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بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و
استفراغ بیماران دریافتکننده سیسپالتین تحت
ماستکتومی :کارآزمایی بالینی تصادفی شده
*2

دکتر رضا اقدام ضمیری ،1مهدی خانبابایی گول

 .1استادیار گروه رادیوتراپی انکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،کمیته تحقیقات سل و بیماریهای ریوی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .
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مقدمه :تهوع و استفراغ ،یکی از شایعترین و نامطلوبترین عوارض داروی سیسپالتین است .با توجه به اثرات زنجبیل
در درمان و پیشگیری از تهوع و استفراغ ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ
بیماران دریافتکننده سیسپالتین تحت ماستکتومی انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1397-98بر روی  60بیمار سرطانی در درمانگاه
شیمیدرمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام گرفت .گروه مداخله از  10روز پس از شیمیدرمانی و یک هفته قبل از
ماستکتومی ،روزانه  2نوبت قرص  500میلیگرمی زنجبیل را دریافت نمودند؛ گروه کنترل قرص پالسبو استفاده نمود.
قبل از مداخله و روز پس از ماستکتومی از ابزار سنجش تهوع و استفراغ رودز استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای شاپیروویلک و تی تست انجام شد .میزان  pکمتر از 0/05
معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مقایسه درونگروهی ،در گروه کنترل شدت تهوع پس از مداخله اختالف آماری معنیداری نداشت
( ،)p=0/119درحالیکه در گروه مداخله ،اختالف آماری معناداری پس از مداخله مشاهده شد ()p=0/001؛ همچنین در
رابطه با شدت استفراغ در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد ( ،)p=0/229درحالیکه این نمره در گروه مداخله
با کاهش معناداری همراه بود (.)p=0/004
نتیجهگیری :کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ زنانی که از رژیم دارویی سیسپالتین استفاده نموده و قرار
است تحت ماستکتومی قرار گیرند ،مؤثر و مفید است.
کلمات کلیدی :استفراغ ،تهوع ،زنجبیل ،سیسپالتین ،ماستکتومی
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ایران .تلفن09376334749 :؛ پست الکترونیكMkhanbabayi@yshoo.com :

15

نامطلوبی بر بیماران نیازمند جراحی است و بیمارانی که
تهوع و استفراغ ناشی از شیمیدرمانی را تجربه کرده

مقدمه
 دکتر رضا اقدام ضمیری و همکاران

سرطان پستان ،شایعترین سرطان در زنان و علت اصلی

باشند ،با توجه به اطالع از احتمال ابتالء به تهوع و
استفراغ پس از جراحی ،از جراحی سر باز زده و یا زمان
آن را به تعویق میاندازند (.)15
تهوع و استفراغ پس از جراحی پستان ،عارضهای نسبتاً
شایع است و در بیماران دریافتکننده شیمیدرمانی،
حدوداً  2برابر بیشتر از افراد دیگر مشاهده میشود؛ از
این رو پیشگیری از این عارضه تا حد زیادی از عوارض
بعدی آن که ممکن است پس از جراحی منجر به اثرات
منفی بر نتایج درمان گردد ،امری ضروری است (.)16
استفاده از داروهای ضدتهوع در عدهای از بیماران با
عوارضی همچون بروز عالئم شبه پارکینسون ،بیقراری،
حرکات غیرارادی اندامها ،سرگیجه و سردرد ،اسهال و یا
یبوست ،خشکی دهان ،احتباس ادراری و  ...همراه است؛
از این رو بهدنبال عوارض این داروها و استقبال پزشکان و
بیماران ،استفاده از داروهای طب سنتی همچون زنجبیل
بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است (.)18 ،17
استفاده از زنجبیل از زمانهای بسیار دور بهعنوان یک
ماده ضد تهوع و استفراغ مورد توجه قرار گرفته است و
بهدنبال اثرات مطلوبی که در درمان و پیشگیری از تهوع
دارد ،استفاده از آن در حیطه علوم پزشکی بهصورت
کپسول ،دمنوش و  ...امری جاافتاده است (.)20 ،19
از آنجایی دریافت داروی سیسپالتین قبل از جراحی
پستان میتواند شیوع تهوع و استفراغ را بیشتر نماید و
استقبال عمومی نسبت به دریافت داروهای گیاهی
همچون زنجبیل جهت درمان و پیشگیری تهوع و
استفراغ افزایش یافته است ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ
بیماران دریافتکننده سیسپالتین تحت ماستکتومی
انجام شد (.)10 ،9

مرگومیر در زنان مبتال به سرطان است و پیشبینی می
شود که این سرطان تا دهه آینده موجب مرگومیر تعداد
زیادی از زنان گردد ( .)1-3بهدنبال شیوع این نوع
سرطان در زنان ،ورود محققین و پزشکان به مطالعات در
حیطه روشهای درمانی منجر شده است تا درمانهای
ترکیبی (ترکیبی از شیمیدرمانی ،رادیوتراپی ،جراحی و
هورموندرمانی) بیشتر از سابق برای این بیماران مورد
استفاده قرار گیرد تا موجب بقای طوالنیمدت این
بیماران گردد (.)5 ،4
یکی از این روشها جراحی بههمراه شیمیدرمانی است.
در این روش ،فرد قبل و یا بعد از جراحی ،رژیمهای
شیمیدرمانی را در جلسات تنظیم شده دریافت میکند
تا اندازه تومور بهحدی برسد که جراحی آن با کمترین
عارضه همراه باشد ( .)7 ،6در شیمیدرمانی پزشک
متخصص از چندین دارو برای درمان استفاده مینماید
(رژیم چند دارویی) که یکی از این داروها ،سیسپالتین
است ( .)9 ،8این دارو در کنار اینکه دارای نتایج مطلوبی
در درمان این بیماران است ،عوارض وسیعی نیز بههمراه
دارد که از شایعترین و غیرقابل تحملترین عوارض آن،
میتوان به تهوع و استفراغ اشاره نمود .استفاده از این
دارو اخیراً بسیار کمتر شده است ،زیرا عوارض آن بسیار
زیاد است ،اما با این حال عدهای از متخصصان بهدلیل
قدرت این دارو در از بین بردن سلولهای سرطانی که از
تکثیر باالیی برخوردار هستند ،هنوز از این دارو استفاده
مینمایند (.)11 ،10
تهوع و استفراغ در حین شیمیدرمانی بهخصوص
شیمیدرمانی دارای رژیم دارویی سیسپالتین،
شایعترین عارضه برای بیماران مبتال به سرطان پستان
است که منجر به عدم ادامه درمان ،دریافت درمان ناقص،
افزایش طول دوره درمان ،کاهش کیفیت زندگی ،افزایش
هزینههای درمانی ،کاهش امید به زندگی و  ...میگردد؛
از این رو در کنار رژیمهای اصلی ،داروهای کمکی
همچون داروهای ضدتهوع نیز توسط عده زیادی از
پزشکان تجویز میگردد ( .)12-14از طرف دیگر تهوع و
استفراغ بهدنبال شیمیدرمانی ،دارای تأثیرات روانی

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در بازه زمانی
اول دی ماه سال  1397تا آخر مرداد ماه سال  1398بر
روی بیماران مبتال به سرطان پستان در درمانگاه
شیمیدرمانی بیمارستان شهید مدنی (تنها مرکز دولتی
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سرعت باالی رشد تومور بر اساس نتایج آزمایشات
پاتولوژی ،پیشنهاد رژیم حاوی سیسپالتین بر اساس
نظرات مشورتی سه متخصص خونشناسی ،زنان
دریافتکننده داروی شیمیدرمانی ،دریافت داروی
سیسپالتین در رژیم درمانی ،گذراندن حداقل  6جلسه
شیمیدرمانی ،کاندید جراحی ماستکتومی بعد از دریافت
شیمیدرمانی ،سابقه تهوع بهدنبال شیمیدرمانی و
حداقل سن  18سال بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز
شامل :حساسیت به زنجبیل ،مصرف زنجبیل طی یک
هفته قبل از آغاز مداخله ،مصرفکنندگان داروهای
وارفارین و هپارین و آسپرین ،سابقه بیماریهای عصبی،
سابقه تشنج و صرع ،سابقه اختالالت خونی ،سابقه ابتالء
به سرطانهای گوارشی ،سابقه سکته مغزی ،ابتالء به
سایر سرطانها در کنار سرطان پستان ،ابتالء به نارسایی
کلیه و کبد بود .تمامی بیماران در درمانگاه ذکر شده
مداخله را دریافت نمودند و محل جمعآوری دادهها،
درمانگاه ذکر شده بود.
حجم نمونه بر اساس مطالعه مشابه انجام شده در این
زمینه β=0/1 ،α=0/05 ،و توان مطالعه برابر  %80و با در
نظر گرفتن نمرات گزارش شده شاخص رودز در مطالعه
ذکر شده (گروه کنترل  11/47±04/65و گروه مداخله
 25 ،)7/28±3/74نفر برای هر گروه برآورد شد که با
توجه به احتمال ریزش نمونه به میزان  ،%20حجم نمونه
نهایی در مطالعه حاضر برابر  30نفر برای هر گروه تعیین
شد .بیماران بهروش نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه
شدند و نمونهها پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه،
بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله تقسیم
شدند ( .)21بیماران به قید قرعه (انتخاب کاغذهای
حاوی حروف  Aو  Bتوسط شرکتکنندگان) در دو
گروه تقسیم شدند (گروه مداخله حرف  Aرا انتخاب
کرده بودند) .این مطالعه از نوع تکسوکور بود و
شرکتکنندگان از نوع گروهبندی و نوع داروی مصرفی
اطالعی نداشتند و در مطالعه کور بودند.
بیماران معرفی شده از طرف متخصص انکولوژی (عضو
گروه پژوهش) جهت انجام ماستکتومی توسط متخصص

ماستکتومی به بیمارستان مربوطه معرفی شدند .آخرین
مرحله شیمیدرمانی  10روز قبل از جراحی بود و
بیماران دریافتکننده مداخله ،از یک هفته قبل از
جراحی ،مداخله مربوطه را دریافت نمودند؛ با توجه به
اینکه هدف اصلی این مطالعه ،درمان پیشگیرانه تهوع و
استفراغ پس از ماستکتومی بود ،مداخله مورد نظر پس از
دریافت داروی سیسپالتین صورت گرفت .این بیماران
روزانه  2نوبت و هر بار یک کپسول  500میلیگرمی
زنجبیل را با معده خالی و یک لیوان آب مصرف
میکردند .نحوه مصرف دارو و دوزاژ آن بر اساس مطالعه
ریان و همکاران ( )2009انجام شد ( .)22برای گروه
کنترل نیز کپسولی مشابه (همرنگ و همشکل و هم
اندازه) کپسول گروه کنترل که حاوی نشاسته بود ،داده
شد .سایر داروهای مورد استفاده برای بیماران توسط
پزشک متخصص تجویز شده و سعی شد داروهای مورد
استفاده بین دو گروه مشابه باشند.
ابزار مورد استفاده در این مطالعه از دو قسمت تشکیل
شده بود؛ قسمت اول اطالعات دموگرافیک بیماران شامل
سن ،وضعیت تأهل ،تحصیالت دانشگاهی ،تعداد جلسات
شیمیدرمانی و وضعیت شاغل بودن هر فرد را مورد
پرسش قرار میداد و قسمت دوم نیز پرسشنامه
 Rhodes Indexبود که پیامد اصلی مطالعه را ارزیابی
مینمود .این ابزار (شاخص تهوع و استفراغ) در  8سؤال و
بهصورت طیف لیکرت  5نقطهای (نمره  )0-4طراحی
شده است و طیف نمره نهایی بین  0-32متغیر است
( .)23جهت تفسیر نمره کسب شده از پرسشنامه،
میانگین نمرات مربوط به تهوع و استفراغ در هر گروه
محاسبه شد .این ابزار در ایران نیز مورد استفاده قرار
گرفته است و توسط مدرس و همکاران ()2012
هنجاریابی شده است و پایایی آن برابر  0/81برحسب
آلفای کرونباخ گزارش شده است ( .)21پرسشنامه هر
فرد یکبار قبل از مداخله و بارِ دیگر  12ساعت پس از
عمل جراحی تکمیل شد .الزم به ذکر است تمامی
بیماران با یک روش بیهوشی و با داروهای مشابه تحت
بیهوشی قرار گرفتند.
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 اثر زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پالتین تحت ماستکتومی

و دانشگاهی انجام رادیوتراپی) دانشگاه علوم پزشکی
تبریز انجام گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل:

توراکس (خارج از گروه پژوهش) معاینه شده و در صورت
صالحدید جراح مربوطه ،جهت انجام عمل جراحی

مالحظات اخالقی در این مطالعه همچون سایر مطالعات
رعایت شدند و مهمترین آنها شامل :اخذ تأییدیه اخالق

یافتهها

 دکتر رضا اقدام ضمیری و همکاران

از بین  93نفر که در بازه زمانی گفته شده به درمانگاه

تبریز
پزشکی
علوم
دانشگاه
از
( )IR.TBZMED.REC.1397.598و ثبت در
بالینی
کارآزمایی
سامانه
( ،)IRCT20120605009948N4عدم دریافت وجه
بابت داروی داده شده به بیماران و محرمانه بودن
اطالعات بود (.)24-27
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و آزمونهای آماری شاپیروویلک و
تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد .الزم به ذکر
است جمعآوری دادهها توسط پژوهشگر عضو تیم تحقیق
بهصورت قلم و کاغذ ثبت و جمعآوری شدند.

بیمارستان شهید مدنی مراجعه نمودند 60 ،نفر وارد
مطالعه شدند و تا انتهای مطالعه حضور داشتند و
هیچیک از آنان بنا به هیچ دلیلی از روند مطالعه حذف
نشدند و یا کنارهگیری نکردند؛ به عبارت دیگر ریزش
نمونه وجود نداشت .میانگین سنی کل شرکتکنندگان
در مطالعه  47/11±04/65سال بود 41 .نفر ()%68/33
متأهل 27 ،نفر ( )%45دارای تحصیالت دانشگاهی37 ،
نفر ( )%61/66بیشتر از  9جلسه شیمیدرمانی و  44نفر
( )%73/33خانهدار بودند .بر اساس نتایج آزمون
شاپیروویلک ،اطالعات پایه بیماران بین دو گروه اختالف
آماری معناداری نداشت (جدول .)1

جدول  -1مقایسه اطالعات پایه بیماران شرکت کننده در مطالعه
کنترل

مداخله

سطح
معنیداری

گروه
سن (سال)

میانگین  ±انحراف معیار

47/01±04/95

48/32±05/05

0/238

شغل
تعداد (درصد)

خانهدار

)70( 21

)76/66( 23

کارمند

)30( 9

)23/36( 7

غیردانشگاهی

)56/67( 17

)23/36( 16

دانشگاهی

)43/33( 13

)46/66( 14

متأهل

)70( 21

)66/66( 20

مجرد

)30( 9

)33/34( 10

کمتر از  9جلسه

)40( 12

)36/66( 11

بیشتر از  9جلسه

)60( 18

)63/34( 19

متغیر

سطح تحصیالت
تعداد (درصد)
وضعیت تأهل
تعداد (درصد)
تعداد جسات شیمیدرمانی
تعداد (درصد)

قبل از مداخله دو گروه از نظر شدت تهوع ،اختالف
آماری معناداری نداشتند ( ،)p=0/326ولی پس از
مداخله اختالف آماری معناداری بین دو گروه مشاهده
شد ( )p=0/003و در گروه مداخله کمتر بود .در مقایسه
درونگروهی نیز گروه کنترل پس از مداخله اختالف
آماری معنیداری نداشتند ،به این معنا که شدت تهوع

0/63
0/503
0/362

0/412

آنان قبل نسبت به قبل از مداخله بدون تغییرات آماری
معنادار بود ( ،)p=0/119در حالیکه در گروه مداخله،
اختالف آماری معناداری پس از مداخله مشاهده شد و
شدت تهوع و استفراغ در آنان نسبت به قبل از مداخله
با کاهش معناداری همراه بود (( )p=0/001جدول .)2

جدول  -2مقایسه درونگروهی و بینگروهی شدت تهوع شرکت کنندگان در مطالعه
گروه
زمان
قبل از مداخله
بعد از مداخله
سطح معنیداری
* آزمون تی تست

کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

5/61±1/12
5/59±1/33
*
0/119

5/55±1/30
3/98±1/61
*
0/001
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سطح معنیداری
*

0/326
0/003

*

دو گروه پس از مداخله ،نشاندهنده کاهش معنادار نمره
استفراغ در گروه مداخله بود ( ،)p=0/005از طرفی در
مقایسه هر گروه نسبت به قبل از مداخله ،در گروه

کاهش معناداری همراه بود ( .)p=0/004نتایج مقایسه
درونگروهی و بینگروهی شدت استفراغ در
شرکتکنندگان مطالعه در جدول  3آمده است.

جدول  -3مقایسه درونگروهی و بینگروهی شدت استفراغ شرکتکنندگان در مطالعه
گروه
زمان
قبل از مداخله
بعد از مداخله
سطح معنیداری

گروه کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

گروه مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

6/18±1/29
6/39±1/12
*
0/229

6/32±1/26
7/36±1/40
*
0/004

سطح معنیداری
*

0/211
0/005

*

* آزمون تی تست

میتواند به اینگونه عمل نماید که از تهوع زنان
دریافتکننده سیسپالتین پیشگیری نماید .از طرفی
دیگر مارکس و همکاران ( )2017در مطالعه مروری خود
بیان کردند که ترکیبات فعال زیستی در ریزوبیوم
زنجبیل با اثرات مختلفی که دارد ،میتواند بهعنوان
داروی پیشگیریکننده تهوع در زنان تحت شیمیدرمانی
بهکار برده شود (.)31
در مطالعه حاضر بررسی اثرات زنجبیل در پیشگیری از
استفراغ زنان دریافتکننده سیسپالتین تحت
ماستکتومی حاکی از اثرات مثبت و مفید این دارو در
پیشگیری از استفراغ بود .نتایج مطالعه حاضر با نتایج
مطالعات مشابهی که در این زمینه انجام شدهاند همچون
مطالعه تاملیکیتکال و همکاران ( ،)2017باسی و
همکاران ( )2016و انصاری دماوندی و همکاران ()2019
همخوانی داشت ( .)32-34در این زمینه تاملیکیتکال و
همکاران ( )2017همچون مطالعه حاضر از زنجبیل
بهصورت پروفیالکتیک جهت پیشگیری از استفراغ
استفاده نموده و چنین بیان کردند که استفاده از این
داروی گیاهی قبل از آغاز مراحل شیمیدرمانی و جراحی
میتواند از شدت استفراغ افراد تحت شیمیدرمانی
نسبت به زمانی که شیمیدرمانی آغاز شده ،با شدت
بسیار بیشتری پیشگیری نماید؛ همچنین آنان توصیه
کردند که استفاده پروفیالکتیک از این ماده برای تمامی
افرادی که تحت شیمیدرمانی قرار میگیرند ،استفاده
شود ( .)32چانگ و همکاران ( )2018در مطالعه

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کپسول زنجبیل در
درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافتکننده
سیسپالتین تحت ماستکتومی انجام شد .تهوع و
استفراغ ،یکی از عوارض شایع داروی سیسپالتین است
که در دوره شیمیدرمانی مشاهده میشود و شدت آن
در بیماران دریافتکننده این دارو که تحت عمل جراحی
ماستکتومی قرار میگیرند ،بیشتر از افرادی است که این
دارو را دریافت نکردهاند (.)28
نتایج بررسیهای انجام شده در رابطه با تأثیر کپسول
زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ زنان
دریافتکننده سیسپالتین تحت ماستکتومی حاکی از
آن بود که این کپسول توانسته است موجب پیشگیری از
تهوع در زنان نیازمند ماستکتومی شود؛ نتایج مطالعه
حاضر با نتایج مطالعات مارکس و همکاران ( ،)2017لوآ
و همکاران ( )2018و مارکس و همکاران ( )2015همسو
و در یکراستا بود ( )29-31در این رابطه مارکس و
همکاران ( )2018در مطالعه خود که به بررسی اثرات
زنجبیل در پیشگیری از تهوع بیماران دریافتکننده
سیسپالتین پرداخته بودند ،گزارش کردند که زنان
دریافتکننده داروی سیسپالتین به توجه به مکانیسم
این دارو ،درجات باالیی از تهوع را تجربه میکنند و با
افزودن زنجبیل به رژیم دارویی و غذایی آنها میتوان از
این عارضه پیشگیری نمود ( .)31خاصیت طبی زنجبیل
با توجه به اثرات ضدالتهابی و ضدتهوعی که دارد،
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قبل از مداخله دو گروه از نظر شدت استفراغ نیز اختالف
آماری معناداری نداشتند ( ،)p=0/211درحالیکه مقایسه

کنترل تغییر معناداری در شدت استفراغ مشاهده نشد
( )p=0/229درحالیکه این نمره در گروه مداخله با

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای

سیسپالتین اشاره نموده و توصیه کردند از این ماده در
افراد دریافتکننده شیمیدرمانی در مراحل مختلف
.)35( استفاده شود
 عدم توجه،از نقاط ضعف و محدودیتهای مطالعه حاضر
به رژیم دارویی ضد استفراغ استفاده شده حین شیمی
درمانی و عدم آگاهی بیماران از نوع و دوزاژ داروی ضد
.استفراغ و تهوع استفاده شده حین شیمیدرمانی بود

تخصصی پژوهش مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی
و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کد
IR.TBZMED.REC.1397.598 اخالق شماره
 بدینوسیله از حمایتهای مالی مرکز تحقیقات.میباشد
ذکر شده و بیماران شرکتکننده در این مطالعه و
)همچنین جناب آقای دکتر مجید منتظر (جراح توراکس
و آقای دکتر حمزه حسینزاده (ریاست اتاق عمل
بیمارستان امام رضا) و مسئولین بیمارستانهای امام رضا
و شهید مدنی تبریز و کادر درمانگاه شیمیدرمانی
. تقدیر و تشکر میشود،بیمارستان شهید مدنی
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