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Cisapilde and new-generation ptokinetics in vetetinary medicine
Summary

Cisapride has lreen used as a prokinetic agent since 1991 and has successfully been applied both in humans
and animals as a medication for many different il|nesses, among others, gastro-esophageal relax disease (GERD)
and gastroparesis. However, Cisapride is still a controversial drug and, despite its advantages, also possesses
many undesirable qualities leading to adverse side-effects including: embryonic lethaliĘ prolongation of
heart action QT interval, tachyarrhythmia or "torsades de pointes" rvhich may even result in death. Due to
Cisapride being metabolized by CYT3A4 in the liver, it should not be used in patients treated simultaneously
with azole anti-fungals, som€ antibiotics (mainly erythromycin derivates) or anti-depressants. The use of
Cisapride has dropped considerably since the FDA updated its warnings concerning the drug, and this, in
turn has been the starting point for studies on finding new drugs as efficient as Cisapride but far less harmful.
Some of the new 5-HT4 agonists found recently have been shown to facilitate the passage of gastric content
without influencing the QT interval. New members of the erythromycin family may also play an important
role as prokinetic agents mimicking Cisapride and probably acting on motilin receptors. However, some of
these have also been shown to influence QT intervals as well as provoking arrhythmia. R.ecently some anti-
inflammatory drugs, e.g. Celecoxib - an inhibitor of cyclooxygenase-2 - have also been investigated as possible
substitutes of Cisapride due to their prokinetic effect on the canine lower esophageal sphincter by increasing
its pressure. Thus it seems likely that the near future lvill see the development of innovative and veą, effective
prokinetic agents that may be safely used in veterinary practice.
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Cizaprid (cis-4-arnino-5-chloro-N- {3-(4-f'l uorofenok- zapridu u konia spowodowało zablokowanie kanałór,v po-
sy)-propylo-3-metoksy-4-piperydynylo } -2-metoksyben- tasowych w- mięśniach gładkich przewodu pokarmor,r,e-
zamid), pochodna chlorobenzamidu, jest jednym z naj- go (20). Rowniez badania przeprowadzone na psach (28)
częściej stosowanych lekowprokinetyczlrych. Od 1991 r. oraz szczuTach (23) sugerują, że cizaprid rnoze bloko-
uzywany jest w leczeniu licznych schorzeń przer,vodu r,vać kanały potasowe w przewodzie pokarnrowyrrr i stąd
pokarmowego człowieka, a od l<ilku lat z powodzeniem wynika jego aktywność prokinetyczna. Wladonlyln jest
stosowanyrówniczuzwierząt,szczcgólnieupsóworaz z l<olei , ze receptory 5-HT., zlokalizowane zarów1-1o
koni. Mechanizn działania tego leku nie jest jednak do w ośrodkowymukładzienerwowym,jakinaterenieprze-
końca poznany. Istnieje kjlka teorii tłumaczących spo- wodu pokan]]owego, biorą udział w regulacji odruchów
sob oddziaływania tego preparatu na organizm. Sugeruje wymiotnych (4, 12,15,22). Stąd duzą grupę leków prze-

iT: ;'JXi#i:,'3J""ł*Ń[ltf::i-ffil,lifii1!!"]?,] H*:
twie tego tez, ze względu na podobny mechanizm działanja,

że cizapridjest jednoczesnym agonistą zarówno recep- niektorzy autorzy zaltczają cizaprid do lekow przeciw-
torów 5-HT1, jak i 5-HT, (27), receptorów wymiotnych.
5-HT. na terenie przewodrt p powoduje Ze względu na swo_je właściwoścl, ctzaprid znalaz,ł
wzrosl wydzielania acelylocho n zazwojtl- najszcrsze zaslosowanie jako prokilletyl< przewodu po-
wych splotow śródściennych jelit, co powoduje skurcz kartlowego, W wyniku podania tego leku dochodzi do
warstwy mięśniowej (4, 22), Wykazano równiez powi- przyspieszenia perystaltyki i szybszego pasazu treści po-
nowactwocizapridudoreceptorówtnuskarynowychprze- l<armowej na całym odcinku przewodu pokarmowego
wodu pokamowego (4), Infornracja ta, oraz f-akt, ze lek (26). Cizaprid Lrłatwia opróznianie zołądka. zarowno
ten powodował wzrost wydzielania motyliny oraz sub- z treści płynnej, jak i stałej, pobLrdza skurcze odźwierni-
stancjiP w jelitachpsów (15), mogąpo częściwyjaśrriac ka, dwunastnicy oraz okręznicy u ludzi (l8, 22), l<oni
meclranizm jego działania. Z drąiej strony. podanie ci- (25) oraz psów (26). W polównaniu z innymi prokinety-



Medycyna Wet.2lF5, 61 {2)

kami, takimi jak metoklopramid czy domperidon, ciza-
prid posiada najlepsze właściwości prokinetyczne (l5,
22). Cizapridpoprzez zwiększanie napięcia dolnego zwie-
racza przełyku, zapobiega zwrotnemu zaTzLlcanlu treści
pokarmowej z żołalka do przełyku u ludzi chorych na
GERD (gastroesophageal reflux disease) (1l, ż4). Le-
czenie za pomocą cizapridu, wspomagane 1ekami zmniej-
szającymi wydzielanie soku żoła.dkowego (antagoniści
receptora H. ranitydyna lub inhibitory pompy protono-
li,ej, np.: lańsoprazol lub pantoprazol), znacznie popra-
ri,iało rokowanlę oraz komfort życia u osób cierpiących
na GERD ( 1 1) lub przełyk Barretta (24). Jednak nie tyl-
ko GERD, atonia żoła.dl<a czy też zaleganie treści pokar-
rlowej jest wskazaniem do stosowania cizapridu. Istnie-
ją takze doniesienia o skuteczności tego leku w leczeniu
zastoju żółci (I2). Stwierdzono , że cizaprid znosił chole-
Stazęoraz nasilał wydzielanie soli zółciowych u pacjerr-
torv zywionych parenteralnie (29). Ciekawe wydają się
wyniki wskazujące, że cizaprid u ludzi może zmniejszac
pH w żołądku o 20oń oraz w przełyku o 600ń po stymula-
cjiposiłkiem (10). Cizaprid moze takze redukować ilośc
bakterii oraz toksyn w przewodzie pokarmowym szczu-
roq co moze sugerować jego przydatność w leczeniu
zatruc (30).

Niestety, mimo wielu unikatowych właściwoścl lecz-
niczych, ctzaprld wywołuje także dużo skutków ubocz-
nych. z których część czyni go lekiem niebezpiecznym
(l, 2, 7, 8, 16, l7, 23). Przy dużych dawkach i długo-
trwałynr podawaniu cizapridu, w wyniku nadmiernego
pobr,rdzenia perystaltyki przewodu pokatmowego, nroze
dochodzić do takich zablrzeń,jak: biegunki, uszkodze-
nia błony śluzowej, skurcze czy też wzdęcia jelit (15).
Okazało się jednak, że dz,iałanta niepoządane ze strony
przewodu pokannowego, mimo tż najbardziej widocz-
ne, nie stanowią największego zagrożenia dla zdrowia
i ży cia pacj entów, D użo bardziej niebezpieczne wydaj ą
się zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (I, 2, 7,
16, I7). W ciągu zaledwie kilku lat od rozpoczęcia sto-
sowania cizapridu pojawiły się doniesienia o licznych
przyp adkac h tachyarytmii kom orowej z wy dŁlżenietn od-
cinka QT u ludzi (2,'7,8, 17), świń (2I) oraz psow ( l).
Dość często notowano powazne zaburzenia rytmu serca,
a nawet tzw. ,,torsades de pointes", czyli ,,balet serca"
kończapy się śrnierciąpacjenta (6,23). Takie efekty dzia-
łania cizapridu powodowane były prawdopodobnie blo-
kowaniem kanałów potasowych w błonie miokardiocy-
tów (23,28). O słuszności tej teorii rnoze świadczyćfakt,
ze podanie świniom antagonisty receptora 5-HT1, prepa-
ratu o nazwie RS-l00302, wywoływało efekt antyaryt-
miczny (24). RS-100302 wykazywał podobny efekt, co
antyarytmiczne leki III klasy, których mechanizm działa-
nia oparty jest na modulowaniu kanałów potasowych
w mięśniu sercowym (Iż, 15,2l ). Istnieją także donie-
sienia sugerujące, że stymulacja receptorów 5-HT. (czy-
li naśladowanie sposobl działania cizapridu) moze po-
wodować u człowieka zwiększotly napływ jonów Ca2
do wnętrza przedsionkowych miocytow oraz zwiększe-
nie ich uwalnjania z siateczki śródplazmatycznej (12).
Obserwowany efekt następuje prawdopodobnie poprzez
pobudzenie kinaz białkowych, aktyworvanych cyklicz-
nyrn AMP. Reakcja tamoże więc powodować wzrost we-
wnaJrzkomórkowego poziomu jonów Ca2 , co może zko-

lei skracać okres refrakcji przedsionków, powodując aryt-
mię (12). Odwrotny efekt, tj. spadek wewnątrzkomórko-
wego stęzeniajonów Ca2t w miocytach, wydłuzenie okre-
su refrakcji oraz efekt antyarytmiczny obserwowany był
po podaniu świniom RS-l00302 (21). Oprócz niekorzyst-
nego oddziaływania na układ sercowo-naczyniowy, ci-
zaprl,d okazał się także teratogenny dla zarodkow, a na-
wet powodował ich zamieranię (23). Dodatkowo, będąc
agonistą receptora 5-HTJ. zwiększał on poprzez aktywa-
cję cyk|azy adenylanowej ilość uwalnianego z komórek
nadnerczy aldosteronu ( l9), co moze powodować szereg

1eszcze nie do końca poznanych działań niepoządanych.
Stosując cizaprld naIeży pamiętać, ze jest on metaboli-
zowany w wątrobie przez kompleks enzymatyczny cyto-
chromu P4.0 (CYT3A4). Dlatego też należy unikac jed-
noczesnego stosowania cizapridu i leków, ktore są rów-
nież metabolizowane przezten sam cytochrorn. Do tych
leków należau między innyrni: fungicydy azolowe, tna-
krolidy czy też leki przeciwdepresyjne (8, 14, l5).

W zwiazku z ostrzeżeniem skierowanym w styczniu
2000 r. przezFood and Drug Administration w USA za-
równo do lekarzy, jak i pacjentów, mówiącyrn o niebez-
pieczeństwie płynącyrn ze stosowania cizapridu, nasta.-
piłznaczny spadekpopularnościtego leku(8, l7). W wy-
niku ograni częnia stosowania cizapridu uruchomiono
intensywne poszukiwania,,idealnego" prokinetyka (1 7).
Badania te doprowadziŁy do testowania kilku interesują-
cych leków, mogących w przyszłości być zamiennikarni
cizapridu. Jednym z nich jest mozaprid, strukturalnie i far-
makologicznie zblizony do cizapridu, a który we wstęp-
nych badaniach nie powodował wydłuzania odcinka QT
u ludzi (I4) oraz nie zaburzał rytmu serca u szczurów
(23). Nalezy podkreślić, że dlże nadzieje na znalęzienje
nowej generacji leków prokinetycznych wiąze się obec-
nie z pochodnymi erytromycyny, które, jak się zakłada,
są agonistami receptorów motylinowych na terenie
przewodu pokarmowego (l2,26). Okazało się, ze leki
zbliżone budową do makrolidów mo gą powo dow ać przy -
spieszenie pasazu treści pokarmowej z żołalka oraz je|it
(1,9).Przykładem możebyć substancja czynna o robo-
czej nazw l,e EM 5'7 4 [ 

(N-metylo)-N-izopropylo- 8,9-an-
hydroerytromycyna A 6,9-dietoksyetan], pochodna ery-
tromycyny i potencjalny agonista receptorów motyli-
nowych. W badaniach przeprowadzonych na psach po-
twierdzono jego działanie prokinetyczne, poniewaz
EM57 4 powodował zwiększenie kurczliwośc i żołądka,
a w konsekwencji jego przyspieszone opróznianie zarów-
no z treści płynnej, jak i stałej (26). Niestety, tak jak
w przypadku cizapridu, antagonistów receptora histami-
nowego 1 (28), także makrolidy mogąpowodować groz-
ne dla zycia wydłuzenie odcinka QT izabvzać rytm sel-
ca (I,6, 16). Duzym wyzwaniem dla naukowców staje
się znalezienie takich pochodnych makrolidów,klóre przy
wysokiej aktywności prokinetycznej pozbawione były-
by działanla zarówno antybtotycznego, jak i kardiotok-
sycznego. Szukając nowych preparató,w_sięgnięto, do
nowej generacji agonistow receptorów 5-HT,, charakte-
ryzujących się niskiln powinowactweln do receptorow
5-HT. tj.: ML l0302 (2-ptperydynoetylo 4-amino-5-chlo-
ro-2-metoksybenzoesan) oraz SR59768 (2-[(3S)-3-hy-
droksypiperydyno] etylo 4-amino-5-chloro-2-metoksy-
benzoesan), Zwięki te wywoływaĘ u psów, zależny od



dawki, wzrost aktywności rnotorycznej dwunastnicy oraz
j e1 ita czczego, n aś l aduj ap prokinetyczny efekt cizapr i dl.
Nie wykazywały natomiast wpływu na długośc odcinka
QT, w przeciwieństwie do cizapridu, ktory ten okres zna-
cząco wydłużał (4). Podobny efekt prokin etyczny zaob-
serwowano po podaniu świnkom morskim wysoce se-
lektywnego agonisty receptora 5-HT4. jakim jest TS-951
(N- fendo-B-(3-hydroksypropylo)-B-azabicyklo [3.2. 1 ]okt-
3 -ylo] - l -izpropyl o -2 -oxo - I,2 -dihydro-3 -chinolinokar-
boksy-amid), ktory powodował wyrażny wzrost kurczli-
wości jelita kętego. Nalezy jednak podkreślić, ze nie wia-
domo jeszcze, jakijest wpływ TS-95l na układ serco-
wo-naczyniowy (13). W świetle powyzszych tozważai,
interesujące wydają się spostrzezenia dotyczące wpływu
stanu zapalnego na kurczliwość mięśni gładkich.

Wykazano, ze mediatory prozapalne (prostaglandyny,
1eukotrieny) wywołują spadek kurczliwości rnięśni gład-
kich przewodu pokarrnowego. Okazało się, ze podanie
psom celekoksybu, selektywnego inhibitora cyklooksy-
gęnazy 2, skutecznie zwiększało napięcie w dolnym zwie-
raczuprzełyku. Efekt działania celekoksybu był porow-
nywalny do skuteczności cizapridu (5). Fakt ten stwo-
rzył nadzieję dla osób cierpiapych na GERD oraz choro-
by przebiegające z atonią przewodu pokarmowego. Jed-
nak nalezy zachowac duzą ostrozność przy długotrwa-
łym podawaniu leków przeciwzapalnych, gdyż mogą one
niekorzystnie wpływać na stan błony śluzowej przewo-
du pokarmowego. Interesującą alternatywą leczenia far-
makologicznego schorzeń atonicznych przewodu pokar-
mowego wydaje się także elektrostymulacja. Niestety,
brak odpowiędnich nakładów finansowych oraz prze-
szkody natury technicznej nie pozwalają na rozwój tego
r o dzaju gastroentero stymulacj i (3 ).

Podsumowuj ag, należy podkreślić, że cizaprid w ciągu
ostatnich kilku |at zyskał duząpopulatność, a jego pro-
kinetyczne właściwości są wykorzystywane nie tylko
w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego, ale takze
układu moczowego. Jest lekiem cenionym zarowno pTzez
pacjentów, j akiprzezlekarzy. Cizaprid to jednak lek kon-
trowersyjny, przez jednych uwazany zabardzo skutecz-
ny, przez innych za niebezpleczny, poniewaz był przy-
czyl:.ąuńraty zdrowia, a nawet życiapacjentow. Pomimo
wielu zalet, opisane powyzej powazne działanla niepo-
żądane, czyniągo lekiem niebezpiecznyn i zmuszają le-
karza prowa dzap e go do indywidualne go r o zw ażenia za-
sadno ści j eg o uży cia w kazdym przypadku chorobowym.
Optymistyczny wydaje się fakt zaangażowania firrn far-
maceutycznych w zna7ezienl,e nowych, bardziej bezpiecz-
nych substytutów tego prokinetyka. Szczególnie obiecu-
jące wydają się doświadczenl,a z lżyciem pochodnych
m akrol idow, pon iewaz efektywnie kurczą one mięśniów-
kę przewodu pokatmowego, a takze wpływają na pasaż
jelitowy. Wkrotce stworzyć mogąnową grupę nowoczes-
nych leków prokinetycznych o znikomych oddziaływa-
niach ubocznych. Podobnie wysoce selektywni agoniści
receptora 5 -HT4 stanowi ą tak że pow ażnąalternatywę dla
cizapridu, gdyż w stosunku do wysokiej skuteczności
działania brak jest doniesień o powaznych skutkach
ubocznych ich stosowania. Nadzieje budzą takze wyniki
badan nad wpływem leków przeciwzapalnych na kurcz-
liwość mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Byó
może, w niedalekiej przyszłości poznamy nowy lek pro-

kinetyczny, równie skuteczny co cizaprid, ale pozbawio-
ny jego powaznych działań niepoządanych.
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