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 طب فشاری و تهوع و استفراغ بعد از عمل
 

 Email: drdariushabtahi@yahoo.com 205      های ویژه ، بخش مراقبت)ع(تهران، بیمارستان امام حسین  :آدرس نویسنده مسئول

  در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی استفاده از طب فشاری 
  ***، مریم لطفی**آرزو اشعریدکتر  ، *داریوش ابطحی  دکتر 

  
  بیهوشی و مراقبت های ویژهگروه بیمارستان سید الشهداء زهک، زابل،   * 

  پزشک عمومی، بهزیستی اصفهان **
  دان بیهوشی زهک، زابل، کارءبیمارستان سید الشهدا*** 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  قدمهم

تهوع و استفراغ پس از عمل از عالئم تنش زای همراه با 
های زنان،  باشند و میزان بروز آنها در جراحی بیهوشی عمومی می

   درصد گزارش شده70 تا 60پی و استرابیسم بین والپاروسک
 این عوارض می توانند سبب تاخیر در ترخیص از اتاق )1(.است
، 1دی و بیمارستان، اختالالت الکترولیتی، کاهش آب بدنبهبو

 محل بخیه ها و افزایش درزور زدن و خونریزی ناشی از آن 
خصوص در بیماران  ه این عالئم ب)1-3(.شیوع آسپیراسیون گردند

  بیمارانتاخیر در ترخیصسرپایی مشکل ساز می باشد زیرا سبب 

 الـدود ســ از ح)4-7(.ب عمل می گردندـدد در شـا بستری مجـی

                                           
1Dehydration 

 
 

 مشخص گردید که عواملی چون نوع داروی بیهوشی، نوع 1916
 ،جراحی، داروی ضد درد، افت فشار خون بعد از جراحی و سن

شیوع آن در شیرخواران . در بروز تهوع و استفراغ دخالت دارند
همچنین تهوع و استفراغ . بسیارکم ولی در بالغین باال می باشد

. ه های تخمک گذاری و لوتئال بیشتر استپس از عمل در دور
توان به وضعیت جسمی بیمار، وضعیت  از دیگر عوامل موثر می

طبی بیمار، حاملگی، نوع جراحی و افت فشار خون پس از 
  )2(.جراحی اشاره کرد

داروهای ضد تهوع از جمله دروپریدول، متوکلوپرامید و 
  ا عالئم توانند سبب بروز عالئمی از ضعف ت اندانسترون می

  چکیده 
درمان دارویی این . باشد میهای سرپایی  خصوص در جراحی هتهوع و استفراغ از مشکالت متداول پس از بیهوشی عمومی ب :زمینه و هدف

جهت ) ز نقاط طب سوزنیا (P6هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر طب فشاری در نقطه .  اغلب با عوارض جانبی همراه استمشکالت
  .پیشگیری از عوارض فوق می باشد

زهک از توابع زابل   شهر)ع( در بیمارستان سیدالشهداء 1382 و بهار 1381در یک مطالعه تصادفی دو سو کور در زمستان  :مواد و روش کار
 دقیقه 30.  در دو گروه مطالعه و شاهد قرار گرفتندطور مساوی ه بیمار کاندیدای اقدامات جراحی کوتاه مدت ب58 ،در استان سیستان و بلوچستان

ای  و در گروه شاهد در منطقه) از نقاط طب سوزنی (P6لیتر نرمال سالین در گروه مطالعه در نقطه   میلی3 ،قبل از القای بیهوشی در هر دو دست

  .نداشتقابل توجهی بین دو گروه وجود از نظر سن، جنس، قد، وزن، نوع و مدت عمل جراحی اختالف آماری . اثر تزریق گردید بی
 >P)05/0(دچار تهوع و استفراغ  %)4/41( نفر 15و در گروه شاهد %) 2/17(نفر  5در گروه مطالعه  )پس از عمل (در اتاق بهبودی :یافته ها
  . >P)05/0(دچار تهوع و استفراغ شدند%) 3/41( نفر 12و در گروه شاهد %) 2/17 ( نفر5 در گروه مطالعه ،و در بخش

 و بنابراین  تهوع و استفراغ پس از جراحی می گرددبروز سبب کاهش P6تزریق در نقطه  که نشان می دهدنتایج فوق  :نتیجه گیری
   )212  تا205، ص 1384 پائیز ، 3مجله طبیب شرق، سال هفتم، شماره  ( . برای درمان متداول ضد تهوع و استفراغ می باشدی مناسبنجایگزی

  P6طب فشاری، طب سوزنی، تهوع و استفراغ پس از جراحی، نقطه : اواژه ه گل 

  17/4/82  :مقاله تاریخ دریافت
  21/1/84  : مقالهپذیرشتاریخ 
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 و در نتیجه تاخیر در ترخیص و ارجاع ناخواسته به 2خارج هرمی
 بدلیل شیوع کم تهوع و استفراغ پس از )1(.بیمارستان گردند

 از این داروها متداول استفاده ،عمل و هزینه و عوارض جانبی
تنها برای افراد در معرض خطر باال و سابقه قبلی صورت 

ی دارویی، طب فشاری و طب ها  برخالف درمان)2(.گیرد می
 فاقد هرگونه عارضه جدی و ،وجود اقتصادی بودن سوزنی با

تداخالت دارویی بوده، انجام آنها ساده می باشد و توسط بیمار 
لذا جایگزین خوبی برای تجویز . شوند خوبی پذیرش می هب

داروهای ضد تهوع در درمان تهوع و استفراغ پس از عمل 
  .محسوب می شوند

 در طب سوزنی برای معالجه استفراغ در طب سنتی P6نقطه 
 نشان داده شد ای  در مطالعه)1(.گیرد چین مورد استفاده قرار می
 نتایج خوبی در درمان استفراغ  P6انجام طب فشاری در نقطه 

 و تهوع و استفراغ پس از (morning sickness)صبحگاهی
 که دیده شد 1986چند مطالعه از سال   در)1(.شیمی درمانی دارد

 حتی P6انجام طب سوزنی یا طب فشاری در نقطه نصف النهار 
 با وجود )9و8(.به اندازه داروهای معمول ضد استفراغ مفید است

 طب ،در یک مطالعه. این نتایج متناقضی نیز دیده شده است
فشاری انجام شده بالفاصله قبل از القای بیهوشی یا حین بیهوشی 

 همچنین در چند مطالعه اثرات )9(.بود بدون تاثیر P6در نقطه 
 دالیل احتمالی کسب نتایج )11و10(.نشد مفید طب فشاری اثبات

 یا زمان بندی P6 ست اشتباه در تعیین مکان اضعیف ممکن
 توضیح Mannگونه که  همان.  باشدP6نادرست در فعال کردن 

تنها نکته مهم در طب سوزنی تحریک مکان صحیح است " داد
رسد انجام این   به نظر می".ک اهمیت ثانوی داردو نوع تحری

این یافته ها . ها قبل از تحریک تهوع زا اهمیت داشته باشد روش
ها قبل از  با مطالعات انکولوژی مبنی بر موثر بودن این روش

 بنابراین رعایت. شود تجویز داروهای شیمی درمانی حمایت می
  رــایـ س)1(.یت داردـمـان اهــجام درمــاندر اسب ـدی منـبن انــزم

                                           
2Extrapyramidal 

  و یا مثبت ارزیابی) 10-12(ها را منفی  مطالعات تاثیر این روش
  )13 -16(.اند کرده

مکانیسم اثر ضد تهوع و استفراغ طب فشاری و سوزنی در 
تحقیقات نشان . کامل درک نشده است طور ه هنوز بP6نقطه 
دهند که اثر طب سوزنی در درمان درد با یک ماده عصبی  می

ن اشود و نالوکس گری می  میانجی،شیمیایی، احتماال اندورفین
 قرار 3این نقطه نزدیک عصب مدین. گردد مانع از این اثر می

با (ست تحریکات وارد بر آن مانند یک سوزن ا ممکن. دارد
یا انجام طب ) چرخش توسط دست یا تحریک الکتریکی

ه نوبه فشاری سبب رها شدن ماده ای عصبی شیمیایی گردد که ب
  را در مغز غیر حساسchemoreceptor trigger zoneخود

 داروهای وریدی یا ناشی ازکرده و از تهوع و استفراغ ثانوی 
با وجود . استنشاقی یا داروهای شیمی درمانی جلوگیری می کند

 فائق آمدن یا غیر حساس کردن ،این اگر این منطقه حساس شود
این موضوع .  باشدآن توسط ماده عصبی شیمیایی مشکل می

توضیح دهنده تاثیر طب فشاری یا سوزنی قبل از آغاز تحریک 
طبیعت این ماده عصبی شیمیایی هنوز مشخص . تهوع زا است

  )1(.نشده است
هدف از این مطالعه آزمایش این فرضیه است که تزریق در 

 در مقایسه با تزریق در یک نقطه بی اثر سبب کاهش P6نقطه 
ید، ئس از عمل می گردد که در صورت تاتهوع و استفراغ پ

استفاده معمول از آن عالوه بر اجرای ساده و جلوگیری از 
عوارض مرگبار از بروز عوارض جانبی دارویی و افزایش 

  .مخارج درمان جلوگیری می کند

 روش کار 

 در بیمارستان 1382 و بهار 1381این مطالعه در زمستان 
حجم نمونه . ل صورت گرفت زهک از توابع زاب)ع( ءسیدالشهدا

 درصد و مقدار خطای 80الزم بر اساس نتایج پژوهش معادل 
با .  نفر محاسبه شد29 برای هر گروه ، درصد5نوع اول معادل 

                                           
3 Median 
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 بیمار کاندیدای عمل 58کسب رضایت آگاهانه از تمام بیماران، 
افرادی هستند ( II  ASA4  و Iجراحی عمومی با وضعیت بدنی

عضوی و هرگونه اختالل فیزیولوژیک، که فاقد بیماری 
شناختی بوده یا دچار اختالل سیستمیک  یا روان بیوشیمیایی

، با )خفیف تا متوسطی بدون ارتباط با علت جراحی می باشند
 سال به طور یک در میان بر اساس ورود پرونده 80 تا 7سن بین 

به اتاق عمل تصادفا در یک مطالعه اتفاقی دو سوکور قرار 
واقع یک روش  با توجه به اینکه روش انجام شده در. دگرفتن

فارماکودینامیک / کینتیکودارویی و وابسته به سن و فارماک
گردید،  نبوده و به صورت ساده و بدون عارضه انجام می

محدوده سنی انتخاب شده با توجه به مطالعات قبلی در این زمینه 
نظر   ه قابل قبول ب،که در سنین مختلف صورت گرفته بود

، H2بیمارانی که داروهای ضد تهوع، آنتاگونیست . رسید می
بخش یا داروهای ضد فشار خون مصرف کرده بودند و نیز  آرام

 از ،در صورت وجود سابقه قبلی تهوع و استفراغ پس از عمل
همچنین معتادانی که دچار سوء . مطالعه کنار گذاشته شدند
از )  به صورت استنشاقیجز تریاک هب(مصرف مواد یا دارو بودند 
 در مورد تزریق در کارکناندو نفر از . مطالعه کنارگذاشته شدند

مکان صحیح تعلیم داده شدند و تنها افرادی بودند که تزریق را 
  .انجام دادند
واحد  (cun 2 در سطح قدامی ساعد در فاصله P6نقطه 

از چین ) اندازه گیری برابر با عرض بند آخر انگشت شست
 بین وترهای عضالت فلکسور کارپی رادیالیس و ،مچعرضی 

به دلیل عدم دسترسی به  ).1شکل (پالماریس لونگوس قرار دارد
های مخصوص طب سوزنی و نیز باندهای خاص طب  سوزن

فشاری، از نتایج دو مطالعه استفاده گردید که در آنها از تزریق 
 30طالعه در گروه م )18و17(. استفاده شده بودP6موضعی در نقطه 

 میلی لیتر نرمال سالین به صورت 3دقیقه قبل از القای بیهوشی 
 در محل 22تزریق معمول زیر جلدی با استفاده از سوزن شماره 

                                           
4 American Society of Anesthesiology patients classifications 

 که در کارکنان در هر دو مچ بیماران توسط یکی از P6نقطه 
  . تزریق گردید،مراقبت بعدی از بیماران نقشی نداشت

      زه گیری فاصله در طب  و واحد انداP6مکان نقطه . 1شکل 
 (cun)سوزنی 

محدوده نقطه  روی ، برای جلوگیری از مشاهده اثر تزریق
 شاهددر بیماران گروه .  با پوشش نرم پنبه ای پوشیده شدتزریق

اثر صورت گرفت و با  تزریق در پشت مچ دست در یک نقطه بی
کدام از بیماران  هیچ. طور مشابه بسته شده همان نوع پوشش ب

پیش داروی بیهوشی دریافت نکردند و هیچ درمان ضد 
بیهوشی توسط یک . استفراغی قبل یا حین عمل تجویز نگردید

و با روشی یکسان برای همه ) مجری طرح(متخصص بیهوشی 
 بیهوشی شامل پره اکسیژناسیون و روش. بیماران اجرا و اداره شد

ر کیلوگرم  میکروگرم برای ه3 تا 2سپس القای وریدی با فنتانیل 
گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن و   میلی4وزن بدن ، تیوپنتال 
گرم برای هرکیلوگرم وزن بدن   میلی5/1سوکسینیل کولین 

 8/0، هالوتان %)50(نیتروس اکساید صورت گرفت و با اکسیژن،
گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن  میلی 15/0  و آتراکوریومدرصد

شی در همه بیماران لوله بینی بعد از القای بیهو. حفظ گردید
در بیهوشی از . ای قرار گرفت و معده تخلیه گردید معده
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در . داروهای با اثر ضد استفراغ مانند پروپوفل اجتناب گردید
صورت نیاز به تغییر سطح بی هوشی طی جراحی از داروهای 

در پایان جراحی، بعد از . جز مخدرها استفاده گردیده دیگر ب
 شلی عضالنی با استفاده از تجویز وریدی بازگشت دارویی

گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن و آتروپین   میلی5/0نئوستیگمین 
لوله تراشه برطرف و گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن   میلی07/0

بیمار خارج گردید، لوله بینی معده ای بیمار خارج و بیمار به 
ر اتاق در تمام مدت بستری د.  منتقل گردید5اتاق بهبودی

بهبودی برای تمام بیماران اکسیژن با ماسک صورت با میزان 
در صورت بروز تهوع غیر .  لیتر در دقیقه برقرار گردید5جریان 

قابل تحمل یا استفراغ، از یک داروی ضد استفراغ 
استفاده می شد و مطالعه برای این بیماران پایان ) متوکلوپرامید(

 تحمل، دارویی تجویز در صورت وجود تهوع قابل. می یافت
بر حسب شدت تهوع و استفراغ بیماران به چهار دسته . نمی شد

تهوع خفیف بدون ایجاد ناراحتی قابل (بدون عالمت، خفیف 
تهوع با شدت بیشتر و ناراحت کننده (، متوسط )توجه برای بیمار

تهوع (و شدید ) توسط بیمار بدون ایجاد استفراغ و قابل تحمل
تقسیم ) ستفراغ و درمان شده با متوکلوپرامیدشدید همراه با ا

نفر از همکاران طرح که از گروه در اتاق بهبودی یک  .شدند
بیماران را از نظر وجود و شدت درمانی بیماران بی اطالع بود، 

تهوع و یا استفراغ و لزوم تجویز داروی ضد تهوع بررسی 
ا  ساعت، مجدد6پس از انتقال بیمار به بخش و طی . کرد می

 که اطالعی دیگریبیماران از نظر وجود عالئم فوق توسط فرد 
در بخش امکان . از وضعیت قبلی بیمار نداشت بررسی می شدند

تهیه اکسیژن کمکی برای بیماران به صورت معمول فراهم نبود و 
اکسیژن دریافت کردند از در بخش  ،افرادی که به دلیل نیاز
ز عمل در بیشتر بیماران اداره درد پس ا. مطالعه حذف گردیدند

  میلی گرم پتیدین بود و در صورت نیاز یک20طور مشابه با ه ب
 متغیرهای کمی با.  میلی گرم تکرار می شد10مرتبه با دوز 

                                           
5 Recovery Room 

استفاده   با دو با آزمون خی  کیفیمتغیرهای وt-student آزمون
 مورد بررسی و ارزیابی قرار   SPSS 9 از نرم افزار آماری

  .گرفتند

  فته ها یا
 29 نفر در گروه مطالعه و 29نفر بیمار مورد مطالعه   58از 

علت استفاده از یک نوع ه ب. نفر در گروه شاهد قرار گرفتند
پوشش روی محل تزریق برای همه افراد، اثر دارونمایی برای هر 

از نظر سن، جنس، وزن، قد، نوع و مدت . دو گروه یکسان بود
بیمار در اتاق بهبودی و نیز عمل جراحی، مدت زمان بستری 

ای وجود  وجود اعتیاد بین دو گروه اختالف آماری قابل مالحظه
 سال و در گروه شاهد 28میانگین سن در گروه مطالعه . نداشت

نسبت جنسی در هر دو گروه یکسان بود و تعداد .  سال بود26
میانگین وزنی گروه .  نفر بود19و زنان  10مردان هر گروه 

میانگین .  کیلوگرم بود76 کیلوگرم و در گروه شاهد 73مطالعه 
 سانتی 168 سانتی متر و در گروه شاهد 164قد در گروه مطالعه 

اختالف نوع عمل جراحی در دو گروه قابل توجه نبود . متر بود
 91در گروه شاهد  دقیقه و 87و طول مدت آن در گروه مطالعه 

بهبودی در گروه مدت زمان ماندن بیمار در اتاق . دقیقه بود
  .)1جدول(  دقیقه بود47 دقیقه و در گروه شاهد 45مطالعه 

   مقایسه یافته های دموگرافیک دو گروه .1جدول 
 

 گروه شاهد گروه مطالعه
 متغیر

  میانگین±انحراف معیار   میانگین±انحراف معیار 

 24/26 ± 86/13 03/28 ± 35/16 )سال (سن
 19 19 مرد

 جنس
  10  10 زن

 33/76 ±39/14 73/73 ± 40/12 )کیلوگرم (نوز
 27/168 ± 14/7 36/164 ± 67/9 )سانتی متر(قد 

مدت عمل جراحی 
 )دقیقه(

10/21 ± 93/87 56/23 ± 37/91 

زمان ماندن در اتاق 
 )   دقیقه(بهبودی 

69/13 ± 86/45 91/15 ± 51/47 
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 تعداد افراد معتاد به تریاک به صورت استنشاقی در گروه 
        با استفاده از آزمون.  نفر بود11 و در گروه شاهد 10العه مط

t-student مصرف تریاک مقدار  مشخص گردید که از نظر
 استنشاقی بین دو گروه اختالف قابل توجهی وجود ندارد

)79/0(P= .ها و مواد از مطالعه کنار  معتادان به سایر روش
ری قابل توجهی در تمام این موارد اختالف آما. گذاشته شدند

اتاق آنجائیکه تمام بیماران در  از. بین دو گروه وجود نداشت
گرفتند و در بخش بیمارانی که در مطالعه   اکسیژن میبهبودی
 اثر اکسیژن در ، اکسیژن دریافت نمی کردند،ماندند باقی می

 توان بین دو گروه برابر فرض تهوع و استفراغ پس از عمل را می
 تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مخدرها وجود آنکه با. کرد

 در تهوع و ، اثر پتیدین تجویز شده در بخش،محسوب می گردد
با استفاده از ). 2جدول(استفراغ بین دو گروه قابل مالحظه نبود 

 مشخص گردید که از نظر مصرف پتیدین بین دو خی دوآزمون 
  =P) 78/0(گروه اختالف قابل توجهی وجود ندارد

مشخص شد که در گروه آزمون خی دو  با استفاده از 
مطالعه نسبت به گروه شاهد تهوع و استفراغ در اتاق بهبودی و 

در گروه . ای کمتر بوده است طور قابل مالحظهه در بخش ب
دچار عارضه %) 2/17( بیمار 29 نفر از 5مطالعه در اتاق بهبودی 

%) 4/41( بیمار 29 نفر از 15شدند و این مقدار در گروه شاهد، 
 بیمار 29 نفر از 2 مطالعه  در بخش نیز در گروه.=P)025/0(بود

دچار %) 3/41( بیمار 29ز  نفر ا12و در گروه شاهد، %) 89/6(
گونه که مشخص  همان). 3جدول( =P)005/0( عارضه گردیدند

شده در اتاق بهبودی در گروه مطالعه تهوع خفیف تا متوسط 
که منجر به استفراغ شده باشد وجود ی  شدیدبوده و هیچ مورد

نداشته است در حالیکه در همین مقطع در گروه شاهد هم تعداد 
موارد تهوع خفیف تا متوسط بیشتر بوده و هم اینکه سه مورد 

همچنین در شش ساعت اول در . استفراغ مشاهده گردیده است
بخش نیز در گروه مطالعه تنها یک مورد تهوع خفیف و یک 

 مورد تهوع 12راغ مشاهده شده ولی در گروه شاهد مورد استف
  .خفیف تا متوسط وجود داشته ولی استفراغ مشاهده نشده است

های سنی   مقایسه دو گروه از نظر نوع اعمال جراحی، گروه.2جدول 
 و اثر پتدین بر تهوع و استفراغ

 متغیرها گروه 
 شاهد مطالعه

 16 21 آپاندکتومی
 3 1 میالپاروتو

 1 3 فتق مغبنی
 0 1 بستن لوله های فالوپ
جراحی های سطحی 

 ها اندام
3 9 

 نوع جراحی 

 29 29 جمع
 0 1 10کمتر از 

11- 20 12 13 
21- 30 8 9 
31- 40 2 1 
41- 50 3 4 

 2 3 50بیش از 

 گروه های سنی

 29 29 جمع
 9 18 بدون عالمت

 10 2 دارای تهوع و استفراغ مصرف پتدین

 8 7 بدون عالمت
 2 2 دارای تهوع و استفراغ عدم مصرف پتدین

 29 29 جمع

مقایسه دو گروه از نظر بروز تهوع و استفراغ پس از عمل . 3جدول 
 در اتاق بهبودی و بخش

  متغیرها  گروه مطالعه  گروه شاهد
  عدم وجود  24 14
  1خفیف  3 4
  2متوسط  2 8
  3شدید 0 3

 در تهوع و استفراغ
  اتاق بهبودی

  عدم وجود 27 17
  1خفیف 1 9
  2متوسط 0 3
  3شدید 1 0

 در تهوع و استفراغ
  بخش

  تهوع خفیف بدون ایجاد ناراحتی قابل توجه برای بیمار 1
تهوع با شدت بیشتر و ناراحت کننده توسط بیمار بدون ایجاد استفراغ و  2

  قابل تحمل
   با متوکلوپرامید تهوع شدید همراه با استفراغ و درمان شده3 
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  بحث
تواند تهوع و   میP6 نشان داد که تزریق در حاضرمطالعه 

به دلیل . طور قابل توجهی کاهش دهده استفراغ پس از عمل را ب
عوارض جانبی ناچیز می توان استفاده از این روش را برای 

خصوص در افراد  هجلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل ب
استفاده از این روش در کشور . صیه کرددر معرض خطر باال تو

ما می تواند بسیار مفید باشد زیرا می توان از آن به سادگی در 
دورترین مناطق کشور نیز استفاده کرد و از عوارض دارویی و 

  .افزایش هزینه اجتناب نمود
 در چند مطالعه نشان داده شد که انجام طب 1986از سال 

 به اندازه داروهای معمول  حتیP6سوزنی یا فشاری در نقطه 
وجود این نتایج متناقضی نیز دیده   با)9 و8(.ضد استفراغ مفید است

در یک مطالعه استفاده از طب فشاری بالفاصله قبل . شده است
 و در چند مطالعه )9(از القای بیهوشی یا حین بیهوشی مفید نبود

اشتباه  که احتماال به دلیل )12و 11 (چنین اثرات مفیدی گزارش نشد
 P6 یا زمان بندی نادرست در فعال کردن P6در تعیین مکان 

ها قبل از آغاز  به نظر می رسد انجام این روش. بوده است
این یافته ها با مطالعات . تحریک تهوع زا اهمیت داشته باشد

ها قبل از تجویز داروهای  انکولوژی مبنی بر موثر بودن این روش
بندی مناسب  ابراین رعایت زمانبن. شود شیمی درمانی حمایت می
 عالوه بر آن در برخی مطالعات )1(.انجام درمان اهمیت دارد

 پس از جراحی P6استفاده از طب فشاری در نقطه 
 در  ها برداشتن لوزهاندوسکوپیک اورولوژی و یا پس از 

 ولی نتایج مثبت دیگری )10-12(کودکان تاثیری نداشته است
انجام  تاثیر مثبت این روش پس از  برای مثال .گزارش شده اند

        سزارین با استفاده از بی حسی نخاعی نشان داده شده
بندی مشخصی از این تاثیر مورد  در نهایت جمع )13-16(.است

لزوم انجام مطالعات بیشتر را توافق همگان نبوده که این امر 
  . ضروری می سازد

 سپاسگزاری

 محترم بیمارستان رسرپرستااز زحمات آقایان میربیسی  
شهرستان زهک و آقای مهدیان که با همکاری ) ع(سیدالشهداء 

 زمینه و امکانات اجرای طرح را در این منطقه محروم ،بی شائبه
  . می گرددفراهم آوردند صمیمانه تشکر و قدردانی
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Acupressure treatment in postoperative nausea and vomiting 
prevention 

 
Abtahi D., MD*; Ashari A., MD**; Lotfi M., BSc*** 

 
Background: Postoperative nausea and vomiting are common problems after general anesthesia, 

especially in ambulatory surgery. Drug therapy is often associated with side effects. We studied a 
non pharmacological method of therapy at the P6 point to prevent the side effects. 

Methods and Materials: Fifty-eight consecutive healthy patients undergoing a variety of short 
surgical procedures were included in a randomized, double-blind study in equal study and control 
groups. Patients in study group received injection of 3 ml normal saline into the P6 acupuncture 
point 30 minutes before the induction of anesthesia, while in control group injections performed 
inappropriately on the posterior surface. In both groups, the age, gender, height, weight, and type 
and duration of surgical procedures were all comparable without significant statistical difference. 

Results: In recovery room in study group, only 5 of 29 patients (17.2%) had nausea and vomiting 
as compared to control group, in which 15 of 29 patients (41.4%) had nausea and vomiting                
(P<0.05). In ward in study group, 5 of 29 patients (17.2%) had nausea and vomiting as compared 
to control group, in which 12 of 29 patients (41.3%) had nausea and vomiting (P< 0.05). 

Conclusions: We concluded that injection at the P6 point is an effective prophylaxis for 
postoperative nausea and vomiting and therefore a good alternative to conventional antiemetic 
treatment. 

 
KEY WORDS: Acupuncture, Acupressure, Postoperative nausea and vomiting. 
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