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Abstract
Background and purpose: Metoclopramide is frequently used in emergency departments to
control nausea, vomiting, and headache. This study aimed at comparing the effects of two rates of
intravenous infusion of metoclopramide (slow and fast bolus) on the incidence of akathisia in patients
with cancer in an emergency department.
Materials and methods: In a double blind clinical trial, 112 patients with cancer hospitalized in Sari
Imam Khomaini emergency department were included. The participants were randomized to receive either 20
mg metoclopramide as a bolus and normal saline infusion over 20 min (bolus group), or normal saline bolus
and 20 mg metoclopramide infused over 20 min (infusion group). Patients were assessed for akathisia using the
Prince Henry Akathisia Rating Scale. Nausea, sedation, pulse, and blood pressure were measured in both
groups at 0, 30, 60, and 120 min after drug administration.
Results: The mean ages of patients in bolus and infusion group was 59.4 ± 16.1 and 60.3 ± 14.2,
respectively. Frequency of women in bolus and infusion group was 48.3 and 56.1%, respectively.
Objective akathisia in patients receiving bolus metoclopramide was 4 times more than that in infusion
group. (P=0.000) (RR: 4, CI: 95%: 1.8-6.5). Trend of sleepiness was not significantly different between
the two groups (P=0.625). But, the trends of nasaue, pulse, and hypertension showed significant
differences between blouse and infusion groups. (P=0.000 and P=0.000, respectively).
Conclusion: Current findings showed that intravenous infusion of metoclopramide could reduce
objective akathisia and nausea.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT20170808035565N2)
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چكیده
سابقه و هدف :متوکلوپرامید به منظور کنترل تهوع ،استفراغ و سر درد مکرر مورد استفاده قرار می گیرد .این مااعهنه بنا
هدف مقایسه تزریق آهسته و سریع متوکلوپرامید بر آکاتیژیای بیماران مبتال به سرطان بستری دربخش اورژانس انجام پذیرفت.

مواد و روشها :در ای کارآزمایی باعینی دو سو کور  111نفر از بیماران مبتال به سنرطان بسنتری در بخنش اورژاننس
بیمارستان امام خمینی شرکت کردند .بیماران به صورت تصادفی به  1گروه (انفوزینون و تزرینق بلنو) تقسنیم شندند .در
گروه انفوزیون  12میلی گرم متوکلوپرامید طی  12دقیقه و نرمال ساعی به صورت بلو) تجویز شد و در گروه بلنو)12 ،
میلی گرم متوکلوپرامید طی  1دقیقه و نرمال ساعی به صورت انفوزیون پالسبو تجویز شد .آکاتژیا با از ابزار

prince Henry

 Akathisia Rating Scaleاندازه گیری شد .تهوع ،خواب آعودگی ،نبض و فشار خون در هر دو گروه به فواصل صفر،02 ،
 02و  112دقیقه بهد از تزریق اندازه گیری شد.
یافتهها :میانگی سنی در دو گروه بلو) و آهسته بنه ترتین
گروه به ترتی

 95/4±10/1و  02/0±14/1سنال و فراواننی زننان در دو

 90/1و  44/0درصد بود .آکاتژیا عینی در گروه بلو)  4برابر گروه انفوزیون بنوده اسنت (0/9( p = 2/222

–  ،1/4درصد  . R R : 4 ،CI : 59روند تغییرات تهوع ( p=2/222و نبض ( p=2/222بی دو گنروه مهننی دار و رونند
تغییرات خواب آعودگی در دو گروه مهنی دار نبود (. p = 2/019
استنتاج :انفوزیون متوکلوپرامید منجر به کاهش تهوع و کاهش عالئم عینی آکاتژیا می شود.
شماره ثبت کارآزمایی باعینی IRCT12152424209909N1 :

واژه های کلیدی :متوکلوپرامید ،آکاتژیا ،انفوزیون ،بلو)

مقدمه
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مقایسه اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپرامید بر آکاتژیای
بیماران مبتال به سرطان

پژوهشی

سیدحسین منتظر و همکاران

امری بسیار مهم و حیاتی است( . 1داروهای ضد تهوع به

و شدت آکاتژیا منجر به کاهش نناراحتی بیمنار و سنایر

طور گسترده در درمنان این عالئنم منورد اسنتفاده قنرار

عوارض جدی مرتب با آن میشود .آهسته کنردن سنرعت

میگیرنند( . 0،1شنایعتنری داروهنای منورد اسنتفاده در

انفوزیون متوکلوپرامید راهکار موثری در کناهش بنروز

بخش اورژانس شامل  droperidol ،prochlorperazinو

آکاتژیا در بیمناران مبنتال بنه سنر درد ،تهنوع و اسنتفراغ

 Metocelopramidمنننیباشنننند کنننه جنننزء داروهنننای

است .مااعهات قبلی گزارش کرده اند که سرعت تجویز

مهننار کننننده دوپننامی بننوده و مننیتوانننند منجننر بننه

دارو ی

فاکتور مهم و تاثیرگذار در بروز آکاتژیا است

بنننروز اخنننتالتت حرکتنننی ناشنننی از مصنننرف دارو

( . 11،4،0علیرغم وجود ای شواهد ،همچنان متوکلوپرامید

( Drug-induced movement disorder DIMIDشنوند

بننه صننورت ورینندی و بلننو) در بخننشهننای اورژانننس

کننه ممکنن اسننت ننناتوان کننننده و دائمننی باشنند(. 4،0

تزریق می شنود .گزارشناتی مبننی بنر مشناهده عنوارض

متوکلوپرامید داروینی اسنت کنه مکنررا در بخنشهنای

شدید اکستراپیرامیدال ناشی از تزریق متوکلوپرامیند نینز

اورژانس به منظور کنترل تهوع ،استفراغ و سر درد مورد

منتشر شده است( . 10،5نتایج کارآزماییهای باعینی انجام

استفاده قرار میگیرد و با عوارض اکستراپیرامیدال ماننند

شده در خصوص تناثیر روش تزرینق دارو بنر پیامندهای

 ،پارکینس نون ،اسپاسننم عتننالت

درمانی و عنوارض تجنویز متوکلوپرامیند متنناقض بنوده

زبان ،صنورت ،گنردن ،پشنت و آکاتژینای حناد همنراه

است( . 11،4،1نتایج مااعهنه  Turaو همکناران نشنان داد

اپیزودهننای دیسننتونی
است(. 0،9

که تزریق آهسنته متوکلوپرامیند موجن

کناهش تهنوع

آکاتژیا یکی از شایعتری عوارض اکستراپیرامیدال

میشود وعنی بنر مینزان بنروز آکاتژینا تناثیری نندارد در

ناشی از تزریق دارو است که با بیقنراری رواننی و حرکتنی

حاعی که نتایج مااعهه  Reganو همکناران و نینز Parlak

مشخص میگردد( . 0-4آکاتژینا حناعتی بسنیار ناراحنت

و همکاران بیانگر کاهش میزان بنروز آکاتژینا بنه دنبنال

کننده بوده که با رد درمان ،دعاوی پزشکی ،اضاراب و

تزریق آهسته متوکلوپرامیند بنوده اسنت( . 11،4،1مااعهنه

اقدام به خودکشی منرتب اسنت( . 5،9آکاتژینا ناشنی از

حاضر با هدف مقایسه ی اثر تزریق آهسته (انفوزیون 19

تزریق دارو ممک است به خوبی تشخیص داده نشنود و

دقیقه و سریع (تزریق بلو)  1دقیقنه متوکلوپرامیند بنر

یا با افسردگی و اضاراب اشتباه گرفتنه شنود و از سنوی

تهوع ،آکاتیژیا و خواب آعودگی بیماران مبتال به سرطان

دیگر تشخیص درست و درمان به موقع آکاتژیا منجر بنه

بستری در بخش اورژانس انجام پذیرفت.

برگشت سریع عالئم میشود( . 5،9مینزان بنروز آکاتژینا
بهد از تزریق وریدی متوکلوپرامید در مااعهات مختلنف

مواد و روش ها

در محدوده  4تا  19درصد گزارش شده است( . 0،9دعیل

در ایننننن مااعهنننننه کنننننار آزمنننننایی بننننناعینی

ای تفاوت میتواند خاای تشخیص و ینا خانای مهینار

دو سننو کننور ثبننت در مرکننز کارآزمننایی بنناعینی بننا کنند

تشخیصی باشد .مکانیزم مسئول بنروز آکاتژینا بنه دنبنال

 ،IRCT20170808035565N2تمننام بیمنناران مبننتال بننه

انفوزیون متوکلوپرامید هنوز مشنخص نیسنت .مااعهنات

سننرطان بنناتی  15سننال بسننتری در بخننش اورژانننس

مختلف بیانگر وجود ارتباط مستقیم بنی غلظنت سنرمی

بیمارستان امام خمینی ساری که به هر دعیلی اندیکاسیون

متوکلوپرامید و آکاتژیا است( . 4،0مرور مااعهات انجنام

تزریق متوکلوپرامید را داشتند ،شرکت داده شدند .تهداد

شننده بیننانگر گننزارش مننوارد قابننل مالحظننهای از بننروز

نمونه با توجه بنه p1= 2/15 ،power= 2/4 ،alpha= 2/29

آکاتژیننای حنناد بننه دنبننال تزریننق متوکلوپرامینند بننوده

و  ،p2 = 2/25بر اسا) مااعهه  Parlakو همکناران و بنا
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بنه شنیمی درمنانی اسنت ،از ای رو پیشنگیری و کنتنرل آن

است( . 11،12یافت راههایی به منظور کاهش میزان بنروز

اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپراميد بر آکاتژیا

کم

نرم افزار  STATAبرابر با  90نفر در هر گنروه و

 111نفر در کل تهیی

گردید(. 4

استفاده گردید .نحوه اندازهگیری به ترتی  ،متنارب و
بیقرار ،آرام ،همکاری میکند ،فق به دستورات پاسنخ
به سرعت پاسخ میدهد ،به تحری

دادن رضایت نامه آگاهانه ،بیماران مبتال به پارکینسون و

میدهد ،به تحری

سندرم پای بیقرار ،بیماران دارای تهوع مقاوم به درمنان

به کندی پاسخ میدهند و بندون پاسنخ منیباشند ،بنوده

به علت مشکل زمینهای مانند خونریزی مغنزی ،بیمنارانی

است .پیامد اوعیه مااعهه آکاتژیا و پیامدهای ٍثانویه تهوع

که داروهنای آنتاگونیسنت دوپنامی را طنی  14سناعت

و خواب آعودگی ،عالئم حیاتی بیمار شامل نبض و فشار

گذشننته دریافنت کردننند و بیمننارانی کننه قبننل از تزریننق

خون ،واکنش آعرژین

بنوده اسنت .پیامندهای اوعینه و

متوکلوپرامید ،آکاتژیا داشتند ،بوده است.

ثانویه در فواصل صفر 02 ،02 ،و  112دقیقنه بهند از تجنویز

بیماران به صورت تصادفی و بنا اسنتفاده از جندول

متوکلوپرامید اندازهگیری شد .دادهها در نرمافزار آماری

اعننداد تصننادفی بننه  1گننروه تقسننیم شنندند .اطالعننات

 SPSS 16مننورد تجزیننه و تحلیننل قننرار گرفننت و از

شنامل سن  ،جننس و اندیکاسنیون تجننویز

آزمننونهننای آمنناری  Chi-square ،t-test ،Friedmanو

متوکلوپرامید نیز در فرم جداگانهای ثبت شد .بیماران در

 Repeated Measuresاسننتفاده شنند .احسننا) تهننوع و

هننر دو گننروه هننر دو روش تزریننق دارو را بننه صننورت

خواب آعودگی به صورت میانگی گزارش گردید.

دموگرافین

مشابه دریافت کردند (بیمناران گنروه انفوزینون ،تزرینق
بلو) را به صورت پالسبو و بیماران گروه بلو) ،تزریق

یافته ها

انفوزیننون را بننه صننورت پالسننبو دریافننت کردننند  .بننه

مااعهه حاضر در دو گروه تزریق بلو) ( 02نفنر و

بیماران گروه انفوزیون  12میلی گرم متوکلوپرامیند طنی

انفوزیون ( 95نفر انجام شد و میانگی سننی بیمناران در

 12دقیقننه و بننه بیمنناران گننروه بلننو)  12میلننیگننرم

دو گروه تزریق بلو) و آهسته به ترتین

 95/4±10/1و

متوکلوپرامید طی  1دقیقه ،تجنویز گردیند .تجنویز دارو

 02/0±14/1سال بوده اسنت ( . p=2/590توزینع جنسنی

در دو گننروه و اننندازهگیننری پیامنندها توسنن  1فننرد

بیمنناران در دو گننروه نیننز اخننتالف مهن نیداری نداشننت

جداگانه انجام گرفت .فرد مسئول اندازهگیری پیامدها از

( . p=2/401در اینننن مااعهننننه زنننننان  91/10درصنننند

نحوه تخصیص گروهها و ماهینت آن اطالعنی نداشنته و

شرکتکنندگان را تشکیل داده بودند .فراواننی زننان در

اندازه گیری پیامدها توس فرد آمنوزش دیندهای انجنام

گننروه تزریننق آهسننته و بلننو) بننه ترتی ن

 90/1و 44/0

گرفنننت .بنننه منظنننور انننندازهگینننری آکاتژینننا از ابنننزار

درصد و فراوانی مردان در دو گنروه بنه ترتین

 prince Henry Akathisia Rating Scaleاسنتفاده شند.

 91/5درصد بوده اسنت .توزینع آکاتژینا عیننی بیمناران

ای ابزار  5حیاه عینی و  0حیاه ذهنی را مورد ارزینابی

مبتال به سرطان مورد بررسی در دو گروه تزریق آهسته و

قرار منیدهند .بررسنی در حیانههنای عیننی بنا مشناهده

بلو) در جدول شماره  1آمده است .همانطنور کنه در

حرکننات دسننت ،پننا و بنندن ،زمننانی کننه بیمننار نشسننته و

جدول نشان داده شده اسنت آکاتژینا عیننی در بیمنارانی

ایستاده است ،و ارزیابی در حیاههای ذهنی در پاسخ بنه

که متوکلوپرامیند را بنه صنورت بلنو) دریافنت کنرده

 0سئوال در مورد بی قراری انجام گرفت .هر حیانه بنی

بودند  4برابر گروهی بود که متوکلوپرامید را به صورت

صفر تا  0نمرهگذاری شند کنه نمنره صنفر بینانگر عندم

آهسننته دریافننت کننرده بودننند و اینن اخننتالف از نظننر

وجود بیقراری و نمره  0بیانگر بیقراری شدید میباشد.

آمنناری مهنننیدار بننوده اسننت (،1/4 – 0/9( p = 2/222

تهوع با استفاده از مقیا)  VASاندازهگیری شد و جهت

درصد . R R : 4 ،CI : 59
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مهیارهای خروج از مااعهه شامل ،عندم تواننایی در

سنجش خواب آعنودگی از ابنزار Ramsy Sedation Scale

پژوهشی

سیدحسین منتظر و همکاران

جدول شماره  :1توزیع آکاتژیا عینی و ذهنی بیماران مبتال به سرطان

 0/51±2/54در ابتدای مداخله به  2/10±2/01در دقیقنه

مورد بررسی در دو گروه تزریق آهسته و بلو)

 p=2/222( 112رسید که روند تغیینرات بنی دو گنروه

تهداد (درصد

تهداد (درصد

40( 45

40/0( 10

دارد

14( 4

90/5( 04

آکاتژیا ذهنی ندارد

04/5( 05

92( 15

دارد

09/1( 12

92( 15

گروه
آکاتژیا عینی ندارد

2/222

2/101

آکاتژیا ذهنی در بیمنارانی کنه متوکلوپرامیند را بنه
صورت بلو) دریافت کنرده بودنند  1/4برابنر گروهنی
بود که متوکلوپرامید را به صورت آهسته دریافت کنرده
بودننند کننه این اخننتالف از نظننر آمنناری مهننیدار نبننود
( ،2/5 – 1( p= 2/101درصننند R R : 1/0 ،CI : 59

(جدول شماره  . 1میانگی نمره خواب آعودگی بیماران
مورد بررسنی در گنروه بلنو) از  1/45±1/1در ابتندای
مداخلنننه بنننه  1/14±2/4در دقیقنننه  p=2/220( 112و
در گنننروه تزرینننق آهسنننته از  1/44±2/50در ابتننندای
مداخله به  1/14±2/99در دقیقنه  p=2/222( 112رسنید
کننه روننند تغییننرات بننی دو گننروه مهنننی دار نبننوده
است (( p=2/019نمودار شماره . 1

نمودار شماره  :2وضهیت نمره تهوع بیماران در زمنان هنای مختلنف
در دو گروه تزریق بلو) و آهسته

میانگی نبض بیماران مورد بررسی در گروه بلنو)
از  51/0±14/9در ابتنندای مداخلننه بننه  40/0±12/5در
دقیقننه  p=2/222( 112و در گننروه تزریننق آهسننته از
 40/5±11/5در ابتدای مداخلنه بنه  55/5±5/0در دقیقنه
 p=2/222( 112رسید که روند تغیینرات بنی دو گنروه
مهنی دار بوده است (( p=2/220نمودار شماره . 0

نمودار شماره  :1وضهیت نمره خواب آعودگی بیماران در زمان های
مختلف در دو گروه تزریق بلو) و آهسته

نمودار شماره  :3وضهیت نبض بیماران در زمان های مختلف در

میانگی نمره تهوع بیماران منورد بررسنی در گنروه
بلو) از  5/49±1/15در ابتدای مداخله بنه 2/09±2/55
در دقیقه  p=2/222( 112و در گنروه تزرینق آهسنته از

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دو گروه تزریق بلو) و آهسته

میانگی فشار خون سیستوعی

بیماران مورد بررسی

در گروه بلنو) از  121/0±10/4در ابتندای مداخلنه بنه
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تزریق آهسته

بلو)

ساح
مهنی داری

مهنی دار بوده است (( p=2/222نمودار شماره . 1

اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپراميد بر آکاتژیا

 110/0±12/4در دقیقننننه  p=2/222( 112و در گننننروه

است ،ای عالمت اغل

تزریننق آهسننته از  114/5±15/5در ابتنندای مداخلننه بننه

میشود و تشخیص و درمان آن توس افراد حرفهای هم

 110/1±12/9در دقیقه  p=2/150( 112رسید که رونند

دشوار است .آکاتژیا مهموت همراه با اختالتت حرکتنی

تغییرات بی دو گروه مهنی دار بوده است (. p=2/222

اکستراپیرامیدال مانند اختالتت حرکتی طبقه بنندی منی

به سختی توس بیمار توصنیف

بحث

شکایت ذهنی و بدون ناهنجاری حرکتنی قابنل مشناهده

در ارزیابی مهیارهای عینی آکاتژینا کنه بنا مشناهده

بروز کند کنه این امنر احتمنال عندم تشنخیص آن و ینا

حرکات دست ،پا و بدن بیمار در حاعت نشسته و ایستاده

تشخیص نادرست آن را بیشتر میکند( . 14به دعینل آن

انجام گرفت ،در گنروه بلنو)  4برابنر گنروه انفوزینون

که طول عمر کوتاه متوکلوپرامید (ماابق با گزارش بنی

بوده است و در مقابنل مهیارهنای ذهننی آکاتژینا کنه بنا

 1تا  1ساعت  ،شنروع اثنر متوکلوپرامیند بهند از تزرینق

پاسننخ بننه  0سننئوال در مننورد ب نیقننراری ارزیننابی انجننام

وریدی دارو بی ی

تا سه دقیقه و نیمه عمر دارو  9تا 0

گرفت ،در دو گنروه تفناوت مهننیداری مشناهده نشند.

ساعت گزارش شده است ،ممک است آکاتژیای ناشنی

نتایج مااعهه  Turaو همکاران نشان داد که بروز آکاتژیا

از تزریق دارو بالفاصله بهد از تزرینق متوکلوپرامیند رخ

در گروه با تزریق آهسته متوکلوپرامیند بنه طنرز مهننیداری

داده و بسیار سریع بهبود یابند و بنه همنی دعینل احتمنال

کمتر از گروه بلو) بوده است و در مااعهات دیگر نینز

عدم تشخیص و یا تشخیص نادرست عالئنم آکاتژینا بنه

نتایج مشابهای گزارش شد( . 11،4،4،1ای در حاعی است

ویژه در بخشهای اورژانس شلوغ بسنیار زیناد اسنت(. 19،4

که  Egerton-Warburtonو همکناران در مااعهنه خنود

در مااعهه حاضنر بیمناران بالفاصنله بهند از تزرینق و در

تفاوت مهنیداری در دو گروه انفوزیون و تزریق بلنو)

فواصل زمانی کوتاه مورد ارزیابی قرار گرفتند کنه این امنر

گزارش نکردند .دعیل عدم مشاهده تفناوت مهننیدار در

شانس مهاینه دقیق بیماران را فنراهم کنرد .بنه دعینل احتمنال

دو گروه ،دفهات کمتر اندازهگیری آکاتژیا در دو گروه

بروز عوارض تاخیری ناشی از تزریق دارو باید بیمنار تنا

و دوز کمتر داروی تجویز شده عنوان شد(. 9

 44ساعت بهد از تزریق مورد بررسی قرار گیرد(. 19

نتننایج مااعهننه  Parlakو همکنناران نشننان داد کننه

مکانیسم بروز آکاتژیا به دنبال تجویز متوکلوپرامید

علیرغم عدم مشاهده اثرات تسنکینی متوکلوپرامیند در

به درستی مشخص نیست .میتوان با اندازهگینری سناح

بیمنناران مبننتال بننه سننر درد ،فراواننی آکاتژیننای ناشنی از

سرمی متوکلوپرامید بهد از تزریق دارو و بررسی ارتبناط

تجننویز متوکلوپرامینند در گننروه تزریننق بلننو) ب نیشتننر

آن بننا عالئننم مننرتب بننا آکاتژیننا بننه روشن کننردن این
کرد .مااعهات نشان داده که میزان بروز

بود( . 0مااعهه حاضر اوعنی مااعهنه ای اسنت کنه بنروز

مکانیسم کم

آکاتژیا در دو حیاه عینی و ذهنی را به صورت جداگانه

آکاتژیا بهد از مصرف خنوراکی متوکلوپرامیند بنا زمنان

مورد ارزیابی قرار داده است .به نظر میرسد از آنجاکه

حداکثر غلظت پالسمایی دارو مرتب است(. 10

مهیارهننای ارزیننابی عینننی آکاتژیننا توس ن مهاینننهکننننده

میزان بروز آکاتژیای ناشی از تزرینق متوکلوپرامیند

مشاهده و ثبت شد ،به صورت دقیقتر ارزیابی شده است

در مااعهات مختلف ،متفاوت گزارش شده است .برخی

و ای در حاعی است که مهیارهای ذهنی آکاتژیا به دعیل

از مااعهات کناهش بنروز آکاتژینا در تزرینق انفوزینون

آن که توس بیمار بیان گردید ،امکان عدم بیان مناسن

متوکلوپرامید را گزارش کردهاند ،اما تناثیر مندت زمنان

و یا تشخیص نادرست آن مارح است .با وجنود آن کنه

انفوزیون تزرینق بنر بنروز آکاتژینا در مااعهنات انندکی

آکاتژیا یکی از شایع تری عوارض دارو های ضد تهوع

مورد بررسی قرارگرفت .درمااعهه  Reganوهمکناران تناثیر
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شود ،وعی آکاتژیا ممکن اسنت فقن بنه صنورت ین

پژوهشی

سیدحسین منتظر و همکاران

در ای مااعهه وقوع پیامدهای آعرژین

انفوزیون متوکلوپرامید طنی  19دقیقنه بنر بنروز آکاتژینا

هنم منورد

آکاتژیننا را نشننان داد( . 11در مااعهننه حاضننر انفوزیننون

گروه نشان نداد ،هر چنند کنه پیامند هنای آعرژین

در

آکانژیا طی  12دقیقه انجام شد که نتایج بینانگر کناهش

گروه بلو) بیشتر از گنروه انفوزینون بنود .از آنجنا کنه

مهنیدار بروز آکاتژیا در حیاه عینی بنود .نتنایج مااعهنه

فراوانی وقوع آعرژی در هر دو گروه کم بود ،به نظر می

 Collinsو همکاران نشان داد که تجنویز پروکلرپنرازی

رسد با افزایش حجم نمونه بتنوان تفناوت مهننیداری را

به صورت انفوزیون و بلنو) تناثیری بنر کناهش مینزان

در گروه مشاهده نمود.

بروز آکاتژیا ندارد ،همچنی میزان تهوع و سردرد در دو

از جمله محدودیتهای مورد توجه در مااعهنه حاضنر

گروه تفناوت مهننی داری نداشنت و نتنایج مشنابهای در

میتوان به مدت زمان کوتناه حتنور بیمناران در بخنش

مااعهه  Vinsonو همکاران گزارش شد( . 14،15یکنی از

اورژانس که امکان بررسی آکاتژیای تاخیری (بهند از 1

مهمتنری و شنایعتنری عنوارض متوکلوپرامیند خنواب

تا  0ساعت وجود نداشته اسنت و بهبنود نسنبی تهنوع و

آعودگی است .نتایج مااعهه حاضر نشان داد که هر چنند

استفراغ پس از مدت زمان کوتناهی از تجنویز دارو کنه

خواب آعودگی در دو گروه بلو) و انفوزینون در سناعات

برخی از بیماران با رضایت شخصی تنرخیص شنده و بنه

مختلف مورد بررسی روند کاهشی داشنت وعنی تفناوت

ناچار از مااعهه خارج میشدند ،اشارهکرد .همچنی ای امنر

دو گروه مهننیدار نبنود .در مااعهنه  Turaو Pralak

سوگیری در نمونهگیری شده باشد.

بی

ممک است موج

نتنننایج مااعهنننه حاضنننر نشنننان داد کنننه تزرینننق

تفاوت بی دو گروه مهنیدار بوده است(. 0،1
نتایج مااعهه حاضر نشان داد که میانگی نمره تهوع

متوکلوپرامینند بننه صننورت انفوزیننون ورینندی منجننر بننه

در دو گروه در زمانهای مورد بررسی (صنفر 02 ،02 ،و

کاهش تهوع و کاهش عالئم عینی آکاتژیا می شود .هر

 112دقیقه به طرز مهننیداری متفناوت بنوده و در همنه

چنند کننه ممکن اسنت تزریننق بلننو) متوکلوپرامینند در

زمانها به جز دقیقنه  112در گنروه انفوزینون کنمتنر از

کلینی

ترجیح داده شود ،امنا تجنویز دارو بنه صنورت

گروه تزرینق بلنو) بنوده اسنت .نتنایج مااعهنه  Turaو

انفوزیون به دعیل کاهش عوارض اکستراپیرامیدال ،حفظ

همکاران متناقض با یافتههای مااعهه حاضر بود ،هر چند

راحتنی بیشننتر بیمننار و کنناهش زمننان مننورد نینناز جهننت

که آنها هم روند کاهشنی نمنره تهنوع در دو گنروه در

تسکی عالئم اکستراپیرامیدال مقرون به صرفه اسنت .در

زمانهای مختلنف را گنزارش کردنند( . 1متوکلوپرامیند

مااعهات آتی منی تنوان مینزان رضنایتمندی بیمناران در

همچنننان یکننی از شننایعتننری داروهننای ضنند تهننوع در

روشهای متفاوت تزریق را مورد بررسی قرار داد.

بخشهای اورژانس اسنت .نتنایج مااعهنه حاضنر بینانگر
کاهش مهنی دار مینزان تهنوع بهند از تزرینق دارو بنود.

سپاسگزاری

کاهش اپیزود های تهوع در سایر مااعهات هنم گنزارش

مقاعننه حاضننر حاصننل پاینناننامننه دوره تخصننص

شده و برخی از مااعهات تفاوت مهننی دار این کناهش

طنن

در دو گروه انفوزیون و بلو) را نشان دادند(. 12 ،15

 . Mazums.ImamHospital.REC 1396.2914موعفی

اورژانننس مننیباشنند (کنند  1114و کنند اخننال

در مااعهننه حاضننر عالئننم حینناتی بیمنناران پننس از

بنندی وسننیله مراتن سنپا) وتشننکر خنننود را از مهاونت

تجویز دارو نیز اندازه گینری شند .نتنایج بینانگر کناهش

تحقیقننات و فناوری دانشنننگاه علوم پزشکی مازندران و

نبض و افزایش فشار خون در هر دو گروه بنوده اسنت و

پرسنل بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی سناری کنه

اختالف مشاهده شده بی

دو گروه نیز مهنیدار بود.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

در انجام ای مااعهه یاریگر ما بودند ،اعالم میدارند.
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مورد بررسی قرار گرفت که نتایج کاهش مهنیدار بنروز

بررسی قرار گرفت .نتایج اختالف مهنی داری را بنی دو

اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپراميد بر آکاتژیا
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