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По-важни възприети съкращения: 

ALT – аланинаминотрансфераза 
AST – аспартатаминотрансфераза 
AUC – площ под кривата на плазмените концентрации 

Cavg – средна стационарна концентрация 
Сmax – максималнa плазмена концентрация 
Cmin – минимална плазмена концентрация 
HPLC – високоефективна течна хроматография 
kab – резорбционна скоростна константа 
kel – елиминационна скоростна константа 
LDH - лактатдехидрогеназа 
LOD – праг на детекция 

LOQ – праг на количествено определяне 

MIC - минимална инхибираща концентрация 

MRT – средно време за задържане в организма 

t1/2ab – биологичен полуживот във фазата на резорбция 
t1/2el (t1/2β) – биологичен полуживот на елиминиране 
Tmax – време за достигане на Сmax 
 – дозов интервал 

± SD – средно аритметично ± стандартно отклонение 
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І. УВОД 

Ветеринарномедицинската практика днес е изправена пред редица 

проблеми и предизвикателства. Отговорност на ветеринарните лекари 

е да се справят с нарастващата резистентност на микроорганизмите, да 

прилагат правилен режим на дозиране при лечение на заболявания при 

продуктивните животни и да осигуряват безопасна храна. За целта е 

необходимо добро познаване на фармакокинетиката и 

фармакодинамиката на използваните в практиката антибактериални 

вещества. В условията на съвременното животновъдство основен 

момент е масовото третиране на животните. При него неизменно се 

наблюдават значими интериндивидуални различия във 

фармакокинетиката на едно и също лекарство, приложено предимно 

орално на животни от един и същ животински вид. Тези разлики могат 

да бъдат обяснени с проследяване на поведението, възрастта, 

индивидуалния прием на храна и вода, функционирането на органи 

като черен дроб и бъбреци, и др. Изброените показатели влияят както 

на резорбцията, разпределението, метаболизма и елиминирането на 

лекарствата, така и на тяхната фармакологична активност и 

ефективност. За разлика от класическия фармакокинетичен анализ, 

популационният метод позволява характеризиране на вариабилността 

в популацията, посредством включване на такива характеристики на 

индивидите и дава възможност за прецизиране на 

антибиотикотерапията чрез създаване на оптимален фармакокинетичен 

модел. Той може да се прилага, както при наличие на пълни данни за 

ограничен брой животни, така и за обработка и точно 

фармакокинетично моделиране на оскъдни данни от повече животни. 

Все още липсва литература относно популационната фармакокинетика 

на антибиотици при редица видове животни и за възможностите за 

прилагане на този подход при оптимизиране на дозовия режим. Една от 

най-често използваните групи антибиотици във ветеринарната 

медицина е на тетрациклините. Доксициклинът е представител, 

регистриран и употребяван за лечение на бактериални и протозойни 

инфекции при редица видове животни. Въпреки това, 

фармакокинетиката му във връзка със значими източници на 

вариабилност не е добре характеризирана при видове като дребни 

преживни и т.нар. „малки видове“ с икономическа значимост като 

зайците. В допълнение, в голяма част от натрупаните данни за 

фармакокинетиката му при останалите животински видове в анализа не 
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са използвани свободните плазмени концентрации. Тъй като 

единствено несвързаната фракция на веществото е фармакологично 

активна, тази информация е значима във връзка с правилното 

изчисление на фармакокинетичните параметри и на 

фармакокинетичните-фармакодинамични индекси.  
 

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящото изследване бе да се проучи 

фармакокинетиката на доксициклин при видове бозайници като дребни 

преживни и зайци, за които има ограничена информация. Предвид 

новите изисквания пред ветеринарните лекари при провеждане на 

масово третиране, максимално да се отчитат индивидуалните 

характеристики на животните, целта бе фармакокинетичното 

моделиране да се корелира с клинични и биохимични показатели чрез 

методите на популационния фармакокинетичен анализ. 

Във връзка с изпълнението на тази цел бяха поставени следните 

основни задачи: 

1. Валидиране на HPLC метод за анализ на доксициклин в проби от 

плазма от зайци, овце и свине, и мляко от овце. 

2. Определяне на биохимични параметри при овце и зайци от две 

възрастови групи: подрастващи и възрастни индивиди. 

3. Провеждане на фармакокинетични проучвания след вътрешно 

приложение на доксициклин при овце и агнета. Характеризиране на 

проникването на доксициклин в млякото на лактиращи овце. 

4. Провеждане на фармакокинетични проучвания след вътрешно 

приложение на доксициклин при подрастващи и възрастни зайци. 

5. Популационен фармакокинетичен анализ на доксициклин при 

овце и зайци и избор на фармакокинетичен модел с включване на 

клинични и биохимични параметри с цел оптимизиране на 

индивидуализирания подход при третиране на група животни. 
 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
ІІІ.1. ОПИТНИ ЖИВОТНИ 

Всички експерименти бяха проведени съгласно изискванията на 

Българското законодателство, Наредба №20/ 01.11.2012 г. за минималните 

изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и 

изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката 

им. Всички животни бяха клинично здрави. 

Дребни преживни: овце и агнета - В опитите бяха използвани 6 броя овце и 

тяхното поколение - 6 броя агнета. Животните бяха кръстоски на местни 
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български породи с преобладаване на Карнобатска овца. Овцете бяха 

лактиращи и на възраст между 3 и 6 години. Средното им телесно тегло беше 

50.80±4.67 kg. Бяха изхранвани с люцерново сено, житно-грахова смеска с 

ечемик и допълващ концентриран фураж с ниско съдържание на протеин. 

Агнетата бяха бозаещи, на възраст между 1 и 1.3 месеца, със средно телесно 

тегло 14.48±1.63 kg. В диетата им беше включено и люцерново сено. 

Животните имаха свободен достъп до вода. Опитът беше проведен в 

овцефермата на Учебно-опитно стопанство (УОС) на Тракийски университет. 

От животните бяха получавани кръв и мляко, подробно описано в раздела 

„Експериментална процедура“. След края му, овцете и агнетата продължиха 

да бъдат отглеждани в УОС. Млякото от лактиращите овце не беше използвано 

за консумация от човек. Агнетата също бяха отглеждани за период, по-дълъг 

от посочения карентен срок от 14 дни за приложения ветеринарномедицински 

продукт. 

Зайци - В експериментите беше изболзвана бройлерна кръстоска зайци 

Калифорнийски х Новозеландски заек. Бяха включени зайци на 5-месечна 

възраст, завършили своето развитие (n=6) и подрастващи зайци на 70-дневна 

възраст (n=12). Животните бяха закупени от Земеделски институт – Стара 

Загора. Средното тегло на възрастните зайци беше 3.55±0.30 kg, а на 

подрастващите – 2.03±0.21 kg. По време на аклиматизационния период и на 

експеримента, животните бяха отглеждани в базата на 

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет. Възрастните 

зайци бяха настанени в индивидуални клетки, а подрастващите бяха 

разпределени по равно в три клетки, съобразно изискванията за вида. Храна 

(комбиниран фураж - гранули) и вода бяха осигурени на воля. Зайците бяха 

оставени за аклиматизация в продължение на една седмица. За целите на 

експеримента бяха получени кръвни проби от тях. След края му зайците бяха 

оставени за доотглеждане в Биобазата на Тракийски университет. 

Свине - Осем клинично здрави свине (хибрид между женски животни Landrace 

x Large White Pig и мъжки животни порода JSR) на възраст от 76 дни бяха 

получени от свинеферма с. Калчево, обл. Ямбол и бяха настанени в Биобазата 

на ВМФ при Тракийски университет. Те бяха хранени съгласно изискванията 

на вида с комбиниран фураж за подрастващи свине, закупен от фермата. Той 

беше без добавка на лекарствени вещества. Кръвни проби бяха получени 

еднократно и използвани единствено за валидиране на метода за анализ на 

плазмени концентрации.  

ІІІ.2. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА 

В опитите беше използван доксициклинов хиклат (HydroDoxx 500mg/g 

Oral Powder, Huvepharma, Парт. № 17041166113). От него беше приготвен 

разтвор ex tempore с концентрация на активното вещество 0.5%, който беше 

приложен перорално на дребните преживни животни с помощта на 

индивидуални спринцовки. При зайците беше използвана същата лекарствена 
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форма като прахът беше разтеглен и поставен в твърди желатинови капсули, 

след което беше приложен перорално. 

ІІІ.3. РЕАКТИВИ 

Бяха използвани следните реактиви: Доксициклинов хиклат, 

Doxycycline hyclate ≥ 98 % (TLC), Кат. № D9891 Sigma-Aldrich, LOT № 

BCBF9827V; Окситетрациклинов хидрохлорид, Oxytetracycline 

hydrochloride 95% (HPLC), crystalline O5875-10G, Sigma-Aldrich Lot, № 

BCBG9599V; Ацетонитрил, Acetonitrile CHROMASOLV for HPLC, gradient 

grade, 2.5 l, Lot SZBA114M, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA 49; 

Метанол, Methanol HiPerSolv CHROMANORM for HPLC isocratic grade, 

Product code: 20837.320, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA; Оксалова 

киселина, Oxalic acid 98% 194131- 1KG Lot № SHBC5374V, Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO, USA Динатриев ЕДТА дихидрат, 

Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex III), 

K40062118920, Merk 1.08418.1000; Tрифлуороцетна киселина, 

Тrifluoroacetic acid 99%-T6508 - 100 ml, Lot№ BCBK6255V, Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH. 

ІІІ.4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОЦЕДУРА 

Всички опити започваха между 7:00 и 7:30 h сутринта.  

Опит 1. Третиране на дребни преживни (овце и агнета) с доксициклин 

Три дни преди третирането бяха взети кръвни проби и проби от мляко за 

изготвяне на стандартните разтвори и за определяне на биохимичните 

параметри общ белтък, албумин, аланинаминотрансфераза (АLT), 

аспартатаминотрансфераза (АST) и лактатдехидрогеназа (LDH). Kръвните 

проби за биохимичния анализ бяха взети с вакутейнери (2.5 ml Lithium heparin, 

FL Medical, Italy). Биохимичните параметри бяха определени с помощта на 

Biochemistry analyzer BS-120 Mindray в Клиничната лаборатория към 

Лабораторния и диагностичен център на Тракийски университет. Кръвни 

проби за приготвяне на стандартни разтвори бяха получавани с вакутейнери 

(Кат. № 4.18.1.3., LT Burnik, LTD, Slovenia). 

В деня на третирането овцете (n=6) бяха отделени от техните агнета (n=6) 

до последното вземане на кръвни проби. Животните бяха хранени преди 

началото на експеримента. Те бяха третирани с 0.5% разтвор на 

доксициклинов хиклат, приготвен в деня на експеримента с дестилирана вода. 

Доксициклинът беше приложен еднократно перорално в доза 10 mg/kg. 

Кръвни проби бяха вземани от v. jugularis във вакутейнери с антикоагулант 

натриев цитрат (Cat No 4.18.1.3., LT Burnik, LTD, Slovenia) 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 и 24 h след третирането. Отделената плазма  беше  съхранявана при  

-20°C до времето за анализ. Вземането на кръвни проби при агнета след 14-ия 

час не беше възможно, поради спазване на изискванията за гарантиране на 

благосъстоянието на животните. Агнетата бяха все още бозаещи, което 

изискваше те да бъдат върнати при техните майки. Това би се отразило на 
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плазмените концентрации на доксициклин в групата на подрастващите 

животни, поради консумация на мляко от третираните овце. Проби от мляко 

(10 мл) бяха вземани на същите времеви интервали. Първите бяха с по-малък 

обем (между 2 и 7 мл), защото агнетата бяха с майките непосредствено преди 

началото на експеримента и количеството на млякото в млечната жлеза беше 

в споменатите обеми. Овцете не бяха напълно издоявани при вземането на 

проби на всеки времеви интервал. Съхранението на пробите от мляко беше при 

-20°C до извършване на анализ на антибиотичните концентрации. 

Опит 2. Третиране на зайци с доксициклин 

Един ден преди началото на опита животните бяха претеглени и бяха 

взети кръвни проби за изготвяне на стандартните разтвори. Бяха получени и 

проби във вакутейнери (2.5 ml Lithium heparin, FL Medical, Italy) за определяне 

на биохимичните параметри общ белтък, албумин, АST, АLT и LDH. 

Биохимичният анализ беше направен на Biochemistry analyzer BS-120 Mindray 

(P.R. China) в Клиничната лаборатория към Лабораторния и диагностичен 

център на Тракийски университет. Кръвни проби за приготвяне на 

стандартните разтвори бяха получавани с помощта на разреден инжекционен 

разтвор (20 UI/ ml кръв) на хепарин натрий (Heparin Natrium 25 000 IU/5 ml, 

B.Braun, Германия). В деня на експеримента животните имаха свободен 

достъп до храна и вода. Доксициклинът беше предварително разтеглен в 

твърди желатинови капсули, съобразно теглото на индивидуалните животни. 

Той беше приложен еднократно перорално в доза 5 mg/kg с помощта на 

спринцовки (с обем 2 ml) с изрязан връх. Животните бяха наблюдавани и при 

изплюване на капсулата, те бяха третирани с резервната капсула, съдържаща 

доксициклин, в зависимост от килограмите на заека. Капсулата не беше 

погълната в рамките на 5 мин. при два заека и поради това, че целостта ѝ не 

беше нарушена, животните бяха третирани повторно. Кръвни проби от полово 

зрелите зайци бяха получавани от v. auricularis 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 24 h 

след третирането. Подрастващите зайци бяха разделени на 2 групи от по 6 

животни всяка. Те бяха редувани при вземането на проби. Кръвни проби от 

група 1 (1-ви – 6-ти заек) бяха получавани 0.5, 2, 4, 8 и 12 h след третирането. 

От група 2 (7-ми – 12-ти заек) кръвни проби бяха взети 1, 3, 6, 10 и 24h след 

третирането. Кръвните проби бяха поставяни в епруветки с антикоагулант 

хепарин натрий, след което бяха центрофугирани. Отделената плазма беше 

съхранявана на -20°C до времето за анализ.  

Вземане на кръв от свине 

Кръвни проби (10 ml) бяха взети еднократно от sinus ophthalmicus. Те бяха 

получавани в епруветки с разреден инжекционен разтвор на хепарин натрий 

до 20 UI/ ml кръв (Heparin Natrium 25 000 IU/5 ml, B.Braun, Германия). Пробите 

бяха центрофугирани за 10 мин. при 1000 х g. Отделената плазма беше 

съхранявана при температура от -20°C до времето за анализ. 
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ІІІ.5. АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ 

ІІІ.5.1. Валидиране на HPLC метод за определяне на доксициклин в 

плазма и мляко 

Определяне на доксициклин в плазма от зайци, свине, овце и в мляко от 

овце 

Стандартни разтвори 

Изходните разтвори на доксициклиновия хиклат и окситетрациклиновия 

хидрохлорид бяха приготвени в дейонизирана вода в концентрация 10 mg/mL. 

Те бяха съхранявани при -20С в рамките на един месец. Окситетрациклинът 

бе използван за вътрешен стандарт (internal standard, IS) в крайна 

концентрация от 11 µg/mL. Работните стандартни разтвори бяха приготвяни в 

деня на анализ в плазма (от овце, зайци или свине) и мляко на овце от 

нетретирани животни. Следните концентрации на доксициклиновият хиклат 

бяха използвани за построяване на стандартна крива: 5, 2.5, 1, 0.5, 0.25 и 0.125 

µg/mL. Стандартни разтвори на доксициклинов хиклат в дейонизирана вода 

бяха приготвяни в посочените за биологичните течности концентрации, при 

валидиране на метода. 

Процедура на обработка на пробите и екстракция на доксициклин 

Към 400 µl от стандартните разтвори, приготвени в плазма, бяха добавяни 

последователно 40 µl вътрешен стандарт и 52 µl трифлуороцетна киселина 

(TFA). След това те бяха вортексирани за 1 min и центрофугирани за 10 min 

при 10 800 х g и температура 22°C. Супернатантата беше прехвърлена в HPLC 

флакончета и 20 µl от всяка концентрация бяха инжектирани трикратно в 

HPLC системата. Стандартните разтвори в мляко, бяха приготвяни като към 

900 µl мляко бяха добавяни 90 µl IS и 117 µl TFA. След вортексиране за 1 min 

и центрофугиране за 10 min при 10 800 х g и температура 22°C, супернатантата 

беше прехвърляна в чиста епруветка. Тези проби бяха центрофугирани отново 

в продължение на 5 min при 10 800 х g и температура 22°C, след което бяха 

филтрирани през стандартна филтърна хартия с големина на порите 10-20 m 

(Fiorony Filters, Франция). Филтратът беше прехвърлян в HPLC флакончета и 

20 µl от всяка концентрация бяха инжектирани в HPLC системата. Разтворите 

от всяка концентрация бяха анализирани трикратно. 

Допълнително пречистване на пробата преди HPLC анализ 

Стандартни разтвори на доксициклин, приготвени в плазма или мляко, с 

ниска (0.25 µg/mL), средна (0.5 µg/mL) и висока (1.0 µg/mL) концентрация бяха 

допълнително пречистени преди инжектиране в HPLC системата. За целта 

бяха използвани Ultrafree®-MC Centrifugal Filters с хидрофилна PTFE 

мембрана и размер на порите 0.45 µm. След първоначалната обработка на 

стандартните разтвори, 300 µL oт получената супернатанта беше прехвърлена 

в микрофилтрите. Последва центрофугиране за 4 min на 10 800 х g при 22°C. 

Филтрат (20 µl) от всяка концентрация бяха инжектирани трикратно в HPLC 

системата. Процентът на протеиновото свързване след допълнителното 
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пречистване беше изчислен съгласно инструкциите на производителя и 

следното уравнение:  

% =[(conc NF-conc F)/conc NF]*100,  

където conc NF е измерената концентрация преди филтрирането, a 

conc F е концентрацията след микрофилтрирането. 

HPLC анализ 

Анализът на всички проби беше извършен с HPLC система, състояща се 

от колона Hypersil Gold (5μM, 150x4.6 mm), помпа (Surveyor LC Pump Plus), 

PDA детектор Surveyor и инжектор (Surveyor Auto sampler Plus ,Thermo Fisher 

Scientific Inc., USA). Колоната беше използвана на стайна температура. 

Мобилната фаза се състоеше от ацетонитрил, метанол, 0.02 М оксалова 

киселина и 0.02 М динатриев ЕДТА дихидрат (20:15:64:1, v/v/v/v). Скоростта 

на потока беше 1.0 mL/min. Дължината на вълната за детекция на доксициклин 

беше λ=345 nm. Площите под кривите бяха интегрирани на специализиран 

софтуер ChromQuest Chromatography Data System (Thermo Fisher Scientific Inc., 

USA). 

Стандартна (калибрационна) крива 

Стандартните разтвори бяха приготвени и анализирани по горепосочения 

начин. Стандартната крива беше построена с помощта на линейна регресия. Тя 

беше използвана за определянето на неизвестните концентрации доксициклин 

в пробите. Съответствието на регресионния модел към получените резултати 

беше проверено с тест lack-of-fit (Statistica for Windows 7, Stat Soft Inc., USA). 

Бяха изчислени коефициентът на определяне (R2), наклонът и пресечната 

точка с ординатата (y). 

Праг на детекция (Limit of detection) и праг на количествено определяне (Limit 

of quantitation) 

Прагът на детекция (LOD) се дефинира като най-ниската концентрация 

от анализираното вещество, която може да бъде отчетена в проба, без да може 

да бъде количествено определена. Прагът на количествено определяне (LOQ) 

е най-ниската концентрация от аналита в проба, която може да бъде 

определена с приемлива точност и акуратност при посочените работни 

условия на метода (Shabir, 2003). Изчисленията за LODs и LOQs бяха 

направени по следните формули (Shabir, 2003): LOD = 3.3(SD/S) и LOQ= 

10(SD/S), 

където SD() e стандартното отклонение на отговора (на измерените 

концентрации), а S е наклонът на стандартната крива.  

Възстановимост след екстракция  

Възстановимостта на доксициклина беше определена чрез сравняване на 

концентрацията му след екстракция в стандартите от биологични течности с 

концентрацията му в тези, приготвени в дейонизирана вода. За анализ бяха 

използвани ниски (0.25 µg/mL), средни (0.5 µg/mL) и високи концентрации (1.0 

µg/mL). 
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Точност и акуратност 

Точността на метода се дефинира като мярка за степента на повторяемост 

на резултатите при нормални работни условия и обикновено се изразява с 

процента на относителното стандартно отклонение (RSD %) за статистически 

значим брой проби (Shabir, 2003). За оценяването ѝ, различните концентрации 

на доксициклин във всеки биологичен матрикс, бяха анализирани в един и 

същи ден трикратно (intra-assay precision). Процедурата беше повторена също 

и в три различни дни (inter-assay precision). Акуратността беше определена 

чрез сравняване на стойността на измерената концентрация с тази на 

истинската поставена концентрация. 

Специфичност 

Специфичността на метода се дефинира като способността му точно да 

измери отговора на аналита в присъствието на всички останали компоненти на 

пробата (Shabir, 2003). На базата на разтворите на доксициклин и 

окситетрациклин в дейонизирана вода беше определено времето на задържане 

на двете вещества. Контролни проби мляко и плазма на различни животни, без 

съдържание на антибиотик в тях, бяха сравнени с горепосочените разтвори, 

съдържащи изследваните антибиотици. Целта беше да се определи 

възможността за наличие на пикове, съответстващи на други вещества и 

засичани на мястото на поява на пика на доксициклин или на вътрешния 

стандарт окситетрациклин.  

Пробите от плазма и мляко, от всеки времеви интервал, преминаха през 

обработка, аналогична на тази за работните стандартни разтвори. Към 150 l 

от размразените плазмени проби бяха добавени 15 l вътрешен стандарт и 19.5 

l TFA. Последва вортексиране за 1 min и центрофугигане за 10 min на 10 800 

x g на 22°С. Супернатантата беше прехвърлена във флакончета за HPLC и 20 

l oт всяка проба беше инжектирана в HPLC системата. Към 500 l от 

размразените проби мляко бяха добавени 50 l вътрешен стандарт и 65 l TFA. 

Последва вортексиране за 1 min и центрофугигане за 10 min на 10 800 х g на 

22°С. Супернатантата беше прехвърлена в друга епруветка и отново 

центрофугирана за 5 min на 10 800 х g при 22°С. След това супернатантата 

беше филтрирана през стандартна филтърна хартия с големина на порите 10-

20 m (Fiorony Filters, Франция). Филтратът беше прехвърлен във флакончета 

и 20 l от него бяха инжектирани в HPLC системата. 

Аналитичната работа бе извършена в Централната научно-

изследователска лаборатория при Тракийски университет.  

IIІ.5.2. Определяне на клинични биохимични параметри 

Показателите общ белтък, албумин, AST, ALT и LDH бяха определени на 

Biochemistry analyzer BS-120 Mindray в Клинична лаборатория на Лабораторен 

и диагностичен център към Тракийски университет.  
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ІІІ.6. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ 

Класическият фармакокинетичен анализ, извършен на базата на измере-

ните концентрации, беше направен с помощта на специализиран софтуер Phoe-

nix® 64 Build 8.1.0.34 (Certara®, Cary, NC, USA). Бяха използвани компарти-

ментен и некомпартиментен метод за анализ на плазмените концентрации при 

вътрешно (p.o.) въвеждане. Данните от зайци бяха допълнително екстраполи-

рани за симулиране на многократно приложение с дозов интервал 12 и 24 часа. 

Предвид стойностите на LOQ и LOD на метода за HPLC анализ за концентра-

циите в плазма на овце и невъзможността да бъдат количествено определени 

концентрациите в кръвта след 14-ия час, при обработка на данните от този вид 

не беше извършено симулиране на нивата на доксициклин при многократно 

приложение. В обработката на резултатите при овце беше счетено за най-

удачно да се приложи популационния фармакокинетичен анализ. Той се при-

лага в случаите, когато некомпартиментния метод от традиционния фармако-

кинетичен анализ е неадекватен, в случаи при проблеми с експерименталния 

дизайн при лекарствени вещества с дълъг полуживот на елиминиране 

(Svensson et al., 2016). Особено подходящ е в ситуации, в които AUC0-∞ не може 

да  бъде  изчислена  с  екстраполиране  по-малко  от  20%  на  стойността  на 

AUC0-t. Популационен фармакокинетичен анализ беше направен и на данните 

от зайци. 

ІІІ.6.1 Некомпартиментен анализ 

Некомпартиментният анализ, базиращ се на теорията на статистическите 

моменти, бе използван за изчисляване на основни фармакокинетични пара-

метри, (Gibaldi & Perrier, 1982). Площта под кривата (AUC) беше изчислена по 

трапецоидния метод, linear-up log-down.  

ІІІ.6.1.1. Некомпартиментен анализ на данните от овце 

При дребните преживни бяха изчислени AUC0-∞ (площ под кривата на 

плазмените концентрации, от 0 h-∞) и AUC0-t (площ под кривата на плазмените 

концентрации, от 0h – t, времето на получаване на проби), процент на екстра-

полиране на AUC, AUМC - площ под кривата на плазмените концентрации в 

първия статистически момент и MRT (средно време за задържане в организма). 

Скоростна константа на елиминиране (kel) беше определeна на базата на най-

висока стойност на коригирания R2 с включване на поне 3 точки от терминал-

ната фаза. Тmаx беше времето, за което се достигаха максималните концентра-

ции (Сmax) в плазма и мляко и бяха директно взети от измерените концентра-

ции.  

III.6.1.2. Некомпартиментен анализ на данните от зайци 

При зайците бяха изчислени kel - скоростна константа, характеризираща 

фазата на елиминиране, t1/2el - биологичен полуживот на елиминиране; AUC0-t 

- площ под кривата на плазмените концентрации на доксициклин в интервала 

от 0 h до последната измерима концентрация; AUC0-∞ – площ под кривата на 

плазмените концентрации на доксициклин в интервала от 0 h до ∞; процент на 
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екстраполиране на AUC, AUМC0-t – площ под кривата на плазмените 

концентрации в първия момент, изчислена за интервала от 0 h до последната 

измерима концентрация, и MRT – средно време за задържане в организма. 

Беше извършено екстраполиране на плазмените концентрации след 

симулиране на многократно въвеждане при дозов интервал (tau) 12 и 24 h. В 

резултат от него бяха изчислени допълнително Ctau (плазмена концентрация в 

края на дозовия интервал), Cavg (средна стационарна концентрация), 

флуктуацията на плазмените концентрации (Fluctuation) и индекс на 

кумулиране (Accumulation index). Бяха калкулирани още AUC0- (площта под 

кривата от третирането до края на дозовия интервал) и процент на 

екстраполиране на AUC0-. Бяха определени oще Tmax - време за достигане на 

Cmax и Cmax - максимални концентрации в плазмата.  

ІІІ.6.2. Компартиментен анализ 

Компартиментен анализ след вътрешното въвеждане на доксициклин при 

зайци бе извършен съгласно следната формула (Model 3, WinNonlin):  

Ct = 
𝐷×𝑘01 

𝑉×(𝑘01−𝑘10)
 × [exp(−𝑘10 × 𝑡) − exp(− 𝑘01 × 𝑡)],  

където Ct e плазмената концентрация на лекарствената субстанция във 

време t след третирането; D – приложената доза; V – привиден обем на 

разпределение, изчислен въз основа на  площта под кривата, който след 

вътрешно приложение зависи от бионаличността (F) и реално е V/F; k01 – 

резорбционна скоростна константа, характеризираща напускането на 

лекарството от мястото на приложение; k10 - елиминационна скоростна 

константа, характеризираща напускането на лекарството от централния 

компартимент, означавана още като β при еднопространствен модел; t – време 

след третирането. Бяха изчислени още: t½ab – биологичен полуживот на 

резорбция; t½el – биологичен полуживот на елиминиране; AUC0-∞ - площ под 

кривата на плазмените концентрации от 0 h-∞; Тmаx - време, за което се 

достигат максималните концентрации Сmax, в плазма и мляко. 

Изборът на модела се базираше на най-ниската стойност на Акайки ин-

формационния критерий (Akaike’s Information Criterion, AIC). На базата на 

стойностите на AIC беше използван weighting factor 1̸(y^y) за данните на заек 

2, 3 и 4 от групата на възрастните животни. При изчислението на фармакоки-

нетичните параметри в групата на подрастващите зайци не беше използван 

weighting factor.  
 

ІІІ.7. ПОПУЛАЦИОНЕН ФАРМАКОКИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ 

ІІІ.7.1. Популационен фармакокинетичен анализ, извършен със софтуер 

Monolix® (Lixoft, Antony, France) и тестване на ко-променливи (фиксирани 

ефекти). 

Популационният фармакокинетичен анализ, извършен с Monolix® 

(Lixoft, Antony, France), беше осъществен след определяне на модела, с който 
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най-добре се описват промените на плазмените концентрации. При обработ-

ката на данните софтуерът се базира на Stochastic Approximation Expectation–

Maximization алгоритъм (SAEM). Стандартна процедура беше използвана за 

избор на едно- или двупространствен модел, и двата с резорбция и елимини-

ране от първи порядък. Най-подходящият модел бе избран въз основа на диаг-

рамите на наблюдаваните спрямо предвидените концентрации/параметри и на 

необяснената грешка, както и според стойността на Akaike’s Information 

Criterion (AIC). След избиране на основния модел, различните ко-променливи 

(възраст, телесно тегло, възрастни или подрастващи, стойности на ALT и AST) 

бяха тествани с цел откриване дали някои от вариациите на наблюдаваните 

данни биха могли да се обяснят в модел с ко-променливи. Беше допуснато, че 

фармакокинетичните параметри са с log-normal разпределение, докато оста-

тъчната грешка в измерените плазмени концентрации – с нормално разпреде-

ление. Комбиниран модел (пропорционален и линеен) на грешката беше възп-

риет за екстраполирането на данните. 

ІІІ.7.2. Популационен фармакокинетичен анализ, извършен със софтуер 

Phoenix NLME version 8.1 (Certara®, Cary, NC, USA) и тестване на ко-про-

менливи (фиксирани ефекти). 

Популационните фармакокинетични параметри бяха изчислени с FOCE 

ELS алгоритъм. Приложен бе еднопространствен модел с резорбция, с 

помощта на който бяха определени скоростната константата на резорбция (ka), 

обема на разпределение (V) и клирънса (Cl) на доксициклин. Телесното тегло, 

възрастта, стойностите на AST и ALT бяха фиксирани ефекти за популацията. 

Измерените концентрации и изчислените фармакокинетични параметри бяха 

определени като случайни ефекти. Няколко модела бяха създадени, за да се 

установи потенциалната връзка между клиничните и биохимичните 

показатели на отделните животни и фармакокинетиката на орално приложен 

доксициклин. Първоначално беше създаден модел без ко-променливи, а след 

това ко-променливи бяха добавяни една по една като влиянието им беше 

тествано за статистическа значимост. Стойностите на АIC и -2(LogLikelihood) 

критерия бяха използвани за сравняване на моделите с помощта на функцията 

Model comparer на специализирания софтуер. Резултатите бяха считани за 

статистически значими при стойност на p ≤ 0.05.  

ІІІ.7.2.1. Моделите при овце бяха дефинирани, както следва: 

Модел 2, без ко-променливи 

Ka = tvKa*exp(ηKa) 

V = tvV*exp(ηV);  

Модел 2, с ко-променлива – телесно тегло (wt) 

Ka = tvKa*exp(ηKa) 

V = tvV*wtdVdWT*exp(ηV);  

 

 



   

 

16 

Модел 2, с ко-променлива - възраст 

Ka = tvKa*agedKadAGE*exp(ηKa) 

V = tvV*agedVdage*exp(ηV) 

и 

Модел 2, ко-променливи възраст, телесно тегло, AST, ALT 

Ka = tvKa*agedKadAGE*ASTdKaAST*ALTdKadALT*exp(ηKa) 

V = tvV*agedVdAGE*wtdVdWT*ASTdVdAST*ALTdVdALT*exp(ηV), 

където tvV е популационната стойност на обема на разпределение; tvKa е 

популационната стойност на резорбционната константа; η (eta) – случайни 

ефекти за всеки индивид или дефинирани още като фармакокинетичните 

параметри за всеки индивид; θ (theta) – количествено определя влиянието на 

фиксираната променлива върху фармакокинетичния параметър. Изразява 

зависимостта на фармакокинетичния параметър от ко-променливите: dKadWT 

(скоростната константа на резорбция в зависимост от теглото) или dAGE (в 

зависимост от възрастта), или dAST (в зависимост от стойността на AST), или 

dALT (в зависимост от стойността на ALT) и обемът на разпределение V в 

зависимост от споменатите ко-променливи: dVdWT или dAGE, или dAST, или 

dALT). 

ІІІ.3.7.2. Моделите при зайци бяха дефинирани, както следва: 

Модел 1 без ко-променливи 

Ka = tvKa * exp(nKa) 

V = tvV * exp(nV) 

Cl = tvCl * exp(nCl) 

и 

Модел 1 с ко-променливи албумин и ALT 

Ka = tvKa * exp(nKa) 

V = tvV * albumindVdALBUMIN * ALTdVdALT * exp(nV) 

Cl = tvCl * albumindCldALBUMIN * ALTdCldALT * exp(nCl) 
 

ІІІ.8. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ  

За статистическия анализ беше използван STATISTICA for Windows 10.0 

(StatSoft, Inc., USA). Данните бяха тествани за равномерно разпределение. С 

помощта на t-test бяха открити статистически значимите разлики в 

биохимичните параметри между групите на агнетата и овцете. Данните от 

биохимичните параметри при подрастващи и възрастни зайци бяха 

анализирани за наличие на статистически значими разлики с помощта на 

непараметричен тест – Mann-Whitney U test. Единствено параметрите, за които 

бяха установени статистически значими разлики, бяха включени като 

ковариации в популационния фармакокинетичен анализ. Нормалното 

разпределение на измерените концентрации доксициклин при овце и агнета 

беше потвърдено с Kolmogorov-Smirnov test. Фармакокинетичните параметри 

са представени като геометрично средно ± стандартно отклонение на 

геометричното средно (Martinez & Bartholomew, 2017). Фармакокинетичните 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bartholomew%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28406450
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параметри при подрастващите зайци бяха изчислени въз основа на 

комбиниране на концентрациите от две животни поради невъзможност да се 

получат големи количества кръвни проби в рамките на 14 часа. След групиране 

на индивидуалните концентрации, бяха получени криви на плазмените 

концентрации за шест животни, които бяха анализирани. За определяне на 

статистически значимата разлика между фармакокинетичните параметри на 

подрастващи и възрастни индивиди при овцете, както и при зайците, беше 

използван t-test. Статистическият анализ, интегриран в популационния 

фармакокинетичен анализ, позволява преодоляване на проблемите с 

получаването на големи количества проби и с несъвършенствата в 

експерименталния дизайн (Svensson et al., 2016). 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

IV.1. Валидиране на HPLC метод за определяне на доксициклин в 

биологични течности 

ІV.1.1. HPLC метод за определяне на доксициклин в проби от плазма 

и мляко 

Параметрите от валидирането на метода за определяне на 

доксициклин в проби от плазма и мляко, изчислени въз основа на 

стандартните криви са посочени в Таблица 1. Тестът за lack-of-fit 

показа, че стандартните криви са линейни в диапазона 0.125 - 2.5 µg/mL 

за плазма на овце (p = 0.99), 0.125 – 5.0 µg/mL за мляко от овце (p = 

0.99), 0.125 – 1.0 µg/mL за плазма на зайци (p = 0.08), и 0.125 – 2.5 за 

плазма на свине. При анализът на контролни проби (без антибиотик) от 

плазма и мляко не беше установена поява на пикове на хроматограмата, 

на мястото на доксициклина и вътрешния стандарт. Времето за анализ 

на проба беше по-малко от 7 минути, поради което беше възможна 

обработката на голям брой проби в рамките на деня.  

 
Таблица 1. Време за поява на пика, линейност на стандартната крива, праг на 

детекция (LOD) и праг на количествено определяне (LOQ) на доксициклин, 

анализиран чрез HPLC метод с PDA детекция. 
Биологичен 

матрикс 

Време за поява на 

пика (min) 

Линейност (r2) LOD  

(µg/mL) 

LOQ  

(µg/mL) 

Плазма – овце 5.69 0.9923 0.09 0.26 

Овче мляко 5.75 0.9989 0.06 0.18 

Плазма – зайци 5.66 0.9981 0.05 0.15 

Плазма – свине 5.67 0.9988 0.06 0.19 
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В Таблица 2 са представени резултатите за акуратността, 

възстановимостта и точността на метода.  
 

Таблица 2. Данни за акуратност, възстановимост след екстракция и точност 

на HPLC метод с PDA детекция за определяне на доксициклин в различни 

биологични течности. Всяка концентрация е анализирана три пъти в един ден 

и в три различни дни. 

*Точната стойност е 0.499 µg/mL 

 

Част от пробите бяха обработени с микрофилтри. Това беше 

направено с цел допълнително пречистване и определяне само на 

свободните концентрации доксициклин. След микрофилтрацията 

последва изчисление на процент за корекция на определения 

антибиотик в работните стандартни разтвори в ниска, средна и висока 

концентрация. Резултатите са показани в Таблица 3. Те показаха, че 

дори след преципитация на протеините с трифлуороцетна киселина, 

малко количество свързан доксициклин остава в пробата. Най-

съществената корекция е наложителна за ниските концентрации 

доксициклин. 
 

 

 

 

 

 
 

Биологичен 

матрикс 

Доксициклин  

(µg/mL ± SD) 

Акурат- 

ност (%) 

Възстановимост 

след екстракция 
(% ± SD) 

Точност (RSD %) 

Поста-

вена 
Измерена 

Intra-

assay 

Inter- 

аssay 

Плазма –  

овце 

0.25 0.24±0.02 96.01 72.24 ±8.67 7.56 11.90 

0.5 0.46±0.02 92.07 93.56 ±10.51 3.50 9.40 

1.0 0.97±0.02 97.44 107.23 ± 5.71 5.66 12.02 

Мляко 0.25 0.27±0.02 107.70 83.73 ± 4.64 2.46 8.83 

0.5 0.50*±0.07 99.77 87.07 ± 6.49 8.67 5.69 

1.0 0.95±0.05 95.41 102.67 ± 6.85 0.68 6.01 

Плазма – зайци 0.25 0.26±0.02 105.22 83.77 ± 6.90 7.51 13.55 

0.5 0.49±0.03 98.34 93.22 ± 5.44 6.52 6.67 

1.0 0.91±0.07 90.55 90.56 ± 7.11 0.62 11.23 

Плазма – свине 

0.25 0.35 ± 0.01 104.70 72.71 ± 9.59 7.56 14.59 

0.5 0.53 ± 0.02 94.20 95.11 ± 8.27 3.50 12.43 

1.0 0.89 ± 0.07 95.86 107.32 ± 7.30 5.66 6.77 
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Таблица 3. Процент на свързване на доксициклин в проби (n=3) от плазма и 

мляко от овце, плазма от зайци и плазма от свине след обработка с 

трифлуороцетна киселина и филтриране през 0.45 µm микрофилтри. 
Биологичен 

матрикс 

Концентрация 

(g/mL) 

Процент за корекция на 

концентрацията (  ± SD)  

Плазма – овце 0.25 20.10±8.01 

0.5 10.63±5.10 

1.0 4.88±7.57 

Мляко – овце 0.25 16.68±0.04 

0.5 4.00±0.01 

1.0 8.83±0.06 

Плазма – зайци 0.25 24.63±5.03 

0.5 5.74±5.26 

1.0 6.16±4.35 

Плазма – свине  

0.25 12.92±2.36 

0.5 12.09±9.72 

1.0 4.97±5.63 

 

ІV.2. Видови и възрастови особености на фармакокинетиката 

на доксициклин. 

IV.2.1. Фармакокинетика на доксициклин при овце  

ІV.2.1.1. Фармакокинетика на доксициклин при овце. 

Некомпартиментен анализ 

Индивидуалните стойности и стойностите на аритметичното 

средно на биохимичните параметри в плазма на овце и агнета са 

представени в Таблица 4. Статистически значимо по-ниски стойности 

на ALT и AST бяха намерени при агнета в сравнение с овце. Останалите 

параметри имаха близки стойности.  

Признаци на дискомфорт не бяха наблюдавани при след 

вътрешното приложение на доксициклин. Промените в концентрациите 

му след вътрешно приложение в доза 10 mg/kg в плазмата и млякото с 

течение на времето са показани на Фигура 1. 

Не беше наблюдавано lag-time и при двете възрастови групи. На 

24-я час стойностите в плазмата от овце бяха под LOQ 0.26 μg/ml на 

HPLC-PDA метода и по тази причина не бяха включени във 

фармакокинетичния анализ. Концентрациите на доксициклин в 

млякото, 0.5 h след третиране, бяха 0.38±0.21 μg/mL. Тези стойности 

бяха близки до нивата на антибиотика в плазмата в интервала от 0.5 до 

6-ия час (Таблица 5). В периода между 8-ия и 14-ия час концентрациите 

му в млякото бяха по-високи от тези в плазмата. Те превишаваха 
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двукратно концентрациите в плазмата 14 h след вътрешното 

приложение на доксициклин. Концентрациите на доксициклин бяха 

статистически значимо по-високи в млякото (0.59±0.29 μg/mL, P<0.05) 

в сравнение с тези в плазмата 14 часа след третирането, точно преди 

изсукването от агнетата им. Доксициклинът беше установен в 

измерими концентрации в млякото 24 h след третиране (0.29±0.1 

μg/mL). 
 

Таблица 4. Биохимични параметри в плазмата на възрастни овце (n=6) и 

техните едномесечни агнета (n=6) от смесени български породи. 
Възрастова 

група  

Общ белтък 

(g/l) 

Албумин  

(g/l) 

AST 

(UI) 

ALT 

(UI) 

LDH 

 (UI) 

Агнета      

№ 1 50.8 34.2 119 22 1752 

№ 2 
68.1 34.8 52 6 1727 

№ 3 
81.9 34.8 56 3 1405 

№ 4 
56.4 36.1 52 6 1705 

№ 5 
57.9 32.9 45 6 1579 

№ 6 67.6 35.8 52 8 1609 

±SD  63.78±11.13 34.77±1.15 62.67±27.83 8.5±6.8 1629.5±129.29 

Овце      

№ 1 70.8 31 100 18 1472 
№ 2 

67.1 33.9 90 16 1900 

№ 3 
68.7 35.8 112 17 1220 

№ 4 
78 34.3 139 23 2026 

№ 5 
76.3 35 140 20 1535 

№ 6 
76.9 36.4 105 14 1603 

±SD 72.97±4.67 34.4±1.90 114.33±20.77* 18±3.16* 1626±294.09 

*Статистически значима разлика при p˂0.05 

 

Фигура 1. Полулогаритмична 

графика на средните аритметични 

стойности (  ± SD) на концентации 

на доксициклин в плазма (n=6,  и 

плътна черна линия) и мляко (n=6, 

прекъсната черна линия) на овце и в 

плазма на агнета (n=6, ο, сива линия) 

след еднократно перорално 

приложение в доза 10 mg/kg м. 
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Таблица 5. Съотношение на концентрациите на доксициклин в млякото 

спрямо тези в плазмата на лактиращи овце (n=6) след перорално приложение 

на антибиотика в доза 10 mg/kg м. 
Време 

(h) 

№ на овца ± SD 
1 2 3 4 5 6 

0.5  0.87 1.34 1.23 0.53 0.86 1.08 0.99 ± 0.29 

1 1.04 0.35 0.60 0.34 0.74 0.72 0.63 ± 0.27 

2 1.32 0.54 1.15 0.70 0.65 0.64 0.83 ± 0.32 

3 3.47 0.70 0.65 0.82 0.86 0.41 1.15 ± 1.15 

4 1.84 0.89 0.85 1.08 0.88 1.36 1.15 ± 0.39 

6 0.97 0.90 1.26 1.16 0.67 0.90 0.98 ± 0.21 

8 2.40 1.35 0.76 2.74 1.25 1.63 1.69 ± 0.75 

10 1.45 1.23 0.93 1.68 2.69 2.70 1.78 ± 0. 57 

12 1.13 1.55 0.65 1.74 2.30 1.61 1.50 ± 0.56 

14 1.71 1.27 0.82 2.68 3.35 2.50 2.05 ± 0.95 
 

Резултатите от некомпартиментния анализ на данните от овце и 

агнета са поместени в Таблица 6.  
 

Таблица 6. Фармакокинетични параметри на доксициклин при овце (n=6) и 

техните агнета (n=6) след орално приложение в доза 10 mg/kg м. Данните са 

представени като геометрично средно ± стандартно отклонение на 

геометричното средно. 
Параметър Овце Агнета 

kel (h-1) 0.126 ± 0.03 0.101 ± 0.04 

t1/2el (h) 5.49 ± 1.27 6.84 ± 2.88 

Tmax (h) 3.46 ± 1.99 6.41 ± 2.69 

Cmax (ug/mL) 1.01 ± 0.65 1.55 ± 0.78 

AUC0-t (h*ug/mL) 7.96 ± 2.81 12.64 ± 5.52 

AUC0–∞ (h*ug/mL) 10.52±2.83 22.57 ± 9.26 

AUC % на екстраполиране 21.78±10.89 37.92 ± 20.76 

AUMC0-t (h*h*ug/mL) 50.08 ± 10.74 77.08 ± 29.80* 

MRT (h) 9.85 ± 2.69 12.73 ± 4.73 
 

Tmax, време за достигане на Cmax; Cmax, максимални концентрации в плазмата; kel, скоростна 

константа, характеризираща фазата на елиминиране; t1/2el - биологичен полуживот на 
елиминиране; AUC0–∞ - площ под кривата на плазмените концентрации на доксициклин в 

интервала от 0 h до ∞; AUC0-t - площ под кривата на плазмените концентрации на доксициклин в 

интервала от 0 h до последната измерима концентрация; AUMC0-t - площ под кривата на 
плазмените концентрации в първия момент, изчислена за интервала от 0 h до последната измерима 

концентрация; MRT – средно време за задържане в организма.  * Статистически значима разлика 

при P < 0.05. 
 

Стойностите на AUMC0-t бяха статистически значимо по-високи 

при агнета в сравнение с техните майки – лактиращи овце (P<0.05). 

Беше наблюдавана тенденция към повишаване на стойностите на Cmax 
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и Tmax при едномесечни агнета в сравнение с овце. Стойностите на 

AUC0-∞ бяха екстраполирани повече от 20%, което изискваше данните 

да бъдат анализирани с помощта на популационния фармакокинетичен 

анализ. 

ІV.2.1.2. Популационен фармакокинетичен анализ на доксициклин 

при овце 

Модел с интегриран ефект на възрастта и приложение на 

специализиран софтуер Monolix 

С помощта на популационния фармакокинетичен анализ и 

еднопространствен модел с резорбция и елиминиране от първи порядък 

бяха описани промените в плазмените концентрации без съществено 

отклонение от предвидените плазмени концентрации (Фигура 2A).  
 

Фигура 2A: Визуална прогнозна 

проверка на популационния 

фармакокинетичен модел за 

доксициклин в плазмата, 

показваща емпирична медиана, 10 

и 90 процента (пунктирани линии) 

от наблюдаваните данни (точки), 

попадащи в интервалите на 

прогнозиране, генерирани от 

модела за тези проценти (светла и 

тъмна области). 
 

 

Средната стойност на клирънса (отнесена към неизвестна стойност 

на бионаличността) беше почти двойно по-висока при възрастни овце в 

сравнение с агнета (Фигура 2B). Поради това в окончателния модел 

категорична променлива, определяща индивидуалните животни като 

възрастни (1) или подрастващи (0), беше включена като ко-променлива 

за телесния клирънс (Уравнение 1, Таблица 7).  
 

Log (CL/Fi) = Log (CL/Fpop)+ßCL/F adult1adult=1+eta CL/F,I     (Уравнение 1) 

където CL = клирънс, F = бионаличност, i = индивидуална 

стойност, pop = типична стойност за популацията, и ß е ко-променлива, 

параметър, коригиращ типичната стойност на CL за популацията овце, 

поради това, че ко-променливата „възрастен“ е приета за 1, а агнетата 

са означени с 0. 

А 
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Това доведе до значително подобряване на характеризирането на 

промените в концентрациите с помощта на модела и намаляване на 

стойностите на AIC от 14.71 до 3.44. 
 

Фигура 2В: Истинско 

разпределение на стойностите на 

общия телесен клирънс (Cl, черна 

линия) за популацията, получени с 

окончателния модел с категоричната 

ко-променлива “възраст” (агнета 

спрямо овце) и хистограмата на 

емпиричното разпределение на 

индивидуалните стойности на Cl. 

 

 

Таблица 7. Изчислени популационни фармакокинетични параметри за 

вътрешно приложен доксициклин в доза 10 mg/kg м при овце и техните агнета.  
 

Параметър 

 

Фиксиран ефект 

 

 

R.S.E. 

(%) 

Стандартно отклонение 

на  случайните ефекти, 

ω  

±SE 

Основен модел, без ко-променливи 

ka (h-1) 0.59 29.8 0.691 ± 0.219 

V/F (L/kg) 6.40 24.9 0.740 ± 0.180 

Cl/F (L/kg/h) 0.47 21.3 0.494 ± 0.143 

Грешка на 

остатъците    

a 0.083   

b 0.10   

Окончателен модел с ко-променлива „възрастни“ 

ka (h-1) 0.46 31.4 0.614 ± 0.194 

V/F (L/kg) 5.57 25.4 0.692 ± 0.17 

Cl/F (L/kg/h) 0.34  14.4 0.221 ± 0.085 

ßCL/Fadult (L/kg/h) 0.94 19.3 - 

Грешка на 

остатъците    

a 0.11   

b 0.074   
ka – скоростна константа на резорбция; V – обем на разпределение; Cl – тотален телесен клирънс; 

F = бионаличност; възрастни = ко-променлива за възраст, при овце = 1 и агнета = 0; ßCL/Fadult = ко-

променлива, параметър, коригиращ типичната стойност на CL за популацията овце; SE – 

стандартна грешка; R.S.E. – стандартна грешка на остатъците. 
 

Непрекъснатите променливи AST и ALT се считат за ко-

променливи за обема на разпределение, но те не са включени в крайния 
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модел, тъй като не подобряват значително модела и увеличават 

несигурността на някои от оценките на параметрите. 
 

Модел с интегриран ефект на биохимични и клинични показатели 

с приложение на специализиран софтуер Phoenix  

Популационен фармакокинетичен анализ беше направен и въз 

основа на възможностите на специализирания софтуер Phoenix® 64 

Build 8.1.0.34 (Certara®, Cary, NC, USA). С модула за сравняване на 

моделите – базисен и дъщерни (Model comparer) има възможност 

статистически да се открият разликите в моделите, и не само на база 

AIC да се вземе решение за възможно най-добрия фармакокинетичен 

анализ, описващ най-адекватно популацията. Резултатите от 

различните модели, без и с ко-променливи са показани в Таблица 8. 

Графики на измерените кръвни концентрации и предвиждането според 

избраните модели за един индивид са поместени във Фигура 3.  

Базисният модел без ко-променливи беше използван за основа за 

изграждане на останалите модели. В тях беше добавян като ко-

променлива телесното тегло или възрастта, за да се оцени ефектът им 

за подобряване на изчисленията на случайните променливи 

(фармакокинетичните параметри). Статистически значимо 

подобряване на базисния модел не беше наблюдавано при тестване на 

ефекта на ко-променливата „възраст“ върху популационните 

фармакокинетични параметри скоростна константа на резорбция (Ka) и 

обем на разпределение (V) и на ефекта на ко-променливата „телесно 

тегло“ върху популационната стойност на V (p=0.09). 

Базисният модел беше тестван с ко-променливите възраст, телесно 

тегло, AST и ALT. Според най-ниската стойност на Akaike критерия и 

на -2(LogLikelihood) базисният модел с всички споменати по-горе ко-

променливи най-добре описва фармакокинетиката на доксициклин в 

популацията. Предвидените стойности на кръвните концентрации в по-

пълния модел показват по-малко отклонение от измерените нива на 

антибиотика (Фигура 3A и B). 

Функцията за сравняване на моделите (Model comparer) показва 

статистически значими разлики (p=0.006) между базисния модел с ко-

променливи възраст, тегло, AST и ALT, и базисният модел (без ко-

променливи). Беше установена статистически значима разлика между 

базисния модел с ко-променлива „възраст“ и моделът, включващ 

всички ко-променливи (P<0.017). 
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Двойно по-високите дози орално приложен доксициклин в 

проучванията на Castro et al. (2009) и Turk et al. (2020) с овце и кози 

обясняват докладваните по-високи стойности на Cmax. Стойностите на 

Tmax са близки до тези, докладвани от Castro et al. (2009). Телетата с 

незряла функция на търбуха, третирани с 10 mg/kg перорално, показват 

двукратно по-ниски стойности на Cmax и AUC, и по-ниски стойности на 

Tmax, от установените при агнетата в настоящото изследване (Meijer et 

al., 1993). Стойностите на Tmax при телета с незряла функция на търбуха 

(3.48±0.63 h) са сходни с данните при лактиращи животни от 

настоящото изследване и при нелактиращи овце (3.43±3.31 h) (Meijer et 

al., 1993; Castro et al., 2009). Тези данни свидетелстват, че 

информацията за резорбцията на доксициклин при телета не може да 

бъде директно екстраполирана върху агнета. Възможно обяснение  за 

наблюдаваната  тенденция  за  по- бърза  резорбция  на  доксициклин  
 

Таблица 8. Популационни фармакокинетични модели и популационни 

фармакокинетични параметри на доксициклин, приложен еднократно 

перорално в доза 10 mg/kg на здрави овце (n=6) и агнета (n=6). 

Фармако-

кинетичен 

параметър 

Популацион

на стойност 

на 

параметъра 

Статистически  

критерии 
Изчисление на параметъра 

-2(LL) AIC 

Модел без ковариации 

tvKa (h
-1) 0.22 

127.72 137.72 
Kai = 0.22*exp(ηKa) 

tvV(L*kg-1) 3.24 Vi = 3.24*exp(ηV) 

Модел с ковариация тегло 

tvKa(h
-1) 0.22 

124.84 136.84 
Kai = 0.22*exp(ηKa) 

tvV(L*kg-1) 1.62 Vi = 1.62*wt0.033*exp(ηV) 

Модел с ковариация възраст 

tvKa (h
-1) 0.22 

121.87 135.87 
Kai = 0.22*age0.056*exp(ηKa) 

tvV(L*kg-1) 3.45 Vi = 3.45*age0.140*exp(ηV) 

Модел с ковариации възраст, тегло, АST и АLT 

tvKa(h
-1) 2.50 

108.05 132.05 

Kai = 2.50*age0.060*AST-0.868*ALT-

0.198*exp(ηKa) 
tvV(L*kg-1) 2.66 Vi = 2.66*age0.466*wt-

1.624*AST1.418*ALT0.585*exp(ηV) 

Kai – скоростна константа на резорбция за отделен индивид; tvKa – популационна стойност на 

скоростна константа на резорбция; Vi – обем на разпределение за отделен индивид; tvV – 
популационна стойност на обема на разпределение; η – случаен ефект (eta) за всеки индивид 

(ефект на ко-променливата); wt – телесно тегло. 

при лактиращи овце, в сравнение с агнета, е видът на храната при тези 

животни, който е в пряка зависимост от развитието на търбуха. 

Млякото все още присъства в диетата на агнетата и въпреки, че 
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афинитетът на доксициклина към свързването с калциеви йони е много 

по-нисък от останалите тетрациклини (de Figueiredo et al., 2019), такова 

взаимодействие може да причини забавена резорбция. Необходим е по-

голям брой животни, за да се докажат статистически значими разлики 

в процеса на резорбция на антибиотика между агнета и овце. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фигура 3. Фигурите показват индивидуалните данни за агне 1: предвидените 

популационни стойности (линията отгоре), предвидените индивидуални 

стойности (линията отдолу) и измерените концентрации (Cobs, представени 

като точки). DV-dependent variable – зависима променлива (измерени 

концентрации); IVAR – independent variable, независима променлива (време) A: 

Базисен модел без ко-променливи и B: Базисен модел с ко-променливи възраст, 

телесно тегло, AST и ALT. 
 

Значително по-високите плазмени концентрации на доксициклин 

при агнета, отколкото при овце, могат да бъдат дискутирани също и във 

връзка с узряването на функцията на отделителните органи. 

Значителните разлики в стойностите на AST и ALT между агнета и овце 

в нашето проучване вероятно са свързани с възрастта и са сравними с 

описаните в други проучвания (Abdel-Fattah et al., 2013; da Cruz et al., 

2017). Процентът на телесната вода и мазнини се променят с възрастта. 

Тяхното количество влияе върху фармакокинетиката на прилаганите 

лекарствени вещества (Lu & Rosenbaum, 2014). С помощта на 

популационният анализ бяха открити значителни възрастови разлики в 

клирънса на доксициклин в групата на дребните преживни. Cl/F беше 

по-висок при овцете в сравнение с този при агнетата. Възможно 

обяснение може да се търси в различното количество на телесните вода 

и мазнини, съзряването на отделителните органи, лактацията. Младите 

незрели животни имат по-високо съдържание на вода в тялото и по-

малко мускулна маса от възрастните животни, което може да окаже 

 

B 

 

A 
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значително влияние върху обема на разпределение на лекарствата 

(Smiet at al., 2012). 

Екскрецията на антибиотика чрез млякото трябва да се вземе 

предвид, когато се обмисля групово лечение на овце, отглеждани 

заедно с тяхното потомство. Установената стойност на MIC на 

доксициклина спрямо Anaplasmа phagocytophilum е 0.125 µg/ml 

(Woldehiwet, 2010). Според нашите данни след корекция на измерените 

концентрации за протеиновото свързване, плазмените нива при овцете 

ще бъдат по-високи от MIC в продължение на 14 h след третирането 

или почти 60% от интервала на дозиране. Това насочва към нужда от 

прилагане на доза, по-висока от 10 mg/kg, в случаите когато 

антибиотикът се използва за лечение на инфекции с микроорганизми с 

MIC≥0.125 µg/ml.  
 

ІV.2.2. Фармакокинетика на доксициклин при зайци 

ІV.2.2.1. Фармакокинетика на доксициклин при зайци. Некомпар-

тиментен и компартиментен анализ 

Индивидуалните стойности и стойностите на аритметичното 

средно на биохимичните параметри в плазмата от зайци са представени 

в Таблица 9. Стойностите на албумина при подрастващите зайци бяха 

статистически значимо по-ниски в сравнение с тези на възрастните 

зайци. Стойностите на AST и ALT при подрастващите зайци бяха ста-

тистически значимо по-високи, в сравнение с тези на възрастните 

зайци. 

Признаци на дискомфорт не бяха наблюдавани при нито едно жи-

вотно след вътрешното приложение на доксициклин. Измерените и 

предвидените плазмени концентрации при подрастващи и възрастни 

зайци са показани на Фигура 4. Не беше наблюдавано lag-time и при 

двете възрастови групи. При повечето от възрастните животни концен-

трациите в последния интервал на получаване на проби (12 h) бяха по-

ниски от LOQ. 

В Таблица 10 са показани фармакокинетичните параметри на док-

сициклин при възрастни и подрастващи зайци след некомпартиментен 

анализ и симулиране на многократно перорално приложение в доза 5 

mg/kg.  
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Таблица 9. Биохимични параметри в плазмата на възрастни зайци (5-месечна 

възраст, n=6) и подрастващи зайци (70-дневна възраст, n=12), бройлерна 

кръстоска Калифорнийски х Новозеландски заек. 
Възрастова 

 група 

Общ бел-

тък (g/l) 

Албумин  

(g/l) 

AST 

(UI) 

ALT 

(UI) 

LDH 

 (UI) 

Подрастващи зайци 

№ 1 57.9 27.6 46 77 250 
№ 2 72.9 28.6 34 69 258 

№ 3 60.5 26.8 44 81 333 

№ 4 64.5 29.3 40 87 256 

№ 5 62.7 27.3 42 63 412 

№ 6 59.6 26.8 45 77 306 

№ 7 64.1 29 51 93 257 
№ 8 61.3 30.2 41 59 236 

№ 9 67.1 29.3 44 58 436 

№ 10 61.8 28 49 69 291 
№ 11 74.9 28.6 64 81 302 

№ 12 72.9 29.5 37 65 193 

±SD 65.02±5.7 28.42±1.11 44.75±7.69 73.25±11.17 294.17±70.99 

Възрастни зайци 

№ 1 77.6 35.3 60 34 323 

№ 2 65.7 30.3 36 52 376 

№ 3 72.4 33.9 39 26 340 

№ 4 66.5 28.4 19 20 270 

№ 5 65.8 29.6 23 41 268 

№ 6 71.9 30.9 31 32 341 

±SD 69.98±4.81 31.4±2.65* 34.67±14.54* 34.17±11.29* 319.67±42.87 

*Статистически значима разлика при p˂0.05 

 

 
Фигура 4. Графика на предвидените 

и измерените концентации докси-

циклин ( ± SD) в плазмата на 

възрастни зайци (n=6, ▲ на измере-

ните и черна линия на предвидените 

концентрании) и подрастващи зайци 

(n=12, • на измерените и сива линия 

на предвидените концентрациии) 

след еднократно перорално прило-

жение на доксициклин в доза 5 

mg/kg. 
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Таблица 10. Фармакокинетични параметри на доксициклин при възрастни 

(n=6) и подрастващи (n=12) зайци след некомпартиментен анализ и симули-

ране на многократно перорално приложение в доза 5 mg/kg. Данните са пред-

ставени като геометрично средно ± стандартно отклонение на геометричното 

средно. 

Tmax, време за достигане на Cmax; Cmax, максимални концентрации в плазмата; Ctau – плазмени кон-

центрации в края на дозовия интервал; Cavg – средни плазмени концентрации по време на дозовия 
интервал; kel, скоростна константа, характеризираща фазата на елиминиране; t1/2el, биологичен по-

луживот на елиминиране; AUC0–∞, площ под кривата на плазмените концентрации на доксициклин 

в интервала от 0 h до ∞; AUC0-t, площ под кривата на плазмените концентрации на доксициклин в 

интервала от 0 h до последната измерена концентрация; AUC0- - площ под кривата на плазмените 

концентрации в рамките на дозовия интервал; AUMC0-t, площ под кривата на плазмените концен-

трации в първия момент, изчислена за интервала от 0 h до последната измерима концентрация; 
MRT – средно време за задържане в организма.   

 

Липсваха статистически значими разлики между фармакокинетич-

ните параметри на двете възрастови групи (p>0.05). Скоростта на ели-

миниране на доксициклина при подрастващите показва тенденция към 

повишаване в сравнение с тази на възрастните, респективно биологич-

Параметър Възрастни зайци  Подрастващи зайци 

kel (h) 0.135± 0.05 0.179 ± 0.03 

t1/2el (1/h) 5.14± 1.94 3.88 ± 0.66 

Tmax (h) 3.40± 0.96 3.63 ± 1.33 

Cmax (µg/mL) 0.58± 0.15 0.60 ± 0.38 

AUC0-t  (h*µg/mL) 2.93 ± 0.65 3.22 ± 1.90 

AUC0-∞ (h*µg/mL) 3.86 ± 1.35  3.93 ± 2.24 

AUC % на екстраполиране 21.10 ± 10.05 17.11 ± 6.12 

AUMC0-t  (h*h*µg/mL) 15.17 ± 3.88  16.40 ± 10.04 

MRT0-t  (h) 5.18 ± 3.91  5.09 ± 0.60 

Некомпартиментен анализ,  =12 h 

Ctau (µg/mL) 0.13 ± 0.04 0.13 ± 0.08 

Cavg (µg/mL) 0.25 ± 0.05 0.27 ± 0.16 

Флуктуация на концентраците 

(%) 187.26 ± 75.35 182.98 ± 32.68 

Индекс на кумулиране 1.28 ± 0.20 1.14 ± 0.05 

AUC0- (h*µg/mL)  2.95 ± 0.66 3.29 ± 1.88 

Некомпартиментен анализ,  =24 h 

Ctau (µg/mL) 0.02 ± 0.02 0.01± 0.01 

Cavg (µg/mL) 0.15 ± 0.11 0.16 ± 0.09 

Флуктуация на концентра-

ците(%) 299.53 ± 129.21 307.46± 145.34 

Индекс на кумулиране 1.06 ± 0.07 1.02 ± 0.01 

AUC0- (h*µg/mL)  3.69 ± 1.02 3.92 ± 2.23 
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ният полуживот на елиминиране в същата възрастова група беше ста-

тистически незначимо по-кратък. Стойностите на Cmax и Tmax при въз-

растните и подрастващите зайци бяха много близки. Всички останали 

фармакокинетични параметри бяха със сравними стойности при двете 

възрастови групи. 

При симулиране на многократно вътрешно приложение на докси-

циклин в доза 5 mg/kg с дозов интервал от 12 часа биха се поддържали 

по-високи Cavg при по-ниски флуктуации в нивата на антибиотика в 

сравнение с интервал на приложение от 24 часа. Ниски стойности на 

Ctau при дозов интервал 24 часа бяха установени при възрастните 

(0.02±0.02µg/mL) и при подрастващите зайци (0.01±0.01 µg/mL). Из-

числените Ctau при по-краткия дозов интервал бяха над шест пъти по-

високи от тези при интервал на дозиране от 24 часа и при двете възрас-

тови групи (Таблица 10). Индексът на кумулиране беше със стойност 

единица и при двете възрастови групи.  

При извършване на компартиментен анализ, поведението на 

доксициклин след перорално приложение беше описано най-добре с ед-

нокомпартиментен модел с резорбция и без lag-time (Модел 3 от специ-

ализирания софтуер). Фармакокинетичните параметри, изчислени с 

компартиментен анализ, не се различаваха статистически значимо при 

двете групи зайци (Таблица 11).  
 

Таблица 11. Фармакокинетични параметри на доксициклин при възрастни 

(n=6) и подрастващи (n=12) зайци след вътрешно приложение в доза 5 mg/kg. 

Данните са представени като геометрично средно ± стандартно отклонение на 

геометричното средно. 

Параметър Възрастни зайци Подрастващи зайци 

k01 (1/h) 0.526 ± 0.26 0.370 ± 0.18 

k10 (1/h) 0.155 ± 0.07 0.248 ± 0.08 

AUC0-∞(h*µg/mL) 3.57 ± 1.48 3.92 ± 2.31 

t1/2ab (h) 1.32 ± 0.66 1.87 ± 0.89 

t1/2el (h) 4.46 ± 2.08 2.79 ± 0.89 

Tmax (h) 3.20 ± 0.59 3.23 ± 0.77 

Cmax (µg/mL) 0.32 ± 0.10 0.42 ± 0.25 
k01 – резорбционна скоростна константа; k10 - скоростна константа на елиминиране; Tmax, време за 

достигане на Cmax; Cmax, максимални концентрации в плазмата; AUC0–∞, площ под кривата на плаз-

мените концентрации на доксициклин в интервала от 0 h до ∞; kel, скоростна константа, характе-
ризираща фазата на елиминиране; t1/2el, биологичен полуживот на елиминиране; t1/2ab, биологичен 

полуживот на резорбция.   
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Беше установена тенденция към по-бързо елиминиране при 

подрастващите зайци (p>0.05). Максималните плазмени концентрации 

при възрастните животни бяха статистически незначимо по-ниски в 

сравнение с тази при подрастващите и се достигаха приблизително за 

еднакъв интервал от време при двете групи (Таблица 11 и Фигура 4). 
 

ІV.2.2.2. Популационен фармакокинетичен анализ на доксициклин 

при зайци. 

Популационен фармакокинетичен модел на доксициклин със спе-

циализиран софтуер Monolix без използване в анализа на концент-

рации < LOQ 

Всички създадени модели бяха линейни и включваха еднокомпар-

тиментен анализ за перорално въвеждане без наблюдавано lag-time. Те 

се отнасяха за вещество с кинетика от 1-ви порядък. Изчислените попу-

лационни фармакокинетични параметри бяха ka, V и Cl. Критериите за 

избор на модела бяха стойностите на -2LL, AIC и BIC. 

Първоначално беше тестван базисен модел без ко-променливи, в 

който не бяха включени плазмените концентрации със стойност по-

ниска от прага за количествено определяне на метода (LOQ). Резулта-

тите от него са включени в Таблица 12. 
 

Таблица 12. Стойности на фиксирани ефекти, стандартно отклонение на слу-

чайните ефекти и грешка на базисен модел без включени ко-променливи и кон-

центрации <LOQ. Резултатите са базирани на данните след еднократно перо-

рално приложение на доксициклин в доза 5 mg/kg на възрастни (n=6) и под-

растващи зайци (n=12). 
Параметър Фиксиран 

ефект 

R.S.E.% Стандартно отклонение на слу-

чайните ефекти,  

ω ( ±SE) 

kapop 0.492 29.6 0.361±0.317 

Vpop 6.74 24 0.469±0.164 

Clpop 1.15 11.3 0.405±0.088 

Грешка на остатъците 

b 0.405   

 

Стойностите на -2LL, AIC и BIC бяха съответно: -1399.61, -

1385.61 и -1379.38. Визуалната проверка на предвидените според този 

модел стойности е демонстрирана на Фигура 5. Разпределението на ин-

дивидуалните стойности на общия телесен клирънс е показано на Фи-

гура 6. 
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Фигура 5. Визуална прог-

нозна проверка на популаци-

онния фармакокинетичен мо-

дел без включени ковариации 

и концентрации <LOQ за док-

сициклин в плазма от зайци, 

показваща емпирична меди-

ана, 10 и 90 процента (пункти-

рани линии) от наблюдава-

ните данни (точки), попадащи 

в интервалите на прогнози-

ране, генерирани от модела за 

тези проценти (светлa и тъмнa 

области).  
 
 

 
 

 Фигура 6. Истинско разпределе-

ние на стойностите на общия теле-

сен клирънс (Cl, черна линия) за 

популацията и хистограма на ем-

пиричното разпределение на ин-

дивидуалните стойности на Cl, 

получени с модел без включени 

ко-променливи и концентрации 

<LOQ.  

 

 

Популационен фармакокинетичен модел на доксициклин при 

зайци със специализиран софтуер Monolix с включване в анализа 

на концентрации < LOQ 

Беше създаден модел, който използва в изчисленията и плазмените 

концентрации със стойност, по-ниска от прага за количествено опреде-

ляне на метода (< LOQ). Тези концентрации бяха отбелязани като „не-

точни“ или „цензурирани“ при въвеждането на данните. Резултатите от 

този модел са поместени в Таблица 13. Стойностите на -2LL, AIC и BIC 

бяха -1283.19, -1267.19 и -1260.07, съответно. Тези стойности бяха по-

високи в сравнение с базисния модел без ко-променливи.  
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Таблица 13. Стойности на фиксирани ефекти, стандартно отклонение на 

случайните ефекти и грешка на модел без ковариации с включени концентра-

ции <LOQ. Резултатите са базирани на данните след еднократно перорално 

приложение на доксициклин в доза 5 mg/kg на възрастни (n=6) и подрастващи 

зайци (n=12). 

 

С помощта на Фигура 7 е направена визуална проверка на стойнос-

тите на предвидените антибиотични концентрации. Разпределението на 

индивидуалните стойности на общия телесен клирънс е показано на 

Фигура 8. 
 

Фигура 7. Визуална прогнозна 

проверка на популационния фар-

макокинетичен модел без ко-про-

менливи, с включени концентра-

ции <LOQ, за доксициклин в 

плазма от зайци, показваща емпи-

рична медиана, 10 и 90 процента 

(пунктирани линии) от наблюдава-

ните данни (точки), попадащи в ин-

тервалите на прогнозиране, гене-

рирани от модела за тези проценти 

(светла и тъмна области). 

 

 

 

 

Моделът с включени концентрации < LOQ беше тестван допълни-

телно с оценка на ефекта на ко-променливите AST, ALT, албумин, въз-

раст, пол и тегло върху клирънса. Статистическите критерии при изг-

раждане на модела показaха, че включването на тези показатели като 

ко-променливи на клирънса не води до статистическо значимо намаля-

Параметър Фиксиран 

ефект 

R.S.E.% Стандартно отклонение на случай-

ните ефекти, ω ( ±SE) 

kapop 0.463 14.8 0.389±0.201 

Vpop 6.51 10.5 0.369±0.077 

Clpop 1.37 12.1 0.434±0.097 

Грешка на остатъците 

b 0.517   
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ване на грешката на модела и включването им е неоправдано. Резулта-

тите от тестването на необходимостта от добавяне към модела на раз-

лични ко-променливи са поместени в Таблица 14. 
 

Фигура 8. Истинско разпре-

деление на стойностите на 

общия телесен клирънс (Cl, 

черна линия) за популаци-

ята и хистограма на емпи-

ричното разпределение на 

индивидуалните стойности 

на Cl., получени с модел без 

ковариации с      включени 

концентрации <LOQ. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 14. Тестване на необходимостта от включване на ко-

променливи с влияние върху скоростната константа на резорбция, обема на 

разпределение и тоталния телесен клирънс. Pearson’s тест е използван за 

непрекъснатите променливи и ANOVA за категоричната променлива „пол“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

eta – влияние на ковариацията върху фармакокинетичния параметър; статистическа значимост при 
P< 0.05. 
 

Модел с интегриран ефект на биохимични показатели с приложе-

ние на специализиран софтуер Phoenix 

При популационният фармакокинетичен анализ на данните от 

зайци беше създаден първо базисен модел, а след него и дъщерни мо-

дели с последователно включване на ко-променливи телесно тегло, ал-

бумин, AST и ALT. Резултатите от различните модели са показани в 

Ко-променлива 
P-value 

eta_ka eta_V eta_Cl 

Пол 0.45 0.71 0.72 

ALT 0.42 0.07 0.07 

Възраст 0.58 0.93 0.92 

Албумин 0.87 0.91 0.92 

Тегло 0.66 0.63 0.63 

AST 0.26 0.39 0.38 
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Таблица 15. Като модел с най-ниски стойности на -2(LL) и AIC се от-

личи този с ко-променливи албумин и ALT (Таблица 15). Той беше ста-

тистически значимо по-добър в сравнение с базисния (p<0.05). Включ-

ването  на  AST  като  ковариация не подобри значително модела 

(р=0.53). 
 

Таблица 15. Популационни фармакокинетични модели и популационни фар-

макокинетични параметри на доксициклин, приложен еднократно перорално в 

доза 5 mg/kg на възрастни (n=6) и подрастващи зайци (n=12).  

Фармакокине-

тичен параме-

тър 

Попула- 

ционна 

стойност на       

параметъра 

Статистически кри-

терии 
Изчисление на параметъра 

-2(LL) AIC 

Модел без 

ковариации        

tvKa (h-1) 0.13 

-91.21 -77.21 

Kai=0.13*exp(ƞKa) 

tvV (L*kg-1) 1.63 Vi=1.63*exp(ƞV) 

tvCl (L/kg*h) 1.10 Cli=1.10*exp(ƞCl) 

Модел с ковариации албумин и ALT 

tvKa (h-1) 0.26 

-169.86 -147.86 

Kai=0.28*exp(=ƞKa) 

tvV (L*kg-1) 4.62  

Vi=4.62 *albumin (-1.51)* 

ALT 0.10*exp (ƞV) 

tvCl (L/kg*h) 1.41 

Cli=1.41*albumin (-1.71)* 

ALT 1.10*exp (ƞCl) 

Kai – скоростна константа на резорбция за отделен индивид; tvKa – популационна стойност на 
скоростна константа на резорбция; Vi – обем на разпределение за отделен индивид; tvV – попула-

ционна стойност на обема на разпределение; Cli – клирънс на отделен индивид; tvCl – популаци-

онна стойност на клирънса; η – случаен ефект (eta) за всеки индивид (ефект на ко-променливата). 

С показаните на Фигура 9 количествено-количествени графики на 

компонентите на условно претеглените остатъци на установените ко-

нентрации (Cobs) се демонстрира нормално разпределение на претег-

лените остатъци за представения модел. Подобряване на разпределени-

ето беше наблюдавано за базисния модел с ко-променливи албумин и 

ALT. 
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Фигура 9. Количествено-количествена (QQ) фигура на компоненти на условно 

претеглени променливи на измерените концентрации (Cobs). 

А – базисен модел без ко променливи и B – Базисен модел с ко-променливи 

албумин и ALT. 
 

Фармакокинетиката на доксициклин, приложен перорално под 

формата на прах в желатинови капсули се доближава много до тази на 

доксициклин приложен под формата на разтвор. Fu et al. (2011) доклад-

ват, че след оралното му приложение под формата на разтвор в доза 20 

mg/kg при зайци се достига Cmax от 1.74±0.00 mg/L за Tmax 3.00±0.00 h. 

Максимални плазмени концентрации от настоящото проучване се дос-

тигат за почти същото време. Те са значително по-ниски в сравнение с 

проучването на Fu et al. (2011), което се обяснява с тройно по-високата 

доза, използвана от посочените автори. Аналогично стойностите на 

AUC0-t също са много по-ниски при приложението на доксициклин под 

формата на капсули. Приложеният перорално доксициклин под фор-

мата на разтвор се резорбира значително по-бързо (kа=1.26±0.71 h-1) в 

сравнение с този, приложен под формата на прах в желатинови капсули 

(kа=0.526±0.26 h-1 за 5-месечните и kа=0.370±0.18 h-1 за 70-дневните 

зайци). Елиминационната скоростна константа (β=0.32±0.06 h-1) и би-

ологичният полуживот на елиминиране (t1/2β=2.19±0.38 h), изчислени от 

Fu et al. (2011), се доближават до тези от настоящото проучване. След 

венозно въвеждане при зайци в доза 5 mg/kg се достигат високи стой-

ности на AUC0-∞ (11.47±2.91), а стойностите на клирънса са от порядъка 

на 0.46±0.10 l/h (Christ et al., 2020). 

Симулирането на многократното приложение показва, че използ-

ването на 12-часов дозов интервал е по-подходящо в сравнение с 24-

часов дозов интервал, тъй като Cavg ще са по-високи, а плазмените флук-

туации – по-ниски. Значими възрастови разлики между двете групи 
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зайци след компартиментен и некомпартиментен анализ не бяха отк-

рити. От тази гледна точка не се налага коригиране на дозовия режим. 

От друга страна ефективните плазмени концентрации не биха се задър-

жали достатъчно дълго време и това налага използването на по-висока 

доза доксициклин при зайци. Необходимо е натрупването на данни за 

MIC на доксициклин за патогенни микроорганизми, изолирани от 

зайци. 

Като ковариации за създадените популационни фармакокинетични 

модели бяха тествани само биохимичните показатели със статисти-

чески значима разлика между двете възрастови групи. За зайците това 

бяха AST, ALT и албумин. В Monolix нямаше значително подобряване 

на модела след включването им във фармакокинетичното моделиране. 

Направеният извод беше, че влиянието на тези фактори няма голяма 

тежест и затова при пресмятането на фармакокинетичните параметри 

те не бяха взети предвид. Въпреки, че грешката на избрания модел се 

увеличи, използването на концентрациите <LOQ се препоръчва 

(Woodward & Whittem, 2019). 

Създаденият модел във Phoenix с най-високи статистически крите-

рии отчиташе влиянието на ковариациите албумин и ALT върху обема 

на разпределение и върху клирънса на доксициклин. По-големият про-

цент на свързване с кръвните протеини води до по-малък обем на разп-

ределение (Toutain & Bousquet-Mélou, 2004), а по-интензивната функ-

ция на черния дроб може да доведе до по-висок клирънс. Резултатите 

от фармакокинетичния анализ потвърдиха характерния за доксициклин 

висок обем на разпределение. Стойностите на клирънса, изчислен от 

двата вида софтуер, бяха много близки.  

При сравняване на фармакокинетичните параметри при овце и 

зайци в настоящото проучване се установява сходство в поведението на 

доксициклин при двата вида животни. По-ниските стойности на t1/2el и 

MRT при зайци дават основание да се счита, че има тенденция към по-

бързо елиминиране на антибиотика при зайци в сравнение с овце, което 

може да се обясни с по-високата скорост на базисния метаболизъм при 

видове животни с по-ниско телесно тегло (Mahmood et al. 2007). Би 

могло да се допусне, че по-бавната резорбция, както и двойно по-висо-

ката доза при преживни допринася за наблюдаваните по-високи стой-

ности на Cmax и AUC при дребните преживни животни в сравнение със 

зайци. Изложените разлики във фармакокинетиката на доксициклин 

след перорално приложение се дължат освен на междувидови различия, 
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но също така и на избора на лекарствената форма, дозата и дизайна на 

проучването.  

ІV.3. Предимства на популационния фармакокинетичен анализ на 

доксициклин при овце и зайци 

ІV.3.1. Откриване на вариабилността в значими фармакокине-

тични параметри  
Вариабилността в значими фармакокинетични параметри може да 

бъде причина за неуспех в терапията при някои от животните (Martinez 

et al., 2018). Класическите подходи при проучване на фармакокинети-

ката не откриват причините, които водят до тези различия. Използвайки 

популационния подход вариабилността във фармакокинетичните пара-

метри може да бъде характеризирана, освен това причините за нея мо-

гат да бъдат доказани, поради статистически анализ, които е съществен 

елемент в популационната фармакокинетика (Martinez et al., 2018; Bon 

et al., 2018). След вътрешно приложение на доксициклин в настоящото 

проучване този вид анализ даде възможност за откриване на различия 

в значими фармакокинетични параметри между възрастовите групи. 

Двата софтуера отчетоха различна нужда от включването на ко-про-

менливи, въпреки че данните бяха от едни и същи популации животни. 

Като причини биха могли да се посочат малкият брой на изследваните 

животни и различните алгоритми в обработката на данните. И двата 

специализирани софтуера генерират множество графики, демонстри-

ращи разпределение на данните, съответствие между предвидени и 

наблюдавани стойности, влияние на ко-променливи и други параметри, 

които спомагат за избора на най-подходящия модел. 

ІV.3.2. Възможности за надграждане и развиване на моделите  

Популационният анализ на данните след перорално приложение на 

доксициклин при овце и зайци доведе до създаване на модели, които 

следва да бъдат развивани с допълнителни данни. След като ко-промен-

ливите, които ще бъдат използвани, са установени, е ясно какви биохи-

мични и клинични характеристики трябва да бъдат изследвани и до-

бавяни за бъдещото тестване на третираните животни. Допълнително 

предимство на популационния анализ е, че в модела могат да бъдат ин-

корпорирани и данни от различни начини на въвеждане (Bigos et al., 

2007). Дори и еднократно измерени концентрации от единични инди-

види обогатяват модела и не е необходимо пробите да бъдат взети в 

точно определен времеви интервал след третирането (Bigos et al., 2007).  
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ІV.3.3. Предимства на алгоритъма за обработка на данните в срав-

нение с този на класическия фармакокинетичен анализ. Използ-

ване на данни под LOQ 

При обработката на данните от експериментите с овце и зайци, ус-

пешно беше използвано още едно от предимствата на популационния 

анализ: включването в изчисленията на измерени концентрации под 

прага на количествено определяне (< LOQ). Въпреки, че все още голяма 

част от фармакокинетичните проучвания във ветеринарната медицина 

не докладват наличието на такива данни или начина на обработката им, 

оптимизирането на резултатите от анализа налага рационалното им из-

ползване (Woodward &Whittem, 2019). Анализът на данните с включ-

ване на стойности < LOQ в настоящото проучване беше извършен със 

софтуера Monolix. Те бяха отбелязвани като цензурирани и по този на-

чин, третирани като частично наблюдение. Редица автори препоръчват 

и използват този начин за боравене с концентрациите <LOQ (Ahn et al., 

2008; Keizer et al., 2015).  

ІV.3.4. Брой наблюдения при отделни животни  

В настоящото проучване, поради невъзможността да се получават 

голям брой проби от подрастващите зайци, беше използвано още едно 

от предимствата на популационния анализ – използването ограничен 

брой плазмени проби от животно. Класическите фармакокинетични 

проучвания са свързани с интензивно вземане на проби от малко на 

брой животни (Bigos et al., 2007). Популационният анализ позволява ка-

чествена обработка на данните и адекватна оценка на фармакокинети-

ката, използвайки ограничен брой проби (Bon et al., 2018). В групата на 

подрастващите зайци от едно животно не беше възможно да се получи 

проба на всеки времеви интервал след третирането и поради това бяха 

включени повече животни от групата на подрастващите (n=12 срещу 

възрастни зайци - n=6). Така животните бяха предпазени от прекомерна 

кръвозагуба. Популационният анализ е изключително подходящ за 

дребни и диви животни, както и за такива отглеждани в зоопаркове 

(Dhondt et al., 2017; Freeman et al., 2013; Sánchez et al., 2019). 

ІV.3.5. Недостатъци 

Специфичното въвеждане и обработване на данните, както и необ-

ходимостта от тестване на значимостта на включването на ко-промен-

ливи прави приложението на анализа все още ограничено. При препо-

ръчване на индивидуален режим на дозиране, анализът отнема повече 

време поради необходимост от валидиране на модела и от включване 
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на данни от повече животни (Riviere, 1999). Програмите използват раз-

лични алгоритми, което изисква сериозно обучение за работа със спе-

циализирания софтуер (Sherwin et al., 2012). 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, разработеният HPLC метод с PDA детекция може 

да бъде използван във фармакокинетични проучвания и бъдещо 

коригиране на дозовите режими. Той е бърз, лесен за изпълнение и 

отговаря на критериите за акуратност, точност, възстановимост и 

чувствителност. Направеното изчисление за среден процент за 

корекция на определените концентрации, поради свързване с 

плазмените протеини, може да послужи при бъдещи 

фармакокинетични изследвания.  

С помощта на некомпартиментния анализ на данните от дребните 

преживни бяха установени статистичеки значимо по-високи стойности 

на AUMC0-t при агнетата. При тях бяха наблюдавани по-високи 

стойности на Cmax и по-ниски стойности на Tmax в сравнение с овцете, 

но тези разлики не бяха статистически значими. Популационният 

анализ със специализиран софтуер Monolix показа значително влияние 

на възрастта върху клирънса. Той беше по-интензивен при овцете. При 

обработката на данните във Phoenix най-добрият модел отчиташе 

влиянието на възрастта, теглото и стойностите на ALT и AST върху ka 

и V. Обяснение за вариациите във фармакокинетиката на орално 

приложен доксициклин при овце и тяхното поколение може да се търси 

в типа на храната, устройството на стомашно-чревния тракт, 

функционирането на черния дроб, различния процент на телесните 

мазнини и вода, лактацията. За по-висока статистическа достоверност 

е необходимо натрупването на данни от повече на брой животни. 

Значими разлики във фармакокинетиката на орално приложен 

доксициклин при 70-дневни и 5-месечни зайци не бяха открити. Този 

животински вид достига сравнително бързо физиологична зрялост и 

доказването на възрастови различия изисква използването на по-млади 

животни. 

Настоящият труд потвърди предимствата на популационния 

анализ. Създадената база данни под формата на модели при овце и 

зайци може да бъде развивана и използвана в бъдеще. Използвайки 

силата на популационната фармакокинетика малко на брой проби от 

единични животни биха обогатили моделите, правейки ги способни да 

предвидят най-подходящата доза за конкретен индивид. Наблюдава се 
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тенденция за провеждане на все повече фармакокинетични проучвания 

при животни с помощта на този вид анализ. Популационното 

моделиране притежава пълният потенциал да даде отговори на редица 

проблеми във ветеринарната медицина и многобройните му 

възможности предстоят да бъдат утвърдени и използвани. 

 

VІ. ИЗВОДИ 
 

I. Разработеният HPLC метод с PDA детекция за определяне на 

доксициклин отговаря на изискванията за валидиране на 

хроматографски аналитичен метод и може да се използва във 

фармакокинетични проучвания. 

II. Фармакокинетиката на доксициклин при дребни преживни (овце) 

и зайци показва сходни характеристики с тенденция за по-бързо 

елиминиране при зайци. 

III. Класическият фармакокинетичен анализ не разкрива 

статистически значими различия в основни фармакокинетични 

параметри при подрастващи и завършили развитието си животни, 

проучвани в настоящите експерименти. При групово третиране на 

лактиращи овце и тяхното поколение с доксициклин, бозаещите 

животни ще приемат допълнително значително количество от 

антибиотика, екскретиран чрез млякото. 

IV. Популационният фармакокинетичен анализ може да бъде 

прилаган за създаване на модел за характеризиране на поведението на 

доксициклин въз основа на данни от групи животни, неизравнени по 

възраст, пол, клинични и биохимични параметри, както и на базата на 

ограничен брой плазмени проби. Създадените модели могат да бъдат 

развивани и допълвани неограничено във времето. 

IV.1. Фармакокинетиката на перорално приложен доксициклин при 

овце и тяхното поколение показва корелация с възрастта, теглото, 

стойностите на ALT и AST. Отчита се значително влияние на възрастта 

върху клирънса на доксициклин при овце в модела, създаден със 

софтуера Monolix, като се наблюдават по-високи стойности при 

възрастните лактиращи животни в сравнение с бозаещите агнета.  

IV.2. Възрастови различия във фармакокинетиката на доксициклин 

при зайци не бяха наблюдавани поради бързото развитие на този вид 

животни. Популационното моделиране със софтуера Phoenix отчита 

влиянието на ко-променливите албумин и ALT върху клирънса и обема 

на разпределение.  
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V. Популационното моделиране може успешно да се прилага във 

фармакокинетични проучвания и в клиничната практика за 

оптимизиране на режима на дозиране на лекарствени вещества при 

индивидуализиране на терапията с цел повишаване на ефективността.  

VI. Бързото елиминиране на доксициклин при овце налага 

повишаване на пероралната доза на антибиотика от 10 mg/kg, 

съобразно необходимостта от поддържане на ефективни концентрации 

по време на дозовия интервал над MIC на чувствителни 

микроорганизми. Необходими са допълнителни проучвания за 

определяне чувствителността на патогенни микроорганизми, за да 

бъдат направени категорични изводи за оптималния дозов режим на 

доксициклин при зайци. Резултатите от дисертационния труд са в 

подкрепа на 12-часовия дозов интервал при този вид животни. 
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Справка за приносите на дисертационния труд 
 

I. Оригинални приноси 

1. За първи път е описана фармакокинетиката на орално приложен 

доксициклин с класическите методи за фармакокинетичен анализ при 

агнета в сравнение с възрастни овце. Установена е относително бавна 

резорбция и тенденция към бързо елиминиране при този вид животни. 

Високи концентрации се откриват в млякото на лактиращи овце. 

2. За първи път е описана фармакокинетиката на орално приложен 

доксициклин под формата на капсули с класическите методи за 

фармакокинетичен анализ при подрастващи зайци и такива, завършили 

своето развитие. Проучванията показват липса на различия между 

подбраните възрастови групи. 

3. За пръв път са създадени популационни фармакокинетични модели 

за характеризиране поведението на доксициклин при овце и зайци.  

4. Създаденият модел въз основа на данните за овце разкрива влиянието 

на възрастта и свързаните с нея различия в телесното тегло, развитието 

на храносмилателния тракт и функциониране на черния дроб върху 

фармакокинетиката на орално приложения доксициклин. 

5. Създаденият популационен фармакокинетичен модел въз основа на 

данните за зайци разкрива корелацията на биохимичнини параметри 

като албумин и ALT с основни фармакокинетични параметри на 

доксициклин като клирънс и обем на разпределение. 

 

II. Оригинални приноси с приложен характер 

1. Разработен и валидиран е HPLC метод с PDA детекция на 

доксициклин в плазма на овце, зайци, свине и мляко на овце. Методът 

може да бъде използван в бъдещи фармакокинетични проучвания. 

Филтрирането с помощта на микрофилтри дава възможност да се 

определят единствено свободните концентрации на доксициклин.  

2. Създадената база данни за овце и зайци е стабилна основа за бъдещи 

фармакокинетични проучвания и прецизиране на дозовите режими с 

помощта на пoпулационното фармакокинетично моделиране. 
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Резюме на английски език 

PHARMACOKINETICS OF DOXYCYCLINE AND POPULATION 

MODELING IN MAMMALS 

R. Zh. Mileva, Department of Pharmacology, Physiology of 

Animals and Physiological Chemistry, Faculty of Veterinary 

Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 
 

The data about age differences in the pharmacokinetics of 

doxycycline in different animal species is quite limited. The aim of the 

current study was first to describe the pharmacokinetics of orally 

administrated doxycycline in sheep and rabbits and second – to search for 

age-dependent differences in these animal species. In addition, a population 

pharmacokinetic analysis was performed. The reason was to test its potential 

in finding sources of variation in the population. This relatively new for the 

veterinary medicine approach shows numerous advantages in comparison to 

the classical pharmacokinetic analysis.  

First, an HPLC method with photodiode array detection was 

developed and validated. It was applied for assessment of doxycycline 

concentrations in animal plasma and milk after the treatment. The extra 

purification step of standard solutions in low, medium and high 

concentration with microfiltration was performed. It showed that after 

protein precipitation with TFA a small amount of doxycycline is still present 

in the sample. A percentage of correction was calculated and it can be used 

for further pharmacokinetic studies and refinement of the dose regimens. 

 Тhe experiment with small ruminants included 6 lactating sheep and 

their offspring – one month old lambs (n=6) from local bulgarian breeds. 

Lambs were on a mixed diet of hay and milk. On the day of the treatment 

animals were divided into 2 groups. Doxycycline was administered as a 

single oral dose of 0.5% solution at 10 mg/kg to both sheep and lambs. For 

that purpose, a commercial formulation (HydroDoxx 500 mg/g Oral Powder, 

Huvepharma) was used. Blood samples were withdrawn from lambs and 

sheep up to 24 hr after drug administration. Milk samples were obtained from 

the sheep at the same time intervals. Broiler crossbreed of Californian x New 

Zealand rabbit was used in the second experiment. The group of mature 

rabbits included 5-month old animals (n=6) and the group of younger rabbits 

consisted of 70-day old animals (n=12). All the rabbits were treated with the 

same drug formulation put in capsules at a single dose of 5 mg/kg. Plasma 
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samples were withdrawn up to 24 hr after administration of doxycycline. 

Younger rabbits were divided into two subgroups. At each time interval 

samples were obtained only from one subgroup by taking turns. Plasma was 

separated and frozen until assessment of drug concentrations. For the 

pharmacokinetic analysis softwares Phoenix® 64 Build 8.1.0.34 (Certara®, 

Cary, NC, USA) and Monolix (Lixoft, Antony, France) were used.  

In order to be included as co-variates in the population 

pharmacokinetic analysis, the biochemical parameters total protein, albumin, 

ALT, AST and LDH of every animal were evaluated before the trials. The 

lambs had statistically significant lower values of ALT and AST. Younger 

rabbits had statistically significant higher ALT and AST values and 

statistically significantly lower albumin values compared to those in mature 

rabbits. 

The results after compartmental and non-compartmental analysis are 

consistent with the data about doxycycline pharmacokinetics. It is rapidly 

absorbed, well distributed and has limited metabolism. Doxycycline leaves 

the body relatively fast without a tendency to accumulate. In the group of 

small ruminants, the only statistical significant difference in the calculated 

pharmacokinetic parameters was in the values of AUMC0-t. They were higher 

in lambs in comparison to sheep. Tendencies for slower absorption in lambs 

and faster elimination in sheep were observed. The best model for population 

analysis in Phoenix was chosen by using Model comparer function, 

information criteria AIC and BIC, and different plots describing the results. 

The biological meaning of the co-variates was also taken into account when 

creating the models. The best model included the impact of co-variables AST 

and ALT оn absorption rate constant, and the influence of age, body weight, 

AST and ALT on the volume of distribution. Monolix software revealed age 

differences in pharmacokinetics of orally administrated doxycycline in sheep 

and their lambs. Values of clearance in lactating animals were significantly 

higher. The choice for best fitting model was based on the biological 

meaning of the factors, statistical tests ANOVA and Pearson’s, plots and the 

values of error of the model. Pharmacokinetic analysis of the data from sheep 

and lambs disclosed age dependent differences which have to be taken into 

account when this animal species is subjected to mass treatment with 

doxycycline. Lambs will receive additional amount of the antibiotic because 

it penetrates the blood-milk barrier and is found in high concentrations in the 
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milk. The use of higher dose in lactating sheep may be necessary depending 

on the sensitivity of the microorganisms. The observed age differences of 

doxycycline pharmacokinetic in sheep can be explained with the 

development of the gastrointestinal tract, the function of excreting organs 

like liver and the presence of lactation. In order to make the current results 

more conclusive, studies with a larger number of animals are needed. The 

created population models can be supplemented even with a small amount 

of data unlimited in time and can be useful in individualization of therapy. 

Compartmental and non-compartmental analysis of rabbit data did 

not reveal statistically significant age differences between the two groups. A 

tendency for faster elimination in younger rabbits was observed if compared 

to the mature animals. Simulation of repeated treatment indicates that 12 h 

dosing interval is better than one of 24 h because it provides higher values of 

Cavg and Ctau and lower fluctuations of plasma concentrations. No co-variates 

were included in the final model in Monolix because their addition did not 

improve the model statistically significant. The best fitted model in Phoenix 

included the impact of albumin and ALT on the volume of distribution and 

clearance. 

Population analysis was successfully applied in the present study. 

This method provides a qualitative assessment of pharmacokinetic 

parameters based on limited number of samples. It also detects and gives 

explanation of the variability in the population. Values below LOQ are not 

lost but can be properly included in the calculations. The created models can 

be developed and used in refining the therapy of single individuals. 
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