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چکیده
زمینــه و هــدف :تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل جراحــی یــك حالــت آزار دهنــده میباشــد بــه طــوری کــه میــزان شــیوع تهــوع اســتفراغ بعــد از
اعمــال جراحــی  10-30درصــد بــوده اســت .از آنجایــی كــه داروی دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد داروهایــی در دســترس و ارزان بــوده و عــوارض اندكــی
بــرای بیمــاران ایجــاد میكنــد و اندانســترون نیــز دارویــی مناســب و باکارایــی بــاال جهــت رفــع تهــوع و اســتفراغ در بیمــاران میباشــد ،از ایــن رو در
ایــن مطالعــه بــه مقایســه اثــرات دو ترکیــب دگزامتــازون و اوندانســترون بــا دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد بــر تهــوع و اســتفراغ و نیــز لــرز در بیمــاران
کلــه سیســتکتومی الپاروســکوپیک میپردازیــم.
مـواد و روشهـا :مطالعـه حاضـر بـه روش کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سـویه کور میباشـد .پـس از اخذ رضایـت از بیماران جهـت ورود به مطالعه،
 88بیمـار بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری آسـان و روش بلوکهـای تصادفـی بـه دو گـروه تقسـیم بنـدی شـدند .گـروه اول دریافـت کننـده ترکیـب
دگزامتـازون و اوندانسـترون و گـروه دوم نیـز دریافـت کننـده ترکیب دگزامتـازون و متوکلوپرامید بودند .فرد تزریـق کننده از نـوع داروی تزریقی آگاهی
نداشـت .همچنیـن روش بیهوشـی و داروهـای مـورد اسـتفاده برای بیهوشـی برای هر دو گروه یكسـان بود .پـس از عمل جراحی ،پرسشـگر غیر مطلع از
داروی دریافتی ،تا  24سـاعت (در فواصل  12 ،6 ،1و  24سـاعت) از بیماران درباره داشـتن حالت تهوع و اسـتفراغ و لرز ،سـوال نموده و تمام پاسـخها
در چـک لیسـت مربـوط بـه هـر فرد درج شـد .در نهایـت تمامی یافتههـا وارد برنامـه آنالیز آماری  SPSS v20شـده و بـه تحلیل دادههـا پرداختیم.
یافتههــا :مطالعــه اطالعــات  88بیمــار در قالــب دو گــروه ،تقســیم بنــدی شــدند .گــروه اول گــروه دریافــت کننــده ترکیــب دگزامتــازون و اوندانســترون
و گــروه دوم دریافــت کننــده دگزامتــازون و متوكلوپرامیــد بودنــد .میانگیــن ســنی در گــروه  41/07 ،D+Oســال و در گــروه  42/16 ،D+Mســال بــود.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه داروی اندانســترون همــراه بــا دگزامتــازون در مقایســه بــا داروی متوکلوپرامیــد همــراه بــا دگزامتــازون ســبب کاهش
غیــر معنـیدار تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی بــه روش الپاراســکوپی گردیــد .همچنیــن هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه لرز
را نشــان ندادنــد.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ترکیــب اندانســترون همــراه بــا دگزامتــازون نتوانســت میــزان بــروز تهــوع و اســتفراغ را پــس از جراحی
نســبت بــه ترکیــب دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد بــه صــورت معنـیداری کاهــش دهــد .همچنیــن در هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه لرز دیده نشــد.
واژههای كلیدی :دگزامتازون ،اوندانسترون ،متوکلوپرامید ،تهوع ،استفراغ ،لرز ،الپاروسکوپیک
نویسنده مسئول :احمد قاضی ،استادیار گروه بیهوشی ،متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
پست الکترونیکDr.GhaziAhmad@Gmail.com :

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:17 IRDT on Wednesday August 15th 2018

بررسی مقایسهای دگزامتازون و اوندانسترون با دگزامتازون و متوکلوپرامید بر

20

خاطره عیسیزادهفر و همکاران

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نامطلوبــی را بــرای بیمــار ایجــاد میكنــد ،میــزان متابولیســم
بــدن را افزایــش داده و بنابرایــن میــزان ضربــان قلــب و بــرون
ده قلبــی و حجــم تهویـهای افزایــش خواهــد یافــت .عــاوه بــر
ایــن فشــار كــره چشــم ،فشــار درون جمجمــه و كشــش بــر
محــل بــرش جراحــی افزایــش مییابــد كــه مشــكالت فــوق
میتواننــد افــراد مســتعد را در معــرض آنژیــن صــدری ،آریتمی،
ســكته قلبــی و حتــی مــرگ قــرار دهنــد .همچنیــن لــرز پس از
جراحــی ممكــن اســت ســبب انقبــاض عروقــی ،هیپوپرفوزیــون
و اســیدوز متابولیــك شــود و نیــز میتوانــد عملكــرد ویــژه
پالكتهــا را مختــل نمایــد و متابولیســم اغلــب داروهــا را بــه
تاخیــر انــدازد( .)10 ،9لــرز پــس از عمــل در اكثــر مــوارد در اثــر
اختــال در تنظیــم حــرارت بــدن و بدنبــال هیپوترمــی رخ
میدهــد .اگرچــه ممكــن اســت در بیمارانــی كــه در حیــن
بیهوشــی نرموترمیــك بودهانــد نیــز لــرز پــس از عمــل بــا
مكانیســم بــدون ارتبــاط بــا سیســتم تنظیــم حرارتــی بــدن
( )NOn-ThermOregulatOry Shiveringدر اثــر برخــی
داروهــای بیهوشــی و یــا در اثــر درد ایجــاد شــود( ،)12 ،10ولــی
ثابــت شــده اســت كــه كاهــش درجــه حــرارت مركــزی بــدن
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مقدمه
تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل جراحــی یــك حالــت آزار دهنده
میباشــد و ایــن عارضــه در برخــی از اعمــال جراحــی شــایعتر
اســت( .)3 ،2 ،1بــه طورکلــی میــزان شــیوع تهــوع اســتفراغ بعــد
از اعمــال جراحــی  10-30درصــد اســت و بیمــاران از ایــن
حالــت رنــج میبرنــد( .)3 ،1تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل
باعــث كاهــش فعالیــت و نارضایتــی بیمــار بعــد از عمــل
جراحــی میشــود .ریســك فاكتورهــای مؤثــر بــرای بــروز
ایــن حالــت بــه ســه گــروه تقســیم میشــوند( .)1 ،3ریســك
فاكتورهــای قبــل از عمــل شــامل :بالغیــن ،زنــان ،ســابقه
ریفالكــس گاســتروازوفاژیال ،اختــال در تخلیــه معــده ،چاقــی،
انســداد روده و كولــه سیســیت مزمــن میباشــند .ریســك
فاكتورهــای حیــن عمــل شــامل :انتوباســیون ،داروهــای بــی
هوشــی ،دیستانســیون معــده و نــوع عمــل جراحــی و ریســك
فاكتورهــای پــس از عمــل جراحــی نیــز شــامل :ادامــه درد،
حركــت ناگهانــی ،تغییــر در وضعیــت بیمــار ،شــروع زود هنــگام
رژیــم غذایــی و اســتفاده از مســكنهای مخــدر میباشــند(.)2،3،1
در طــی عمل جراحــی كوله سیســتكتومی بهروش الپاراســكوپی
بــه علــت دیستانســیون شــكم در اثــر پنوموپریتوئــن احتمــال
بــروز تهــوع و اســتفراغ بیشــتر میباشــد( )2 ،3 ،1و احتمــال بــروز
آن بیــن  46تــا  75درصــد گــزارش شــده اســت( )6 ،5از ایــن
رو حالــت تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل جراحــی میتوانــد
منجــر بــه پنومونــی آسپیراســیون ،دهیدراتاســیون ،ســوء تغذیه
و بــاز شــدن بخیههــای جراحــی ،اختــاالت متابولیــك ماننــد
آلكالــوز متابولیــك ،هیپوكالمیــك ،هیپوكلرمیــك و هیپوناترمــی
شــود كــه ایــن مــوارد در نهایــت باعــث طوالنــی شــدن مــدت
بســتری و افزایــش هزینههــا میگردنــد .همچنیــن حالــت
تهــوع و اســتفراغ میتوانــد بــه علــت ایجــاد اضطــراب و
نارضایتــی افزایــش هزینههــا و باعــث تكــرار ایــن عــوارض در
بســتریهای بعــدی بیمــاران شــود ( .)3 ،1و بــا وجــود اینكــه
پیشــگیری از ایجــاد ایــن عــوارض ضــروری اســت ولــی بــه
علــت متنــوع بــودن محركهایــی كــه پــس از جراحــی باعــث
ایجــاد حالــت تهــوع و اســتفراغ میشــوند جلوگیــری از ایــن
عــوارض گاهــی مشــكل اســت.

انتخــاب روش جلوگیــری از تهــوع و اســتفراغ بایســتی براســاس
بیخطــر بــودن ،مؤثــر بــودن روش ،عامــل خطــر ،رضایتمنــدی
بیمــار و كــم هزینــه بــودن باشــد .آنتاگونیســتهای دوپامیــن،
كلرپرومازیــن و متوكلوپرامیــد ،آنتاگونیســتهای 5- HT3
آنتیكلینرژیكهـا و آنتیهیسـتامینها ،دیمنهیدرانـات در ایـن
رابطه استفاده شده و هركدام دارای مزایا و معایبی میباشند(.)8 ،4،7
لــرز پــس از عمــل یکــی از عــوارض پــس از جراحــی بــوده
و میتوانــد موجــب بــروز مشــكالت عدیــدهای بــرای بیمــاران
گــردد( )9 ،6 ،5میــزان بــروز لــرز بعــد از بیهوشــی حــدود 6/3-65
درصــد اســت كــه اكنــون بــه علــت اســتفاده از مــواد اوپیوئیدی
در حیــن بیهوشــی و نرموترمیــك نگــه داشــتن بیمــاران ،میــزان
بــروز آن كمتــر شــده اســت( .)5ایــن عارضــه عمدتـاً بدلیــل باقی
مانــدن اثــرات داروهــای بیهوشــی و یــا بدلیــل كاهــش درجــه
حــرارت بــدن بیمــار بــه علــل گوناگــون اســت كــه در هــر
صــورت منجــر بــه افزایش مصــرف اكســیژن در حــد 100-600
درصــد میگــردد ( ،)6لــرز بعــد از عمــل جــدا از اینكــه احســاس
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شیوه اجرای تحقیق
ایــن مطالعــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی تصادفــی و دو ســویه
کــور میباشــد .کــه در بخــش اتــاق عمــل جراحــی جنــرال
مركــز آموزشــی درمانــی امــام خمینــی شهرســتان اردبیــل انجام
گرفتــه اســت جامعــه آمــاری مطالعــه حاضــر شــامل تمامــی
بیمــاران بودنــد كــه بــه علــت دردهــای كولیكــی صفــراوی و
ســنگ كیســه صفــرا بــدون عارضــه (کالس  ASAیــک و دو)
بــه مركــز آموزشــی درمانــی امــام خمینــی شهرســتان اردبیــل
مراجعــه کــرده بودنــد و ســن  18تــا  75ســال داشــتند بخاطــر
کــم بــودن مراجعــه کننــده مذکــر و یکسانســازی جنــس مذکر
از مطالعــه حــذف گردیــد همچنیــن بیمــاران بــا ســابقه بیمــاری
مزمــن کبــدی ،کلیــوی ،دیابــت ،بیمــاران حاملــه ،بیمارانــی
کــه بصــورت مزمــن کورتــون مصــرف میکردنــد یــا ســابقه
مصــرف مــواد مخــدر داشــتند از مطالعــه خــارج میشــدند
حجــم نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــات مشــابه و بــا احتســاب
خطــای نــوع اول  5درصــد و قــدرت مطالعــه  80درصــد و
 44 ،0.7 :Mean differenceنفــر محاســبه گردیــد پــس از
اخــذ رضایــت از بیمــاران جهــت ورود بــه مطالعــه 88 ،بیمــار
بــا اســتفاده از روش بلوکهــای تصادفــی  4تایــی ()AABB
بــه دو گــروه تقســیم شــدند .گــروه اول دریافتکننــده ترکیــب
دگزامتــازون و اوندانســترون و گــروه دوم نیــز دریافتکننــده
ترکیــب دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد بودنــد .كلیــه داروهــای
خوراكــی همــه بیمــاران از  8ســاعت قبــل از عمــل قطــع شــد.
دمــای اتــاق عمــل و ســایر عوامــل تأثیرگــذار مثل وزن و ســیگار

یکسانســازی شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــه بــه صــورت
تصادفــی بلــوک بنــدی شــده میباشــد ،دو داروی متوکلوپرامیــد
( )10mg /2mlو اندانســترون ( )4mg /2mlبــه صــورت جداگانه
و در ســرنگهای بــا کدهایــی مشــخص (بــر روی هــر ســرنگ
کــد  Aو  Bگذاشــته شــد ،همچنیــن  8mg /2mlبــرای هــر دو
گــروه تهیــه گردیــد و تزریــق کننــده دارو (تکنســین بیهوشــی)
هیــچ اطالعاتــی از محتویــات ســرنگ نداشــت (کورســازی نــوع
دوم) و انتخــاب ســرنگ  Aیــا  Bبــر اســاس گــروه بیمــار کــه از
قبــل مشــخص شــده میباشــد ).تهیــه شــدند و هــر روز صبــح
پیــش از شــروع عمــل بــه تعــداد اعمــال جراحــی همــان روز
کنــار گذاشــته شــدند .بیمــاران از نــوع داروی دریافتــی مطلــع
نبودنــد (کورســازی نــوع اول) همچنیــن روش بیهوشــی و
داروهــای مــورد اســتفاده بــرای بیهوشــی بــرای هــر دو گــروه
یكســان میباشــد .تمامــی بیمــاران باســرم رینگــر  5تــا 10
سیســی پــر کیلوگــرم هیدراتــه میشــدند و بامیــدازوالم
 ،20 µg/kgلیدوکاییــن  ،1.5 mg/kgفنتانیــل ،2 µg/kg
پروپوفول  ،2mg/kgآتراکوریم  0.5 mg/kgاینداکشــن بیهوشــی
داده میشــد و نگهــداری بیهوشــی بــا اکســیژن وانفوزیــون
پروپوفــول  200-100 µg/kg/minانجــام گردیــد .گاز CO2
تــا فشــار  15میلیمتــر جیــوه در شــكم دمیــده شــده و عمــل
جراحــی بــه روش كالســیك انجــام خواهــد شــد 30.دقیقــه
قبــل از انتهــای عمــل مداخــات انجــام گردیــد پــس از عمــل
جراحــی ،پرسشــگر غیــر مطلــع از داروی دریافتــی (کورســازی
نوع ســوم ) تا  24ســاعت (در فواصل  12 ،6 ،1و  24ســاعت) از
بیمــاران دربــاره داشــتن حالــت تهــوع و اســتفراغ و لــرز ،وســایر
عــوارض (ســرگیجه وســردرد) ســوال نمــوده و پاســخها در
چــک لیســت مربوطــه ثبــت میگــردد .میــزان تهــوع اســتفراغ
بیمــار از طریــق نمرهبنــدی  N&V scoreبدیــن طریــق نمــره
بنــدی میشــد :نمــره  :1بــدون تهــوع و اســتفراغ ،نمــره :2
تهــوع ،نمــره  :3یــك تــا دو بــار تهــوع و اســتفراغ ،نمــره :4
تهــوع و اســتفراغ بیــش از  2بــار مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
درصــورت اســتفراغ بیمــاران بــا متوکلوپرامیــده 10mg/2ml
مجــددا تحــت درمــان قــرار میگرفتنــد .نمــره لــرز نیــز از
 4-0بــوده و بصــورت زیرمــورد درجهبنــدی قــرار گرفــت.
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بــه مقــدار  0/5درجــه میتوانــد باعــث لــرز پــس از عمــل
شــود( .)12از آنجائــی كــه داروی دگزامتــازون و متوكلوپرامیــد
داروهایــی در دســترس و ارزان بــوده و عــوارض اندكــی بــرای
بیمــاران ایجــاد میكنــد و اندانســترون نیــز دارویــی مناســب
()16 ،15 ،14 ،13 ،11
و باکارایــی بــاال جهــت رفــع تهــوع و اســتفراغ
در بیمــاران میباشــد ،از ایــن رو در ایــن مطالعــه بــه مقایســه
اثــرات دو ترکیــب دگزامتــازون و اوندانســترون بــا دگزامتــازون و
متوكلوپرامیــد بــر تهــوع و اســتفراغ و نیــز لــرز در بیمــاران کلــه
سیستکتومی الپاروسکوپیک میپردازیم.

21

22

خاطره عیسیزاده فر و همکاران

نتایج
در ایــن مطالعــه اطالعــات  88بیمــار در قالــب دو گــروه،
تقســیمبندی شــدند .گــروه اول گــروه دریافــت کننــده ترکیــب
دگزامتــازون و اوندانســترون و گــروه دوم دریافــت کننــده
دگزامتــازون و متوكلوپرامیــد بودنــد .در بررســی ســن بیمــاران
مشــاهده شــد کــه میانگیــن ســنی آنهــا در گــروه ،D+O

 88ﺑﻴﻤﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ

 44ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮوه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون و اﻧﺪاﻧﺴﺘﺮون )َﮔﺮوه اول(

ﺳﺎﻋﺖ اول )ﺑﺪون ﻟﺮز(

ﺳﺎﻋﺖ اول )ﺑﺪون ﻟﺮز(

 4ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 2 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

 5ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 2 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

ﺳﺎﻋﺖ ) 6ﺑﺪون ﻟﺮز(

ﺳﺎﻋﺖ ) 6ﺑﺪون ﻟﺮز(

 2ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 1 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

 4ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 1 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

ﺳﺎﻋﺖ ) 12ﺑﺪون ﻟﺮز(

ﺳﺎﻋﺖ ) 12ﺑﺪون ﻟﺮز(

 1ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 1،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

 4ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 2 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

ﺳﺎﻋﺖ ) 24ﺑﺪون ﻟﺮز(

ﺳﺎﻋﺖ ) 24ﺑﺪون ﻟﺮز(

 4ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 2،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

 10ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﻮع 1 ،ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ

شکل  .1دیاگرام کانسورت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

 44ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮوه دﮔﺰا ﻣﺘﺎزون و ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ )ﮔﺮوه دوم(
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نمــره صفــر :بــدون لــرز ،نمــره  :1انقبــاض عــروق محیطــی
وســیانوز محیطــی بــدون علــت خــاص ولــی بــدون انقبــاض
عضالنــی قابــل مشــاهده ،نمــره  :2انقبــاض قابــل مشــاهده
محــدود بــه یــک دســته عضــات ،نمــره  :3انقبــاض قابــل
مشــاهده در بیــش ازیــک گــروه عضــات ،نمــره  :4فعالیــت
عضالنــی واضــح درکل بــدن ،پــس از تکمیــل چــک لیسـتهای
مذکــور اطالعــات حاصــل از آنهــا وارد  SPSS v20شــده و برای
مشــاهده ارتبــاط بیــن متغییرهــای موجــود از آزمونهــای
 t-testو  chi-square testاســتفاده کردیــم P value .کمتــر از
 0/05از نظــر آمــاری معن ـیدار در نظــر گرفتــه شــد .بیمــاران
بــه صــورت آگاهانــه در پژوهــش شــرکت کردنــد و فــرم رضایــت
نامــه آگاهانــه توســط هــر یــک از بیمــاران تکمیــل شــده ،اخــذ

و نگهــداری شــد پژوهــش حاضــر بــا گرفتــن معرفــی نامــه و
كســب اجــازه از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اردبیــل و تاییــد در کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــگاه و ثبــت
در ســامانه  IRCTبــا شــماره IRCT2017010923559N7
انجــام شــد.

بررسی مقایسهای دگزامتازون و اوندانسترون با دگزامتازون و...

 D+Oو  26بیمـار ( 59/1درصـد) گـروه  D+Mسـابقه قبلـی
جراحـی داشـتند ( .)P=0/392در ایـن مطالعـه میانگیـن مـدت
زمـان جراحـی در گـروه  D+Oبرابـر  45/89 ± 16/16دقیقـه
و در گـروه  D+Mبرابـر  47/95 ±18/51دقیقـه میباشـد
(.)P =0/578
در بررسـی مـدت زمـان بیهوشـی بیماران نیز مشـاهده شـد که
میانگیـن این زمان در گـروه  D+Oبرابر  62/89 ± 16/16دقیقه
و در گروه  64/95 ± 18/51 D+Mدقیقه میباشـد(.)P=0/578
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نمودار :1فراوانی بیماران به تفکیک بازه سنی در گروههای مورد بررسی

در ابتــدا میــزان بــروز تهــوع در ســاعت اول پــس از جراحــی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه  5بیمــار
( 11/4درصــد) گــروه  D+Oو  4بیمــار ( 9/1درصــد) گــروه
 D+Mدچــار تهــوع شــدند ( .)P=0/725از ایــن میــان در هــر
دو گــروه تنهــا یــک بیمــار نیــاز بــه درمــان شــدند کــه هــر دو
بیمــار پــس از دریافــت دارو بهبــود پیــدا کردنــد.

در بررســی اســتفراغ نیــز طــی  1ســاعت پــس از جراحــی
مشــاهده شــد کــه در هــر دو گــروه  2بیمــار ( 4/5درصــد)
دچــار اســتفراغ شــدند ( .)P=1/000از میــان آنهــا در هــر گــروه
تنهــا  1بیمــار نیــاز بــه درمــان پیــدا کــرد کــه هــر دوی بیماران
پــس از دریافــت درمــان بهبــود پیــدا کردنــد.
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 41/07 ± 12/89ســال و در گروه  42/16 ± 12/8 ،D+Mســال
بــود ( .)P=0/692در بــازه بنــدی ســنی بیمــاران نیــز مشــاهده
شــد کــه شــایعترین بــازه ســنی در گــروه  D+Oبــازه ســنی
 31-40ســالگی بــا  15بیمــار ( 34/1درصــد) و در گــروه D+M
 41-50سالگی با  12بیمار ( 27/3درصد) میباشند ()P=0/680
در بررســی ســطح تحصیالت بیماران دو گروه مشــاهده شــد که
 17بیمــار ( 38/6درصــد) گــروه  D+Oو  18بیمار (40/9درصد)
گـروه  D+Mبـی سـواد بودنـد ( .)P=0/704در بررسـی سـابقه
جراحـی نیـز مشـاهده شـد کـه  22بیمـار ( 50درصـد) گـروه
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جدول :1بروز تهوع و استفراغ در ساعت اول مطالعه میان دو گروه درمانی
گروه D+O
متغیر
تهوع

استفراغ

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دارد

4

9/1

5

11/4

ندارد

40

90/9

39

88/6

دارد

2

4/5

2

4/5

ندارد

42

95/5

42

95/5

P Value
0/725

1/000

بهبــود پیــدا کردنــد .در بررســی اســتفراغ نیــز طــی  6ســاعت

همچنیــن میــزان بــروز تهــوع در  6ســاعت پــس از جراحی مورد
بررســی قــرار گرفــت .نتایج نشــان داد کــه  2بیمــار (4/5درصد)
گــروه  D+Oو  4بیمــار ( 9/1درصــد) گــروه  D+Mدچــار تهــوع
شــدند ( .)P=0/398از ایــن میــان در هــر دو گــروه  2بیمــار
نیــاز بــه درمــان شــدند کــه هــر دو بیمــار پــس از دریافــت دارو

پــس از جراحــی نیــز مشــاهده شــد کــه در هــر دو گــروه تنهــا
 1بیمــار ( 2/3درصــد) دچــار اســتفراغ شــدند (.)P=1/000
از ایــن میــان در هــر گروه تمام بیمــاران نیاز به درمــان پیدا کرد
کــه هــر دوی آنهــا پــس از دریافــت درمــان بهبــود پیــدا کردنــد.

جدول  :2بروز تهوع و استفراغ در ساعت  6مطالعه میان دو گروه درمانی
گروه D+M

گروه D+O
متغیر
تهوع

استفراغ

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دارد

2

4/5

4

9/1

ندارد

42

95/5

40

90/9

دارد

1

2/3

1

2/3

ندارد

43

97/7

43

97/7

در بررســی میــزان بــروز تهــوع در  12ســاعت پــس از جراحــی،
مشــاهده شــد کــه  1بیمــار ( 2/3درصــد) گــروه  D+Oو
 4بیمــار ( 9/1درصــد) گــروه  D+Mدچــار تهــوع شــدند
( .)P=0/167از میــان  4بیمــار دچــار تهــوع گــروه  D+Oتنهــا
 1بیمــار نیازمنــد دریافــت درمــان شــدند کــه ایــن بیمــار نیــز
بــا دریافــت درمــان دارویــی بهبــود پیــدا کــرد.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

P Value
0/398

1/000

در بررســی اســتفراغ پــس از  12ســاعت جراحــی نیــز مشــاهده
شــد کــه در گــروه  D+Oتنهــا  1بیمــار ( 2/3درصــد) دچــار و
در گــروه  2 ،D+Mبیمــار ( 4/5درصــد) دچــار اســتفراغ شــدند
( .)P=0/0557همچنیــن مشــاهده شــد کــه تنهــا  1بیمــار
گــروه  D+Mنیازمنــد درمــان شــده و ایــن بیمــار نیــز بــه
درمــان دارویــی بهبــود یافتــه اســت
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جدول  :3بروز تهوع و استفراغ در ساعت  12مطالعه میان دو گروه درمانی
گروه D+O
متغیر
تهوع

استفراغ

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دارد

1

2/3

4

9/1

ندارد

43

97/7

40

90/9

دارد

1

2/3

2

4/5

ندارد

43

97/7

42

95/5

طــی  24ســاعت پــس از جراحــی بیمــاران پایــش شــدند و در
نهایــت مشــاهده شــد کــه  4بیمــار ( 9/1درصــد) گــروه D+O
و  10بیمــار ( 22/7درصــد) گــروه  D+Mدچــار تهــوع شــدند
( .)P=0/080از میــان بیمــاران فــوق در هــر گــروه تنهــا یــک
بیمــار نیازمنــد درمــان دارویــی شــدند کــه هــر بیمــار نیــز بــا
درمــان دارویــی بهبــود یافتنــد.

P Value
0/167

0/557

در بررســی اســتفراغ طــی  24ســاعت پــس از جراحــی نیــز
مشــاهده شــد کــه در گــروه  2 ،D+Oبیمــار ( 4/5درصــد) و در
گــروه  D+Mتنهــا  1بیمــار ( 2/3درصــد) دچار اســتفراغ شــدند
( .)P=0/557همچنیــن مشــاهده شــد کــه تنهــا  1بیمــار از
هــر دو گــروه نیازمنــد درمــان شــده کــه ایــن بیمــاران نیــز بــا
درمــان دارویــی بهبــود یافتنــد.

جدول  :4بروز تهوع و استفراغ در ساعت  24مطالعه میان دو گروه درمانی
گروه D+M

گروه D+O
متغیر
تهوع

استفراغ

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دارد

4

9/1

10

22/7

ندارد

40

90/9

34

77/3

دارد

2

4/5

1

2/3

ندارد

42

95/5

43

97/7

در بررســی لــرز بیمــاران طــی  1ســاعت اول مشــاهده شــد
کــه هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه در ســاعت اول پــس از
جراحــی دچــار لــرز نشــدند .در ســاعت  6پــس از جراحــی
نیــز در هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه لــرز مشــاهده نشــد.
در ســاعت  12پــس از جراحــی نیــز لــرز مــورد بررســی قــرار
گرفــت و مشــاهده شــد کــه در هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه

P Value
0/080

0/557

لــرز وجــود نداشــت .طــی  24ســاعت پــس از جراحــی نیــز
هیــچ گونــه لــرزی در بیمــاران رویــت نشــد.
بحث و نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر ،داروی اندانســترون
همــراه بــا دگزامتــازون در مقایســه بــا داروی متوکلوپرامیــد
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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طــور تصادفــی بــه ســه گــروه دریافتکننــده متوکلوپرامیــد
( )10mgمتوکلوپرامیــد بــه همــراه دگزامتــازون ( )8 mgو
کنتــرل ،طــی  30الــی  60دقیقــه قبــل از پایــان عمــل قــرار
گرفتنــد .شــیوع تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل در گروهــی
کــه ترکیــب داروهــای دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد را دریافــت
کــرده بودنــد ،بــه طــور معنــیداری در مقایســه بــا دو گــروه
دیگــر کمتــر بــود .در مطالعــه  Hammasو همــکاران( )17شــیوع
تهــوع و اســتفراغ در  24ســاعت اول بعــد از عمــل در گروهــی
کــه ترکیــب  4داروی دگزامتــازون ،اندانســترون ،دروپریــدول و
متوکلوپرامیــد را دریافــت کــرده بودنــد؛ بــه طــور معن ـیداری
نســبت بــه گــروه کنتــرل و گروهــی کــه فقــط پروپوفــول
دریافــت نمــوده بودنــد ،پاییــن تــر بــود .بــه طــور کلــی میــزان
بــروز تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل جراحــی در گروهــی کــه
اندانســترون دریافــت کــرده بودنــد؛ در مقایســه بــا دو گــروه
دیگــر کاهــش قابــل توجهــی داشــت .در حالــی کــه در مطالعــه
مــا اختــاف معنـیداری بیــن دو گــروه دارویــی از نظــر وجــود
تهــوع و اســتفراغ مشــاهده نشــد .علــت ایــن امــر شــاید تفــاوت
حجــم نمونــه در ایــن دو مطالعــه باشــد .مطالعــه Alghanem
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

و اســتفراغ بعــد از عمــل بــا داروهای دگزامتــازون و اندانســترون
و ترکیــب ایــن دو دارو در بیمــاران تحــت عمــل جراحــی
کولــه سیســتکتومی بــه روش الپاراســکوپی نشــان داد کــه
بیمــاران دریافــت کننــده اندانســترون همــراه بــا دگزامتــازون
قبــل از پایــان جراحــی شــیوع تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل
کمتــر و معنــیداری در مقایســه بــا دیگــر گروههــای مــورد
مطالعــه داشــتند .در مطالعــه دیگــری کــه توســط  Paechو
همــکاران( )22در ارتبــاط بــا تاثیــر ترکیــب دوزهــای اندانســترون
و دگزامتــازون بــرای جلوگیــری از تهــوع و اســتفراغ بعــد
ازعمــل جراحــی زنــان بــه روش الپاراســکوپی ،نشــان داد
کــه شــیوع اســتفراغ بیــن گروههــای مــورد مطالعــه تفــاوت
آمــاری معنـیداری ندارنــد و شــیوع تهــوع در  24ســاعت بعــد
از عمــل در گروههــای دریافــت کننــده اندانســترون ( 2 mgو
 )4 mgبــه همــراه دگزامتــازون ( )2 mgبــه طــور معن ـیداری
بــاال بــود .نتایــج مطالعــه  Ivanovو همــکاران( )28در مــورد
شــیوع تهــوع و اســتفراغ بعــداز عمــل الپاراســکوپی بــه دنبــال
تجویــز دارو نشــان داد کــه ترکیــب داروهــای دگزامتــازون و
متوکلوپرامیــد و همچنیــن دگزامتــازون تنهــا در جلوگیــری از
تهــوع و اســتفراغ مؤثرتــر از متوکلوپرامیــد تنهــا اســت .نتایــج
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه داروی اندانســترون همــراه بــا
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همــراه بــا دگزامتــازون ســبب کاهــش تهــوع و اســتفراغ پــس
از عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی بــه روش الپاراســکوپی
گردیــد کــه البتــه ایــن کاهــش از نظــر آمــاری معنــیدار
نبــود .در مطالعــات قبلــی نیــز تاثیــر اندانســترون در کنتــرل
تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل نســبت بــه متوکلوپرامیــد
بیشــتر گــزارش شــده اســت( .)14 ،16در مطالعــه  Kathirvelو
همــکاران( )15روی  70بیمــار ( 35نفــر گــروه مداخلــه و 35
نفــر کنتــرل) اندانســترون در جلوگیــری از اســتفراغ طــی 24
ســاعت اول بعــد از جراحــی کرانیوتومــی موثــر بــود .در مطالعــه
 NesioonPourو همــکاران( )14فراوانــی تهــوع و اســتفراغ در
مرحلــه دیــررس بــه لحــاظ آماری پــس از مصــرف گرانیســترون
 5درصــد و متوکلوپرامیــد  3درصــد و دگزامتــازون صفــر بــود.
ایــن مطلــب بــا توجــه بــه نیمــه عمــر کوتــاه متوکلوپرامیــد
( 6ســاعت) و نیمــه عمــر طوالنیتــر دگزامتــازون (24-48
ســاعت) و گرانیســترون ( 8-12ســاعت) قابــل توجیــه اســت.
در کارآزمایــی بالینــی  NOnakaو همــکاران( ،)16زنــان بــه

و همــکاران( )18در ارتبــاط بــا اثــرات دگزامتــازون و اندانســترون
بــرای جلوگیــری از تهوع و اســتفراغ بعد از عمــل همانند مطالعه
حاضــر تفــاوت آمــاری معنــیداری نشــان نــداد .در مقایســه
()19
نتایــج بررســی حاضــر بــا مطالعــه  Raederو QuaynOr
کاهــش شــیوع تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل در جراحــی کلــه
سیســتکتومی بــا کاربــرد داروهـای ترکیبــی ماننــد اندانســترون
و دگزامتــازون بــه ویــژه در ســاعات اولیــه بعــد از عمــل دیــده
میشــود .در مطالعــه مرتضــوی و همــکاران( )20کــه هماننــد
مطالعــه حاضــر انجــام شــد نیــز مشــاهده شــد کــه میــزان
بــروز تهــوع در گــروه اول (دریافــت کننــده متوکلوپرامیــد و
دگزامتــازون) و دوم (اندانســترون و دگزامتــازون) بــه ترتیــب
 38و  28درصــد و میــزان اســتفراغ بــه ترتیــب  30و  16درصــد
بــود و ایــن اختــاف از نظــر آمــاری معنــیدار نبــود .نتایــج
مطالعــه  Gautamو همــکاران( )21در مــورد پیشــگیری از تهــوع
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روی بیمــاران تحــت ســزارین انجــام شــد میــزان بــروز لــرز
در گــروه دریافــت کننــده دگزامتــازون  40درصــد ،در گــروه
اندانســترون  16/5درصــد و در گــروه اندانســترون +دگزامتــازون
صفــر درصــد گــزارش کردنــد کــه ایــن اختــاف از نظــر آمــاری
معنـیدار بــود .در مطالعــه دیگــری کــه توســط  BrOwningو
همــکاران( )24انجــام شــد مشــاهده شــد کــه میــزان بــروز لــرز
در گــروه دریافتکننــده اندانســترون و گــروه کنتــرل معنـیدار
نبــود .در مطالعــه انتظــاری اصــل و همــکاران( )25کــه در ســال
 2012انجــام شــد نیــز مشــاهده شــد کــه میــزان بــروز لــرز پس
از جراحیهــای ژنیکولوژیــک در دریافــت کننــده اندانســترون
 13/3درصــد ،دریافــت کننــده مپریدیــن 20درصــد و در گــروه
کنتــرل  50درصــد گــزارش شــد کــه ایــن اختــاف از نظــر
آمــاری معن ـیدار بــود (.)P=0/003
()26
در مطالعــه دیگــری نیــز کــه توســط  Aliaو همــکاران
انجــام شــد میــزان بــروز لــرز در دریافتکننــدگان
اندانســترون+دگزامتازون  7/3درصــد و در گــروه اندانســترون
بــه تنهایــی  9/7درصــد گــزارش شــد .در مطالعــه دیگــری کــه
توســط عیســی زادهفــر و همــکاران ( )27انجــام شــد میــزان بــروز
لــرز در دو گــروه دریافــت کننــده متوکلوپرامیــد و اندانســترون
اختــاف معنــیداری مشــاهد نشــد (.)P=0/7
در مطالعــه احمــد نصیــری و همــکاران( )29مشــاهده شــد کــه

اســتفاده از اکســیژن مربــوط و گــرم همــراه بــا ســرم گــرم بــه
انــدازه پتدیــن در کاهــش لــرز بعــد از عمــل بیمارانــی کــه
تحــت جراحــی شــکم بــا بیهوشــی عمومــی قــرار گرفتــه انــد
موثــر میباشــددر بررســی نتایــج مطالعــه مشــاهده میشــود
داروهــای آنتــی امتیــک از جملــه متوکلوپرامیــد و اندانســترون
میتواننــد میــزان بــروز لــرز را پــس از جراحــی کاهــش دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در یــک مطالعــه دیگــر نیــز ترکیــب
اندانســترون و دگزامتــازون میــزان بــروز لــرز را بــه صفــر رســاند
و در مطالعــه حاضــر نیــز هیــچ گونــه از بــروز لــرزی در دو گــروه
مشــاهده نشــد میتوانــد نتیجــه گرفــت ترکیــب دگزامتــازون
بــا اندانســترون و متوکلوپرامیــد میتوانــد لــرز را بــه صــورت
چشــمگیری کاهــش دهــد
نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ترکیــب اندانســترون همــراه
بــا دگزامتــازون میــزان بروز تهــوع و اســتفراغ را پــس از جراحی
نســبت بــه ترکیــب دگزامتــازون و متوکلوپرامیــد بیشــتر
کاهــش داد .امــا ایــن کاهــش از لحــاظ آمــاری معنیدارنبــود
همچنیــن در هیــچ یــک از بیمــاران دو گــروه لــرز دیــده نشــد.
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه محدودیتهــای مالــی و بــه
طبــع آن حجــم کــم بیمــاران مــورد مطالعــه و نداشــتن گــروه
کنتــرل میباشــد لــذا توصیــه میشــود مطالعــه دیگــری
در ایــن زمینــه بــا حجــم نمونــه بیشــتر و همــراه بــا گــروه
کنتــرل جهــت بررســی بیشــتر اثــرات ضــد لــرز ایــن ترکیبــات
از گروههــای بــا حجــم نمونــه بیشــتری اســتفاده شــود.
تقدیر و تشکر
ایــن مطالعــه بــر گرفتــه از پایــان نامــه دکتــر حضرتــی دســتیار
بیهوشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل میباشــد کــه جــا
دارد از معاونــت پزوهشــی دانشــگاه ،واحــد دانشــکده پزشــکی
کــه منابــع مالــی مطالعــه را فراهــم کردنــد و کادر درمانــی
اتــاق عمــل و بخشهــای بســتری جراحــی بیمارســتان امــام
خمینــی کــه همــکاری صمیمانــه در اجــرای طــرح داشــتند
تشــکر وقدردانــی مینمایــم.
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دگزامتــازون در مقایســه بــا داروی متوکلوپرامیــد همــراه بــا
دگزامتــازون ســبب کاهــش تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل
جراحــی کلــه سیســتکتومی بــه روش الپاراســکوپی گردیــد
کــه از نظــر آمــاری معن ـیدار نبــود ایــن یافتــه بــا بســیاری از
مطالعــات همخوانــی دارد .عــدم مشــاهده اختــاف معنـیدار در
دو گــروه میتوانــد بــه چنــد عامــل مرتبــط باشــد .مطالعــه
حاضــر بــر روی حجــم کمتــری از بیمــاران انجــام شــد .ثانیــا در
ایــن مطالعــه در مجمــوع میــزان بــروز اســتفراغ بســیار کــم بــود
و همیــن احتمــاال بــه دلیــل تاثیــر کنتــرل خــوب ایــن داروهــا
در کنتــرل دقیــق تهــوع و اســتفراغ میباشــند.
در ایــن مطالعــه در هیچ یــک از بیماران دو گــروه دریافت کننده
اندانســترون  +دگزامتــازون و متوکلروپرامیــد +دگزامتــازون
لــرز مشــاهده نشــد .در مطالعــه  Saneو همــکاران( )23کــه بــر

27

خاطره عیسیزاده فر و همکاران

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:17 IRDT on Wednesday August 15th 2018

References
1. Oddsdottir M, Hanter JG. Gall bladder and the
Extrahepatic Biliary System. In: Brunicardi FC,
Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG,
Matthews JB, et al editors. Schwartz’s principles of
surgery. 10th ed. New York: Mc Graw-Hill Co. 2014:
31: 1187-1219.
2. Garrett K, Tsuruta K, Walker S, Jackson S, Sweat
M. Managing nausea and vomiting. Crit Care Nurse
2010; 23(1): 31-50; quiz 51-2.
3. Miller R, Eriksson L, Fleisher L, Wiener-Kronish
J, Cohen N, Young W. Miller’s Anesthesia. 8th ed,
Elsevier Health Sciences. 2015.
4. Memari, Jadidi R, Noroozi A, Mohammadbeigi A,
Falahati J. Protecting effect of gabapentin for nausea
and vomiting in the surgery of cesarean after spinal
anesthesia. Anesth Essays Res. 2015 Sep-Dec; 9(3):
401–404.
5. Entezariasl M, Isazadehfar KH. Dexamethasone
for Prevention of Postoperative Shivering: A
Randomized Double-Blind Comparison with
Pethidine. Int J Prev Med. 2013 Jul; 4(7): 818–824.
6. Tewari A, Dhawan I, Mahendru V, Katyal S. Use
of oral tramadol to prevent perianesthetic shivering
in patients undergoing transurethral resection of
prostate under subarachnoid blockade. Saudi J
Anaesth. 2014 Jan-Mar; 8(1): 11–16.
7. Wang JJ, Ho ST, Liu YH, Lee SC, Liu YC, Liao YC,
et al. Dexamethasone reduces nausea and vomiting
after laparoscopic cholecystectomy. Br J Anaesth
2002; 83(5): 772-5.
8. Madsen MR, Jensen KE. Postoperative pain and
nausea after laparoscopic cholecystectomy. Surg
Laparosc Endosc 2012; 2(4): 303-5.
9. Crossley AW. Six months of shivering in a district
general hospital. Anaesthesia. 2002; 47(10): 845-8.
10. Crossley AW, Mahajan RP. The intensity of
postoperative shivering is unrelated to axillary

28

temperature. Anaesthesia. 2004; 49(3): 205-7.
11. Lee MJ, Chang Lee K, Kim HU, Sang Lee W.
Comparison of Ramosetron Plus Dexamethasone
with Ramosetron Alone on Postoperative Nausea,
Vomiting, Shivering and Pain after Thyroid Surgery.
Korean J Pain. 2015 Jan; 28(1): 39–44.
12. Diaz M, Becker DE. Thermoregulation and
clinical considerations during sedation and general
anesthesia. Anesth Prog. 2010; 57(1):25-32.
13. White PF, Tang J, Song D, Coleman JE, Wender
RH, Ogunnaike B, et al. Transdermal scopolamine:
an alternative to ondansetron and droperidol for the
prevention of postoperative and postdischarge emetic
symptoms. Anesth Analg. 2007 Jan; 104(1):92-6.
14. Nesioonpour SH, Pipelzadeh MH, Mohtadi AR, Rezai
S, Feghhi M, Malekshoar M. A Comparative Study
of Dexamethasone, Granisetron and Metoclopramide
for Prevention of Nausea and Vomiting after Cataract
Surgery. Bina J Ophthalmol. 2009;14 (4): 413-19.
15. Kathirvel S, Dash HH, Bhatia A, Subramaniam
B, Prakash A, Shenoy S. Effect of prophylactic
ondansetron on postoperative nausea and vomiting
after elective craniotomy. J Neurosurg Anesthesiol.
2001 Jul;13(3):207-12.
16. Nonaka A, Suzuki S, Tamaki F, Furuya A, Abe F,
Matsukawa T. [Prevention of postoperative nausea
and vomiting by metoclopramide combined with
dexamethasone in gynecological surgery]. Masui.
2008 Aug;57(8):978-82. [Article in Japanese]
17. Hammas B, Thörn SE, Wattwil M. Superior prolonged
antiemetic prophylaxis with a four-drug multimodal
regimen-comparison with propofol or placebo. Acta
Anaesthesiol Scand. 2002 Mar;46(3):232-7.
18. Alghanem SM, Massad IM, Rashed EM, AbuAli HM, Daradkeh SS. Optimization of anesthesia
antiemetic measures versus combination therapy
using dexamethasone or ondansetron for the
prevention of postoperative nausea and vomiting.

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

29

... بررسی مقایسهای دگزامتازون و اوندانسترون با دگزامتازون و

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:17 IRDT on Wednesday August 15th 2018

Surg Endosc. 2010 Feb;24(2):353-8.
19. Quaynor H, Ræder JC. Incidence and severity of
postoperative nausea and vomiting are similar after
metoclopramide 20 mg and ondansetron 8 mg given
by the end of laparoscopic cholecystectomies. Acta
Anaesthesiol scand. 2002; 46(1):109-113.
20. Mortazavi Y, Nikbakhsh N, Alijanpour E,
Rabiee O, Khalilpour A, Mortazavi S. Effect
of metoclopramide and ondansetrone plus
dexamethason on postoperative nausea and vomiting
in cholecystectomy laparoscopic surgery. J Gorgan
Univ Med Sci. 2014; 16 (1) :9-13
21. Gautam B, Shrestha BR, Lama P, Rai S. Antiemetic
prophylaxis against postoperative nausea and
vomiting
with
ondansetron-dexamethasone
combination compared to ondansetron or
dexamethasone alone for patients undergoing
laparoscopic cholecystectomy. Kathmandu Univ
Med J (KUMJ). 2008 Jul-Sep; 6(23):319-28.
22. Paech MJ, Rucklidge MW, Lain J, Dodd PH, Bennett
EJ, Doherty DA. Ondansetron and dexamethasone
dose combinations for prophylaxis against
postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg.
2007 Apr; 104(4):808-14.
23. Sane S, Hasanlui MV, Abbasivash R, Mahoori
A, Hashemi ST, Rafiei F. Comparing the effect
of intravenous dexamethasone, intravenous
ondansetron, and their combination on nausea and
vomiting in cesarean section with spinal anesthesia.
Advanced Biomedical Research. 2015;4:230.
24. Browning RM, Fellingham WH, O’Loughlin EJ,
Brown NA, Paech MJ. Prophylactic ondansetron
does not prevent shivering or decrease shivering
severity during cesarean delivery under combined
spinal epidural anesthesia: A randomized trial. Reg
Anesth Pain Med 2013;38:39 43.
25. Entezari Asl M, Isazadehfar K, Akhavanakbari
G, Khoshbaten M. The Effect of Ondansetron in
Prevention of Postoperative Shivering after General

1397  بهار،3  شماره،8  دوره،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

Anesthesia in Gynecological Surgery. Iranian Red
Crescent Medical Journal. 2012;14(5):316-317.
26. Alia I, Gillani M, Hanif A, Farooq U, Mirza A.
Comparison of Ondansetron and Combination of
Ondansetron and Dexamethasone for Prevention
of Post-Operative Nausea and Vomiting in Patients
Undergoing Elective Laparoscopic Cholecystectomy.
PJMHS 2015; 9(4):1387-89.
27. Isazadehfar KH, Entezariasl M, Shahbazzadegan
B, Nourani Z, Shafaee Y. The Comparative
Study of Ondansetron and Metoclopramide
Effects in Reducing Nausea and Vomiting After
Laparoscopic Cholecystectomy. Acta Medica ranica
2017. 55(4):254-258.The comparative study of
dexamethasone and ondansetron
28. Ivanov K, Ignatov V, Kolev N, Tonev A, Minev
I, Pirovski N. Investigation the postoperative
nausea and vomiting in patients after laparoscopic
surgery – prophylaxis and feasibility. Trakia J Sci.
2008;6(4):29-32.
29. Nasiri, A., Akbari, A., Sharifzade, G., & Derakhshan,
P. (2015). The effects of warmed intravenous fluids,
combined warming (warmed intravenous fluids
with humid-warm oxygen), and pethidine on the
severity of shivering in general anesthesia patients
in the recovery room. Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research,20(6),712–716. http://doi.
org/10.4103/1735-9066.170014

30

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:17 IRDT on Wednesday August 15th 2018

Spring 2018, Vol 8, NO 3

The comparative study of dexamethasone and ondansetron with
dexamethasone and metoclopramide on PONV and shivering in patients
undergoing laparoscopic cholecystectomy
Khatere Isazade Far1, Ahmad Ghazi2*, Masood Entezari Asl3, Mohamad hazrati Novin4
1. Associate Professor of Community Medicine Ardabil University of medical sciences, Ardabil, Iran
2. Associate Professor of Department of Anesthesiology, Anesthesiologist, Alavi hospital Ardabil university of medical sciences.
3. Professor of Department of Anesthesiology, Ardabil University of medical sciences, Anesthesiologist, Fatemi hospital Ardabil
university of medical sciences, Ardabil, Iran
4. Anesthesiology Assistant, Ardabil university of medical sciences, Ardabil, Iran

Abstract
Aims and background: Postoperative nausea and vomiting is a distressing situation with a prevalence of
10 - 30%. As dexamethasone and metoclopramide are inexpensive drugs and cause little complications, and
ondasetron in turn is a good and high quality drug for relieving patients ftom nausea and vomiting, we compared
the effect of dexamethasone and metoclopramide versus dexamethasone and ondasetron on nausea - vomiting
and shivering in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy, in the study.
Materials and methods: The present study is a randomized, double - blind clinical trial. After obtaining consent
from pations, study was performed on 88 patients allocated with sampling and blocking method. The first group
received the combination of dexamethasone and ondasetron, and the second group received the combination of
dexamethasone and metoclopramide. The anesthetist injecting drugs,was unaware of the type of injectable medicine.
The anesthetic method and the drugs used for anesthesia were the same in both groups. After the operation, the
questionair asked questions about nausea - vomiting and shivering for up to 24 hours (at intervals of 1 - 6 -12 and 24
hours), and all the answers were recorded for each participant. Finally all findings were analyzed statistically using
spss version 20.
Findings: In this study 88 patients were divided into 2 groups. the first group received the combination of
dexamethasone and ondasetron, and the second group received combination of dexamethasone and metoclopramide.
the mean average age in the D+O group was 41.07 years and in the D+M group was 42.16 years. The result of this
study showed that there was insignificant decrease in nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy;also
none of the patients in the study groups showed any shivering.
Conclusion: The result of this study showed that the combination of ondasetron and dexamethasone could
not significantly reduce the incidance of post operative nausea and vomiting compared to combination of
dexamethasone and metoclopramide. No patients in the study groups had shivering.
key words: dexamethasone, ondasetron, metoclopramide, nausea, vomiting, shivering, laparoscopic.
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