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خالصه
مطالعه به  نیا. است یالزام حیصح صیتشخ کیبه  لین يبرا کسیا يبا اشعه يربرداریاز انجام تصو شها پیروده سازيآماده

. صورت گرفت یشکم ياز محوطه یوگرافیاز راد شپی سگها درروده سازياثرات سنا و روغن کرچک در آماده يسهیمنظور مقا
-یلیم 20به میزان(سنا  سازيآماده میاز دو رژ یکی،ماه 30تا  18نژاد مخلوط، از هر دو جنس و با سن  ازقالده سگ بالغ سالم  ستیب

از  یوگرافیروز قبل از راد کیرا ) وزن بدن لوگرمیهر ک يبه ازا ترلییلیم 4به میزان (روغن کرچک  ای) وزن بدن لوگرمیهر ک يبه ازا گرم
استاندارد توسط  هايوگرافیراد .گذاشته شد واناتیح اریفقط آب در اخت یوگرافیدر روز قبل از راد. کردند افتیدر يمعد يلوله قیطر
مدفوع و  تهیواپسیکولون و راست روده، راد روجود مدفوع و گاز د.شدیبررستهیه و ،سازيآماده روشمطلع از  ریغ ستیولوژیراد

ها تا دو هفته پس داروها، سگ یهرگونه اثرات جانب یبه منظور بررس. شد يازبندیاز صفر تا سه امت اریمع کیبا  ،هاوگرافیراد تیفیک
برابر  بیسنا و روغن کرچک به ترت میرژ يکولون برا سازيآماده ازیتام نیانگیم. داروها مورد مشاهده قرار گرفتند زاز تجوی

 5/2±53/0برابر  بیسنا و روغن کرچک به ترت میرژ يراست روده برا سازيآماده ازیامت نیانگیم نهمچنی. بود 3/2±48/0و  53/0±5/2
05/0(دندیبهبود بخش داريیرا به شکل معن اهروده در سگ سازيآماده ازیسنا و روغن کرچک امت هر دو داروي. بود 4/2±52/0و 

p<.(تیفیمدفوع و ک تهیواپسیکولون و راست روده، راد سازيآماده ازیدو گروه از نظر امت نیب داريیاختالف معن گونهچیه 
 توانیم. نداشتندیدو گروه تفاوت هايداروها، سگ یو عوارض جانب ینیبالاز نظر  نچنیهم). ≤05/0p(وجود نداشت  هاوگرافیراد

ها توسط سگ یو مؤثر بوده و به خوب خطرها بیروده در سگ سازيآماده يگرفت که استفاده از سنا و روغن کرچک برا جهینت چنین
.شودیم تحمل

، سگروغن کرچک، سنا،سازي رودهآماده: يدیکلمات کل
  

مقدمه
مانند  یصیتشخ يربرداریتصو هايدر اغلب روش.

ها موجب عدم وجود گاز و مدفوع در روده ی،وگرافیراد
به ؛شودیم یشکم يمحوطه ياعضا یبرخ يمشاهده

مزبور به هاي ارگان هاييناهنجار صیتشخ ،لیدل نیهم
-یم رممکنیمواقع غ یصورت گرفته و در بعض یسخت
 يربرداریتصو انجامرو همواره قبل از  نیاز ا .شود
 يمحوطه هايیو جراح یکولونوسکوپ یحت اییصیتشخ
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تا  12قطع غذا به مدت ،نیمل يداروها زیتجوبه  یشکم
 اولین.کنندیاقدام م هیتنق ازیساعت و در صورت ن 24
که بودکولیگللنیاتیپلبه عنوان ملین، مورد استفادهعیما

 سازيدر انسان جهت آماده عیما نیاز ا تریچهار ل دنینوش
شور،  يمزه. داده شد صیکولون مؤثر و فاقد خطر تشخ

بهحجم آن  میآن باعث تقس يسولفات و حجم باال يبو
رینظ گرید يمواد یابیو ارز ینیگزیجا زیمرحله و ن چند
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شربت  شکلبه  رهیسنا و غ م،یزیمن تراتیس م،یفسفات سد
.Wexner et al(قرص شد ژهیو به و روغن ). 2006

 )سیکومون نوسیسیر(کرچک اهیگ هايکرچک از دانه
 یجزء اصل و استشناخته شده  ربازیکه از د شودمیتهیه 

روغن  .باشدیم کینولئیسیر دیآن اس ییایمیساختار ش
در درمان انواع  نعنوان ملیبه یکرچک به صورت خوراک

 برايروده کولون و راست سازيجهت آماده زیو ن بوستی
کاربرد دارد یو قبل از جراح یوگرافیمطالعات راد

)Mathias et al. 1987( .استاندارد  يکه از عصاره زیسنا ن
هیته ایفولیآنگوست ایکاسیسنا با نام علم اهیبرگ گ يشده
آنتراسن بر  یدروکسیه يدهایکوزیگل يمحتوشود، می

کامل کولون  يهیتخل يکه برا باشدیم Bدیحسب سنوزوئ
 یجراح اییکولونوسکوپ ،یوگرافیقبل از انجام راد

Kobashi(شودیاستفاده م et al. 1980( . تنها در ایران
اي به مطالعه1390در سال و همکاران  یخانلوثانیقاض

-سنا و روغن کرچک در آماده ياثر عصاره منظور بررسی

 يمشاهدهاند که ضمن در انسان انجام دادهکولون  سازي
و شدت  زانیماثر بهتر سنا در مقایسه با روغن کرچک، 

ضعف و  ،یچون تهوع، استفراغ، احساس تشنگ یعالئم
را در  یو درد شکم خوابییو ب يریاحساس س ،حالییب

نمودند و فقط  انیتر بسنا کم يگروه مصرف کننده
از روغن  ترشیگروه ب نیاحساس سوزش در مقعد در ا

در خصوص استفاده  ايتاکنون مطالعه.کرچک بوده است
مدفوع از کولون سگ و  يهیدو دارو جهت تخل نیاز ا

در  نیبنابرابود،انجام نشده  یوگرافیقبل از راد سازيآماده
 يدو دارو بر رو نیاثرات ا يسهیمطالعه ضمن مقا نیا

 یبررس زها نیآن یاحتمال یکولون، عوارض جانب يهیتخل
.شدند

  
روش کارمواد و 
قالده سگ بالغ از نژاد  20تعداد پژوهش  نیدر ا

 93/18±63/2وزن  نیانگیمخلوط از هر دو جنس با م
 هايو به مدت دو هفته در قفسانتخاب شدهلوگرمکی

 تصویربرداري،شروع  زمانتا .شدند يجداگانه نگهدار

و  ینیبالناتیمعا ه،یاز نظر تغذ واناتیحیسالمت تیوضع
با  واناتیح یتمام. دیگرد یبررس میمشاهدات مستق

 زداییکوانتل و مبندازول انگلیضد انگل پراز هايقرص
در  يو هار پراداگیه هايبا واکسن ونیناسیشدند و واکس

 يرهیج کیزمان از  نیدر ا نچنیهم. ها صورت گرفتآن
.  شدند هیمعمول و متنوع، دو بار در روز تغذ ییغذا

حرارت، تعداد ضربان قلب و تنفس قبل از انجام  يدرجه
عدم در صورت لزوم، به منظور . شدیثبت م اتیعمل

 نیکتام بیترک ،قبل از رادیوگرافی،واناتیح تحرك
.  شد قیتزر یداخل عضالن شبه رو ازپامیو د دیدروکلرایه

شده و سپس از  میتقس يبه دو گروه مساو هاسگ
 وگرافیراد کی(یوگرافها رادیآن یشکم يمحوطه

 تیشد و موقع) یپشت یشکم ياز نما يگریو د یجانب
مشاهده  تها، قابلیها، حجم مدفوع و گاز در رودهروده
 يمحوطه يبودن ساختارها یعیمختلف و طب ياعضا
هفته پس از  کی.  شدندیبررس یوگرافیاز نظر راد یشکم

به مصرف غذا بار پس از منع  نیا یول ،هیاول یوگرافیراد
ها به عمل آمد از آن يمجدد یوگرافیراد ،ساعت24مدت

کنترل بدون دارو محسوب  هايوگرافکه به عنوان رادی
هفته پس از  کیينوبت بعد که به فاصله رد.  شد

دوم صورت گرفت، عصر روز قبل از  يمرحله
به  گرمیلیم 20به میزان (سنا  يمحلول محتو یوگرافیراد
به ) دیبرحسب ماده سنوزوئ وزن بدن لوگرمیهر ک يازا

لوگرمیهر ک يبه ازا ترلییلیگروه اول و چهار م هايسگ
 قیگروه دوم از طر هايروغن کرچک به سگ وزن بدن

 نیالزم به ذکر است که در ا. خورانده شد يمعد يلوله
در  نچنیهم. نوبت بعدازظهر حذف شد يمرحله غذا

ها قرار سگ اریطول مطالعه آب به صورت آزاد در اخت
هفته پس از آن  دومدت و تا  نیدر تمام ا.  شدداده می

ها مورد مشاهده قرار گرفتند تا هر گونه اثر سوء سگ
.فوق ثبت شود يداروها احتمالی
بر اساس مقدار و محل شده  هیته هايوگرافرادی

و راست روده و  کولونگاز در  ایو حضور مدفوع
شدند يازبندیو امت سهبه طور کور مقای رادیواپسیته مدفوع
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مدفوع در کولون و  یابیدر خصوص ارز. )1جدول (
مختلف کولون  هايراست روده وجود مدفوع در بخش

قطر کولون  زی، راست روده و ن)يو صعود یافق ،ینزول(
.شددر نظر گرفته 

وابسته به امکان کیفیت رادیوگراف از نظر کلی 
بر .  ي شکمی استهاي مختلف محوطهتشخیص ارگان

ي عالی هاي تهیه شده به چهار دستهاین اساس رادیوگراف
با امتیاز سه، خوب با امتیاز دو، متوسط با امتیاز یک و 

.نامناسب با امتیاز صفر امتیازبندي شدند
 SPSSافزار جهت ارزیابی آماري این مطالعه از نرم

تغییرات يبه منظور مقایسه. استفاده شد 16ينسخه
از ها شکمی سگ يهاي محوطهرادیوگراف درایجاد شده

جهت بررسی تأثیر . استفاده شدآزمون آماري مان ویتنی 
سازي روده از آماده برکدام از داروهاي فوق کلی هر

در نهایت آزمون . روش آماري فریدمن استفاده گردید
دار بین هر معنیکاکسون براي بررسی اختالف  آماري ویل

در مواردي . مورد مطالعه استفاده شد يیک از سه مرحله
 .لقی گردیددار تمحاسبه شد، ارتباط معنی>05/0Pکه 

 يمیانگین سه مرحله يهمچنین براي مقایسه
تصویربرداري در این مطالعه از ضریب تصحیح بون 

به  05/0منظور سطح احتمال به این. فرونی استفاده شد
تقسیم ) مرحله 3(تعداد مراحل رادیوگرافی انجام گرفته 

دار در به عنوان سطح احتمال معنی 017/0شد که عدد 
.نظر گرفته شد

ي شکمی سگ جهت آماده سازي روده قبل از رادیوگرافی هاي محوطهارزیابی و امتیازبندي رادیوگرافمعیارهاي : 1جدول 
امتیازکیفیتتعریفشاخص

لوپ از روده 12از  شیوجود گاز در بوجود گاز

0نامناسب
سوم کولوناز دو شیوجود مدفوع در بوجود مدفوع در کولون

هرود سوم راستدو از شیوجود مدفوع در بوجود مدفوع در راست روده
اهحد دندهمدفوع درتهیواپسیرادرادیواپسیته مدفوع

لوپ از روده 12تا  6وجود گاز در وجود گاز

1متوسط
سوم کولونسوم تا دو کیوجود مدفوع در وجود مدفوع در کولون

هرود سوم راستتا دو سوم کیوجود مدفوع در وجود مدفوع در راست روده
اهمدفوع کمتر از دنده تهیواپسیرادمدفوع رادیواپسیته

لوپ از روده 6تا  3وجود گاز در وجود گاز

2خوب
کولون سوم کیوجود مدفوع در وجود مدفوع در کولون

هرود راست سوم کیوجود مدفوع در وجود مدفوع در راست روده
شدن مدفوع دهید سختی بهمدفوع رادیواپسیته

لوپ از روده 3وجود گاز در کمتر از وجود گاز

3عالی
عدم وجود مدفوع در کولونوجود مدفوع در کولون

روده عدم وجود مدفوع در راستوجود مدفوع در راست روده
عدم وجود مدفوعمدفوع رادیواپسیته

نتایج
و  بالینیهاي مورد مطالعه از نظر معاینات تمامی سگ

ها در رادیوگرافی کامالً سالم بودند و عالئم حیاتی آن
هنگام مطالعه و تا دو هفته پس از  .طبیعی بود يمحدوده

گونه هیچ. ها ظاهري طبیعی داشتندتمامی سگ آناتمام 

خاصی حاکی از حساسیت به دارو از قبیل قرمزي  ينشانه
دیده و ترشح از چشم یا بینی اگزما ، ، کهیرپوست، خارش

درگیري دستگاه تنفس  عالئمگونه همچنین هیچ .نشد
ناشی از پنومونی استنشاقی که در نتیجه خوراندن دارو 
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هاي تهیه د و رادیوگرافگردینمشاهده ها باشد، در آن
ها قبل اشتهاي تمامی سگ. شده نیز مؤید این مسئله بود

یک دچار کاهش وزن طبیعی بود و هیچو پس از مطالعه 

میانگین و انحراف معیار نتایج حاصل از .و الغري نشدند
ارائه 2این مطالعه در جدول هاي امتیازبندي رادیوگراف

.شده است

هاي وگرافیروده و رادیواپسیته مدفوع در رادهاي وجود موفوع و گاز در کولون و راستمیانگین و انحراف معیار امتیاز :2جدول 
شکمی سگ قبل و پس از تجویز سنا و روغن کرچک يمحوطه

سناروغن کرچک

1مرحله 
)کنترل(

2مرحله
ساعت  24(

)منع مصرف غذا

3مرحله
پس از (

)دارو

1مرحله 
)کنترل(

2مرحله
ساعت  24(

)منع مصرف غذا

3مرحله
پس از (

)دارو
9/1±5/157/0±7/153/0±4/106/1±6/152/0±8/152/0±79/0هاگاز در رودهحضور 

5/2±6/153/0±5/152/0±3/285/0±4/148/0±3/152/0±82/0حضور مدفوع در کولون
5/2±6/153/0±5/152/0±4/285/0±4/152/0±4/152/0±17/1حضور مدفوع در راست روده

7/2±4/148/0±2/170/0±5/279/0±5/153/0±1/153/0±74/0رادیواپسیته مدفوع
6/2±5/152/0±153/0±3/267/0±6/148/0±9/052/0±57/0کیفیت کلی

ارزیابی آماري اثرات دو داروي سنا و روغن کرچک 
ویتنی نشان داد که -هاي این بررسی به روش ماندر سگ

بین این دو گروه وجود ندارد داري هیچ اختالف معنی
)05/0P> .(یک از دو داروي ملین به عبارت دیگر هیچ

روش .ندبت به دیگري برتري و مزیتی نداشتمزبور نس
این بود که دو داروي سنا و  يآماري فریدمن نشان دهنده

روي حضور گاز در  داري برروغن کرچک هیچ تأثیر معنی
هر دو دارو به  کهیدر حال )<05/0P(ند ها نداشتروده

داري بر وجود مدفوع در کولون و رکتوم و نیز شکل معنی
روش .)>05/0P(بودند گذارمدفوع تأثیر يرادیواپسیته
هاي رادیوگرافکاکسون نیز نشان داد که آماري ویل

روغن  يهاي دریافت کنندهدر سگمراحل اول و دوم 
به ). <05/0P(داري نداشتند اختالف معنیو سنا کرچک 

ساعت تأثیري بر  24بیان دیگر منع مصرف غذا به مدت 
در حالی که تفاوت بین مراحل .سازي روده نداشتآماده

. )>05/0P(دار بوداول و سوم و مراحل دوم و سوم معنی
از حجم ند توانستو سنا به عبارت دیگر روغن کرچک 

مدفوع  يو رکتوم و نیز رادیواپسیتهمدفوع در کولون 
منع  ينسبت به حالت عادي و در مقایسه با مرحله

نوب حیتصح بیاستفاده از ضر.دنمصرف غذا بکاه
بر  رینشان داد که سنا و روغن کرچک از نظر تأث یفرون

دارند  گریکدیبا  داريیوجود مدفوع در کولون تفاوت معن
دارد ينظر سنا نسبت به روغن کرچک برتر نیو از ا

)05/0P<(.در  مدفوعبر وجود  ریز نظر تأثکه ادر حالی
با  داريمعنیاختالفمدفوع يو رادیواپسیتهاست رودهر
.)<05/0P(نداشتند گریکدی

) p=001/0(روش آماري فریدمن تأثیر دو داروي سنا 
را از جهت کیفیت کلی ) p=001/0(و روغن کرچک 

به عبارتی . دار نشان دادهاي تهیه شده معنیرادیوگراف
ها و یا هر دو داروي ملین باعث بهبود کیفیت رادیوگراف

ها جهت معاینات سگ يسازي مناسب رودهباعث آماده
نوب حیتصح بیاستفاده از ضر.ندتصویربرداري شد

بر  رینشان داد که سنا و روغن کرچک از نظر تأث یفرون
 گریکدیبا  داريیتفاوت معن هاکیفیت کلی رادیوگراف

 ينظر سنا نسبت به روغن کرچک برتر نیدارند و از ا
.دارد

ها قبل هاي تهیه شده از سگرادیوگراف 1-4تصاویر 
.دهندو پس از مصرف سنا و روغن کرچک را نشان می
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از گروه  ششسگ شماره  یجانب ينما وگرافیراد :1ریتصو
. که بدون منع مصرف غذا گرفته شده است روغن کرچک

وجود مدفوع در کولون  ازی، امت2وجود گاز در روده  ازیامت
 ازی، امت)0(وجود مدفوع در راست روده  ازی، امت)0(

 )0(وگرافیراد تیفیک ازیو امت )0(مدفوع  تهیواپسیراد
.است

از گروه  چهارسگ شماره  یجانب ينما وگرافیراد: 2ریتصو
ساعته غذا گرفته  24که پس از منع مصرف  روغن کرچک

وجود  ازی، امت)0(وجود گاز در روده  ازیامت. شده است
وجود مدفوع در راست روده  ازی، امت)1(مدفوع در کولون 

 تیفیک ازیو امت )2(مدفوع  تهیواپسیراد ازی، امت)1(
.است )2(وگرافیراد

از گروه  ششسگ شماره  یجانب ينما وگرافیراد: 3ریتصو
وجود  ازیامت. سنا که پس از خوراندن دارو گرفته شده است

 ازی، امت)3(وجود مدفوع در کولون  ازی، امت)1(گاز در روده 
مدفوع  تهیواپسیراد ازی، امت)3(وجود مدفوع در راست روده 

.است )3(وگرافیراد تیفیک ازیو امت )2(

از گروه  دوسگ شماره  یجانب ينما وگرافیراد :4ریتصو
. که پس از خوراندن دارو گرفته شده است روغن کرچک

وجود مدفوع در کولون  ازی، امت)2(وجود گاز در روده  ازیامت
 ازی، امت)2(وجود مدفوع در راست روده  ازی، امت)2(

.است )3(وگرافیراد تیفیک ازیو امت )3(مدفوع  تهیواپسیراد

بحث
 یوگرافیقبل از انجام راد مارانیب يروده سازيآماده
 نچنیو هم یکولونوسکوپ ،یاندوسکوپ ،یشکم يمحوطه
. برخوردار است سزاییه ب تیشکم از اهم يهیناح یجراح

 هايمناسب روده در آزمون یکه عدم آمادگ يطوربه 
 فیعض جیمنجر به کسب نتا یو کولونوسکوپ يولوژیراد

 یاضاف ياقتصاد ينهیو هز یدوز تشعشع لیتحم ،یصیتشخ
Nelson(شودیم et al. بر اساس نتایج این تحقیق ). 2001
 يسنا و روغن کرچک جهت پاکساز هاياز دارو کدامچیه

نسبت به  یوگرافیها قبل از انجام اعمال رادسگ يروده
 بیاز ضر هبا استفاد کهالیحدر . ندبرتر نبود يگرید

روده  يکه سنا در پاکساز مشخص شدیفرونبون حیتصح
مؤثرتر از روغن کرچک بوده و منجر به  داريیبه نحو معن

.باالتر شده است تیفیبا ک هاییوگرافیراد
سنا را به عنوان  يکه عصاره هاییاز سگ کیچیدر ه

از عوارض  یحاک هايهکرده بودند، نشان افتیدر نیمل
 انیدارو که در منابع و مقاالت مربوط به انسان ب یجانب
دارو را  نها ایسگ گریبه عبارت دنگردید،مشاهده  ،شده

.ندتحمل کرد یبه خوب
 یخوراندن طوالن ایدوز  کیدو مطالعه با خوراندن  در

آنترون  نیو رئ نیفعال آن شامل رئ باتیترک ایمدت سنا و 
مشاهده  يهند يو خوکچه ییبه موش، موش صحرا

 زانیم شیفعال آن باعث افزا باتیکردند که سنا و ترک
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فسفاتاز در روده  دیو اس یپالکت يفاکتور فعال کننده
سنا از  ینیمل ریکه تأث دهدینشان م افتهینای. اندنشده

 بیآس يبه واسطه یپالکت يفعال کننده هايفاکتور قیطر
فسفاتاز،  دیاز آنجا که اس گریاز طرف د. باشدینم ايروده

 نیا لذاشود،یمحسوب م یسلول بیمارکر آس کی
Capasso(تحمل خواهند کرد به خوبی سنا را  واناتیح et 

al. 1993, Mascolo et al. 1992.(Radaelli  و همکاران
 کولیگل لنیات یکه استفاده از سنا و پل 2005در سال 

 ،ندنمود سهیمقارا روده در انسان  سازيجهت آماده
چون تهوع و استفراغ در گروه  یکه عالئم ندافتدری

 ترشیب یتر و در عوض درد شکمسنا کم يمصرف کننده
. است کولیگل لنیات یپل يکننده افتیاز گروه در

Amato  با  ايدر مطالعه زین 2010در سال و همکاران
 کولیگل لنیات یمصرف نصف دوز سنا به عالوه پل

.را در انسان کاهش دهند یتوانستند درد شکم
در قیبا تحق 1390در سال و همکاران  یخانلوثانیقاض

 سازيسنا و روغن کرچک در آماده ياثر عصاره مورد
چون تهوع، استفراغ،  یو شدت عالئم زانیم ،کولون

-یو ب يریاحساس س ،حالییضعف و ب ،یاحساس تشنگ
تر سنا کم يرا در گروه مصرف کننده یو درد شکم خوابی

گروه  نینمودند و فقط احساس سوزش در مقعد در ا انیب
درصد  5/96نچنیهم. از روغن کرچک بوده است ترشیب

به  الزم. سنا را مطلوب دانستند يطعم و مزه مارانیاز ب
مدت از سنا مثالً به مدت  یطوالن يذکر است که استفاده

کار  ایو ) Frier and Scott 1981(گزارش کیسه سال در 
سنا را  يمحتو هايکه فرآورده يداروساز هايدر کارخانه

از . انسان در بر داشته است يرا برا یعوارض ،سازندیم
Marks(يبه آسم و آلرژ توانیموارد م نیا et al. 1991 (

Beuers(تیو هپات et al. 1991 (اشاره کرد.
 نیدر اها گروه از سگ کیروغن کرچک به  خوراندن

 هیروده و ته سازيبر آماده داريیمعن ریتأث زیمطالعه ن
 هاييماریب صیباال جهت تشخ تیفیبا ک هايوگرافیراد

اثرات  سمیمکان.داشته است یشکم يمحوطه
روغن کرچک هنوز به طور کامل شناخته  کیفارماکولوژ

کرچک در  روغنگفت  توانیوجود م نیبا ا. نشده است
دارد و بخش عمده آن  یکم اریدستگاه گوارش جذب بس

 يعضالت لوله يرو یکیو با اثر تحر ماندیم یدر روده باق
روده شده و فرصت  يمحتوا انیجر عیسبب تسر یگوارش

 هاتیالکترول. دهدیرا کاهش م هاتیجذب آب و الکترول
و  نومژژ يآب را به داخل مجار ک،یفشار اسموت قیاز طر

Mathias(دهندیو نه دوازدهه انتقال م لئومیا et al. 

 ریمانند سا کینولئیسیر دیاس یاز طرف). 1987
کیآثار ضد جذب و تحر يدارا کیونیآن هايسورفکتانت

 يفضابوده و موجب جمع شدن آب در  زیترشح ن يکننده
شده و  یمدفوع آبک لیتشک يجهیروده و در نت یداخل

از  یاثر احتماالً ناش نیا. کندیم لیتسه ااجابت مزاج ر
 Tunaru et(باشدیم يداخل جدار یعصب يشبکه کیتحر

al. 2012.(Beubler وJuan  عتقدند که م 1979در سال
باعث آزاد شدن عناصر شبه  کینولئیسیر دیاس

جهینتکه در شودیدر کولون رت م Eنیپروستاگالند
.داشته است یاز جذب آب روده به خون را در پ يریجلوگ
 نیبه عنوان مل ربازیکه روغن کرچک از د نیا رغمیعل

 نیمصرف آن به ا یمورد استفاده قرار گرفته است، ول
شده است و مطالعات صورت گرفته  هیتر توصمنظور کم

مطالعات در کشور ما  نیاز ا يتعداد. انگشت شمار است
در سال و همکاران  یخانلوثانیقاض. اندانجام شده رانیا

انسان  يروده سازيآماده يسنا را برا ازاستفاده 1390
 نینظر با ا نند که از ایروغن کرچک ذکر کردمؤثرتر از 
در سال پور و همکارانیروح.دارد خوانیمطالعه هم

را جهت  نیو مل کیوتیب یدو دسته دارو شامل آنت 1381
ند که کرد یدر انسان بررس یقبل از جراح سازيآماده

 لنیات یپل يگریگروه روغن کرچک و د کینملی
را در  یتفاوت چیچه هنام بردگان اگر. بوده است کولیگل

دو گروه مشاهده  یروده و عوارض عفون سازيآماده
در افراد  ترشیب یبا توجه به وجود درد شکم ند، ولینکرد

عدم وجود آن در  کول،یگل لنیات یپل يکننده افتیدر
آن، از روغن کرچک به  یمصرف يحجم باال زیکشور و ن
.اندنام برده کولیگل لنیات یمناسب پل نیگزیعنوان جا



. . . سازي روده ي تأثیر روغن کرچک و سنا براي آمادهمقایسه

139525، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 

العاده قدرتمند اثر فوق لیروغن کرچک به دل معتقدند
و فلور نرمال روده اختالل  یعیدر هضم طب تواندخود می

در سال همکاران و Mascoloکه  يکند، به طور جادیا
فاکتور فعال  شیبا خوراندن روغن کرچک افزا 1992
مارکر  کیفسفاتاز را به عنوان  دیو اس یپالکت يکننده

اثرات  يکه نشان دهنده ندگزارش کرد یسلول بیآس
.خوب روغن کرچک است

Ghanbari به  لیعدم تما2012در سالو همکاران
مقعد،  کیتحر لیرا به دل مارانیاستفاده مجدد دارو در ب

پور یروح.ندودگزارش نم یتهوع، ضعف و کرامپ شکم
 افتیتهوع را در افراد در زین 1381در سال و همکاران 

به  کولیگل لنیات یاز پل ترشیروغن کرچک ب يکننده
دارو ذکر کرده که با  يدست آورده و علت آن را مزه

به آن  وهیافزودن اسانس م ایو  وهیمخلوط کردن با آب م
-یکه توسط قاض ايمطالعه در.برطرف شده است

 مارانیدرصد ب 7/87انجام شد  1390در سال یخانلوثان
را  نیمل يروغن کرچک مزه ايروده یآمادگ میرژ يدارا

 مارانیدرصد ب 5/96که  یکرده، در حال یابیارز ندیناخوشا
 يسنا طعم و مزه يبا عصاره ايروده یآمادگ میرژ يدارا
 مارانیدرصد ب 4/75یاز طرف. ندرا مطلوب دانست نیمل

به مصرف  لیبا روغن کرچک تما ايروده یآمادگ میرژ
.نداشتند شیمجدد به آزما ازیدر صورت ن نیمل نیا

سنا و  يعصاره داریمعن ریتأث رغمیعل یطور کل به
 نیروده در سگ در ا سازيروغن کرچک جهت آماده

 ياز دو دارو کیچیه جیگفت که نتا دیبا یمطالعه ول
که توسط  ايدر مطالعه. فوق به طور کامل نبوده است

Terry  یپل يسهیجهت مقا 2013در سال و همکاران 
صورت گرفت، نام  یکولونوسکوپ درو سنا  کولیگل لنیات

 عاتیسنا را به مصرف ما میرژ يدارا مارانیب ازیبردگان ن
 کیکولیگل لنیات یپل میصاف، دو روز و در مورد رژ

کامل  ریعلت اثر غ دیشا گربه عبارت دی. ندروز ذکر کرد
مطالعه به سنا و روغن کرچک عدم مصرف  نیا هايسگ

در .باشد یوگرافیدر دو روز قبل از راد عیما ییغذا میرژ
گیري کلی این تحقیق باید گفت پایان به عنوان نتیجه

 يسازي رودهآمادهاستفاده از سنا و روغن کرچک در 
هاي با کیفیت رادیوگراف يها موثر بوده و به تهیهسگ

 يبراي تهیه. مناسبی جهت تشخیص منتج شده است
هاي بهتر الزم است همزمان با تجویز داروهاي رادیوگراف

ها به فوق، تنقیه با مخلوط آب و صابون و تحریک سگ
.تر را توصیه نمودنوشیدن مایعات بیش

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز براي نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و سپاسگزاري خود را 

.نمایندمیابراز تأمین اعتبار مورد نیاز این مطالعه 
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Abstract
A clean bowel preparation prior to X-ray examination is essential to obtain an 

accurate diagnosis. This study was performed to compare the effect of senna and 
castor oil on the bowel preparation of dogs for abdominal radiography. Twenty adult 
healthy mongrel dogs from each sex ranging in age from 18 to 30 months received 
either a senna (20 mg/kg bw) or a castor oil (4 ml/kg bw) regimen through an 
orogastric tube the day before abdominal radiography. Only water was given ad
libitum to animals during the day before radiography. Radiologist unaware of the 
method of bowel preparation, reviewed the standard radiographs and graded the feces 
and gas in the colon and rectum, fecal radio-opacity and quality of radiographs on a 
scale of 0 to 3 (0=inadequate to 3=excellent). Dogs were observed for any drugs side 
effects up to two weeks after administration of the laxatives. The cleanliness scores of 
colon for the senna and castor oil groups were 2.5±0.53 and 2.3±0.48, respectively. 
Also the cleanliness scores of rectum for the senna and castor oil groups were 2.5±0.53
and 2.4±0.52, respectively. Both senna and castor oil significantly improves bowel 
cleansing score in dogs (p<0.05). There were no significant differences between the 
groups with respect to colon and rectum cleansing score, fecal radio-opacity and 
quality of radiographs (p≥0.05). There were no clinically differences between the two 
groups for any of the side effects. It is concluded that senna and castor oil are safe and 
effective methods of colon cleansing, well tolerated by dogs.
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