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Abstract

Original Article

A comparative study on the effects of ondansetron and
metoclopramide on postoperative nausea and vomiting in
patients undergoing appendectomy and cholecystectomy
Mehdi Ebrahimi1, Mahboubeh Akbarpour2, Pouneh Zolfaghari3, Nasim Nikkheslat4,
Batoul Daghyanous5, Mohammad Bagher Sohrabi6

Background and Aim: The variety of drugs used to control nausea and vomiting after surgery (PONV). The
aim of this study was to compare the effectiveness of ondansetron with metoclopramide in the prevention of
nausea and vomiting after surgery.
Materials and Methods: This research is a randomized controlled trial on 90 patients undergoing open
appendectomy and cholecystectomy referred to Imam Hossain hospital in 2016. Patients divided into the
three groups of ondansetron, metoclopramide and placebo that 30 minutes before the end of the operation of
each of the above drugs were administered intravenously for them. After the first hour, six hours, twelve
hours and 24 hours after surgery, nausea and vomiting were recorded by VAS.
Results: The mean age of the all patient’s was 36.4±18.6 years. Of the total patients, 47 patients (52.2%)
were male and the rest female. 63 patients (70%) appendectomy and 27 cases (30%) were cholecystectomy.
It was also found that the mean score of severity of nausea was significantly different in the three groups,
which was the difference between ondansetron with placebo and metoclopramide with placebo and between
ondansetron and metoclopramide was difference significant only at the first and sixth hours.
Conclusion: The impact of both the drug ondansetron and metoclopramide in the control of nausea and
vomiting was significantly greater than placebo. So in during the first hour and the sixth postoperative
ondansetron was more effective than metoclopramide.
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پس از عمل جراحی آپاندکتومی و کولهسیستکتومی
مهدی ابراهیمی ،1محبوبه اکبرپور ، 2پونه ذوالفقاری ،3نسیم نیک خصلت،4
بتول داغیانوس ،5محمدباقر سهرابی

6

چکیده
زمینه و هدف :داروهای متنوعی برای کنترل تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی استفاده میشود .این مطالعه با هدف مقایسه تأثير
اندانسترون با متوکلوپراميد در پيشگيری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی انجام شد.
روش تحقیق :این مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفیشده ،بر روی  09بيمار کاندید عمل جراحی باز آپاندکتومی و کولهسيستکتومی
مراجعهکننده به بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود ،در سال  5905انجام شد .بيماران به سه گروه مساوی دریافتکننده اندانسترون،
متوکلوپراميد و پالسبو تقسيم شدند .هر یک از داروهای اندانسترون ،متوکلوپراميد و پالسبو  99دقيقه قبل از پایان عمل ،بهصورت
وریدی به بيماران تزریق شد .سپس در ساعتهای اول ،ششم ،دوازدهم و  42ساعت پس از عمل جراحی ،شدت تهوع و استفراغ
بيماران بر اساس  VASثبت گردید.
يافتهها :ميانگين سنّی کل بيماران  96/2±51/6سال بود .تعداد  24نفر ( )%54/4مذکر و بقيه مؤنّث بودند .تعداد  69نفر ()%49
آپاندکتومی و  44نفر ( )%99عمل کولهسيستکتومی شدند .نتایج نشان داد که ميانگين امتياز شدّت تهوع در سه گروه تفاوت
معنیداری داشت .این اختالف مربوط به بيماران گروه اندانسترون با پالسبو و گروه متوکلوپراميد با پالسبو بود و بين دو گروه
اندانسترون و متوکلوپراميد فقط در زمانهای ساعت اول و ششم ،تفاوت معنیدار وجود داشت.
نتیجهگیري :تأثير هر دو داروی اندانسترون و متوکلوپراميد در کنترل تهوع و استفراغ بهطور معنیداری بيشتر از پالسبو بود.
اندانسترون طی ساعت اول و ششم پس از عمل ،تأثير بيشتری نسبت به متوکلوپراميد داشت.
واژههاي كلیدي :تهوع و استفراغ بعد از عمل ،اندانسترون ،متوکلوپراميد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند6931 .؛ .414-452 :)2( 42
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Gastroparesis

456

1

تهوعی که برای کنترل این مشکل مورد استفاده قرار
میگيرند شامل :آنتیکولينرژیکها ،آنتیدوپامينرژیکها،
آنتیهيستامينرژیکها و آنتیسروتونرژیکها هستند (.)1 ،4
اندانسترون و متوکلوپراميد ،از داروهایی هستند که در
پيشگيری و درمان تهوع و استفراغ بعد از عمل بهکار میروند.
اندانسترون ،آنتاگونيست رسپتور هيدروکسی تریپتامين
محيطی در پایانههای عصب واگ و نورونهای رودهای و
مرکزی است .همچنين آثار ضدّ تهوع و استفراغ متوکلوپراميد
بهواسطه  CTZدر تسریع تخليه معده و افزایش آستانه
تحریک  CTZصورت میگيرد (.)0
شيوع فراوان بروز تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی
شکم ،مشخصنبودن دقيق ميزان تأثير هر کدام از دو داروی
متوکلوپراميد و اندانسترون در پيشگيری از بروز تهوع و
استفراغ در این بيماران ،عدم وجود پروتکل مشخص کنترل و
همچنين عوارض اکستراپيراميدال داروی متوکلوپراميد که
باعث بروز ناراحتیهای شدیدی برای برخی از این بيماران
میشود ،باعث شد مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسهای
اثر اندانسترون ،متوکلوپراميد و پالسبو بر روی تهوع و استفراغ
پس از عمل جراحی آپاندکتومی یا کولهسيستکتومی بيماران
بستری در بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود ،در سال 5905
اجرا شود.
روش تحقیق
این مطالعه کارآزمایی بالينی شاهددار تصادفیشده ،بر
روی  09بيمار نيازمند آپاندکتومی یا کولهسيستکتومی با
کالس بيهوشی  IIو  ASA Iکه برای شرکت در مطالعه
رضایت داشتند ،در طی سال  5905انجام شد .پس از کسب
رضایت آگاهانه و توضيح اهداف مطالعه ،بيماران بر اساس
بلوکهای تصادفی 6تایی در یکی از سه گروه اندانسترون
(گروه اول) ،متوکلوپراميد (گروه دوم) و پالسبو (گروه سوم)
قرار گرفتند.
معيارهای ورود به مطالعه شامل :ابتال به کولهسيستيت و
آپاندیسيت نيازمند عمل جراحی ،کالس عملکردی قلب  5و
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مقدمه
یکی از عمدهترین مشکالت بيماران و کادر پزشکی
بهدنبال اعمال جراحی ،تهوع و استفراغ پس از عمل میباشد
که یک نگرانی بزرگ برای بيماران به حساب میآید (.)5
بهطور کلی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
( ،)PONV=post-operative nausea & vomitingدر
 49تا  99درصد بيمارانی که تحت اعمال جراحی قرار
میگيرند ،دیده میشود ( .)4 ،5شيوع تهوع و استفراغ بعد از
عمل جراحی شکم ( آپاندکتومی و کولهسيستکتومی) حدود
 %95 -%29بوده که بيشترین زمان بروز آن در  6تا 54
ساعت اول بعد از عمل میباشد ( .)9این عارضه نهتنها برای
بيمار نامطبوع و ناخوشایند است ،بلکه در بسياری از موارد
سبب تحت فشار قرارگرفتن بخيهها ،بازشدن زخم جراحی،
خونریزی ،اختالالت الکتروليتی و دهيدراتاسيون شده و در
موارد نادر ،آسپيراسيون ریوی محتویات معده را بهدنبال دارد؛
همچنين منجر به افزایش طول مدت بستری بيماران میشود
(.)2
عوامل مؤثر در ایجاد تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی
شامل :سن ،جنس ،چاقی و اضطراب میباشند؛ همچنين فلج
معده 5بهدنبال بيهوشی و آنالرژی مخدّری ،گرسنگی بيش از
حد ،هيپوگليسمی و داروهای وازواکتيو هم میتوانند آغازگر
تهوع و استفراغ در تعدادی از اعمال جراحی نظير جراحیهای
ژنيکولوژی و جراحیهای شکم باشند .بعضی از اعمال جراحی
مانند :الپاراسکوپی ،جراحیهای گوش ميانی و شکم بهطور
بالقوّه با خطر باالتری برای تهوع و استفراغ بعد از عمل همراه
هستند (.)6 ،5
بسياری از متخصصين بيهوشی بر این باورند که بيماران
پر خطر برای تهوع و استفراغ بعد از عمل ،باید بهطور معمول
پروفيالکسی دارویی دریافت کنند؛ چون ممکن است در
یکدرصد این بيماران ،استفراغ مقاوم به درمان ایجاد شود.
این بيماران نياز به دوزهای مکرّر دارو داشته و بستری مجدّد
نيز ممکن است در برخی موارد الزم شود .داروهای ضدّ

مهدی ابراهيمي و همكاران

دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

Visual analogue Scale

1

یافتهها
در این مطالعه ،ميانگين سنّی کل بيماران 96/2±51/6
سال بود که تفاوت معنیداری در سه گروه دیده نشد .از کل
بيماران 24 ،نفر ( )%54/4مذکر و بقيّه آنها مؤنّث بودند .تعداد
 69نفر ( )%49برای عمل آپاندکتومی و  44نفر ( )%99برای
عمل کولهسيستکتومی مراجعه کرده بودند .شاخص توده بدنی
کل بيماران سه گروه  45/4±9/5کيلوگرم بر متر مربع
بهدست آمد که تفاوت معنیداری بين سه گروه دیده نشد
454
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 ،4سن  55تا  49سال ،فشار خون سيستولی مساوی یا باالتر
از  ،09همودیناميک پایدار ،عدم اعتياد به مواد مخدر ،عدم
سابقه بيماری زمينهای کنترلنشده (همچون پارکينسون،
سندرم پای بیقرار ،صرع ،خونریزی گوارشی،
فئوکروموسيتوم) ،عدم مصرف داروهای تضعيفکننده دستگاه
عصبی مرکزی در یک ماه اخير و داشتن رضایت برای شرکت
در مطالعه بود .معيارهای خروج نيز شامل :استفاده چند روز
اخير از داروهای ضدّ تهوع و استفراغ ،حساسيّت نسبت به
مصرف داروهای استفادهشده در مطالعه و عدم رضایت به
شرکت در مطالعه و یا درخواست خروج از مطالعه در زمان
اجرای طرح بود.
در اتاق عمل ،بيهوشی عمومی با شرایط یکسان برای
بيماران هر سه گروه بهوسيله تيوپنتال سدیم بهميزان
 ،5mg/kgآتراکوریوم بهميزان  9/6mg/kgو فنتانيل بهميزان
 9/4μg/kgالقا شد و سپس با  N2Oو هالوتان 5 MAC
نگهداری شد .در حين عمل ،آتراکوریوم  59mgهر نيمساعت
تکرار گردید و فنتانيل نيز بهميزان  9/5μg/kgبهمدت یک
ساعت ،تکرار شد .نيمساعت قبل از خاتمه عمل-دقيقاً زمانی
که جراح شروع به بخيهزدن عضالت شکم مینمود -به
بيماران گروه اول اندانسترون  5/9mg/kgهمراه با  4سیسی
نرمالسالين بهصورت وریدی ،به گروه دوم متوکلوپراميد
 55/9mg/kgبهصورت وریدی ( )5-4و به گروه سوم آب
مقطر  9سیسی بهصورت وریدی ،توسط متخصص بيهوشی
تزریق گردید .بيمار و ارزیابیکننده پيامد ،از نوع مداخله
بیاطالع بودند .سپس بيماران از نظر بروز تهوع و استفراغ و
همچنين نياز به تجویز داروی ضدّ استفراغ ،در زمانهای ،5
 54 ،6و  42ساعت بعد از عمل ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
ارزیابی توسط پرستاری که از نحوه گروهبندی اطالعی
نداشت ،انجام شد (کورسازی ارزیابیکننده)؛ بيمار نيز از نوع
درمان اختصاصی بدون اطالع بود (دو سویه کور) .شدّت تهوع
بر اساس معيار سنجش بصری استاندارد ) )VAS5بررسی و
در چکليست مربوطه ثبت شد .در این معيار عدم وجود

هيچگونه حالت تهوع «امتياز صفر» و داشتن حالت تهوع
شدید و مداوم همراه با حالت اوغزدن «امتياز  »59را به خود
اختصاص میداد .برای کنترل متغيّرهای مخدوشکننده ،کليه
بيماران مورد نظر بهمدّت حداقل  1ساعت قبل تا  42ساعت
پس از عمل ،محدودیت دریافت مواد غذایی از راه دهان
داشته و نيز بهميزان کافی هيدراته و بهمدت حداقل  42ساعت
بعد از عمل استراحت مطلق داشتند .همچنين برای کنترل درد
پس از عمل ،از آمپول دیکلوفناک  45ميلیگرم بهصورت
عضالنی در زمانهای مورد نياز استفاده شد .برای جلوگيری از
احتمال بروز حالت تهوع ناشی از مسکنهای مخدّری ،از این
مسکنها استفاده نشد و در صورتی که بيماری دچار درد
شدید میشد و تزریق مسکنهای مخدری اجتنابناپذیر بود،
بيمار موردنظر از مطالعه حذف میشد.
دادههای بهدستآمده ،با نرمافزار ( SPSSویرایش  )56و
با کمک آزمونهای آماری کای مربع و آزمون آناليز واریانس
دادههای تکراری ( ،)Repeated measure ANOVAمورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت .همچنين  P<9/95بهعنوان سطح
معنیداری در نظر گرفته شد .این مقاله برگرفته از پایاننامه
دانشجویی به شماره  09/495مورخ  09/1/45برای اخذ
مدرک دکتری عمومی میباشد؛ همچنين با
کد  1392/92/231/1/IR/IAU-ShBدارای مجوز از کميته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بوده و با کد
 IRCT201601232954N8در سامانه کارآزمایی بالينی
کشور به ثبت رسيده است.
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اندانسترون با پالسبو و گروه متوکلوپراميد با پالسبو بود و بين
دو گروه اندانسترون و متوکلوپراميد فقط در زمانهای ساعت
اول و ششم اختالف معنیدار وجود داشت .همچنين نتایج
نشان داد که با گذشت زمان ،از ميزان شدّت تهوع در هر سه
گروه کاسته شد ،ولی اثر تعامل بين زمان و گروه معنیدار
نبود؛ یعنی با گذشت زمان ،اختالف معنیداری بين گروهها
وجود نداشت (جدول .)4

جدول  -1مقايسه اطالعات دموگرافیک و بالینی در سه گروه مورد مطالعه
اندانسترون

مشخصات دموگرافیک

متوكلوپرامید

كل بیماران

پالسبو

سطح معنیداري

جنس:

مذکر
مونث

)%59/9( 56
)%26/4( 52

)%59( 55
)%59( 55

)%59/9( 56
)%26/4( 52

)%54/4( 24
)%24/1( 29

9/545

میانگین سنّی (سال)

96/5±51/2

96/0±54/1

95/1±51/4

96/2±51/6

9/955

میانگین شاخص توده بدنی )(kg/m2

45/5±9/4

46/5±4/0

45/1±9/9

45/4±9/5

9/599

)%49( 45
)%99( 0

)%49( 69
)%99( 44

9/915

591/5±59/5

591/5±55/5

9/559

نوع عمل جراحی:

آپاندکتومی
کولهسيستکتومی

)%49/9( 44
)%46/4( 1

میانگین زمان عمل (دقیقه)

559/5±51/4

)%66/4( 49
)%99/9( 59
594/0±52/5

جدول  2ـ مقايسه شدت تهوع در سه گروه در زمان هاي مختلف مداخله
شدت تهوع گروهها
اندانسترون

متوكلوپرامید

پالسبو

میانگین امتیاز

میانگین امتیاز

میانگین امتیاز

()VAS

()VAS

()VAS

 1ساعت بعد از عمل

9/4±9/1

5/2±5/9

4/2±5/6

زمان سنجش

مداخله

زمان

مداخله در زمان

 6ساعت بعد از عمل

4/5±9/5

2/9±5/5

6/4±5/9

f=41/5

f=54/1

f=9/949

 12ساعت بعد از عمل

5/4±9/2

4/4±9/4

5/2±5/9

P=0/030

P=0/00

P=0/999

 22ساعت بعد از عمل

5/5±9/4

5/4±9/9

9/9±9/0
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( .)P<9/599همچنين ميانگين زمان عمل برای بيماران سه
گروه حدود 591/5±55/5دقيقه بهدست آمد که بين سه گروه
تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)P<9/559از نظر جنسيّت و
نوع عمل جراحی نيز بين سه گروه تفاوت معنیداری دیده
نشد .مشخصات دموگرافيک بيماران در جدول یک نشان داده
شده است.
نتایج مطالعه نشان داد که ميانگين امتياز شدّت تهوع در
سه گروه تفاوت معنیداری داشت که اختالف ،بين گروه
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تفاوت چندانی در بين این سه گروه مشاهده نگردید (.)55
مطالعه  Milnesو همکاران که برای تعيين ميزان تأثير
اندانسترون در پيشگيری از تهوع و استفراغ پس از اعمال
جراحی پالستيک موضعی صورت گرفت ،نشان داد که تجویز
پروفيالکتيک اندانسترون بهطور چشمگيری بروز کلی تهوع و
استفراغ بعد از عمل را کاهش میدهد (.)56()P<9/95
در یک مطالعه کارآزمایی بالينی که توسط  Ekinciو
همکاران انجام شد ،ميزان تأثير اندانسترون و متوکلوپراميد
وریدی در پيشگيری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
در  5922بيمار زن که تحت اعمال جراحی ژنيکولوژیک با
استفاده از بيهوشی عمومی قرار گرفته بودند ،بررسی شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که ميزان بروز تهوع و استفراغ بعد
از اعمال جراحی در گروهی که اندانسترون دریافت کرده
بودند ،در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش قابل توجهی داشت
( .)54در حالی که در مطالعه حاضر ،اختالف معنیدار بين دو
گروه دارویی از نظر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل ،فقط
مربوط به زمانهای اول و ششم بعد از عمل بود .علت این امر
شاید تفاوت نوع اعمال جراحی و نيز حجم نمونه در این دو
مطالعه باشد .
در یک مطالعه کارآزمایی بالينی دیگر که توسط  Wuو
همکاران انجام شد ،تأثير متوکلوپراميد و اندانسترون در
پيشگيری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی
کلهسيستکتومی در  494بيمار  51تا  49سال بررسی گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده پروفيالکتيک از
متوکلوپراميد یا اندانسترون ،بروز تهوع و استفراغ بعد از اعمال
جراحی کلهسيستکتومی را بهطور قابل مالحظهای کاهش داد؛
اما این دو دارو برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشتند (.)51
نتایج حاصل از این مطالعه ،مشابه نتایجی است که از مطالعه
حاضر به دست آمد؛ اگر چه این دو مطالعه از نظر نوع عمل
جراحی (الپاراسکوپی در برابر جراحی باز) و نيز زمان تزریق
داروی ضدّ تهوع ،با هم تفاوتهایی دارند.
در مطالعه  Carlisleو همکاران که بهصورت کارآزمایی
450
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بحث
تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی ،یکی از شایعترین و
زجرآورترین عوارض بهدنبال اعمال جراحی و بيهوشی بوده
که سبب تأخير در ترخيص بيماران از بيمارستان میگردد
( .)59عوامل متعدّدی بر تهوع و استفراغ پس از عمل تأثير
میگذارند که از مهمترین آنها میتوان به عوامل مربوط به
بيمار (جنس ،سن ،شاخص توده بدن ،سابقه بيماری حرکت،
تخليه کند معده و کشيدن سيگار) ،عوامل قبل از عمل جراحی
(رژیم غذایی ،مصرف داروها ،علت جراحی و اضطراب)،
عوامل حين عمل جراحی (تکنيک بيهوشی و نوع عمل
جراحی) و عوامل پس از عمل جراحی (درد ،حرکت زودهنگام
پس از عمل و شروع تغذیه دهانی) اشاره کرد .همچنين با
توجه به اینکه مخدّرها بهعنوان آنالژزیک برای کنترل درد در
بيماران جراحی استفاده میشوند ،بيماران در خطر متوسط تا
باال برای بروز تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی قرار
میگيرند (.)59-55
تأثير داروهایی که امروزه در دسترس هستند ،چندان قابل
توجه نمیباشد و گاهی ترکيب این داروها برای کنترل موفق
 PONVمورد نياز است .داروهایی که امروزه استفاده میشود،
متعدد بوده و میتوان از دروپریدول ،متوکلوپراميد و
اندانسترون که حدود  55تا 99دقيقه قبل از اتمام عمل
جراحی استفاده میشوند ،نام برد ( .)52نتایج حاصل از مطالعه
حاضر نشان داد که هر دو داروی اندانسترون و متوکلوپراميد
نسبت به پالسبو بهطور معنیداری باعث کاهش بيشتر حالت
تهوع و استفراغ بعد از عمل میشوند.
در مطالعه انجامشده توسط  Leksowskiو همکاران اثر
اندانسترون ،دروپریدول و متوکلوپراميد در پيشگيری از تهوع و
استفراغ بعد از عمل جراحی روی  195بيمار که تحت عمل
جراحی باز شکم با استفاده از بيهوشی عمومی قرار گرفته
بودند ،مقایسه گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که بروز
تهوع در افراد گروهی که اندانسترون دریافت کرده بودند،
نسبت به دو گروه دیگر بيشتر بود؛ اما در کنترل استفراغ،
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سابقه تهوع و استفراغ مزمن ،سابقه دیابت و فشار خون و
مصرف خون) و نيز نوع عمل جراحی مشاهده نشد؛ همچنين
تکنيک القا و نگهداری بيهوشی و نحوه مصرف آنالژزیک
حين عمل برای همه بيماران مشابه بود و کليه بيماران مورد
مطالعه از نظر عوامل پس از عمل جراحی شرایط یکسانی
داشتند .در نتيجه تفاوت در بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل
جراحی ،بهطور عمده تحت تأثير داروهای ضدّ تهوع
پروفيالکتيک تجویزشده در حين عمل بود.
از آن جا که عوارض جانبی اندانسترون و متوکلوپراميد،
در صورت ایجادشدن ،کوتاه مدت و خودمحدودشونده هستند،
در این مطالعه عوارض جانبی داروهای ضدّ تهوع تجویزشده
جزئی بوده و قابل بررسی نبود.
نتیجهگیری
بهطور کلی نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد
که دو داروی اندانسترون و متوکلوپراميد در صورت تزریق
وریدی  99دقيقه قبل از اتمام عمل جراحی ،باعث کاهش
معنیدار بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل میشوند؛ همچنين
اندانسترون در ساعت اول و ششم بعد از عمل ،برای کنترل
تهوع و استفراغ نسبت به متوکلوپراميد اثر بهتری دارد.
بنابراین استفاده از اندانسترون برای پيشگيری از تهوع و
استفراغ بعد از عمل جراحی در بيماران پرخطر ،بهعنوان
اولویت اول توصيه میگردد.
تقدیر و تشکر
بدینوسيله نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شاهرود و نيز بهطور ویژه از پرسنل محترم
بخش جراحی بيمارستان امام حسين (ع) ،تشکر و قدردانی
مینمایند.
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بالينی انجام شد ،تأثير پروفيالکتيک اندانسترون ،متوکلوپراميد
و پالسبو بر پيشگيری از تهوع و استفراغ بعد از سزارین
انتخابی در  562بيمار بستری در بخش مامایی که تحت عمل
جراحی سزارین غيراورژانس قرار گرفته بودند ،مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که شيوع استفراغ،
حين عمل جراحی و طی مدت  42ساعت بعد از عمل جراحی،
در دو گروه اندانسترون و متوکلوپراميد مشابه و بهطور قابل
توجهی باالتر از گروه پالسبو بود .بهطور کلی با وجود اینکه
اندانسترون و متوکلوپراميد تفاوتی در کاهش شيوع استفراغ
حين عمل و طی مدت  42ساعت بعد از عمل جراحی سزارین
انتخابی نداشتند ،اما اندانسترون در کاهش شيوع تهوع حين
عمل و طی مدت  42ساعت بعد از عمل جراحی ،مؤثّرتر بود و
بيماران رضایت بيشتری داشتند ( .)50تفاوت نتایج حاصل از
مطالعه  Carlisleو همکاران با مطالعه حاضر احتماالً بهعلت
تفاوت در نوع اعمال جراحی ،تکنيک بيهوشی و نيز تفاوت در
جنسيت بيماران در این دو مطالعه میباشد.
در مطالعه  Wuو همکاران ،بروز و شدّت تهوع و استفراغ
بعد از اعمال جراحی کلهسيستکتومی انتخابی با استفاده از
بيهوشی عمومی در  544بيمار بهدنبال تجویز اندانسترون و
متوکلوپراميد بهصورت وریدی با دوز باال در انتهای عمل مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که دوز باالی
متوکلوپراميد در مقایسه با اندانسترون در صورت تجویز در
انتهای کلهسيستکتومی ،تأثير مشابهی داشت ( .)49نتایج
حاصل از مطالعه  ،Wuمشابه نتایج مطالعه حاضر میباشد؛ اگر
چه این دو مطالعه از نظر نوع عمل جراحی (کولهسيستکتومی
تنها در مقابل کولهسيستکتومی و آپاندکتومی) و نيز دوز
داروهای ضدّ تهوع تجویز شده ،با هم تفاوت دارند.
در مطالعه اخير هر دو گروه از نظر عوامل خطر تهوع و
استفراغ بعد از عمل جراحی وضعيت مشابهی داشتند و
اختالف معنیداری بين دو گروه دارویی از نظر اکثر عوامل
خطر مربوط به بيمار (جنس ،سابقه بيماری گوارشی و کبدی،

مهدی ابراهيمي و همكاران

6931  زمستان،2  شماره،42 دوره

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

:منابع

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 23:53 IRDT on Sunday July 22nd 2018

1- Yokoi A, Mihara T, Ka K, Goto T. Comparative efficacy of ramosetron and ondansetron in preventing postoperative
nausea and vomiting: An updated systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. PLoS One. 2017;
12(10):e0186006.
2- Feng C, Popovic J, Kline R, Kim J, Matos R, Lee S, Bosco J. Auricular Acupressure in the Prevention
of Postoperative Nausea and Emesis A Randomized Controlled Trial. Bull Hosp Jt Dis (2013). 2017; 75(2):114-118.
3- Kizilcik N, Bilgen S, Menda F, Türe H, Aydın B, Kaspar EC, et al. Comparison of Dexamethasone-Dimenhydrinate
and Dexamethasone-Ondansetron in Prevention f Nausea and Vomiting in Postoperative Patients. Aesthetic Plast Surg.
2017; 41(1): 204-10.
4- Shaikh SI, Nagarekha D, Hegade G, Marutheesh M. Postoperative nausea and vomiting: A simple yet complex
problem. Anesth Essays Res. 2016; 10(3):388-96.
5- Gan TJ, Apfel CC, Kovac A, Philip BK, Singla N, Minkowitz H, et al. A randomized, double-blind comparison of
the NK1 antagonist, aprepitant, versus ondansetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting. Anesth
Analg. 2013; 104(5): 1082-9, tables of contents.
6- Carlisle JB, Stevenson CA. Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database Syst Rev.
2006 ;( 3):CD004125.
7- Pinsornsak P, Teeyaphudit M, Ruetiwarangkoon C, Chaiwuttisak A. Comparison of Ramosetron
With Ondansetron for Prevention of Intrathecal Morphine-Induced Nausea and Vomiting After Primary Total Knee
Arthroplasty: A Randomized Control Trial. J Arthroplasty. 2017; 32(3):1040-1043.
8- Furyk JS, Meek RA, Egerton-Warburton D. Drugs for the treatment of nausea and vomiting in adults in the
emergency department setting. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (9): CD010106.
9- Lee YH, Seo JH, Min KT, Lim YJ, Jeong SW, Lee EK, et al. Population pharmacokinetics and prophylactic antiemetic efficacy of ramosetron in surgical patients. Br J Clin Pharmacol. 2016; 82(3):762-72.
10- Badeaux J, Bonanno L, Au H. Effectiveness of ondansetron as an adjunct to lidocaine intravenous regional
anesthesia on tourniquet pain and postoperative pain in patients undergoing elective hand surgery: a systematic review
protocol. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015; 13(1):27-38.
11- Tesche S, Henckell C, Metternich FU. [Therapy of postoperative nausea and vomiting in ENT--tardive dyskinesia
as an adverse effect of metoclopramid--a case report]. Laryngorhinootologie. 2006; 85(11):824-6. [German]
12- Mihara T, Tojo K, Uchimoto K, Morita S, Goto T. Reevaluation of the effectiveness of ramosetron for preventing
postoperative nausea and vomiting: a systematic review and meta-analysis. Anesth Analg. 2013; 117(2): 329-39.
13- Apfel CC, Korttila K, Abdalla M, Kerger H, Turan A, Vedder I, et al. A factorial trial of six interventions for the
prevention of postoperative nausea and vomiting. N Engl J Med. 2004; 350(24): 2441-51.
14- Chaiyakunapruk N, Kitikannakorn N, Nathisuwan S, Leeprakobboon K, Leelasettagool C. The efficacy of ginger
for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2006; 194(1): 95-9.
15- Leksowski K, Peryga P, Szyca R. Ondansetron, metoclopramid, dexamethason, and their combinations compared
for the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a
prospective randomized study. Surg Endosc. 2006; 20(6): 878-82.
16- Milnes V, Gonzalez A, Amos V. Aprepitant: A New Modality for the Prevention of Postoperative Nausea and
Vomiting: An Evidence-Based Review. J Perianesth Nurs. 2015; 30(5): 406-17.
17- Ekinci O, Malat I, Işıtmangil G, Aydın N. A randomized comparison of droperidol, metoclopramide, tropisetron,
and ondansetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting. Gynecol Obstet Invest. 2011; 71(1): 59-65.
18- Wu SJ, Xiong XZ, Lin YX, Cheng NS. Comparison of the efficacy of ondansetron and granisetron to prevent
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a systematic review and meta-analysis. Surg
Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013; 23(1): 79-87.

465

مهدی ابراهيمي و همكاران

... مقايسه اثر اندانسترون و متوکلوپراميد بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي آپاندکتومي

19- Carlisle JB. A meta-analysis of prevention of postoperative nausea and vomiting: randomized controlled trials by
Fujii, et al. compared with other authors. Anesthesia. 2012; 67(10): 1076-90.

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 23:53 IRDT on Sunday July 22nd 2018

20- Wu SJ, Xiong XZ, Cheng TY, Lin YX, Cheng NS. Efficacy of ondansetron vs. metoclopramide in prophylaxis of
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a systematic review and meta-analysis.
Hepatogastroenterology. 2012; 59(119): 2064-74.

464

