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ABSTRACT
Effect ofpHandsalinityontheabsorptionandeliminationofsulfadiazine andtrimethoprim
inEuropeanEel.
Report2000.009
September2000
J.A.vanRhijn,A.Kamstra1,H.J.Keukens,O.L..M.Haenen2.
StateInstitutefor QualityControlofAgriculturalProducts(RIKILT)
RO.Box230,6700AEWageningen,TheNetherlands.
1)NetherlandsInstituteforFisheriesResearch(RIVO-DLO),P.O. Box68,1970AB Umuiden.

2)InstituteforAnimalScienceandHealth(ID-Lelystad),P.O.Box65,8200ABLelystad.

Applicabilityofantibacterial agentsinaquacultureislimitedduetothelimitedknowledgeon
absorptionandeliminationofthesesubstances.Foratherapeutic effect, theabsorptionofthe
compoundsisofinterestwhilefromthepointofviewofproductsafety andpracticabilityof
thetherapy,eliminationandwithdrawalperiodsareimportant.Theinfluence ofwaterquality,
i.e. pHandsalinity,ontheabsorptionandeliminationoftrimethoprim(TMP)and
sulfadiazine (SDZ)wasstudied.
Theresultsofthisstudyindicatethateelreadilyabsorbed SDZ.Inplasmaaswellasin
muscletissueconcentration levelsexceedingtheminimuminhibitoryconcentrationreported
byotherauthors,arereadilyachieved.TMPontheotherhandisnotabsorbedatlowpHand
athigherpHabsorption isstilllimited.ThepursuedoptimalSDZtoTMPratioisnot
obtained.
ExcretionofSDZisslowcomparedtoforexamplecattleyieldingawithdrawalperiodof
about50days.Variabilitybetweenindividualanimalsinfluenced thecalculationofthe
withdrawalperiod.
TMPispresentatverylowconcentration inplasmaaswellasmuscletissue.ForTMPthe
calculationofthewithdrawalperiod isstronglyinfluenced bydifferences betweenindividual
animalsandalsobythelimitednumberofsamplesavailablethatcontainonlylowlevelsof
TMP.

Keywords:sulfadiazin, trimethoprim,Europeaneel,absorption, excretion.
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Samenvatting
Detoepassingvanantibacteriële middelen indeaquacultuur wordt beperkt doorde geringe
kennisomtrent de opnameen uitscheiding vandezemiddelen.Voor hettherapeutisch effect
zijn een goede opname van het geneesmiddel en het bereiken van voldoende hoge
bloedspiegels van belang. Daarnaastis, omresiduen van dierbehandelingsmiddelen inhet
eindproducttevoorkomen, deinachtname vaneenwachttermijn noodzakelijkDelengte van
de wachttermijn is echter niet bekend. Er zijn tot op heden geengeregistreerde
diergeneesmiddelenvoorbehandelingvanziekepalingbeschikbaar.
In dit rapport wordt het uitgevoerdeonderzoekaan de opname en uitscheidingvan
sulfadiazine(SDZ) en trimethoprim (TMP)bijpaling onderexperimentele omstandigheden
beschreven. Groepenpalinggehouden bijvierverschillende condities met betrekking totde
pH enhetzoutgehalte vanhetzwemwaterzijnbehandeldmeteenmengselvanSDZen TMP
Vervolgens zijn op diverse tijdstippen na toediening, monsters genomen van bloed en
spiervleeswaarindegehaltenSDZenTMPwerden bepaaldmetbehulpvan eengevalideerde
HPLCmethode.
Uit de resultaten blijkt dat onder alle experimentelecondities een goede opname van
sulfadiazinebereikt wordt. De bloedspiegels bereikten ruimschoots het minimum inhibitory
concentration(MIC) niveau. Trimethoprim werd slecht opgenomen, resulterend in lage
bloedspiegels. Deopname vanTMPhingsterkafvanmetname depH vanhetwater. Bijlage
pH vond vrijwel geen opname plaats. De uitscheidingskinetiekvan sulfadiazine was
vergelijkbaarbijalle combinatiesvanpHen zoutgehalteenweeseropdatgedurendegeruime
tijdnatoediening, SDZinhetspiervlees kanworden aangetoond inhoeveelheden tussen 50
en 100ng/kg.Eenwachttermijn kandaardoor nietnauwkeurigworden bepaaldmaarligtin
deorde vanvijftigtotzestigdagen nahetstaken vandebehandeling uitgaande vande MRL
dievooranderediersoortenisvastgesteld.
Voor TMP werden doorbeperkte opname, slechtslagegehaltenin hetspiervlees gevonden.
Debepalingvaneenwachttermijnwasechternietgoedmogelijk

1.Inleiding
Detoepassingvanantibacteriëlemiddelenindeaquacultuurwordtbeperktdoordegeringe
kennisomtrentdeopnameenuitscheidingvandezemiddelen. Voorhettherapeutischeffect is
eengoedeopnamevanhetgeneesmiddelenhetbereikenvanvoldoendehogebloedspiegels
vanbelang.Erzijntotophedengeengeregistreerde diergeneesmiddelen voorbehandeling
vanziekepalingbeschikbaar.
IneeneerderexperimentisdeopnamevanSDZ inpalingbestudeerdinrelatietotde
dosering,viabadbehandeling,vaneentrimethosulfmix. Daarbij isdebloedspiegelvanSDZ
bepaald [1]. Uitdatexperimentbleekdatbadbehandelingmettrimethosulfïnix bijeen
doseringvan50mg/L,resulteerdeinbloedspiegelsvoorSDZdieindeordevandeMIClagen
enduseeneffectieve behandelingmogelijk maakten.Deopnamevanantibioticauitwaterkan
echtersterkwordenbeïnvloed doordewaterkwaliteit.MetnamedepHzoueen belangrijke
invloedkunnenhebben [1].Vanuittherapeutischoogpuntisweliswaardeopnamevanbelang,
vanuithetoogpuntvanproductkwaliteit en-veiligheid iseveneensde uitscheidingskinetiek
vanbelang.Nahetstakenvandebehandelingdienteenwachttermijn inachtteworden
genomendiezodanigisdatoverschrijding vandemaximumresidulimiet(MRL)inhet
produktvoorkomenwordt.Delengtevandewachttermijn isechterzowelvoorSDZalsvoor
TMPnietbekend.
Inhetkadervanprogramma335"KwaliteitenTechnologievanDierlijkeProducten"isde
opnameenuitscheidingvansulfadiazine (SDZ)entrimethoprim (TMP) bijpaling
onderzocht.Groepenpalinggehoudenbijvierverschillendeconditiesmetbetrekkingtotde
pHenhetzoutgehaltevanhetzwemwater,zijnmiddelsbadbehandelingbehandeldmet
trimethosulfmix. Inditrapportwordenderesultatenvanditonderzoek gepresenteerd.
Zoweltijdens alsnadebehandelingwerdenmonstersgenomenvanbloedenspiervlees
waarindegehaltenSDZenTMPwerdenbepaald.Daarmeewerdinzichtverkregeninzowel
deopnamealsdeuitscheidingvanSDZenTMPbijverschillendewaterkwaliteiten.VoorSDZ
koneenschattinggemaaktwordenvaneenwachttermijn waarmeehetoptredenvanresiduen
inspiervleeszoukunnenwordenvermeden.Voordebepalingvandewachttermijn werd,bij
hetontbrekenvaneenMRLwaardevoorpaling,uitgegaanvaneentargetwaardevoorpaling
diegelijk isaandeMRLwaardevoorSDZenTMPdievooranderediersoortengehanteerd
wordt,teweten 100ng/kgvoorSDZen50ug/kgvoorTMP.

2.Materiaal enmethoden
2.1 Huisvestingssystemen
Depalingvoorditexperimentwasafkomstig vaneencommerciëlepalingkwekerij enhadeen
gemiddeld gewichtvan60.5±9.8gram(n=100).Dedierenwerdenverdeeldovervier
afzonderlijke recirculatiesystemen waarindewaterkwaliteit doorbeluchting enverversingop
peilwerdgehouden.Iniedersysteemwerdenca. 150dierenuitgezetverdeeldover4glazen
aquariavan401.
Indeviersystemenwerdeenverschillendewaterkwaliteit aangelegdteweten:eenhogeen
eenlagepH(respectievelijk ca.8enca.6)inleidingwatereneenhogeenlagepHbijeen
zoutgehaltevan 1%NaCl.DelagepHwerdautomatischgeregeld doordoseringvanzoutzuur
aandesystemen.Hetzoutgehaltevan 1%werdgehandhaafd doorvanuiteenvoorraadvat,
waarinregelmatigeenportiezoutwerdopgelostengemengd,continuwaternaartwee
systementepompen.Deanderesystemenwerdencontinuververstmetleidingwater.De
verversingsdebieten werdendagelijks gecontroleerd enlagenindeordevan50tot 100mlper
minuut.Inallesystemenwerddagelijks dewatertemperatuur endepHgemeten(tabel 1).Ter
controlevandezoutdoseringwerddagelijks hetelektrischgeleidingsvermogen (EC)gemeten.
Dagelijks werdeninallesystemenwatermonstersingevrorenwaarinineenlaterstadium
ammoniumisbepaald.
Detotalemortaliteit gedurendedelooptijd vanhetexperimentbedroeg 15exemplaren.Naca.
tweewekenwerdeenopkomendeinfectie metkieuwworm (Pseudodactylogyrusspp.)
bestredenmet2g/m3mebendazole(24uur).
Tabel1.Overzichtvanwatertemperatuur, zoutgehalteenpH(gemiddelde±standaarddeviatie)
inde4systemen.
Systeem

II

I

Watertemperatuur (°C)

24.8±0.37

24.8±0.34

Zoutgehalte

1%

1%

pH

6.07±0.09

8.27 ±0.16

III

IV

25.0±0.36

24.8±0.63

8.40 ±0.14

5.99 ±0.12

Opt=0isdebehandelingingezetenisdewaterverversing gestopt.Debehandelingmet
trimethosulfinix istoegepastgedurende72uur.Indieperiodenamhet ammonium-gehalte
langzaamtoe.Naafloop vandebehandelingishethelesysteemververstenbleefde
ammonium-concentratie laagdoorverversing(fig1).

[NH4-N](g/m3)
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Figuur1.Hetverloopvandeammoniumconcentratiegedurendehetexperiment
2.2Toediening SDZ/TMPmix
Nadatdevisgedurendeenkeledagenindeverschillendesystemenwasgeacclimatiseerd,
werdeenbadbehandelingmetTrimethosulfmix 50%(Eurovet)ingezet.Erwerdeen
concentratievan50mg/Lopbasisvanactievestof(trimethoprim/sulfadiazine, 1:5) toegepast.
Na72uurwerdalhetwateruitdesystemenverwijderd enwerdschoonwatertoegevoegd.
2.3Monstername
Voordatdebehandelingwerdingezetennaca.3,6,12, 18,24,30,38,48uuren3,4, 7,14,
23en49dagenwerdenvissenbemonsterd.Voordatdebehandelingwerdingezetginghetin
totaalom 16vissen,daarnawerdenbijiederebemonstering 10vissenpersysteemgenomen.
DemonsternameenconserveringvandemonsterswasverderidentiekaandievanKamstraet
al. 1999[1].Vanalleverzameldedierenzijn individueelfilet(spierweefsel), lever,huiden
overigverzameldeningevrorenvooranalyse.

2.4Analysemethoden
SDZinplasma
DemethodevoordebepalingvanSDZinplasmawerdreedseerderontwikkeld en
gevalideerd [1].Inhetkorthoudtdezemethodeindathetplasmawerdverdundmeteen
fosfaatbuffer oplossing,waarnageëxtraheerd werdmetdichloormethaan. Deorganische
fractie werdgeïsoleerd ingedampt (N2,40°C)totdroogenopgelostinhetHPLCeluens.Een
aliquotwerdgebruiktvoorvloeistofchromatografische gehaltebepaling.
SDZenTMPinwater
DeconcentratievanSDZinwaterwerdbepaald doorchromatografische analysena
verdunningvandemonstersmetwater.DecomponentenwerdengemetenmetUVdetectiebij
280nm.Ookdezemethodewerdreedseerdergerapporteerd[1].
SDZenTMPinspiervlees
Vanhetgemalenmonsterwerd 1 gramafgewogen. Hieraanwerdeen fosfaatbuffer
toegevoegd waarnahetmengselwerdgehomogeniseerd. Hetvetwerdverwijderd door
extractievandithomogenaatmethexaan.VervolgenswerdenSDZenTMPuithetmonster
geëxtraheerdmetdichloormethaan.Eenaliquotvandedichloormethaan fractie werd
geïsoleerdendrooggedampt.Hetresidu werdopgenomeninHPLCeluensennogmaals
uitgeschudmetiso-octaanomvetresiduenteverwijderen.Eenaliquotvandeoplossingwerd
onderworpen aanvloeistofchromatografische analyse.DedetectiewerduitgevoerdmetUV
bij280nmvoorSDZen230nmvoorTMP[2-4].
Dechromatografische conditieswaarmeezowel SDZalsTMPinéénanalysegangtebepalen
zijn,leverdenvoorTMPeenvrij lateelutieopendaarmeeookeenvrijbredepiekvorm.
Pogingendaarinverbeteringtebrengengingensteedstenkostevandeperformance voor
SDZ.OmdatSDZalsdebelangrijkste componentgezienwerd,isgekozenvooreen
compromiswaarbij TMP,blijkens devalidatiedata,opverantwoordewijzebepaaldkon
wordenentegelijkertijd zooptimaalmogelijke performance voor SDZwerdverkregen.
Demethodewerdgevalideerd conform algemeengeldendeprincipeswaarbijde
herhaalbaarheid,binnen-labreproduceerbaarheid, lineariteit,recoveryenlimitof
quantification (LOQ)werdenbepaald.Deherhaalbaarheid enbinnen-lab reproduceerbaarheid
werdenbepaald opdrieverschillendedagenopeenniveauvan50, 100en200ug/kgvoor
SDZen25,50en 100ug/kgvoorTMP.Opelkvandedriedagenwerdeenanderebatch
spiervleesgebruiktzodatookmatrixvariabiliteit inbeperktemateinhetexperimentwerd

betrokken.Voortszijn eenaantalmonstersdietijdens hetexperimentwerdenverzameld,twee
maalgeanalyseerdmeteentussentijd vanenkeleweken.Dezeduploskwamengoedovereen.
Blijkens eenF-toetsisergeensignificant verschiltussendebinnen-dagentussen-dag
herhaalbaarheid.Beidenzijn goed,voorzowel SDZalsTMP,meteengemiddelderecovery
rond70%eneenvariatiecoëfficiënt vanminderdan 10%bijtoevoegingvan 100ug/kg(50
Hg/kgvoorTMP).Tabel2geeft deresultatenvoordeverschillendetoevoegingsniveaus.

Tabel2 ValidatiegegevensvoordebepalingvanSDZenTMPinspiervleesvanpaling
Trimethoprim

Sulfadiazine

Toevoeging
(Hg/kg)

Recovery (%)

CV(%)

Recovery (%)

CV(%)

25

-

-

76.3

11.0

50

72.6

13.9

72.3

8.9

100

76.5

6.7

68.1

6.6

200

69.2

5.7

-

-

DeLimitofQuantification (LOQ)bedroeg50ug/kg(25ug/kgvoorTMP).Hierbijmoet
wordenopgemerktdatdeLOQvoorSDZmetnamebepaaldwerddooreenonbekendepiek
dievrijwel co-elueertmetSDZendiewerdaangetroffen indiverseblankomonsters.Deze
stoorpiekneemtinintensiteittoewanneerdemonstersenkelemalenzijn ontdooidenweer
ingevroren.
Uitalleijkreeksen diegedurendehetonderzoekzijnmeegenomen,blijkt eengoedlinear
verbandinhetconcentratiegebied ronddetargetwaardevan 100ug/kg(50ug/kgvoorTMP).

3. Resultaten
3.1SDZinwatermonsters
TercontrolevandedoseringendestabiliteitvanSDZ,isgedurendedetoedieningsperiode
eenaantalwatermonstersgenomenwaarinhetSDZgehaltewerdbepaald.Vandedosering
werdca70%teruggevonden, erwerdgeenafbraak gedurendedetoedieningsperiode
geconstateerd (figuur2).
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Figuur2GehaltenSDZinwatergedurendedosering.
3.2 SDZinplasma
Infiguur3ishetverloopweergegevenvanhetSDZgehalteinplasmavanpalingonderde
verschillendeexperimentelecondities.
SDZkoninplasmawordenaangetoondvanafca7uurnatoediening.Hetverloopvangehalte
indetijd wasvoorallesystemenvergelijkbaar. Ineersteinstantienamhet SDZgehaltetoetot
eenmaximum bereiktwerdnaca45uurnatoediening.Vervolgensnamhetgehaltelangzaam
aftotgehaltenonderdedetectiegrensnaca 170uur.
Vlakvóórbeëindigingvandetoedieningwordenonverwachtlagegehaltengevonden
waarvoorgeenverklaringgevondenkonworden.Ditverschijnsel doetzichechterbijpalingen
uitalleviersystemenvoor.
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Figuur3Plasma-gehaltenSDZinpalinggehuisvestbijvierverschillendewaterkwaliteiten

3.3TMPinplasma
HetTMPgehalteinplasmavanpalingisbepaaldindesystemenIenII,respectievelijk pH6
enpH8.4,beidenmet 1%zout.
TMPkoninplasmaalleenwordenaangetoondinhetsysteemmetpH8.4.Bovendienwaren
degevondengehaltenheellaag.Alopheteerstebemonsteringstijdstip nahetstakenvande
behandelingkonergeenTMPmeerinplasmawordenaangetoond (fig4).

Figuur4InvloedvanpH opplasmagehalten TMPinpaling.
DeverhoudingtussenSDZenTMPinplasmawasveellagerdan5:1.Indeuitgevoerde
experimentenwerdeenverhoudingvannietmeerdanca40:1gehaald,bijpH8.4en 1%zout
inhetwater.Hetisonwaarschijnlijk datbijdezeverhoudingnogeenoptimaal therapeutisch
effect zouwordenbereikt.DeverhoudingSDZ:TMPendemogelijkheden dezeverhouding
viadetoedieningsvorm enwaterkwaliteittebeïnvloedenmoeteninvolgendeexperimenten
onderzochtworden.Daarnaastisonderzoekvandetherapeutische effectiviteit ineenpraktijk
experimentnoodzakelijk. Daarbijmoetbijvoorkeurhetopbasisvanlaboratorium
experimentengeoptimaliseerdetoedieningsregime wordentoegepast.

3.4 SDZinspiervlees
Infiguur5ishetverloopweergegeven vanhetSDZgehalteinspiervleesvanpalingonderde
verschillendeexperimentelecondities.
Deverschillendeconditiesvertoondenallendezelfde tendensindeuitscheidingvanSDZ.
Naeenaanvankelijk hoogSDZgehalte,namhetgehaltevrij snelaftotwaardenrondde100
ug/kgnaverloopvanca350uur(14dagen)natoediening.Debemonsteringstijdstippen lagen
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Figuur5InvloedvanpH enzoutgehalteopdegehaltenSDZinspiervleesvanpaling.
nadattijdstip vrijveruitelkaarwaardoorhetverdereverloopvandeuitscheidingmoeilijk in
kwantitatievezintevolgenwas.Verdereafname vanhetgehaltetotonderdeLOQwaarde
van50ug/kgleekechtertraagteverlopen.Datwerd geïllustreerd doorhetfeit datookna
langeretijd (ca550uurnatoediening),indegroepenI,IIenIV,inindividuelemonstersnog
SDZgehaltenwerdengevondendieronddebeoogdetargetwaardevan 100ug/kgliggen.
Despreidingtussenindividuelepalingmonsterswasgroot(fig. 6).Alhoewel slechts
incidenteel debeoogdetargetwaardewerdoverschreden,wasdeinvloedvandezespreiding
opdebepalingvandewachttermijn (p=0.01),vrijgroot.Mededaardoorwasde
wachttermijn dieuitdebeschikbare gegevensbepaaldkanworden,vrij lang;gemiddeldca.50
dagen.

Figuur6. GehaltenSDZin(1) vlees(na 100uur) en(2)plasma (na45uur),
bepaaldinzeven individuele dieren.

192

3.5TMPinspiervlees
InsysteemIenIVwarendeTMPgehaltenallenonderofslechtsmarginaalbovendebeoogde
maximumresidulimiet(MRL)van50ug/kg.HetmonstermethethoogsteTMPgehaltein
systeemIbevatte34ug/kgeninsysteemIV52ug/kg.InsystemenIIenIIIwerden hogere
gehaltenTMPgevonden;tot350ug/kginsysteemIIen 120^g/kginsysteemIII.Ookhieris
despreidingtussenindividuelepalingmonstersgroot.
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Figuur 7. Invloed vanpHop degehalten TMPin spiervlees van paling.

VoorTMP werd eveneenseenlangewachttermijn vanca.50dagenberekend.Niettemin
moetwordengeconstateerd datvanafca. 100uurnatoediening,inzowelsysteemIIalsin
systeemIII,geenTMPgehaltenbovendebeoogdeMRLwaardevan50ug/kgwerden
gevonden.Deoorzaakvandelangewachttermijn dieuitdeberekeningvolgt,moetdanook
gezochtwordenindestatistischeonzekerheiddieveroorzaaktwordtdoordespreidingtussen
individuelemonsters.
Deverhoudingtussen SDZenTMPinspierweefsel isveellagerdan 5:1.Indeuitgevoerde
experimentenwordteenverhoudingvannietmeerdanca 10:1gehaald.
4.Discussie
Eénvandedoelstellingenvanditonderzoekwasinformatie teverkrijgenoverde
therapeutischeeffectiviteit dievandebadbehandelingmagwordenverwachtendeinvloed
vandewaterkwaliteit daarop.Uitfiguur 3blijkt daterslechtseengeringeinvloedwasvande
pHenhetzoutgehalteopdeopnamevanSDZendebereikteplasmaspiegels.Onderallevier
deonderzochteconditieswerd SDZgoedopgenomenenwerdenbloedspiegelsbereiktdiein
deordevan 1 mg/Lplasmalagen.DatisruimschootsbovendeMICwaardezoalsdieeerder
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vooreenaantalvispathogenen ineenin-vitroexperimentdoorKimuraetal.[5]werdbepaald
vooreengepotentioneerde sulfa. Wellichtisvanuiteconomischoogpuntverdereoptimalisatie
vandedoseringgewenst.
Heteffect vandepHopdeopnamevanTMPendaarmeeopderesulterende bloedspiegels
wasechterintegenstelling tot SDZ,zeersterk(fig 4).Insysteem I(pH6, 1%zout)werdgeen
TMPinhetplasmagevondenterwijl insysteemII(pH8, 1%zout)eengehalteTMPvan
maximaal 0.06mg/Lwerdgemeten.DeinvloedvandepHopdeopnamewerdbevestigddoor
degehaltenTMPdieinhetspiervleeswerdenaangetroffen (fig 7);ookdezegehaltenzijnlaag
bijlagepHenhogerbijhogepH.
Uitgaandevanhetmodelopgesteld doorShoreetal.[6]zoudepHvolgensonderstaande
formule vaninvloedzijn opdeopnamevanantibioticavanuitwater:
Cvis/Cwater = ( 1 + 1 0 PKa"PHvis) / (1+ 1 0 PKa-pHwater)

DepKavanSDZis6.4endievanTMPis7.2.Bij eenpHvanrespectievelijk 6en8.4vanhet
water,resulteertdatineenverhoudingvis-watervanresp.0.31en 1.09 voorSDZen
respectievelijk 0.09en 1.54voorTMP. MetnamevoorTMPblijkt datdeopnamedoordevis
bijlagepH,conform hetbovenstaandemodel,vrijwel nihilisterwijl bijhogerepHTMPin
hetbloedplasma aangetoondkanworden.NietteminverliepdeopnamevanTMPduidelijk
mindergoeddanvoorSDZ.VoorSDZwarendeverschillenveelkleinerennietgeheelin
overeenstemming metdeverwachtingenopbasisvanditmodel.
Deverhoudingtussen SDZenTMPinhetgedoseerdepreparaatis5:1,echterinhetplasma
werdbijpH8.4 (systeem II)eenverhoudingbereiktvannietmeerdan ca 15:1.Weliswaaris
hetTMP-gehalteinplasmaalleeninsysteemIenIIbepaaldmaarcorrelatiemetdegehalten
vanTMPinspiervlees,doetvermoedendatdezoutconcentratie eveneensvaninvloedisopde
opnamevanTMP.EenhogerezoutconcentratiezoudeopnamevanTMPkunnenbevorderen,
evenalsdathetgevalwasvoorSDZ.DebloedspiegelsvoorTMPzoudendanooklagerzijn
gewordeninsysteemIIIdaninsysteemIIendaarmeezoudeverhouding SDZ:TMPnog
verderverhoogdzijn.Devraagrijst ofeendergelijke SDZ:TMPverhoudingvoldoendeisom
hetgewenstetherapeutische effect tebereiken.Ineenvervolg-onderzoek moetonderzocht
wordenofdebehandelingverdergeoptimaliseerd kanwordendoordoseringineenlagere
verhouding SDZ:TMP

HetgehalteSDZdatinspiervleesgevondenwerd,waseveneensveelhogerdanhetgehalte
TMP.Terwijl voorSDZmaximalegehaltenvanrond2000(Jg/kgwerdengevonden,kwamhet
TMPgehalteniethogerdanca.300ug/kg.UitscheidingvanSDZenTMPverlieprelatief
traag.
Bovendien wasdespreidingrussenindividuelepalingmonstersgroot.Alhoewel reeds350uur
(ca. 14dagen)natoedieningslechtsincidenteel debeoogdetargetwaardewerdoverschreden,
wasdeinvloedvandezespreidingopdebepalingvandewachttermijn (p=0.01),vrijgroot.
Mededaardoorwasdewachttermijn dieuitdebeschikbaregegevensbepaaldkanworden,vrij
lang:zo'n 50a60dagen.Hoewelveellangerdanvooranderelandbouwhuisdieren, lijktdit
geziendelangeteeltcyclusvanpaling,eenbruikbarewachttermijn. Deoorzaakvandelange
wachttermijn dieuitdeberekeningvolgt,moetdanookgezochtwordenindestatistische
onzekerheiddieveroorzaaktwordtdoordespreidingtussenindividuelemonsters.De
verhoudingtussenSDZenTMPinspierweefsel isveellagerdan5:1.Indeuitgevoerde
experimentenwordteenverhoudingvannietmeerdanca 10:1gehaald
Integenstellingtotdeopname,waserslechtseengeringeffect vandewaterkwaliteit opde
uitscheiding.BijhogerepHwashetmaximalegehaltevoorSDZietshogerdanbijlagepH.
VoorTMPwasditverschilveelduidelijker. DepHleeknietofnauwelijks vaninvloedopde
uitscheidingskinetiek. Hetzoutgehalteleekeengeringeffect tehebbenopSDZwaarbij in
aanwezigheid vanzoutdeuitscheidingietssnellerleekteverlopen.Hetwasechtergeziende
verschillentussenindividueledierenendeomvangvandeproefnietmogelijk statistische
significantie teverkrijgen enookdeberekeningvandewachttermijn werdgedomineerddoor
spreidingtussenindividueledierenennauwelijks doordewaterkwaliteit.

5.Conclusies
-Debadbehandelingvanpalingmettrimethosulfmix bleekteresultereninbloedspiegelsvoor
sulfadiazine dieruimschootshogerwarendandeMIC.Trimethoprimwerdechterveelminder
goedopgenomenhetgeenresulteerdeinveellagerebloedspiegels.Deverhouding SDZ:TMP
endaarmeedeeffectiviteit vandetherapiewerddaardoorsterkbeïnvloed.Dewaterkwaliteit
bleekbovendienvangroteinvloedopdeopnamevanmetnameTMP.Invervolgonderzoek
moetdeverhouding SDZ:TMPinhetbloedplasmageoptimaliseerd wordenviazowel
beheersingvandewaterkwaliteitalsviadeverhouding SDZ:TMPindedosering.
-UitscheidingvanSDZverlieprelatieftraag.Opbasisvandebeschikbaregegevenswerdeen
wachttermijn berekend(p=0.01)vanca.50dagen.Dezewachttermijn wasvoorSDZvrijwel
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onafhankelijk vandewaterkwaliteitmaarwerdgrotendeelsbepaald doordegroteverschillen
tussendegehalteninindividueledierenendedaarmeegepaard gaande statistische
onzekerheid.
-VoorTMPwerdeenvergelijkbare wachttermijn berekend echterdoorhetlagegehalteTMP,
degroteverschillentussenindividueledierenenhetgeheelafwezig zijn vanTMPinde
palingendiebijpH6gehoudenwerden,warenvoorTMPteweinigdatabeschikbaarommeer
daneengroveschattingvandewachttermijn tekunnengeven.
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