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بر زمان عبور ماده حاجب از سیزاپرید رادیوگرافی تجویز متوکلوپرامید و  ارزیابی

 دستگاه گوارش سگ
 

 2، نسرین شعبانی1، علیرضا غدیری1نژاد، بهمن مصلی*1عبدالواحد معربی

 
 ایران. -دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازگروه علوم درمانگاهی،  .6

 ایران. -آموخته، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازدانش .2

 
 6046ماه مهر 6 پذیرش:             6046تیرماه  65دریافت: 

 از دسوتگاهحاجو   عبوور مواده بر زمان سیزاپریدی متوکلوپرامید و اثر داروهاحاضر، ارزیابی رادیوگرافی  پژوهش از انجام هدف

 5گروه مسواوی  3به  هاسگمنظور دین ب ؛سالم از نظر بالینی انجام گرفت و قالده سگ بومی بالغ 65روی  پژوهش این .ستگ اگوارش س

کیلووگرم( و آسوپرومازین  گرم/میلی 24کتامین )هوشی بی یهاداروقبل از تجویز سولفات باریم،  ،(شاهداول )گروه در تقسیم شدند. تایی 

دریافت کورده  را هوشیگرم/ کیلوگرم( و داروهای بیمیلی 5/4، متوکلوپرامید )دومگروه در گرم/کیلوگرم( دریافت کرده بودند. میلی 65/4)

-. رادیوگرافگرم/کیلوگرم( تجویز گردیدمیلی 5/4)سیزاپرید مشابه گروه دوم بود، با این تفاوت که به جای متوکلوپرامید،  ،سومگروه  .بودند

ولون دنبال شود. بررسوی زموان کهر یک ساعت تا رسیدن ماده حاج  به پس از آن دقیقه و  14و  04، 24ی صفر، هازمانهای متعدد در 

دو گروه با  سیزاپرید (، ولی گروه P>45/4نشان داد که گروه شاهد با گروه متوکلوپرامید تفاوتی نداشت ) شروع تخلیه ماده حاج  از معده

دقیقوه، گوروه   40بورای گوروه شواهد  از معوده(. میانگین زموان تخلیوه کامول مواده حاجو  P<45/4داری داشتند )، اختالف معنیدیگر

ولوی بوین  ،(P<45/4د )شودیگر مشاهده  گروهدار بین گروه شاهد با دو و اختالف معنیدقیقه بود  00 سیزاپرید  و گروه 51متوکلوپرامید 

هوای مختلو  گیری، گروه(. در قسمت نتیجهP>45/4داری وجود نداشت )و متوکلوپرامید اختالف معنی سیزاپریدهای دریافت کننده گروه

ها( ، اما بر دفع کلی ماده حاج  از دستگاه گوارش )معده و رودهداشتنددار درمانی، در زمان شروع تخلیه معده از ماده حاج ، تفاوت معنی

 د.شو، با دیگر داروهای پروکینتیک پیشنهاد میدر این زمینه های بیشترداری دیده نشد. بررسیتفاوت معنی

 ، سگ.سیزاپرید : رادیوگرافی، ماده حاج ، متوکلوپرامید، های کلیدیوازه

 

 مقدمه

داروهای پروکینتیک، داروهوایی هسوتند کوه حرکوات 

خیر توا بورای بیشتر هک دهندمیدستگاه گوارش را افزایش 

اثرات پروکینتیوک  در تخلیه معده و استفراغ کاربرد دارند.

متوکلوپرامید، به واسطه اثر آنتاگونیستی روی گیرنده نووع 

 0های نوووع ( و آگونیسووتی روی گیرنووده2Dدوپووامین ) 2

 همچنووووین ،(7) سووووتا( مطوووور  4HT-5سووووروتونین )

کووولین در متوکلوپرامیوود بووا افووزایش فعالیووت اسووتیل

های موسکارینی و مرکزی، به عنوان آنتاگونیسوت سیناپس

و بورای کنتورل اسوتفراغ، رفالکوس  کندمیدوپامین عمل 

و اختالالت حرکتی دستگاه گوارش )از جمله ایلئوس  معده

دارای اثور  ،. متوکلوپرامیوداستبعد از عمل جراحی( مفید 

( و نیوز مییطوی )شول CRTZمرکزی )مهار رسوپتورهای 

شدن اسفنگتر پیلور همراه با افوزایش تونوسویته اسوفنگتر 

که در نهایت موج  تسهیل در تخلیوه  استتیتانی مری( 

در حوال حاضور داروهوای زیوادی از  (.7و 0) شودمعده می

منظور بوهکلرپروموازین،  وسویزاپرید جمله متوکلوپرامیود، 

کنترل استفراغ و یا افزایش انقباض عضالت صاف اسوتفاده 

متوکلوپرامید سرعت تخلیوه مایعوات از معوده را  شوند.می

د، اما ممکن است در تخلیه مواد جامود کنود کنتسریع می

های دوپوامینی در عمل کند. این دارو هم با مهوار گیرنوده

 صورت مییطی باعث هم به اعصاب مرکزی و دستگاهمرکز 

 .(24و61، 9)شوند مهار یا کاهش تهوع و استفراغ می

تورین ها، بوه عنووان مهوممتوکلوپرامید در سوگ  

و کواربرد بیشوتری  شوودمیداروی ضد استفراغ میسووب 

ها بهتورین داروی ضود نسبت به دیگر داروها دارد )در گربه

 چکیده
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 2/4-5/4اسووتفراغ کلرپرومووازین اسووت(. ایوون دارو بووا دوز 

ساعت و سی دقیقوه قبول از او ا  4گرم/ کیلوگرم هر میلی

گوورم/ میلی 6-2کووه بووا دوز  ن ایوونشووود، ضوومتجووویز می

داخل وریدی نیز قابول  صورتساعت و به  20کیلوگرم هر 

بوورای افووزایش  از ایوون داروهووا .(26و66 ،7) تجووویز اسووت

کواهش نیوز حرکات شیردان و شکمبه نشوخوارکنندگان و 

توجه به ایون  (.65) شوداستفاده میرفلکس مری در اس  

رفتگوی نکته نیز ضوروری اسوت کوه متوکلوپرامیود در هوم

از نظور شویمیایی بوه  سویزاپریدها منع مصورف دارد. روده

هووای کوچووک بوورای متوکلوپرامیود نزدیووک اسووت و در دام

تقویت حرکات در اختالالت حرکتی اولیه دستگاه گووارش 

یش رود. این دارو حرکوات گوارشوی را از راه افوزابه کار می

همچنوین ایون دارو  ،دکنوترشح استیل کولین تیریک می

و  شوودمیولوون کموج  افزایش فعالیوت روده کوچوک و 

(. 61 و 7گوردد )دقیقه قبول از او ا تجوویز می 65معموال 

برای کنترل استفراغ و یا درمان اخوتالالت حرکتوی  گاهی

و  گورددمیها تجویز دستگاه گوارش، متوکلوپرامید به سگ

بووه  سویزاپرید درموان یبوسوت و مگواکولون، منظور بوهیوا 

، هوابیماریگونوه شوود و متعاقو  ایونها خورانده میسگ

رادیوووگرافی بووا موواده حاجوو  نیووز از بخووش رادیولووو ی 

کوه اسوتفاده از بنابراین با توجه به ایون ،شوددرخواست می

این داروها ممکن است موج  تغییراتی در زمان عبور ماده 

دستگاه گوارش سگ گوردد و نیوز بوا توجوه بوه حاج  از 

که در منابع دامپزشکی در ایون زمینوه مطوالبی وجوود این

هودف از انجوام  حاضور ضورورت دارد. پژوهشندارد، انجام 

حاضوور، ارزیووابی اثوور داروهووای متوکلوپرامیوود و  پووژوهش

سیزاپرید، بر زمان تخلیه ماده حاج  از معده و روده سوگ 

 .ستهاو مقایسه بین آن

 

 مواد و روش کار

 قالده سگ بالغ )سالم از نظر بالینی( از یک  65تعداد 

سووال از  6 – 5/6جوونس، یووک نووژاد و در میوودوده سوونی 

 24ها د. میوانگین وزن سوگشآوری اهواز جمع شهرستان

، به صوورت تصوادفی پژوهش حاضرهای کیلوگرم بود. سگ

تنها ماده حاج  بوه  شاهد گروه تقسیم شدند. گروه سه به

مشابه دو گروه دیگر  با همان حجموی  و ها خورانده شدآن

، آب مقطور بوه لیتور(میلوی 3) شودندکه داروها خورانوده 

 34سویزاپرید در گوروه متوکلوپرامیود و  .ها داده شودسگ

دقیقه قبل از تجویز سولفات باریم، قطره متوکلوپرامیود بوا 

ها خوراکی به سگ ورتصگرم/ کیلوگرم و به میلی 5/4دوز 

، مشابه گروه متوکلوپرامیود بوا سیزاپریدخورانده شد. گروه 

و بوا  سیزاپرید این تفاوت که به جای متوکلوپرامید، قرص 

نیووه . (65 و 7) گرم/ کیلوگرم، خورانده شدمیلی 5/4دوز 

ص سیزاپراید و قطوره متوکلوپرامیود( بوه رتجویز داروها )ق

 3)  بود که در یک حجم مشخصی از آب مقطر صورتاین 

) شوکل  ندها خورانوده شودلیتر( حل کرده و به سگمیلی

6). 

ساعت( قبول از  20دوره پرهیز ا ایی )قطع ا ا برای 

ها اعموال شوده خوراندن سولفات باریم، برای تمامی سوگ

 24(. الزم به ذکر است که کتامین )بوا دوز 69و  64است )

 65/4( و آسوووووووپرومازین )گرم/کیلووووووووگرممیلوووووووی

و  شوده یاد پژوهشهای گرم/کیلوگرم( به تمامی سگمیلی

دقیقه قبول از خورانودن  64تنها یک بار در زمان مساوی )

و  7ماده حاج ( به صوورت داخول عضوالنی تجوویز شود )

67.) 

 60 درصود )بوا دوز 34 سوسپانسیون سوولفات بواریم

از ایون پوژوهش هوای ( به تمامی سوگگرم/ کیلوگرممیلی

 ،ق وارد موری حیووان شودهایی که از طریق حلطریق لوله

 -های شوکمیسپس رادیوگراف، (64 و62، 3) خورانده شد

دقیقوه و  14و  04، 24های صوفر، در زمانپشتی و جانبی 

بار توا زموان تخلیوه کامول دسوتگاه  6ساعت  6سپس هر 

 و64) ولون( اداموه یافوته حاج  به کگوارش )رسیدن ماد

69)  . 

ها با آنالیز واریوانس یوک طرفوه و آزموون تیلیل داده

 =45/4xانجووام گرفووت و  Dunett cو یووا  LSDتکمیلووی 

 ای قضاوت آماری لیاظ گردید.نمب
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 سگ بهسوندگ اری داخل معده و خوراندن ماده حاج   -1 شکل 

 

 نتایج

زموان شوروع تخلیوه مواده حاجو  از  ،پژوهشدر این 

معده، زمان تخلیه کامل ماده حاج  از معده و دفع کامول 

قالده سوگ سوالم از  65ماده حاج  از دستگاه گوارش در 

تفسویر  .شدرادیوگرافی ارزیابی  بانظر بالینی و از جنس نر، 

رادیوگرافی به این صورت بود که اولین نشانی از ورود ماده 

عنوان اولین زمان شروع تخلیوه مواده به، حاج  به دئودنوم

( و خروج کامول مواده حاجو  از 2 حاج  از معده ) شکل

در  ،زمان تخلیه کامل ماده حاجو  از معودهعنوان به ،معده

سوولفات در ضومن اولوین نشوانی از ورود  ،شود نظر گرفته

عنوان زموان رسویدن مواده حاجو  بوه به ،به کولون باریم

 ثبت شد. کولون

مواده شوروع تخلیوه زموان  انیوراف معیوار ±میانگین

)از زمان خوراندن مواده حاجو  توا اولوین  حاج  از معده

هوای گروهدر  زمان مشاهده خروج مواده حاجو  از معوده(

، 24 ± 95/64ترتیو  بوهسویزاپرید شاهد، متوکلوپرامید و 

آنالیز  (.6 )جدول در دقیقه بود 61 ± 90/4و  20 ± 90/4

تخلیه معده از مواده  واریانس یک طرفه نشان داد که شروع

 .(P<45/4هوا دارد ) گوروه داری بوینحاج  تفاوت معنوی

و گوروه سویزاپرید نشان داد که گروه شاهد با   LSDآزمون

دار دارنوود اخووتالف معنوویسوویزاپرید متوکلوپرامیوود بووا 

(45/4>P)،  ولی گروه شاهد با گروه متوکلوپرامید اختالفی 

 (.<45/4Pندارند )

تخلیوه کامول معوده از  زموان انیراف معیار ±میانگین

) از زمان خوراندن ماده حاج  تا اولین زموان   ماده حاج

های در سوگ مشاهده خروج کامل مواده حاجو  از معوده(

 ± 41/32ترتی  بوه سویزاپریدگروه شاهد، متوکلوپرامید و 

 (.6 )جدول در دقیقه بود 00 ± 90/4و  51 ± 90/4، 40

آنالیز واریانس یک طرفوه نشوان داد کوه نووع دارو بور 

داری زمان تخلیه کامل ماده حاجو  از معوده تواثیر معنوی

نشان داد که گروه شاهد بوا  LSD(. آزمون  P<45/4) دارد

( P<45/4) سویزاپرید ( و شاهد با P<45/4متوکلوپرامید )

بووا امووا تفوواوتی بووین گووروه متوکلوپرامیوود  ،اخووتالف دارنوود

 (.<45/4Pوجود ندارد ) سیزاپرید 

زمان رسیدن ماده حاج  بوه انیراف معیار  ±میانگین

)از زموان خورانودن مواده حاجو  توا اولوین زموان  کولون

های گروه در سگ  مشاهده رسیدن ماده حاج  به کولون(

، 61 ± 90/4ترتیو   بوه سویزاپرید شاهد، متوکلوپرامید و 

 .(6)جدول  در ساعت بود ،1/3 ±55/4و  4 ± 90/4

هووای آنووالیز واریووانس دوطرفووه نشووان داد کووه گروه

کننده دارو بورای زموان رسویدن مواده حاجو  بوه دریافت

هووای مختلوو  شوواهد، متوکلوپرامیوود و کولووون بووین گووروه

(.>45/4Pدارنوووود ) داریمعنووووی توووواثیر سوووویزاپرید 
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 پژوهش حاضر های مختل انیراف معیار زمان تخلیه دستگاه گوارش از ماده حاج  در گروه ±میانگین  -1جدول 

زمان شروع تخلیه معده  

 )دقیقه(

زمان تخلیه کامل معده 

 )دقیقه(

زمان رسیدن به کولون 

 )ساعت(

 20 14 24 شاهد

04 624 20 

24 14 20 

24 14 5 

04 624 5 

 0/61 ± 06/64*** 40 ± 41/32** 24 ± 95/64* انیراف معیار ±میانگین

 0 14 24 متوکلوپرامید

24 14 0 

04 14 0 

24 14 0 

24 04 20 

 4 ± 90/4*** 51 ± 90/4** 20 ± 90/4* انیراف معیار ±میانگین

 3 04 24 سیزاپرید 

24 04 3 

24 04 0 

4 04 0 

24 14 0 

 1/3 ± 55/4*** 00 ± 90/4** 61 ± 90/4* انیراف معیار ±میانگین

 .ها برای زمان شروع تخلیه معدهدار بین گروهتفاوت معنی* 

 .ها برای زمان تخلیه کامل معدهدار بین گروهتفاوت معنی** 

 .ها برای زمان رسیدن به کولوندار بین گروهتفاوت معنی*** 
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ی کنندهدریافت. ال : شاهد؛ ب: تجویز سولفات باریمقیقه پس از د 24های مختل  رادیوگراف میوطه شکمی سگ، در گروه  -2 شکل

 .سیزاپریدی کنندهدریافت؛ ج: متوکلوپرامید

 

 بحث 

هوای مختلو  حاضر نشان داد که گوروه پژوهشنتایج 

درمانی، بر زمان شروع تخلیه معده از ماده حاج ، تفواوت 

داشتند، اما بر دفع کلی مواده حاجو  از دسوتگاه دار معنی

داری دیوده نشود.  هوا( تفواوت معنویگوارش )معده و روده

برای کنتورل اسوتفراغ و یوا درموان اخوتالالت گاهی برای 

درمان منظوربوهحرکتی دستگاه گوارش، متوکلوپرامید و یا 

شوود ها خورانده میبه سگسیزاپرید یبوست و مگاکولون، 

، رادیوگرافی با مواده حاجو  نیوز درخواسوت آنو متعاق  

که استفاده از این داروهوا  ، بنابراین با توجه به اینگرددمی

ممکن است موج  تغییراتی در زمان عبور ماده حاجو  از 

کوه  با توجه به ایون سوییاز  دستگاه گوارش حیوان گردد،

حاضور  پژوهشد، بومنابع دامپزشکی در این زمینه میدود 

 شد.انجام 



 

 

 

02 

 2شماره  - 61دوره 

 دستگاه گوارش سگ دربر ماده حاج   دیزاپریو س دیمتوکلوپرام یابیارز

انیوراف  ±نشان داده شد که میوانگین پژوهش این در

هوای گوروه شواهد، معیار زمان شروع تخلیه معده در سوگ

 ± 90/4، 24 ± 95/64ترتی  به سیزاپرید متوکلوپرامید و 

از انجام شوده  پژوهشدر دقیقه بود.  رد 61 ± 90/4و  20

سوور  64روی  6344معربووی و همکوواران در سووال  سوووی

از  ارزیابی زمان تخلیه دسوتگاه گووارشمنظور به ،خرگوش

پوژوهش در آن  ؛دنودکردرصد اسوتفاده  34سولفات باریم 

درصوود تصوواویر  34نوود کووه بووا سوسپانسوویون دادگووزارش 

دسوت آمود کوه بوا مطالعوه حاضور ه رادیوگرافی خووبی بو

شوروع تخلیوه مواده  حاضر، پژوهشدر  (.2) خوانی داردهم

 سویزاپرید و گوروه  سیزاپرید حاج  در گروه شاهد با گروه 

، ولوی داشوتندداری با گروه متوکلوپرامید، اخوتالف معنوی

شروع تخلیه بین گروه شاهد و گروه متوکلوپرامید اخوتالف 

دسوتگاه  دیگور شوروع تخلیوه عبارت. بهنداشتداری معنی

را دریافت کردند،  سیزاپریدهایی که داروی در سگ گوارش

 همچنین در بررسی حاضور،، بودهای دیگر تر از گروهسریع

انیراف معیار زمان تخلیه کامول معوده از مواده  ±میانگین 

 سویزاپرید های گروه شاهد، متوکلوپرامید و حاج  در سگ

در  00 ± 90/4و  51 ± 90/4،  40 ± 41/32ترتی  بووووه

نشان داد  پژوهش. بررسی آماری در این دست آمدهبدقیقه 

با گوروه  سیزاپرید که تخلیه ماده حاج ، از معده در گروه 

داری ندارند، ولی گروه شاهد با متوکلوپرامید اختالف معنی

 ،داریو گروه متوکلوپرامید اخوتالف معنوی سیزاپرید گروه 

)پرپولسووید( نسووبت بووه سوویزاپرید دارنوود. اثوور بهتوور 

چورا  ؛گردداثر دارو بر می سازوکاروپرامید، احتماالً به متوکل

که دوز دارو بر اساس منابع انتخواب شوده بوود و میوانگین 

 .دوز داروها، تجویز شده بودند

متوکلوپرامید هم دارای اثر مرکزی )مهار رسوپتورهای 

CRTZ ( و نیز مییطی )شل شدن اسفنگتر پیلور همراه بوا

کوه در  اسوتافزایش تونوسویته اسوفنگتر تیتوانی موری( 

 هشوود. نتوایج بونهایت موج  تسهیل در تخلیه معده موی

دست آمده نشان داد که هر دو دارو دارای اثرات موثری بر 

حاضور اثور  پژوهشاما در  ،هستندحرکات دستگاه گوارش 

هور  ؛تخلیه معده موثرتر از متوکلوپرامیود بووددر سیزاپرید 

صوورت بوه سویزاپرید قطره و  صورتچند متوکلوپرامید به 

 قرص تجویز شده بود. 

 در  پژوهشگرانبرخی  از سویزمان تخلیه ماده حاج  

ی صوورت میودودمنابع و مقاالت رادیولو ی دامپزشکی به

 شده در این زمینه، درانجام هاپژوهشاکثر  است.یافت شده

و مقاالت دامپزشوکی، نسوبتا میودود  استانسان  خصوص

نشوان  6919در سوال Cox و  Tinker. اولوین بوار  هستند

دادند که متوکلوپرامیود از طریوق انقبواض عضوالت صواف 

شوود کوه زموان تخلیوه دسوتگاه گووارش روده، موج  می

اثور  6949و همکاران در سوال  Mizuta. (69) کاهش یابد

 6/4( و آتروپین )IVگرم/کیلوگرم، میلی 5/4متوکلوپرامید )

-( را بر زمان تخلیه معوده در سوگIVگرم/کیلوگرم، میلی

هووا سووولفاپیریدین خورانووده هووای نووژاد بیگوول، کووه بووه آن

گیووری بووا انوودازه گرانپژوهشوودنوود. کربووود، بررسووی شووده

 صورتادند که آتروپین به سولفاپیریدین در پالسما نشان د

داری موج  طوالنی شودن و متوکلوپرامیود نیوز بوه معنی

داری موج  کوتاه شدن زموان تخلیوه معوده معنی صورت

اثر عصواره  2463درسالو همکاران  Ogbu. (63) گرددمی

بر زمان تخلیوه معوده  را  Gongronema latifoliumگیاهی

نشوان داد  هواآن پژوهشدند. کرهای سالم بررسی در سگ

که عصاره الکلی این گیاه، زمان تخلیه معوده را بوه تعویوق 

اندازد و سطح گلوکز خون را بعد از خوردن او ا پوایین می

آورد که ممکن است برای حیوانات مبتال به دیابت مفید می

یوک سواعت  ،2444در سوالو همکاران  Hare. (60) باشد

و  سووویزاپریدقبووول از خورانووودن سوسپانسووویون بووواریم، 

 24و  64خوووراکی و بووا دوز  صووورتمتوکلوپرامیوود را بووه 

انسان خوراندند. میانگین زموان  05گرم، به ترتی  به میلی

دقیقوه و بورای گوروه  34 سیزاپریدتخلیه معده برای گروه 

 پوژوهش. ایون طول انجامیود دقیقه به 5/17متوکلوپرامید 

اسوت مووثرتر از متوکلوپرامیود سیزاپرید اگرچه  ؛نشان داد

بیشوتر  عنوان عامل پروکینتیک(، اما عوارض جوانبی آن)به

دریافوت  سویزاپریدنفری کوه  27تا از  9که نیوی است، به

دچار حالت تهوع شدند و این حالت )تهوع( در  ،کرده بودند

فوورد مووورد  64از  فوورد یووک گووروه متوکلوپرامیوود تنهووا در

همچنووین میووانگین زمووان تخلیووه موواده  ،رخ داد ،پووژوهش

 14حاج  در افورادی کوه دارویوی دریافوت نکورده بودنود 

سوواعت( ثبووت شووده بووود. ایوون  3دقیقووه تووا  65دقیقووه )

اثورش قابول سازوکار  سیزاپریدبیان کردند که  پژوهشگران

بوه  متوکلوپرامیوداثور  مکانیسومبینی و قوی اسوت و پیش

 ،بینی و متغیور اسوتدلیل متابولیسم کبدی ایرقابل پیش



 

 

  

 

2شماره  - 61دوره   
 

6046پاییز و زمستان   

05 

دریافوت کردنود  سویزاپریدافورادی کوه  به همین دلیل در

تر از افورادی اسوت میانگین زمان تخلیه ماده حاج  سریع

حاضور  پوژوهش. در (5) که متوکلوپرامید دریافوت کردنود

دقیقوه،  40میانگین زمان تخلیه معده بورای گوروه شواهد 

ی کننودهدقیقه و برای گروه دریافت 51گروه متوکلوپرامید 

 Hareدقیقه بود و شباهت زیادی به مطالعوه  00سیزاپرید 

داشت که روی انسان انجام شده  2444در سال و همکاران

کوه نشوان دادنود  پژوهشوگرانایون  پوژوهشبود. برخالف 

در انسووان عوووارض جووانبی دارد، در  سوویزاپریداسووتفاده از 

نظیور ) بوالینی گونوه عووارض جوانبیحاضور هی  پوژوهش

 استفراغ، خارش و ...(اسهال،  های ازدیاد حساسیت،واکنش

 ،پووژوهش مووورد یهادر سووگسوویزاپرید در اسووتفاده از 

از دسته سیزاپرید  بیان شد،گونه که مشاهده نگردید. همان

کوولین را داروهای پروکینتیک است که سطح آنزیم استیل

دهد، در نتیجه سب  تیریک حرکوات دسوتگاه افزایش می

گوردد. ایون نکتوه میگوارش و افزایش سرعت تخلیه معده 

است که تاکنون میزان مشخصوی )دوز  به یادآوری نیز الزم

 معوین ،طور دقیقها بهها و گربهدر سگ سیزاپرید دارو( از 

نشده است و انتخاب دوز بر اساس میزان استفاده در انسان 

در ایواالت متیوده سویزاپرید . در حال حاضر مصورف است

های قلبی( ممنوع ریتمیعلت عوارض احتمالی )آ آمریکا به

به آن توجوه ویوژه  بایدها است. نکته دیگری که کلینیسین

خصوص در اسوتفاده عوارض جانبی داروها به ،داشته باشند

حاضور بوا  پژوهشکه البته در  -است هآنطوالنی مدت از 

در ایون  شوودیواد آور می -عارضه جانبی برخوورد نگردیود

 داروها استفاده شده بود. تکی از دوز ، پژوهش

Zhang  نشووان دادنوود کووه  2466در سووالو همکوواران

دقیقوه قبول از  65تزریق داخول عضوالنی متوکلوپرامیود، 

تجویز کپسوول آندوسوکوپی در انسوان، زموان عبوور مواده 

دهود کوه حواکی از تخلیوه حاج  از معده را کواهش موی

اسوت تر دستگاه گووارش متعاقو  تجوویز ایون دارو سریع

(23) .Hogan  وAronson اثورات داروهوای  6944در سال

بخش )کتامین و آسپرومازین( را بور زموان عبوور مواده آرام

حاج  )سولفات باریم( از دستگاه گوارش در گربه ارزیوابی 

هووا نشووان داد کووه ترکیوو  کتووامین و آن پووژوهشدنوود. کر

 64آسپرومازین باعث کوتاه شدن زمان عبور ماده حاجو  )

 دقیقه( در مقایسه با گروه شاهد )بدون تجویز داروهای آرام

 پژوهشگرانی این گردد. در مطالعهدقیقه( می 02بخش( )

هوایی کوه داروی آرام بخشوی شوده اسوت گروهنشان داده 

زمان عبور ماده حاج  نسوبت  ،اندردهکتامین را دریافت ک

به عبارت دیگور داروی آرام  ؛شودتر میبه گروه شاهد کوتاه

بخشی کتامین باعث تسریع در زموان عبوور مواده حاجو  

 6390در سوالو همکواران  معربی پژوهش. در (1) دشومی

سوویزاپرید کووه داروی  دادنوودقووالده گربووه، نشووان  64روی 

تخلیوه کامول دسوتگاه گووارش نسبت به کلرپروموازین در 

)الزم  .خوانی داردحاضر هم پژوهشکه با  (6) موثرتر است

است که به جای کلرپرومازین از متوکلوپرامیود  یادآوریه ب

که حاضر با علم بر این پژوهشها  استفاده شد(. در در سگ

گوورم/ میلووی 24بخووش کتووامین )ترکیوو  داروهووای آرام 

گرم/ کیلوگرم( سوب  میلی 65/4کیلوگرم( و آسپرومازین )

گردد، این داروها بوا دوز تسریع زمان عبور ماده حاج  می

تا در نتایج کلوی اختاللوی  ،ها داده شدیکسان به تمام سگ

درصود( از  34ایجاد نکند. سوسپانسویون سوولفات بواریم )

لیتر بوه ازای میلی 60طریق سوند از دهان و مری و با دوز 

هوای هوا در زمانت و رادیوگرافشده اسو هر کیلوگرم داده

دقیقه پس از پایوان تجوویز و هور یوک  14و 04، 24صفر ،

ساعت تا رسویدن مواده حاجو  بوه قولوون اداموه داشوت. 

دقیقووه قبوول از  34و متوکلوپرامیوود سوویزاپرید داروهووای 

گونوه کوه قوبال شودند و همانخوراندن ماده حاج  تجویز 

دقیقوه و در  61میوانگین با سیزاپرید گردید در گروه  بیان

دقیقه، سب  تسوریع در  20گروه متوکلوپرامید با میانگین 

تر شدن زمان عبوور مواده شروع تخلیه ماده حاج  و کوتاه

 حاج  شدند.

Weber  زمان تخلیوه معوده  ،2442در سالو همکاران

هفتگی  14و  31، 22، 62هفته و تا زمان  4توله  20را در 

مارکر رادیواپک کوچک همراه  34ها با دند. سگکربررسی 

ها نشوان داد کوه هور آن پژوهشتغ یه شده بودند.  ،با ا ا

چه سن حیوان کمتر باشد، میانگین زمان تخلیه معده نیوز 

تر تخلیه خواهد دیگر معده سریععبارتکمتر خواهد بود، به

هوا بووالغ و در حاضور تمووامی سوگ پوژوهش. در (22) شود

 بودند.سال  5/6تا 6ی سنی میدوده

Jansen  اثووور داروهوووای  2442در سوووالو همکووواران

واکوائین را روی حرکوات روده و حسی اپیدورال با بووپیبی

 پوژوهشدند. نتوایج کرزمان تخلیه دستگاه گوارش بررسی 
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واکوائین، حسوی اپیودورال بوا بووپیها نشان داد که بویآن

دنبوال ههوا را بورفتگوی رودههومتواند عوارضی نظیر توومی

حسوی رو تغ یوه خووراکی بعود از بوی داشته باشد، از ایون

 .(4) استآمیز ها مخاطرهاپیدورال با این دارو در سگ

نشوان داد کوه  پوژوهشدسوت آموده در ایون هنتایج ب

و متوکلوپرامید، باعث کاهش زمان عبور سیزاپرید داروهای 

و حرکت دستگاه گووارش را  گردندمیماده حاج  از معده 

شووند کوه . در واقع هور دو دارو سوب  میکنندمیتسریع 

هوای دیگور دسوتگاه تر از معده به بخشمواد حاج  سریع

وی یوک دار سویزاپرید رسود گوارش برسوند. بوه نظور می

 سوازوکارپروکینتیک قوی است که ج ب بیشوتری دارد و 

تر اثر آن موثرتر از متوکلوپرامید است و سب  تخلیه سوریع

ماده حاج  از معده شده است. با توجه به تواثیر داروهوای 

پروکینتیک برحرکات دستگاه گووارش و ایجواد توداخل بوا 

منظوور بایود بوهزمان عبور ماده حاج  از دستگاه گوارش، 

هووای رادیوووگرافی از لوووگیری از ابهووام در تفسوویر یافتووهج

استفاده نشود. در صورت تجویز قبلی ایون  م کورداروهای 

 ها بر زمان تخلیه معده، لیاظ گردد.اثر آن بایدداروها، 
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          The aim of this survey is radiographic evaluation of metoclopramide and cisapride effects on 

gastrointestinal transit time of contrast media in dogs. Research was performed on fifteen clinically 

healthy adult native dogs. For this purpose, the dogs were divided into three equal groups' five 

numbers. The first group was the control group that was received ketamine (20 mg/kg) and 

acepromazine (0.15 mg/kg) sedation drug, before administration of contrast media (barium sulfate). 

The second group was metoclopramide group that was received metoclopramide (0.5 mg/kg) and 

sedative drugs. The third group was similar to second group, with the difference cisapride was 

administrated instead of metoclopramide. Several radiographs at 0, 20, 40 and 60 minutes and each 

hour until arriving contrast media to colon. It was shown that start time of contrast media evacuation 

of stomach had not significant difference between control and metoclopramide groups (p>0.05), 

nevertheless there was a significant difference between cisapride group with two another groups 

(p<0.05).The averages of complete evacuation time of contrast media from stomach were 84, 56 and 

44 minutes for the control, metoclopramide and cisapride groups respectively. It was shown a 

significant difference between the control group with the other two groups (p<0.05), but there was not 

a significant difference between metoclopramide and cisapride groups (p>0.05). In conclusion, 

different groups had a significant difference in during contrast media evacuation of stomach, but it was 

not significant, for the complete evacuation of contrast media of digestive system (stomach and 

intestines). The further studies are recommended for other prokinetic drugs.  
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