
[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT J f r . 133648 

NORGE 
[NO] 

STYRET 
FOR D ET 1N D U STR lELLf 

RETTSVERN 

(51) Int. Cl 2 A 6 1 K 9 / 4 2 

(21) Patentsøknad rr. 1 0 3 1 / 7 1 

(22) '""9'1" 1 7 . 0 3 . 7 1 

(23) løpedag 1 7 . 0 3 . 7 1 

^41) Ålment tilgjengelig {ra 1 9 . 0 9 1 7 2 

(44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt 0 1 - . 0 3 . 7 6 

(30) Prioritet begjært "Ingen. 

(54) Oppfinnelsens benevnelse Anvendelse av fettsyrer som rumen-resis-tent 

overtrekk på veterinærmedisinske preparater 
for drøvtyggere. 

(71)(73) Søker/Patenthaver R U M E N " C H E M I E A G , 

Glarus, 
Sveits. 

(72) Oppfinner BAALSRUD, NILS-IVAR, Vormsund, 
ORE, SVEIN, OBlo, 
VELLE, WEIERT, Blommenholm. 

A/S Oslo Patentkontor Dr. 4ng. K. 0. Berg, Oslo. 
_(74) Fullmektig 

(56) Anførte publikasjoner Norsk uti. skrift nr. 1 2 1 5 2 8 

-Britisk patent nr. 5 9 5 4 4 4 , 1 1 7 0 5 3 8 , 

Dansk patent nr. 8 2 9 9 8 

US patent nr. 1 7 4 6 9 8 4 , 2 3 7 3 7 6 3 , 3 0 3 7 9 1 1 , 3 5 3 5 4 1 9 

Fritz Gstirner: Grundstoffe und Verfahren der 
Anzneiberertung side 535 (Stuttgart 1960) 
Proe. Nutr-. Soc. 2 8 side 1 3 1 - 9 . 



1 

135385 

Nærværende oppfinnelse vedrörer en ny anvendelse av fettsyrer 

med _den generelle formel 

RCOOH 

hvor R betyr et alkyl- eller alkenyl-radikal 

med 14 - 21 karbonatomer, 

som rumen-resistent overtrekk, på oralt administrerbare veteri-

nærmedisinske preparater for drövtyggere, hvis innhold först 

skal resorberes i de övre tynntarmsavsnitt, idet preparatene 

inneholder glukose og/eller legemidler som ikke er bestandige 

mot angrep i vommen, eller som ved frigjöring i vommen virker 

skadelig på vommens mikroorganismer. 

Det har lenge vært kjent at fordöyelsen av fett og fettsyrer 

hos en-magede og fler-magede dyr förlöper forskjellig. 

Fra: Proceedings II International Symposium on Physiology of 

the Ruminant in 1964, (Arnes, Ohio, USA 1964), G.A. Garton's 

"The digestion and Assimilation of Lipids", (side 390 - 398) 

og S.B. Tove: "Fat metabolism in Ruminants (1964), (side 

399 - 410) er det kjent at mettede fettsyrer ikke blir ned-

brutt i vommen, mens umettede fettsyrer og umettede fettsyre-

glycerider hydrogeneres og henholdsvis hydrogeneres og hydro-

lyseres i vommen. 

I artikkelen av S.B. Tove er nærmere redegjort for den prin-

sippielle forskjell mellom fettfordöyelse hos en-magede dyr 

og drövtyggere. 
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Uten at enmagede og flermagede dyr på grunn av deres vidt 

forskjellige fordoyelsessystemer kan sammenlignes, så skal 

det nevnes at det er tidligare kjent å anvend» fettsyrer som 

enterisk overtrekk på humanmedisinske preparater, jfr. U.S. 

patent nr. 2.373.763, U.S. patent nr. 1.746.984, britisk patent 

nr. 595.444 og dansk patent nr. 82.998. Disse overtrekk har 

vist seg å være resistente mot magesaften, men opplosbare i 

tarmen, og det har således vært mulig å la humanmedisinske 

preparater passere magen uforandret slik at disse har kunnet 

frigjores i det etterfolgende tarmsystem. 

Når det gjelder oral administrasjon av veterinærmedisinske 

preparater til drovtyggere, så foreligger det likeledes et 

behov. for å la også slike preparater passere helt eller delvis 

uangrepet gjennom vommen i nn slik form at deres utnyttelse 

kan finne sted i de etterfolgende deler av drovtyggerens for-

doyelseskanal. Det er således kjent å anvende forskjellige 

rumen-resistente overtrekk for å beskytte biologisk aktive 

stoffer mot rumen og norsk patent nr. 121.528 vedrorer blant 

annet fibrtilsetningspreparater hvor aminosyrer er overtrukket 

med en beskyttende film av triglycerider, såsom hydrogenert 

fett av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse samt riskli-

voks. 

Det er videre kjent fra U.S. patent nr. 3.535.419 å anvende 

fettsyrer i blanding med et biologisk aktivt stoff, og et 

densitetmodifiserende metallsalt for å avstedkomme et relativt 

tungt produkt, som synker til bunnen av drovtygger-dyrets vom, 

og som på grunn av fettsyrenes resistens overfor vommiljoet 

lbses langsomt opp, slik at man får en forsinket frigivelse av 

det biologisk aktive stoffet i vommen. 

Ved oral administrasjon av veterinærmedisinske preparater vil 

disse vanligvis påvirkes av vomvaesken og/eller vommikrofloraen, 

hvorved en hel eller delvis nedbrytning av de veterinærmedi-

sinske aktive forbindelser finner sted. Det veterinærmedisinske 

preparatet kan på sin side virke skadelig på vommens mikroor-
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j ganismer. Et formål med nærværende oppfinnelse er å frem-

skaffe et overtrekksmateriale som både er rumenresistent og 

godt loselig i de etterfolgende deler av drovtyggerens for-

doyelseskanal, slik at de veterinærmedisinske preparater kan 

passere helt eller i det vesentlige uangrepet gjennom vommen og at 

utnyttelsen kan finne sted i det etterfolgende fordoyelses-

system. 

Ifolge oppfinnelsen er dette formå oppnådd ved å anvende fett-

syrer av den generelle formel RCOOH, hvor R betyr et alkyl-

eller alkenyl-radikal med 14 - 21 karbonatomer, som overtrekk 

på de veterinærmedisinske preparater. Disse fettsyrer er 

bestandige mot angrep i vommen men er fordøyelige i ventrikkel 

og tarm. Blant de reaksjonene som normalt foregår i vommen, 

inngår også omdannelse av fettstoffer. Dels vil umettede fett-

syrekjeder hydrogeneres i stor utstrekning til mettede, og i 

enkelte tilfeller vil de også kunne nedbygges, dels vil fett-

stoffene hydrolyseres til frie fettsyrer og glycerol. Et 

karakteristisk sluttprodukt ved disse prosesser er derfor 

uforestrede mettede fettsyrer. Disse fettsyrene nedbrytes ikke 

i vommen, og -absorbéres heller ikke der. Slike, syrer vil 

derfor kunne benyttes til beskyttelse av andre stoffer under 

passasje gjennom vommen. Det er vist (jfr. Garton, G.A. (1969) 

Proc.Nutr.Soc. 28,. 1319) at frie fettsyrer absorberes tilnærmet 

fullstendig under passasjen gjennom tynntarmen hos drov-

tyggere, og særlig da i de sentrale deler (jejunum). Dette 

forhold er særeget for drovtyggere og muliggjor den praktiske 

utnyttelse av den ovenfor nevnte beskyttelse, idet de be-

skyttede stoffer frigjores for absorpsjon i dyrenes tynntarm. 

En annen vesentlig fordel, 'fra et fysiologisk synspunkt, er 

at uforestrede fettsyrer inngår som komponent i drovtyggernes 

normale metabolisme. 

Ved å beskytte et veterinærmedisinsk farmakon eller andre 

substanser med et stoff som er motstandsdyktig mot påvirkningene 

i vommen fremskaffer man en sperring mellom vommikrofloraen 

og det veterinærmedisinske aktive stoffet. Denne sperring kan 

bestå i et overtrekk på enkelt-partikler av det veterinær-

medisinske stoff, eller en matrise hvori disse partikler er 
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I fordelt på en slik måte at de er helt eller delyis innelukket.• 

Ifolge nærværende oppfinnelse kan altså de veterinærmedisinske 

aktive stoffene beskyttes frem til passasjen gjennom tynntarmen, 

hvor frigjoring og absorpsjon kan finne sted. Som veterinær-

medisinsk aktivt stoff regnes også glukose, da dette er et 

farmakologisk virksomt stoff ved behandling av stoffskifte-

sykdammen ketosis. 

For den praktiske anvendelse av fettsyrer kan det ovenfor bes-

krevne prinsipp anvendes i en rekke forskjellige utforelser. 

De+- er mange fettsyrer eller blandinger av slike som har de 

nodvendige egenskaper. Oppfinnelsen setter i seg seiv heller 

ingen grenser for preparatenes partikkelstorrelse eller form. 

Tilsetning av komponenter for endring av smeltepunkt, loselig-

het, mekanisk holdbarhet, farge, smak, densitet etc. kan gjores. 

Det er selvsagt heller intet til hinder for at flere veterinær-

medisinske farmaka eller andre substanser beskyttes samtidig, 

eller at det tilsettes stoffer som påvirker absorpsjon av de 

aktive bestanddeler eller graden av beskyttelse. 

Folgende eksempler 1 - 6 viser en del utforelsesformer av 

oppfinnelsen. I eksemplene beskrevne preparater ble undersokt 

med hensyn til holdbarhet av det beskyttende materiale. 

Folgende undersokelsesmetoder ble anvendt: 

Preparatene ble inkubert i frisk uttatt vomsaft fra sau ved 

39°C under rysting i de angitte tidsrom. Det skal her be-

merkes at vomsaftens fysikalske egenskaper ikke vil være helt 

konstante. 

Preparatene ble også inkubert i oksegalle og pankreaslipase av 

tilnærmet fysiologisk konsentrasjon ved 39°C under rysting i 

24 timer. Samtlige nedenfor nevnte preparater gikk ved denne 

undersokelse praktisk talt i opplosning. 

folgende analysemetoder ble anvendt: 

A. Restglukose i preparatet etter inkubasjonen ble. bestemt 

! kolorimetrisk (Autoanalyzer). 
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| B. Særlig bestandige preparater ble gjenstand for gravimetrisk 

analyse og visuell bedommelse. 

EKSEMPEL 1 

En fettsyreblanding med folgende sammensetning ble anvendt: 

4 vekts-% myristinsyre, 

13 " palmitinsyre, 

12 " stearinsyre, 

7, " arachinsyre, 

3 11 docosansyre, 

20 " oljesyre. 

Av denne fettsyreblanding ble 60 deler blandet med 40 deler 

glukose, og av den erholdte blanding ble det fremstilt pellets. 

Disse pellets ble, som ovenfor nevnt, inkubert i frisk uttatt 

vomsaft fra sau ved 39°C under rysting. Ved hjelp av analyse-

metode A ble glukosetapet etter 24 timer bestemt til å være 

47%. 

EKSEMPEL 2 

Dette eksempel ble utfort på samme måte som eksempel 1, bortsett 

fra at man anvendte 15% oljesyre i stedet for 20% oljesyre. 

Ved hjelp av analysemetode A ble glukosetapet etter 24 timer 

bestemt til å være 49%. 

EKSEMPEL 3 

Dette eksempel ble utfort på samme måte som eksempel 1, bort-

sett fra at 25% oljesyre ble anvendt i stedet for 20% oljesyre. 

Ved hjelp av analysemetode A ble glukosetapet etter 24 timer 

bestemt til å være 41%. 

EKSEMPEL 4 

Dette eksempel ble utfort på samme måte som eksempel 1, bort-

sett fra at man anvendte 30% oljesyre. Ved hjelp av analyse-

metode A ble glukosetapet etter 24 timer bestemt til å være 

43%. 

EKSEMPEL 5 

Biologisk aktive substanser i form av perler med en vekt på 

! 100 - 200 mg ble overtrukket med folgende fettsyreblanding: 
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10 vekts-% myristinsyre, 

33 " palmitinsyre, 

27 " stearinsyre, 

17 " arachinsyre, 

8 docosansyre. 

Overtrekkets tykkelse ble variert slik at det utgjorde fra 

4 - 5 5 vek±s-% av preparatets totalvekt. For å bestemme vekts-

tapet av de biologisk aktive stoffer anvendte man analysemetode 

B. Perler med mer enn 10 vekts-% fettsyreovertrekk var upå-

virket av vomsaft etter 24 timer, mens de biologisk aktive 

substanser i perler med mindre enn 10% fettsyreovertrekk gradvis 

ble utlost av vomsaften, slik at bare fettsyreovertrekket ble 

tilbake. 

EKSEMPEL 6 

Av nedenstående to blandinger ble det fremstilt pellets, som 

hver hadde en vekt på ca. 25 mg: 

Preparat 1 Preparat 2 

Sulfadimidin 40 vekts-% 20 vekts-% 

Glukose - 20 

"Staric mix" 45 " 45 " 

Oljesyre 15 " 15 

"Stearic mix" er en teknisk fettsyreblanding med folgende 

sammensetning: 

10 vekts-% myristinsyre, 

33 " palmitinsyre, 

27 " stearinsyre, 

17 " arachinsyre, 

8 11 docosansyre. 

Disse pellets ble inkubert 24 timer under rysting i frisk uttatt 

vomsaft samt i galle som var tilsatt lipase. De inkuberte 

pellets ble deretter skylt med destillert vann og torket over 

svovelsyre i vakuumeksikator over natten, hvoretter de ble 

veid. Vekttapet under inkuberingen ble bestemt i prosent av den 

opprinnelige vekten. Herved fikk man folgende resultater: 

Vominrihold Galle med lipase 

Preparat 1 3,6 52 

|Preparat 2 6,2 72 
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I De ovenfor viste forsok med pellets med hhv. 40 og 20 vekts-% 

sulfadimidin viser ved in vitro-forsok at det praik.tisk 

talt ikke avgis stoff til rom-væsken. Loseligheten i galle, 

som er tilsatt lipase, er derimot hhv. 50 og 70%. De under-

søkte pellets forblir stort sett uangrepet av vomvæsken, men 

i tarmen vil de gå i opplosning slik at sulfa-preparatet 

vil absorberes til blodet uten å skade vominnholdets mikrober. 

Kjemisk analyse av vomsaften etter inkuberingen viste et tap 

av sulfadimidin fra pellets på 2% for hvert av preparatene 

etter 24 timers inkubering. 

Det skal her nevnes at det er meget aktuelt å behandle drov-

tyggere, som har visse infeksjonssykdommer, med sulfapreparater 

ved peroral administrasjon. Med de preparater, som vanligvis 

anvendes i dag, er dette ikke mulig uten at man samtidig får 

uonskede effekter på rumens mikroorganismer. 

De etterfolgende eksempler 7 - 9 viser resultater av tilforsel 

av farmakologisk aktive stoffer som er inkorporert i pellets. 

Ved peroral tilforsel av medikamenter til drovtyggere til-

siktes maksimal absorpsjon av medikamentet samtidig som minst 

mulig blandes med vominnholdet. Rumeninnholdet representerer 

nemlig en fortynning, dessuten må man forvente at rumen-

enzymer delvis metaboliserer en rekke medikamenter, slik at 

disse blir mindre aktive. I det tilfelle hvor medikamentet 

har bakteriostatisk eller baktericid effekt, vil tilblanding 

til rumeninnholdet dessuten medfore en uonsket hemning av 

vomgjæringen med ledsagende sykdomstilstander. For de fleste 

peroralt tilforte medikamenter vil derfor rumen-bypass være den 

ideelle målsetting. 

EKSEMPEL 7 

Dette eksempel viser rumen-bypass for medikamentet griseofulvin. 

For å vise effekten av griseofulvin, som er inkorporert i 

pellets, så har man sammenlignet blodnivået hos kviger, hvor 

griseofulvin har blitt administrert oralt som pulver og 

inkorporert i pellets. 

! De anvendte pellets hadde folgende sammensetning: 
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"Safacid 16/18"X 19,3 vekts-% 

"Safacid 18/20',xx 19,3 

Olein3®* 13,1 

Glukose 35,0 

Griseofulvin 5,0 " 

Kalsiumkarbonat 6,0 " 

Antioksydasjonsmiddel, "flavour", etc. 1,0 " 

jj 

Sainmensetningen for:"Safacid 16/18": 

Myristinsyre 2,0 vekts-% 

Palmitinsyre 63,0 " 

Stearinsyre 34,0 11 

XX 
Sammensetningen for "Safacid 18/20": 

Palmitinsyre 1,0 vekts-% 

Stearinsyre 55,0 " 

Arachinsyre 32,0 " 

Docosansyre 10,0 " 

XXX 
Sammensetningen for olein: 

Oleinsyre 68 vekts-% 

C 1 8 3 > ° " 
C18~C22 m e d 1 dobbeltbinding 3,9 

C 5 5 " 
16 . 3 ' 3 

C 1 6 med 1 dobbeltbinding 75,0 " 

C14 2>* " 
C.. med 1 dobbeltbinding 1,2 " 

Som forsoksdyr ble det anvendt 4 kviger med en kroppsvekt 

på ca. 480 kg. Dyrene hadde fått vanlig ffcrrasjon med hensyn 

til hoy og kraftf6r. 

Forsoket ble utfort med "Griseofulvin mikrokrystallinsk 99620/-

99626". 2 av dyrene, (betegnet C^og D] ble tilfbrt griseofulvin 

ved morgenfferingen, og da innblandet som pulver i kraftf6ret 

j og i en mengde på 5,0 g hver morgen i 3 dager. 2. av dyrene, 
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I betegnet A og B, fi Mc tilsvarende dosering med pellets som 

var innblandet i kraftfbret. 

Det ble tatt hyppige blodprover av alle fire dyrene, og 

griseofulvin i plasmaet ble bestemt etter V.P. Shah, S. 

Riegelman og W.L. Epstein, J. Pharmaceutical Sciences 61, 

634-636, 1972. Verdiene er ikke korrigert for blindprbve 

med plasma, som imidlertid viser et meget lavt nivå av 

griseofulvin. 

Forsoksresultatene viser tre vesentlige ting, nemlig: 

1. Blodnivået ved forste inngift bygger seg betydelig lang-

sommere opp når preparatet gis som pellets enn når det gis 

som pulver. Dette viser at pellets har en klar rumen-bypass-

effekt. Samtidig tyder den raske stigningen i blodverdiene 

etter inngift av pulveret på at griseofulvin absorberes 

direkte over vomveggen. 

2. Gitt som pulver viser griseofulvin store svingninger i 

plasmanivået, og de maksimale verdiene fås 2 - 7 timer etter 

inngift, og de meget lave verdiene fås 24 timer etter inngiften. 

Ved administrasjon av pellets bygges plasmanivået systematisk 

°PP og holder seg forbausende hoyt over hele 24-timers-perioden 

for neste inngift. 

3. Administrert både som pulver og som pellets bygger maksimum 

i plasma seg gradvis opp fra forste til tredje dogn. Man 

får her sannsynligvis en etablering av en likevekt mellom 

plasma og fettvev. 

Det skal her nevnes at nye undersokelser har vist at man ved anv? 

deise av pellets kan redusere doseringen av griseofulvin til 

5 mg/kg kroppsvekt, og fortsatt få tilfredsstillende blodkonsen-

trasjoner av griseofulvin gjennom hele dognet. 

Forsokene viser således at administrasjon av griseofulvin i 

form av pellets sikrer betydelig hoyere terapeutisteplasma-

nivåer enn griseofulvin administrert i pulverform. 

EKSEMPEL 8 

I Dette forsok viser induksjon av ostrus hos kvige i vinter-
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j anbstrus ved peroral administrasjon av medroxyprogesteron-

acetat (MAP), som rumen-bypass-preparat i form av pellets. 

Forsoket hadde som målsetting å redusere den minste effektive 

dose, som i tidligere forsok med "MAP" har vist seg å ligge 

på ca. 200 mg pr. dag over en 3.0 dagers periode når stoffet 

gis i pulverform. 

Til forsokene anvendte man kjonnsmodne kviger, som ved klinisk 

undersokelse hadde vist normale funn^, men som i lopet av 

vinteren ikke hadde vist brunst. I alt anvendte man 16 dyr 

ved forsoket. 

Ved forsoket tok man sikte på å prove effekten av to doseringer, 

nemlig 150 mg og 100 mg "MAP" pr., dag i 10 dager. Såvidt 

mulig ble inseminasjon foretatt ved fbrste brunst etter endt 

behandling. Drektighet ble konstatert ved klinisk undersokelse. 

For forsoket ble det fremstilt pellets, som hadde samme sam-

mensetning som den som er angitt i eksempel 7, bortsett fra 

at griseofulvin var erstattet med medroxyprogesteronacetat 

("MAP"). Innholdet av medroxyprogesteronacetat var 0,20%, og 

de prosentvise andeler av de ovrige ingrediensar, som inngikk 

i pellets, var tilsvarende modifisert. På denne måte vil en 

daglig dose på 75 g pellets svare til 150 mg "MAP", og 50 g 

pellets vil svare til 100 mg "MAP". Pellets ble gitt ved 

morgenfturingen, og da innblandet i kraftf6rrasjonen. 

Forsoksresultåtene viste at alle dyr viste brunst innenfor 

tidsrommet 1 - 5 dager etter endt behandling. Alle dyr ble 

også drektige ved forste ell^r annen gangs inseminasjon. 

Antall drektige dyr etter inseminasjon ved fbrste brunst 

etter endt behandling var 8, og dette tilsvarer 50% av dyrene. 

Resultatene er helt entydige og viser at minste effektive 

dose kan reduseres minst til det halve når "MAP" gis i rumen 

bypass-pellets, og da sammenlignet mnd administrasjon av 

"MAP" i pulverform. Det er mulig at doseringen kan reduseres 

ytterligpre, enten ved å redusere dagsdosen eller ved å minske 
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| antall dager med behandling, eller ved en kombinasjon av 

disse endringer. 

EKSEMPEL 9 

Dette eksempel viser forsok med tilforsel av steroider, som 

er inkorporert i pellets. Ved bruk av radioaktivt merkede 

(tritierte) steroider, har det vært mulig å måle såvel plasma-

nivå som innhold i rumen-væske, urin og feces. Som forsoks-

dyr ble det benyttet to oksekalver, som ved forsøkets begyn-

nelse begge var 12 uker gamle. Dyrene hadde veletablert 

drovtyggerfunksjon, og de ble oppstallet i stoffskiftebur, 

slik at urin og feces kunne oppsamles separat og kvantitativt. 

Fbringen besto av ca. 1 kg hoy og ca. 1 kg kraftf&r pr. dag, 

fordelt på morgen og aften. Dyrene fikk vann etter behov. 

Ved forsokene anvendte man pellets med folgende sammensetning: 

"Safacid 16/18" 18,73 vekts-% 

"Safacid 18/20" 18,73 vek" 

Olein 12,47 " 

Glukose 41,87 

"Sipernat" (Si02) 1,29 

Kalsiumkarbonat 5,96 " 

"Emulbesto" (raffinert lecrtin) 0,97 

Smaksstoff 0,005 " 

Antioksydant 0,02 

Disse pellets inneholdt dessuten beregnet på 100 g pellets: 

i forsok A: 2,0 mg umerket ostradiol, 

166 pci tritiert ostradiol; 

i forsok B: 8,0 mg "Trenbolon-acetat" (anabolt steroid) (umerket) 

173 /iCi tritiert "Trenbolon-acetat"; 

i forsok C: 2,0 mg umerket 17-etinyl-ostradiol 

166 îCi tritiert etinyl-ostradiol; og 

i..forsok D: 2,0 mg umerket 17-etinyl-ostradiol 

8,0 mg umerket "Trenbolon-acetat" 

166 ;iCi 17-etinyl-ostradiol. 

Ved hvert forsok ble det tilfort radioaktive steroider i en 

mengde på 100 g fettsyrepellets. Kalvene tok opp pellet-

| rasjonen som var oppblandet med kraftfbr innen et tidsrom av 
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15 minutter. Opptaket skjedde altså praktisk'talt momentant, j 

Pellets ble tilfort en gang på formiddagen i 3 dager. 

Blodprover ble tatt med korte intervaller, og plasma ble 

fremstilt umiddelbart og nedfrosset ved *-15°. Urin og feces 

ble oppsamlet hver for seg i lopet av 24 timers perioder. 

Representative alikvoter ble nedfrosset ved -15°C. Vomsaft 

ble uttatt ved "hjelp av svelgsonde 4 ganger i lopet av det 

forste dbgnet etter fbrste tilforsel av preparatet, og ned-

frosset ved -15°C 

Radioaktivitetsmåling er ble utfert ved hjelp av en Packard 

Liquid Scintillation Counter. Alle resultater ble angitt i 

korrigert DPM (desintegrasjonen pr. minutt), slik at resul-

tatene er direkte ̂ sammenligribare'-med -den adminisfceer-te dose 

radioaktivitet. Ved forsokene fikk -man '-fblgéndé1 resul-

tater: 

Radioaktivitet i plasma: 

Ved forsokene A og B bygger aktivitetsnivået i plasmaet seg 

gradvis opp fbrste dag, og aktivitetsnivået har omtrent samme 

nivå 2. og 3. dag. Deretter skjer det en gradvis eliminasjon. 

Ved forsokene C og D får man stort sett samme profil. 

Konklusjonen er at steroider, som blir tilfort i pellets, 

resulterer i et betydelig plasmanivå. Dette tyder igjen på 

effektiv absorpsjon. 

Radioaktivitet i urin: 

I litteraturen er det veldokumentert at av den mengde steroider 

som dannes i en kus organisme, sa utskilles kun ca. 25% med 

urinen, mens det bvrige utskilles med feces. 

I nærværende undersokelse ble urin oppsamlet kvantitativt. 

Forelopig er kun prbvene fra forsok A og B undersbkt. Resul-

tatene viser imidlertid at i lopet av de forste 10 dbgn 

etter forsbkenes start, så utgjorde den totale mengde radio-

aktivitet utskilt med urinen for bstradiol :28,9% og for 

"Xrenbolon-acetat" 27,5%, beregnet på den totale administrerte 

mengde radioaktivitet. Dette tyder sterkt på at de tilforte 
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| steroidmengder må ha blitt praktisk talt kvantitativt absor- i 

bert. Drovtyggere er blant annet karakterisert ved en meget 

intens såkalt enterohepatisk sirkulasjon når det gjelder 

steroider. Det vil si at stoffer som opptrer i tarmen vil 

absorberes og via blodet bringes til leveren, hvorfra de igjen 

vil utskilles i tarmen. Dette er forklaringen på at så liten 

fraksjon utskilles med urinen under fysiologiske forhold. I 

nærværende forsok var den utskilte mengde radioaktivitet i 

urinen i overkant av hva som angis som normalt for endogent 

produserte steroider. Dette kan kun tolkes som resultatet av 

en meget effektiv absorpsjon av peroralt tilforte steroider. 

Radioaktivitet i vomsaft; 

Forelopig har man kun måleresultatene fra forsokene A og B. 

Undersokelsene omfatter kun forste dogn etter pellet-tilforsel. 

Resultatene viser at man får maksimal aktivitet i vomsaft 

for både "ostradiol"-og trenbolon-acetat" ca. 6 1/2 time etter 

tilforselen. Allerede 10 1/2 time etter tilforselen var 

nivåene sterkt redusert, og dette tyder på at hovedmengden av 

pellets på dette tidspunkt allerede hadde passert rumen. 

Undersokelser foretatt sammen med anatomene viser at en 12 

ukers kalv har et vom-volum på ca. 15 liter. Setter man 

volumet av vomsaft til 10 liter, som sikkert er en maksimums-

verdi, så kommer man til folgende resultater når det gjelder 

tap av radioaktivitet fra pellets til vomsaft. Disse 

beregninger er basert på maksimumsverdiene 6 1/2 time etter 

tilforselen. 

Ostradiol; 
g 

Totalt tilfort mengde radioaktivitet var 3,68 x 10 DPM. 

Hvis man tenker seg dette fordelt i 10.000 ml, så blir aktivi-

teten 3,68 x IO4 DPM pr. ml. 

Aktivitet målt 6 1/2 time etter tilforselen var 2,384 x IO3 

DPM pr. ml. Tap av radioaktivitet til vomsaft: 

2,384 x IO3 x 100 = 6 ) 4 7 % 

3,68 x IO4 

"Trenbolon-acetat": ~ ~ • g 
! Totalt tilfort mengde radioaktivitet var 3,84 x 10 DEM. 
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Hvis man tenker seg dette fordelt 1 10.000 ml^ så blir ! 

aktiviteten 3,84 x IO4 DPM pr. ml. 

Aktivitet målt 6 1/2 time etter tilforselen var 2,762 x 10 

DPM. 

Tap av radioaktivitet til vomsaft: 

2.762 x IO3 x 100 _ _ 
/ * JL J/O 

3,84 x IO4 

En beregning ifolge ovenstående vil naturligvis være belieftet 

med visse usikkerhetsmomenter. Det som imidlertid er sikkert 

er at hvis steroidene hadde vært tilfort i losning, så ville 

radioaktivitetsnivået, og da basert på antagelsen om 10 

liter vomsaft, så og si momentant etter tilforsel ha vært 
4 

av størrelsesorden 3,7 - 3,8 x 10 DPM pr. ml. Inkorporeringen 

av steroidene i pellets kan derfor entydig fastslås å ha gitt 

en meget sterkt uttalt beskyttelse mot tap til vomsaft. 

Denne konklusjon understottes ytterligere av den relativt lang-

somme stigning i radioaktivitetsnivået i plasma forste dag. 

Denne kan forklares ved at det nodvendigvis må ta noe tid 

(noen timer) for pellets i betydelig omfang passerer over i 

tarmen. 

Bestandigheten av fettsyrer i vommiljo er også underbygget ved 

in vivo forsok med standardisert "nylonbag-teknikk": 

Denne teknikk består i at en senker ned "nylonbag" med mas-

kestorrelse på 200 mm. Disse posene har et lodd i den ene 

enden, i et avlukke tett adskilt fra posen hvor stoffet som 

skal testes legges. Posene er festet til en permanent vom-

fistel i vomhudlag, som kan tettes helt igjen for å sikre 

anaerobe forhold. Posene er festet til sterk nylontråd, ca. 

30 - 40 cm, slik at de vil folge vombevegelsene og utsettes 

for såvel mekanisk som biokjemiske påvirkninger i vommen. 

Resultatene av en lang serie undersokelser Sbkeren har gjort 

ved hjelp av "nylonbag-teknikken", bekrefter til overmål at 

pellets laget av en blanding av stearinsyre + palmitinsyre 

er meget resistent, seiv etter opphold i vommen i 19 timer. 
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I en serie med 5 paralleller ble det anvendt folgende pellets-

typer for å få demonstrert resistensen av ulike fett-typer 

i vommen. 

1. "Stearic mix" + 25% oleid (olein) 

2. "Stearic mix" + 15% oleid (olein) 

3. "Stearic mix" + 15% myristinsyre (C-J^.Q' 

4. Hydrogenert talg (triglycerider) 

5. Hydrogenert soyaolje (triglycerider) 

Pelletsenes påvirkning etter hhv. 5 timer og 19 timer ble 

vurdert fra 0 til 5 kryss, (som angir at pellets er helt 

forsvunnet fra posene). 

DVS. at pellets med sammensetningen "Stearic mix" + C^g) 

+ 15% oleid, (med 70% oljesyre), hadde meget god resistens 

mot vommiljbet. En innblanding av oleid til 25% gjorde pel-

letsene mindre resistente. Det samme forte 15% innblanding 

av myristinsyre til. Triglyceridene, hydrogenert talg og 

soyaolje, loste seg helt, dels til grot, dels forsvant pel-

let sene helt fra posene. 

(Samtlige tilsatt 2% lecitin) 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 4 

Type 5 

5 timer 

X 

0 

19 timer 

XX 

0 

XX (X) 

XXXX (grot) 

XXXXX (helt forsvunnet) 

X (X) 

XXX (grotaktig) 

XXXX (grot) 

P a t e n t k r a v 

Anvendelse av fettsyrer med den generelle formel 

RCOOH 
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1.6 

hvor R betyr et alkyl- eller alkenyl-radiltal 

med 14 - 21 karbonatomer, 

som rumen-resistent overtrekk på oralt adminlstrerbare veteri-

nærmedisinske preparater for drovtyggere, hvis innhold forst 

skal resorberes i de ovre tynntarmsavsnitt, idet preparatene 

inneholder glukose og/eller legemidler som ikke er bestandige 

mot angrep i vommen, eller som ved frigjoring i vommen virker 

skadelige på vommens mikroorganismer. 


