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ی اثر دگزامتازون، اندانسترون و ترکیب این دو در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از مقایسه

 1935منان؛ کننده به بیمارستان کوثر سمراجعهسیستکتومی الپاراسکوپیک، در بیماران کوله
 

 ، نیما صالحی2، مجید میرمحمد خانی1، همتی1بابک حسین زاده
 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه کوثر، بیمارستان .٥

 .دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .3

 

 است هوشی بی عوارض از و ناخوشایند احساس یك دراحی، عما از بعد استفراغ و وعهت :هدف و مقدمه

 مقایسه اثر هدف با مطالعه این بنابراین، .باشد ناراحت کننده تر دردجراحی، از ناشی درد از میتواند که

 الپاراسکوپیك، کوله سیاتکتومی از بعد استفراغ و تهوع از پیشگیری در دو این ترکیب و اندانسترون دگزامتازون،

 شاهددار بالینی کارآزمایی این در :روشها و مواد.گرفت انجام سمنان کوثر بیمارستان به مراجعه کننده بیماران در

 اتاق در الپاراسکوپیك کوله سیاتکتومی انجام کاندید بیماران از نفر ٣5 تعداد یك سوکور، تصادفی سازی شده

 سه در  Block Stratified Randomization استفاد با ، ٥٩٣٥ سال در سمنان کوثر بیمارستان عمل های

 ورتص به وننستراندا میلیگرم4 :دو گروه وریدی،به صورت  دگزامتازون میلیگرم٥٦ :یك گروه( نفری ٩5 گروه

 میلیگرم  +0 ترونساندان میلیگرم4 :سه گروه و وریدی

 لعما از پس ساعت 24 و ٦ ریکاوری، اتاق در بیماران .شدند یمستق )وریدی ورتص به دگزامتازون

 .شدند بررسی تر، اضافه داروی به نیاز و استفراغ و وعهت نظربروز از راحی،ج

تولیك سسی خون فشار مربع، متر بر کیلوگرم ٦٥/٥2و  ٦٩/4٣نفر با میانگین و انحراف معیار سن به ترتیب  ٣5یافه ها: 

 0/٩4نفر) ٩4کلی، به طور .شدند مطالعه وارد دیوه میلیمتر ٥5/٣7±27/٥7دیاستولیك  و دیوه میلیمتر ٥٣/٣7±5٦/٥٥٩

 اندانسترون، + دگزامتازون گروههای در .شده بودند استفراغ درصد( دچار٥/٥٥نفر ) ٥5درصد دچار تهوع و 

 در استفراغ و درصد بود. شیوع تهوع ٩/٥٩و  5/45، 7/2٦ترتیب  به کلی تهوع بروز میزان انداناترون، و دگزامتازون

 دیگر ازگروههای بیشتر معنی داری ارتباط با اندانسترون، + دگزامتازون گروه در مختلف، گروههای افراد بین

 .نداشت ودود نظر این از معنی داری تفاوت اندانسترون، و دگزامتازون بین اما بودچ

 واستفراغ تهوع کاهش در دگزامتازون و اندانسترون داروی دو از همزمان استفاده ی اثربخشی :نتیجه گیری

 استچ جداگانه به طور داروها این استفاده ی از بیشتر الپاروسکوپیك، تکتومیسکوله سی جراحی عمل از بعد

 .ندارند هم با معنی داری تفاوت دگزامتازون، و اندانسترون جداگانه ی استفاده ی اثربخشی

 الپاروسکوپیك کوله سیستکتومی استفراغ، و تهوع دگزامتازون، اندانسترون، :کلیدی واژگان
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