
31

SİNAMEKİ YAPRAĞI
Sennae folium 

Cassia angustifolia Vahl. ve C. acutifolia Del. 
(Caesalpiniaceae)  

Senna leaf

UYARI:
Bağırsakların normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için, yeterince lifli gıda 
alınmalı, su içilmeli ve eksersiz yapılmalıdır. Uyarıcı laksatiflerin önerilenden 
uzun süreli kullanımları bağırsak tembelliğine neden olabilir. Bu drog, diyet 
ve kitle teşkil eden müshillerin kullanımıyla sonuç alınamaması durumunda 
kullanılmalıdır.

KULLANIMI 
Kabızlık, anal fissürler (çatlaklar), basur, rektal-anal ameliyatlar sonrasında, 
hafif müleyyinliğin arzulandığı hallerde; Röntgen çekimi veya karın ameliyatları 
öncesinde bağırsakların boşaltılması için.

KONTRENDİKASYONLARI: 
Bağırsak tıkanmalarında, akut bağırsak iltihaplarında (Crohn hastalığı, apandisit, 
colitis ulcerosa) ve menşei bilinmeyen karın ağrılarında.  12 yaşın altındaki 
çocuklarda.
Sık ve uzun süreli kullanımda ve doz aşımında aşırı su kaybına bağlı olarak elektrolit 
dengesi bozulur ve bilhassa potasyum tuzlarının kaybı meydana gelir. İdrarla 
protein (albuminüri) ve kan (hematuri) atılabilir. Ayrıca, bağırsak mukozasında 
pigment birikimi olur (melanosis coli). Bağırsak sinirlerinde de harabiyet yapabilir 
(miyenterik pleksus).

YAN ETKİLERİ: 
Nadiren, sindirim sisteminin kramp benzeri rahatsızlıkları. Bu durum doz azaltımını 
gerektirir. 
Uzun süreli kullanım ya da suistimal durumunda elektrolit dengesinde bozukluklar, 
özellikle potasyum eksikliği, albuminuri ve hematuri. 
İntestinal mukozaya pigment implantasyonu (Pseudomelanosis coli) zararsızdır ve 
droğun kesilmesiyle normale döner. 
Bilhassa kardiyak glikozitlerle, diüretiklerle veya  kortikosteroitlerle aynı anda 
kullanıldığında, potasyum eksikliği, kalp fonksiyonlarında bozulmaya ve kas 
zayıflığına neden olur.
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GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI:  
Toksikolojik çalışmaların yetersizliği nedeniyle gebelik ve emzirme dönemlerinde 
kullanılmamalıdır.

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİMİ:
Uzun süreli kullanımın ya da suistimalin neden olduğu potasyum eksikliği kardiyak 
glikozitlerin etkisini güçlendirebilir ve antiaritmik ilaçların aktivitesini etkiler. Tiazit 
diüretikler, kortikoadrenal steroitler veya meyan köküyle birlikte kullanıldığında 
potasyum eksikliği daha da artar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Başka türlü önerilmediyse: Günde 0,6-2,0 g (sennozit B üzerinden hesaplanmış 20-
30 mg hidroksi antrasen türevine eşdeğer) parçalanmış veya toz edilmiş drog ya da 
kurutulmuş ekstre, çay, dekoksiyon, soğuk maserasyon, iksir. Sıvı ya da katı formları 
oral kullanım içindir. Doğru doz yumuşak dışkılama için gerekli olan en az dozdur.
Not: Veriliş miktarı günlük dozdan daha az olmalıdır. 
Kuru yaprak: 0,6-2,0 g 
İnfüzyon veya dekoksiyon: 0,6-2,0 g drog 150 ml sıcak suda 10-30 dakika bekletilir. 
Soğuk maserat: 0,6-2,0 g drog 150 ml soğuk suda 10-12 saat bekletilir, süzülür. 
İçmeden önce ısıtılır.
Ekstrefluit 1:1 (g/ml) : 0,6-2,0 ml 
İksir : 0,6-2,0 ml tatlandırılmış Ekstrefluit 
Kuru sulu-alkollü ekstre: (%5,5-8 hidroksiantrasen glikozitleri) 0,25-0,55 g 
Hekim tavsiyesi dışında 1-2 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. Doz 
aşımı durumunda elektrolit ve sıvı takviyesi yapılmalıdır. 
 


