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چكيده
سابقه وهد ف :بیمارانیکه تحت عمل جراحی المینکتومی کمری قرار می گیرند د ر د ورة بعد از عمل د رد شد ید ی را تجربه می کنند
که ممکن است باعث افزایش شیوع عوارض بعد از عمل شود  ،د ر صورت تسکین وتخفیف مناسب د رد بیماران ،بازتوانی آنها
تسریع شد ه وشیوع د رد مزمن بعد از عمل کاهش می یابد  .این مطالعه به منظورمقایسه بین د و روش تزریق ورید ی قبل از عمل و
تزریق اپید ورال بعد از عمل د گزامتازون بر روی میزان بید رد ی بعد از عمل المینکتومی انجام شد .
مواد وروشها :مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی د و سو کور ،به منظور ارزیابی شد ت د رد بعد از عمل ،د ر بیمارانی که جهت انجام
عمل جراحی المینکتومی ،کاند ید عمل جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی بود ند و بصورت تخصيص تصاد فی به د و گروه 45
نفره تزریق ورید ی قبل ازعمل و تزریق اپید ورال بعد ازعمل د گزامتازون تقسیم شد ه بود ند انجام شد  .اطالعات الزم با روش مشاهد ه
جمع آوری و با آزمون آماري  Chi–squareو  Mann-Whitney Uو  T-Studentنتايج مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفتند .
یافته ها :نتايج حاصل ازاين مطالعه نشان د اد كه گروههاي مورد مطالعه به لحاظ عوامل مؤثر بر پاسخد هي به د اروها مثل سن ،جنس
و وزن اختالف معنيد اري ند ارند ) .(P>0/05همچنين نتايج تحقيق نشان د اد که د ر گروه د ارویی د گزامتازون اپید ورال بعد ازعمل،
شد ت د رد بعد از عمل کمتر از گروهی است که د گزامتازون ورید ی قبل ازعمل استفاد ه است ) .(P<0/05همچنین مد ت زمان
بد ون د رد بود ن بعد ازعمل د ر گروه د ارویی استفاد ه از د گزامتازون اپید ورال بعد ازعمل ،طوالنی تر از گروه د اروی د گزامتازون
ورید ی قبل ازعمل می باشد ).(P<0/05
نتيجهگيري :استفاد ه ازد گزامتازون بصورت اپید ورال بعد ازعمل جراحی المینکتومی بطور قابل توجهی باعث کاهش شد ت د رد
بعد ازعمل می شود واین د ر حالی است که هیچگونه عارضه ناشی از افزایش کاربرد مخد ر بعد ازعمل بر بیمار تحمیل نشد ه
است .همچنین مد ت زمانی که د رد وره بعد از عمل طول می کشد تا بیمار د رخواست ضد د رد کند بطور برجسته ای د ر گروه
استفاد ه ازد گزامتازون اپید ورال طوالنی تر می باشد  .لذا میتوان ازکاربرد د گزامتازون اپید ورال د راعمال جراحی المینکتومی بعنوان
یک روش ضد د رد مؤثر استفاد ه کرد .
کلمات كليد ي :اپید ورال ،د گزامتازون ،المینکتومی
مقد مه

د وره بعد از عمل د رد شد ید ی را تجربه می کنند که ممکن است

بیمارانیکه تحت عمل جراحی المینکتومی کمری قرار می گیرند د ر

باعث افزایش شیوع عوارض بعد از عمل شود د ر صورت تسکین

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

استاد یار ،د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،د انشکد ه پزشکی ،گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه (*نویسند ه مسؤول)
آد رس الکترونیکmrrafiei2002@yahoo.com :
تلفن09133157132 :
استاد یار ،د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،د انشکد ه پزشکی ،گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه
د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،د انشکد ه پزشکی ،گروه جراحی اعصاب
استاد یار ،د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،د انشکد ه پزشکی ،گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه
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وتخفیف مناسب د رد بیماران ،بازتوانی آنها تسریع شد ه وشیوع

د ر مطالعات مختلف میزان بروز تهوع واستفراغ بعد از استفاد ه از

د رد مزمن بعد از عمل کاهش می یابد (.)1

مرفین به روش  PCAد ر حد ود  %50ذکر شد ه است(.)13

میزان استفاد ه از روش بید رد ی بعد ازعمل بصورت تزریق اپید ورال

شاید یکی از د الیل عد م استفاد ه روتین از روش تزریق کورتون د ر

اپیوئید بیشتر از روش ایجاد شد ه توسط تزریق د اخل عضالنی یا

چنین اعمالی ترس ونگرانی از بابت افزایش شیوع عفونت بعد ازعمل

)patient – controlled analgesia (IV- PCA

باشد  ،ولی این موضوع د رمطالعات مختلف به اثبات رسید ه است

د اخل ورید ی به روش
می باشد (2و3و.)4

اثرات گلوکوکورتیکوئید ها د ر زمینه های ضد د رد  ،ضد التهاب،
وتعد یل کنند گی ایمنی وضد استفراغی بخوبی شناخته شد ه است

که کاربرد کورتون تأثیری د ر اختالل بهبود زخم ند ارد (.)14
مواد  و روشها

هرچند که مکانیسمی که بواسطه آن چنین اثراتی اعما ل می شود

این مطالعه بصورت ) (double blind RCTکارآزمایی بالینی د و سوکور

بخوبی مشخص نشد ه است(.)5

د ر کلیه بیمارن  20- 70ساله و  ASA I- IIکه جهت انجام عمل جراحی

مطالعات کارآزمایی بالینی تصاد فی شد ه متعد د ی د ر اعمال بزرگ

المینکتومی به بیمارستان  501آجا مراجعه کرد ه اند و بعد ازتوضیح

و کوچک جراحی جهت ارزیابی تزریق  perioperativeتک د وز

کامل د ر مورد مراحل مختلف طرح رضایت نامه آگاهانه را امضاء

گلوکوکورتیکوئید ها بر روی نتیجه عمل جراحی انجام شد ه

نمود ه اند انجام شد .

است(.)6

کلیه بیماران با یک روش مشابه بیهوشی عمومی یعنی ابتد اء با تزریق

نتایج کلی حاصل از تأثیر گلوکوکورتیکوئید ها بر روی پارامترهایی

 2 μg/kgفنتانیل  IVو  0/6 mg/kgآتراکوریوم و  5mg/kgنستونال

مثل تهوع و استفراغ ویا د رد بعد از عمل د ر گروههای مختلف

ایند اکشن بیهوشی شد ه وبعد از  90ثانیه پره اکسیژناسیون با لوله

د ارای اثرات متفاوتی بود ه است (7و.)8

تراشه اسپیرال با اند ازه مناسب اینتوبه شد ه وبعد از پوزیشن د اد ن

التهاب باعث کاهش آستانه د رد شد ه ود ر نتیجه تشد ید د رد را باعث

مناسب  proneجهت شروع عمل جراحی میزان 0.1mg/kgمرفین

می شود د گزامتازون یک کورتیکواستروئید با اثرات ضد التهابی قوی

به آنها تزریق شد  .نمونه گیری بصورت نمونه گیری آسا ن یا د ر

می باشد که باعث بید رد ی بعد از عمل می شود (9و.)10

د سترس ) (convenienceاز بین بیماران مراجعه کنند ه به بیمارستان

همچنین تأثیر تزریق د اخل ورید ی وقبل از عمل د گزامتازون بر

انجام شد که تعد اد  90نفر از آنها انتخاب شد ند  ،سپس بیماران

روی بید رد ی بعد ازعمل د ر اعمال جراحی مختلف به اثبات

بصورت تخصیص تصاد فی با استفاد ه از جد ول اعد اد تصاد فی به

رسید ه است (.)11

د و گروه د ریافت کنند ه تک د وز  8mgد گزامتازون بصورت  IVقبل

د ر مطالعات مختلف تأثیرمثبت تزریق اپید ورال وبعد ازعمل

از شروع عمل وگروه د ریافت کنند ه تک د وز  8mgد گزامتازون بر

د گزامتازون بر روی بید رد ی بعد ازعمل جراحی المینکتومی بررسی

روی موضع عمل د ر انتهای عمل جراحی تقسیم شد ند  .د ر این

ونتایج متفاوتی بد ست آمد ه است (.)12

مطالعه نه بیمار ونه فرد جمع آوری کنند ه هیچ یک از نحوه توزیع

از آنجائیکه مقایسه ای بین تأثیر د و روش تزریق اپید ورال و بعد از

نمونه ها اطالع ند اشتند  .اطالعات بد ست آمد ه سپس توسط فرد

عمل د گزامتازون با تزریق قبل ازعمل و ورید ی آن د ر تخفیف

مسئول کارهای آماری که باز اطالعی از نحوه توزیع بیماران ند اشت

شد ت د رد بعد ازعمل المینکتومی صورت نگرفته بود برآن شد یم

مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .بد ین صورت که برای

تا د راین زمینه مطالعه ای مقایسه ای انجام د هیم .

ارزیابی وضعیت د و گروه از لحاظ متغیرهایی مانند سن و وزن از

د ر حال حاضر برای تسکین د رد بعد ازعمل المینکتومی کمری

تست آماري  T-Studentو برای متغیر جنس از تست

از تزریق مخد رهای مختلف با روشهای متفاوت استفاد ه می شود ،

و برای ارزیابی متغیرشد ت د رد د ر د و گروه از تست آماری Mann-

وبا اینکار عوارض مترتب بر مصرف مخد رها را که شایعترین آنها

Whitney U Ttest

و برای ارزیابی متغیر ) Free Pain Period (FPPاز

تهوع و استفراغ می باشد را بر بیماران تحمیل می کنند  ،بطوریکه

تست آماری  T-Studentاستفاد ه شد  .نرم افزارمورد استفاد ه جهت

Chi - square

د کتر محمد رضا رفیعی و همکاران

وضعیت بید رد ی بعد  از عمل المینکتومی

تجزيه و تحليل آماري  SPSSنسخه 13بود .
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شد ید بود .ود ر گروه استفاد ه از د گزامتازون ورید ی د ر  7نفر
د رد از شد ت مالیم و د ر  24نفر از شد ت متوسط و د ر 14نفر از

يافتهها

شد ت شد ید برخود ار بود که ازنظر آماری معنی د ار بود )(P<0/001

د ر این مطالعه کارآزمایی د وسوکور  90بیمار کاند ید عمل جراحی

(جد ول()2نمود ار. )1

المینکتومی د ر د و گروه  45نفره مورد بررسی قرار گرفتند .

جد ول  -2مقایسه کیفیت د رد د ر د و گروه مورد مطالعه

از نظر متغیر سن د ر گروه استفاد ه از د گزامتازون اپید ورال میانگین

|{{ c

Ä ·Z» {Â» ÃÁ³

سن بیماران  51/600±6/6517ود ر گروه استفاد ه از د گزامتازون
ورید ی  51/711 ±6/7001بود که این توزیع سنی د ر د و گروه از
نظر آماری معنی د ار نبود).(P=0/937
د ر مورد متغیر جنس ،د ر گروه استفاد ه از د گزامتازون اپید ورال 23

»ºËÔ

»Âf

||Ë

{µYÁ|ÌaY ½ÁZf»Y³

(%51)23

(%37)17

(%11)5

{É|ËÁ ½ÁZf»Y³

(%31/11) 14 (%53/3) 24 (%15/5)7

* تست آماری ،Mann-Whiney U

نفر مذکر و 22نفر مؤنث بود ند .د ر حالی که د ر گروه استفاد ه از
د گزامتازون ورید ی  24نفر مذکر و 21نفر مونث بود ند  .نتایج آزمون

P<0/001

Z=3/54

المینکتومی

مجذور کای هم د ر این مورد اختالف آماری معنی د اری را نشان

د گزامتازون اپید ورال
د گزامتازون ورید ی

ند اد  ،میانگین متغیر وزن د ر گروه استفاد ه از د گزامتازون اپید ورال
 79/467±5/2466بود ود ر گروه استفاد ه از د گزامتازون ورید ی
 79/422±5/2678بود که از نظر آماری د و گروه اختالف معنی

فراوانی

د اری با هم ند اشتند ) ،(P=0/968د ر مورد مد ت زمان بد ون د رد بعد
از عمل د ر گروه استفاد ه از د گزامتازون اپید ورال 17/69± 2/644
و د ر گروه استفاد ه از د گزامتازون ورید ی  11/33± 2/523بود که
این اختالف از نظر آماری معنی د ار بود )( (P=0/001جد ول.)1
از نظر متغیر شد ت د رد بعد ازعمل ،د ر گروهی که د گزامتازون

شد ید

اپید ورال بکار برد ه شد ه بود  ،از زمان احساس د رد توسط بیمار

متوسط

مالیم

نمود ار  -1مقایسه د و گروه مورد مطالعه از نظر شد ت د رد

آن د ر 23نفر از نوع مالیم و د ر  17نفر ازنوع متوسط ود ر  5نفر
جد ول -1مقایسه متغیر های د و گروه مورد مطالعه

Ä ·Z» {Â» ÃÁ³

»Ì¤f

¾

51/600±6/6517

51/711 ±6/7001

»~¯

23

24

0/673

»h¿R

22

21

Df=1

79/467±5/2466

79/422±5/2678

11/33± 2/523

0/001

*

Àm
½Á
FPP

* تست

{µYÁ|ÌaY ½ÁZf»Y³

{É|ËÁ ½ÁZf»Y³

**

*
*

T-student

17/69± 2/644

** تست  Chi-square FPPمد ت زمان بد ون د رد بعد از عمل

P- value

0/937
t(88)=0/079

0/968
t(88)=0/04

66

t(88)=11/
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بحث و نتیجه گیری

د ر مطالعه  Dikmenوهمکاران د ر سال  2005نشان د اد ه شد که

نتایج این مطالعه نشان د اد که برای کاهش د رد بعد از عمل المینکتومی

کاربرد بعد از عمل واپید ورال د گزامتازون باعث کاهش د رد بعد

و د ر نتیجه کاهش نیاز به مسکن های مخد ری وغیر مخد ری وکاهش

از عمل ونیاز به مخد ر بعد از عمل می شود (.)18

عوارض ناشی از آنها بر بیماران ،روش استفاد ه از د گزامتازون

د ر مطالعه ای که توسط  Ping-Hengوهمکاران د ر سال  2001انجام

اپید ورال بعد از عمل مؤثرتر از روش تزریق ورید ی د گزامتازون

شد مشخص شد که کاربرد د اخل ورید ی و قبل از عمل د گزامتازون

ورید ی قبل از عمل می باشد .

تأثیری د ر افزایش بید رد ی یا کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل

روشهای مختلفی به منظور کاهش د رد بعد از عمل جراحی بکار

ناشی از تزریق د اخل نخاعی نئوستیگمین ند ارد (.)19

برد ه شد ه است که از آن جمله میتوان به تزریق ورید ی د اروهای

د ر مطالعات گذشته نشان د اد ه شد ه که برش جراحی وسایر

مخد ر ،بلوک اپید ورال و بلوک اعصاب محل عمل اشاره کرد .

تحریکات د رد ناک ،بواسطه رها سازی مواد التهابی و بد لیل ایجاد

هریک از این روشها مزایا ومعایبی د ارند و برای استفاد ه از هریک

تغییراتی که سیستم عصبی محیطی (کاهش آستانه تحریک پذیری

از این روشها باید به عواملی همچون نوع عمل جراحی ،عوارض

پایانه های محیطی منتقل کنند ه حس د رد ) و مرکزی (افزایش وابسته

وخطرات جانبی ،شرایط جسمی بیمار ،مقرون به صرفه بود ن و

به فعالیت تحریک پذیری نورونهای نخاعی) به وجود می آورند ،

قابلیت تعمیم توجه کرد .

د ر ایجاد د رد پس از عمل نقش مهمی ایفاء می کنند (.)20

د ر سال  1964اسمیت وهمکاران برای اولین بار مطالعاتی د ر زمینه

اینکه د ر این مطالعه مشخص شد که د ر روش تزریق اپید ورال

خواص بید رد ی د گزامتازون انجام د اد ند ونشان د اد ند که تزریق

د گزامتازون نسبت به روش تزریق د اخل ورید ی قبل از عمل

استروئید ها د ر محل برد اشتن لوزه موجب تخفیف شد ت د رد

د گزامتازون ،مد ت زمان بید رد ی بعد ازعمل و تأخیر بعد ازعمل

والتهاب پس از عمل می شود (.)15

د ر د رخواست مسکن بیشتر می باشد  ،به نظر می رسد بد لیل اثراتی

د ر مطالعه آقای  Ang ETوهمکاران د ر سال  1988مشخص شد که

باشد که د گزامتازون بیشتر از طریق محیطی اعمال می کند از جمله

تزریق اپید ورال وبعد از عمل د گزامتازون باعث کاهش د رد بعد

اینکه د گزامتازون از طریق مهار تخلیه ریشه های عصبی تحریک

از عمل المینکتومی می شود (.)12

شد ه د ر موضع عمل (اپید ورال) ،باعث تثبیت غشاء سلولی وکاهش

د ر مطالعه آقای  King JSد ر سال 1984نشان د اد ه شد که کاربرد

تغییرات الکتریکی مربوط به انتقال امواج د رد می شود ( .)21همچنین

حین عمل د گزامتازون باعث کاهش د رد بعد از عمل ونیاز کمتر

د گزامتازون به واسطه عمل مستقیم بر روی غشاء اعصاب باعث

به مخد ر بعد از عمل می شود (.)16

مهار انتقال اطالعات د رد از طریق فیبرهای عصبی  Cمی شود (.)22

همچنین د ر مطالعه  Bisgaardوهمکاران د ر سال  2003مشخص

مجموع این تأثیرات د ر توجیه نتایج تحقیق می تواند کمک کنند ه

شد که کاربرد قبل از عمل و د اخل ورید ی د گزامتازون د ر عمل

باشد .

جراحی کوله سیستکتومی الپاروسکوپیک باعث کاهش د رد وشیوع

با توجه به موارد گفته شد ه پیشنهاد می شود مطالعات متعد د د یگری

تهوع واستفراغ بعد از عمل شد ه ونیز د وره نقاهت بیماران راد ر

با انواع کورتیکواستروئید ها د ر زمینه ایجاد بید رد ی بعد ازعمل

مقایسه با گروه کنترل کاهش مید هد (.)11

المینکتومی به روش تزریق اپید ورال صورت گیرد .

د ر مطالعه  Colomaوهمکاران د ر سال  2001مشخص شد که کاربرد

همچنین بهتر است مطالعه ای به منظور تأثیر این روش یعنی تزریق

د گزامتازون د اخل ورید ی قبل از عمل جراحی آنورکتال زمان

کورتون بعد از عمل د ر سایر اعمال جراحی نیز صورت گیرد .

مرخص کرد ن بیماران بعد از عمل را کوتاهتر می کند (.)17
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د کتر محمد رضا رفیعی و همکاران

وضعیت بید رد ی بعد  از عمل المینکتومی
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postoperative analgesia after laminectomy with
dexamethasone: intravenous versus epidural injection
*Rafiei MR; MD1, Ghergherehchi M; MD2, Naderi AR; MD3, Hojjat M; MD4

Abstract
Background: According to sever pain of laminectomy operation, this double blind clinical trial study was
done for accompany postoperative analgrsia with preoperative IV dexamethasone and postoperative epidural
dexamethasone in patients.
Materials and methods: Two 45 patients groups that candidated for elective laminectomy under general
anesthesia, according to double blind clinical trial study were randomly divided into two groups, one group
received preoperative IV dexamethasone and second group received postoperative epidural dexamethasone
and then data were gathered, analyzed with Chi – square and Mann-Whitney U and T-Student tests by spss
software.
Results: Two groups were similar with demographic parameres as age, weigh and sex(p>0.05). In the
postoperative epidural dexamethasone severity of postoperative pain was lower (p<0.05). The time of free
pain period in the postoperative epidural dexamethasone group was longer (p<0.05).
Conclusion: Usage of postoperative epidural dexamethasone in laminectomy operation can decrease of
severity of pain and cause longer free pain period in patients.
Keywords: Dexamethasone, Epidural, Laminectomy
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