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حاجب از  يارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده
دستگاه گوارش گربه

3بازدارمحسنو2يریغدرضایعل،2نژادیمصلبهمن، *1عبدالواحد معربی

19/3/97: تاریخ پذیرش4/7/96:  تاریخ دریافت

چکیده
و کندرا از دستگاه گوارش ارائه می باال وضوحتصاویر با  هیربرداري تشخیصی است کتصوروشیک ،حاجب يبا مادهرادیوگرافی 

 تحقیق از انجام هدف. نمایدي را در نشان دادن زمان عبور مواد از دستگاه گوارش در حیوانات کوچک و انسان ایفا میا برجستهنقش 
تحقیق بر . بودگوارش گربه  از دستگاهحاجب  يعبور مادهبر زماني کلرپرومازین و سیزاپراید اثر داروهاارزیابی رادیوگرافی حاضر،

که قبل از  ،گروه شاهد. گروه تقسیم شدند 3به  ها گربه ،منظوردین ب. انجام گرفت ،سالم از نظر بالینیو بومی بالغ  يقالده گربه 18روي 
-میلی 5/0(که داروي کلروپرومازین  ،گروه کلرپرومازین. دریافت کرده بودند) کیلوگرم/گرممیلی 20(کتامین تنها حاجب،  يتجویز ماده

بر  گربه/ گرممیلی 5/2(که داروي سیزاپراید  ،گروه سیزاپرایدو و کتامین دریافت کرده بودند ) و به شکل داخل عضالنی کیلوگرم/ گرم
قالده گربه وجود داشت که  6، هر گروهدر . حاجب دریافت کردند يو کتامین را قبل از تجویز ماده) حسب وزن بدن و به شکل خوراکی

 يیز مادهاز تجوبعد  ،دقیقه 60و  40، 20ي صفر، ها زمانهاي متعدد در رادیوگراف.دیگر ماده بودندقالده 3ها نر و از آنقالده 3
نشان داد  ،حاجب از معده يماده يبررسی زمان شروع تخلیه. حاجب به قولون دنبال شد يو هر یک ساعت تا رسیدن ماده تهیه حاجب

. داري داشتندهاي شاهد و کلرپرومازین، اختالف معنیکه گروه شاهد با گروه کلرپرومازین تفاوتی نداشت، ولی گروه سیزاپراید با گروه
دقیقه بود  30سیزاپراید  و گروه3/43دقیقه، گروه کلرپرومازین  70،براي گروه شاهد از معدهحاجب  يمل مادهکا يمیانگین زمان تخلیه

هاي دریافت کننده سیزاپراید و کلرپرومازین اختالف بین گروه ودیگر مشاهده گردید  گروهدار، بین گروه شاهد با دو و اختالف معنی
هاي نشان داد که گروهنتایج . نداشت دستگاه گوارشحاجب از  يماده يثیري بر زمان تخلیهأجنسیت، ت. داري وجود نداشتمعنی

حاجب از دستگاه گوارش  يدار دارند، اما بر دفع کلی مادهحاجب، تفاوت معنی يمعده از ماده يمختلف درمانی، در زمان شروع تخلیه
. داري دیده نشدتفاوت معنی

رادیوگرافی، ماده حاجب، کلرپرومازین، سیزاپراید، گربه: کلمات کلیدي

مقدمه
یک روش تشخیصی  ،حاجب يرادیوگرافی با ماده.

، نظیر مناسب براي اختالالت دستگاه گوارش
ها و اجسام مگاازوفاگوس، انسداد پیلور، توي هم رفتگی

Kealy(باشد می خارجی et al. 2010, Eagon and Kelly 

هاي دوپامینی در بر گیرنده ،یفنوتیازین يداروها).1993
-و سایر قسمت )CTZ(کمورسپتور تریگر زون  يناحیه

داروها .کنندهاي مغز اثر نموده و رسپتورها را بلوك می

دانشگاه شهید چمران اهواز،  ،دانشکده دامپزشکیگروه علوم درمانگاهی، دانشیار  *1
دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ،دانشکده دامپزشکیگروه علوم درمانگاهی، استاد  2
ران اهواز، اهواز، ایرانچمدانشگاه شهید  ،دانشکده دامپزشکیاي، دکتراي حرفهآموخته دانش 4

ثیرگزار أي دستگاه گوارش گربه تبر رومختلفی  موادو 
وتیازینی نداروهاي ف توانیم،این داروها جملهاز،باشدیم

 از دستگاهثري ؤم طوربه، یفنوتیازینمشتقات . را نام برد
درصد به  95هافنوتیازین. شوندیمگوارش جذب 

از همین دلیل به ،شوندیمي پالسما متصل ها نیپروتئ
از داروهاي این  .هستند برخوردارتوزیع باالیی  حجم
که در  ،توان کلرپرومازین و پرومتازین را نام بردمی  ،گروه

:E-mailاهواز، ایران a.moarabi@scu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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کلرپرومازین در . روندیمکار ه درمان تهوع و استفراغ ب
داروي ضد استفراغ محسوب  نیتر مهمعنوانبهها، گربه

نظیر (تري نسبت به دیگر داروهاشده و کاربرد بیش
ساعت ادامه 4-5ثیر بالینی دارو أت. دارد )متوکلوپرامید

Faghihi and Gandomi Sani(دارد  2013, Trepanier 

سیزاپراید و متوکلوپرامید  توانیم،داروهادیگر از ). 2010
 نظرازسیزاپراید  .)به عنوان داروي پروکینتیک(را نام برد

شیمیایی، به متوکلوپرامید نزدیک است و در حیوانات 
خانگی در درمان مگاازوفاگوس و نیز براي تقویت 

کار ه حرکات در اختالالت حرکتی اولیه دستگاه گوارش ب
این دارو حرکات دستگاه گوارش را از طریق  .رودمی

همچنین این . نمایدکولین تحریک میافزایش ترشح استیل
ایش فشار و حرکات دودي در قسمت دارو موجب افز

نماید معده را تشدید می يتحتانی مري گربه شده و تخلیه
کوچک و  يموجب افزایش فعالیت روده جهینتدرو 

از  يا طیف گستردهاین داروها . گرددقولون می
توسط خود سروتونین و یا  را سروتونین يها رندهیگ

در حرکات دستگاه  پروکینتیکتوسط برخی داروهاي 
 پروکینتیکدیگر داروهاي . دهندیمگوارش افزایش

يبا تحریک گیرنده را کولین ممکن است غلظت استیل
M1 با مهار یاوشود می کولین که باعث آزادي استیل

را  ساز استیل کولینوکولین که سوخت استیلآنزیم
را افزایش دهد  کولین، سطوح استیلدهدیمکاهش 

)Chang et al. 2004, Faghihi and Gandomi Sani

2013, Hsu 2008, Konig et al. 2007 .(
براي کنترل استفراغ، کلرپرومازین  ،موارد متعدديدر 
شود و یا جهت درمان مگاازوفاگوس، ها تجویز میبه گربه

 گونهنیاشود و متعاقب ها خورانده میسیزاپراید به آن
حاجب نیز درخواست  يدهموارد، رادیوگرافی با ما

که استفاده از این داروها بنابراین با توجه به این. شودیم
حاجب  يممکن است موجب تغییراتی در زمان عبور ماده

که در از دستگاه گوارش گربه گردد و نیز با توجه به این
منابع دامپزشکی در این زمینه مطالبی وجود ندارد، لذا 
هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثر داروهاي 

بر زمان  ثیر جنسیت،أنیز تو کلرپرومازین و سیزاپراید
.ستگربه ا يحاجب از معده و روده يماده يتخلیه

کارروشومواد
، نژاد بالغ يقالده گربه 18انجام این مطالعه،  منظوربه

در  ،جنس از هر دوبالینی، نظرازسالم  مو کوتاه اهلی،
 9(و در دو گروه مساوي  سال 5/1تا 1سنی  يمحدوده

هفته در  3ها به مدت گربه. انتخاب شدند)تایی
جهت واکسیناسیون همراه با تجویز داروهاي (بیمارستان 

، نگهداري )ها آنن از سالمت بالینی ضد انگل و اطمینا
یکسان و  يها در مدت نگهداري از تغذیهگربه. شدند

هاي مجزا، نگهداري در قفس ومناسب برخوردار بودند 
ساعت قبل از  24پرهیز غذایی براي  يدوره .شدندمی

ها اعمال شد خوراندن سولفات باریم، براي تمام گربه
)Thral et al. 2013.(

تصادفی به سه گروه  صورتبهمطالعه،  موردحیوانات 
قالده نر  3(قالده گربه 6بندي شدند و در هر گروه تقسیم

. ندی قرار گرفتبررسمورد)قالده ماده 3و 
دقیقه قبل  40تنها  ،نظرموردقالده گربه  6: گروه شاهد

آلفاسان، (داروي کتامینحاجب،  ياز خوراندن ماده
، به شکل داخل کیلوگرم/گرممیلی 20با دوز  ،)هلند

. کردندینمداروي دیگري دریافت  و تجویز شدعضالنی،
در گروه : داروي کلرپرومازین يکننده افتیدرگروه 

نر و  تا3قالده گربه بود که  6، شاهددوم نیز همانند گروه 
 40)کتامین(ی بخش آرامابتدا داروي . ماده بودند تا3

حاجب سولفات باریم و  يماده زیاز تجوقبل  دقیقه
-میلی 5/0با دوز  )، ایرانتهران شیمی(کلرپرومازین

دقیقه قبل از  30،و به شکل داخل عضالنیکیلوگرم/گرم
 Faghihi and(ها تزریق شدتجویز سولفات باریم به گربه

Gandomi Sani 2013(.
این گروه،در : داروي سیزاپراید يکننده افتیدرگروه 

دقیقه قبل از تجویز  40،کتامین بخش آرامابتدا داروي 
دقیقه قبل از تجویز  30و  تزریق شدسولفات باریم، 

داروسازي سبحان، (سولفات باریم، قرص سیزاپراید
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حیوانات خورانده  به گربه/گرممیلی 5/2و با دوز  )ایران
قسمت تقسیم و هر 4هر قرص به  شد، به این نحو که

و به هر قسمت را در مقدار مشخصی آب مقطر حل کرده 
.گربه با سرنگ خورانده شد

ها آن رادیوگرافی از، مورد مطالعهي ها گروهی در تمام
دقیقه پس از  60و  40، 20هاي صفر، به ترتیب در زمانو 

ساعت تا زمان حاجب و سپس هر یک يماده زیتجو
حاجب به  يمادهرسیدن (کامل دستگاه گوارش  يتخلیه
هاي جانبی حالت گماريادامه یافت و رادیوگراف) قولون

سوسپانسیون سولفات باریم . ، گرفته شدو شکمی پشتی
یکسان با درصد  صورتبهو ها گربهتمامیهم براي 

کیلوگرم تهیه و از طریق /سیسی 14مناسب و با دوز 
حیوان  يمعدهکاتترهایی که از طریق مجراي بینی وارد 

. خورانده شد ها گربهبه  ،)نازوگاستریک(شده بود
-ثیر داروها در زمانأدست آمده در رابطه با ته نتایج ب

 و به کمککمک محاسبات آماري به ، هاي مختلف
. مورد بررسی آماري قرار گرفتند 16نسخه  SPSSافزار  نرم

 LSDآزمون  ،هاي اطالعات از رادیوگرافبراي مقایسه
کامل قرار لیتحلو هیتجزانجام و مورد  ها آنروي 
انحراف معیار، بیشینه و کمینه  ±نهایتاً میانگین . گرفتند

گیري شده، در جداول مربوطه از موارد اندازه کدامهر

، >05/0Pمقادیردست آمده در ه ب اطالعات. ثبت گردید
.شددار در نظر گرفته معنی

جینتا
حاجب از  يمادهيزمان شروع تخلیه،در این تحقیق
حاجب از معده، زمان  يکامل ماده يمعده، زمان تخلیه

 يماده ي، زمان تخلیهها رودهحاجب از  يماده يتخلیه
 از دستگاهحاجب  يحاجب از قولون و دفع کامل ماده

هب از نظر بالینی، سالم يگربهقالده  18در گوارش، 
.مورد ارزیابی قرار گرفت رادیوگرافیيوسیله

حاجب يماده يشروع تخلیه
از معده، در شروع تخلیهزمان انحراف معیار±میانگین

کلرپرومازین و سیزاپراید، شاهديها گروههاي نر، در گربه
.بوددقیقه  33/13±66/6و 66/26،20±66/6ترتیببه

معده در  يشروع تخلیهزمان انحراف معیار±میانگین
ي شاهد، کلرپرومازین و ها گروهدر  ،ي مادهها گربه

 66/6±66/6و66/26±66/6، 20سیزاپراید به ترتیب 
موردي ها در گربهجنس  2ی در کلطوربه. بوددقیقه 
شاهد،  در گروهاز معده زمان شروع تخلیه ،مطالعه

، 33/23±33/3ترتیب کلرپرومازین و سیزاپراید به
. )1جدول (بوددقیقه  10±72/4و 33/3±33/23

مطالعهموردي ها در گروه)دقیقهبرحسب (شروع تخلیه ماده حاجب از معده زمان انحراف معیارtمیانگینتغییرات : 1جدول
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهجنسیتگروه

شاهد
204066/2666/6نر

2020200ماده
204033/2333/3هر دو جنس

کلرپرومازین
2020200نر

204066/2666/6ماده
204033/2333/3هر دو جنس

سیزاپراید
02033/1366/6نر

02066/666/6ماده
0201072/4هر دو جنس
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ثیرأت ،دارو دریافتآنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که 
 حاجب يمعده از ماده يلیهداري بر زمان شروع تخمعنی

اما ،)>05/0P(کندهاي مختلف ایجاد میدر بین گروه
داري بر ثیر معنیأت،و گروهجنسیت و اثر متقابل جنس 

نداشتحاجب  يمعده از ماده يزمان شروع تخلیه
)05/0P>.(آزمونLSD  نشان داد که گروه شاهد با

اختالف و گروه کلرپرومازین با سیزاپرایدسیزاپراید
گروه شاهد با گروه  بین ولی ،)>05/0P(داشت

نداشتداري وجود ی معن کلرپرومازین اختالف
)05/0P>(.

 20،نردستگاه گوارش گربهاز جانبی رادیوگراف: 1تصویر
شروع (شاهد در گروهحاجب  يدقیقه پس از تجویز ماده

)از معدهتخلیه 

پشتی از دستگاه گوارش  -رادیوگراف شکمی: 2تصویر 
شاهد  در گروهدقیقه پس از تجویز ماده حاجب  20،گربه نر

)شروع تخلیه از معده(

 20،دستگاه گوارش گربه ماده جانبی رادیوگراف:  3تصویر
کلرپرومازین گروهدر دقیقه پس از تجویز ماده حاجب 

)شروع تخلیه از معده(

پشتی دستگاه گوارش گربه  -رادیوگراف شکمی:  4تصویر 
 گروهدقیقه پس از تجویز ماده حاجب در  20،ماده

)شروع تخلیه از معده(کلرپرومازین 

 20،دستگاه گوارش گربه ماده جانبی رادیوگراف: 5تصویر
شروع (سیزاپراید در گروهدقیقه پس از تجویز ماده حاجب 

)از معده و نیز تخلیه کامل تخلیه
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پشتی دستگاه گوارش گربه  -رادیوگراف شکمی: 6تصویر
سیزاپراید  در گروهدقیقه پس از تجویز ماده حاجب 20،ماده

)تخلیه کامل از معده(

حاجب ياز مادهکامل معده  يتخلیه
هاي گروهي نر ها گربهانحراف معیار در±میانگین

و  40، 80±20ترتیبکلرپرومازین و سیزاپراید بهشاهد، 
از معده  حاجب کامالً يکه ماده بوددقیقه  66/6±33/33

کامل معده از  يتخلیه انحراف معیار±نمیانگی.شدتخلیه 
در  مطالعهموردي ماده ها گربهدر  ،حاجب يماده

،60ترتیب ي شاهد، کلرپرومازین و سیزاپراید بهها گروه
،یکلطوربه.بوددقیقه  66/26±66/6و  66/6±66/46

 هر دودر حاجب،  يکامل معده از ماده يزمان تخلیه
کلرپرومازین و سیزاپراید بهشاهد،  هايگروهدر ،جنس

بوددقیقه  30±72/4و  33/43±33/3، 70±10ترتیب 
).2جدول (

مطالعهموردي ها در گروه)دقیقهبرحسب (زمان تخلیه کامل معده از ماده حاجب انحراف معیار tمیانگینتغییرات : 2جدول
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهجنسیتگروه

شاهد
601208020نر

6060600ماده
601207010دو جنس هر

کلرپرومازین
4040400نر

406066/4666/6ماده
406033/4333/3هر دو جنس

سیزاپراید
204033/3366/6نر

204066/2666/6ماده
20403072/4هر دو جنس

ي ها گروهآنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که 
 يکامل ماده يبراي زمان تخلیه ،دارويکننده افتیدر

اما ، )>05/0P(داشتند داري ثیر معنیأت ،حاجب از معده
داري ثیر معنیتأ و گروهجنسیت و اثر متقابل جنس 

نشان داد که گروه شاهد  LSDآزمون ).<05/0P(نداشتند
اختالف شاهد با سیزاپرایدنیز گروه وبا کلرپرومازین 

اما تفاوتی بین گروه  ،)>05/0P(دار داشتند معنی
.)<05/0P(مشاهده نگردیدکلرپرومازین با سیزاپراید 

دقیقه  60،دستگاه گوارش گربه نر از رادیوگراف: 7تصویر 
تخلیه کامل ماده (شاهد در گروهپس از تجویز ماده حاجب 

)حاجب از معده
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 40رادیوگراف از دستگاه گوارش گربه ماده، : 8تصویر 
کلرپرومازین  در گروهدقیقه پس از تجویز ماده حاجب 

)تخلیه کامل ماده حاجب از معده(

نحاجب از بد يدفع کلی ماده
حاجب  يزمان دفع کامل ماده انحراف معیار±میانگین

ي نر گروه شاهد، کلرپرومازین و ها گربهدر،از بدن
، )ساعت 48(دقیقه 2880ترتیب به ،سیزاپراید

انحراف معیار ±میانگین.بوددقیقه  2880و480±2400
موردي ماده ها گربهدر  از بدن، حاجب يدفع کامل ماده

 ي شاهد، کلرپرومازین و سیزاپراید بهها گروهدر  ،مطالعه
طوربه. بوددقیقه 2400±480و  2880، 2880ترتیب 

زمان دفع  ،مطالعهموردي ها در گربه،جنس هر دوی در کل
حاجب از بدن در گروه شاهد، کلرپرومازین  يکامل ماده

دقیقه  2640±240و  2880، 2880ترتیبو سیزاپراید به
آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که . )6صویرت(بود

زمان دفع کامل ماده  بر،داروي کننده افتیدري ها گروه
نداشتندداري با گروه شاهد اختالف معنی از بدنحاجب 
داري یثیر معنأنیز ت و گروهو اثر متقابل جنس  تیو جنس

.)<05/0P(نشان نداد

48،مادهدستگاه گوارش گربه از رادیوگراف : 9تصویر
دفع زمان (شاهد در گروهپس از تجویز ماده حاجب  ساعت

)ناز بدماده حاجب  کلی

بحث
يدارادارودوهرنشان داد که  حاضرجینتایبررس

بهباشند،یمگوارشدستگاهحرکاتبريثرؤماثرات
 دیزاپرایسگروهدرمعدهازحاجبيمادههیتخلکهينحو

ازوجودنیابابود،ترعیسر،نیکلرپرومازگروهنسبت به
. نشدمشاهدههاآننیبيداریمعنتفاوتيآمارنظر

و  دیزاپرایس يهاگروهباکنترلگروهنیبنیابرعالوه
بهتراثر. دیگردمشاهده  يداریاختالف معن نیکلرپروماز

اثرسمیمکانبهاحتماالًن،یکلرپرومازبهنسبتدیزاپرایس
 يدارو کیعنوان  بهدیزاپرایس. گرددیمبردارو
ونیسروتونيها رندهیبرگاثرقیطر ازکینتیپروک

باعث  روده،کیانتریمشبکهدرنیکوللیاستيآزادساز
 یفشار اسفنگتر تحتان شیحرکات معده و افزا شیافزا
و انقباض  تیدارو فعال نیا ب،یترت نیبد .گرددیم يمر

 عیمعده را تسر يهیو تخل شیرا افزا يمر یاسفنگتر تحتان
-یمکوتاهحاجب  يزمان عبور ماده جهیو در نت کندیم

سیناپسی  پسيها رندهیبا بلوك گ نیکلرپروماز. شود
، بلوك )CTZ(النخاع استقراغ بصل در مرکزدوپامینی 

 مهار اثراتو  CNSي دوپامینی ها رندهیگسیناپسی پس
هاي  گیرندههمچنین.کندناشی از دوپامین عمل می

بهموسکارینی، هیستامینی، سروتونینی و آلفا ـ آدرنرژیک 
 Eastwood(گیرند  دارو تحت تأثیر قرار می این  يوسیله

and Avunduk 1988, Goggin et al. 1999, Gensen and 
Pepers 1998 .( هاي گروهدر همچنین اثر متقابل جنس

. را نشان ندادداري تفاوت معنی مورد مطالعه
معده  ياثر سیزاپراید در تخلیه ،ر تحقیق حاضرد

حاجب  يماده يزمان تخلیه. کلرپرومازین بودر از ثرتؤم
توسط برخی محققین در منابع و مقاالت رادیولوژي 

قراری و بحث بررسموردمحدود  صورتبهدامپزشکی 
در این زمینه، در  شده انجاماکثر تحقیقات . است گرفته

.  استمحدود  باشد و مقاالت دامپزشکی، نسبتاًانسان می
Hareدیمتوکلوپرامودیزاپرایس، 2000سالدرهمکاران  و

 کیگرم،یلیم20و10دوزباویخوراکشکلبهرا
فرد45به  م،یبار ونیساعت قبل از خوراندن سوسپانس
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گروه  يمعده برا يهیزمان تخل نیانگیم. خوراندند
 5/67دیگروه متوکلوپرام يو برا قهیدق 30د،یزاپرایس
چه اگر که نشان داد هاآن يمطالعه .دست آمدبه قهیدق
عنوان عامل به(است  دیثرتر از متوکلوپرامؤم دیزاپرایس

 ترشیب )دیزاپریس(آن ی، اما عوارض جانب)کینتیپروک
این دارو که  ينفر 27ازمورد9کهينحواست، به

عارضهدریافت کرده بودند دچار حالت تهوع شدند و این 
فرد18ی از کیدردر گروه متوکلوپرامید تنها ) تهوع(

میانگین زمان  ،حاضر يدر مطالعه. رخ داد مطالعهمورد
 30،ي سیزاپرایدکننده افتیدرمعده براي گروه  يتخلیه

و همکاران Hareي دقیقه بود و شباهت زیادي به مطالعه
، داشت که بر روي انسان انجام شده بود، 2000در سال 

ي این محققین که نشان دادند خالف مطالعهبر البته
استفاده از سیزاپراید در انسان عوارض جانبی دارد، در 

گونه عوارض جانبی در استفاده از هیچ ،حاضر يمطالعه
ذکر این نکته نیز . ها مشاهده نگردیدسیزاپراید در گربه

سیزاپراید در  از دوزکنون میزان مشخصی الزم است که تا
طور دقیق مشخص نشده است و بهها ها و گربهگس

 .بوده استانتخاب دوز بر اساس میزان استفاده در انسان 
 يدر حال حاضر، مصرف سیزاپراید در ایاالت متحده

) هاي قلبیآریتمی(علت عوارض احتمالی آمریکا به
. )Hsu 2008(ممنوع است

نشان  2011در سال  و همکاران Zhangي در مطالعه
دقیقه  15که تزریق داخل عضالنی متوکلوپرامید،  ه شدداد

 يآندوسکوپی در انسان، زمان عبور ماده انجامقبل از 
 این مسئله داللت بر،دهدحاجب از معده را کاهش می

متعاقب تجویز این دارو  ،تر دستگاه گوارشسریع يتخلیه
د را کلرپرومازین در گربه نقشی شبیه متوکلوپرامی .دارد

علت انتخاب کلرپرومازین به  .کندیمبازي  در انسان
جاي متوکلوپرامید، به این دلیل بود که رسپتورهاي 

باشد و متوکلوپرامید تر میها کممرکزي در گربهدوپامین 
ها ها نسبت به سگدر گربه ،ترياستفراغی کماثرات ضد

ترین داروي ضددارد، لذا کلرپرومازین به عنوان مهم

تري داردها محسوب شده و کاربرد بیشاستفراغ در گربه
)Hsu 2008(.

Hogan وAronson اثرات داروهاي 1988در سال
 يرا بر زمان عبور ماده) کتامین و آسپرومازین(بخش آرام

از دستگاه گوارش در گربه ) سولفات باریم(حاجب 
+ امیننشان داد که ترکیب کت ها آنتحقیق . ارزیابی نمودند

حاجب  يآسپرومازین باعث کوتاه شدن زمان عبور ماده
بدون تجویز (در مقایسه با گروه کنترل ) دقیقه 18(

يدر مطالعه.گرددمی) دقیقه 42) (بخش آرامداروهاي 
دقیقه  30و15، 5، صفري ها زماندر  هارادیوگراففوق،

دقیقه تا  15هر آنازپسحاجب و  يپس از تجویز ماده
ي مورد داروها. شدحاجب به قولون گرفته  يرسیدن ماده

دقیقه قبل از  20و داخل عضالنی صورتبهمطالعه،
،در تحقیق حاضر.شدندزیتجوحاجب  يخوراندن ماده

دقیقه پس  60و 20،40ي صفر،ها زمانها در رادیوگراف
هر یک ساعت تا رسیدن  وگرفته شده زیتجواز پایان 

داروهاي سیزاپراید  .حاجب به قولون ادامه داشت يماده
حاجب  يدقیقه قبل از تجویز ماده 30،و کلرپرومازین

 در گروهذکر گردید  که قبالً گونه همانو  شدندزیتجو
گروه کلرپرومازین با دردقیقه و 30نیانگیبا مسیزاپراید 
 يماده يهیدر تخلتسریع  موجبدقیقه،  3/43میانگین 
.حاجب شدند يشدن زمان عبور ماده تر کوتاهحاجب و

Weber  معده  ي، زمان تخلیه2002در سال و همکاران
 60و  36، 24، 12هفته و تا زمان  8سگ توله 24را در 

مارکر  30ها با سگ .قرار دادندبررسی مورد هفتگی 
تحقیق . بودند شدههیتغذرادیواپک کوچک همراه با غذا 

تر باشد، میانگین نشان داد که هر چه سن حیوان کم ها آن
 گریدعبارتبهتر خواهد بود، معده نیز کم يزمان تخلیه
ي حاضر مطالعهدر . تر تخلیه خواهد شدمعده سریع

 5/1تا 1(یکسان ي سنیبالغ و در محدوده ها گربهتمامی 
 يماده ينقش سن بر زمان تخلیه نظراز، لذابودند )سال

ي مطالعه،جنسیت نظرازحاجب، بررسی نشد، ولی 
 يانگین زمان تخلیهثیري بر میأحاضر نشان داد که جنس ت

.دستگاه گوارش نداشت
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Jansen اثر داروهاي بی ،2002در سال و همکاران-

واکائین را بر حرکات روده و زمان حسی اپیدورال با بوپی
نتایج . مودندبررسی نها در سگدستگاه گوارش  يتخلیه

-حسی اپیدورال با بوپیها نشان داد که بیآن يمطالعه

ها را هم رفتگی رودهتواند عوارضی نظیر تويواکائین، می
خوراکی بعد از  يرو تغذیهدنبال داشته باشد، از اینهب

.  آمیز باشدتواند مخاطرهمی ،حسی اپیدورال با این داروبی
Croffie  داروي  3اثر  ،1999در سال و همکاران

هیدرات را بر کلرپرومازین، میدازوالم و کلرال بخش آرام
قالده گربه  25فشار اسفنگتر فوقانی و تحتانی مري در 

تمامی داروها، فشار اسفنگتر تحتانی مري . بررسی نمودند
داري کاهش را در مقایسه با گروه کنترل، به شکل معنی

. داروي دیگر بهتر بود دودادند و در این میان میدازوالم از

گیري، این مطالعه نشان داد که در قسمت نتیجه
داروهاي سیزاپراید و کلرپرومازین، موجب تسریع در 

شوند که حاجب از معده شده و سبب می يماده يتخلیه
حاجب از معده کاهش یابد؛ در نتیجه  يزمان عبور ماده

گاه گوارش هاي دیگر دستتر به بخشمواد حاجب سریع
از طریق ،سیزاپرایدکه داروي رسد به نظر می. رسدمی

افزایش فشار اسفنگتر تحتانی  نیز افزایش حرکات معده و
ي نسبت به ثرترؤمپروکینتیک داراي اثرات ، مري

حاجب  يدر نتیجه زمان عبور مادهو باشد کلرپرومازین
 ثیرأگردد با توجه به تپیشنهاد می.تر شده استکوتاه

داروهاي پروکینتیک بر حرکات دستگاه گوارش و ایجاد 
حاجب از دستگاه گوارش،  يتداخل با زمان عبور ماده

هاي رادیوگرافی، جهت جلوگیري از ابهام در تفسیر یافته
. المقدور از داروهاي فوق استفاده نشودحتی

یقدردانتشکر و 
از،خصوصایندر.استگرفتهصورتپژوهانههايهزینهبا  و شهید چمران اهواز دانشگاهمالیحمایتباتحقیقاین

. شودمیقدردانیدانشگاهدرپژوهشامرمتولیمحترممسئولین

منابع
Chang, J.H.; Lee, K.C.; Yoon, J.H. And Choi, M.C. 

(2004). Radiographic contrast study of the upper 
gastrointestinal tract of eight dogs using 
carboxymethylcellulose mixed with a low 
concentration of barium sulphate.  Veterinary 
Record, 154(7): 201-204.

Croffie, J.M.; Ellett, M.L.; Lou, Q. and Fitzgerald,
J.F. (1999). A comparison of the effect of three 
sedatives on esophageal sphincters in cats. 
Digestive Diseases, 17(2): 113-120.

Eagon, J.C. and Kelly, K.A. (1993). Effects of 
gastric pacing on canine gastric motility and 
emptying. American Journal of Physiology-
Gastrointestinal and Liver Physiology, 265(4): 
767-774.

Eastwood, G.L. and Avunduk, C. (1988). Manual 
of Gastroenterology; Diagnosis and Therapy, 4th

ed. Brown publisher, Pp: 250-285.

Faghihi, S.M. and Gandomi Sani, H.R. (2013). 
Veterinary Pharmacy. 3rd ed., Tehran University 
Press, Pp: 484-495. (In Persian)

Gensen, S.C. and Pepers, M.P. (1998). 
Pharmacology and Drug Administration for 
Imaging Technologistes. 2nd ed, Elsevier Health 
Sciences, Pp: 237-250.

Goggin, J.M.; Hoskinson, J.J.; Kirk, C.A.; Jewell, 
D. and Butine, M.D. (1999). Comparison of 
gastric emptying times in healthy cats 
simultaneously evaluated with radiopaque 
markers and nuclear scintigraphy. Veterinary 
Radiology and Ultrasound, 40(1): 89-95.

Hare, C.; Halligan, S.; Bartram, C.I.; Platt, K. and 
Raleigh, G. (2000). Cisapride or metoclopramide
to accelerate small bowel transit during barium 
follow-through examination? Abdominal 
Imaging. 25(3): 243-245.

Hogan, P.M. and Aronson, E. (1988). Effect of 
sedation on transit time of feline gastrointestinal 
contrast studies. Veterinary Radiology and
Ultrasound. 29(2): 85-88.

Hsu, W.H. (2008). Handbook of Veterinary 
Pharmacology. 1st ed., Wiley-Blackwell, Ames, 
Iowa, USA, pp: 249-250.



. . . ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر 

1398105تابستان، 2، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

Jansen, M.; Fass, J.; Tittel, A.; Mumme, T.; 
Anurov, M.; Titkova, S. et al. (2002). Influence 
of postoperative epidural analgesia with 
bupivacaine on intestinal motility, transit time, 
and anastomotic healing. World Journal of 
Surgery. 26(3): 303-306.

Kealy, J.K.; McAllister, H. and Graham, J.P. 
(2010). Diagnostic radiology and 
ultrasonography of the dog and cat. 5th Edition. 
Elsevier Health Sciences, Australia, Pp: 25-50.

König, H.E.; Liebich, H.G. and Bragulla, H. (2007). 
Veterinary anatomy of domestic mammals, 
textbook and color atlas. Schattauer Overflag., 
Stuttgart Germany, Pp: 278-285.

Thrall, D.E. (2013). Textbook of veterinary 
diagnostic radiology, 5th ed. Elsevier Health 
Sciences, Astralia.  Pp: 769-810.

Trepanier, L. (2010). Acute vomiting in cats, 
rational treatment selection. Journal of Feline
Medicine and Surgery, 12(3): 225-230. 

Weber, M.P.; Stambouli, F.; Martin, L.J.; Dumon, 
H.J.; Biourge, V.C. and Nguyen, P.G. (2002). 
Influence of age and body size on 
gastrointestinal transit time of radiopaque 
markers in healthy dogs. American Journal of 
Veterinary Research. 63(5): 677-682.

Zhang, J.S.; Zhang, J.L.; Wang, C.Y. and Chen, 
J.Y. (2011). Intramuscular injection of 
metoclopramide decreases the gastric transit time
and does not increase the complete examination 
rate of capsule endoscopy: a prospective 
randomized controlled trial. Hepato-
gastroenterology. 58(110-111): 1618-1620.



Vol. 15, No. 2, Summer, 2019

Iranian Veterinary Journal 134

Radiographic evaluation of Chlorpromazine and Cisapride effect 
on gastro-intestinal transit time of contrast media in cats
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Abstract
Radiography of contrast media is an imaging method which provides high-resolution 

images for Gastro-intestinal. It has a prominent role in the evaluation of gastro-intestinal 
transit time of contrast media in small animal and humans. The aim of the present survey was
a radiographic evaluation of chlorperomazine and cisapride effects on gastro-intestinal transit 
time of contrast media in cats. This study was performed on eighteen clinically healthy adult 
native cats. For this purpose, the cats were divided into three groups. The control group was 
received only ketamine (20 mg/kg), before administration of contrast media. The 
chlorpromazine group was received a combination of chlorpromazine (0.5 mg/kg, IM) and 
ketamine and cisapride group was received cisapride (2.5 mg/cat BW, PO) and ketamine, 
before administration of contrast media. There were six cats (three males and three females) 
in each group and survey radiographs were taken at zero, 20, 40 and 60 minutes after 
administration of contrast media and followed each hour until arriving contrast media to the 
colon. It was shown that was not a significant difference in contrast media emptying time 
between control and chlorpromazine groups, but was noted a significant difference between 
cisapride with control and chlorpromazine groups. The averages of complete evacuation time 
of contrast media from stomach were 70, 43.3 and 30 minutes for the control, chlorpromazine 
and cisapride groups respectively. A significant difference was detected between the control 
and two other groups, but not between chlorpromazine and cisapride groups. Gastro-intestinal 
transit time of contrast media was not affected by gender. The results showed that there was a 
significant difference between different treatment groups in the start time of contrast media 
evacuation from the stomach, but the difference was not significant for complete evacuation 
time of contrast media from the digestive system. 
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