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بررسی اثر دگزامتازون بر استفراغ متعاقب مصرف مرفین در مدل حيواني

 -1گروه علوم درمانگاهي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج ،کرج ،ایران.
 -2دانشکده دامپزشکي .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد کرج ،کرج ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/09/05 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/01/18 :

چکیده

زمینه و هدف :مرفین به صورت متداول برای تسکین درد متوسط تا شدید به کار میرود ،ولی از عوارض جانبي آن استفراغ است .هدف از این بررسی ،ارزیابی اثرات ضد استفراغی
دگزامتازون در مدل حیوانی پس از مصرف مرفین بود.
مواد و روشها :مطالعه روي  14قالده سگ  2تا  4سال كه به صورت اتفاقی به دو گروه مساوی  7تايي درمان و کنترل تقسیم شدند ،انجام شد .در گروه درمان 60 ،دقیقه پیش از
تزریق مرفین ،دگزامتازون به میزان  1 mg/kgو در گروه کنترل 2 ،سیسی سالین به صورت تزریق داخل عضالنی مصرف شد .بعد از گذشت  60دقیقه از تزریق اول ،تمامی نمونهها
از هر دو گروه ،مرفین با دوز  1 mg/kgبه صورت داخل عضالنی دریافت و به مدت  1ساعت جهت بررسی تعداد و زمان اپیزودهاي استفراغی ،گروهها مقایسه شدند.

نتايج :میانگین و انحراف معیار اولین اپیزود استفراغی در گروه درمان در حدود  266±49ثانیه و در گروه کنترل در حدود  197/6±31/84ثانیه محاسبه گردید و تغییر آماری
معناداری در مقایسه بین زمان شروع اولین اپیزود استفراغ در گروه کنترل و درمان مشاهده نشد ( .)P =0.23بین تعداد اپیزودهای استفراغی در گروه درمان و کنترل هیچگونه اختالف
آماری معناداری مشاهده نشد ( .)P = 0.16اختالف آماری معناداری در وزن سگهای تحت مطالعه در گروه درمان و کنترل مشاهده نشد (.)P = 0.95
نتیجهگیری :تجویز دگزامتازون با این دوز ،یک ساعت قبل از شروع تجویز عضالنی مرفین ،تاثیر معنیداری در تناوب اپیزودهای استفراغ یا وقوع آن قبل از اولین اپیزود
استفراغ ندارد.
کلمات کلیدی :استفراغ ،دگزامتازون ،مرفين ،مدل حيواني.

مقدمه

یکی از عوارض شایع پس از بیهوشی ،تهوع و استفراغ میباشد
که متعاقب مصرف داروهای بیهوشی یا ضددرد اتفاق میافتد و
میتواند منجر به دهیدریشن و اختالالت الکترولیتی شود .داروهای
مختلفی برای پیشگیری از تهوع و استفراغ به کار میروند که یکی از
آنها دگزامتازون است و بررسیها نشان داده است در کاهش تهوع
و استفراغ نقش عمده و موثری دارد ( .)1-4مرفین هم از مشتقات
تریاک است که برای تسکین درد بعد از اعمال جراحی مخصوصا
اعمال جراحی که درد شدید دارند (مانند درد مفاصل ،اعمال ارتوپدی
و غیره) به کار میرود .متعاقب مصرف این دارو در برخي از مدلهاي
حيواني ،حالت تهوع و استفراغ دیده میشود که برای کنترل آن باید از
قبل پیشگیریهای الزم انجام شود ( .)6 ،5اوپیوئیدها به طور مستقیم
موجب تحریک ( Chemoreceptor Trigger Zone (CTZدر بطن
چهارم مغز شده و منجر به شروع رفلکس استفراغ میشوند .سگها
نسبت به گربهها به این مسئله حساستر هستند .مرفین به میزان
بیشتری نسبت به سایر اوپیوئیدها میتواند موجب بروز تهوع ،استفراغ
و افزایش ترشح بزاق در حیوانات سالمی شود که این دارو را به عنوان
پیش بیهوشی دریافت میکنند ( .)8 ،7تهوع و استفراغ ایجاد شده در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :مهدی مرجانی،گروه علوم درمانگاهي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي.
Email: mzmarjani@gmail.com
واحد كرج ،کرج ،ایران .تلفن02188410965 :

اثر تجویز اوپیوئیدها به وسیله تحریک مستقیم مرکز استفراغ ()CTZ
میباشد .مانند سایر عوارض جانبی مرکزی ،گونه و نوع حیوان نقش
مهمی در احتمال بروز استفراغ بعد از تجویز اوپیوئیدها ایفا میکنند.
سگها معموال بعد از تجویز اوپیوئیدها استفراغ میکنند( .)10 ،9در
یک تحقیق ،تاثیر داروهای ضد استفراغی مثل کلرپرومازین و کارفنازین
را بر روی استفراغ حاصل از مرفین بررسی نمودند ( .)7 ،6عالوه بر آن
اثرات دگزامتازون بر میزان درد و تهوع بعد از اعمال جراحی در انسان
نشان داده است که دگزامتازون در کاهش کلی بروز استفراغ موثر است
( .)12-16حتي در شيوه اپيدورال هم اثر ضد استفراغی دگزامتازون
بررسي شده كه در کنترل استفراغ و تهوع حاصل از مرفین ،موفق عمل
نموده است ( .)17مقایسه اثرات ضد استفراغی دگزامتازون ،اندانسترون
و ترکیب این دو دارو در بیمارانی که برای جراحیهای ارتوپدی مرفین
را به صورت تزریق داخل جمجمه دریافت نموده بودند ،نشان داده
است که دگزامتازون تاثیر چشمگیری در جلوگیری از استفراغ حاصل
از مصرف مرفین دارد ( .)13اثرات ضداستفراغي آسپرومازین بر روی
استفراغ ناشی از تجویز اوپیوئیدها در سگ میتواند به میزان چشمگیری
موجب کاهش بروز استفراغ گردد ( .)19-23ترکیب دگزامتازون و
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اثر دگزامتازون بر استفراغ

مواد و روشها

گروه درمان (تزریق  Dexamethasoneیک ساعت قبل از تزریق )Morphine

تعداد اپیزودهای استفراغ (ش= شروع و
پ=پایان)

شماره

وزن

جنس

1

22

M

No Vomit

2

26

M

ش 3/30 :ش 4/05 :ش 4/44 :ش9/45 :
پ 3.33 :پ 4/07 :پ 4/50:پ9/50 :

3

21

F

No Vomit

4

15

M

No Vomit

5

16

M

No Vomit

6

21

M

ش4/41 :
پ4/46 :

7

25

F

ش3/07 :
پ3/11:

در اين مطالعه ضمن رعايت استانداردها و قوانين بين المللي در
مورد حيوانات آزمايشگاهي ،سعي شد حيوانات در شرايط مطلوب
نگهداري ،تغذيه و مراقبت شوند و در زمان كار با حداقل دستكاري
و درد بررسي شوند و از نظر اخالقي شرايط الزم لحاظ گرديد .از
 14قالده سگ نژاد مخلوط از هر دو جنس ،با حدود سنی  2تا 4
سال استفاده شد و مجموعه کاملی از معاینات بالینی و آزمایشهای
هماتولوژی در مورد آنها انجام شد تا از نظر بیماریهای مختلف و
واگیردار مشکل نداشته باشند .از عمدهترین عوامل مداخلهگر در این
بررسی ،تعیین دوز داروها با توجه به وزنهای متفاوت نمونهها بود لذا
سعی شد مدلهای حیوانی انتخاب شده در میانگین وزنی نزدیک به
هم باشند تا در روند تجویز مرفین و دگزامتازون به آنها تقریبا دوز
مشابه در نظر گرفته شود .اقدامات  NPOقبل از عمل هم در مورد آنها
صورت گرفت .مدلهاي مورد بررسي به صورت تصادفی به دو گروه
مساوی درمان ( )n=7و کنترل ( )n=7تقسیم شدند .در گروه درمان،
دگزامتازون به شکل عضالنی به میزان  1 mg/kgیک ساعت پیش از
تجویز مرفین در عضالت چهار سر ران و در گروه کنترل نیز سالین به
میزان  2سیسی یک ساعت پیش از تجویز مرفین تزریق گردید .پس
از گذشت یک ساعت از تزریق اولیه ،در هر دو گروه ،مرفین به میزان
 1 mg/kgبه صورت عضالنی در عضالت چهار سر ران تجویز گردید.
پس از تزریق مرفین ،هر مدل حيواني به مدت یک ساعت به لحاظ بروز
استفراغ مورد بررسی قرار گرفت و تعداد و زمان شروع و پایان دفعات
استفراغ در هر یک به طور دقیق ثبت گردید.
یافتههای به دست آمده در این مطالعه به کمک نرم افزار SPSS-15
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر به دست آمده با استفاده از روش
 Mann-Whitney Testمقایسه شد .در این مطالعه مقادیر  P > 0/05به
عنوان درجه معنیداری در نظر گرفته شد.

گروه درمان و کنترل در جداول  1و  2نمایش داده شده است.
بر پایه تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده ،فراوانی مواردی که
در گروه درمان با تجویز دگزامتازون دچار استفراغ نشدهاند (شمارههای
 ،)5 ،4 ،3 ،1دو برابر مواردی است که در گروه کنترل با تجویز نرمال
سالین دچار استفراغ نشدهاند (شمارههای  )5 ،3و میانگین و انحراف
معیار اولین اپیزود استفراغی در گروه درمان ،در حدود  266±49ثانیه
و در گروه کنترل در حدود  197/6±31/84ثانیه محاسبه گردید.
هیچ گونه تغییر آماری معناداری در مقایسه بین زمان شروع اولین
اپیزود استفراغ در گروه کنترل و گروه درمان مشاهده نشد (.)P =0/23
ارزیابیهای آماری تعداد دفعات استفراغ در دو گروه درمان و کنترل
نشان داد که بین تعداد اپیزودهای استفراغی در گروه درمان متعاقب
تجویز مرفین و در گروه کنترل ،هیچگونه اختالف آماری معناداری
مشاهده نشد ( .)P = 0/16میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات استفراغ
در گروه درمان  0/85±1/46و در گروه کنترل  2/14±2/11گزارش
شد .میانگین و انحراف معیار وزن گروههای مورد مطالعه در گروه
درمان  20/8±4/1کیلوگرم و میانگین و انحراف معیار وزن گروههای
مورد مطالعه در گروه کنترل  20/7±4/6کیلوگرم محاسبه گردید .بر
پایه مقایسههای آماری با استفاده از روش Independent Sample Test
هیچگونه اختالف آماری معناداری در وزن سگهای تحت مطالعه در
گروه درمان و کنترل مشاهده نشد (.)P = 0/95

نتايج

بحث

علیرغم اینکه بررسی توصیفی تعداد دفعات استفراغ در گروه
درمان که دگزامتازون یک ساعت قبل از مرفین به شکل عضالنی
تجویز شده بود ،تعداد دفعات استفراغ را کمتر از گروه کنترل که
سالین یک ساعت قبل از تزریق مرفین مصرف شده بود نشان میداد
ولی مقایسه مقادیر میانگین و انحراف معیار دفعات استفراغ ،تغییرات
آماری معناداری را نشان نداد ( .)P≤ 0/05نتایج اولیه اثرات دارو در دو
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در مطالعه حاضر که به ارزیابی اثرات تجویز دگزامتازون در کنترل
استفراغ ناشی از مرفین میپردازد ،علیرغم این که بررسی توصیفی
تعداد دفعات استفراغ در گروه درمان را کمتر از گروه کنترل نشان
میداد ،هیچگونه تغییرات آماری معناداری مشاهده نشد.
عدم ایجاد تغییرات آماری معنادار در مطالعه حاضر میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد که موارد قابل توجه آن ذکر خواهد شد .از آنجا که
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دروپریدول هم به میزان بیشتری نسبت به هر یک از این داروها به
تنهایی توانسته است در جلوگیری از استفراغ حاصل از تجویز مرفین
موثر باشد (.)24
برتري دگزامتازون از بين داروهاي متنوع ديگر سهولت دسترسي
و پيشگيري و كنترل شوك،كاهش التهاب و درد موضع بعد از اعمال
جراحي است .در انسان ،تحقیقاتی متعاقب مصرف مرفین از دگزامتازون
انجام شده و سبب کاهش وقوع استفراغ شده است .لذا برای بررسی
بیشتر زوایای مختلف این ترکیب ،آشنایی همکاران و استفاده از این
روش در کار و مشاهده احتمالي مواردي که ممكن است افقهاي تازه
را مطرح كند ،این تحقیق در مدل حیوانی صورت گرفت.

جدول  1يافتههاي گروه درمان (بیانگر تعداد دفعات استفراغ بعد از تجویز
دگزامتازون و مرفین و شروع و پایان هر اپیزود استفراغی است)
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جدول  2يافتههاي گروه کنترل (بیانگر تعداد دفعات استفراغ بعد از تجویز
نرمال سالین و مرفین و شروع و پایان هر اپیزود استفراغی)
گروه کنترل ( تزریق  Salineیک ساعت قبل از تزریق ) Morphine

1

24

M

ش4/07 :
پ4/10 :

ش4/36 :
پ4/41:

2

13

F

ش3/29:
پ3/32:

ش4/17 :
پ4/26 :

3

20

F

No Vomit

4

17

F

ش3/07 :
پ3/11 :

5

20

M

No Vomit

6

25

F

ش3/00 :
پ3/05 :

7

26

F

ش2/45 :
پ2/47 :

موارد عدم استفراغ در تحلیل آماری لحاظ نشده است و این تعداد در
گروه درمان تقریبا بیش از دو برابر گروه کنترل بوده است احتماال یکی
از دالیل عمده معنادار نبودن آماری مبتنی بر این واقعیت است.
با بررسی سایر مقاالت و مطالعات مشابه که تاکنون در این زمینه
صورت پذیرفته است ،مشخص میشود که جامعه آماری این مطالعه
کوچک بوده و تعداد نمونههای موجود در هر گروه کم میباشد و
این میتواند یکی از دالیلی باشد که در این مطالعه تغییرات آماری
معنادار مشاهده نشد ،حال آنکه در اکثر مقاالت و مطالعات مشابه
تعداد نمونههای مورد بررسی بسیار بیشتر بوده است .مطالعات زیادی
تایید کردهاند که دگزامتازون به عنوان یک داروی ضد استفراغ در
جلوگیری از استفراغ حاصل از شیمیدرمانی یا پرتودرمانی در انسان
موثر میباشد .دگزامتازون در کاهش استفراغ حاصل از تجویز مرفین
به عنوان داروی ضددرد در انسان موثر میباشد .به عالوه دگزامتازون
در مهار استفراغ ناشی از شیمیدرمانی در گربهها ،سگها ،جوندگان
وکبوترها موثر میباشد .مکانیسم اثر ضد استفراغی دگزامتازون هنوز
نا مشخص است ولی به نظر میرسد دگزامتازون مهار تولید و ترشح
سرتونین به صورت مرکزی یا محیطی ،مهار سنتز پروستاگالندینها به
صورت مرکزی و تغییر نفوذپذیری برای پروتئینهای سرم را به همراه
داشته باشد ولی هیچیک از این پیشنهادات به لحاظ علمی به اثبات
نرسیدهاند و این امر نیاز به تحقیقات بیشتر دارد (.)25-30
با بررسی سایر مقاالت و مطالعات مشابه که تاکنون در این زمینه
صورت پذیرفته است ،مشخص میشود که روش کار در مطالعات
مختلف متفاوت بوده و میزان استفراغزایی مرفین و همچنین زمان
ایجاد استفراغ در روشهای تزریق مختلف متفاوت است .چنانچه وو و
همکاران در سال  2007پس از بررسی اثرات ضد استفراغی دگزامتازون،
دروپریدول و ترکیب هر دو در بیمارانی که برای سزارین ،مرفین داخل
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جمجمه دریافت کردند ،به این نتیجه رسیدند که دگزامتازون به تنهایی
نمیتواند در کنترل استفراغ موثر باشد ولی ترکیب این دو دارو در این
زمینه تاثیر بیشتری دارد .هر چند که بسیاری از مطالعات ،دگزامتازون
را به عنوان یک داروی ضد استفراغی موثر بر روی مرفین در مصرف
اپیدورال موثر میدانند ( .)17در این مطالعه وو و همکاران به این
نتیجه رسیدند که در صورت تزریق داخل جمجمه مرفین ،دگزامتازون
به تنهایی در کنترل استفراغ ناموفق میباشد ( .)24همچنین حالت
تهوع و استفراغ بعد از جراحی متعاقب تزریق مرفین به صورت داخل
جمجمه در  6ساعت اول بروز میکند در صورتی که این حاالت در
صورت تزریق مرفین به شیوه اپیدورال در فاصله زمانی  6تا 24
ساعت پس از جراحی رخ میدهد و با توجه به نیمه عمر بیولوژیک
دگزامتازون در انسان که  36-72ساعت میباشد ،شواهدی وجود دارد
که نشان میدهد دگزامتازون در کنترل استفراغهای با تاخیر حاصل از
شیمیدرمانی در انسان موثرتر میباشد (.)24
مرفین دارای خواص استفراغزایی و ضداستفراغی میباشد .خواص
استفراغی بسته به فعالیت مرفین بر روی  CTZمیباشد و خواص
ضداستفراغی مرفین در نتیجه فعالیت مرفین بر روی مرکز استفراغ
است CTZ .در ناحیه پوسترما ،بیرون از سد خونی مغزی قرار گرفته
است حال آنکه مرکز استفراغ در محدوده سد خونی -مغزی میباشد.
به نظر میرسد که سایر اوپیوئیدها ،به غیر از مرفین ،که قابلیت حاللیت
بیشتری در چربی دارند ،بیشتر از سد خونی -مغزی عبور نموده و دارای
خاصیت مهار استفراغ بر روی مرکز استفراغ میباشند (.)19-23
تاثیرات استفراغزایی مرفین ،وابسته به دوز میباشند .در مطالعه
صورت گرفته توسط والورد و همکاران در سال  2004بر روی  6قالده
سگ ،همگی آنها بعد از دریافت مرفین به میزان  0/3 mg/kgبه
روش تزریق داخل وریدی استفراغ نمودند ولی دوزهای باالتر مرفین
http://journal.fums.ac.ir
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.)11( میزان نیاز در سه گروه مشابه بود

منجر به کاهش استفراغزایی مرفین و مهار استفراغ ناشی از آپومرفین
CTZ  این امر قابل حدس است که دوزهای کمتر مرفین به.)23( شدند
رسیده ولی قادر به رسیدن به مرکز استفراغ نمیباشند و در نتیجه منجر نتيجه گيري
 دوزهای باال امکان رسیدن به مرکز، به همین ترتیب.به استفراغ میشوند
 به نظر میرسد تجویز دگزامتازون با دوز،در یک نتیجهگیری کلی
CTZ استفراغ را داشته و منجر به بلوک نمودن تاثیرات مرفین بر روی
 تاثیر،پیشنهادی ذکر شده یک ساعت قبل از شروع تجویز عضالنی مرفین
.شده و مانع استفراغ میشود
در تحقیق دیگری هم که با مقایسه اثر دوزهای مختلف دگزامتازون قابل توجهی در کنترل استفراغ در نمونههای تحت این مطالعه داشته
 در، لذا با توجه به بررسیها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه.در کاهش تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی جراحی کاتاراکت توسط است
 مجموع استفاده از دگزامتازون به عنوان دارویی موثر در کنترل استفراغ،امینی و همکاران صورت گرفت و در همین مجله به چاپ رسیده است
.اختالف معنیداری را از نظر میزان نیاز به دگزامتازون نشان نداد و حاصل از مرفین توصیه میشود
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Abstract

Background & Objective: Morphine is commonly used to relieve moderate to severe pain, but some side effects include
vomiting. The Objective of this study was to evaluate the anti-emetic properties of dexamethasone in animal models receiving
morphine.
Materials & Methods: In a clinical study fourteen cross breed dogs that were 2 and 4 years old were assigned to two equals
groups. The Treatment group received dexamethasone (1 mg/kg intra muscularly), 60 minutes prior to morphine administration. The Control group received 2 cc of saline intra muscularly (IM), 60 minutes prior to morphine administration. After 60
minutes all dogs received morphine (1 mg/kg intra muscularly). After morphine was administrated all dogs were observed
for 1 hour to allow assessment of frequency of emesis and time until the onset of the first emetic episode and then they were
compared accordingly.
Results: The Mean ± SD for the first emetic episode in the treatment group was 266 ± 49. The same number was 197.6 ± 31.84
in the control group. There was no statistically significant deference for the time of the first emetic episode between treatment
and control group (P = 0.23). There was no statistically significant deference for the number of emetic episodes between the
treatment and control group (P = 0.16). There was no statistically significant deference for the weight of the dogs between the
treatment and control groups (P = 0.95).
Conclusion: in the current study, the administration of dexamethasone 1 hour before administrating morphine was not able to
significantly affect the frequency of emetic episodes or the time period before the occurrence of the first emetic episode.
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