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نام نويسند گان مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سال هفتم    شماره 4    صفحات  256  تا  260    زمستان 1388

مقاله
تحقيقاتي

بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي به عنوان پيش دارو 
در ميزان بروز استفراغ بعد از عمل آدنوتانسيلكتومي 

*دكتر منوچهر صفري1، دكتر بابك حسين زاده ظروفچي2

چكيد ه
سابقه و هدف: عمل بر داشتن لوزه (تونسيلكتومي) يكي از شايع ترين اعمال جراحي در كودكان در سراسر دنيا است. استفراغ سبب 
طوالني شدن مدت اقامت بيمار در ريكاوري و تاخير در ترخيص آن خواهد شد.بنابر اين كنترل آن از اهميت بسزايي برخوردار است. 
در اين پروژه سعي شده تا با استفاده از دگزامتازون داخل وريدي استفراغ بعد از عمل را كنترل نمود تا عوارض فوق كاهش يابد.
مواد و روش ها: 50 كودك 2-12 سال به صورت تصادفي به دوگروه تقسيم شدند.پس از القاي بيهوشي و قبل از شروع عمل 
جراحي به گروه مورد داروي دگزامتازون داخل وريدي با دوز mg/kg 1به صورت IV تزريق و به گروه شاهد هم حجم آن آب مقطر 
تزريق گرديد. بعد از عمل جراحي در هر دو گروه ميزان بروز تهوع و استفراغ توسط پرستار ريكاوري ثبت گرديد. با استفاده از 

SPSS (نسخه12) نتايج مورد ارزيابي قرار گرفت.

يافته ها: در مدت اقامت بيماران در ريكاوري در گروه تزريق شده هيچ موردي از استفراغ مشاهد نشد. در گروه شاهد 21/7% بيماران 
 .(P<0/005) يك بار و 4/3% دو بار دچار استفراغ شده اند. از نظر شروع تغذيه دهاني اختالف معني داري بين دو گروه وجود نداشت
در داخل بخش در گروه مورد 85/2% بيماران اصال دچار استفراغ نشده و تنها 11/1% يك بار دچار استفراغ گرديده و 3/7% سه 
بار استفراغ نمودند. در گروه شاهد 43/5% دچار استفراغ نشده، 39/1% يك بار، 8/7% دو بار، 8/7% سه بار دچار استفراغ گرديدند.

بحث و نتيجه گيري: تزريق دگزامتازون داخل وريدي در كودكان قبل از عمل مي تواند عوارض تهوع و استفراغ را كاهش داده و 
متعاقب آن هزينه درمان و مدت زمان بستري را كاهش دهد.
كلمات كليدي: دگزامتازون، تانسيلكتومي، استفراغ، تهوع

1ـ  استاديار، ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشكده پزشكي، گروه آناتومي (*نويسنده مسوول) 
kh_safari@yahoo.com :تلفن: 3354171 0231            آدرس الكترونيك      

2ـ  استاديار، ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشكده پزشكي، گروه بيهوشي

مقدمه 
تانسيلكتومي (برداشتن لوزه) يكي از شايع ترين اعمال جراحي در 
كودكان در سراسر دنيا است. امروزه اين عمل بيشتر به صورت 
سرپايي انجام مي گيرد. تهوع و استفراغ در بيماراني كه براي القاي 
بيهوشي از داروي پروپوفول استفاده نموده بودند كمتر از بيماراني 
بوده كه از هالوتان استفاده كرده بودند. و اين مسئله ارزيابي نقش 
خالص  طور  به  استفراغ  و  تهوع  انسيدانس  روي  را  استروئيدها 

تحت تاثير قرار مي دهد. (1). در مطالعه Pappas تكنيك بيهوشي و 
داروهاي تجويزي كنترل شده و مشابه بوده است. در اين مطالعه 
50% كاهش در ميزان بروز تهوع و استفراغ با تجويز دگزامتازون با 
دوز mg/kg 6 ديده شد كه بيشترين تاثير آن نيز به صورت تاخيري 
و در زمان 24-6 ساعت بعد از عمل جراحي بوده است. در دو 
مطالعه ديگر علي رغم يكسان سازي شرايط عمل و داروهاي تجويز 
شده به بيماران تفاوتي در ميزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل 
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تانسيلكتومي بين كودكان مورد بررسي ديده نشد (2-3).در مطالعه 
Baines پس از تجويز mg/kg 0/4دگزامتازون داخل وريدي به گروه 

بيماران تحت مطالعه و مقايسه آن با گروه كنترل و 24 ساعت اول 
بعد از عمل از نظر بروز استفراغ و فاصله زماني تا خوردن اولين 
بطور  استفراغ  بروز  ميزان  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  مايع  غذاي 
معني داري در گروه دگزامتازون كاهش يافته. اما از نظر درد پس 
از عمل و نياز به مسكن بين دو گروه تفاوتي ديده نشد (4). در 
مطالعه Stward و همكارانش در بخش جراحي گوش و حلق و 
بيني دانشگاه Cincinnati به اين تنيجه رسيدند كه كودكاني كه دوز 
منفرد دگزامتازون در زمان جراحي با دوز mg/kg 1دريافت نمودند 
در مقايسه با گروه پالسبو در 24 ساعت پس از عمل به ميزان دو 
برابر كمتر دچار استفراغ شدند و شروع تغذيه خوراكي بهتر از 

گروه شاهد بوده است (5).
در مطالعه Splinterwm در دپارتمان بيهوشي اطفال دانشگاه اتاوا عنوان 
شد استفراغ يك شكايت شايع بعد از عمل جراحي استرابيسم در 
اطفال است در اين مطالعه اثرات دگزامتازون به تنهايي و نيز همراه 
با Ondansetron مقايسه شده است و به اين نتيجه رسيدند كه شيوع 
استفراغ در صورت استفاده همزمان به 5% مي رسد در صورتي كه 
در گروه دگزامتازون به تنهايي حدود 23% است (6). در مطالعات 
Baraka اثرات تزريق دگزامتازون روي تهوع و استفراغ بعد از عمل 

تانسيلكتومي مورد بررسي قرار گرفت به اين نتيجه رسيد كه تجويز 
دگزامتازون با دوز mg/kg 0/5در 110 كودك 2 تا 12 سال باعث 
كاهش استفراغ بعد از عمل خواهد شد و در ضمن زمان شروع 
تغذيه دهاني و نياز به درمان مايعات داخل وريدي بسيار كوتاهتر 

از گروه شاهد بوده است (7).
Rosenfell در دانشگاه بروكلين كارآزمايي باليني دوسوكورو تصادفي 

انجام داد در مطالعه 27% كاهش استفراغ بعد از عمل در گروه 
دگزامتازون مشاهده نمود. همچنين مشاهده نمود كه دگزامتازون 
تحمل به تغذيه خوراكي را در 24 ساعت اول بعد از عمل %24 

افزايش مي دهد (8). 
Shenoyk در دانشگاه Loyola آمريكا اثرات تزريق دگزامتازون قبل 

از عمل تانسيلكتومي بر روي موربيديتي زودرس تاخيري كودكان 
مورد بررسي قرار داد، در حدود 130 كودك بين 2 تا 12 سال را 
انتخاب نمود. تمامي كودكان قبل از شروع عمل جراحي دگزامتازون 

با دوزmg/kg  1و حداكثر mg 25 داخل وريدي دريافت كردند در 
مقايسه با گروه پالسبو مشخص شد كه گروه دگزامتازون به طور 
قابل توجه و معني داري باعث كاهش تعداد دفعات استفراغ در 24 
ساعت اول مي گردد. همچنين باعث بهبود وضعيت تغذيه شده و 
هيچ كودكي در گروه دگزامتازون بعد از ترخيص مجددا بستري 

نگرديد (9).
در مطالعه Baines اثرات دوز واحد داخل وريدي دگزامتازون بر 
روي تانسيلكتومي كودكان مورد بررسي قرار گرفت در اين بررسي 
كه روي 41 كودك انجام شد. نتايج نشان داد كه تزريق باعث كاهش 
استفراغ بعداز عمل خواهد شد. اما هيچ تفاوت معني داري بين دو 
گروه دگزامتازون و دارونما از نظر شروع تغذيه دهاني با مايعات 

وجود نداشت (10).
با توجه به اينكه تحقيقات مشابه در ايران انجام نشده بود، اين مطالعه 
براي بررسي داروي دگزامتازون براي كاهش استفراغ بعداز عمل 

برداشتن لوزه ها در ايران بوده است.

مواد و روش ها 
مطالعه از نوع تحليلي و كار آزمائي باليني دو سو كورتصادفي 
بوده است. جمعيت مورد مطالعه كودكان 2 تا 12 سال با كالس 
فيزيكي 1، 2 كه جهت عمل جراحي تانسيلكتومي به اتاق عمل 
گوش، گلو، بيني بيمارستان امير اعلم در سال 1381-1382 مراجعه 
نمودند انتخاب گرديدند. پس از مصاحبه با والدين بيمار و اخذ 
رضايت نامه كتبي از آنها به صورت تصادفي داروي دگزامتازون 
به اولين بيمار انتخاب شده داده شد و بعد از آن به صورت يك در 
ميان همان دارو تجويز مي گرديد.سپس القاي بيهوشي با مخلوط 
اكسيژن و دي اكسيد ازت با غلظت 50% و هالوتان با غلظت %1/5 
صورت گرفت. پس از برقراري راه وريدي داروهاي آتروپين با 
 mg/kg 1 و ميدازوالم با دوز μg/kg 10 و فنتانيل با دوز μg/kg دوز
0/05 به صورت  داخل وريدي تزريق گرديد.بعد از القاي بيهوشي 
و لوله گذاري بيمار و قبل از شروع عمل جراحي برداشتن لوزه 
داروي دگزامتازون داخل وريدي با دوز mg/kg 1تا حداكثر mg 25به 
گروه مورد تزريق گرديد و به گروه شاهد هم حجم معادل آن آب 
مقطر تزريق شد. در پايان عمل پس از خارج كردن ترشحات و 
محتويات معده و داخل دهان با استفاده از سوند نالتون و خنثي 
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نمودن بالك عضالني توسط اتروپين و نئواستيگمين وسپس به 
هوش آمدن كامل بيماران به اتاق ريكاوري منتقل شده و مدت 
60 دقيقه تحت نظر قرار داشتند. در ريكاوري ميزان بروز تهوع و 
استفراغ توسط پرستار بيهوشي كه هيچ اطالعي از تزريق و پروژه 
نداشته ثبت مي گرديد.در صورتي كه فاصله بين دو استفراغ كمتر 
از 5 دقيقه بوده به عنوان يك بار در نظر گرفته مي شد. در داخل 
بخش شروع مايعات خوراكي به والدين پيشنهاد گرديد ولي كودك 
مجبور به اين كار نمي شد. زمان خوردن اولين مايع خوراكي از 
راه دهان در فرم هاي مخصوص توسط والدين ثبت گرديد.پس از 
تكميل پرسش نامه ها و تبديل آنها به كد، اطالعات خام به دست 
 Duncan كاي اسكوار و spss امده خالصه شده و توسط نرم افزار

مورد بررسي و آناليز قرار داده شد. 

يافته ها
در مجموع 50 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند كه 23 نفر در گروه 
شاهد و 27 نفر در گروه مورد قرار داده شدند.متوسط سن در 
گروه شاهد 7/75 و در گروه دگزامتازون 7/01 بوده كه از اين نظر 
اختالف معني داري مشاهده نشد (P=0/2). از نظر وزني وزن متوسط 
در گروه شاهد 23 كيلوگرم و در گروه مورد 23/07 كيلوگرم كه 
اختالف معني داري نداشته (P=0/9). از نظر طول مدت جراحي در 
.(P=0/3) گروه شاهد 0/71 ساعت و در گروه دگزامتازون 0/87 بوده
زمان شروع تغذيه دهاني در بخش در گروه شاهد 1/96 و در گروه 

دگزامتازون 1/64 با (P=0/2) اختالف بين دو گروه معني دار نبوده 
است. (جدول  1) فراواني استفراغ در ريكاوري در گروه دگزامتازون 
هيچ كدام از بيماران دچار استفراغ نشدند ولي در گروه شاهد %4/3 
دو بار و 21/7% يك بار دچار استفراغ گرديده و 73/9% دچار استفراغ 
نشدند و با توجه به (P=0/007) اختالف بين دو گروه معني دار بوده 
است. از نظر فراواني استفراغ در بخش در گروه شاهد 39% يك 
بار، 8/7% دو بار دچار استفراغ شده و 43/5% موارد هم استفراغ 
نداشتند در صورتي كه در گروه دگزامتازون 11/1% يك بار، %3/7 
دوبار و 85/2% نيز دچار استفراغ نگرديده و از اين نظر اختالف 

معني داري بين دو گروه مشاهده مي گردد. (جدول 2)

بحث و نتيجه گيري 
يافته اصلي اين پژوهش اين است كه دوزهاي متفاوت ويا دوز 
واحد دگزامتازون بعد از القاي بيهوشي عمومي و قبل از شروع عمل 
جراحي تونسيلكتومي در كاهش استفراغ بعد از عمل و شروع تغذيه 
دهاني بسيار موثر است بنابر اين در كاهش بعضي از عوارض بعد از 
عمل نقش دارد. بي خطر بودن عمل جراحي آدنو تانسيلكتومي به 
عنوان يك عمل جراحي سرپايي بخوبي ثابت شده است (11). ولي 
با اين وجود مثًال توافق كامل و ثابت شده اي در رابطه با زمان الزم 
براي تحت نظر گرفتن بيماران بعد از عمل جراحي براي ترخيص 
كامال بي خطرو با حداقل عوارض وجود ندارد.در مقاالت گوناگون 
گزارش هايي ضدو نقيض در مورد استفاده از دگزامتازون و يا حتي 
بي اثر بودن آن برخورد مي كنيم (12). كه اين مسئله مي تواند ناشي 
از عدم يكسان بودن شرايط جراحي، تكنيك هاي بيهوشي و يا حتي 
تاثير متفاوت دارو در نژادهاي متفاوت باشد.Splinter در تحقيقات 

جدول 1- ميزان متغيرهاي مانند سن، وزن، مدت جراحي و بيهوشي را در 
دو گروه كنترل و شاهد نشان مي دهد. اختالف معني داري بين دو گروه در 

.(P<0/3) هيچ مورد وجود ندارد

      P value

  
 23  75/7 22/2  226/0 
 27  01/7  00/2    

  
 23  00/23 14/7  971/0 
 27  07/23 22/7    

   
 23  71/0  18/0  036/0  
 27  87/0  30/0    

   
 23  09/1  20/0  116/0 
 27  24/1  41/0    

جدول 2- ميزان فراواني استفراغ درريكاوري در دو گروه شاهد و دگزامتازون 
(P<0/007) را نشان مي دهد. اختالف معني داري بين دو گروه مشاهده مي شود

    
     

  
   

    
0   10 )5/43(% 23 )2/85(% 33 )66(%  
1   9 )1/39(%  3 )1/11(%  12 )24(%  
2   2 )7/8(%  0 )0(%  2 )4(%  
3   2 )7/8(%  1 )7/3(%  3 )6(%  

   23 )100(%  27 )100(%  50 )100(% 
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خود نشان داد بيماراني كه جهت القاي بيهوشي از داروي پروپوفول 
ازهالوتان  كه  است  بوده  بيماراني  از  كمتر  بودند  نموده  استفاده 
استفاده كردند و اين مسئله ارزيابي نقش استروئيدها را روي تعداد 
دفعات تهوع و استفراغ به طور خالص تحت تاثير قرار مي دهد 
(13). در مطالعه Pappas و همكارانش تكنيك بيهوشي و داروي 
تجويزي كنترل شده و مشابه اين تحقيق بوده است، در مطالعه آنها 
50% كاهش در ميزان بروز تهوع و استفراغ با دوز mg/kg/iv 6 ديده 
شد كه بيشترين تاثير آن نيز به صورت تاخيري و در زمان 24- 6 
ساعت بعد از عمل جراحي بوده است. در تحقيق موجود دوز 
دارو mg/kg/iv 1 بوده است و حداكثر مقدار آن mg/kg/iv 25 كه با 
تحقيقات Pappas اختالف داشته است (14). در مطالعه Morton پس 
از تجويز mg/kg/iv 0/4دگزامتازون داخل وريدي به گروه بيماران 
تحت مطالعه و مقايسه آن با گروه كنترل و 24 ساعت اول بعد از 
عمل از نظر بروز استفراغ و فاصله زماني تا خوردن اولين غذاي 
مايع و جامد به اين نتيجه رسيدند كه ميزان بروز استفراغ در گروه 
دگزامتازون به طور واضح كاهش داشته اما فاصله زماني تا شروع 
اولين غذاي مايع بين دو گروه مشابه بوده است. از نظر درد پس از 
عمل و نياز به مسكن بين دو گروه تفاوتي ديده نشد (15). با توجه 

به اين نتايج مي توان نتيجه گرفت كه دگزامتازون تقريبا با هر دوز 
مي تواند در كاهش استفراغ بعد از عمل جراحي موثر باشد. گروه 
Zedic از دوز منفرد mg/kg/iv 1استفاده نمودند اما گروه شاهد آنها 

گروه پالسبو بوده است. نتايج نشان داد در گروه دگزامتازون ميزان 
بروز استفراغ در 24 ساعت اول بعد از عمل 2 برابر كاهش داشته و 
شروع تغذيه خوراكي بهتر از گروه پالسبو بوده است البته با توجه 
به آمار ارائه شده نتايج اين گروه بهتراز تحقيق حاضر بوده است كه 
اين مسئله مي تواند به علت تفاوت در شرايط محيطي باشد (16). 
در مطالعات Anderson نيز ديده شده كه دگزامتازون مي تواند باعث 
كاهش استفراغ و تهوع بعد از عمل در جراحي هاي تونسيلكتومي 
گرددآنها از دوز mg/kg/iv 0/5استفاده نمودند. نتايج تحقيق آنها با 
تحقيق موجود اختالفي نداشته و تقريبا يكسان بوده است (17). 

تقدير و تشكر 
اين تحقيق در بيمارستان امير اعلم وابسته به دانشگاه تهران به انجام 
رسيده و از تمامي پرسنل اتاق عمل كه در اين تحقيق اينجانب را 

ياري نموده اند تشكر و قدر داني مي نمايم. 
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Abstract

Background: Tonsillectomy is the most frequent major procedur performed in children in the world. 

Patients my experience postoperative pain, vomiting, halitosis, trismus, weight lose and bleeding during their 

post surgical recovery, so preoperative steroid administration might be useful in decreaseing postoperative 

symptoms in patients.

Materials and Methods: This study performed on 50 patients. In case group after induction with halotan 

and nitrous oxide children received 1mg/kg to a maximum 25mg dexamethason prior to surgical procedure 

and in control group administered a single dose of distilled water. Episodes of PONV were recorded for the 

first 24h after operation.Results analysed with the soft ware of SPSS Version 12.

Results: The prevalence of vomiting in case group at the recovery was 0% but in control group was 

21/7% one time and 4/3% two times.There wasn’t a significant relationship in PO time between both groups 

(P<0.005). Vomiting in outpatient of case group were 85/2% no time, 11/1% one times, 3/7% three times and 

in control group 43/5% no time, 39/1% one time, 8/7% two times, 8/7% three times. 

Conclusion: The incidence and severity of PONV In the first 24 h were significantly less in the 

dexamethason group than in placebo group.
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