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 FA متوكلوپراميد در تهوع و استفراغ ناشي از -فريدون فرهيدكتر 

 ٣٤١

  فلورسين آنژيوگرافي بااثر متوكلوپراميد خوراكي در كاهش تهوع و استفراغ ناشي از
 

 ٣دكتر فرشاد استاديانو ٢نيا ميدكتر غالمرضا خات، ١دكتر فريدون فرهي
 

تعيين اثر متوكلوپراميد خوراكي در مقايسه با دارونما در كاهش تهوع و استفراغ ناشي از آنژيوگرافي با  :فهد
 ).FA(فلورسين 

 به بخش چشم كننده مراجعه بيمار ٤٠٠مطالعه به روش كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي  :روش پژوهش
 گروهدو طور تصادفي در بيماران به . ، انجام شد داشتندFA  نياز به پس از معاينه كه اهوازيبيمارستان سينا

 ساعت ناشتا بودند و ٦ه بيماران هم. قرار گرفتند) دارونما (شاهد و) متوكلوپراميد ( درمان نفري٢٠٠
 ٥ دريافت كردند و سپس دارونماگرمي متوكلوپراميد يا يك قرص   ميلي١٠ يك قرص ،FAساعت قبل از  يك

 دقيقه ٣٠ طي  عوارض تهوع و استفراغ. ثانيه تزريق شد٤-٦  ظرف، فلورسين درصد١٠محلول  از ليتر ميلي
 . بررسي و ثبت گرديد بعد از تزريق،

 بيماران . سال بود١/١٤ سال و انحراف معيار ٧/٥١ سال با ميانگين ١٢-٩٥محدوده سني بيماران  :اه يافته
و در گروه )  درصد١( دو مورد استفراغ ،در گروه متوكلوپراميد.  زن بودند درصد٤٠ درصد مرد و ٦٠شامل 
 مورد ١٩ ،متوكلوپراميددر گروه .  )=OR ٢١/٥ و =P ٠١/٠(روي داد )  درصد٥( مورد استفراغ ١٠ دارونما،

  داد كه اختالف دو گروه معني دار نبودويتهوع ر)  درصد١٥(  مورد٣٠ دارونما،و در گروه )  درصد٥/٩(تهوع 
)٠٩/٠ P=.( 

طور قابل توجهي باعث ه  ب،FAساعت قبل از  گرمي متوكلوپراميد يك  ميلي١٠مصرف يك قرص  :گيري نتيجه
 . اي ندارد قابل مالحظه ثيرا ت،روي تهوع ناشي از آنبر ود ولي ش كاهش استفراغ ناشي از اين روش مي

 
  دكتر فريدون فرهي                                                :گو  پاسخ•
                           دانشگاه علوم پزشكي اهواز-پزشك  چشم- استاديار-١
  ز دانشگاه علوم پزشكي اهوا-پزشك  چشم- دانشيار-٢
 دانشگاه علوم پزشكي اهواز - چشم پزشك-دستيار -٣

  بيمارستان امام خميني- اهواز
 ١٣٨١ دي ٢: تاريخ دريافت مقاله
 ١٣٨٢ ارديبهشت ٢٢: تاريخ تاييد مقاله

 
 

 مقدمه
 پيراباليني هاي  يكي از روش،)FA (فلورسين     آنژيوگرافي با 

در  ويژه  هب ،هاي شبكيه  در ارزيابي و تشخيص بيماريمتداول
ترين عارضه آن تهوع و استفراغ  شايع .افراد ديابتي است

با ادامه انجام آنژيوگرافي تداخل وقوع، در صورت كه  ١و٢است
در لحظات حساس اوليه كه بايد ه ويژه  و ب٣نمايد مي

تواند   بيمار نمي،دن تهيه شو)ترانزيت( هاي مرحله گذر عكس

ي آيرار گيرد و لذا كاردر وضعيت راحتي در مقابل دوربين ق
 .يابد  كاهش مي،اين روش ارزشمند

 ذكر FAهايي براي كاهش تهوع و استفراغ ناشي از  روش     
 محدوديت غذا و )الف : ها عبارتند از ترين آن اند كه مهم شده
 از تزريق فلورسين ممكن است پيش ساعت ٤-٦مدت ه آب ب

وع جلوگيري استفراغ شود ولي از تهميزان بروز باعث كاهش 
 گرم كردن ويال فلورسين تا حد درجه حرارت )ب .٤كند نمي

FA: fluorescein angiography 
LES: lower esophageal sphincter 
NPO: nothing by mouth 
OR: odds ratio 
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 ٨ سال -٤ شماره -پزشكي بينا مجله چشم

 

 ٣٤٢

راغ را كاهش ــ تهوع و استفميزان بروز ، از تزريقپيشبدن 
ممكن  ) ثانيه٤-٦حد  در(تزريق تر  آهسته انجام )ج .٥دهد مي

 با كشيدن فلورسين توسط )د .٦ از استفراغ جلوگيري كنداست
 ميزان ،)Millipore filter( دار سوزن صافيهاي داراي  سرنگ

 .٧يابد تهوع و استفراغ كاهش مي
 بعضي از بيماران باز هم دچار تهوع و ،رغم اين اقدامات      به

درماني  پيشاين سوال كه آيا  و ٨شوند استفراغ مي
)premedication(تواند باعث كاهش اين عارضه گردد  مي، 

 اساس ،وال و تالش براي پاسخ دادن به اين سباشد ميمطرح 
 .دهد مطالعه حاضر را تشكيل مي

 ، و همكاران صورت گرفتMattioliاي كه توسط  در مطالعه     
 بدين منظور استفاده شد كه Granisetronاز داروي خوراكي 

ثير قابل اتدارونما  اين دارو در مقايسه با ،نالفوطبق نظر م
ته اي در كاهش استفراغ ناشي از تزريق فلورسين داش مالحظه

 ، داروي مذكور در ايراندر دسترس نبودنبه  با توجه .٩است
 ،است  در دسترسي كه دارويمتوكلوپراميد از در مطالعه حاضر
 FAكاهش تهوع و استفراغ ناشي از درماني براي  به عنوان پيش

 .استفاده شد
 است كه مهاركننده دوپامنيرژيكيك داروي متوكلوپراميد      

اين دارو باعث مهار . شود بندي مي بقهضداستفراغ طبه عنوان 
سيستم دوپامنيرژيك، كمك به تخليه مجراي گوارشي در 

 روده يدودخير تخليه آن و نيز تحريك حركات اموارد ت
صاف معده ناشي از هاي  ماهيچه شل شدن ،اين دارو. شود مي

هاي كولينرژيك   و در نتيجه پاسخكند ميدوپامين را مهار 
دهد كه  راي گوارشي را افزايش مي صاف مجهاي ماهيچه

 اين .شود موجب تسريع عبور مواد از روده و تخليه معده مي
چنين از طريق افزايش فشار زمان استراحت اسفنكتر  دارو هم

 محتويات )رفالكس( وازنش موجب كاهش (LES)تحتاني مري 
 مري وديدوسيله افزايش دامنه انقباضات ه معده به مري ب

 .١٠شود مي
 به هاي پالسما يني به پروت درصد١٣-٢٢ ،متوكلوپراميد     

 ساعت است و به ٤-٦عمر آن   نيمه.يابد ميآلبومين پيوند ويژه 
زمان الزم براي شروع  .شود ميمقدار كمي در كبد متابوليزه 
  دقيقه و حداكثر اثر ٣٠-٤٠ ،اثر آن پس از مصرف خوراكي

ارو كليوي  دفع د.٨ ساعت پس از مصرف خوراكي است١-٢آن 
صورت تغييرنيافته يا ه  از مقدار خوراكي ب درصد٨٥ و است

 .١٠شود ميكونژوگه سولفات و گلوكورونيد از ادرار دفع 

     اين مطالعه به منظور بررسي تاثير متوكلوپراميد خوراكي 
 در بيمارستان سيناي FAدر كاهش تهوع و استفراغ ناشي از 

 انجام شده ١٣٨٠-٨١دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 
 .است

 

 روش پژوهش
شده دوسوكور  ورت كارآزمايي باليني تصادفيص به مطالعه     

 تا پايان ارديبهشت ١٣٨٠بر روي بيماراني كه از ابتداي آذرماه 
بيماراني كه در معاينه .  مراجعه كرده بودند انجام شد١٣٨١

 معيارهاي خروج از.  داشتند وارد مطالعه شدندFAنياز به 
 ساعت ٦ از مصرف غذا يا آب در فاصله ند عبارت بودمطالعه

، با تهوع و استفراغهمراه هرگونه بيماري وجود ، FAقبل از  
 .عدم تمايل بيمار براي ورود به مطالعه و بارداري، شيردهي

سازي شرايط،  براي حذف اثر گوارشي ناشي از غذا و يكسان
  .دند شFA ،NPO ساعت قبل از ٦تمام بيماران از 

 به . تقسيم شدندB و Aدو گروه ه طور تصادفي ببه بيماران      
  داده شد وB قرص ،B و به افراد گروه A قرص ، Aافراد گروه 

دارو، . از نوع دارو اطالع نداشتندكننده،   مطالعهيابيماران 
صورت ه  ب، همراه با مقدار كمي آبFA از انجام پيشساعت  يك

  . شدخوراكي به بيماران داده
الوقوع  هرگونه احساس خروج قريب صورته تهوع ب     

محتويات معده از راه دهان كه با خروج واقعي مواد مذكور 
هرگونه خروج غيرارادي و  صورته همراه نباشد و استفراغ ب

 معده از راه دهان شامل بقاياي غذاي تناپذير محتويا اجتناب
  .١١د تعريف گردي،شده و يا خود شيره معده خورده

  درصد١٠از محلول تر لي ميلي ٥تزريق  ،بيماران     براي همه 
شماره وين  به وسيله اسكالپ ثانيه ٤-٦طي  ،فلورسين سديم

 بيماران از لحظه تزريق .شد انجام سياهرگ كوبيتال از راه ٢٣
 از نظر بروز تهوع و استفراغ تحت نظر قرار ،تا پايان آنژيوگرافي

 . ثبت شدبرگه اطالعاتي در گرفتند و هرگونه نتيجه
 و شيوع  درصد٩٩ا توجه به انتخاب حدود اطمينان ـب     
تعداد نمونه براي ، FA درصدي تهوع و استفراغ ناشي از ٥-١٠

تحت  (شاهدو ) تحت درمان با متوكلوپراميد ( درمانگروه
در اين  نفر برآورد گرديد كه ١٥٠، هركدام ) دارونمادرمان با
عنوان ه  نفر ب٢٠٠ و گروه درمانعنوان ه ر ب  نف٢٠٠ ،مطالعه
 . شدندپژوهش  وارد ،شاهد
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 FA متوكلوپراميد در تهوع و استفراغ ناشي از -فريدون فرهيدكتر 

 ٣٤٣

 ها يافته
 سال ٩٥ تا ١٢از در كل  مورد مطالعه افرادمحدوده سني      

 در گروه . سال بود١/١٤  سال و انحراف معيار٧/٥١با ميانگين 
 ٥١±١/١٤  سال و ميانگين سني١٥-٨٠ محدوده سني ،درمان
 سال و ميانگين ١٢-٩٥محدوده سني  شاهد،در گروه و سال 
 سال بود كه اختالف قابل توجهي بين دو ١/٥٢±٢/١٤ سني

 مرد ١٢٣شامل  ،گروه درمان .) =٩٣/٠P( گروه وجود نداشت
 شامل دارونماو گروه )  درصد٥/٣٨( زن ٧٧و )  درصد٥/٦١(

 بود)  درصد٥/٤١( زن ٨٣و )  درصد٥/٥٨( مرد ١١٧
)٥٤/٠P=.(  

 ١٠ شاهدو در گروه )  درصد١( دو مورد ،مانگروه در در     
 و CI%٩٥: ١/١-٩/٣٤ ( استفراغ روي داد) درصد٥(مورد 

٢١/٥OR= .(دار   كه اين اختالف معنيدو نشان داد ون كايـآزم
و در )  درصد٥/٩( نفر ١٩ ،در گروه درمان .)=P ٠١/٠( است

اختالف كه  دچار تهوع شدند ) درصد١٥( نفر ٣٠ شاهدگروه 
داري در بروز پيامد تهوع در دو گروه مشاهده نشد  عنيـم
)٠٩/٠ P=(. 

  مورد٢٧ ،ه دچار تهوع شدندــاري كــ بيم٤٩ل ـاز ك     
 ولي زن بودند ) درصد٤٥ ( مورد٢٢ مرد و ) درصد٥٥(

 دار آماري معنياز نظر وع در دو جنس ــروز تهــباختالف 
 ،راغ شدندار استفـه دچــاري كــ بيم١٢ از .)=P ٤٥/٠ (نبود

در دو جنس نيز  بروز استفراغ . مورد زن بودند٤ مورد مرد و ٨
 . )=٦٣/٠P(داري نداشت  اختالف آماري معني

 
 بحث

پيراباليني هاي   يكي از روشفلورسين با آنژيوگرافي     
ترين عارضه   شايع.هاي شبكيه است در ارزيابي بيماريمتداول 

 ، در منابع مختلفراغ است كهـوع و استفـ ته،ي آنـانبـج
 ،ترين اهميت اين عارضه  مهم.١،٢و٨ ذكر شده است درصد٥-١٠

جلوگيري از تهيه  و FAتداخل با انجام موفق و كامل 
اقدامات انجام رغم  به .٣ با كيفيت خوب استهاي عكس

، باز هم متعددي كه ممكن است باعث كاهش اين عارضه شوند
 .٨دهند وي ميراي از بيماران   در عدهتهوع و استفراغ

عبارتند اند  هايي كه براي كاهش اين عارضه پيشنهاد شده روش
كاهش سرعت تزريق، گرم كردن محلول فلورسين تا حد از 

 .١٢ نمودن بيمارNPOدماي بدن و 
 درماني دارويي  پيش استفاده از،در مطالعات محدودي     

 . پيشنهاد شده استFAجهت كاهش تهوع و استفراغ ناشي از 
 ،١٩٩٨ و همكاران در سال Mattioliمطالعه در 
طور قابل توجهي باعث كاهش استفراغ ه  ب Granisetronداروي

 در مطالعه حاضر از داروي ضد استفراغ .٩ گرديدFAناشي از 
عارضه  كم قيمت، در دسترس و ي ارزانيمتوكلوپراميد كه دارو

 ١٠كه تجويز يك قرص گرديد د و مشخص ش استفاده ،١٠است
ساعت قبل از انجام   يك،گرمي متوكلوپراميد به بيماران ميلي

FA اما در بروز تهوع  گردد مي باعث كاهش قابل توجه استفراغ
 جمعيت آماري در اين مطالعه .اي ندارد ثير قابل مالحظهات

 نفر در مقايسه ٤٠٠( بود تر بزرگ Mattioliنسبت به مطالعه 
 بودند و فلورسين NPO بيماران ، در هر دو مطالعه.) نفر١٢٠با

روي بر  دارو ، در هر دو مطالعه.با سرعت كند تزريق گرديد
ثري باعث وطور مه ثير قابل توجهي نداشت اما باپيامد تهوع ت

 .كاهش استفراغ گرديد
منظور كاهش و كنترل استفراغ، به   كهشود ميتوصيه      

، FAموفقيت آميز  افزايش راحتي بيمار و اطمينان از تكميل
 ٤-٦ ظرف  فلورسين نمودن بيماران و انجام تزريقNPOن ضم
ساعت  يكنيز گرمي متوكلوپراميد   ميلي١٠ يك قرص ،ثانيه

 .ها تجويز شود  به آنFAقبل از 
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