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Summary

Loperamide is a well known anti-diarrhoea drug and is widely used in human medicine. It acts via mu- and
delta-opioid receptors to inhibit gastric and intestinal motility, intestinal secretion and increased water and
electrolyte absorption from the gut lumen. Furthermore, it hampers the release some inflammatory autacoids
and attenuates the inflammation and sensation of visceral pain. This action is principally mediated by kappa-
-opioid receptors. Thus, loperamide can be used in gastroenterology not only in the treatment and prophylaxis
of various types of diarrhoea but also in the treatment and prevention of disorders accompanying enhanced
motor activity as well as in post-surgery, motion sickness and in order to prolong the availability of drugs in
the intestinal lumen. The effects of loperamide on gastrointestinal function have been the subject of various
studies in different animal species but it is still used relatively infrequent|y in veterinary clinical practice. It is
well known for its anti-diarrhoea action in human medicine but it has also been used to treat diarrhoea in
horses, calves, piglets and dogs and the results invariably confirm its efficacy. Therefore the wider usage of
loperamide as one of the best anti-diarrhoea drugs available on the market is encouraged.
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Artykuł przeglądowy

Biegunka jest objawem szeregu chorób przewodu
pokarmowego. Występując zwłaszczau dzięci i mło-
dych zwierząt, wiĘe się z nadmierną utratą z orga-
nizmu rvody, elektrolitów oraz innych substancji. Dłu-
żej trwaj.ąca biegunka musi być zatem,Ięczona, gdyż
w przeciwnym razie może doprowadzić nawet do
śmierci. Z tego powodu trwają wciĘ poszukiwania
j ak naj skuteczniej szych środków przeciwbiegunko-
wych.

Loperamid jest znanym od dawna i szeroko stoso-
wanym w medycynie człowieka lekiem powstrzymu-
jącym biegunkę, ktory należy do grupy agonistów re-
ceptorów opioidowych. Loperamid - w odróżnieniu
od innych, licznych przedstawicieli tej grupy -pozba-
wiony jest wyraźnego działania ośrodkowego i działa
silnie w obrębie przewodu pokarmowego za pośred-
nictwem receptorów opioidowych znajdujących się
w nabłonku j e litowym. P rzec iwb ie gunkowe działanię
loperamidu polega na hamowaniu motoryki przewo-
du pokarmowego oraz na zmniejszeniu wydzielania
i zwiększeniu wchłaniania jelitowego, choć wpĘw na
motorykę lważa sięza podstawowy (17). WpĘr,v ten
jest tak wyraźny, że niekiedy możę prowadzic nawet
do zaparc.

Działanię środka badane metodami stosowanymi
w klinice, a więc metodami nieinwazyjnymi (ak ba-
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danie czasu przesuwu treści pokarmowej), objawia się
znacznym wydłużeniem czasu przechodzenia treści
pokarmowej od jamy ustnej do jelita ślepego. Fizjolo-
gicznte u zdrowych ludzi czas przelścia laktozy od
jamy ustnej do jelita grubego wynosi średnio 56 min,,
w przypadku jednorazowego podania 8 mg loperami-
du czas ten wynosi około 82 min., natomiast podanie
leku w dawcę 12 mgwydłuża go do 90 min. Lek wy-
wiera więc typowy efekt zależny od dawki. Opisywa-
no rowniez kurczący wpĄ.w loperamidu na wewnętrz-
ny 7Nvlęracz odbyru (20). Loperamid w medycynie czło-
wieka stosuje się w przypadkach: długotrwaĘch bie-
gunek idiopatyczny ch, przebiegaj ącyeh przy braku
objawów toksycznych, biegunek nowotworowych,
chorobie Leśniowskiego-Crohna czy zespołu okręz-
nicy drazliwej (l2,20). W pediatrii lek ten jest stoso-
wany w biegunkach o niewyjaśnionej etiologii i w sta-
nachzapa|nych przewodu pokarmowego (5). W przy-
padku konieczności wykonania zespolenia pomiędzy
jelitem czczyma odbytem, lek stosuje sięprofilaktycz-
nie po zablegu w celu zwolnienia perystaltyki zespo-
lonego odcinka i pasazu treści (9). Może on być jesz-
cze stosowany w chorobie lokomocyjnej celem przy-
hamowania pobudzonej stresem motoryki (4).

B adani a o ddziaĘw ań l op erami du na or ganizm c zło -
wieka uzupełniają stosunkowo liczne wyniki badań



prz eprow ad zany ch na zw ier zętach. U duży ch i maĘch
zwierząt działanie loperamidu było dośó szczegółowo
badane w układzie in vitro , na bywym i zdrowym zwie-
rzęciu za pomoaą metod elektromio graficzny ch, jak
t u zw ter ząt z wyw oŁanym eksp erymentalnie s chorze-
niem. W badaniach in vitro przęprowadzonych na
szczurach stwierdzono, ze loperamid powodował
wzrost wchłaniania i spadek wydzielania jelitowego,
jak również hamował aktywność motoryczną jelita
(18). U psów przeprowadzono badania aktywności
motorycznej przewodu pokarmowego przed i po za-
stosowaniu loperamidu ( 1 0). Loperamid wy.woĘw ał
przedwczesną dodatkowąfazę III MMC w jelicie cien-
kim. PotencjaĘ czynnościowe tworzące ten wzór ak-
tywności motorycznej ulegały częściowemul zanl-
kowi i byĘ nieskoordynowane. Podobne stymulowa-
nie motoryki p ołączon e z j ej dezor ganizacj ą ob s erwo -
wano w dwunastnicy, jelicie czczymi okrężnicypsow
po podaniu leku w dawce 0,1 mg/kg (8). W dwunast-
nicy i jelici ę czczym świń, podobnie jak u psów stwier-
dzono wywoływanie przez lek przedwczesnej fazy III
MMC (22).Inni autorzy (13) zaobserwowali u owiec
dwie drogi działania loperamidu lokalną i centralną.
Pobudzenie lokalnych receptorów opioidowych w ścia-
nie przewodu pokarmowego powodowało zmniej sze-
nie amplitudy skurczow czępcatżwacza,z kolei wpływ
na dr o dze c entralnej obj awiał s ię także zmniej szeniem
częstotliwości skurczów pojawiających się w badanej
okolicy.

Na zwierzętach przeprowadzono szeręgbadań ma-
j ących też na c elu sprecy zow anie mechanizm ów dzia-
łania loperamidu. Stwierdzono, że zapterający wpĘw
loperamidu (i innych opioidow) może być spowodo-
wany hamowaniem) za pośrednictwem receptorów
opioidowych, uwalnianta z zakończeń j elitowego ukła-
du nerwowego acetylocholiny, która stanowi endogen-
ny neuromediator pobu dzający czynności motoryczne
przewodu pokarmowego (2, 10). Fizjologicznie jest
ona uwalni ana naj częśc i ej odruchowo, po dcz as dr aż-
nienia ściany jelita przez przechodzącą papkę pokar-
mową. Istniejątakże doniesienia o innym, ,,motorycz-
nym" mechanizmię działanialoperamidu - jest on rów-
niez inhibitorem białka kalmoduliny (6), które wraz
z jonami wapnia jest niezbędne do zapoczątkowania
skurczu mięśnia gładkiego.

M e chanizmy zmniej szaj ące wydzi e l ani e i zwi ększ a-
jące wchłanianie jelitowe nie zostĄ dotychczas w peŁ
ni wyj aśnio ne. U w aża s i ę, ze antysekrecyj ne działanie
leku polega głównie na blokowaniu uwalniania mu-
cyny, którajest głownym składnikiem śluzu, co w kon-
sekwencji prowadzi do zmniejszenia jego wydziela-
nia do światła jelit (18). Zwiększenie wchłaniania je-
litowego ma polegaó na zwiększeniu wchłaniania jo-
nów osmoĘcznie czynnych w świetlę jelita cienkie-
go. Loperamid wiąże się z receptorami opioidowymi
w przewodzie pokarmowym i podczas gdy głównie
rec eptory rni- opioidowe wydaj ą się po średnic zy ć w j e -
go wpływie na motorykę, receptory delta-opioidowe

odpowiadaj ąprzede wszystkim za działanie na trans-
port j elitowy, czyli na procesy s ekrecj i i ab sorpcj i ( 1 0,
14). Hamujące działanie loperamidu na motorykę zo-
łądka i jelita cienkiego nie jest raczej kwestionowane,
jednakże istnieją pewne kontrowersje odnośnie sku-
teczności działania opisywanej substancji na motory-
kę okręznicy (10). Waznym dziaŁanięm przeciwbie-
gunkowym loperamidu jest równieżto, żę hamuje on
uwalnianie mediatorów procesu zapalnego - niektó-
rych prostaglandyn i tromboksanów (21). Prostaglan-
dyny mogą wpĄrvać na motorykę przewodu pokar-
mowe go analo giczni e do ac etylo cho liny, tromboks a-
ny natomiast powodują wzrost wydzielania jelitowe-
go. Naj nowsze badania wykazĄą r ównież działanie
przeciwbólowe loperamidu w miej scu rozwij aj ącego
s i ę pro c e su zap alne go (7 ) . D ziałani e to z acho d zi pr aw -
dopodobnie za pośrednictwem receptorów opioido-
wych kappa.

W praktyce weterynaryjnej loperamid jest używany
stosunkowo rzadko, a znaczna część badań tego za-
kresu doĘ czy eksperymentalnych modeli tych wybra-
nych schorzen, w których spodziewane jest zaobser-
wowanie leczniczego działania tego środka. U cieląt
z biegunką wywołaną podawanym do dwunastnicy
mannitolem i olej em rycynowym zaobserwow ano, że
loperamid podawany doustnie w dawce 0,4 mglkg
powoduj e hamowanie obj awów chorobowy ch ntęza-
leżnie od wywołującego je czynnika, podczas gdy re-
j estrowana aktywność motorycznapozostaje b ez zmian
(8). W przypadku zaś podania dodwunastniczego lek
jużw dawce 0,1 mg/kgpowoduje zwiększenie aktyw-
no ści mioelektrycznej . U świń z wyw ołaną mannito-
lem biegunką podany doustnie loperamid w dawce
0,1 mg/kghamowałjej objawy (22). Autorzy ci stwier-
dzllt, żę lek oddziaływał najbardziej aktywnie w rejo-
nie okręzni cy, poprzezzwiększenie wchłaniania wody
w tym obszarzę. U kotów po podaniu oleju rycynowe-
go loperamid w dawce 0,1 mg/kg działał przeciw-
biegunkowo, zwalniał pasaż treści w okręznicy, jak
równi ez re dukował Iiczb ę występuj ących tam p oten-
cjałow czynnościo!\Tch (23). Loperamid podawany
u kotów w dawce 1,6 mg/kg powodował występowa-
nie wymiotow, jadłowstrętu, biegunki i ślinienia; ob-
jawy te ustępowały po odstawieniu leku, nie obserwo-
wano w tym przypadku objawow ze strony centralne-
go układu nerwowego (2).

Liczb a donie sień doĘ czący ch sto s owania lop erami -
du w przebiegu chorób związanychz występowaniem
biegunki jest u zwierząt ograniczona. Szereg autorów
(1, 15) proponowało podawanie loperamidu u koni
w przypadku wystąpienia biegunek, w dawkach 0,1 mg/
/kg domięśniowo lub 0,2 mg/kg doustnie. Inni bada-
cze (16) podkreślali z kolei celowość stosowania 1o-
peramidu w połączeniu z antybiotykami w przypadku
występowania biegunek u cieląt. Bardzo dobre efekty
ter ap euĘ c zne u pro s i ąt ze stw ier dzo ną ko l ib ak terto zą
obserwowano, stosuj ąc trzydniową terapię, podczas
której łącznie podawano loperamid w dawce I,6 mg
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i chemioterapeutyki. U tej grupy zwierzątszczególnie
ważne jest to, iz efekt terapeutyczny widoczny jest już
po 12 godzinach (19). Lek stosowany byłteż z powo-
dzeniem u psow w przypadku chronicznego zapalenia
okręznicy objawiającego się częstymi defekacjami,
w czasie ktorych oddawana jest mała ilość kału (3).
Ponadto wykazano dobrą skuteczność loperamidu
w przedłużaniu dztałani a lekow przeciwpas ożytnt-
czych podanych do światła przewodu pokarmowego ( 1 1 ).

Zatemwyniki badań doświadczalnych i klinicznych
przeprowadzonych u człowieka i zwierząt wskazują
jednoznacznie, że loperamid jest bezpiecznym i sku-
teczny m środkiem przeciwbiegunkowym przy datnym
w terapii schorzeń zarówno u małych, jak i dużych
zwierząL Hamujące działantę leku na motorykę prze-
wodu pokarmowego rozszerza dodatkowo spektrum
jego mozliwych zastosowań w praktyce lekarsko-we-
terynaryjnej. Lek może być stosowany w biegunkach
infekcyjnych (objawowo) oraz w biegunkach wywo-
łanych innymi przyczynami (przyczynowo lub obja-
wowo). Spośrod bie gunek infekcyj nych zastosowanie
loperamidu wydaje się szczególnie trafne w chorobach
witusowych, w których nie jest łatwo zlikwidować
przyczynę, W przebiegu biegunek infekcyjnych u mło-
dych zwierząt stosowanie loperamidu równocześnie
zlęczenięm przyczynowym i ewentualnie z wlewem
kroplowym płynów wieloelektrolitowych powinno
wcześniej zahamować biegunkę. Tego rcdzajuposte-
powanie może poprawić skuteczność terapii w cięz-
kim przebiegu choroby, gdy nastąpiło znaczne odwod-
n ienie młodego organizmu.

W Polsce loperamid nie został jeszcze zarejestro-
wany jako lek weterynaryjny,pomimo że w innych kra-
jach zarejestrowanychjest szereg weteqmaryjnych pre-
paratów loperamidu pod róznymi postaciami. Nato-
miast w medycynie człowieka loperamid jest w Pol-
sce zarejestrowany pod nazwą międzynarodową jako
preparat Loperamid (Polfa, Warszawa) w postaci ta-
bletek po 2 mg oraz jako preparat Imodium (Jansen)
w kapsułkach po 2 mg.
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Określono poziom ferrobarbilonu, albunrin, kwasórv żtiłciorvych. choLestero-
Iu, aktywność lostatazy zasadowej (AP). anlinotransf'erazy ataniny (ALT),7-glu-
tattryltransf'el,azv (GGT) i dehydrogetrazy glutarowcj (GLDH) w surowicy psów
z epilcpsją leczonych 1'cnobarbitonu Psy podzielono na grupy lv zależlrości od
stqzenia f-enobarbitalu w surorł,icy. rvicIkości zastosolvanej darvki tego 1eku i czasu
trrvania leczetlia Poziorn t'enobarbitonu rv surowicy krrł,i zaIeżał u,prost propor-
cjonalnie od aktyi,l,ności ALT. AP. CCT i CLDH i odwrotnie proporcjonalnie od
poziomu albumin. N ie występorvała ll yrażna zależność pomiędzy czasem lecze-
nia a poziolnem fenobarbitonu rr surorvicy krrł,i. lstniała natolniast istotna sta-

tystycznie zależnośc ponliędzy czasetn leczenia a aktyr.vtrościąALT. AP i CLDH
U 35 (37%) psów aktywność AP przewyższała nonnę fizjologiczną. u 19 psów
była zbyt rvysoka aktywnośc ALT lt 15 GLDH U psów, u których stosowano
nizszc dawki fenobarbitotlrt ptzez dłuższy czas aktyrvność Aą ALT i GLDH
była rvyższa Pozjonl ktl,asów zółcior,vyclr w surorł,icy 7 psów przeklaczał rvar-
tość fizjologiczną
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