antipyrine' compared to the control group. There was, however,
a significant (P<0.01) decrease of biological halfJife - t0.5 and increase in metabolic c|earance (Clm) of anti-
pyrine in ca|ves receiving high-protein food. Calves receiving food containing the protein supplement indicted
significant (P<0.01) day-night changes in some (t0.5; Clm) pharmacokinetic parameters of antipyrine.

The results of the study indicate that calves receiving high-protein food metabolized antipyrine more
rapidly, and an increase in the protein content in food modified the diurnal rhythm of antipyrine metabolism.
This may indicate "day-night" changes of activity in CYP450-linked monooxygenases.
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Antypiryna jest lekiem modelowym słuzącym do
oceny biotransformacyjnej wydolności wątroby u lu-
dzi i zwięrząt (I8,2I,24,37 ,38). Jest ona metaboli-
zowana prawie wyłącznte w wątrobi e (I , 14, 18) przez
kompleks mikrosomalnych monooksyg enaz, sprzężo -
nychz cytochromem P450 (CYP450), układ ęnzyma-
tyczny o kluczowym znaczęniu w tlenowym metabo-
lizmie ksenobiotyków (3, I8,24). Wykazano, że ak-
tywno ś ć niektorych izo enzymów cy{ochromu P4 5 0 j e st
uwarunkowana genetyc znie, a pr o ce sy bi otrans forma-
cji katalizowane przęz te izoenzymy wykazują poli-
morfizm (15, 17, 38).

Wdoświadczenlachprzeprowadzonychnaludziach
i zwierzętach laboratoryjnych zaobserwowano, że za-
wartość białka, węglowodanów i lipidów w diecie
możę w znacznym stopniu wpływać na aktywność
enzymów kompleksu MFO-CYP 4 50 (2, 4- 6, 8, II, I2,
30, 31). Większość autorów cytowanych prac uważa,
iż indukcja lub inhibicja tego kompleksu enzymatycz-
rlego pTzęz makroskładniki diety wynika nie tylko ze

zmiany szybko ś c i bio syntezy p o szcze golnych izo en-
zymow CYP450, ale jest tez efektem aktywacji, dez-
ak§łvacji oraz modyfikacji enzymów już istniejących
(5, 8, 1 I, I2, 30, 3 1 ). W badaniach doty czący ch wpły-
wu poziomu białka w diecie na aktywność kompleksu
MFO-CYP450 wykazano, tż nie tylko ilość białka
w diecie, ale równiez jego jakość może znacznie mo-
dyfikować aktyłvnośó lzoęnzymow CYP45 0 (2, 5, 1 0).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w dostępnym piś-
mi ennictwie brak j e st pub l ikacj i doty czący ch wpływu
makroskładników diety na dobowe zmiany szybkości
biotrans formacj i wątrob owej u zw ierząt go sp odar-
ski ch. C elem przeprowad zony ch badan było okre ś1 e-
nie dobowy ch zmtanfarmakokinetyki antypiryny u cie-
ląt zyłvionych dietą bogatobiałkową.

Mateliał i metody

Doświadczenie przeprowadzono na 20 klinicznie zdro-
wych cielętach rasy czamo-białej (CB) podzielonych na
2liczące po l0 osobników grupy: K kontrolną orazD
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doświadczalną. W trakcie trwania eksperymentu zwierzęta
utrzymywane były w ujedrroliconych warunkach środowis-
kowych. Cielęta z gnrpy kontrolnej przez cały czas ekspe-
rymentu zywione były dietą standardowązawierającą280 g
białka, 400 g węglowodanów oraz 260 g tłuszczu. Kalo-
ryczność diety wynosiła 5 l00 kcal. Cielęta z grupy doświad-
czalnej otrzymywały przez 7 dni dawkę pokannową skła-
dającą się z 350 g białka (125% w porównaniu z dietą stan-
dardową), 400 g węglowodanów oraz 250 g tłuszczu.
Kaloryczność tej diety wynosiła 53B0 kcal (106% kalorycz-
ności diety standardowej). Przed rozpoczęciem doświad-
czcnia zwierzęta poddano zabiegowi kateteryzacj i żyĘ szy j-
nej zewnętrznej. Zabieg ten umozliwił pobieranie probek
kr-wi w krótkich odstępach czasu. W trakcie trwania badal'r
cielęta nie otrzymywały żadnych preparatów rrrogących
wchodzić w interakcję farrnakokinety cznąi biochelniczną
z antypiryną. Test antypirynowy przeprowadzono zarówno
w grupie kontrolnej, jak idoświadczalnej w l0. i 17. dniu
życia cieląt. Cielętom podano (o godz. 7tltl) 1000 mg anty-
piryny w postaci jednorazowej iniekcji dozylnej, w formie
10% sterylnego roztworu. Proby kr-wi do analtz pobierarro
przed (0) orazpoupływie l, 2, 3, 4, 6, 8, 10, |2 i 24 godzil
od podania substancji testowej. Krew pobierano do probó-
wek z heparyną, a następnie odwirowywano (4000 g,
15 min,) w celu uzyskania osocza. Do czasu przeprowa-
dzenta ana|iz próby przechowywano w temperaturze -20"C.
Stęzenie antypiryny w osoczu krwi oznaczono metodą spek-
trofotometry czną(9). Fannakokinetykę antypiryny określo-
no według modelu jednokompartmentowego otwartego
( 1, l 3 ). Obliczenia p rzepr ow adzono n a podstawie krzywych
eliminacji tej substancji modelowej (program TopFit 2.0)
w dwóch przedziałach czasowych (dzień:7()0-190() oraz noc:
19()0-7l)0). Wykorzystano oznaczenia w fazie wolnej (B) eli-
minacj i tej s ubstancj i (2 |, 22, 24). Wyliczono następuj ące
parametry farmakokinetyczne: objętośc dystrybucji Vu (l);
względną objętośc dystrybucji - Vo (l/ks); okres półtrwa-
nia t, ,, (h ); klirens metaboliczny - Cl, (rnl/min.); względ-
ny klirens metaboliczny - C1," (ml/min,/kg) Uzyskane wy-
niki opracowano statysty cznie za polnocą testu t-Studenta
(prograrn Statistica v. 6.0).

Wyniki iomówienie
W grupie kontrolnej nie zaobserwowano statystycz-

nie istotnych różnic objętości dystrybucji, względnej
objętości dystrybucji, okresu półtrwania, klirensu me-
taboliczneg o oraz względnego klirensu metaboliczne-
go antypiryny między cielętami 10- a 17-dniowymi
(tab. 1). Zwiększenie zawańości białka w dawce po-
karmowej cieląt o 25oń (w porównaniu z dawką stan-
dardową) nie sp owo dowało i stotnych zmian obj ęto ś c i
dystrybucji oraz względnej objętości dystrybucji an-
łpiryny. Zaobserwowano natomiast istotne (p < 0,0l)
skrócenie okresu połtrwania oraz zwiększenie kliren-
su metabolicznego i względnego klirensu metabolicz-
nego tej substancj i modelowej (tab. ż), U 1 0-dniowych
cielątz grupy kontrolnej nie zaobserwowano istotnych
dzienno-nocnych (D,Ą{) rożnic wielkości badanych
parametrów farmakokin ety czny ch antyp iryny (ab. 3 ).
Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku cie-
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Tab. 1. Wiclkość parametrótl, farmakokinety,cznvch antypi-
r},nJ- u cieląt z grupy kontrolncj (n : l0, i + s)*'

Objaśnicnic: * wyniki bez podziałLr,,dzień/noc

Tab. 2. Parametry farmakokinetyczne antypiryny u cieląt
z grupJ- kontrolnej oraz otrzymujących dietę bogatobialko-
lvą(n:10,i+s)*

Objaśnienia: * wyniki bez podziału ,,dzicńlnoc"; ** dane dla
l7. dnia życia; A, B - wartości średnie w wierszach oznaczone
tymi literarni róznią się istotlrie pzy p < 0,0l

Tab. 3. Dobowe różnice wielkości parametrów farmakokinc-
tycznł,ch antypiryny u l0-dniowych cieląt z grupy kontrol-
nej(n:l0,i+s)

Tab. 4. Dobowe różnice
tycznych antypiryny u
nej(n:l0,i+s;

wielkości parametrów farmakokine-
17-dniowych cieląt z grupy kontrol-

ląt 17-dniowych (tab. a). U cieląt otrzymujących daw-
kę pokarmową o zwiększonej zawartości białka nie
zaobserwowano istotnych dzienno-nocnych rożnic
objętości dystrybucji antypiryny. Stwierdzono nato-

Palametry
latmakolinetyczne

10. dzień 17. dzień

Vd (|)

Vd (l/kg)

TlHffl
Cl, (ml/min.)

Clm, (ml/min./ko)

29,2 ł2,60

0,73 t 0,06

1'l ,0 t 0,80

30,7 t 3,20

0,77 t 0,08

31 ,1 t 3,10

0,69 t 0,08

9,9 t 0,90

36,3 t 4,40

0,81 t 0,09

Paramelry
la lma kokin eĘczne

Glupa **

K]D
Vd (|)

Vd (|/(s)

I1np ftl
Cl'n (ml/min.)

Clm'n (ml/min,/k9)

3'l ,1 t 3,10

0,69 t 0,08

9,9 t 1 ,10A

36,3 t 4,40 A

0,81 t 0,09 A

31 ,5 t 3,40

0,68 t 0,07

6,5 t 0,60B

55,9 t 5,40B

1 ,19 t 0,178

Palamelry
la rmakokinetyczne

Dzień Noc

Vd (|)

Vd (l/kg)

I12t F\
Cl'n (ml/min.)

Clm. (ml/min./ko)

28,8 x 2 ,40

0,72 t 0,06

10,5 t 0,70

28,9 t 3,20

0,72 t 0,08

29,6 t 2,80

0,74 t 0,07

11,5 t 0,90

29,7 ł3,70

0,74 t 0,07

Palamelry
la makokinetyczne

Dzień Noc

Vd (|)

Vd (l/(s)

T 1nt F|
Cl, (mlimin.)

Clm. (ml/min./ltq)

30,8 t 3,40

0,68 t 0,07

9,6 t 0,60

37,0 t 4,20

0,82 t 0,09

31,4 t 3,10

0,70 t 0,08

10,2 t 0,80

35,5 t 3,20

0,79 t 0,07
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Tab. 5. Dobowe różnice wielkości parametrów farmakokine-
tycznych antypiryny u cieląt żywionych dietą bogatobiałko-
wą*(n:l0,i+s)

Objaśnienie: * - po 7 dniach stosowania diety bogatobiałkowcj
1] . dzień życia; A, B - wartości średnie w wicrszach ozl7aczol7e
tymi literanli róznią się istotnie przy p < 0,0l

miast istotnie (p < 0,01) krótszy okres półtrwantaoraz
zwiększony klirens metaboliczny tego leku modelo-
wego w ci€u dnia w porÓwnanilznocą(tab, 5).

W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono
istotny wpływ zwiększonej zawartości białka w daw-
ce pokarTnowej na wielkość parametrów farmakoki-
netyc znych antypiryny (za wyj ątk iem b ezw zględn ej
i względnej objętości dystrybucji). Brak istotnych róż-
nic V. tego lekumodelowego u cieląt zgrupy kontrol-
nej oraz cieląt otrzymujących dietę bogatobiałkową
może,pośrednio, świadczyć, że dtetataka nie zmienta
w znac zącym s t opniu w tązania antyp iryny pr zez btał -
ka osocza (7 ,2I). Obserwowane skrócenie okresu pół-
ttwania oraz zwiększenie klirensu metabolicznego tego
leku modelowego możebyćtłumaczone zwiększeniem
aktywności ęnzymow biorących ldział w biotransfor-
macji antypiryny - głownie kompleksu CYP450 (5, 8,
20, 34). Istotne przyspieszenie tempa metabolizmu
anĘpiryny pod wpĘrvem zwiększonej zawartości biał-
ka w diecie zaobserwowano w wielu badaniach prze-
prowadzonych głownie naludziach i zwterzętach la-
boratoryjny ch (2, I0, 20, 29, 3 I, 3 3). W doświadcze-
niach tych wykazano również istnienie dużej zmien-
ności osobniczej w podatności enzymów systemu
CYP450 na indukcję spowodowaną dietą bogatobiał-
kową (10, 33). W badanych populacjach występowaĘ
zarówno osobniki reagujące bardzo silnie na zwięk-
szenie zawartości białka w pokarmie (istotne zmiany
wielkości parametrów farmakokin eĘ czny ch anĘpiry -
ny), jak i osobniki nie reagujące w ogóle, lub reagują-
ce wbardzo niewielkim stopniu-brak istotnych zmian
okresu półtrwania i klirensu metabolicznego tego leku
modelowego (30, 31). U badanych cieląt otrzymują-
cych dietę bogatobiałkową nie zaobserwowano zna-
czących różnic międzyosobniczych w szybkości me-
tabolizmu antypiryny. Może to wskazywać, że er:zy-
my kompleksu CYP450 u tych zwierząt charakteryzu-
ją się stosunkowo niewielką zmiennością w zakresie
podatności na indukcję ptzęz czynniki żyrvieniowe.
Zaobserwowany w doświad częniu wzrost szybkości
metabolizmu antypiryny pod wpĘwem stosowania
dawki pokarmowej o zwiększonej zawartości białka
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możę być tłumaczony zwiększoną synteząbiałek mi-
krosomalnych w hepatocytach (10, 19, 28,32), Białka
te stanowią integralną część kompleksu enzymatycz-
nego cytochromu P450 (16, l7). Istnieją dane wska-
zujące, ze obserwowany pod wpĘrvem zwiększenia
zawartości białka w diecie wzrost aktywności ęnzy-
matycznej systemu CYP450 jest istotnie skorelowany
ze zw iększeni em aktywno ści p ol imerazy RNAII w he-
patocytach (5, l9). W badaniach przeprowadzonych
na ludziach wykazano natomiast, iz stopień zwiększe-
nia aktywności enzymów systemu CYP450 pod wpĘ-
wem diety bogatobiałkowej zależy w znacznym stop-
niu od składu aminokwasowego białka (10, 32), Po-
dawanie mieszaniny aminokwasów o 85% udziale ami-
nokwasówr.ozgałęzionychwznaczniewiększymstop-
niu przyspiesza metabolizm (skrócenie okresu pół-
trwania i zwiększenie klirensu całkowitego) antypiry-
ny ( 3 0). B adani a farmakokin ety czne przeprowadzone
na ludziach oraz nvięrzętach (głownie laboratoryjnych)
wykazaĘ istnienie dobowych zmian szybkości meta-
bolizmu wielu środkow farmakologicznych (27). Na-
lezy podkreślić, ze zmtany te dotyczązarówno procę-
su wchłaniania lekow, ich dystrybucji, biotransforma-
cji, jak i wydalania (26,27). Większość autorów jest
zdania, że dzjenno-nocne różnice szybkości biotrans-
formacji lekow są głównie spowodowane wynikiem
dobowej rytmiki aktywności enzymów wątrobowych
kataltzujących ten proces (25 , 36). W badaniach prze-
prowadzonych na szczur ach (2 5, 3 6) wykazano i stot-
ne dzienno-nocne rożnlce szybkości eliminacji anty-
piryny. Efekt ten moze być tłumaczony dobowymi
zmianamt zawartości (aktywności) CYP450 oraz
współdziałaj ącej z nim reduktazy (23).

Uzyskane wyniki wskazuj ą że zwiększona (o 25oń)
zawartośc białka w diecie cieląt istotnie modyfikuje
dobową farmakokineĘkę anĘpiryny w aspekci ę zmian
dzień-noc. Zmiany te doĘczągłównie wielkości okre-
su półtrwania oraz klirensu metabolicznego tego leku
modelowe g o. Szcze gołowe wyj aśnienie poj awienia się
dzienno-nocnych różntc wielkości parametrów farma-
kokinetycznych antypiryny u cieląt żywionych dietą
bo gatobiałkową j est stosunkowo trudne. W dostępnym
piśmiennictwie bardzo niewiele jest publikacji doty-
c zący ch o c eny dob owych zmian aktywno ś c i e nzymow
biorących udział w biotransformacji leków, aprzepro-
wadzonych na zw ter zętach go sp o darskich (22) . Zaob -
selwowane w ciągu dnia zwiększenie szybkości me-
tabolizmu antypiryny może wynikać z indukcji po-
szcze golny ch izo enzymów cytochromu P4 5 0 (1 7 ). J a-
nus i wsp. (22) sugerują, że enzymy kompleksu
CYP450 wykazują mniejszą aktywność r,ł, godzinach
nocnych. Nalezy mieć również na uwadzę fakt, żę
dzienno-nocne zmiany aktywności en4rmów biorących
udział w metabolizmie leków (w tym lekow modelo-
wych) mogąbyć związane z dobowymi zmianami se-
krecj i niektórych hormonów, zwłaszcza stero i dowych
(25,27 ,35,36). Hormony te mają znaczny wpływ na
aktywnośc polimerazy RNAII, a więc pośrednio na

Vd (|)

vd (|/(s)

T12lr lhl

clm (ml/min.)

Clmm (mUmin./(g)

31,0 t 3,30

0,66 t 0,07

5,5 t 0,40A

65,1 t 6,80A

1,38 t 0,12A

32,0 t 2,90

0,68 t 0,05

7,5 t 0,80B

49,3 t 4,708

1,05 t 0,07B
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powstawanie mRNA w hepatocytach, co zkoleiznaj-
duje odbicie w indukcji lub inhibicji syntezy enzymów
biorących udział zarówno w I, jak iII fazię biotrans-
formacji wątrobowej (ż3, 3 5).

Podsumowując, zwiększenie zawartości białka
w diecie cieląt modyfikuje dobowy rytm farmakoki-
netyki antypiryny. Nalezy jednak mieć na uwadze fakt,
żeuzyskane w niniejszych badaniach wyniki mogąbyć,
w pewnej m|erze, efektem naŁożenla się rytmu około-
dobowe go aktywn o śc i układu enzymaty czne go MF O -
CYP450 oraz zastosowanej diety. Moze to powodo-
wać nadprogramowe przyspieszenie tempa elimino-
wania antypiryny zorganizmu cieląt w ciągu dnia. Pre-
zentowane wyniki ujawniają mozliwość sterowania
dietetycznego w trakcie leczenia zwierząt środkami
farmako lo g icznymi, podl e gaj ącym i m etabolizm owi
w ten sam, co antypiryna, sposób, Jednak fakt istnie-
nia dziennych i nocnych eliminatorów tego leku mo-
delowego (1, 18, 22)możeutrudniać zastosowanie nry-
mienionego wspomagani a dietetyc zne go. Wymagało-
by to bowiem dokonywania indywidualnej ana|izy do-
bowych wahań parametrów farmakokinetycznych sto-
sowanych leków u poszczególnych osobnikow.
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Nadżerki rr żołądku grrtczclłorrvlll ktLrcząt brojleró\\ \\ystępują nr in pod
ttpł;,rr cl,t,t histanliny,. gizzcloz.vn), i innl,ch nl_"-kotoksl,n. lliedoborLL rł,itamin. za-
każeń baktcrv.jnych i zakazenia adclltlrvirusel-tl ptakórv W l[l t,zezniach drobitl
rł Japonii badano krtlczęta brojlery nł obecność nadżetck w zołądku gruczoło-
r.vym U drobiu Lrbijancgo rł, 13 lzeźniach występorł,ały nadżel,ki wywołanc plzcz
adcnowirus Diagnoze. oparto o wyniki badań lristologicznych. immunohistcl-
chemiczllyclr i rł,irLlsologicznych nadżcrel< ptakóu z 9 na l_] rzeźni Sród.jądro-
rie ciałka \\ ll,ęro\\c clLa adenori il-usa ptilka)\\,rvvstęporrał1, lt kolłrtirkach nabłon-
ka patologicznic znricniol-t_vch odcinktlrr żołądka Zoła.dki z nadżerkami stano-
u,iĄ,0.19% lnas}, rrszystkiclt bildanvch żoła.dkós W tcścic PCR ustalono. że
adenorvilus ptak(lu rlyrvołltjący chorobę nalczy do tyllLl l Stada. rv których
rvysręporvał),1ladzerl<i ri, żołądktl grlrczołorr;,m ptaków nic rvykazl,rvały żad-
nych objawórv choroby 
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