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Cizaprid (Cisapride) jest w Polsce stosunkowo no-
wym lekiem, ale szeroko stosowanym w medycynie
ludzkiej, W weterynarlilżywany jest rzadko i wyma-
ga bltższe go prz e d st aw ienia, gdy ż zachęc aj ące wyni -

ki badań dowodzą żęmoże byó stosowany z dobrym
skutkiem w leczeniu chorób przewodu pokarmowego
u małych i dużych zwierząt (17, 30). Cizaprid jest le-
kiem prokinetycznym z grupy pochodnych benzami-
dowych, 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 człowie-
kaprzeprowadzlłBaeyens i wsp. (1) w latach 80-tych.
Podawał on lek losowo wybranym pacjentom doust-
nie 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 d-
źwięrnika i skracały czaspasażutreści od jamy ustnej
do jelita ślepego.

Lazzartnt i wsp. (15) przeprowadzili podobne do-
świadczeniana 9 zdrowych ochotnikach, którym po-
dawano Clzapridw dawce 20 mg per oswobec place-
óo. Stwierdzili oni, że średni czas opróżnianta żołąd-
ka z treści pokarmowej 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 kon-
trolnych wynosił 148 min,, a po podantuCizaprtdu73
min. W przypadku pokarmu pĘnnego czas ten wynosił
odpowiednio 181 t 79 mtn. (2). Badano także porów-
nawczo efekt działantaCtzapridu i Metoklopramidu u
9 ochotników, którym podawano wymienione leki do-

Ęlnie w pojedynczej dawce 10 mgikg. Cizapidw od-
różnieniu od Metoklopramidu v,ykarywaŁ pobudzaj ą-
cy wpĘrv na motorykę odźwiemika i dwunastn Lcy oraz
na ich wzaj emną koordynacj ę skurczową ( 1 8).

Romański K., Sławuta P., Jankowski M.

plop€rtie§ and application pelspectiues in the ueteilnary praotiDe.
Experimental studies



Cizaprid wydaje się wpĘwać na motorykę całego wano, Ze Cu9vyjlprzyspieszał ak§wnoŚc motorycz-
p.".*od., pokuńo*"go pop.r. zuwalntanie icetyń- ną mięśni gładkich przewodu Pokarmowego ,( 

10).

irromy zzikończęńjeiitowąoukładunerwowego(9). Washabau i Sammarco (31) także P.rzeProwadzili do-

Jednakięwpływ ten jest racŹejpośredni, gdyZ lik ien świadczenia in vitrona kotach. Badali oni wPłYw Ci-
możę działać w obrębie jelit przede wszystkim dzięki
temupobudzającemldziałantunareceptoryserotoni-
ner 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 wie-
lu badań nad mechanizmem działania Cizapridu nie
jest on jeszczew pełni poznany.

Badania na zwielzętaoh

B adani a C i z apri du p r zepr ow adzone na zw ier zętach
dostarczyĘ dalszych cennych danych doĘczących j ego
właściw-ości farmakolo gicznych'i męchaniŹmu Óz,|a- częstotliwości progowej i rejestrowali. fizjologiczną
łania. aktyłvnośc skurczowąbadanych mięśni, która wyno-

W badania ch in vitrowykorzystywano mięśniówkę stła I4Yo warto_Ści wylŚciowej. Po Podaniu Clząryldq
gładkąpochodzącąod róŹnych'ganrnków zwierząt.IJ w ilości 3x10 7 M aktywnoŚĆ ta wzrosŁa aŻ do 70% i
fota bióano warstwę okręznąmięśni gładki chprzeły- ltrzymywała sięptzez 90 min.

ku i stwierdzono) ze'Cizipriipowodówał wzróst am- Właściwości i efekt działantaCizapnil|l zwterząt
określano takżę w badaniach in vivo, wpb,w leku na
motorykę przewodu pokarmowego w
doświadczeniach chronicznych (19). m

Ęnę, dopaminę, serotoninę i izoprenaltnę, wzmagń
siłę skurczów perystalty czny ch, a j ednocze śnie zmniej -

szał częstotliwość ich występowania o 7% (26). Chen
i wsp, kreśl
dawki mię
badani mięś

micznymi
odstępów
od dawki.

i okrężnicy świnki morskiej (13). Badane odcinki prze- Metoklo-
wodupokarmowego poddanó uprzednio działaniu środ- ezpośr_ed-

ka antycho yramidpy, która wy- ,3 mglkg,

wołała zah i skurczowej w izolo-
wanych odcinkach. Ctzaprtd natomiast spowodował
efekt odwrotny i w znaczący sposób przyrlvrócił skur-
cze mięśniówki dwunastlricy oraz jelttabiodrowego, nie
przywróclŁj ednak aktywności motorycznej okrężniry

Doświadczęnia z izolowanymi warstwami mięśni
pr zepr ow adzo no równi e ż na pr ep ar acię z mi ę śni gł ad-
kich jelita biodrowego i okrężnicy świni. Zaobserwo-



znaazącęgoefektu,aDomperidonzwalniałczasopróż-
niania (2I). Ctzaprid wywołuj etakże wpływ na kurcz-
liwość odźwiernika, co stwierdzono w badaniach na
gŁodzonych psach. Wywoływał on przyspieszenie
motoryki żoŁądka i dwunastnlcy wraz z jednoczesną
miorelaksacj ą pierścienia odźwiernika (29).

Mechanizmem wzmagającym prokinetyc znę dzia-
łanie Cizapridu jest pobudzenie wydzielania hormonu
jelitowego - motyliny do krwi. Zostało to zbadane w
doświadczeniach chronicznych przeprow adzony ch na
psach, którym wszczepiano do ściany jamy odźwier-
nikowej i dwunastnicy transducery. L ek zostń p odany
dożylnie w dawce 5 mg w okresie międzytrawiennym,
w czasie trwania fazy I wędrującego kompleksu mio-
elektrycznego. Stwierdzono, że jń po 30 min. od po-
dania nastąpił znaczący wzrost koncentracji hormonu
w osocztl (27). Wpływ Cizapridu na uwalnianie mo-
tyliny badano przy użyciutzw. maŁych żołądków He-
idenhaina i Pawłowa (7). Różnicamtędzy nimi polega
na tym, że żołądek Heidenhaina jest pozbawiony ga-
łązek nerwów błędnych. Badania przy użyctu tych
metod przeprowadztł Haga i wsp, (7) stwierdzając rów-
nież pobudzający wpływ Cizapridu na uwalnianie
motyliny. Wpływ Cizapridu na aktywnośó skurczową
żołądka i poziom motyliny w osoczu autorzy badali
przy użyciu transducerów implantowanych do ściany
wymienionych żołądków u 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 żołądkowo-
jelitowąbadano także u małych przeżuwaczy, Owcom
podawano lek dożylnie i następnie określano Wzy po-
mocy elektrod implantowanych do czepca, worka do-
grzbietowego żwacza, ksiąg, odźwiernika trawieńca i
opuszki dwunastnicy jego wpĘrv na kurczliwość wy-
mienionych części przewodu pokarmowego, Stwier-
dzono, że duże dawki Cizapridu znacząc o mo dyfikuj ą
aktywność skurczową czepca, żwacza i ksiąg, nato-
miast w mniejszych dawkach lek ten pobldzaŁ aktyrv-
no ść motory czną o dżwiemika i dwunastn icy (22). W
badaniach własnych (nie publikowanych) podawano
owcom Cizapriddwiema drogami: dożylnie w dawce
1 mg/kg i dożołądkowo w dawce 20 mg, poprzez
umieszczoną operacyjnie w trawieńciu kaniulę. Ak-
tywnośc motoryczna okolicy okołoodźwiernikowej
była rejestrowana przęz implantowane elektrody bi-
polame. Zaobserwowano wyraźniej szy efekt prokine-
tyczny w przypadku podania dożołądkowego leku, co
uzasadntajego stosowanie per os. Stwierdzić tu jed-
naknależy, 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 środka u badanych zwierząt obja-
wiał się wzrostem akty,lvności motorycznej i amplitu-
dy skurczów jelit. WpŁ5,rvał ontakżę na koordynację
pomiędzy skurczem (i następującym po nim rozkur-
czem) głowy i trzonu jelita ślepego (24). Podobne do-
świadczenia na koniach przeprowadzlŁ Sasaki (25).
Zdrowymkoniom implantował on transducery do je-
Iita czczego i ślepego. Podając Cizaprid w dawkach
0,I;0,75 i 1 mgikg doustnie stwierdził, żęlrękw daw-
ce 0,75 i 1 mg/kg zwiększał częstotliwośó występo-
wania skurczów migrujących w jelicie czczym. King i
Gerring (13) badali ęfekt działanta Ctzaprtdluu cztę-
rech kuców z implantowanymi transducerami. W celu
okre ś l 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 aktywności motorycznej t amplitudy
skurczu żoŁądka i j elita cienkie go. Efekt ten był ntęza-
leżny od stosowanej dawki leku. Obserwowano takze
wzrost aktywności mioelektrycznej w lewym, do-
grzbietowym 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 trwa-
nta 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 czyn-
nościowych w jelicie biodrowym, ślepym i okrężnicy
była istotnie większa w porównaniu z kontrolą. Stwier-
dzono także przedŁlżenię czasu trwania aktywności
skurczowej i wzrost ilości serii 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. Niewykluczo-
ne, iż wpływ ten jest dwufazowy (6). Podkreślić nale-
ży, że Cizaprid niezależnte od rodzaju pokarmu (stały
czy pĘnny) znacząco przyspiesza opróżntante żołąd-
ka i skraca czas pasażujelitowego.

Do podobnych wniosków prowadzą wyniki badań
in vitroi in vivo wykonyłvane na zwierzętach. Ciza-
prid wykazuje pobudzający wpływ na aktyłvność mo-
torycznąmięśni gładkich żoŁądka i jelit. Aktywność
ta nie zawsze jest hamowana przęz atropinę i tetrodo-
toksynę, co wskazuje na możliwość bezpośredniego
działania leku na mięśniówkę gładką przewodu po-
katmowego. Jednakże zlokaltzowanie receptorów 5 -

Ho na cholinergicznych neuronach wskazuje również
na możliwośc działania pośredniego. Zatem acetylo-
cholina, atakże motylina i substancja P prawdopodob-
ni e w sp ó łu c ze stntczą pr zy najmni ej w ni ektórych o d-
cinkach przewodu pokarmowego, w odpowiedzi mo-



daniem Cizapridu. Możliwe
owania tych mechanizmów,
ć w stosunku do samego sie-

bie ujemne sprzężenie zwrotne lub receptory,poprzez
kt&Ó dzińa, tj. zwłaszcza receptory serotonlnerglcz-

me chanizm działania Cizapndu warunkuj e j e go wys o -
a-
ż-
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U trzynastu genotypów kurcząt różniących się profilami wzrostu, u których

zastosowano dietę bez ograniczeń 1ub dietę Label Rouge określono 54 i E4 dnia

życia masę ciala ora au izn no-

towano u brojlerów rzadztejl

klrcząt z bardziej t ostu, Naj-

większy odsetek kul z,a\eżałod

genotypu i dieĘ. Masa ciała oraz tempo wzrostu wpłyłvały wyraŹnie na występo-

wanie kuJawizny. Współczynnik regresji pomiędzy zdolnością do prawidłowego

chodu a masą ciała wynosił 54 dnia irycia I,ż62 i 1,I28 w 8,ł dniu życia
G.


