',,l,ńfl'erl ńa

Review

Ałtykułprzeglądowyl

farmakologiozne
Gizap]id - właściwości
i możliwośóstosowania w praktyce weteryna]yinei
KRzyszToF RoMAŃsrc, ploTR sŁAWUTA, MARclN JANKoWsKl*
Katedra Fizjologii Zwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław
*Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pl. Grunwaldzki 47,55-366 Wrocław

Romański K., Sławuta P., Jankowski M.
plop€rtie§ and application pelspectiues in the ueteilnary praotiDe.
Experimental studies

Cizaprid (Cisapride) jest w Polsce stosunkowo nowym lekiem, ale szeroko stosowanym w medycynie
ludzkiej, W weterynarlilżywany jest rzadko i wymaga bltższe go prz e d st aw ienia, gdy ż zachęc aj ące wyni ki badań dowodzą żęmożebyó stosowany z dobrym
skutkiem w leczeniu chorób przewodu pokarmowego
u małych i dużych zwierząt (17, 30). Cizaprid jest lekiem prokinetycznym z grupy pochodnych benzamidowych, działaj ący m p obu dz aj ąc o na mo torykę pr ze wodu pokarmowego (12).
Badania u człowieka
Pierwsze badania właściwości
Cizapridu u człowiekaprzeprowadzlłBaeyens i wsp. (1) w latach 80-tych.
Podawał on lek losowo wybranym pacjentom doustnie w dawce 5 mg i 10 mg oraz dożylnie w dawce 4
mg i 8 mg. Na podstawie czasu przechodzenia papki
barytowej przezprzewód pokarmowy stwierdzono, ze
wszystkie stosowane dawki Ctzapridu znacząco przy sp ie szały opróznianie żołądka,pobudzały skurcze o dźwięrnika i skracały czaspasażutreściod jamy ustnej
do jelita ślepego.

Lazzartnt i wsp. (15) przeprowadzili podobne doświadczeniana 9 zdrowych ochotnikach, którym podawano Clzapridw dawce 20 mg per oswobec placeóo. Stwierdzili oni, że średniczas opróżnianta żołądka z treścipokarmowej wynosił po podaniu Cizapridu
ok. 60 min., a po placebo ok. 73 min. Czas pasażu
jelitowego wynosił odpowiednio 75 min. i 105 min.
Przeprowadzono także badania czasu trwania pasażu
stałej i płynnej papki pokarmowejprzez jelito cienkie
u 8 zdrowych ochotników, którym podawano pokarm
znakowany izotopem Tc99m i Cizaprtd doustnie w
dawce 20 mg. Stwierdzon o, że w przypadku pokarmu
stałego czasokres pasazu jelitowego w badaniach kontrolnych wynosił 148 min,, a po podantuCizaprtdu73
min. W przypadku pokarmu pĘnnego czas ten wynosił
odpowiednio 181 t 79 mtn. (2). Badano także porównawczo efekt działantaCtzapridu i Metoklopramidu u
9 ochotników, którym podawano wymienione leki doĘlnie w pojedynczej dawce 10 mgikg. Cizapidw odróżnieniu od Metoklopramidu v,ykarywaŁ pobudzaj ący wpĘrv na motorykę odźwiemika i dwunastn Lcy oraz
na ich wzaj emną koordynacj ę skurczową ( 1 8).

Cizaprid wydaje się wpĘwać na motorykę całego wano, Ze Cu9vyjlprzyspieszał ak§wnoŚc motoryczp.".*od., pokuńo*"go pop.r. zuwalntanie icetyń- ną mięśnigładkich przewodu Pokarmowego ,( 10).
irromy zzikończęńjeiitowąoukładunerwowego(9). Washabau i Sammarco (31) także P.rzeProwadzili doJednakięwpływ ten jest racŹejpośredni, gdyZ lik ien świadczeniain vitrona kotach. Badali oni wPłYw Cimożę działać w obrębie jelit przede wszystkim dzięki
temupobudzającemldziałantunareceptoryserotoniner giczne 5 -HT 4, |ę cz także p rawdop o dobni e p opt ze z
blokowanie rec eptora s erotoninerg iczne go 5 -HT 3 or az
byó może innych p o dtyp ów (23) . Zatemp omimo wielu badań nad mechanizmem działania Cizapridu nie
jest on jeszczew pełni poznany.
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i okrężnicy świnki morskiej (13). Badane odcinki
wodupokarmowego poddanó uprzednio działaniu

yramidpy,
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wanych odcinkach. Ctzaprtd natomiast spowodował
efekt odwrotny i w znaczący sposób przyrlvrócił skurcze mięśniówki dwunastlricy oraz jelttabiodrowego, nie
przywróclŁj ednak aktywności motorycznej okrężniry
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,3 mglkg,

znaazącęgoefektu,aDomperidonzwalniałczasopróżniania (2I). Ctzaprid wywołuj etakże wpływ na kurczliwośćodźwiernika, co stwierdzono w badaniach na
gŁodzonych psach. Wywoływał on przyspieszenie
motoryki żoŁądka i dwunastnlcy wraz z jednoczesną
miorelaksacj ą pierścieniaodźwiernika (29).
Mechanizmem wzmagającym prokinetyc znę działanie Cizapridu jest pobudzenie wydzielania hormonu
jelitowego - motyliny do krwi. Zostało to zbadane w
doświadczeniach chronicznych przeprow adzony ch na
psach, którym wszczepiano do ścianyjamy odźwiernikowej i dwunastnicy transducery. L ek zostń p odany
dożylnie w dawce 5 mg w okresie międzytrawiennym,
w czasie trwania fazy I wędrującego kompleksu mioelektrycznego. Stwierdzono, że jń po 30 min. od podania nastąpił znaczący wzrost koncentracji hormonu
w osocztl (27). Wpływ Cizapridu na uwalnianie motyliny badano przy użyciutzw. maŁych żołądkówHeidenhaina i Pawłowa (7). Różnicamtędzy nimi polega
na tym, że żołądekHeidenhaina jest pozbawiony gałązek nerwów błędnych. Badania przy użyctu tych
metod przeprowadztł Haga i wsp, (7) stwierdzając również pobudzający wpływ Cizapridu na uwalnianie
motyliny. Wpływ Cizapridu na aktywnośó skurczową
żołądkai poziom motyliny w osoczu autorzy badali
przy użyciu transducerów implantowanych do ściany
wymienionych żołądkówu psów. Dozylne podanie
Cizapridlznacząco zwtększńo liczbę skurczów w obu
rodzajach żołądków, zarówno u głodzonych jak i nie
głodzonych psów, a poziom motyliny po podaniu leku
był istotnie wyższy niżw grupie kontrolnej. Lee i Chey
(16) uzyska|itakZę u psów wzrost poziomu moĘliny
pod wpływem podania Ctzapridl.
Efekt działanta Cizapridu na motorykę żołądkowojelitowąbadano także u małych przeżuwaczy, Owcom
podawano lek dożylnie i następnie określano Wzy pomocy elektrod implantowanych do czepca, worka dogrzbietowego żwacza, ksiąg, odźwiernika trawieńca i
opuszki dwunastnicy jego wpĘrv na kurczliwość wymienionych częściprzewodu pokarmowego, Stwierdzono, że duże dawki Cizapridu znacząc o mo dyfikuj ą
aktywnośćskurczową czepca, żwacza i ksiąg, natomiast w mniejszych dawkach lek ten pobldzaŁ aktyrvno śćmotory czną o dżwiemika i dwunastn icy (22). W
badaniach własnych (nie publikowanych) podawano
owcom Cizapriddwiema drogami: dożylnie w dawce
1 mg/kg i dożołądkowow dawce 20 mg, poprzez
umieszczoną operacyjnie w trawieńciu kaniulę. Aktywnoścmotoryczna okolicy okołoodźwiernikowej
była rejestrowana przęz implantowane elektrody bipolame. Zaobserwowano wyraźniej szy efekt prokinetyczny w przypadku podania dożołądkowego leku, co
uzasadntajego stosowanie per os. Stwierdzić tu jednaknależy, iż silniejszy efekt uzyskany po lokalnym
podaniu Ctzapriduwynikał z większego stężenia leku
działaj ąc e go na mię śniówkę gładką,
E fekt działania Cizaptidu b adano u z drowych, gło dzonych koni, którym wszczepiono transducery do

końcowego odcinka jelita biodrowego, jelita ślepego i
prawego dobrzusznego odcinka okrężnicy wielkiej.
Koniom podawano CizapriddoĄlnie w dawce 0,I mgl
kg. Efekt działania środkau badanych zwierząt objawiał się wzrostem akty,lvności motorycznej i amplitudy skurczów jelit. WpŁ5,rvał ontakżę na koordynację
pomiędzy skurczem (i następującym po nim rozkurczem) głowy i trzonu jelita ślepego (24). Podobne doświadczenia na koniach przeprowadzlŁ Sasaki (25).
Zdrowymkoniom implantował on transducery do jeIita czczego i ślepego. Podając Cizaprid w dawkach
0,I;0,75 i 1 mgikg doustnie stwierdził, żęlrękw dawce 0,75 i 1 mg/kg zwiększał częstotliwośó występowania skurczów migrujących w jelicie czczym. King i
Gerring (13) badali ęfekt działanta Ctzaprtdluu cztęrech kuców z implantowanymi transducerami. W celu
okre śl eni a optymalne go e fektu działania p odawano lek
dożylnie w różnych dawkach (0,05; 0,I i0,25 mg/kg).
Dzlałante Ctzaprtdu u badanych zwterząt objawiało
się wzrostem aktywnościmotorycznej t amplitudy
skurczu żoŁądka i j elita cienkie go. Efekt ten był ntęzależny od stosowanej dawki leku. Obserwowano takze
wzrost aktywności mioelektrycznej w lewym, dogrzbietowym pokładzie okrężnicy dużej i okrężnicy
małej,przy czymbył on najwyraźniejszy po podaniu
dawki 0,1 mg/kg.
D ziaŁante p rokin etyc zne Cizapri du b adano także u
bydła. Czteremzdrowym krowom rasy jersey podano
Ctzaprtddożylnie w dawce 0,08 mg/kg, podczas trwanta fazy I wędruj ące go komp leksu mio elektry czne go
w jelicie biodrowym. Po przeanalizowaniu wyników
stwierdzono, że już w pierwszej godzinie po podaniu
środka farmakolo gicznego Iiczba potencj ałów czynnościowych w jelicie biodrowym, ślepym i okrężnicy
była istotnie większa w porównaniu z kontrolą. Stwierdzono także przedŁlżenię czasu trwania aktywności
skurczowej i wzrost ilościserii skurczów (28).
Na podstawie badań przeprowadzonych na Iudziach
należy stwierdzić, że Cizaprid działa pobudzająco na
motorykę przewodu pokarmowego poczynając od
przeĘku, akończąc na jelicie ślepym.Niewykluczone, iż wpływ ten jest dwufazowy (6). Podkreślićnależy, że Cizaprid niezależnte od rodzaju pokarmu (stały
czy pĘnny) znacząco przyspiesza opróżntante żołądka i skraca czas pasażujelitowego.
Do podobnych wniosków prowadzą wyniki badań
in vitroi in vivo wykonyłvane na zwierzętach. Cizaprid wykazuje pobudzający wpływ na aktyłvnośćmotorycznąmięśnigładkich żoŁądka i jelit. Aktywność
ta nie zawsze jest hamowana przęz atropinę i tetrodotoksynę, co wskazuje na możliwośćbezpośredniego
działania leku na mięśniówkę gładką przewodu pokatmowego. Jednakże zlokaltzowanie receptorów 5 Ho na cholinergicznych neuronach wskazuje również
na możliwoścdziałania pośredniego. Zatem acetylocholina, atakże motylina i substancja P prawdopodobni e w sp ó łu c ze stntczą pr zy najmni ej w ni ektórych o dcinkach przewodu pokarmowego, w odpowiedzi mo-

daniem Cizapridu. Możliwe
owania tych mechanizmów,
ć w stosunku do samego sielub receptory,poprzez
zwrotne
sprzężenie
ujemne
bie
serotonlnerglczreceptory
zwłaszcza
tj.
kt&Ó dzińa,

chanizm działania Cizapndu warunkuj

me

e je

l8.

l9.

of effect of mosapride citrate and existing 5-HT4 receptor agonists on gastrointestinal motilit} in vivo and in vitro, J. Pharrnaco1, Exp, Ther, 1997,283,
1

000- 1 008.

in
20.Nagakura Y, Sohda K., Ito H, Myata K.: Gastrointestinal motor activity
conscious fenets Eul J Pharmacol. 1997, 32l, 53-57
ż1 .Orjhata M., Sama,_9. K: Contractile mechanisms of action gastroprokinetic
1994,
agents: cisapride. metocloplamide and domperidone, Am, J, Physiol,

go wys o a-

ż-

piśmiennictwo
1 Baeyens R., Reyentiens A., Fet]jnden M.,. Cisapride accelera|es gastric emptying and mouth - to caecum transit of a barium mea1, Eur ,], Clin, Phamraco],

2

Chronic intestinal ps
of cbyme corected b
al MotiliĘ Disorders:
|

Johnson

A

G , Lux G., Excelpta Medica, Amsterdam 1988,

K.: Pyloric opening and closure evaluated by means of strain gauge
force transducers. J. Smooth Muscle Res. 1998,34, 13-22,
1285-1288,
30. Washabau R. J., Ha]l ].,4,: Cisapride. J. A, V M, A, 1995, 207,

31.WashabauR..I,.Sammarcol:Eft.ectofcisaprideonfelirrecolonicsmooth

s

muscle function
182,

T., Goh M. H, Pan S.: The effect and mechanism of the prokinetic
action ofcisapride on gastrointestinal smooth musc]e Gastoenterol, Jpn 1993,

3 Chen H.

l995,56, 623-628.

29. Toyota

Am

J. Vet.

Res 1996, 57,541,546,

Adres autora: dr hab. Krzysztof Romański, ul, Kordiana 2612, 57-348
Wroclaw

ż8.218-2ż3.

RidtJer W ]., Schuurkes ].,4 : Cisapride and 5-hydroxyĘptamine enhance
motility in the canine antrum via separate pathways, not involving J, Phannacol, Exp, Ther. 1993, 264.79-88.
5 Dockriy G. J.: Substance P and other tachykinins. w: Gut Peptides. red : Walsh
J. H., Dockay G. J, Raven Press, New York 1994, s, 40l,
on ga6. Fraser R., Horawitz M., Maddox A., Dent.I.,. DlaI effects ol cisapride
stric ernptying anr1 antropyloroduodenal motility Am J, Physiol, 1993,264,

1

r]e

G195-G201.

7 Haga N., Suzuki H., Shiba Y, Mochjki E., Mizumoto A,, ltoh

Z: Effect of

S_hydroxytryptamine 4 agonist, on gastric contractile activi_
ty in conscious doga. Neurogastroenterol Moti1. l998, 10, żq5-303,
of idiopathic
8. ilas]er A. H., Was]labau R. l: Cisapride stimulates contraction
megacolonic smooth muscle incats. J. Vet. Intem, Med, 1997, 11,313-318,
9 neaaingn. C., Woot] ]. D, [41: Gastrointestinal Dysnrotility, Focus on Cisa-

TKś 1 59, a novel

mental model. Ann.

gapore.

1

1

Saito T, Morikawa K., Itoh

2001 (3)

W Grecji okeślonoparazytofaunę strusi w wieku od 2 lniesięcy do 5 lat

KESTIN S. C., GoRDoN S., sU G., SORENSEN

vember 1985.

13,KingJ,N,,GelringE.Z:Actionsofthenovelgastrointestinalprokinetic

agent cisapńde on equine bowel motility. J. Vet, Phannacol, Ther, 1988, 11,
3

(Strutio camelus).
ostriches (Struthio

Acad Med. Sin-

Z: Gastroprokinetic
derivative itopride and its action mechanisms in
conscious dogs. Jpn. J. Phannacol. 1996,Tl, 129-137,
Anon, Janssen Pharmaceutica, Cisapride (R 5 1 6 1 9), An Original Gastric and
Intestinal Prokinetic. Investigational New Dr_ug Brochure. Fifth edition, No_

.Iwanaga
offect of

2.

i

ns l992, s, 54.
Direct mucosal trageting of colonic

10.
11

SOTIRAKI S. T., GEORGIADES G., ANTONIA_
DOU-SOTIRIADOU K., HIMONAS C. A,: Paso-

14-32 1.

l4.Koutsovjti.tM.,KounenisG.,BaŻjasG:Cisapridecounteracts

ofdisopyramide on the guinea pig isolated small but
anticho
not large intestine. Phannacol. Res. 1988, 38, 119-124,
gastric
15. Lazzaioni M., Sangaletti o., Bianchi_polro G.: Effect of cisapride on
the

emptyingandilealtransittimeofbalancedliquidrnealinhaelthysubiets.

16.
17.

lycznym, Życie Wet. 1998, 10, 393-397.

effect
563.

okine-

148,

I95-I97,200I

(7)

U trzynastu genotypów kurcząt różniących się profilami wzrostu, u których
zastosowano dietę bez ograniczeń 1ub dietę Label Rouge określono 54 i E4 dnia
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