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٢٣٤

1382 ،234-239، ص4 مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شمارة �

دكتوميي و استفراغ بعد از عمل تيمپانوماستوئتهوعكاهش در گزامتازون دتأثير
2 و دكتر هادي اسالمي2، دكتر سيدمحمدرضا احمدي موسوي1دكتر جمشيد سعيد

خالصه

هاي  جراحيدرباشد و اين عارضه مي جراحي يك حالت آزاردهنده  و استفراغ بعد از عملتهوع

هاي در سالاين عارضه نقش دگزامتازون در پيشگيري از هرچند پي بردن به . استتردكتومي شايعيتيمپانوماستوئ

اين ثير أبه منظور ارزيابي ت. استد نشدهييتأ ولي هنوز به طور كامل ,بوده استگران پژوهشاخير مورد عالقه 

از. ي باليني انجام شديتومي يك مطالعه كارآزماك از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدبعدتهوع و استفراغ بر دارو 

به صورت ذاري داخل ناي گلولهبعد از انجام دگزامتازون گرم  ميلي8, مورد نفر در گروه 41,  نفر82مجموع

 كور از نظر تهوع و صورتبه افراد دو گروه . نفر در گروه كنترل قرار گرفتند41و دريافت كرده وريدي 

آمدهنتايج به دست براساس . شدندكنترل  ساعت 24 مدت بهبار استفراغ بعد از عمل جراحي هر دو ساعت يك

 همچنين .)>02/0P(كاهش يافت  در گروه مورد %6/36به در گروه شاهد % 61تهوع و استفراغ از,در گروه مورد

 كاهش نشان داد در گروه مورد54/0±1/1بهدر گروه شاهد بار 22/1±4/1راغ از تعداد موارد تهوع و استف

)02/0P<( . در گروه كنترل بود%2/56در مقابل در گروه مورد %8/26موارد بدون تهوع و استفراغ ) 007/0P<(.

غ بعد از جهت كاهش ميزان تهوع و استفراكتومي تيمانوماستوئيدقبل از جراحي گزامتازون تزريق وريدي د

. توصيه مي شودعمل

دكتومييماستوئ,استفراغ,تهوع,دگزامتازون:كليدييهاواژه

ـ درماني  پزشكي و خدمات بهدام گوش حلق و بيني، دانشگاه علومتخصصـ 2, ، جراحي سر و گردنبينيلق و  گوش حاستاديارـ1  كرمانشتي 

شيمقالة پژوه
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سعيد و همكاران...تأثير دگزامتازون در كاهش حمالت تهوع و 

٢٣٥

مقدمه

PONV يا عمل جراحياز و استفراغ بعد تهوع

Post operative nausea and vomiting,)(دهنده يك حالت آزار

تر و اعمال جراحي ماستوئيد شايعاز اين حالت بعد . باشديم

دهد را آزار ميبيماراناين  درصد 50-80ست و حدودشديدتر ا

 بيمار بعد نارضايتي اين عارضه باعث كاهش فعاليت و ).9،15(

هت درمان و پيشگيري از آن از  ج.شودمياز عمل جراحي 

ي دوپامين هاجمله آنتاگونيست ازتهوعداروهاي ضد 

ين  اكه)1(شود  استفاده ميمتوكلوپرومايدپروكلروپرومازين و 

اكستراپيراميدالدسته دارويي به درجات متفاوت باعث عوارض 

 ديگر داروهاي مورد استفاده گروه.)8(دنگردميدر بيماران 

ثير خوبي دارند ولي أ كه اگرچه تدهستن5ht3ِِِِهاي آنتاگونيست

 ايران مصرف آنها را محدود ر باال و كمبود آنها در بازاقيمت

ها نيز هيستامين و آنتيهانرژيككلي از آنتي.)7،10(كرده است

كاردي  اما خواب آلودگي و تاكيشود،مياستفادهبه اين منظور 

خوراكيDimenhidydrinateاخيراً از ). 4،5،12(را به دنبال دارند

 منظور استفاده شده است ولي طول مدت اثر آن ايننيز به 

 اثر آن در هنوزو ) 16،9( ساعت است 6كوتاه و حدود 

. هاي گوش مطالعه نشده استراحيج

 توجه به اينكه اين داروها بعد از بروز اين عارضه مصرف با

 محدوديت مصرف عوارضشانعلت و از طرفي به شوندمي

 توجه زيادي به پيدا كردن يك روش اخيرهاي در سال, دارند

.)6(بدون عارضه و ارزان شده است , موثر

لت تهوع و استفراغ بعد از  دگزامتازون در جلوگيري از حااز

هاي لوزه و و همچنين بعد از جراحي) 7،14( درمانيشيمي

از آنجا كه ). 3،16( ابدومينال استفاده شده استهيستركتومي

PONVبه جراحيطوالني بودن عالوه بر  جراحي ماستوئيد در 

علت نزديك بودن موضع عمل به سيستم وستيبوالر و 

 و تا كنون فقط استترايعشدهي غني گوش شديدتر و عصب

كه در آن مطالعه ) 19(يك مطالعه در اين مورد انجام شده است

تفاوتما موجود در جامعه روش و داروهاي بيهوشي با امكانات 

 از جراحي بعدPONVبراثر دگزامتازون بر آن شديم دارد 

. را بررسي كنيمماستوئيد 

 كارروش

حلق ,يني در بخش گوشي بالي مطالعه به صورت كار آزمااين

 جراحي سر و گردن بيمارستان شفا به مدت يك سال وو بيني 

 مزمن گوش مياني كه براي  عفونت بيمار مبتال به 100. انجام شد

 و منعي براي بودنددكتومييماستوئ عمل كانديد بار اولين

بعد از . مصرف دگزامتازون نداشتند در مطالعه وارد شدند

 قبل از عمل به هر بيمار كد جداگانه داده  در روزكاملمعاينات 

 به روش يكسان بيهوش بيهوشيبيماران توسط متخصص . شد

،تهيه شده بودبر اساس ليستي كه گذاري لولهبعد از انجام . شدند

 سرم ليتريِميل2ميلي گرم دگزامتازون و به بقيه 8به يك گروه 

ياران سپس دست. فيزيولوژي به صورت داخل وريدي تزريق شد

 روش مشابه بهندبودان  بيمارجراحيسال آخر كه مسئول 

اتمام عمل و از بعد .  دادندقراربيماران را تحت عمل جراحي 

دو ساعت هر24ورود بيمار به بخش تا زمان ريكاوري از 

ساعت يكبار توسط دستياران ويزيت و اطالعات مورد نظر ثبت 

رنت بوده يا براي مشكوك به فيستول البيكه بيماراني . شدمي

يا ساير  ودگزامتازونآنها ضمن يا بعد از عمل 

ي م و يا اينكه ماستوئيدكتوه بوددها تجويز شديتيكوئروكگلكو

بل  دسي90بيش از (بيماران ناشنوا .  از مطالعه حذف شدندندنشد

معتاد به مواد مخدر و , ) كانديد عملگوشي در يكاهش شنوا

 مطالعه واردابتدا ي نيز از اعوارض داخل جمجمهمشكوك به

از ورود به بخش مايعات بعد  ساعت 4براي تمام بيماران . نشدند

استامينوفن همه بيماران شروع شد وخوراكيصورت ه ب

.كردندميين به عنوان مسكن بعد از عمل دريافت ئكد
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سعيد و همكاران...تأثير دگزامتازون در كاهش حمالت تهوع و 

٢٣٦

 تهوع و يا استفراغ داشت به نوبت بيمار كه حداقل يك هر

متوالي كه دفعه هر دو .  نظر گرفته شددر PONVبهمبتالعنوان 

در نظر گرفته نوبت يك دقيقه با هم فاصله داشتند يك از كمتر 

 شكسته بيماراند رايانه كبه ها داده آخر پس از ورود در. شدند

.انجام شدتحليل و 

نتايج

 بيمار در مطالعه 82نهايت  بيمار پذيرفته شده در 100 مجموع از

 نفر 41ر در گروه گيرنده دگزامتازون و  نف41 كه ند ماندباقي

 نفر 33 نفر زن و 49از اين تعداد . گرفتند قرار شاهددر گروه 

هايسال و متوسط 3/26±8/10بيماران ميانگين سن . مرد بودند

سال از 3/8و به طور متوسط . بودسال 8/6±8/4تحصيل آنها 

 در مشخصات كه مقايسه اين  گذشتيمشروع بيماري آنها 

. استآمده) 1 (دولج

همانطور . هاي ضمن عمل آورده شده است يافته)2( جدول در

داري شود دو گروه در اين متغيرها اختالف معني مالحظه ميكه

. با موفقيت انجام شده استكردنندارند و روند تصادفي 

در گروه %)6/36(نفر 15 وشاهدگروهدر %)61( نفر 25

فراغ بعد عمل شدند و تعداد افرادي  دگزامتازون دچار استگيرنده

به در دو گروه كنترل و مورد داشتند  استفراغ بدونكه تهوع 

در مجموع تعداد  . نفر بود%)3/7 (3و%) 2/12 (5ترتيب 

و در گروه مورد %) 2/73 ( نفر30شاهد در گروه PONVموارد

تعداد موارد بدون حالت تهوع و تهوع و . بود%) 9/43(نفر 18

23و در گروه مورد %) 8/26(نفر 11 در گروه كنترل غاستفرا

 ميانگيندگزامتازوندر اين مطالعه ). 3جدول(بود) %2/65(نفر 

در گروه مورد % 54به در گروه شاهد 22/1 از راPONVدفعات 

همچنين موارد مصرف داروي ضدتهوع را . استكاهش داده 

 در گروه دمور6به %) 1/34(مورد در گروه شاهد 14نيز از

).3جدول( داده استكاهش%) 6/14(مورد 

بحث

 پديده يك(PONV) تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي حالت

هاي اخير  به همين منظور در سال.باشدشايع و آزاردهنده مي

 جهت پيدا كردن يك روش مناسب جهت متعدديمطالعات 

رمان  دهنوزبا اين وجود  ولي پيشگيري از آن انجام شده است

 در .)6،18( براي آن ارائه نشده استيكامل و مشخص

جدا از عوارض داروهاي بيهوشي و  گوشهايجراحي

گوش مياني و خارجي از اعصاب  چون ,)2،10،12(مخدرها

د نگير ميعصب3 و2گردني و اعصاب 5،7،9،10اي جمجمه

 خصوصاًاعصابين اجراحي اين منطقه باعث تحريك و

شود مي10و 9اي جود در اعصاب جمجمه موپاراسمپاتيك

 طرفي از. )5،10(شود بيشتر مشاهده ميتهوع و استفراغ 

اي و سيستم نيم دايرهبا موضع جراحي درماستوئيد مجاورت 

اين دريل كردن به هنگام لرزش و گرما انتقالو وستيبوالر

تواند با ايجاد تحريك آمپوال و التهاب باعث سيستم مي

به.)17،19( استفراغ بعد از عمل بشود ووع سرگيجه و ته

 و شديدتر استترشايعPONV در اين بيمارانهمين دليل

)19،17،10.(

موردشود دو گروه   ديده مي2و1جداول كه در همانطور

هاي بعد از عمل  از نظر متغيرهاي قبل از عمل و يافتهمطالعه

دفي كردن با  تصاروندبنابراين . داشتندداري ن معنياختالف

درPONVحاضر ميزان در مطالعه . موفقيت انجام شده است

% 1/61گروهي كه دگزامتازون به عنوان پيشگيري نگرفته بودند 

% 6/36 در بيماران گيرنده دگزامتازون به مقداركه اين بود 

)02/0P<(كه تهوع بدون افراديدرصد . كاهش يافته است 

مورد در گروه % 3/7به  شاهد گروه%2/12استفراغ داشته نيز از 

)701/0P= (استرسيده .

و % 8/26 دو گروه به ترتيبدرPONVبدون ميزان موارد 

2/56) %007/0P<(بود.
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سعيد و همكاران...تأثير دگزامتازون در كاهش حمالت تهوع و 

٢٣٧

كرمانشفابيمارستاندرشدهتيمپانوماستوئيدكتوميدربيمارانموردوشاهدگروهعملازقبلجمعيتيمتغيرهايمقايسه1:جدول

گروه

متغير
Pآماريمتغيرجمعدگزامتازونگيرندههدشا

زن

مرد

24

17

25

16

49

33
05/0=2χ821/0

راست

چپ

15

26

22

19

37

45
41/2=2χ120/0

F617/0=3/2625/0±7/258/10±9/266/10±1/11)سال(سنميانگين

هايسالميانگين

تحصيل
9/4±5/68/4±0/78/4±8/622/0=F641/0

مدتطولميانگين

بيماري
5/2±9/86/5±8/74/5±3/884/0=F36/0

كرمانشفابيمارستاندرشدهتيمپانوماستوئيدكتوميبيماراندرموردوشاهدگروهعملازبعدوضمنيمتغيرهامقايسه:2جدول

گروه

متغير
P VALUEآماريمتغير(%)جمع(%)دگزامتازونگيرندهشاهد

مدتطولميانگين

)ساعت(يجراح
8/0±3/41±2/49/0±3/4651/0=F21/0

2χ22/0=269/0)4/5(41)9/43(18)1/56(23هااستخوانچهخوردگي

2χ07/0=794/0)8/23(19)5/22(9%)25(10كلستاتوما

2χ54/0=460/0)28(23)7/31(13)4/24(10تمپانواسكلروز

2χ60/0=806/0)8/26(22)4/24(10)2/29(12ماستوئدكتوميراديكال
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سعيد و همكاران...تأثير دگزامتازون در كاهش حمالت تهوع و 

٢٣٨

بيمارستاندرشدهتيمپانوماستوئيدكتوميبيماراندرموردوشاهدهايهگرودرعملازبعدتنهاييبهتهوعواستفراغوتهوعمتغيرهايمقايسه:3جدول

كرمانشفا

گروه

متغير
Pآماريمتغير(%)جمع(%)دگزامتازونگيرندهشاهد

2χ02/0=881/4)8/48(40)6/36(15)61( 25 و استفراغتهوع

2χ701/0=14/0)7/9(8)3/7(3)2/12(5 به تنهاييتهوع

2χ007/0=24/7)5/58(48)9/43(18)2/73(30جمع

 بدون حمله تهوع و موارد

استفراغ
11)8/26(23)2/56(33)2/40(7,24=2χ007/0

F025/0 =8822/5.±54/03/1±22/11/1±4/1 حمالتتعدادميانگين

F039/0 =23/4)4/24(20)6/14(6)1/34(14 داروي ضد تهوعمصرف

 كه به صورت 2000 سال تا چهار مطالعه انجام شده  در

مقايسه در بالغين پالسبوي باليني اثر دگزامتازون با يكارآزما

% 20به % 40 از راPONVدگزامتازون توانسته است شده است، 

 با جراحي گوشر تنها مطالعه انجام شده د.)6(كاهش دهد

). 19( استرسيده%  20به % 65ازPONVرف دگزامتازون صم

شود اين و مطالعه حاضر ديده ميمذكور مطالعه كه در همانطور

جدا از . داردهاي مشابه ثير بيشتري نسبت به جراحيأدارو ت

 نيز پاسخ كامل به از بين بردن تهوع و استفراغ ميانگين حمالت

 كاهش پيدا كرده است54/0±1/1 به 22/1±4/1از

)025/0P<(.

به%  1/34 موارد مصرف داروي ضد استفراغ نيز ازهمچنين

.)3جدول ) (>039/0P( استرسيده%  4/14

دگزامتازون كه يك داروياثر  دقيق مكانيسم

 عنوان يك داروي ضدتهوع و به, باشديد ميئگلكوكورتيكو

در اين هايي تئوري اما .)6(باقي مانده استاستفراغ ناشناخته 

مركزي عصبي ستمدر سياينكه جمله از. زمينه ارائه شده است

هاي يرندهگSolitary tract, Raphe nucleus, Post trema regionمثل

ها اثر اين هستهكه ) 11(وكورتيكوئيد پيدا شده است گلك

بنابراين شايد , ددارناي روي تنظيم تهوع و استفراغ شناخته شده

. دگزامتازون از اين طريق باعث مهار تهوع و استفراغ شود

باشد  آن دگزامتازون يك داروي ضد التهاب قوي ميبرعالوه 

 و كاهش جراحيو باعث كاهش التهاب اطراف موضع 

 در نتيجه مهار وتحريك پاراسمپاتيك و سيستم وستيبوالر 

برپژوهشگران  از همچنين بعضي.  و استفراغ خواهد شدتهوع

ونيستــآنتاگكوئيدهاــوكورتيـگلككهدــاين باورن

استفراغستند و از اين طريق مانع تهوع و ها هنگالنديپروستا

.)13(شوندبعد از عمل جراحي مي

گيريتيجهن

 آنجا كه قيمت دگزامتازون نسبت به داروهاي ضدتهوع از

جانبي ضه و مصرف تك دوز آن عارتر است كماستفراغو 

رسد كه  به نظر ميآنثير أ توجه به تباو) 6،19(مهمي ندارد

تواند براي پيشگيري از حالت تهوع و  ميدارومصرف اين 

.باشدمؤثر استفراغ بعد از عمل جراحي گوش 
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٢٣٩

سپاسگزاري

 از شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وسيلهبدين

ونت پژوهشي  را تصويب نموده و از معامذكوركرمان كه طرح 

.گرددمي سپاسگزاري مين هزينه طرحأبه خاطر ت
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