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Diunal changes in antipyline phamacokinetics in calues fed a diet with a high-cańohydlate tatio

Summary

The aim of the study was to determine the diurnal changes of antipyrine pharmacokinetics in calves receiving
a high-carbohydrate feed. The experiment was carried out on 20 calves (bulls) of Black-and-White breed
(10 animals in the contro| and l0 animals in the experimental group) aged 14 days. During the experiment the
calves from the control group were given feed containing: 250 g protein,400 g carbohydrates and 250 g lipids.
The calves from the experimental group received high-carbohydrate feed: 250 g protein,500 g carbohydrates
and 250 g lipids. An antipyrine test was carried out in the experimental group before 0 day and on day 7

following the administration of the feed containing the carbohydrate supplement. The pharmacokinetics of the
model drug were calculated based on the plasma concentration (C) ver§us time (t) curves (TopFit 2.0 software)
in trvo time-intervals (7.00-19.00 - day; r9.00-7.00 - night). Statistical analysis (day vs. night; control vs. experi-
mental group) was performed using the paired Student-t-test.

The increase of the carbohydrate content in the food ration did had no significant influence on the initial
concentration (C) and distribution volume of (Vo) of antipyrine, compared to control group. However, a signifi-
cant (P<0.01) inciease in the bio|ogicat half-life - tn.. and decrease of metabolic clearance (Cl.) of antipyrine was
observed in calyes receiving high-carbohydrate ftiód. Significant day-night changes in some (tn..; Cl_) pharma-
cokinetic parameters of antipyrine were observed in calves receiving feed containing the carbohydrate supp|e-
ment. The obtained results indicated that calves receiving high-carbohydrate food were slower in metabolizing
antipyrine, and the increase of the carbohydrate content in their food modified the diurnal rhythm of antipyrine
metabolism, which, in turn may indicate changes in day-night activity in CYP450-linked mono-oxygenates.
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W badaniach dotyczących wpływu zawartości węglo-
wodanów w pokarmie na aktywność kompleksu MFO-
-CYP450 wykazano, iz stosowanie diety ubogo- lub bo-
gatowęglowodanowej istotnie wpływa na szybkość bio-
transfonnacji waJrobowej u ludzi i zwierzal laboratoryj-
nych (4, 10, 11 , 13, 16,18). Na podkreślenie zasługuje
fakt,lż w dostępnym piśmiennictwie brak jest publikacji
dotyczących wpływu zawartości węglowodanów w die-
cie na dobowe zmlany szybkości biotransforrrracji wąt-
robowej u zwterza! gospodarskich. Dało to asumpt do
podjęcia badań, których wyniki zostały zanlieszczone
w niniejszej pracy. Ich celem było określenie dobowych
zmian farmakokinetyki antypiryny u cieląt zywionych
dietą bogatowęglowodanową.

Mateilał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na 20 klinicznie zdro-

wych cielętach (byczkach) rasy czamo-białej (cb) podzie1o-
nych na 27icza3,e po 10 osobników grupy: grupę I - kontrol-
nąoraz grupę II doświadczalną. Badania wykonarro w 10,
i 17. dniu życia. W trakcie trwania eksperymentvzwierzęta

AnĘpiryna (2, 3 -dimetylo- l -fenylopirazolon-5 ) zysku-
je coraz większe znaczenie jako ,,marker" słuzący do
oceny (w warunkach in vivo) bjotransformacyjnej wy-
dolności waJroby u ludzi i zwierza! (1, 7, 8, Iż, 14,36).
Ten lek modelowy jest metabolizowany prawie wyłącz-
nie w wątrobie (8, 15, 19, 20) oraz wiale się jedynie
w bardzo niewielkim stopnirr z białkami osoczowymi
i tkankowyni (8, 36). Whepatocytach antypiryna jestme-
taboli zowan a pTzez kompleks mikrosomalnych monook-
sygenaz sprzęzonych z cytochromem P450 (CYP450).
Aktywność niektórych lzoenzymów cytochromu P450
jest uwarunkowana genetycznie. a procesy przeznleka-
talizowane wykazują polimorfizm w obrębie populacji
(I4, 15, I,7).

W licznych doświadczeniach przeprowadzonych na
ludziach l, zwierzętach laboratoryjnych wykazano, że za-
wartość makroskładników w dawce pokarmowej moze
w znaczącym stopniu wpływać na aktywnośó enzymów
kompleksu MFO-CYP450 na skutek zmiarry szybkości
biosyntezy poszczególnych izoenzymów CYP450, ich
aktywacji, dezaktywacji lub modyfikacji (2-6, 9).



utrzymylvane byb w ujednoliconych warunkach środowis-
kowych. Cielęta z grupy kontrolnej przez cńy czas ekspery-
menfu ż}.wione byĘ dietą standardową zawierającą2&) g
białka, 400 g węglowodanów oraz260 gthlszczu.Kalorycz-
ność dawki pokarmowej wynosiła 5100 kcal. Cielęta z gru-
py doświadczalnej otrzymyłvały przez 7 dni dawkę pokar-
mową składajapą się z 280 g białka, 500 g węglowodanów
(125% zawartości węglowodanów w dawce standardowej)
oraz250 gtłttszcztt. Kalorycznośc dawki pokarmowej wy-
nosiła 5460 kcal (108% kaloryczności diety standardowej).
Masa ciała cie|ąt z grupy kontrolnej wynosiła w 10. dniu
ży cla: 40,4 + 2,I kg,natomiast w l 7. dniu zyci a 45,ż + 2,7 kg.
U cielal z grupy doświadczalnej masa ciała w 10. i 17. dniu
zycia wynosiła odpowiednio 40, 1 + 2,5 kg oraz 47,I + 2,0 kg.
Przed rozpoczęciem doświadczenia zwierzęta poddano za-
bie gowi katetery zacji żyły szy jnej zew nętrznej. Zabie g ten
umozliwił pobieranie próbek krwi w krótkich odstępach cza-
su. W trakcie trwania badań cielęta nie otrzymywaĘ żad-
nych preparatów mogapych wchodzić w interakcję farma-
kokinetyczną i biochemi cznąz antypiryną.

Test antypirynowy przeprowadzono, zatówno grupie kon.
trolnej, jak i doświadczalnej w l0. i 17. dniu życia cielaJ.
Cielętom podano antypirymę (20 mglkg m.c.) w postaci jed-
norazowej iniekcji dożylnej, w fotmie 10% sterylnego roz-
tworu.

Próbki krwi do analiz pobierano ptzed (0) oraz po upły-
wie 1, 2,3,4, 6, B, 12, IB i24 godzin od podania substancji
testowej. Krew pobierano do probówek zheparyną a na-
stępnie odwirowywano (4000 g, 15 min.) w celu uzyskania
osocza. Do czasu przeprowadzenia analiz próby przecho-
w}rwano w temperaturzę -20oC. Stężenie antypiryny w oso-
czu krwi i ślinie oznaczono metodą spektrofotometryczną.

Farrnakokinetykę antypiryny określono według modelu
jednokompańmentowego otwańego. Obliczenia przeprowa-
dzono na podstawie krzywych eliminacji tej substancji mo-
delowej (program TopFit 2.0) w dwóch przedziałach czaso-
wych (7.00-19.00: dzień oraz19.00-].00: noc). Wykorzys-
tano oznaczęniaw fazie wolnej (B) elirninacji tej substancji.
Wyliczono następuj ące parameĘ farmakokinetyczne: ob-
jętość dystrybucji - Vo (l); względną objętość dystrybucji
Vo (l/ks); okres półtlwania tr,ru (h); klirens metaboliczny -
Cl. (ml/min.); względny klirens metaboliczny Cl. (ml/
imin./kg).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą
testu t-Studenta (program Statistica v. 6.0).

Wyniki iomówienie
W grupie kontrolnej nie zaobserwowano statystycznie

istotnych różnic objętości dystrybucji (+0,9 1), względ-
nej objętości dystrybucji (-0,04 l/kg), okresu półtrwania
(-1,1 h), klirensu metabolicznego (+5,6 mllmin.) oraz
względnego klirensu metabolicznego antypiryny (+0,04
ml/min./kg) między cielętami 1 0- i 1 7-dniowymi (tab. 1 ).

Zwiększenie zawartości węglowodanów w dawce po-
karmowej cieląt o 25% (w porównaniu z dawkąstandar-
dową) nie spowodowało istotnych zmian objętości dys-
trybucji (+1,3 l) oraz względnej objętości dystrybucji
antypiryny (-0,0 1 llkg). Zaobserwowano natomiast istot-
ne (p < 0,01) wydłużenie okresu półtrwania (+2,6h) oraz
zmniejszenie klirensu metabolicznego (-1 0,6 ml/min.)
i względnego klirensu metabolicznego tej substancji mo-
delowej (-0,26 ml/min.ikg) (tab. 2).

W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono
istotny wpływ zwiększonej zaw artości węglowodanów
w dawce pokarmowej na wielkość większości paramet-
rów farmakokinetycznych antypiryny. Podobne wpiki
uzyskali inni autorzy (7,żż,28). Brak istotnych różnlc
Vo t z grupy kontrolnej oraz
ciel węglowodanowąmoze
p o ś re dni o św tadc zy c, iż dtęta taka ni e zmięnia w znaczą-
cym stopniu wiązaniaantypiryny przezbiałkaosocza (8).
Zaobserwowane wydłuzenie okresu póŁtrw ania oraz
zmniejszenie klirensu metabolicznego tego leku mode-
lowego może być tłumaczone obnizeniem aktywności
enzymów biorących ldział w biotransformacji antypiry-
ny (głównie kompleksu CYP45 0) (5, 9, 19, 3 1 ). Strother
i wsp. (34) stwierdzIli, że zwiększenie zawaftości wę-
glowodanów w dawce pokarmowej mys4y istotnie
zmntej sza aktywno ść monooksygenaz mikro somalnych
hepatocytów, co manifesfuje się wydłuzeniem snu wy-
wołane go przez b arbltuTany. D ozylne po dawanie gluko -
zy p owo duj e znacząc e zmni ej szenie metab oliczne go kli-
rensu antypiryny (28). Z niektórych danych piśmiennic-
twa (10) wynika, że dieta z dtlżązawartością sacharozy
lub glukozy zwtększa u szczurów toksyczne działanię
kofeiny i amfetaminy. Wykazano także, ze stosowanie
diety o zwiększonej zawartości monosacharydów istot-
nie zwalnia metabolizm fenobarbitalu ( 1 3 ). Doświadcze-
nia Andersona i wsp. (6) oraz Feldmana i wsp. (16) do-
wiodĘ natomiast, iż zw iększenie po dazy węglowodanów
w dawce pokarmowej w znaczapym stopniu,,upośledza"
waJrobową biotransformację teofiliny. Ponadto, co bar-
dzo istotne, zmniejszenie (inhibicja) aktywności wielu

Tab. 1. Parametry farmakokinetyczne antypiryny u cieląt
z grupy kontrolnej (K) (n : 10, x + s)*

Obj aśnienie : * wyniki bez p odziaŁu,,dzięńl noc"

Tab. 2. Porównanie wielkości parametrów farmakokinetycz-
nych antypiryny u cieląt z grupy kontrolnej (K) oraz cieląt
otrzymujących dietę bogatowęglowodanową @) (n = 10, x + s);
dane dla 17. dnia życia

Vd (|)

Vd (|/k0)

T1/2p (h)

Cl'n (ml/min.)

Cl'n (ml/min./t0)

31 ,'l t 3,10a

0,69 t 0,08a

9,9 t 1,10a

36,3 t 4,40a

0,8'l t 0,09a

32,40 x3,70a

0,68 t 0,04a

12,50 t 1,40b

25,70 t 3,60b

0,55 t 0,06b

Objaśnienia: wyniki bezpodziału dzleńlnoc a, b - średnie ozna-
czone różnymi litęrami róznią się istotnie przy p < 0,01,

Vd (|)

Vd (|/k0)

Tlpp lhl

Gl. (ml/min.)

Cl, (ml/min./lt9)

29,2 ł2,60

0,73 t 0,06

11,0 t 0,80

30,7 t 3,20

0,77 t 0,08

31 ,10 t 3,10

0,69 * 0,08

9,90 t 0,90

36,30 t 4,40

0,81 t 0,09



kluczowych enzymów zlokalizowanych zarówno w cy-
toplazmie, mitochondriach, jak ilośc mikrosomach he-
patocytow nie zależy od rodzaju cukrów (polisacharydy,
disacharydy, monosacharydy) znaj duj ących się w pokar-
mie (2).

Porównanie wyników badań własnych z rezlltatami
badań przeprowadzonych na dorosłych ludziach (4, 5,'7 ,

24,30) pozwala na wysunięcie hipotezy, że zwlększona
podaż węglowodanów w dawce pokarmowej powoduje
znacznie wyrażnielsze i szybsze zmniejszenie ,,wydol-
ności metabolicznej" układu MFO-CYP450 u osobnikow
we wczesnym okresie postnatalnym w porównaniu
z osobnikami dorosłymi. Interpretując uzyskane wyniki
należy 1ednak mieć na uwadze duzą odrębność gafunko-
wą aktywności monooksygenaz mikrosomalnych hepa-
tocytów (żl), dlatego potwierdzenie tej hipotezy wyma-
gńoby pr zeprowadzenia badań dotyczapych wpływu die-
ty bogatowęglowodanowej na szybkość biotransforma-
cji wątrobowej u cieląt starszych i bydła dorosłego.

Tab. 3. Dobowe różnice wielkości parametrów farmakokine-
tycznych antypiryny u lO-dniowych cieląt z grupy kontrol-
nej(n:10,i+5;

Palametry
lamakokinetyczne

Dzień Noc

Vd (|)

vd (|/(s)

I1na $\

Cl. (ml/min.)

Cl'n (ml/min,/to)

28,80 ł 2,40

0,72 t 0,06

10,50 t 0,70

28,90 t 3,20

0,72 t 0,08

29,60 t 2,80

0,74 t 0,07

11 ,50 t 0,90

29,70 t 3,70

0,74 t 0,07

Tab.4. Dobowe różnice wielkości parametrów farmakokine-
tycznych antypiryny u l7-dniowych cieląt z grupy kontrol-
nej (n:10, i+ s;

Tab. 5. Dobowe różnice wielkości parametrów farmakokine-
tycznych anĘpiryny u cieląt żywionych dietą bogatowęglo-
wodanową*(n=10,x+s)

Panmetry
la lma kokinetyczn e

Dzień Noc

Vd (|)

Vd (|/kg)

I12Bftl

Clm (mUmin.)

Gl. (ml/min./lto)

32,20 x 3,10a

0,68 t 0,05a

10,80 t 1,10a

35,10 t 4,40a

0,75 t 0,06a

33,70 t 4,00a

0,71 x 0,07a

13,70 t 1,80b

23,30 t 2,70b

0,50 t 0,08b

Objaśnienia: * po 7 dniach stosowania diety bogatowęglowoda-
nowej - I7. dziefi życta; a,b - jak w tab. 2

Mechanizm, na którego drodze węglowodany wywie-
rająhamujący wpływ na metabolizm wielu środków far-
makologicznych (w tym leków modelowych) nie został
do tej pory wyjaśniony. Peraino i wsp. (29) sązdania, że
obserwowane u osobników, u których stosuje się dietę
,,b o g atowęglowo danow Ę', zmniej szenie aktywno ś ci en-
zymatycznej kompleksu MFO-CYP45 0 spowodowane
jest odkładaniem się glikogenu w obrębie siateczki środ-
plazmatycznej gładkiej, co z kolei blokuje syntezę wielu
enzymów katalizujących metabolizm ksenobiotykow.
Wykazano takze istnienie tzw. efektu glukozowego cha-
rakteryzującego się zmniejszeniem aktywności wielu en-
zymów mitochondrialnych i mikrosomalnych hepatocy-
t6w, zahamowaniem syntezy mRNA oraz zwi ększeniem
zawartości cGMP (z jednoczesnym zmniejszeniem ilo-
ści cAMP) (I8, 29). Alvares i wsp. (') uważają nato-
miast, że zwiększonazawartość glukozy w diecie powo-
dlje znaczące zmniejszenie aktywności (oraz podatnoś-
ci na indukcję) syntetazy A-aminolewulinianowej , enzy-
mu ,,limitującego" syntezę hemu w hepatocytach. Ponie-
waż znaczaga część powstajapego w wątrobie hemu jest
wykorzystywana do syntezy cytochromu P450, prawdo-
podobna wydaje się hipoteza, tż obserwowane pod wpły-
wem zwiększonej podaży węglowodanów w dawce po-
karmowej zmniejszenie aktywności enzymów układu
MFO-CYPP4 5 0 j est spowodowane (przynaj mniej częś -

ciowo) zwolnieniem tempa syntezy hemu w hepatocy-
tach.

W doświadczeniach dotyczących wpływu diety boga-
towęglowodanowej na proces biotransformacj i wątrobo-
wej wykazano równiez istnienie duzej zmienności osob-
niczej w podatności enzymów systemu CYP450 na inhi-
bicję spowodowaną zwiększoną zawartością węglowo-
danów w pokarmie. W badanych populacjach występo-
waĘ zarówno osobniki reagujape bardzo silnie na zwięk-
szenie zawartości węglowodanów w pokarmie (istotne
zmiaty wi e 1 k o ś c i p arametrów farm ako kin ety c zny ch an-
typiryny), jak i osobniki niereagujące w ogóle lub reagu-
jące w bardzo niewielkim stopniu (brak istotnych zmian
okresu półtrwania i klirensu metabolicznego tego leku
modelowego) (28, 30,34). U badanych cielal otrzymują-
cych dietę bogatowęglowodanową nie zaobserwowano
znac zący ch r o żntc nri ędzyo s ob nic zy ch w s zybko ś c i rn e -

tabolizmu antypiryny. Moze to wskazlłvać nato, że en-
zymy kompleksu CYP450 u tych zwierząt charakteryzl-
ją się stosunkowo niewielką zmiennością w zakresie po-
datności na inhibicję przez czynniki żywieniowe.

U 10-dniowych cielal z grupy kontrolnej nie zaobser-
wowano istotnych dzienno-nocnych (D/N) różnic wiel-
kości badanych parametrów farmakokineĘcznych an§pi-
ryny: objętości dystrybucji (-0,B 1), względnej objętoś-
ci dysĘbucji (-0,02 l/kg), okresu półtrwania (-1,0 h),
klirensu metabolicznego (-0, 8 ml/min.) oraz względne-
go klirensu metabolicznego (-0,02 ml/min./kg) (tab. 3).
Podobne zjawisko zaobsetwowano w przypadku cieląt
17-dniowych: objętość dystrybucji (-0,6 l), względna ob-
jętość dystrybucji (-0,02l/kg), okres półtrwania (-0,6 h),
klirens metaboliczny (+1,5 ml/min.), względny klirens
metaboliczny (+0,03 ml/min./kg) (tab. 4). U cieląt otrzy-
mujących dawkę pokarmową o zwiększonej zawarlości
węglowodanów nie zaobsetwowano istotnych dzienno-

Patamelry
la lmakokinetyczne

Dz eń Noc

Vo (|)

Vd (l/(s)

I1np (h\

Cl. (ml/min.)

Clm (mVmin./(s)

30,80 t 3,40

0,68 t 0,07

9,60 t 0,60

37,00 t 4,20

0,82 t 0,09

3'| ,40 t 3,1 0

0,70 t 0,08

10,20 t 0,80

35,50 t 3,20

0,79 t 0,07



-nocnych różnic objętości dysĘbucji antypiryny (-1,5 D
orazwzględnej objętości dysĘbucji ( 0,03 l/kg). Stwier-
dzono natomiast istotnie (p < 0,01) dŁaższy okres pół-
ttvani a (+2,9 h) or az zmniejszony, zar ów no b ezw zględ_
ny (-11,8 ml/min.), jak i względny klirens metaboliczny
( 0,25 ml/min./kg) (tab.5).

i ?ź?łiJ§lT,"".? *ęł
g ej cieląt istotnie mody-
frkuje farmakokineĘkę antypiryny w ciąu doby. Doty-
czy to głównie wielkości okresu półtrwania oraz kliren-
su metabolicznego tego leku modelowego. Interpretacja
pojawienia się dzienno-nocnych różnic wielkości para-
metrów farmakokineĘcznych antypiryny u cieląt zywio-
nych dietą bogatowęglowodanową j est stosunkowo trud-
ne. W dostępnym piśmiennictwie jest bowiem niewiele
publikacji dotyczących oceny dobowych zmtan aktyv-
ności enzymów biorącychudział w biotransformacji le-
ków, a pr zeprowadz onych na zw ięr zętach g o sp o d ars ki ch
(20,2'7). Zaobsetwowane w ciągu dnia zmniejszenie szyb-
kości metabolizmu antypiryny możebyć wynikiem inhi-
bicjt poszcze gólnych izo enzy mów cytochromu P4 5 0 ( 1 7).
W innych b adani ac h (20) wrykazano, iż enzy my ko mp l ek-
su CYP450 wykazują mniejszą aktywność w godzinach
nocnych. Nalezy mieć równie ż na lw adze fakt, że dzien-
no-nocne zmiany aktywności enzymów biorących ttdział
w metabolizmie leków (wtym leków modelowych) mogą
być efektem dobowych zmlan wydzielania hormonów,
głównie pochodnych cholesterolu (ż5, 32, 33). Hormo-
ny w istotny sposób modyfikują aktywność polimerazy
RNA II, a więc pośrednio syntezę mRNA w hepatocy-
tach, efektem czego jest przyspieszenie lub zwolnienie
szybkości syntezy enzymów kataliztljących wiele reak-
cji w ramach procesu biotransformacji wątrobowej (23,
26,35).

Podsumowując, wyniki przeprowadzonych badań
wykazały, że cielęta otrzymujące dawkę pokarmową
o zwiększonej zawartości węglowodanów wolniej me-
tabolizują antypirynę, co pośrednio świadczy o zmniej-
szeniu aktywności enzymów kompleksu CYP450. Row-
nocześnie zwiększenie zawafiości węglowodanów w die-
cie cieląt modyfikuje dobowy rytm farmakokinetyki an-
typiryny.
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