
Altykuł przeglądowy Review

Gizaprid - zastosowanie u człowieka i możliwości
stosowania w praktyce weterynaryinei. Aspekty kliniczne

KHzySzToF RoMAŃSKI, plo"rR SŁAWUTA, MARclN JANKoWSKI*

Katedra Fizjologii Zwlerząl Wydziałr.l Medycyny Weterynaiyjnej AR, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław
*Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej AR, pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław

Romański K., Sławuta P,, Jankowski M.

Gisapride - usefulness in human medicine and petspectives for application in ueteiinarl praetice.

Sunlmary

In veterinary practice, animal diseases with an irn
quently. In the cour§e ofthe therapeutic procedure, on
fun prop g
ing It is u
exp cal o o

eases in which gastrointestinal motility is reduced, the
positive. Thus, the main indications for Cisapride us
Óase, gastroparesis, functional dyspepsia antl irritable bowel syndrome. In animals, Cisaprid-e can apPaientlY
ne appfea in gastrointestinal atonia, including megacolon syndrome, in dysautonomia, displ
diseaŚe, pseud-oobstructions, and constipations. The insignificant side effects and the minima
encou,r:age , c application.
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Schorzenia zwierząt, w przebiegu których doctro-
dzi do upośledzenia motoryki przewodu pokarmowe,
go występująstosunkowo często. Jednynr z głównych
zadańw terapii tych chorob jest przywr,ócenie prarł,i-
dłowej funkcji układu pokarmowego przy ponocy
odpowiednich preparatów tarmakologicznych. Do gru-
py najnowszych leków pobudzających perystaltykę
żołądkowo-j elitową należy ci zaprid, który w medycy-
nie weteryrraryjnej jest jeszcze rzadko stosowany i sto-
sunkowo rnało poznany. Badariia doświadczalne i ob-
serwacj e kliniczne wskazuj ą j ednak jednoznacz,nie
na korzystny wpływ tego leku w plzywracaniu prawi-
dłowej motoryki przewodu pokarmorł,ego (3 1, 3 4, 42) "

Celem opracowania było przedstawienie terapeu-
ty c zny ch wynikow sto s owania ci zapridtl u człow i eka
t zwierząt, zwłaszcza w tych schorzeniach przewodu
pokarmowego, które objawiają się atonią.

Wskazania do stosowania cizapildu
w medycynie ludzkiej

W medycynie człowieka cizaprid jest stosowany
głownie w leczeniu objawowym chorób, w przebiegu
których występuj ą c zynn o ś o i ow ę zabur zeni a mot ory-
ki przewodu ptlkarmowego.

Czę stym s clt orz enierrr powoduj ącym zab Jr zeui a
motoryki zarówno przełyku jak i żołądka jest choroba
refluksowa przełyku (GERD, z ang. gastro-esophage-
al reflux disease) czyli zespół objarn,ów i zmian mor-

folo gicznl,cłr, które p owstaj ą j ako nas tępstwo patolo-
gicznego, wstecznego odpĘwu treści zołądkowej. Bio-
rąc pod uwagę patomechanizm choroby refluksowej -
i stn i ej ąc ą ni ewydo lno ś ć do lne go zw 1ę r acza pr zeĘku,
zastosowanie cizapridu ,nviększającego ciśnienie w Ęm
zwrcracza i amplitudę skurczów mięśniowki przełyku,
zapobiegaz,arzucaniutreśoizżołądka,główniepoprzęz
rrasilenie perystaltyki w tych odcinkach (ż2,ż4,4I).

Cizaprid stosuje się także w przypadku wystąpienia
dy spep sj i czynno ściclwej czyli długotrrł,ałego, nawra-
cającego bólu i dyskomfortu w górnej części jamy
brzusznej, związanego lub nie związanego zprzy,lmo-
waniem posiłków przy braku objawów choroby orga-
niczrrej. W przypadku tzw. dyspepsji dysmotorycznej
(rodzaj dyspepsji czynnościowej) zwi,ęanej z przed-
łuzonynr opróznianiem żołądka głównie z pokarów
stałych cizaprid działając pobudzająco na aktywność
skurczową żoŁądka i dwunastnicy przyspiesza pasaż
treści pokarmowej (3, 9, 72, 20,39). W przypadku
zaburzeh motoTycznych zołądka poddających się le-
czeniu cizapridern, często ma się do czynienia z ga,
stroparezą (atonią). Mianem tym określa się osłabio-
ną sprawność clpróżniania żołądka bez mechanicznej
niedrożności jego światła. Cizaprtd usprawnia moto-
rykę żołądk a zar ów na p opr zez wpł}.w na j e go kurc zli-
wośc jak i na fale wolne (5). Natomiast najczęściej
diagnozowany m zaburzęniem czynnościowym j elit j est
tzw, zespołjelita nadwrażliwego (drażliwego). Jest to
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Wskazania do stosowania cizaplidu
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Możliwości zastosowania cizapridu u koni. W pa-



mięśni gładkich, powodując tym samym upośledze-
nie opróżniania żołądka. Cizaprid zaś podawany w
dawce 1 mgikg przywracałprawidłową motorykę ba-
danego odcinka przewodu pokarmow ego. Działanie
prokinetyków na motorykę żołądka i dwunastnicy
psów badali Orihata i Sarna (29). Porównali oni wpływ
cizapidu, metoklopramidu i domperidonu na p asń trę-
ści pokarmowej, znakowanej izotopem Tc 99, ptzez
wymienione odcinki. Stwierdzili, że ctzaprtd znaczą-
co skracał czas przechodzenia papki pokarmow ej przez
żołądek i dwunastnicę, metoklopramid nie wywierał
tak znaczące go e fektu, a domp erid on pr zedłużał czas
opróżniania. Ctzaprid może być więc stosowany w
terapii refluksu żołądkowo-przełykowego u psów.
Główną pr zy czynąp ow stawani a te go s chorzenia, p o -
dobnie jak u człowieka, jest niewydolnośó zwtęracza
prze§ku. Biorąc pod uwagę efekt działania ctzaprtdl
polegający nazwtększeniu częstości i amplitudy skur-
czów przeĘku oraz podwyższaniu ciśnienia w jego
zw ier ac zu, zap ob ie ga zar z:uc aniu tre ś c i ż o ł ądkow ej,
pr ze ciw działaj ąc tym s amym p ow s taw an iu zap alenia
pr zeĘku. S to sunkowo cz ę sĘm zabur zentem prawi dło -
wej motoryki przewodu pokarmowego jest przedhl-
żone opr ó żni ani e żoŁądka. P r zy czy nami te g o s chorze -

nia są ostre, podostre i przewlekłe choroby przewodu
pokarmowego objawiające się jego atonią: poopera-
cyjna atonia jelit, pseudoobstrukcje, zaparQia, zespół
jelita drażIiwego, jadłowstręt jak również wszystkie
schorzenia, w przebiegu których występuje gastropa-
reza (16). Proponowane dawki ctzapridu w przypad-
ku schorzeńprzeĘku, żołądka i jelita cienkiego psów
wynoszą 0,05- 1,0 mglkg per os 2-3 razy dziennie. W
zabur zeniach motoryki okrężni cy prop onow ana daw-
ka wynosi I,5 mg per os co 8-I2 godzin (42).

Badania wpŁywu cizapridil na motorykę przewodu
pokarmowego u kotów wykazaŁy jego stymulujące
dziaŁaniena mięśniówkę przełyku, żołądka i jelit cien-
kich oraz okręznicy (zwłaszcza warstwy podłużnej
mięśni gładkich okręznicy wstępującej i zstępującej)
(II,44). Cizaprtd był stosowany w terapii zaburzeń
motoryki przeĘku. Moses i wsp. (27) w przeciągu 6
Iat zbadali 44 koty z tymi zaburzeniami. Stwierdzili
oni, że cizapridpowodował poprawę stanu kliniczne-
go zw ier ząt. J e dną z naj c z ę ś c i ej sp otykanyc h s cho rzeń
jelita grubego u kotów jest zespół okrężnicy olbrzy-
miej. Schorzenlę to charakteryzLlJę się zmianąstruk-
fury i funkcji okrężnicy, co wiąże się z zabtrzeniami
czynności mięśniówki gładkiej (zanik splotów Auer-
bacha). Stosowany w terapii cizapridwywołuje skur-
czę w zmienionym chorobowo odcinku okrężnicy kota.
Zalecanądawką doustną leku j est 0,3 -0,4 mgikg dwa
do trzęchrazy dziennte. W przypadku bardziej zaa\^/an-

sowanego stadium choroby dawkę leku można zwięk-
szy do 7 ,5 mg dwa razy dziennie (4, II, 19, 43). Po-
nadto cizaprid stosuje się u kotów w przypadkuprze-
wlekłych zaparó, atonii pooperacyjnej żołądka i jelit,
Dawki pozwalające na utrzymanie stężenia terapeu-

Ęcznego we krwi w tych schorzeniach wynosząu ko-

tów 1 mglkg per os co 8 godzin lub 1,5 mg/kg co 12
godzin (4, 11). Efekty uboczne działania cizapridu u
kotów nie są znanę.

W p o dsumowaniu na\eży stwierdzić, że w pr zy p ad-
ku dysfunkcji motorycznej przewodu pokarmowego
dlżych i maĘch zwierząt objawiającej się zwolnie-
niem perystaltyki lub atoniąw postępowaniu terapeu-

Ę c zny m opr o c z z as to s ow ani a wł aś c iw ej dteĘ znaczą-
cą poprawę przynosi stosowanie leków prokinetycz-
nych, wśród których cizaprid jest środkiem z wyboru.
Zaznaczyc należy, żę różna wysokość dawek leku i
ich częstość podawania doustnego zależne sąod jego
efektywnośctw działaniu i rodzaju zaburzęnia moto-
ryki przewodu pokarmowego. Podawany lokalnie, tj"

do światła przewodu pokannow e go cizaptid może by ć
znacznię skute czniej szy, niż p o pozaj elitowym zasto -
sowaniu. Cizaprid może być też niekiedy stosowany
w połączeniu z erytromycyną która wpływa również
aktyuuj ąco na perystaltykę przewodu pokarmowego
popTzez stymulacj ę receptorów motylinowych ( 1 8).

Farmakokinetyka cizaplidu

Farmakokinetykę leku badano na kotach i koniach.
Po podaniu cizaprtduu kotów w jednorazowej dawce
2 mglkg per os maksymalne stęzenie leku we krwi
obserwowano po I-2 godzinach. Biodostępnośó leku
była jednak niska, wynosiła ty|ko 2I%. Okres półtr-
wania po doustnym podaniu wynosił 5,27 godziny, a
po podaniu dożylnym w dawce 1mg/kg ,5,I9 godzi-
ny (25). Dla określenia właściwości farmakokinetycz-
nychcizapridu u koni podawano go rożnymt drogami
i w różnych dawkach, Po podaniu dożylnym w dawce
0,1 mg/kg szczytkoncentracji leku w surowicy wyno-
stł22I,4 nglml, a jego okres półtrwania I,9 godziny.
Po podaniu dożołądkowym przęz sondę w dawkach
0,1 mglkg, 0,2 nglkg i 0,4 mglkg okres półtrwania
wynosił 2,06 godziny i był ntezależny od dawki. Po
podaniu doodbytniczymw dawce 1 mglkg biodostęp-
nośĆ leku wynosiła I2,3Yo, a s,zczyt koncentracj i 1 3, 5

nglml, co wskazywało na niskąprzydatnośc tej drogi
dystrybucji leku w terapii (6).

Toksyczność i przeciwwskazania

Badania toksykologiczne leku przeprowadzonę na
psach wykazały jego niską toksyczność. Dosis letalis
50 (DL 50) po podaniu dożylnym wynosi 30 mglkg,
po podaniu doustnym powyżej 640 mglkg. Dawka 18
mg/kg wyłvoływała ostre objawy zatrucia,, wymioty,
bolesność jamy brzusznej, biegunkę, drgania i skur-
cze włókienkowe mięśni, ataksję i zablrzenia koor-
dynacji ruchów. Nie stwierdzono dztaŁania rakotwór-
cze9o, mutagennego, embriotoksycznego i teratogen-
nego (40).

Istniej ą j e dnak p ewne prze ciwwskazania do sto s o -

wania cizapridu. Głównym przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na lek i krwawienie z przewodu po-
karmowego . Ze względu na mechanizm działanta ci-
zapridll nie można go stosować w przypadku mecha-



ntcznejniedrożności przewodu pokarmowe go oraz jego

p erforacj i. Zau,w ażono równi ez, że pr zy ni ewydo lno ś c i
wątroby i nerek nale Ę zmntejszyć dawkę leku o połowę.

Potównanie z metoklop]amidem

Obecnie w medycynie weterynaryjnej w terapttza-
bwzęńmotoryki przewodu pokarmowego powszech-
nie stosowany jest metoklopramid. Zasadne jest (co
potwierdzaj ąprace badawcze) zastępowanie metoklo-
pramiduw leczeniu ch
mi perystalĘki przewo
cizaprtd. Jak wiadomo, dz
cręi ć pr zewodu p okarmowe go przyp omina metoklo -

pramid, w odróZnieniu jednak od niego cizaprid jest
iekiem ok. 3 do IO razy silniejszym w dziaŁantu na
prz ewó d pokarmow y. Ctzaprtdj e st pozb aw iony dzia-
łania ośrodkowego (poprzez ośrodkowy układ nerwo-
wy), charakteryzlje się ponadto bardzo niskątoksycz-
nóŚcią oraz nasilatakże perystaltykę okrężnicy (2 1),

B iorąc p o d uwagę właś c iwo ś c i farmakok inety czne,
b ar dzo ni Ś ką toks y c zno ś ó, zw tązane z ty m b ezp ie c zne
dawkowanIe oTaz powszechną dostępność leku nale-
ży stwterdzic,że ctzaprid może być stosowany w me-
dycyni e weterynaryj nej, w s chorzeniach z zaburzęnta-
ńi motoryki przewodu pokarmowego o charakterzę
hamującym. Wydaje się on być obecnie najlepszym
do stępnym środkiem prokinetyc znyrfl .
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