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Abbreviations:    :فهرست عالیم اختصاري                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PONV   :   Post Operative Nausea and Vomiting 

PACU:    Post Anesthesia  Care Unit 

 Mg   :   Milli gram  

5-HT3: 5-Hydroxy Triptamine-3 

CTZ: Chemoreceptor Trigger Zone 

ENT: Ear-Nose-Throat 

AMI: Acute Myocardial  Infarction 

NK1: Natural killer1 

Kg: Kilo gram 

CNS: Central  Nervous  System 

PABA: Para Amino Benzoic  Acid 

Tab: Tablette 

ECG: Electro Cardio Gram 

GI:Gastro Intestinal   
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 چکیده:

 Post Operative Nausea and Vomiting (PONV) ،تهوع و استفراغ بعد از عمل مقدمه و هدف:

تحت بیهوشـی   در حدود یک سوم بیماران  PONVاز عوارض بیهوشی است. بدون مداخلۀ پروفیالکتیک، 

هـوع و اسـتفراغ   اي اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش ت . هدف از این تحقیق بررسی مقایسهدهد رخ می

 با الپاروسکوپی بود. سیستکتومی بعد از کله

که  1390کننده به بیمارستان امام خمینی در سال  نفر از بیماران مراجعه 90در این مطالعه  مواد و روشها:

قرار گرفتند بصورت تصادفی در سه  الپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی کله سیستکتومی

داخل وریدي مداوم قرار گرفتند. براي  سیم شده و به صورت یکسان تحت بیهوشی عمومینفره تق 30گروه 

رسانده  cc2میلی گرم دگزامتازون وریدي(که حجم آن به 8قبل از شروع بیهوشی (D)بیماران گروه اول 

د) رسانده شده بو cc2اندانسترون وریدي (که حجم آن به  mg4قبل از بیهوشی  (O)شده بود) و گروه دوم 

نرمال سالین تزریق شد بیماران بطور یکسان تحت بیهوشی  cc2قبل از شروع بیهوشی  (P)و گروه کنترل 

قرار گرفته و پس از خاتمه عمل جراحی در ریکاوري از نظر عوارض بیهوشی، تهوع و استفراغ بعد  عمومی

ساعت بعد از عمل  24و  ساعت 6از عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین میزان تهوع و استفراغ در 

هاي خام  آوري شده و در نهایت داده هایی جمع نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. اطالعات الزم در پرسش

مورد پردازش قرار گرفت و با آزمون هاي آماري کاي دو و آنالیز  spss18افزار  استخراج و توسط نرم

 واریانس مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. 

% و در گروه اندانسترون نیز 3/33%، در گروه دگزامتازون 7/66ن بروز کلی تهوع در گروه کنترل نتایج: میزا

) ولی دو P= 01/0دار بود. ( % بود تفاوت بین گروه کنترل و دو گروه مداخله از لحاظ آماري معنی3/33

%، در گروه 7/56کنترل  میزان بروز کلی استفراغ در گروه گروه مداخله از این لحاظ تفاوتی باهم نداشتند.

داري بین گروه کنترل و مداخله وجود % بود که تفاوت معنی7/26% و در گروه اندانسترون 3/23دگزامتازون 

 )  P= 1و P= 01/0داري وجود نداشت. (به ترتیبداشت اما بین گروه اندانسترون و دگزامتازون تفاوت معنی

ه هر دو داروي دگزامتازون و اندانسترون در کاهش تهوع و دهد کاین مطالعه نشان می بحث و نتیجه گیري:

استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی با الپاروسکوپی موثرند و بین میزان اثربخشی اندانسترون و دگزامتازون 

 داري وجود ندارد.در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تفاوت معنی

  PONVسیستکتومی،  الپاراسکوپی،  اندانسترون،  دگزامتازون،  کله کلمات کلیدي:
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 مقدمه و اهمیت موضوع:

از عوارض  Post Operative Nausea and Vomiting (PONV) ، تهوع و استفراغ بعد از عمل

ساعت  24درصد بالفاصله بعد از اتمام عمل در ریکاوري و  تا فاصله 10-60بیهوشی است که شیوع آن از 

(بخش  ریکاوري شامل ترخیص تأخیري از PONVست . عواقب بعد از عمل جراحی گزارش شده ا

بینی در بیمارستان، افزایش احتمال آسپیراسیون ریوي و  مراقبتهاي پس از بیهوشی)، پذیرش غیرقابل پیش

تر از درد بعد از عمل  کننده تواند ناراحت می PONVباشد. از نظر بیمار،  ناراحتی قابل توجه بعد از عمل می

 مولتی فاکتوریال است. PONVژي باشد .اتیولو

مقرون به صرفه نیست. توانایی مشخص کردن بیماران پرخطر جهت مداخلۀ  PONVپروفیالکسی فراگیر  

ارتقاء بخشد.  PONVتواند بطور قابل توجهی کیفیت مراقبت از بیمار و رضایت را در  پروفیالکتیک می

 شامل: PONVفاکتورهاي خطر ویژه براي 

 ) جنس مونث1

 PONVاي از بیماري حرکت یا  سابقه )2

 ) فرد غیرسیگاري3

 باشد. ) استفاده از مخدرهاي بعد از عمل می4

شامل تعدیل تکنیک بیهوشی و مداخله فارماکولوژیک است .اگـر چـه    PONVاقدامات پروفیالکتیک براي 

وهـی از بیمـاران   باشد ولـی گر  قطعاً موثرتر از درمان می PONVاقدامات پروفیالکتیک جهت جلوگیري از 

هستند. انتخاب یـک ضـدتهوع بـراي     PACUحتی پس از درمان پروفیالکتیک مناسب نیازمند به درمان در 

 این بیماران، هم کالس دارویی و هم زمان تجویز آن از فاکتورهاي حائز اهمیت هستند .براي مثال 

 


