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مقایسه دگزامتازون و متوکلوپرامید در پیشگیري از تهوع، استفراغ و درد  بعد از عمل جراحی 
 هرنی اینگوینال

   3گالویژ زندکریمی ؛3زمانه حسینی ؛2؛ محمودرضا کهن*1نژاد رسول کاویان
  

  چکیده
هاي مختلف  سیستم تعددي بر رويمشکالت م منجر بهتواند  که میترین عارضه بعد از عمل است  شایعتهوع و استفراغ  زمینه:

  عمل است.بعد از  و درد ستفراغ، ادگزامتازون و متوکلوپرامید در پیشگیري از تهوعاثر این مطالعه مقایسه از هدف  بدن گردد.
 هبصورت تصادفی  هب اینگوینال الکتیو بودند، عمل جراحی هرنی که کاندید ASA1-2بیمار  60در یک کارآزمایی بالینی  ها: روش

 10صورت وریدي،  هبدگزامتازون  D( mg8( و گروه دیگر متوکلوپرامید mg10) Mگروه ( یک .مساوي تقسیم شدند دو گروه
ند. بروز تهوع و استفراغ، زمان اولین تقاضاي ضد درد دریافت کردایان عمل پساعت بعد از  6دقیقه قبل از خارج کردن لوله و 

  آنالیز شد. SPSS 16افزار  ها با استفاده از نرم داده. ز عمل ثبت شدساعت بعد ا 24و مقدار ضددرد در دوره 
 M ضددرد در گروه زمان اولین درخواست. )<05/0P( داري نداشتاوقوع تهوع و استفراغ در دو گروه تفاوت معن ها: یافته

با داري ا) اما اختالف معنP=177/0( بود Mتر از گروه  کم D) و مقدار ضددرد استفاده شده در گروه D )063/0=P تر از گروه کم
  . )=033/0P( تر از گروه متوکلوپرامید بود دار کماطور معن به نداشتند. دفعات تجویز ضددرد در گروه دگزامتازونهم 

ما دردي دگزامتازون،  واسطه اثرات بی هنبود اما بدار امعناختالف بین دو گروه در میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل گیري:  نتیجه
 کنیم از این دارو بعد از عمل استفاده شود. پیشنهاد می

 متوکلوپرامید، دگزامتازون، تهوع و استفراغ بعد از عمل، درد ها: کلیدواژه

  »4/7/1391پذیرش:   12/2/1391 دریافت:«
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، بیمارستان امام رضا (ع)،هاي ویژه بخش مراقبت .1
  ، سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان ،نشکده پزشکیدا ،بیهوشیگروه . 2
  ، سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دانشکده پرستاري. 3
  09189699149تلفن:  ،هاي ویژه بخش مراقبت ،بیمارستان امام رضا (ع) باغ ابریشم، ،کرمانشاه دار مکاتبات: عهده *

Email: rasol_kavyan@yahoo.com 

  IRCT201008254505N1 ی بالینی:کد ثبت مرکز کارآزمای

  

  مقدمه
ترین مشکالت پس از جراحی  تهوع و استفراغ از شایع

سـاعته بعـد از عمـل بـا آن      24در دوره بیمار  است که 
میزان تهوع و استفراغ بـه عـواملی وابسـته     .رو است روبه

درصــد بیمــاران پــس از عمــل  20-30اســت کــه روي 
قریبـاً یـک سـوم    و ت )1-3ثیر خواهد گذاشت (أجراحی ت

حتی با  .)4( دهدبیماران تحت بیهوشی عمومی را آزار می
این میزان  ،هاي بیهوشی ها و تکنیک وجود تغییر در درمان

چنـان   توانـد آن ). ایـن اخـتالل مـی   5( همچنان باال است

دهند که درد  میناخوشایند باشد که بیشتر بیماران ترجیح 
. )6( اغ تجربه کننـد بعد از عمل را بیشتر از تهوع و استفر

ــتفراغ  ــوع و اســ ــوع تهــ ــل   وقــ ــد از عمــ    بعــ
(Post- operative nausea and vomiting (PONV)  موجب

 افـزایش  هیپوکسـی،  الکترولیت، اختالالت دهیدراتاسیون،
ــه  ــش بخی ــونریزي از   فشــارخون، کش ــزایش خ ــا و اف ه

دردي  هاي پوستی، دیسترس بیمار، محدود کردن بی فالپ
ـ ناشی از تجویز ک خیر انـداختن خـوردن   أم مخدرها، به ت

خیر در أمایعــات) و در نهایــت تــ و دارو دهــانی (غــذا،
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ـ  شـود.  یترخیص بیماران و پذیرش مجدد در بیمارستان م
ـ   یاین عارضه م ک آسپیراسـیون ریـوي را در   توانـد ریس

علــت اثــرات  رفلکــس راه هــوایی بــهکــاهش  صــورت
سـبب   و )7-11مانده داروهاي بیهوشـی بـاال ببـرد (    باقی

 کشـنده  حتی و خطرناك بسیار تواندمی که شود پنومونی

  ).11باشد (
طـور شـایع باعـث تهـوع و      از جمله عواملی کـه بـه  

نـوع عمـل   تـوان بـه    مـی شـوند   استفراغ بعد از عمل می
هاي داخل شکمی، چشمی، گوش میـانی و   جراحی (عمل

داروهاي بیهوشی مورد اسـتفاده و  و نوع  الپاراسکوپیک)
هایی براي کـاهش نیـاز بـه     بررسی .)7( اره کرداش مخدر

هـا الزم و   مخدرها یـا بـه حـداقل رسـاندن عارضـه آن     
  رسد. نظر می هضروري ب

درد بعد از جراحی و مصرف مخـدرها بـراي درمـان    
   دهــد مــیدرد نیــز وقــوع تهــوع و اســتفراغ را افــزایش 

) و عوارضی مثل یبوسـت، ایلئـوس کـانفیوژن،    14-12(
)، میـزان مورتـالیتی بیشـتر و    16و  15( دلیریوم و سردرد

) را 17( هـا  اقامت بیشتر در بیمارسـتان و افـزایش هزینـه   
  دنبال دارد. هب

اینگوینال از اعمال جراحی است که با بیهوشـی   هرنی
با ریسک بیشتري  عمومی و انتوباسیون همراه است و طبعاً

داراي عوارض بعد از عمل مثل تهوع و استفراغ است. در 
و اعضـا وابـران    هـا  هاي شکمی تقریباً همه اندام جراحی
  ).8کننده رفلکس استفراغ هستند ( تحریک

در اداره تهوع و استفراغ  بعد از عمل بهتـر اسـت از   
جاي پروسه درمانی در بیماران با ریسـک   پروفیالکسی به

با هدف انجـام  رو تحقیقات  ). از این18باال استفاده شود (
بـا   ایـن عارضـه  ري و درمـان  مراقبت دقیق براي پیشـگی 

  .رود پیش می تر به ثر و عوارض جانبی کمؤیی مآکار
 PONVز داروهایی که بـراي پیشـگیري یـا درمـان     ا

ــوان  مــیشــود  اســتفاده مــی ، 5Ht3هــاي  آنتاگونیســتت
). 18( را نام برد متوکلوپرامید دروپریدول، داگزامتازون و

 ولـی  ستا ها آن ترین شایع کالسیک متوکلوپرامید طور هب

 ایـن  مصـرف  در شـده  اکستراپیرامیدال گزارش عوارض

 شـده آن  هنگـام تجـویز   در احتیاط و نگرانی باعث دارو،

متوکلوپرامید یکی از داروهـایی اسـت    .)20و  19( است
طـور مکـرر    که مصارف زیادي در این زمینـه دارد و بـه  

شود. این دارو حرکات دستگاه گوارش فوقانی  استفاده می
ــت و ــد را تقویـ ــامینی را در   هگیرنـ ــاي دوپـ  CTZهـ

(Chemoreceptor  Zone)     مهار  نموده و بـه ایـن ترتیـب
عالوه بر  .)21( گردد باعث رفع حالت تهوع و استفراغ می

این تاکنون مطالعات متعددي در زمینه خواص ضددردي 
این دارو انجام شده ولی مکانیسم مشخصی براي آن پیـدا  

  ).22-24( نشده است
از داروهـایی کـه   تحقیقات در این زمینـه   با پیشرفت

مطـرح  براي آن  استفراغ و تسکین درد ،خواص ضدتهوع
است کورتیکواستروئیدهاست کـه اثـرات و کاربردهـاي    
درمانی زیادي دارند و همیشه مـدنظر پژوهشـگران بـوده    

 که باشدمی دسترس و در ارزان دارویی است. دگزامتازون

 19( دارد عمل کاربرد از بعد استفراغ و تهوع کنترل جهت
دگزامتـــازون از جملـــه داروهـــاي دســـته     .)20و 

کورتیکواسترائیدها با خواص ضدالتهابی و ایموساپرسانت 
هیدروکسی  5این دارو تولید  .)25باشد ( و ضدتهوعی می

تریپتوفان را در سیستم عصبی مرکـزي کـاهش داده و از   
ـ   ت ضدالتهابی و بـی اثرااین طریق  ال دردي خـود را اعم

در رابطـه بـا مکانیسـم ضـدتهوعی و     ولـی   )26( کند می
ــده اســت  ــا در  .)27( اســتفراغی هنــوز ناشــناخته مان ام

مطالعــاتی اثــرات ایــن دارو مســاوي یــا بهتــر از      
و  28( گزارش شده اسـت  5HT3هاي گیرنده  آنتاگونیست

آن را  قابل مقایسه با داروهاي  ) و در گزارشاتی دیگر29
کـه   . با توجه به ایـن )30( اند انستهضداستفراغ قراردادي د

یکی از علل تهوع و استفراغ در بیماران جراحی، درد بعد 
از عمل و استفاده از مخدرها بـراي تسـکین درد اسـت،    

تـر از مخـدرها و تسـکین     تحقیقات در جهت استفاده کم
ها پـیش   مناسب درد و جلوگیري از عوارض ناخواسته آن

  رود.  می
ــر  ضــرحا از ایــن رو مطالعــه ــا هــدف مقایســه اث ب

ــر پیشــگیري از تهــوع و   ــازون و متوکلوپرامیــد ب دگزامت
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اینگوینـال در بیمـاران    بعد از عمل جراحی هرنی استفراغ
تحت عمل جراحی در بیمارسـتان  کننده به بیماران  مراجعه

میـزان  . همچنین در این مطالعـه  بعثت سنندج طراحی شد
مخـدر در  مخدر دریافتی و اولین زمان دریافـت مسـکن   

  بررسی شد.دوره بعد از عمل در این بیماران 
  

  ها مواد و روش
تحـت   بار براي اولین که یاین پژوهش بر روي بیماران

ند انجام شد. قرار گرفتاینگوینال  عمل جراحی الکتیو هرنی
 kg 100تر از  وزن کم ،شرایط جراحی یکسان همه بیماران

سیسـتمیک  بیمـاري   کدام هیچ .ندسال داشت 20-40سن  و
شدید یا مزمن (آسم، فشارخون قلبـی، ریـوي، کلیـوي و    
کبدي) و نیـز مصـرف سـیگار، مـواد مخـدر و واکـنش       

هاي آلرژیـک   حساسیت به داروهاي مورد طرح یا واکنش
انجمـن بیهوشـی    IIو  Iدر کـالس  ند. قرار گـرفتن  نداشت

نیـز جـزء    ASA (American society anesthesia) آمریکا
   رود به مطالعه بود.دیگر معیارهاي و

گرفته  قرار مورد تصویب کمیته اخالق دانشگاه ،طرح
نامـه   رضـایت  ،کننـده در طـرح   و از کلیه بیماران شرکت

  اخالقی گرفته شد.  
 اسـت.  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور 

ـ   بیمار کاندیـد جراحـی هرنـی    60 صـورت   هاینگوینـال ب
) و Dزامتــازون (شــده بــه دو گــروه دگ تصــادفی بلــوك

بیماران از شـب قبـل    بندي شدند. ) طبقهMمتوکلوپرامید (
و تحــت بیهوشــی عمــومی بــراي انجــام  NPOاز عمــل 

عمـل   ازیـک از بیمـاران قبـل     جراحی قرار گرفتند. هیچ
بیهوشی یکسان استاندارد نکردند. دریافت مدیکاسیون  پره

ــدیم   ــال سـ ــل  ،mg/kg5، Succ mg/kg1(تیوپنتـ فنتانیـ
micro/kg 2  و آتراmg/kg5/0   داري  با انتوباسـیون و نگـه

یا نسـبت   o2 و n2oهمراه با  %)5/0-1بیهوشی با هالوتان 
محدوده  درصد 20مساوي با هدف حفظ همودینامیک در 

  قبل از عمل انجام گرفت.
   cc/kg/hr1ان (ـانی براي هر دو گروه یکسـع درمـمای

براي  cc/kg/hr4براي جایگزینی دفع نامحسوس مایعات و 
  جایگزینی دفع فضاي سوم) در نظر گرفته شد.

دقیقه قبل از خـارج   10 مطالعهتزریق داروهاي مورد 
، Mبـه بیمـاران در گـروه    . کردن لوله تراشه انجام گرفت

ــد  ــروه  mg10متوکلوپرامی ــه گ ــازون  Dو ب  mg8دگزامت
ساعت بعـد از   24و  6داروها  صورت وریدي داده شد، هب

تزریق داروها توسط همکار طـرح  شدند. عمل نیز تجویز 
شـده در اتـاق عمـل انجـام      بنـدي  براساس جدول بلوك

از ي انجام شد کـه  ثبت اطالعات توسط پرسشگر .گرفت
بیمـار نیـز از نـوع     بـود و اطالع  نوع داروي تجویزي بی

  بود.اطالع  بی يداروي تجویز
ــار  ــا بیم ــق داروه ــس از تزری  6و  3، 1در دوره  انپ

و از لحـاظ بـروز تهـوع و اسـتفراغ     مل پس از عساعت 
 بررسی شـدند. همچنـین    اولین زمان نیاز به تجویز مسکن

ساعت بعـد   24دفعات و مقدار ضددرد دریافتی در طول 
لیست تحقیقاتی ثبت  بررسی و اطالعات در چک ،از عمل

هـا در   یک از گروه بیمار در هر VASشد. در صورتی که 
مسـکن مخـدر مشـخص    بود تزریق  4هر لحظه بیشتر از 

ـ    )kg/mg4/0(پتیدین  صـورت آهسـته در    هرقیـق شـده ب
 دقیقه جهت جلوگیري از عارضه تهوع و استفراغ  5عرض 
 گرفت. میانجام 

نشده یـا   در صورت استفاده از ضددرد مخدر مشخص
ــدر ــدروکورتیزون،   غیرمخ ــتامینوفن، هی ــدوکائین، اس (لی

ه بعد از هاي غیر استروئیدي) در دور داروهاي ضد التهاب
ــل ــاهدهعم ــی از    ، مش ــدید ناش ــی ش ــوارض داروی ع

متوکلوپرامید و دگزامتـازون (حساسـیت، هیپوتانسـیون و    
هـاي آنافیالکتیـک)، عـدم     خواب آلودگی شدید واکـنش 

 ،مشکالت جراحی حین و بعـد از عمـل   و همکاري بیمار
  شد. بیمار از مطالعه حذف می

بـا  در پایـان طـرح   شـد و  لیست ثبت  ها در چک داده
  هـاي  و اسـتفاده از آزمـون   SPSS 16استفاده از نرم افزار 

t test   آزمون میزان وقـوع تهـوع و   (و کاي دو آنالیز شد
  .)استفراغ
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  ها یافته
بیمار بـود   60شده در طرح  آماري درنظر گرفته نمونه

 ) و دگزامتازونM( متوکلوپرامید )نفر 30( که به دو گروه
)Dعلـت   هروه متوکلوپرامید ببیمار در گ 2 .) تقسیم شدند

نفـر دیگـر    28آژیتاسیون شدید از مطالعه حذف شدند و 
  باقی ماندند.

 20-40محـدوده سـنی    ،کننده در مطالعه افراد شرکت
ــد   ــانگین ســنی در گــروه متوکلوپرامی ســاله داشــتند. می

ـ  90/27±11/10و در گروه دگزامتازون  95/9±67/27 ود ب
 هـا نبـود   بـین گـروه  داري اکه از لحاظ آماري تفاوت معن

)933/0=P.(  44 ،در گروه متوکلوپرامیـد از لحاظ جنسی 
ــد ــاران زن و  درص ــد 56بیم ــرد و  درص ــروه م در گ

  مرد بودند  درصد 58بیماران زن و  درصد 42 ،دگزامتازون
  

  .<P)05/0( دار نبودناها مع بین گروهاختالف این  که
ها  کدام از زمان در هیچاز لحاظ بروز تهوع و استفراغ 

بین دو گروه مشاهده نشد (جـدول  دار امعن آماري تفاوت
3.(  

ساعته بعد  24ضددرد دریافتی در دوره  رادیمق هرچند
 در گروه دگزامتازون نسبت به گروه متوکلوپرامیداز عمل 

ـ این اختالل ولی تر بود  کم  دار نبـود ااز لحاظ آماري معن
همچنین دفعـات تجـویز ضـددرد  در گـروه      .)1(جدول 

ـ  به متازوندگزا  تـر از گـروه دیگـر بـود     دار کـم اطور معن
)033/0P=( ) 1نمودار(.  

زمان دریافت مسکن در گروه دگزامتازون نسبت  اولین
از  ایـن تفـاوت نیـز    تر بود ولـی  به متوکلوپرامید طوالنی

  .)2) (جدول P=063/0( دار نبودالحاظ آماري معن

  )t-test(آزمون  ساعت بعد از عمل 24طول  دریافتی دو گروه در ضد دردمقایسه مقدار  -1 جدول

  گروه
بیماران نیاز به  تعداد

  مخدر(پتیدین)
میانگین و انحراف 

  معیار
T P value 

تفاوت میانگین و فاصله 
  اطمینان

  mg12/9±30 7  دگزامتازون
41/1  177/0  )96/16 :39/3-( CI78/6  

  mg49/12±78/36  14  متوکلوپرامید
  

  ).t-test(آزمون  زمان دریافت مسکن در دو گروه مقایسه اولین -2جدول 

 

  (آزمون کاي دو) هاي مختلف  بین  دو گروه قایسه میزان بروز تهوع و استفراغ در زمانم -3جدول 
 P value  بیمار) 30دگزامتازون(  بیمار) 28متوکلوپرامید(  تهوع/ استفراغ  زمان

 (درصد) تعداد )درصد( تعداد

  89/0  )98/19%(6  )4/21%( 6  تهوع  یک ساعت
  533/0  )10%(3  )1/7%( 2  استفراغ

  24/0  )65/16%(5  )1/7%( 2  تهوع  اعتسه س
  33/0  )10%(3  )6/3%(1  استفراغ

  184/0  )7/6%(2  )9/17%( 5  تهوع  شش ساعت
  667/0  )7/6%(2  )1/7%(2  استفراغ

  گروه
بیماران نیاز به  تعداد

  مخدر(پتیدین)
میانگین و انحراف 

  از معیار
T P value 

تفاوت میانگین و فاصله 
 اطمینان

  290±75/110  7  دگزامتازون
97/1 063/0  )99/4-  :78/177(CI 42/86  

  57/203±74/85  14  متوکلوپرامید
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  بحث
ترین عارضه بعـد از جراحـی و    تهوع و استفراغ شایع

ترین داروي موجـود   بیهوشی بوده و متوکلوپرامید معمول
. مطالعاتی نیـز  )31-33و  11ت (براي پیشگیري از آن اس

استفاده از دگزامتازون بر روي ایـن عارضـه    تأثیر درباره
از طرف دیگر با توجـه بـه    گرفته است.) انجام 35و  34(

عارضه تهوع و استفراغ در داروهاي مخدر مورد اسـتفاده   
طرف شناسایی داروهـا   مطالعات به ،اعمال جراحی زبعد ا

تـر و بـه حـداقل     تفاده کمو مداخالت دیگر در جهت اس
  رود. ها پیش می رساندن عارضه آن

که بـین   گزارش کردندو همکاران  (Olaondo)االندو 
ـ    ،دگزامتازون و اندانسـترون  داري از اتفـاوت آمـاري معن

 .)36(وجود ندارد لحاظ خاصیت ضدتهوعی و استفراغی 
اندانسترون نیز از داروهایی است که بـراي ایـن عارضـه    

ـ  ) ولــی قیمـت بــاالتري نســبت بــه  37( رود کــار مــی هب
ــازون دارد  ــن دو دارو در    ودگزامت ــواص ای ــابه خ تش

تواند بیـانگر اثـرات مناسـب     پیشگیري از این عارضه می
نیز این اثرات مشاهده  ضراحدر مطالعه  .دگزامتازون باشد

  شد.  
اثـرات تجـویز دگزامتـازون در     (Lio) در مطالعه لیـو 

زن  تحــت  60درد  در  و اســتفراغ ،پیشــگیري از تهــوع
ـ  ارزیابی شد.بیهوشی عمومی   6 ،آمـده  دسـت  هدر نتایج ب

 ،بیمار در گـروه پالسـبو   19بیمار در گروه دگزامتازون و 
ساعته بعد از عمل داشتند.  24استفراغ را حداقل در دوره 

اثـر ایـن دارو را روي درد بعـد از     ،نتایج مطالعه مذکور
در رابطـه بـا   طالعـه  نتایج ایـن م  .)38عمل کم دانست (

با مطالعه ما همخـوانی   دگزامتازون خواص ضد استفراغی
  .دارد

اي که با هدف ارزیابی اثـرات تـک دوز     مطالعه نتایج
شـدت   اسـتفراغ و  گلوکورتیکوئیدها بر روي وقوع تهوع،

ــد از جراحــی ســ    تحــتبیمــار  78رپایی در درد بع
دهنـده تفـاوت آمـاري     د نشـان شهموروئیدکتومی انجام 

رد و تهوع و استفراغ بعـد از عمـل   داري در کاهش داعنم
کننــده بتامتــازون بــود. اســتفاده از  در بیمــاران دریافــت

کــاهش  ،صــورت پروفیالکتیــک هکورتیکواســتروئیدها بــ
ــ ــه   امعن ــارانی ک ــتفراغ بیم ــوع و اس داري در درد و ته

ی پـا یـا عمـل    یکورتیکوئید تزریقی قبل از جراحی سرپا
توان  می .)39( شد ثبودند را باعهموروئید دریافت کرده 

ما در رابطه بـا   با بخشی از نتایج مطالعهها  این یافتهگفت 
ــدها ــازون) روي تهــوع، خــواص گلوکورتیکوئی  (دگزامت

  استفراغ و میزان درد همخوانی دارد.
به مقایسه دگزامتازون و متوکلوپرامیـد   پژوهشی دیگر

مــل بعــد از ع و درد  اســتفراغ ،در پیشــگیري از تهــوع
ـ  .استالپاراسکوپیک کوله سیستکتومی پرداخته  طبـق   رب

وقوع تهـوع و اسـتفراغ    ،آمده از این مطالعه دست هنتایج ب
کننده ترکیب دگزامتازون و متوکلوپرامید  در گروه دریافت

تر بود. میزان درد و اولـین نیـاز بـه ضـددرد در بـین       کم
از بـا بخشـی    هـا نیـز   این یافته). 40ها یکسان بود ( گروه

نتایج مطالعه ما در رابطه با خواص ضددرد و اولین زمان 
ولـی اثـرات    ردنیاز به ضد درد در دوگروه همخـوانی دا 

دردي مشاهده شده از دگزامتازون در پـژوهش حاضـر    بی
  بیشتر بود.

و همکاران که   (Karanicolas)در مطالعه کارانیکالس 
راغ در به اثر پیشگیرانه دگزامتازون بر روي تهوع و اسـتف 

به این پژوهشگران  ،استسیستکتومی پرداخته  بیماران کله
و درد  غرافاسـت  ،که دگزامتازون وقوع تهوع ندیجه رسیدنت

   ه است. را کاهش دادبعد از عمل 
همچنــین در مطالعــه جعفرپــور و همکــاران کــه بــه  
بررسی اثر دگزامتازون در مادران تحت سزارین پرداختـه  

در رابطـه بـا    مطالعـه حاضـر   نتـایج مشـابه   بـه شده بود 
اي نیـز توســط   مطالعـه  .)42( دگزامتـازون دسـت یافـت   

و همکاران بـا عنـوان کـارایی     (Entezariasl)انتزارسیال 
ــوع و   ــگیري از ته ــازون در پیش ــد و دگزامت متوکلوپرامی

ـ استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکـت انجـام    د. در ش
ع و اسـتفراغ  وقوع تهـو  ،آمده از این مطالعه دست هنتایج ب

ــت ــروه دریاف ــروه   در دو گ ــا گ ــد ب ــده متوکلوپرامی کنن
ـ   ،کننده دگزامتـازون  دریافت دار نداشـت و  ااخـتالف معن

ترکیب این دو باعـث کـاهش بیشـتر در وقـوع تهـوع و      
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 ) که در نتایج بخش اول این مطالعه کـامالً 5( استفراغ شد
عـوارض   .با نتایج حاصـله از مطالعـه مـا مطابقـت دارد    

) همواره 19( رامیدال مشاهده شده از متوکلوپرامیداکستراپ
با اثرات ضد تهوعی،  .شود باعث احتیاط در تجویز آن می

ــی  ــتفراغی و ب ــد اس ــده از داروي  ض ــاهده ش دردي مش
دگزامتازون در این مطالعه و مطالعـات مشـابه و اسـتفاده    

ایـن   ،تر از مخدرها با توجه به عارضه تهوع و استفراغ کم
یـا   براي متوکلوپرامیـد اند جایگزینی مناسب تو داروها می

جهت تشدید اثرات ضدتهوعی، ضداستفراغی  آنهمراه با 
کاهش مقدار مصرف مخدرها  و به دنبال آن و ضد دردها 

مثل عوارضی ذکر است که تجویز مخدرها ه الزم ب .باشد
با توجه به نتایج مطالعـه   دارد. دنبال  هتهوع و استفراغ را ب

  تـر   از این داروها کـم کننده دگزامتازون  فتدر گروه دریا
  

    استفاده شد.
  

  گیري نتیجه
 ،میزان تهوع و استفراغدو گروه مورد مطالعه از لحاظ 

    با هم نداشتند.تفاوتی 
  

  تشکر و قدردانی
هاي جراحـی   از همکاري تیم بیهوشی و پرسنل بخش 

کارکنان کتابخانـه   زنان و مردان بیمارستان بعثت سنندج،
شـوراي محتـرم پژوهشـی     و ییکده پرستاري و مامادانش

دانشکده پزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان در     
کمـال تشـکر و    و اعتبـار ایـن پـژوهش،    جهت تصویب

  قدردانی را دارم.
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