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چکيده
داروی سيزاپرايد بهعنوان يك داروي پیش رونده در دستگاه گوارش سبب افزایش فاصلهی  QTبا تغییرات الکرتوفیزیولوژی در کانال پتاسیمی رسیع
قلبی میشود .این دارو توسط سیتوکروم  II450متابولیزه میشود و آریتمیهای مهلک گزارش شده از آن باعث تاکی کادی و کاهش قدرت انقباضات
قلب میگردد .هدف از این مطالعه بررسی سایز بطن با ارزیابی کرس تخلیه وکرس کوتاهی به دنبال مرصف خوراکی داروی سیزاپراید است .در این
مطالعه (تجربی -مداخلهای) بهطور تصادفی شش قالده سگ بومی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت .سپس از متامی حیوانات بعد از تایید وضعیت
عمومی اکوکاردیوگرافی در زمان صفر (قبل از تجویز داروها) و هفت روز پس از تجویز خوراکی روزانه سه مرتبه سيزاپرايد با دوز یک میلیگرم
درکیلوگرم صورت گرفت .در این مطالعه تصاویر دوبعدی  B-modeو  M-modeمورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجهی این بررسی نشانداد با مرصف
خوراکی داروی سیزاپراید عملکرد بطنها تغییر کرده و قانون فرانک استارلینگ در قلب ناقص گردید و عوارض جانبی مشاهده شده برای این دارو
شامل  -كاهش تعداد رضبان قلب ،كاهش كرس تخليه و کرس کوتاهی در سگ بود که همگی منجربه کاهش قدرت انقباضات قلب گردید.
کلامت کلیدی :قلب ،سيزاپرايد ،اکوکاردیوگرافی ،کرس تخلیه،کرسکوتاهی
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Cispride drug as a procinetic drug in digestive system, causes prolongation of the QT interval by electrophysiologic
changes in the ion channel that is responsible for the rapid component of the delayed rectifier current for potassium
(IKr). This drug is metabolized by cytochrome P450. However, serious cardiac arrhythmias have been reported in
patients taking cisapride like ventricular tachycardia and hypokinetic heart. The goal of this issue is to measure the
ventricular size by evaluating of ejection fraction and fractional shortening following oral administration of cisapride.In
this appraisal, six domestic dogs were randomly selected. Then all of them were issued on echocardiographic changes
in two times as before administration and after administration of 1 mg/kg cisapride for three times day. Two- dimensional B-mode and M-mode pictures were analysed.The results confirmed that by oral administration of cisapride
ventricular function became impaired and the Frank-Starling law of the heart was note operative. The side effects were
reduction of heart rate, declining of ejection fraction and fractional shortening which resulted Decreased cardiac
contractility heart.
Key words: Heart, cisapride , Echocardiography, Ejection fraction, Fractional shortening

مقدمه

داروی سیزاپراید پس از مرصف خوراکی بهآسانی از دستگاه گوارش
جذب ميشود و یک ايل دو ساعت پس از خورده شدن به حداكرث غلظت
پالساميي ميرسد .متابوليسم آن درگذر اول از كبد و جدار روده بسيار
زياد است و فراهميزيستي آن طبعاً پايني ( 40درصد) است .متابوليت
اصيل آن  norcisaprideاست 90 .درصد دارو به شكل متابوليت آن در
ادرار و مدفوع (بهطور تقریباً مساوي) ترشح ميشود .ميزان اتصال دارو
به پروتئنيهاي پالساميي  98درصد است ( .)4مکانیسم اثردارو ،آزادکردن
استیل کولین در حد شبکه ی میانرتیک جدار روده است .اين دارو آثار
مستقيم آنتيدوپاميرنژييك يا پاراسمپاتوميمتييك ندارد و ترشحات معده
و سطح رسمي پروالكتني را متأثر منيكند.گزارش شده است که سیزاپراید
آثار آگونيستي رسوتونني ( )5HT4دارد .سیزاپراید (پرپولسيد) ممكن است
در دامهای كوچك در حاالت رفلکس معدي -مري و براي تقويت حركات
لوله گواريش در اختالالت حركتي اوليه ی لوله گوارشی مؤثر واقع شود.
در برخي از انسانها ،اسهال موقت و كرامپ شكمي گزارششده است.
ازآنجاکه داروی سيزاپرايد تخليه ی معده را افزايش ميدهد جذب دارو
ممكن است از طريق معده کاهشیافته درحالیکه جذب از روده كوچك
افزايش مييابد ( .)12داروی سيزاپرايد بهعنوان يك داروي پروكينتيك
در تقويت و برگرداندن حرکات دستگاه گواريش در درمان مگاكولون و
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ساير موارد حائز اهميت فراواين است ويل به علت القای پديده Torsades

 des pointesمرصف محدودي دارد ( .)3چرخيدن حول يك نقطه ،اشاره
بهنوعی تاکیکاردی پيل مورفيك دارد كه  QRSها ابتدا مثبت و بهتدریج
كوچك و منفي میگردند و مشخصه ی آن  QTطوالين است ( .)TdPاين
فرم از تاکیکاردی بطني موجب تغيري شكل  QRSمیشود بهطوريكه
محور الكرتييك قلب در حني تاکیکاردی مرتباً عوض میشود و میتواند
به فلوتر و فيربيالسيون بطني تبديل گردد که البته گفته میشود دو
كانون مجزا از هم در بطن مسئول تغيري شكل  QRSو محور آن میباشند
( .)8,10زمانی که بطنها عملکرد نامنظم داشته باشند به دنبال آن قانون
فرانک– استارلینگ و تغییر طول سارکومرها هم دچار نقص میشود
که این حالت باعث افزایش حجم پایان دیاستولی میگردد .اندازهگیری
قدرت انقباضی قلب ،وبه خصوص در حالت هیپوکینزی (کاهش قدرت
انقباضات قلب) کار دشواری است که گزینهی مناسب ارزیابی از طریق
محاسبه کرس تخلیه وکرس کوتاهی در پایان دیاستول میباشد .بدینصورت
که قدم اول در ارزیابی صحیح نارسایی قلبی بر اساس شدت و نوع
اختالل قلبی و محاسبه کرس تخلیه و کرس کوتاهی با اکوکاردیوگرافی دو
بعدی میباشد و به طور کلی استاندارد طالیی در ارزیابی نارسایی قلبی
محاسبهی کرس تخلیهی سیستول و دیاستول از طریق  M-modeدر قطر
حفرههای قلب و ضخامت دیواره است( .)11سيزاپرايد منيتواند باعث
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مهار كولني اسرتاز بشود ويل اثرات دوپامنريژيك را تقریبا متوقف ميكند.
همچنین اين دارو داراي اثرات متناقض بر روي گريندههاي مختلفي
رسوتونيني است بدين نحو كه باعث تحريك گريندههاي  HT4-5ميشود
ويل بر روي گريندههاي  HT3-5اثرات آنتاگونيستي دارد  )2,3,5,7(.ييك از
عوارض مهم باليني متعاقب مرصف سيزاپرايد ،القای نوعی تاکیآريتمي
مهلك قلبي به نام تاکی-کاردی پلیمورفیک یا Torsades des pointes
و به دنبال آن فيربيالسيون بطني است بدين نحو كه اين دارو با به
تأخیر انداخنت هدايت يونهاي پتاسيم در كارديوميوسيتها در فاز سه
رپوالريزاسيون عضله قلبي باعث طوالين شدن رپوالریزاسيون بطني
شده و  TDPو پسازآن مرگ ناگهاين قابل وقوع خواهد بود .با توجه
به اينكه كانالهاي پتاسيمي به  2جزء رسيع ( )Ikrو نوع .2آهسته ()Iks
تقسيمبندي ميشوند و با عنايت به اينكه جزء رسيع كانالهاي پتاسيمي
تحت تأثیر كانالهاي  HERGاست وچون داروی سیزاپراید باعث توقف
عملکرد كانال  HERGو متعاقباً كانالهاي پتاسيمي رسيع ميشو ،بنابراين
در اين مطالعه سعي شده است تا تغيريات اکوکاردیوگرافی نايش از
تجويز داروی سيزاپرايد مورد مطالعه و برريس قرار گريد.
مواد و روشها

در این مطالعه (تجربی -مداخلهای) سگهای بومی (شش قالده)
بهطور تصادفی انتخاب شده و مورد آزمایش قرار گرفتند .قبل از انجام
آزمایشها ،معاینهی بالینی ازنظر سالمتی کامل حیوان صورت گرفت
و برای دفع آلودگی انگلی احتاملی از داروی مبندازول 20میلی گرم
به ازای هرکیلوگرم وآیورمکتین با دوز  0/004میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم استفاده شد .سپس از متامی حیوانات بعد از تایید وضعیت
عمومی اکوکاردیوگرافی در زمان صفر (قبل از تجویز داروها) صورت
گرفت و درنهایت داروی سیزاپراید با دوز یک میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم بهصورت روزی سه بار به مدت هفت روز پشت رس هم تجویز
شد .فرایند اکوکاردیوگرافی از یکسوم میانی سطح جانبی و فضای بین
دندهای سوم تا ششم بعد از خواباندن حیوانات به سمت راست توسط
یک دستگاه اولرتاسونوگرافی  Pie Medicalو با مالیدن ژل متاسی صورت
گرفت و تصاویر دوبعدی  B-modeو  M-modeحاصل گردید .بعد از

امتام تجويز دارو یعنی در روز هفتم دوباره گراف اکوکاردیوگرافی اخذ
شد و درادامه از نتایج حاصله تفسیر صورت گرفت .دادهها بهصورت
 MEAN+SEMبیانشده و براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماري
آناليز واريانس یکطرفه ( )ANOVAو به دنبال آن از آزمونهای مقايسه
چندگانهی تويك براي مقايسه وجود اختالف بني گروهها استفاده شد.
مقدار  p > 0/05براي تعيني سطح معنیدار بودن بني گروهها در نظر
گرفته شد.

نتایج

دادههای بهدستآمده از این مطالعه در جدول  1و شکل  1به رشح
ذیل اتخاذ گردید .آنالیزهای آماری مربوط به تغییرات کرس تخلیه به
رشح زیر است :کرس تخلیه هفت روز بعد از تجویز داروی سیزاپراید
نسبت به زمان صفر تغییر معنیداری داشته و کاهش نشان داد.
هامنطور که در جدول  1قابلمشاهده است میانگین کرس تخلیه در
زمان صفر  74/68 ± 1/42و هفت روز بعد از تجویز 54/32 ± 0/88
واحد بود .آنالیزهای آماری مربوط به تغییرات کرس کوتاهی به رشح زیر
است :کرس کوتاهی هفت روز بعد از تجویز داروی سیزاپراید نسبت به
زمان صفر تغییر معنیداری داشته و کاهش نشانداد .هامنطور که در
جدول  1قابلمشاهده است میانگین کرس کوتاهی در زمان صفر ± 1/4
 49/85و هفت روز بعد از تجویز  32/42 ± 0/63واحد بود .رضبان قلب:
آنالیزهای آماری مربوط به تغییرات رضبان قلب به رشح زیرمی باشد:
تعداد رضبان قلب ،هفت روز بعد از تجویز سیزاپراید نسبت به زمان
صفر تغییر معنیداری داشته و کاهش نشان داد .هامنطور که در جدول
 1قابلمشاهده است میانگین تعداد رضبان قلب در زمان صفر ± 7/04
 101/87و هفت روز بعد از تجویز  80/12 ± 4/65بود.

بحث

سيزاپرايد بهعنوان يك داروي پروكينتيك در تقويت و برگرداندن
حرکات دستگاه گواريش و در دامپزشيك برای درمان مگاكولون و ساير
موارد حائز اهميت فراواين است و بهعنوان یک عامل پروكينتيك
دستگاه گوارش است و ارزش زيادي در درمان اختالالت حركتي دستگاه

جدول  -1میانگین تغییرات مقادیر کسر تخلیه ،کسر تخلیه تصحیحشده و کسر کوتاهی متعاقب تجویز خوراکی
داروی سیزاپراید به تفکیک زمانهای صفر و هفت روز بعد از تجویز
کسر کوتاهی

ضربان قلب

کسر تخلیه

CIS 0

c 49/85 ± 1/4

de 101/87 ± 7/04

cd74/68 ± 1/42

CIS 7

a32/42 ± 0/63

ab 80/12 ± 4/65

a 54/32 ± 0/88

حروف متفاوت در جدول نشانهی  ≤p0/50میباشند.
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گوارش بر عهده دارد .البته اين دارو هم هامنند ساير داروها بدون
عوارض جانبي نبوده و مهمترین عارضه جانبي آن اثرات قلبي ازجمله
ايجاد هیپوکینزی(کاهش قدرت انقباضات قلب) در قلب است (.)2
در مطالعهی حارض اثر داروی سيزاپرايد بر عملكرد هموديناميك قلب
موردمطالعه قرار گرفت و نشان داد كه تجويز سيزاپرايد اثرات قلبي
فراواين داشته و باعث القای براديكاردي و تضعيف عملكرد عضلهی قلبي
و تضعيف سيستم هدايتي الکرتیکی قلب ميشوند ،بهنحویکه تضعيف

عملكرد قلب و القای براديكاردي(کاهش رضبان قلب) در تجويز داروی
سيزاپرايد بارز است .در نتايج ساير محققني هم اطالعات بهدستآمده
مطابقت زيادي با يافتههاي اين پژوهش داشته است .بهعنوانمثال در
مطالعهی سوگی یاما و هاشی موتو در سال  1998تأثري پروكنتيك گواريش
هامنند داروی سيزاپرايد را بر روي تغيريات آریتمی قلب و تغيريات
فشارخون انجام دادند ،مشخص شد كه تجويز سيزاپرايد بهشدت باعث
كاهش تخليهی خون از بطن و كاهش فشارخون آئوريت گرديد (.)12

نمونهی اکوکاردیوگرافی قبل از تجویز دارو

نمونهی اکوکاردیوگرافی بعد از تجویز دارو

شکل  -1نمونهی اکوکاردیوگرافی قبل و بعد از تجویز داروی سیزاپراید در سگ در نمای Long Axis
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در مطالعه ديگري كه توسط آورام و همكارانش در سال  2000انجام
شد،مشخص شد که تأثري سيزاپرايد بر قلب بيامران موردمطالعه تطابق
بسيار زيادي با نتايج حاصل از اين بررسی داشته ،بهنحویکه طوالين
شدن فاصله  QTبهشدت افزايش پیداکرده و طوالين شده بود .از طريف
ديگر تغيريات رضبان قلب در اين مطالعه در بيامران تحت درمان با
سيزاپرايد انديك تنوع داشت ويل نزديك به نتايج ارزیابی حارض بود بدين
نحو كه رضبان قلب در گروههاي تيامر به تدریج کاهشیافته بود (.)1
از طرف ديگر در مطالعهی دیگری تأثريداروی سيزاپرايد بر روي اثرات
هموديناميك آن بر قلب موردمطالعه قرار گرفته و مشخص شده است
كه سيزاپرايد ميتواند باعث افت برونده قلبي و كاهش كرس تخليه و
كاهش انقباض پذيري عضلهی بطن چپ قلب سگ گردد كه اين يافته با
نتايج حاصل از اين تحقيق كام ًال منطبق است ( .)14در مطالعه دیگو و
همكارانش مشخص گرديد كه تجويز داروی سيزاپرايد به عروق كرونري
قلب سگها ميتواند متعاقباً و بهشدت باعث طوالين شدن QT-interval
و کاهش رضبان قلب گردد ( .)5،4بههرحال در پژوهش حارض مشخص
گرديد كه تجويز داروی سيزاپرايد باعث تغيري رفتار هدايتي قلب شده و
پمپ قلبي را به سمت تضعيف عملكرد و به عباريت به سمت قلب آرام
ميكشاند و این دارو بهعنوان برگ خرید آريتموژن در قلب مطرح بوده
که در بيامران قلبي ،و بيامراين که كرس تخليه آنها كمرت از  40-30درصد
است و احتامل تضعيف قلب وجود دارد نبايد مرصف منود .داروهاي
آنتي دوپاميرنژييك داراي اثرات چندگانهی قلبي -عروقي ميباشند ييك از
مكانيسمهايي که دراین میان مطرح است مهار کانالهای كلسيمي نوع
 Lو القای اثرات اينوتروپيك و كرونوتروپيك منفي بر رفتار قلب است كه
به گفته لیو و همكارانش ،نتیجهی آن القاي براديكاردي(کاهش رضبان
قلب) شديد و طوالين شدن فاصله  QTخواهد بود .مكانيسم ديگري كه
در اين ميان مطرح است و طرفداران زيادي دارد است که اين تركيبات
ميتوانند با توقف عملکرد کانالهای پتاسيمي رسيع در ميوسيتهاي
دهليزي و هم چنین ميوسيتهاي بطني باعث تضعيف عملكرد قلبي
شوند .در رابطه با کانالهای پتاسيمي به تأخري انداخنت هدايت يون
پتاسيم در فاز دو رپوالريزاسيون عضله قلبي باعث طوالين شدن اين فاز
شده و القای  TDPرا به دنبال خواهد داشت .با توجه به اينكه کانالهای
پتاسيمي به دو جزء رسيع و آهسته تقسيمبندي ميشوند و با عنايت
به اينكه جزء رسيع کانالهای پتاسيمي تحت تأثري ژن  HERGاست و
چون داروهاي آنتيدوپاميرنژيك باعث توقف عملکرد کانالهای پتاسيمي
وابسته به ژن  HERGميشوند ،بنابراين وقوع پديدههاي آريتميك مثل
براديكاردي كيل قلب (کاهش رضبان قلب) و هیپوکینزی(کاهش قدرت
انقباضات قلب) دور از انتظار نخواهد بود ( .)6,9,14چون این قبیل
داروها با اختالالت الکرتولیتی مخصوصاً پتاسیم همراه میباشند مرصف
همزمان سيزاپرايد با مهارکنندههای آنزیمهای سيتوكروم  3A4 P450مانند
آنتیبیوتیکهای ماكروليدي (اريرتومايسني ،كالريرتومايسني و ،)...ضد
قارچهای آزول (فلوكونازول ،ايرتاكونازول ،ميكونازول ،كتوكونازول و
 ،)...داروهاي مسبب طوالين شدن  QTمانند ضد آريتمي ها (كينيدين،
سوتالول ،پروكائني آميد و  )...مهارکنندههای  HIVپروتئاز (اينديناوير،
نلفيناوير و ،)...ضدافرسدگیهای سه حلقهای ،برخي ضدافرسدگیهای
چهار حلقهای ،برخي آنتيسايكوتيك ها (فنوتيازين ها و ،)...استاميزول

و آب گریپفروت ممنوع بوده و تجويز سيزاپرايد در بيامران مبتال به
نارسايي كليوي ،نارسايي تنفيس و رسطانهای پيرشفته نیز ممنوع است
( .)8اهمیت دقت در تجویز داروی سیزاپراید تا آنجا است که حتی در
بیامران خودایمنی به دلیل مهار شدن کانالهای  IKrتحت تأثیر ،HERG
پدیدهی  QTطوالنی و قلب ضعیف دور از انتظار نخواهد بود (.)15،13
منابع مورد استفاده

1.Avram,B.,F.Arjen.,D.Tine andV.Yvan.2000. Effects of Cisapride on Corrected QT Interval,Heart Rate, and Rhythm in Infants
Undergoing Polysomnography. Pediatrics106 (6): 85.
2.Ahmed, S.R.1995. Cisapride and torsades de pointes.The Lancet.
345-508.
3.AlWabel,N.A.,Strauch.,S.M.Keene.,B.W.Nakayama.,N.Hamlin.2002.Electrocardiographic and Hemodynamic Effects of Cisapride Alone and Combined with Erythromycin in Anesthetized
Dogs. Cardiovascular Toxicology:195- 207.
4.Diego,J.,M.D.Belardinelli.,L.Antzelevitch,C.2003.CisaprideInducedTransmural Dispersion of Repolarization and Torsade de
Pointes in the Canine Left Ventricular Wedge Preparation During
Epicardial Stimulation. Circulation:108.1027.
5.Dowling,P.M.1995.Prokinetic drugs: metoclopramide and cisapride. Canad.Vet.J: 115-116.
6.Hondeghem,L.M and D.L.Synders.1990.Class III antiarrhythmic
drugs have a lot of potential but a long way to go: reduced efffectiveness and dangers of reverse use – dependence. Circulation:
686-690.
7.Kuroda,T.,y.Yoshihara.,H.Nakamura.1992.Effects of cisapride
on gastrointestinal motor activity and gastric emptying of disopyramide. J. Pharmaco-Dyn:395-402.
8.Libby,P.,R.O.Bonow.,D.L. Mann.,D.P. Zipes.2008.Braunwald's
Heart Disease, Eighth Ed, Philadelphia, Saunders Elsevier:149-974.
9.Liu,S.,R.B., Melchert.,R.H and Kennedy.1997. Inhibition of Ltype Ca 2+ channel current in rat ventricular mycoytes by terfenadine. Circ Res: 202-210.
10.Nolan,E.R.,M.R.Feng.,J.R. Koup.,J. Liu.,D. Turluck.,Y. Zhang
and et al.2006. A novel predictive pharmacokinetic/pharmacodynamic model of repolarization prolongation derived from the effects of terfenadine, cisapride and E-4031 in the conscious chronic
av node-ablated, His bundle-paced dog. J Pharmacol Toxicol
Methods:1-10.
11. O'Rourke, R.A. Walsh and V. Fuster.2009. Hurst's The
Heart.12 ed. pp.90-216,in: canada.. McGraw-Hill.
12.Sugiyama, A and K.Hashimoto.1998.Effects of gastrointestinal prokinetic agents, TKS159 and cisapride, on the in situ canine

158

1396  پاییز، تحقیقات دامپزشکی و فرآوردههای بیولوژیک،116 شامره

heart assessed by cardiohemodynamic and electrophysiological

S.M, Mohiuddin and D.M Roden.1992.Pharmacology of the class

monitoring. Toxicol Appl Pharmacol:261-9.

III antiarrhythmic agent sematilide in patients with arrhythmia. Am

13.Trevor,J.,B.G Katzung and B.Susan, B.2007. Examination and

J Cardiol :206-212.

Board Review, 1 ed.PP.359-472. Katzung & Trevor's Pharmacol-

15. Yue,Y and et Al.2015.Pathogenesis of the Novel Autoimmune-

ogy McGraw-Hill Professional.

Associated Long QT Syndrome. Circulation :115.

14.Wong, W.,H.N. Pavlou., U.M, Birgersdotter., D.E, Hilleman.,

159

